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I - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Trafik kazalarının artış sebepleriyle önle
me çarelerini tesbit konusunda araştırma yap
mak üzere kurulması kabul edilen Meclis Araş
tırması Komisyonuna üye seçimi yapıldı ise de, 
oyların ayrımı sonunda çoğunluğun sağlanama
dığı anlaşıldığından : 

4 . 6 . 1970 Perşembe günü saat 15,00 te 

toplanılmak üzere birleşime 16,25 te son veril
di. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Kayseri 

Îs7nail Arar Şevket Doğan 
Kâtip 
Siirt 

Zeki Çeliker 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına gönderil
miştir. (7/212) 

8. — Kars Milletvekili Veyis Koçuhvnun, 
1969 yılında Kars Canlı Hayvan İhracatları Bir
liği tarafından yapılan ihracattan elde edilen 
gelirin kullanılışına dair yazılı soru önergesi, 
Ticaret Bakanlığına gönderilmiştir. (7/213) 

9. — Ordu Milletvekili Orhan Vural'ın, fın
dık taban fiyatının tesbitine ve iç ve dış piya
sada yüksek bir fiyat temin edilmesine dair ya
zılı soru önergesi, Ticaret Bakanlığına gönderil
miştir. (7/214) 

10. — Urfa Milletvekili Vehbi Melikin, Ur-
fa'nın Ceylânpmar bucağının ilçe haline getiril
mesine dair yazılı soru önergesi, İçişleri Ba
kanlığına gönderilmiştir. (7/215) 

11. — Ankara Milletvekili Şinasi özdenoğ-
lu'nun, Avrupa Ekonomik Topluluğunun Türki
ye'ye tanımış olduğu tâvizlerin değerlendirilme
sine dair yazılı soru önergesi, Tarım Bakanlığı
na gönderilmiştir. (7/216) 

12. — Elâzığ Milletvekili Hayrettin Hanağa-
sı'nın, Elâzığ ve civarındaki bölgenin ağaçlan
dırılmasına ve yabani ağaç türlerinin ıslahına 
dair yazılı soru önergesi, Tarım Bakanlığına 
gönderilmiştir. (7/217) 

13. — Denizli Milletvekili İlhan Açıkalın'm, 
afyon, ekiminin Denizli'de yasaklanıp yasaklan-
mıyacağına dair yazılı soru önergesi, Tarım Ba
kanlığına gönderilmiştir. (7/218) 

14. — Tokat Milletvekili Hüseyin Abbas'm, 
Hükümetin tarım politikasına ve Türkiye'de bir 
traktör fabrikası kurulmasına dair yazılı soru 
önergesi, Tarım Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/219) 

Sözlü suru 
1. — Erzurum Milletvekili (riyasettin Kara

ca'nın, Hınıs'ın Güvenlik köyü arazilerinin su 
taşkınlarından korunmasına ve selden zarar 
gören arazilerin ıslahına dair sözlü soru öner
gesi, Köy İşleri, Enerji ve Taibî Kaynaklar ve 
İmar ve İskân bakanlıklarına gönderilmiştir. 
(6/145) 

Yazılı sorular 
1. — Balıkesir Milletvekili Ahmet İhsan Kı

rımlı'nın, bu yıl Balıkesir ili dâhilinde progra
ma alınan yatırımlara dair yazılı soru önergesi, 
Bayındırlık Bakanlığına gönderilmiştir (7/206) 

2. — Balıkesir Milletvekili Ahmet ihsan Kı
rımlı lıın, bu yıl Balıkesir ili dâhilinde progra
ma alınan yatırımlara dair yazılı soru önergesi, 
Sanayi Bakanlığına gönderilmiştir. (7/207) 

3. — Balıkesir Milletvekili Ahmet İhsan Kı-
rımlı'nın, bu yıl Balıkesir ili dâhilinde progra
ma alınan yatırımlara dair yazılı soru önergesi, 
Köy İşleri Bakanlığına gönderilmiştir. (7/208) 

4. — Balıkesir Milletvekili Ahmet ihsan Kı-
rımlı'nın, bu yıl Balıkesir ili dâhilinde progra
ma alınan yatırımlara dair yazılı soru önergesi, 
Millî Eğitim Bakanlığına gönderilmiştir. (7/209) 

5. — Balıkesir Milletvekili Ahmet İhsan Kı
rımlı'nın, bu yıl Balıkesir ili dâhilinde progra
ma alınan yatırımlara dair yazılı soru önergesi, 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına gönde
rilmiştir. (7/210) 

6. — Balıkesir Milletvekili Ahmet ihsan Kı
rımlı'nın, bu yıl Balıkesir ili dâhilinde progra
ma alınan yatırımlara dair yazılı soru önergesi, 
Ulaştırma Bakanlığına gönderilmiştir. (7/211) 

7. — Balıkesir Milletvekili Ahmet ihsan Kı
rımlı'nın, bu yıl Balıkesir ili dâhilinde progra
ma alınan yatırımlara dair yazılı soru önergesi, 

SORULAK 
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15. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'ın, pamuk taban fiyatının yükseltilmesine 
dair yazılı soru önergesi, Tarım Bakanlığına 
gönderilmiştir. (7/220) 

16. — Urfa Milletvekili Vehbi Melik'in, Ta
rım Bakanlığı tarafından şahıslar adına merkez
den direkt olarak yapılan gübre ve tohumluk 
buğday yardımına dair yazılı soru önergesi, 
Tarım Bakanlığına gönderilmiştir. (7/221) 

17. — Erzincan Milletvekili Hasan Çetinka-
ya'nm, Erzincan - Sivas filerini birbirine bağlı
yacak Tuzözü köprüsünün yapımına dair yazılı 

Tezkere 
1. — Kars Milletvekili Veyis Koçulu'nun, ya

sama dokunulmazlığının kaldırılmasına dair 
Başbakanlık tezkeresi (3/285) (Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yona) 

soru önergesi, Köy İşleri Bakanlığına gönderil
miştir. (7/222) 

18. — Çanakkale Milletvekili Mustafa Ça-
lıkoğlu'nun, Biga'da yapılması düşünülen bara
jın yapılıp yapılmıyacağına dair yazılı soru 
önergesi, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı
na gönderilmiştir. (7/223) 

19. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nın, İstiklâl Madalyası almak için müra
caat etmiş üç vatandaşın müracaatlarına dair 
yazılı soru önergesi, Millî Savunma Bakanlığı
na gönderilmiştir. (7/224) 

Rapor 
2. — İstanbul Milletvekili İsmail Hakla Te-

kineFin, Türk Ceza Kanununun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesine ve bâzı maddelerine fıkra
lar ilâvesine dair kanun teklifi ve Adalet Ko
misyonu raporu (2/357) (S. Sayısı : 177) 

II. - GELEN KAĞITLAR 

— 97 — 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkamvekili Fikret Turhangil 

KÂTİPLER : Zeki ÇeMiker (Siirt), Şevket Doğan (Kayseri) 

BAŞKAN — 96 ncı Birleşimi açıyorum. 

III - YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama ya
pılacaktır. Sayın milletvekillerinin beyaz düğ
melerle basmalarını rica edeceğim. 

IV - BAŞKANLIK DİVANININ Gî 

1. — Vazife ile yurt dışına giden Millî Eği
tim Bakanı Orhan Oğuz'a Devlet Bakanı Hüsa
mettin Atabeyli'nin vekillik etmesinin uygun gö
rüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/286) 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığı tezkeresi var
dır, okutuyorum efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına gidecek olan Millî Eği-

V - OÖRÜŞt 

1. — 22 Nisan 1962 tarihli ve 45 sayılı Yük
sek Hâkimler Kurulu Kanununun bâzı madde
lerinin yeniden düzenlenmesine ve bâzı mad
delerinin değiştirilmesine dair Kanun ile Cum
hurbaşkanlığı geri gönderme tezkeresi ve Ada
lı t Komisyonu raporu (1/210) (Millet Meclisi 
S. Sayısı : 1 e 1 nci ek) (1) 

BAŞKAN — Sayın Adalet Bakanı Ziya ön-
üer tarafından verilmiş bir takrir vardır, oku
tuyorum: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
22 Nisan 1962 tarihli ve 45 sayılı Yüksek 

Hâkimler Kurulu Kanununun bâzı maddelerinin 
y*riiden düzenlenmesine ve bâzı maddelerinin 

(1) S. Sayısı 1 e 1 nci ek tutanağın sonu
nda ekUdir. 

(1) S. Sayılı basmayazı 19 . 12 . 1969 ta
rihli 17 nci Birleşim tutanağı sonuna ekUdir. 

(Yoklama yapıldı). 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüş

melere başlıyoruz. 

KEL KURULA SUNUŞLARI 

tim Bakanı Prof. Dr. Orlhan Oğuz'un dönüşüne 
kadar; Millî Eğitim Bakanlığına, Devlet Ba
lkanı Hüsametin Atabeyli'nin vekillik etmesinin, 
Barbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş ol
duğunu arz ederim. 

Cumhurbaşkanı 
Cevdet Sunay 

BAŞKAN — Yüksek Genel Kurulun bilgi
lerime arz olunmuştur. 

LEN İŞLER 

değiştirilmesine dair kanun tasarısının Yasama 
organlarınca kabulümden sonra 22 . 2 . 1970 ta
rihli Cumhurbaşkanlığı tezkeresi ile bir defa 
daha incelenmek üzere geri çevrildiği Yüce 
Heyetçe bilinmektedir. Bu defa, tekrar görüşüle
rek Millet Meclisi Adalet Komisyonunca kahul 
edilmiiş bulunan tasan 1 e 1 nci ek olarak ba
sılmış ve bugünkü gündemin haklarında ivedi
lik kararı verilen işler bölümünün tüzük gere
ğince bir defa görüşülecek işlerin 2 nci sırasında 
yer almış bulunmaktadır. 

Konu, bütün milletvekillerince bilinmekte ol
duğu gibi, Anayasa Mahkemesi iptal kararından 
sonra, geçen senenin uzamış olması ve bugün için 
»avcısı bultunmıyan kaza adedinin artmış bulun
ması hizmetin hiç ifa edilemez hale geOlmiş ol
masına müncer olduğundan, bu kanun tıaısarası-
nın zaman kaybedilmeden çıkmıasındaki zaruret 
izahtan vareste bulunmalktadır. 
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Bu itibarla tasarının, gündemde bulunan 
diğer bütün işlere takdimen öncelikle görüşül
mesini arz ve teklif ederim. 

Ziya önder 
Adalet Bakanı 

BAŞKAN — Takrir üzerinde Sayın Şener 
buyurunuz efendim. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; bu konuda ge
çen gün grupların vermiş olduğu önerge müna
sebeti ile söz almış bulunuıyıorum. 

Malûmunuz biz bu kanunun çıkmasının ta
raftarıyız. Ama yukarda gruplar toplanmış bir 
karar almış, bir protokol yapmış ve sözcüleri
nin bugün burada bulunmasını zaruri görmüş 
ve Başkanvekilleri de bumdan haiberdardırlar, 
çünkü Sayın Meclis Başkanının başkanlığında 
toplandık ve bu centilmenlik anlaşmasının da 
neticesini bir önerge ile sizlere duyurmayı uy
gun gördük, sizler de neticeyi burada oylarınız 
la bıı şekilde kabul ettiniz. 

Şimdi itiraz ettiğimiz husus, Genel Kurmay, 
Millî Savunma ve askerî kanunlar görüşüldük
ten sonra bu kanunun görüşülmesi ve Sayın hü
kümet üyelerinin de bu konuda vermiş olmaları 
gereken takrirlerini de daha evvelden bir cen
tilmenlik anlaşması içinde bize haber vermeleri 
ve bizim de sözcülerimizi burada bulundurmak
tan ibarettir. Yoksa bdz bunun karşısında deği
liz. Oylamış olduğumuz önergenin kararına ve 
muhtevasına aykırıdır bu takrir, onu arz ede
rim. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Şener haklıdır
lar. Ancak, Millî Savunma Bakanının mazereti
ne binaen bugün birleşime gelemiyeceğini ifade 
etmiş olması sebebiyle görüşmede yer alan ve 
Millî Savunmayı ilgilendiren kanunlardan son
ra görüşülmesi gereken bu kanunu bizzarur 
öne almak mecburiyetinde kaldık, arz ede
rim. 

Efendim, okunan takrirle Savcılar Kanunu
nun, bütün işlere takdimen ve öncelikle görü
şülmesi hususu, Sayın Adalet Bakanı tarafın
dan talep edilmektedir. 

Bu hususu oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir 
efendim. 

Cumhurbaşkanlığı tezkeresini, Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu raporunu ve Sayın Kastamo

nu Milletvekili Seydibeyoğlu'nun muhalefet 
şerhini okutacağım efendim. 

(Cumhurbaşkanlığı tezkeresi okundu) 
(Adalet Komisyonu raporu okundu) 
(Adalet Komisyonu Üyesi Kastamonu Mil

letvekili Mdhmet Seydibeyoğlu'nun muhalefet 
şerhi okundu)' 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; kanu
nun tümü üzerinde Güven Partisi grupu adına 
Sayın Hamdi Hamamcıoğlu ve Cumhuriyet Halk 
Partisi grupu adına da Sayın Vahit Bozatlı söz 
almışlardır. Şu anda Sayın Gıyasettin Karaca 
ve Sayın Reşit Ülker şahısları adına söz almış
tır. 

HAKKI GÖKÇE (Malatya) — Ben de söz 
rica ediyorum efendim. 

BAŞKAN — Sayın Hakkı Gökçe ve daha ev
vel söz almış bulunan arkadaşlar da var, onla
rı da arz ediyorum; Sayın Mehmet Seydibeyoğ-
lu, Sayın Mevlût Ocakçıoğlu, Sayın İsmail Hak
kı Alaca, Sayın Hilmi İşgüzar, Sayın İsmail 
Hakkı Birler, Sayın Ahmet Durakoğlu, Sayın 
Yılmaz Alpaslan, Sayın Kemal Kaya ve Sayın 
Turhan özgüner. 

HAKKI GÖKÇE (Malatya) — Ben Komis
yon üyesi olarak, «söz hakkım mahfuzdur.» 
demiştim. 

TURBAN ÖZGÜNER (İçel) — Sayın Baş
kan, şimdi söz istiyenleri okumadınız. 

BAŞKAN — Şimdi evvelâ, Sayın Karaca, 
Sayın Ülker ve Sayın Hakkı Gökçe benden söz 
istediler. Benden bu anda istendiği için önde
dirler, diğerleri de haklarını muhafaza ediyor
lar. 

GIYASETTİN KARACA (Erzurum) — 
Tahminen bundan 3 veya 4 gün evvel yazılı ola
rak söz istemiştim. 

BAŞKAN — Efendim, siz benden, birleşim 
açılır açılmaz söz istediğiniz için sizin, Sayın 
Ülker'in ve Sayın Hakkı Gökçe 'nin sözü önde
dir, dedim. Evvelki yazılmış olanları bilâhara 
söz sırasma koydum. 

Şimdi söz sırası Güven Partisi grupu adına 
Sayın Hamdi Hamamcıoğiu'nundur. Buyurun, 
efendim. 

G. P. GRUPU ADINA HAMDİ HAMAMCI
OĞLU (Afyon Karahisar) — Sayın Başkan, say
gı değer milletvekilleri; 

99 — 
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Geçirdiği serencam itibariyle talihsiz olarak 
nitelendirebileceğimiz Savcılar Kanunu hakkın
da, Sayın Cumhurbaşkanının vâki vetosundan 
evvel bu kürsüde çeşitli partilere mensup muh
terem sözcüler geniş bir şekilde durumu eleştir-
idikleri içindir ki, Mecliste vâki israftan da şi
kâyetçi olmamız itibariyle özet olarak, Güven 
Partisinin görüşünü kısa kısa arz etmeye çalı
şacağım. 

Muhterem Milletvekilleri; Anayasa Mahke
mesinin, bu kanunun Anayasaya aykırılığı ne
deniyle ileri sürülen gerekçeleri eleştirmeye lü
zum hissetmiyorum. Çünkü münakaşası uzun 
boylu yapıldı. 

Anayasa Mahkemesinin, bu kanunun Anaya
saya aykırılığı hususundaki kesin ve vâcibül 
ittilba olması gerekli kararma rağmen, sayın 
Hükümet hiç bir değişiklik yapmaksızın birin
ci defa aynı şekilde manasının izahı güç bir ta-
annüt içerinde eski kuruluş üzerinde İsrar etmek 
suretiyle bu kanunu huzurunuza getirdi ve yük
sek oylarınıza iktiran etmek suretiyle kanunlaş
ma durumunda ikıen Cumhurbaşkanınca veto 
edilmiştir. 

Cumhurbaşkanlığının çok kısa ve fakat de
rin manâsı olduğu kanısında bulunduğumuz ve
to kararında çok kısa olarak, «Anayasanın 137 
nci maddesinde öngörülen teminatı, mezkûr ge
rekçede belirtilen mahzurları tamamen gider
miş bir şekilde sağlayıcı ve Anayasanın 8 nci 
ve 152 nci maddelerine uyulduğunu, kuşgusuz 
l>ir surette gösterir mahiyette olmadığına ka
naat getirdim» denildikten sonra, çok kibar bir 
deyimle, fakat aynı zamanda bir ikaz niteliğini 
taşıyan ,«bu sebeple, Anayasayı saymak ve sa
vunmak görevimin icabını yerine getirmek üze
re,» denilmek suretiyle hepimizin saygılı bulu-
duğumuz Anayasa hükümlerine Yüce Meclisin 
dikkatini çekmiş bulunmaktadır. 

Bu defa getirilen kanun tasarısı dâhi Anaya
sa Mahkemesince vâki iptalden evvelki şeklin 
den başka hiç bir yenilik getirmemektedir. 

Muhterem arkadaşlarım; Anayasanın 137 nci 
maddesi; «Kanun, Cumhuriyet Savcılarının ve 
Kanun sözcülerinin özlük işlerinde ve görevleri
ni yapmalarında teminat sağlayıcı hükümler 
koyar.» Demek suretiyle bir âmir hükmü muh
tevidir. 

Ancak, her türlü partizan düşünceden ve art 
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fikirden uzak olarak kabul etmek gerekir ki, 
Savcılık müessesesini bizzatilhi hâkimler gibi mü
talâa etmek suretiyle hâkimlerin bugün bağlı 
bulunduğu teminat statüsü içerisine almak müm
kün değildir. Çünkü hepinizce de malûmdur ki 
savcılık, adli kaza görevlerinin yanında Ceza ev
lerinin yönetlil'mıesii, infazın sıağUanmıası, persone
linin maaş ve ücretlerinin 'ödenmesi gibi bir takım 
idari vazifelerle de yükümlüdür. Bu sebeple sav
cılık müessesesini yüzde yüz kendi bünyeleri 
içerisinde bir teminat sağlayıcı yola itmenin de 
haksızlık olduğunu kabul ediyoruz. 

O halde, öyle bir metin getirmek gerekirdi 
di, bir yandan Anayasanın bu hükmü yerini bul
sun, diğer yandan da savcıların idari görevleri 
aksamasın. Bugünkü, bilhassa 77 nci maddenin 
getirdiği hükümler muvacehesinde Adalet Ba
kanlığından 4 tane, 3 tane de Savcılar Kurulun
dan teşekkül edecek bir kurulun tarafsız kal
masını beklemek, evvelâ iz'an dışı olmaktadır. 

Yüksek takdirlerinize mazhar olacağı kana
atiyle, işgal edilen bakanlık Adalet Bakanlığı 
olmasına rağmen, Adalet Bakanının bizatihi 
bünyesi siyasidir, bu itibarla siyasi bir maka
mın alt kademelerinde bulunan Adalet Bakan
lığı personelinin vasıf ve sıfatı ne olursa olsun, 
evvelâ aynı dairedeki ahenk ve koordine çalış
manın icapları olarak bir bakanın arzusuna mu
halif bulunması, basit manada centilmenlik ka
idelerine aykırı olur. 

Bu itibarla, «Adalet Bakanının mânevi bas
kısı» tabirini kullanmıyayım, nüfuzu altında bu
lunan 4 tane Adalet Bakanlığı mensubunun 
Adalet Bakanının tesir sahasından çıkmasını 
beklemek pek mümkün değildir. 

Çaresi ne? Bu hususu komisyonda da gayet 
iyi niyetlerle dilimizin döndüğü kadar izah et
meye gayret ettik ve şöyle bir teklifte bulun
duk. Dedik ki; Yargıtay Başsavcısının başkan
lığı altında, Savcılar Kurulunun bölüm başkan
larından ad çekmek suretiyle seçilecek üç bölüm 
başkanı, Adalet Bakanlığının Zatişleri Genel 
Müdürü, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü ve 
Teşltif Heyeti Başkanından ve üç kişi Adalet 
Bakanlığın'dan almak suretiyle, yukarıda arz 
etmiş olduğumuz gibi, 4 kişiyi de Yüksek Sav
cılar Kuruluna almakla, bir hayli dedikoduya 
sebebiyet veren ve biraz sonra kısa kısa arz 
etmeye çalışacağım, savcıların ciddî bir şekilde 
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mağduriyetine sebebolan bu kanunu biran ev
vel çıkarmanın imkânına kavuşacağımızı iyi ni- j 
yetle arz ettik, ama kabul buyurulmadı. 

Muhterem arkadaşlarım, bu kanunun gecik
mesi suretiyle husule gelen idari ve kazai ak
saklıklardan sarfınazar, her gün gazetelerden 
takibedip görüyorsunuz, bugün hakikaten her 
şeyimizin teminatı olan savcıların çok ciddî bir 
bunalım ve sızlanış içinde olduğunu kabul et
mek gerekir. 

Adalet Bakanlığı bütçesi sırasında da çok 
kısa olarak temas etmiş olduğum veçhile, bugün 
Türkiye'de en mümtaz ve en saygı değer şahıs
ları barındırmakta bulunan adalet cihazına kar
şı bir savcının oğluna, «aman oğlum, hamal ol, 
adliyeci olma» şeklindeki yazısı cidden üzücü
dür. 

Yine bugün Milliyet gazetesinde bir savcı
nın haklı sıkıntısını, tahmin ederim, okumuşsu
nuzdur. Neden böyle olmuştur bu? Kuruluşun 
teşekkülünde bir şahıs değiştirmek suretiyle 
bu kanunu çıkarmak imkânlarınız varken mâ
nasını ve sebebini izahta cidden-güçlük çekmiş 
olduğumuz bir noktada sayın hükümetin İsrar 
etmesi bu sızlanışa haklılık ve meşruiyet ver
mektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu kürsüde Güven 
Partisi olarak canı gönülden temenni etmemize, 
arzulamamıza rağmen, şu hâdisede bile lüzum
suz bir inadın karşısında Parlâmentoda asgari 
müştereklerde dahi birleşmenin imkânsızlığını 
görmüş olmanın üzüntüsünü samimî olarak ifa
de etmek isterim. 

Kanun tasarısında atama ve nakil plânından 
bahsedilmektedir. Atama ve nakil plânımda bu 
arz etmeye gayret ettiğim mahzurların önlene
bileceği belki bu kürsüde savunulacaktır. Ama 
bu konuda geçmiş bir tatbikat mevcuttur. Yük
sek Hâkimler Kurulunun bugün mevzuat itiba
riyle yüzde 100 bir teminata bağlı olmasına I 
rağmen bölgelerin teşkilinde o kadar adaletsiz
lik varadır ki, elektriği, suyu, lisesi ve yol gü
zergâhı olan 25 veya 30 bin nüfuslu bir ilçe 
merkezi ile henüz elektrikten yoksun 3 veya 4 I 
bin nüfuslu bir ilçe merkezinin 4 ncü bölgeye I 
ilhak edilmek suretiyle bir yanlış tutum içeri
sinde bulunulduğu da bir vakıadır. 

Diğer bir konu dıa, bölgeler anaısındaki tef
rikte bir hata - iyi niyette de olsa - mevcut ol- | 
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masına rağmen bunun Türkiye'de bugün için 
hâkimler bakımından, orduda tatbik edildiği 
veçhile şikâyeti mucip olmıyacak bir derecede 
tatbik edilmediği de bir gerçektir. Buna göre 
ileride bu tasan kanunlaştığı takdirde, bir plân 
düzenlenişe dahi bugün Hâkimler Kurulunda 
görülen aksaklıkların yine şikâyetlere yol aça
cağından hiç şüphe etmemekteyiz. 

ıSaygı değer arkadaşlarım, bundan sonra 
aynı kanunun 89 ncu maddesi üzerinde de çok 
kısa olarak durmak isterim. Bundan evvel va
kıalar, şahıslar bahsetmek suretiyle, yetki mü
essesesinin maalesef türlü sebepler tahtında kö
tüye kullanıldığı bir gerçektir. Basit şikâyet
ler üzerine savcıların yetki ile bulundukları 
yerden alınıp, yurdun diğer köşesine gönderil
diği bir vakıadır. 

Bu itibarla, yetki müessesesini de toptan 
kaldırmak, tatbikat itibariyle imkânsız görül
düğüne göre, çok iyi organize etmek, tanzim et
mek gerekir. Kanunun 89 ncu maddesinde Ada
let Bakanına bir savcıyı dört ay süre ile yetkili 
kılmak görevi verilmiştir. Hep çoluk çocuk sa
hibiyiz. Bir insanın aile muhitinden dört ay 
uzaklaştırılmaeının neticelerini takdir edeceği
nizi umarım. Bu itibarla dört ayüık sürenin 
çokluğu üzerinde ittifak etmek, aslında bu ka
nunun çıkmasına kadar yıpranmış, sızlanmış 
savcıları bir daha çoluk çocuğunun sıcak yu
vasının yanından dört ay gibi uzun bir süre 
ileriye göndermenin adalet hisleriyle kabili te
lif olmadığını arz etmek isterim. 

Yetki müessesesinin münhasıran Adalet Ba
kanlığının görevi içerisinde tkajlmıası bir 
bakıma mahzurludur, ama öyle hâdiseler 
olmaktadır ki, bir savcının aniden rahat
sızlanması sebebiyle, diğer savcının sürat
le yetki yerine gönderilmesi, adaletin ta
hakkuku, gelirlerin ziyaı, tevkif veya tah
liye gibi çok müstacel tahvajller içerisinde 
süratle oraya gitmesini temin bakımından, ku
rulun da kolay toplanamıyacağı nedeniyle Ada
let Bakanlığının yetki ve tasarrufu içerisinde 
olması o kadar mahzur ifade etmemektedir. 

Ancak, bir savcıya şu veya bu sebeple göz 
diktiniz mi, inöaf etmek lâzım bir sene içerisin
de A yerinden alıp B yerine yetMli gönder
mek, dört aylık süre bitince eski yerine iade 
etmekten kaçınıp başka bir yere yetkili gönder 
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ni'ek, cidden gayri âdilâne oluyor. Bu sebeple 
biz, maddelerin konuşulması sırasında Sayın 
Başkanlığa takdim edeceğimiz iki önerge ile 
Atama ve Nakil Kurulunun, sözlerimin başında 
arz etmiş olduğum gibi, dört tane savcılar ku
rulundan, üç tane Adalet Bakanlığından teşek
külünün ve her hal ve kârda yetkinin iki aydan 
fazla olmamasını ve bir savcının da bir senede 
bir defadan fazla yetkili kılınmamasını Yüce 
Heyetinize arz etmek istedik. 

Çok kısa olarak arz etmiş olduğum bu şart
lar muvacehesinde bu tadil tekliflerimizin ka
bule mazhar olacağını kuvvetle ummaktayız. 

Saygı değer milletvekilleri; bir yanda Ana
yasa Mahkemesinin açık ve hukukî yönden tat
minkâr iptal kararı ve mucip sebebi, bir yanda 
Sayın Cumhurbaşkanlığının veto sebebi, bir 
yanda da, şartları ne oluma olsun, iznini kul
lanmak istiyen, naklini istiyen bir koskoca sav
cılık müessesesi var. 

Bir parti mensubu olarak, bir parlömanter 
olarak bu ikisi arasında oy kullanmanın güçlü
ğünü takdir edersiniz. Anayasanın âmir hük
müne aykırı olarak bu kanuna müspet oy verir
sek, savcılık kanunu çıkacaktır, ama Anaya
saya aykırı bir davranışımız olacaktır. Kırmızı 
oy verirsek, sızlanan bir grup mağdur olacak
tır. Sayın iktidar lütfetsin de parlömanter ola
rak; hiçibdrimizi böyle bir sıkıntılı duruma sok
mak durumuyla karşı karşıya kalmasın. Ama 
bütün bunlara rağmen Anayasaya saygılı bir 
parti sözcüsü olarak, oyumuzu, arz etmiş oldu
ğum iki nokta ve sebep tahtında, kırmızı ola
rak vereceğimizi arz etmek isterim. Şayet bu 
noksan ve aksak taraflarına rağmen bu kanu
nun, kanunlaşırsa, yine en iyi niyetlerle savcı
larımız için hayırlı sonuçlar doğurmasını te
menni eder, hepinize saygılarımı arz ederim. 
(Gt. P. sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — O. H. P. grupu adına Sayın 
Vahit Bozatlı, buyurun. 

O. H. P. GRUPU ADINA VAHİT BOZATLI 
(Sivas) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Hâkimler Kanununun 63 ncü maddesi ve Yük
sek Hâkimler Kurulu Kanununun 77 nci mad
desi 18 . 12 . 1967 tarih ve 45 sayılı kararla 
Anayasa Mahkemesince Anayasanın 137 nci 
maddesine aykırı görülerek iptal olundu. 1967 
yılından bu yana sayın iktidar bir türlü göre

vini yapmadı. Savcılarla ilgili bu kanunu çı
karmadı. Çıkarlarına uygun bir tasarı bula
madı. Bulduğunu da bir defa denedi, Yüce Mec-
lisden geçiremedi. Uzun bir ihmalden sonra şim
di müzakeresini yaptığımız kanun tasarısını 
Meclise getirdi. Şimdi, bu tasan nedir, ne de
ğildir, kısaca inceleyelim. 

Her kanun gibi bu kanunun da bir gayesi, 
bir maksadı vardır. Bu tasarı ile ne yapmak 
isteniyor? Hükümetin, bu tasarıyı destekliyen 
A. P. coğıınltuğunıun, bu tasandan beklediği 
nedir? A. P. çoğunluğu ve onun Hükümeti yıl
lardır Anayasa Mahkemesinin bu konudaki ka
rarını savsakladı, ihmal suçtu işledi. Çıkarınla 
uygun bir formül bulamadı. Şimdi, Anayasaya 
aykırı bu tasan ile bir defa daha siyasi çıkarını 
tercih eden, yani millî çıkarlara kendi çıkarını 
tercih eden 'bir iktidar olduklarını, bu tasan 
tüle kendileri belgelendirdiler 

20 nci yüzyılın ikinci yansında ve feza ça
ğında yaşıayan insanlık, Türk ulusunun bu ka-
deıısizlğıine acısa yeridir. Türk ulusunu meş
ruiyeti, hukuku bir kenara iterek ve hattâ 
onları bilerek çiğneyip siyasi çıkarım terctih 
eden bir A. P. ijktlidan ve onun Hükümeti bu 
zihniyette yönetmiş olması esef edilecek Mr so
nuçtur. Meşruiyetti maddede, şekilde ve san

dıkta larayanlıar gaflet içindedirler. Meşrui
yet; mânadadır. Mânada meşruiyet bulamıyan 
iktidarlar yıkılmaktan asla kendilerini kurtora-
miazliar. Tercih edıiüen çıkar mdlî çıkarlara ter
cih ©diklen, A. P. nin siyasi çıkan nedir? Onu 
kısaca arz etmeye çalışacağım. 

A. P. Bu tasan ile Türk seçmenine bor 
örnek vermek istiyor. Bu örnek şudur: «Ben 
A. P. istediğimi yaparım. Yani ben hâkim-â mut-
lakım. Rejimin adına, Anayasaya bakmayın 
ftiz, parti astibdatını sürdürüyoruz; fişt© misali 
bu kanundur.» diyeceklerdir. Bu tasanda bir 
kaba kuvvet gösterisi için ısrar edildiği kanısın
dayız. 

Seçmenin üzerindeki mânevi baskının devam 
ietmesini temin içiin bu tasanda ısrar edildiği 
kanısındayız. A. P. mânevi cebirle ifsadedü-
mliş vatandaş oylannı, dün olduğu gibi bugün 
de almak için bu tasanda ısrar ediyor kanaatin
deyiz. A. P. keyfi idare içinde olduğunu hal
ka, bdühassıa bu tasan ile, göstermek (arzusun
dadır. Keyfi idarenin ortaya çıkaracağı kor-
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kunun baskısı ile oy alınmak isteniyor. Dün 
de böyle idi, bumdan böyle de aynı olması 
isteniyor. Yarın, ıseçim meydanlarında öğünü-
leoek, «ben meşruiyet nedir, hukuk nedir onu 
dinlemem, ilim nedir, üniversite nedir, onu 
dinlemem, Türkiye Barolar Biriliği, muhalefet 
nedir, onu dinlemem ve nihayet Sayın Reisi
cumhurun vetosunu dinlemem ve dinlemedim» 
denmek için bu tasarı kanunlaştırılıyor, Anaya
sa çiğneniyor. Bunu bâr iktidar bir mıemletkıet-
tıe yapıyorsa, o iktidardan elbette seçmen va
tandaş korkar ve korkarak o iktidarın partisdnıe 
oy verir. Böyle bir yerde seçmen, Devlet ni
metlerini elde etmek için de oyunu Ikorkbuğu ye
ne kullanmaya mecburdur A P çoğunluğu bu 
tasarı ile, bu çıkar peşindedir. 

Sayın milletvekilleri; bu tasarı ile Sayın 
A. P. çoğunluğunun diğer bir siyasi çıkarı da 
şudur: Bu parti geçmiş örneklere bakarak her 
seçimde olduğu gibi gelecek seçimlerde de Dev
let kuvvetlerini kullanmak, seçmeni bu Devlet 
'kuvvetleriyle baskı altına almak ve o suretle 
partisine oy temin etmek çabası içindedir. Dev
let kuvvetlerinden idare, valisinden polisine ka
dar, iktidarın emri altında her teminattan 
yoksundur. Devletin diğer en önemli bir gücü 
de savcılardır. Bu tasarı, A. P. ne, savcıları 
emri altında bulundurma yetkisi veriyor. Sav
cıları, siyasi çıkarları için kullanma imkânı ve
riyor. Savcılar ve savcılık yetkileriyle A. P. 
seçmen üzerine baskı icra edecek, yine ifsad 
edilen oyları alarak iktidara gelecektir. A. P. 
işte bu sebeple, bu önemli çıkarları nedeniyle 
Anayasayı çiğniyor. Bu tasarıyı kanunlaştırmak 
istiyor. Fakalt Devlet kuvvetlerini kullanarak 
parti diktatörlüğü yaşatarak seçmen üzerine 
baskı icra edip, mânevi cebirle malûl ve müfsit 
oylarla iktidara gelinse bile o iktidar şeklen 
meşru olabilir. Hukukan asla meşru olamaz. 
A. P. meşru yoldan iktidar istemelidir. A. P. 
kendisine ve icraatına güveniyorsa, Devlet kuv
vetlerinin ve savcıların yakasını hemen bırak
malıdır. A. P. parti istibdadı yaşatma hevesine 
son vermelidir. Biz hukukun, Anayasanın üstün
lüğünü temine var gücümüzle çalışacağız. 648 
sayılı Siyasi Partiler Kanununun emrettiği gö
revleri Sayın Cumhuriyet Başsavcısının, A. P. 
hakkında icra etmesi gereğini ehemmiyetle be
lirtmek istiyoruz. 

Sayın milletvekilleri, bu tasarı çok önemli 
bir tasarıdır. Bu tasan ile Hükümet ve onun 
destekçisi olanlar demokrasiyi bir kılıf olarak 
kullanmak istiyorlar. Demokrasi yerine A. P. 
istibdadını yaşatmak istiyorlar. Teminatlar re
jimi yerine baskı rejimi, güven yerine güvensiz
lik, düzen ve hukuk yerine anarşi getirmek isti
yorlar. Bu tasarı doğrudan doğruya Türkiye'
deki rejimle ve bu rejimin kaderiyle ilgili bir 
tasarıdır. Bu tasarıyı kabul edecek olanlar de
mokratik rejimi hiç şüphesiz feda etmiş ola
caklar ve rejime en büyük suikastı yapmış ola
caklardır. Türkiye, tercihini yapmış demokratik 
rejimi getirmiştir. Bu rejime karşı bu tasarı ile 
bir darbe yapılmaktaJdır. Bu rejime sahip çıkan
ların niteliğini, niceliğini ve mehabetini daha 
dün denecek kadar yakın tarihlerde Ankara 
bulvarlarında gözleriyle görmüş kimseleriz. İk
tidar kanadının bu darbe ve suikaste karşı tam 
bir mukavemetle karşı koyacağından şüpheniz 
olmasın. 

Rejimin kurtarılması için yurttaşların ve 
muhalefetin nereye kadar gideceklerini ve git
mek zorunda kalacaklarını izaha ihtiyaç duymu
yoruz. Bu tasarı ile ötedenberi uygulanan bir 
seçim yolsuzluğu da ortaya çıkmış ve belgelen
miş oluyor. Sayın A. P. çoğunluğu bu tasarı 
ile seçim yolsuzluğuna devam etmeye azimli 
ve kararlı gözüküyor. Pek çok tecrübeyle ge
çen 25 yıla rağmen parlâmentoyu rejim tartış
maları ile işgal etmenin tek sorumlusu A. P. 
çoğunluğu ve onun hükümetidir. 

Türk Ulusunun sayın temsilcileri, savcılık 
nedir? Savcılık görevi nedir? Haklılığımızı te
yit için kısaca bundan da bahsetmek istiyoruz : 

Türkiye, her toplum gibi, bütün hukuk ku
rallarının tatbikini temin için müeyyidelere bağ
lamış bulunmaktadır. Bu müeyyideleri uygula
ma yetkisi savcının elindedir. Savcılık yetkisi 
bütün kanunları işler hale getiriyor. Düzenin, 
toplumun temeli savcıdır, savcılık yetkisidir. 
Savcı yoksa müeyyide yoktur demektir. Müey
yide yoksa hukuk, adalet, sükunet, huzur, ra
hatlık ve düzen yok demektir. 

Ceza ile ilgili her adlî olay esasta iki sonu
ca varır : Birincisi cezalandırma, ikincisi suç
suzluğa karardır. Cezalandırmaya savcı götü
rür. Delili savcı bulur. Savcı dâva açmazsa, 
savcı delil bulmazsa kimseye hiçbir ceza verile
mez ve mahkeme de birşey yapamaz. Savcı suç-
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lama yetkisinde tek başına salahiyetli durum
dadır. Dilerse, delil takdir hudutlarına girme
den herhangi bir olay sebebiyle suçlar veya yi
ne topladığı delillere göre herhangi bir olaydan 
dolayı bir veya birkaç kişinin suçsuzluğuna 
karar verir.. Tahkikatı ne ölçüde genişletir, ne 
kadar zamanda bitirir? Bunun takdiri mutlak 
olarak savcıya aittir. 

Bu kısa açıklama da gösteriyor ki, hâkimle^ 
gibi savcılara da teminat verilmesi zorunludur. 
Aksi halde yargı gücünün bağımsızlığı teminatı 
vardır diyemeyiz. Bu sonuç kesindir ve açıktır. 
Savcılığın ne olduğunu bilmiyenler savcı temi
natını bilemezler, anlıyamazlar. Mahkemeyi, 
meşruiyeti ve hukuku bilmiyenler tarih boyun
ca bu bilgisizliklerinin bedelini hayatları ile öde
mişlerdir. İktidarları ve Türk Ulusunu bu kötü 
sonuçlara götürüp götürmemek iktidar çoğun
luğunun ve Hükümetin elindedir. Biz muhalefet 
olarak, milletini seven insan olarak uyarma gö
revimizi yapmaya çalışıyoruz. Başarılı olursak 
mutluluk duyarız. 

Bdz görüyoruz ki, Anayasaya aykırı her 
icraat ve her kanun, iktidarı ve onun Hükü
metini biraz daha zayıflatıyor. Biraz daha hu
kuk ve meşruiyet çizgisinden uzaklaştırıyor. 
Huzuru biraz daha kaçırıyor. Bu hal ise, de
mokratik rejimi sevenleri ve istiyenleri üzüyor 
ve hüsrana uğratıyor. Rejim düşmanlarını se
vindiriyor. Manzara aynen budur. Mübalâğa 
yapmıyoruz, demagoji hiç yapmayız. 

O halde gelin, elbirliği yapalım, Anayasaya 
saygılı olalım, Anayasanın 137 nci maddesine 
uyalım, Anayasa Mahkemesi kararına uyalım, 
Sayın Reisicumhurun vetosuna itibar edelim. 
Meşruiyete saygılı olalım. Millî memfaatları her 
şeyin önüne alalım. Bu kanun tasarısını derhal 
aüzelterek, bir saatlik kısa bir süre çalışma 
yaparak Yüce Meclisten geçirelim. Savcıların 
nakil ve atanmalarını, tamamı savcılardan kuru
lu bir kurula verelim. Adalet Bakanlığını ve 
Hükümeti bu işin içinden çıkaralım. 

0. H. P. alarak görüşümüz budur. Yüce 
Meclisi C. H. P. Grupu adına saygiyle selâm
larım. (0. H. P. sıralarından alkışlar). 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Çanakkale) — A. P. 
Grupu adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Kemal Bağcıoğlu, A. P. 
Grupu adına buyurun efendim. 

A. P. GRUPU ADINA KEMAL BAĞCI
OĞLU (Çanakkale) — Muhterem Başkan, kıy
metli arkadaşlarım; 

22 Nisan 1962 tarihli ve 45 sayılı Yüksek 
Hâkimler Kurulu Kanununun bâzı maddeleri-
2iin yeniden düzenlenmesine ve bâzı maddeleri
nin değiştirilmesine dair kanun tasarısının tü
mü hakkında A. P. Grupu adına görüş ve ka
naatlerimizi bildirmek üzere huzurunuza gel
miş bulunuyorum. 

Benden evvel konuşan arkadaşım, O. H. P. 
Grupu adına fikir ve kanaatlarını ifade eden 
arkadaşım Vahit Bozatlı, bu kanun tasarısının 
tümü hakkında yapmış olduğu konuşmada işi 
•tamamen polemiğe döküp, âdeta A. P. ne ve 
iktidara, her zaman yapıldığı gibi, bu kanun ta
sarısının tümü hakkındaki konuşma vesilesiyle 
de rastgele ve haklı olmıyan, hiç lâyık olmadı
ğımız tarzda bizi kötüler mahiyette bir konuş
ma yapmış olmasaydı, huzurunuzda yalnız ka
nunun teknik yönünden bahsedecek ve bununla 
iktifa edecektim. 

Fakat muhterem arkadaşlarım, tesbit et
miş bulunduğuma göre, Sayın Bozatlı, bu ka
nunun A. P. iktidarı tarafından çıkarılmasını 
esefle karşılamakta ve bunu A. P. iktidarının 
siyasi çıkarı sebebiyle çıkarmak istediğimizi 
iddia etmekte ve asıl ve asıl en uygunsuz bir 
ifadeyle, ifsat edilen oylan yine A. P. eskiden 
olduğu gibi alma çabasında bulunmaktadır, bu
yurdular. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, insafla mese
lenin üzerine eğilmek lâzımdır. Ne yapmak isti
yor A. P. iktidarı bu değişiklikle? 

YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Ana
yasayı çiğnemek istiyor. 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Devamla) — Ana
yasayı çiğnemek istiyor şeklinde müdahale eden 
arkadaşıma hemen cevap vermiş olayım. Ana
yasanın tam hudutları içerisinde kalmak ve Ana
yasaya saygılı olmak istiyor, ama sizin söyle
diğiniz tarzda milletin iradesine de hürmetkar 
olmak istiyor 

Cumhurbaşkanlığı bir kanun tasarısını veto 
edebıüı*. Bu, bdr Anayasıa hükmüdür ve Ana
yasa gereğince veto ediümiş bulunan kanun 'ta
sarısı, Milsin dikkatlinin çekilmesi mahiyetin
de olan bir defa daha görüşülmek üzere Mec-
ılıise gönderilmiş butaaibiir. 
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Cumhurbaşkanlığı makamı, Cumhurbaşkanı 
ve Cumhurbaşkanının hukukçuları şöyle veya 
böyle düşünebilirler; ıama her halde bu düşün
ce milletin temsilcileri olan Yüce Meclisin irade
sinden çok daha ileride bir irade olarak mü
talâa olunmamalıdır. Asıl Anayasaya saygı işte 
buradadır. 

Muhterem arkadaşlar, eğer baskı ile, eğer 
her hangi bir şekilde idari yönden bâzı makam-
lan ve şahısları iktidarın iarzu ettiği istika
mette hareket ettirmek suretüyle rey ialmıa|k, 
milletin iradesini ifsat etmek mümkün olsaydı, 
bunu çok iyi beceren C. H. P. iktidarının 
hiç iktidardan uzaklaşmaması gere|kirdi. Çün
kü, yakın tarih gözlerimizin önündedir. C. H. P. 
iktidan zamanında bendeniz Maraş'ın bir kaza
sında hâkim muavini olarak bulunuyordum. 

Sevgili arkadaşlarım, bir hâtıramı naklet
mekte fayda mülâhaza ediyorum; fikirlerde ve 
kafalardaki istifhamı çözmek için. O zaman, 
1959 seçimlerinden önce C. H. P. nin iktidarın
da bulunan İdarede adliyeye öyle baskılar ya
pılıyordu M, bizim Maraş'ın Gö|ksun kazasın
da o zaman C. H. P. iktidarını tutmayan, Ulus 
Gazetesi okumayan hâkim ve savcılar arzu edil
medikleri halde başka yerlere sürülüyorlardı. 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — O dediğin 
D. P. devrinde yapılıyordu. 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Devamla) — O za
man, tek parti iktidarından çolk parti ikti
darıma geçişi müdafaa eden Ahmet Emin Yal-
man'm yazı yazdığı Vatan Gazetesini okuyan 
bir savcı arkadaşımın, Adalet Bakanlığı mü
fettişime Maraş C. H. P. Başkam vasltasiyle 
yapılan ihtar üzerine başka bir yere, Şark'a sü
rüldüğünü bilen insanlardanım. Yaşadık bunla
rı. 

AHMET GÜNER (Zonguldak) — Yakın ta
rihi de söyle... 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Devamla) — Yakın 
tarihten bahsediyorum. Pek uzak tarih değil
dir, 1950 den önce... 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin Sayın Gü-
ner. 

YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Kanu
nun tümü üzerinde mi görüşüyor Sayın Başka
nım? 

BAŞKAN — Efendim, C. H. P. Sözcüsüne 
cevap veriyor. «Bu hususta esasa «ait fikrimi 

söyleyecektim; fakat Sayın C. H. P. Sözcüsü 
A. P. iktidarını kötüler mahiyette beyanda bu
lundukları için cevap vermek mecburiyetinde
yim.» buyurdular. 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Devamla) — Gayet 
tabiî arkadaşlar, niye telâş ediyorsunuz. Beş -
altı kişi olduruyorsunuz şurada... 

AHMET GÜNER (Zonguldak) _ O günün 
C. H. P. si bugün yo)k. Dünün D. P. isi sen sen, 
sen de suçlusun... 

BAŞKAN — Sayın Güner, rica ediyorum 
müdahale etmeyin. 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Devamla) — Bili
yorum muhterem 'arkadaşım. Bugünkü C. H. P. 
ndn tamamiyle onları inkâr ettiğini de biliyo
rum. Siz reddi miras da yaptınız, onu da bili
yorum, ama hiç olmiazsa mensubolduğunuz par
tinin yapmış olduğu uygunsuzlukları düşüne
rek evvelâ sizin için bu kürsüden çok daha in
saflı konuşmak bir vicdan borcudur. Onun için 
bunları düşünerek; hani derler ki muhterem 
arkadaşlar, dillin kemiği yoktur... Dilin kemiği 
yoktur, ama insanın iki de kulağı vardır. Ne 
söylerse onu, o iki kulağının duyduğu mu
hakkaktır. Bir devirde yapacaksınız bütün 
baskıları, her türlü kanun ve vicdan dışı taz
yiklerle memurları oradan oraya süründürecek
siniz tazyiki bizzat siz yapacaksınız sonra gele
ceksiniz bir vesileyle, A. P. çıkarı için bu kanu
nu çıkarıyor diyeceksiniz... 

AHMET GÜNER (Zonguldak) — Rejimi 
sen getirdin, ondan kurtulalım diye... 

BAŞKAN — Sayın Güner bir daha rica ede
bilir miyim sizden efendim? Yolksa îçtüzük 
hükümlerini mi tatbik edeyim? Çok rica ede-
rim müdahale etmeyiniz efendim. 

AHMET GÜNER (Zonguldak) — Tahrik et
mesin öyleyse Başkanım. 

BAŞKAN — Efendim size hitabetmiyor. 
Grup Sözcüsünün beyanlarına cevap veriyor. 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Devamla) — Eğer 
tahrik eden varsa, o, sizin grupunuza mensup 
Bozatlı idi. Tesbit ebtim, notlar önümde. Biraz 
önce okudum, dahası da var. A. P. iktidarı 
seçimlerinde müet reyini ifsat ediyormuş... 

Muhterem arkadaşlar, bunu söylemek için 
iz'andan yoksun olmak lâzımdır. Milletin ira
desi nasıl ifsat edilebilir? Milletin iradesinin 
ifsat edildiğini tahmin ede ede, söyleye söyleye 
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işte bu durumlara düşüyor, hiçbir seçjimli kaza
namıyorsunuz. Millete inanmıyorsunuz çünkü. 
Milletin iradesi ifsat edilebilir mi? Vatandaş 
karanbîk hücrede vicdanı üe, Allıabı ile baışbaşa 
kime ney verdiğini çok iyi bilmektedir. 

CENGÎZHAN YORULMAZ (Ankara) — 
Kanunun tümü üzerinde mi görüşüyor, yoksa 
ıseçim nutku mu atıyor?.. 

BAŞKAN — Sayın Cenıgizhan Yorulmaz, 
çok uzaktasınız oradan müdahale etmeyin. 

CENGÎZHAN YORULMAZ (Ankara) — 
C. H. P. nin seçimi kazanıp kazanmaması Bağ-
cıoğlu'nu ilgilendirmez. 

BAŞKAN — C. H. P. grup sözcüsü konuşur
ken hiçbir müdahale vâki olmadı. Müsaade bu
yurun da arkadaşımız konuşmasını tamamlasın. 

KEMAL BAfcCIOĞLU (Devamla) — Sevgi
li arkadaşlarım, onların huyudur zaten; beş ki
şi de olsalar, on kişi de olsalar ağır konuştukla
rı zaman kendilerine verilen cevaba tahammül 
edemezler. Bu bir huydur, ama ne yapalım biz 
de vazifemizi yapıyoruz, söyledikleri şeye kar
şılık veriyoruz. Bu milletin kürsüsünde ikti
dara ve A. P. ne taanda bulunan, ona karşı lâ
yık olmadığı haksız ithamları yapan insanlara 
cevaplarını vermek bizim vicdanî vazifemizdir. 
Millet huzurunda işte şimdi söylüyorum; bu 
kanun ne getiriyor? 

YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Ha... 
Onu söyle işte. 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Devamla) — Onu 
söylüyorum. Sayın Bozatlı söylemedi ama ben 
söylüyorum. 

BAŞKAN — Sayın Alpaslan 
KEMAL BAĞOIOĞLU (Devamla) — Sevgi

li arkadaşlarım, Anayasanın 137 nci maddesinde 
iki tane fıkra var. Birinci fıkrası ile ikinci fık
rayı ayrı ayrı mütalâa etmek lâzımdır. Bastırıl
mış bulunan ve S. ISayısı 1 ve ona ek ve S. Sa
yısı 2 olan basmayazılardaki komisyonun rapor
larında bunlar teferruatiyle derpiş edilmiş ve 
tasrih edilmiş bulunmaktadır. 

Sevgili arkadaşlarım, bir defa 137 nci mad
de savcıları hâkimler gibi tamamiyle bağımsız 
mütalâa etmemiştir. Eğer Anayasanın 137 nci 
maddesi sizin «Anayasa çiğneniyor» teranele-
riyle burada ifade etmiş olduğunuz gibi savcı
ları da hâkimlerden mütalâa etseydi, o takdir
de 137 nci maddenin birinci fıkrasına alırdı 

Cumhuriyet savcılarını. Birinci fıkrasiyle ikin
ci fıkrasında bir tefrik yapmış, atama ve nakil
lerde hâkimlerden prosüdür itibariyle ayırmış
tır savcıları. 

Sevgili arkadaşlarım, bu zaten bizatihi zatı 
meselede vardır. Çünkü zatı meselede savcı hâ
kim gibi tamamiyle bağımsız değildir. Savcı 
aynı zamanda Adalet Bakanına iki yönden bağ
lıdır : 1. — Bakanlıkla olan ilişkileri yönlünden, 
idarecilik yönünden bağlıdır. Adalet Bakanı ile 
devamlı irtibat halindedir. 2. — Malî infaz ko
nularında yine idari yönden bağlıdır. Ceza usu
lü Muhakemeleri Kanununda mevcut bâzı hü
kümler sebebiyle de savcı Adalet Bakanına bağ
lıdır. Anayasa işte bu irtibatı, bağlılıkları dik
kate almış ve 137 nci maddesinde Cumhuriyet 
savcılarına tâyin, nakil, atama hususlarında 
teminat tanımış olmakla beraber, Cumhuriyet 
savcılarını hâkimler gibi tamamiyle ayrı (Bir 
Yüksek Hâkimler Kuruluna nasıl verdik onla
rın tâyin ve nakillerini, Adalet Bakanı ile hiç 
irtibatları kalmadı, Anayasa hükmü gereğince 
tamamiyle bağımsız mahkemeler kuruldu) mü
talâa etmemiş Anayasa. Anayasa böyle mütalâa 
etmemiş de biz niye böyle mütalâa ediyoruz? 
işte asıl bizim söylediğimiz gibi, yani 137 nci 
maddede derpiş olunmadığı tarzda hâkimlere 
tanınan Ibir muhtariyet savcılara tanınırsa, o 
Anayasaya aykırı olur. 

Sevgili arkadaşlarım, Cumhuriyet savcıları
na verilmiş bulunan ve komisyon raporunda sa
rahaten belirtilen teminatlar yine bu kanunla 
tanınmıştır. Ancak ve ancak muhterem C. H. P. 
temsilcisi arkadaşlarımızın iddiaları; «Cumhu
riyet savcılarının Adalet Bakanlığı ile irtibatla
rını tamamen keselim, hiç irtabatı bulunmasın, 
istediği gibi ve istediği tarzda hareket etsin.» 
Meselâ; burada gelip yakınıyor muhterem ar
kadaşlarımız. Bir hafta evvelki müzakerelerde 
oldu : «Hükümet âcizdir, Hükümet şöyledir, 
böyledir. Suçluları tutamıyor, suçlulara ceza 
vermiyor.» 

Sevgili arkadaşlarım, hükümet nasıl yapa
cak bunu? Jandarması ve emniyeti vasıtasiyle 
takibedeoek, savcısı vasıtasiyle mahkemeye vere
cek. işte bizim Anayasamızın Ikurduğu düzende 
savcıların Hükümetle olan irtibatlarının bir 
bakıma da bu yönden faydası vardır. Bu ir
tibatı tamamiyle kestiğiniz zaman, şimdi A. P. 

— 106 — 



M. Meclisi B : 96 4 . 6 . 1970 O : 1 

iktidardadır, ama eğer milletin iradesine ve 
milletin reylerine inandığınız bir devir gelirse, 
o zaman iktidara gelebilirseniz şimdi söyledik
lerinizin pişmanlığını duyarsınız. Savcıları hâ
kimler gabi tamamiyîe Adalet Bakanlığının şü
mulü dışında özerk biır durumda mütalâa ettiği
niz ve bunu gerçi&kleşjtirdığiniz takdirde bunun 
azabını ve elemini iktidara geldiğiniz zaman çe
kersiniz. O zaman biz sizin karşınızda haklı 
duruma düşeriz. Hükümeti tenkid ediyorsu
nuz ; savcıyı tamamen bırakınız. Mutherem ar
kadaşlar, Anayasanın 137 nci maddesinde Cum
huriyet savcılarına eğer, Anayasa vazıı böyle 
bir temimat vermiş, olsaydı, yazardı. Açınız oku
yunuz 137 nci maddeyi, iki tane fıkra var. 

Bu sebeple kanun tamamiyîe Anayasaya uy
gundur. Cumhuriyet savcılarına birçok yön
lerden teminat getirmiş bulunmaktadır. Me
selâ; 45 sayılı Kanunun 80 nci maddesinde 
savcılık teminatı başlığı lalıtında jkadronun daral
tılması veya kaldırılması sebeplerine müsteni
den savcılar maaş ve ödeneyıerinden yoksun bı-
rakılamıyaoağı gibi, yaş haddi ve maluliyet ha
li dışında kendisi istemedikçe emekliye sevk 
edilemiyeoeği gibi hükümler savcılık meslekinin 
teminatını teşkil etmektedir, işte bu teminat
lar, Anayasanın bahse (konu maddesinde arzu 
edilen ve çıkarılacak olan kanunlarla savcılık 
meslekine verilmesi gereken teminatlardır. Bun
larda, bu asgari müşterekte hiç olmazsa birle
tiyoruz değil mi?.. Bunlar verilmiş kanunda. 
Ama isiz diyorsunuz M; tamamiyîe hâkimler gibi 
olsun. Bayır, çünkü 137 nci madde böyle 
mütalâa etmemiş tşte bu anlayış çerçevesi için
de konuya eğildiğiniz takdirde Anayasaya ay
kırı bir şey yapılmadığı ve komisyonun getirmiş 
olduğu kanun tasarısının her yönüyle savcılık 
meslelkini onore bir tarzda tutan bir duruma 
yükselttiği ve aynı zamanda Anayasanın iste
miş olduğu tarzda bir kanunun tedvin edilmiş 
olduğu neticesine kendiliğimizden varacağımız 
aşikârdır. 

A. P. Grupu, Cumhurbaşkanlığı tarafından 
tekrar tetkik için gönderilen bu kanun tasarısı
nın biran önce kanunlaşmasını, bilhassa savcı
ların tâyinleri bakımından, zaruri görmektedir. 
Bu sebeple buna müspet oy kullanacaktır. 

Hepinize hürmet ve muhabbetlerimi suna
rım. 

VAHİT BOZATLI (Sivas) — Sayın Baş
kan, C. H. P. Grupu adına ikinci defa söz is
tiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bozath, 
C. H. P. Grupu adına ikinci defa... 

C. H. P. GRUPU ADINA VAHİT BOZATLI 
(Sifvaıs) — Sayın Başkan, değeri arkadaşla
rım; 

Arkadaşımız 'Sayın Bağcıoğlu'nun partisi 
adına ifade buyurdukları beyanlarını dinledim. 
Tekrar âöz alışımın sebebi, birbirimizi henüz an
lamamış olduğumuz veyahut anlamak istemedi
ğimiz kanısına vardığım için bir defa daha dü
şüncelerimizi kısaca, çok kısa bir zaman içinde 
tekrar etmek ve üzerimize düşen millî görevi 
tam olarak yapmış olmak için huzurunuzu işgal 
ettim. 

Bu kadar ciddî biır konuda hayatında pole
miğin ne olduğunu bilmiyen Ibir insanın polemi
ği düşünmesine imkân tasavvur edemiyorum, 
insafla kabili telif olmıyan bir iddiadır. Evvelâ 
şu birbirimiz hakkındaki bu kabîl haksız iddia
ları bir kenara bırakarak meselenin üzerine bi
raz objektif olarak eğilmek ihtiyacındayız. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — İfsat Edilmiş 
oylardan bahsetmeniz de mi polemik değil?.. 

BAŞKAN — Sayın Aygün, müdahale etme
yin lütfen. 

VAHİT BOZATLI (Devamla) — Şimdi de
ğerli arkadaşlarım, ifsattan bahsettim. İfsat ne
dir? İzin verirseniz kısaca bir açıMama yapa
yım. 

Biliyorsunuz genel olarak gerek âmme hu
kuku sahasında, gerekse özel hukukta iradeler 
serbestçe izhar edildiği takdirde o irade mute
berdir. İrade üzerinde ister hatadan doğsun, is
terse herhangi mânevi bir baskıdan doğsun, bir 
tesir İcra edilmişse irade orada ifsat edilmiştir. 
İktidarda A partisi olsun, B partisi olsun veya 
gelecekte bir başka parti olsun, kim olursa ol
sun; Türkiye'de huzurun tesisi için öncelikle 
getireceğimiz kanunlarda veyahut bu kanunla
rın buradaki müzakeresinde her ne suretle olur
sa olsun, siyasi çalışmalarımızda vatandaşın 
izhar edilecek oyları üzerinde en küçük gölge 
düşürecek veya baskı icra edecek, iktidara ve
ya muhalefete böyle bir baskı vasıtası olacak 
bir kanunun buradan çıkmaması lâzım. Ancak o 
zaman vatandaş oylarını serbestçe izhar etme 
imkânını bulur. 
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Biz kısaca samimi olarak izah etmeye çalış
tık. Dedik ki; evvelâ bir gösteri bu. Demokratik 
müessesenin, açık rejimin bütün teminat mües
seseleri, bütün baskı güçleri âdeta örgütlenmiş-
cesine Türkiye'de işbirliği yapmış bugün. Hepsi 
diyor M, savcılar hakkındaki bu kanun Anaya
saya kesin olarak aykırıdır. Hepsi ittifak halinde 
bunu söylüyor. Hattâ A. P. nin içindeki muhte
rem birkaç zevat dahi, belki pek çok arkadaş 
dahi bu kanaate kısmen zaman zaman oylariyle 
katıldıklarını ifade etmişlerdir. O halde bu ka
dar kesinlikle savcıların nakil ve tâyinlerine 
ait kanunun Anayasaya aykırılığı bir memleket
te belirtilmiş, tescil edilmişken, bu kanunu ben 
illâ çıkaracağım deyip, aded çoğunluğunu bura
da kullanmak, yani Parlâmentodaki milletve
kili adedinin üstünlüğünü ele alıp, yani meşrui
yetin şekil gücüne dayanarak özünds Anayasa
ya uygun olmadığı kesinlikle belirmiş bir ka
nunu buradan çıkarmak zannedersem bu mem
lekete, bu rejime asla iyilik olmaz. Onun için 
samimi olduğumu lütfen kabul buyurun. 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Çanakkale) — De
mokrasi yerine anarşi dediniz, onu da izah edi
niz. 

BAŞKAN — Sayın Bağcıoğlu, lütfen... 

VAHİT BOZATLI (Devamla) — Sevgili ar
kadaşlarım, 

Savcının ne olduğunu izah etmeye çalıştım. 
Dedim ki sözlerimde; savcı, kanunların müey
yidesini harekete getirir. Türkiye'de bugün, 
dünden olsun, halen yeni numaralı kanunlar
dan olsun kullanılan onfbine yakın ve bunların 
belki milyonlara varan maddelerini, bütün hu
kuk kurallarını tatbik edebilmek için mutlaka 
bir müeyyideye ihtiyaç vardır. İşte bu müeyyide 
savcının elindedir. İSavcı eğer bu müeyyideyi 
kullanırken herhangi bir baskı altında olduğu
nu hissederse veya herhangi bir siyasi güçten 
çekinirse, tam bir tarafsızlıkla, İtam bir rahat
lıkla vazife giremezse, o memlekette kanunların 
müeyyidesi rahatlıkla çalışıyor demek değildir. 
Kanunlar müeyyideden yoksun olunca, o zaman 
memlekette kanunlar tam uygulanmaz. Kanun
ların tam uygulanmayışı, kanunların, hukukun 
hâkimi olmayışı anarşiyi doğurur. Bilmiyorum 
anarşinin ne olduğunu arkadaşıma izah edebil
dim! mi?.. 

Değerli arkadaşlarım, 
Sayın sözcü arkadaşım dediler ki, «Bu tasarı 

Anayasaya aykırı değildir.» Değerli arkadaş
larım, hâlen cari düzende, yani 1961 Anayasa
sına göre, bizleri şurada oturtup yetkileri ve
ren Anayasaya göre her hangi bir kanunun 
Anayasaya aykırı olup olmadığının tâyini ve 
takdiri Anayasa Mahkemesine aittir. Anayasa 
Mahkemesi bu konuda kararını vermiş. Hepi
miz okur - yazarız, hattâ hukukçuyuz, biraz ev
vel konuşan arkadaşımı kasdederek söylü
yorum, hukukçuyuz. Buyursunlar oturalım, her 
türlü açık oturumuda yapmaya hazırız. Eğ-er 
kesinlikle mevcut bu tasarıyı dahi kapsıyacak 
şekilde, Adalet Bakanlığına veya onun emri 
altındaki her hangi bir müdürün veya müdür
lerin bir araya gelerek savcıları tâyin ve nak
letmesinin Anayasaya aykırı olduğunu kesin
likle Anayasa Mahkemesi kararında belir
memiş ise, biz kendileriyle beraber olacağız. 
Ama, Anayasa Mahkemesi her ihtimali düşüne
rek, yetkili, merci olarak, bu hususta hükmü
nü vermiş. Demiş ki, «Bu kurulun içinde her 
ne suretle olursa olsun Adalet Bakanı veya 
onun emri altındaki umum müdürlerden her 
hangi birinin bulunması, Anayasanın 137 nci 
maddesinde kasdedilen savcılık teminatına ay
kırı düşer,» bu kadar kesin bir konuda, as
lında bize düşen görev, memleketimize hakika
ten elbirliği ile, iz'an birliğiyle bir şey yapma
mız lazımsa, bu kadar kesin ve açık bir karar 
karşısınde derhal birleşmemiz lâzımdır. Bizim 
samimî görüşümüz bu. 

Kıymetli arkadaşlarım; ben bir konuya da
ha değineceğim. Çünkü, bundan evvel de cevap 
vermek istemedim. Bu konuda konuşan bir ar
kadaşım aynı mevzuu bahsetti. Bakın şöyle 
deniyor: «Hükümetten hizmet istiyorsunuz ve
ya bir savcıdan şikâyet ediyorsunuz, asayiş
ten şikâyet ediyorsunuz. Peki ne yapalım? 
Savcıyı bizim emrimize verin, biz bu şikâyet
lerinizi önleyelim.» Arkadaşlar bu mantığın 
sonu nereye gider biliyormusunuz? Felâketin 
ta içine gider, izah edeyim, devam edelim. 

Arkadaşlar; bu Parlâmentoda biz, TRT 
den şikâyet ediyoruz, biz bu Parlâmento'da 
Ordudan şikâyet ediyoruz, bir bu Parlâmento
da üniversiteden şikâyet ediyoruz. O halde, 
sayın iktidar sözcüsü arkadaşım, onlardan şi-
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kâyet edildiği zaman da bu kürsüye çıkacak; 
«Arkadaşlar siz üniversiteden şikâyet ediyor
sunuz, alın özerkliğini, teslim edin Hükümete, 
biz onu ıslâh edelim. Siz mahkemeden şikâyet 
ediyorsunuz, verin hâkimi emrimize, savcılarda 
olduğu gibi teminatlardan sıyırın, bunu biz ıs
lâh edelim..» Böyle mantık olmaz. Hükümetin 
hangi konularda sorumlu olduğunu zannediyo
rum burada bu kürsüden konuşan veya oyunu 
izhar eden, bu Yüce Parlâmentoya dâhil olan 
her arkadaş gayet iyi bilir ve Hükümetin sorum
luluk sınırları içinde sorumluluğunu arar. Onun 
sorumluluğu dışında kalan konu için, her hangi 
bir şekilde Hükümeti suçlamaya hakkımız yok
tur. 

Sözlerime nihayet veriyorum. Yalnız, izin 
verirseniz bir noktada daha, değerli iktidar 
kanadiyle bir mutabakata varmak mecburiyetin
deyim. Hattâ şu kanunun müzakeresinde olsun 
veya bu Parlâmentonun verimli, millet yara
rına sonuçlar elde etmesi için bir noktada 
mutlaka birleşmemiz lâzımdır. Bunu, birçok 
ilim adamlarının ifade ettiği bir dille ifade ede
yim ve evvelâ değerli Hukukçu tmran öktem'in 
bir sözünü tekrar edeyim: «Tarihe yalnız ib
ret almak için bakılır.» Yine, bir devlet büyüğü 
İngiliz Politikacısı öhurchill'in bir sözü var. 
Diyor ki, «Geçmişle hainin kavgasını yapan 
milletlerin geleceği olmaz.» 

Dikkat buyuruyor musunuz, biz 1960 dan 
evvelce her hangi bir şekilde hiç dil uzatıyor 
muyuz? Ne faydası var arkadaşlar. Ben 1950 ile 
1960 m arasında olan hâdiseleri mütemadiyen 
karış tırırsam, nete hele böyle mıillî bir jkonuda, 
bu kadar önemli bor kanunun müzakeresi sı
rasında, bunun bana ne faydası var? Aslında 
muhalefetin, de bunu yapmaması lâzım ve yap
madığına da şahidim. Yapmadığı hususu zabıt
larımızda da sabittir. 

Ya iktidar? Ben bunu lasla affetmiyorum. 
Bir iktidar kendisime verilen çok mühim bir gö
revi ifıa edip, yaptığı icraatın hesabını bu kür
süden vermesi ioabederken, sanki hiç işiimiz yok
muş gibi, mütemadiyen, durup uslanma bil
meksizin yıllardan beri geçmişin kavgasiyle, bu
günün kavgasını yapar dururuz. Buna hak
kımız yolktur arkadaşlar. Çok istirham ediyo
rum, geçmişiin iyi veya kötü tarafı olabilir. Bu
gün önümüzde omuzlarımıza yüklenmiş ıağır 

bir mesuliyet, ağır bir vazife var. Onu nasıl 
yaptığımızı veya nasıl yapmamız gerektiğini 
izah etmek mecburiyetıindeyiz. 

Dün şöyle idi, bugün böyle idi, havanda su 
dövme misali bir kavgayla bu Yüce «Meclisin 
zamanını öldürmeye hakkımız yojktur. 

Hepinize saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Konuşmalar hakkında bir tak
rir var efendim. Grupların tümünün görüşle
rini ifade etmiş olmaları hasebiyle, takrir 2 nci 
kez gruplar adına konuşacajk ve şahıslar adıma 
konuşacakları kapsamaktadır. Takriri okutu
yorum. 

Millet Meclisi Bıaşjkanlığına 
Görüşülmekte olan Savcılar Kanununun, il

gilileri yönünden hemen çıkartılmasının önemi 
ortadadır. 

Milletvekillerinin de konuşabilmeleri yönün
den, gruplar ve şahıslar adına yapılacak ko
nuşmaların 10 ar dakika ile sınırlandırılmasını 
arz ve talefoedertim. 

Saygılarımla. 
Sinop 

Hilmi İşgüzar 

BAŞKAN — Sayın Genel Kurulun oylarına 
arz ediyorum. Kabul buyuranlar... Kabul et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Buyurun Sayın Bağcıoğlu. 
A. P. Grupu adına 2 nci !kez 10 dakika. 
A. P. GRUPU ADINA KEMAL BAĞCIOĞ

LU (Çanakkale) — Beş dakika da yeter Sa
yın Bıaşkan. 

Muhterem iarkadaşlar; ikinci İkez huzurunu
za çıkmış olmaktan dolayı hepinizden özür dile
rini; fakat sözlerimizin muhterem anamuh&lefet 
partisi tarafından yanlış anlaşıldığı düşüncesiy
le, böyle ikinci kez huzurunuza gelmiş bulunu
yorum. 

Sevgili arkadaşlarım; notlar elimde, iMnci 
defa C. H. P. Grupu adına konuşan Bozaıtlı 
arkadaşım, birinci konuşmasında söylemiş ol
duğu sözlerin tahlilini yaptı, derinliğine indi 
ve bence, söyledikçe biraz daha açık verdi. 

Şimdi, muhterem arkadaşlar; ben demedim 
ki, siz 1950 tarihinden önce şöyle yaptınız, böy
le yaptınız... Bunu, bir misal olmak üzere şu
nun için arz ettim. 

Arkadaşım ilk konuşmasında demişti ki: 
«Millet iradesini «skiden olduğu gibi ifsat eden 
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sis Adalet Partililer, demokrasi yerine anarşi 
getirmek istiyorsunuz». Sonra ikinci defa çıktı, 
benim tahrikte bulunduğumdan /bahsetti. 

ıSevgili arkadaşlarım; ilk defa bunu söyli-
yen insanın Ita'hrikte bulunmuş olması gerekir 
ve asıl bu (konuşmalar (bir tahriktir. Ben, 1950 
tarihinden önce, Halk Partisi iktidarda bu
lunduğu zaman, Hale Partisinin yapmış oldu
ğu baskılardan, adalet mekanizması üzerinde. 
savcılar ve hattâ hâkimlerin üzerine yaptığı 
tazyik ve baskılardan, ımıilletin iradesinin ifsat 
edilemdyeceğini isbat için bahsettim. 10 dakika 
evvel konuştum, hatırlıyorum; 'eğer, dedim, ar
kadaşımın söylemiş olduğu 'gibi, milletin iradesi 
ifsat edilebilseydi, sandığın başında, vicdaniyle 
ve Allalhiyle baş (başa «olan insanlar, Halk Par
tisinin io devirdeki baskı idaresinle rağmen Halk 
Partisini muhalefette bırakmaz ve onun yerine 
bir başka partiyi seçmezdi, dedim. 

Her TıaMe bunda haklıydım; /tahrik edildi 
bu, Itahriki siz yaptınız ve cevabını aldınız. 

iSevğiü arkadaşlarım; diyorsunuz iki, savcılar 
hâkimler gibidir, Anayasa Mahkemesi bir kara
rında bunu tescil etımiıştir. Açık oturuma çağırı
yorsunuz beni. Bu millet kürsüsü kadar şerefli 
bii1 açık oturum sahası lolur mu? İşte burası bir 
açık oturum sahası. Anayasa Mahkemesi, sıizin 
söylediğiniz gibi, hâkimleri ve savcıları bir 
tutmamıştır. 'Bakınız şimdi size tarih ve numa
rasını vereyim: Ceza Usulü Muhakemeleri Ka
nununun 148 nci maddesinin iptali için Anaya
sa Mahkemesine açılan dâvanın sonunda Ana
yasa Mahkemesinin verdiği bir karar var; 
22 . 9 . 1964 tarihli ve 140/62 sayılı karar. Bu 
kararda; 'Cumhuriyet ^Savcılarının hâkim sa-
yılmadığına - bakınız ne kadar sarih - ve Adalet 
Bakanının yürütme organının temsilcisi olarak 
adalet cihazının (işlemesinin siyasa sorumluluğu 
taşımakta olduğuna ve savcıların da görev ba
kımından yürütme organı ile ilişkisi bulundu
ğuna 'işaret edilmiştir. ISevgili arkadaşlarım gö
rüyor musunuz; salık verdiğiniz ve bizi tehdit 
ettiğiniz, en ison Sözü orasının söyliyeceğini bu 
kürsüden defaatle tekrarlamak suretiyle âdeta 
bizi Iteihdidettiğiniz Anayasa Mahkemesi, bu 
mevzuda kararını, içtihadını nasıl bildirmiş? 
Savcıların hâkim addedilemiyeceğini, savcıların 
Adalet Bakanlığına bağlı bulunduğunu, ilişki
leri bulunduğunu bir karan ile tescil etmiş. Her
halde bu kararından dönecek değildir. Bu yaz -

boz tahtası değildir, bir Anayasa Mahkemesi 
karandır. (C. H. P. sıralanndan, «Esas karan 
oku» sesleri). 

BAŞKAN — Müdahale 'etmeyiniz efendim, 
fikirlerini söylüyor. 

A. P. GRUPU ADINA KEMAL BAĞCIOĞLU 
(Devamla) — İşte sevgili arkadaşlanm, 1950 
den Öncesinden, Halk Partisinin sakim iktidar 
tutumundan bahsetmiyelim diyorsunuz, berabe
rim sizinle, bahsetmiyelim. (C. H. P. sıralann
dan gürültüler). 

BAŞKAN — Müdahale etmJeyin efendim. 
A. P. GRUPU ADINA KEMAL BAĞCIOĞLU 

(Devamla) — Ama, millet iradesine inanmaz 
tarzda, onun ifsat edilebileceğini İfade eden 
grup Sözcüsüne verdiğim cevap da sizi neden 
bu kadar telâşlandınyor, hiç tahmin edemiyo
rum, anhyamıyorum bunu. 

Sevgili arkadaşlanm diyorum ki, 1950 den 
öncesinden bahsetmiyelim, Halk Partisinin dev
rinden babsetmiyelim. «Salkım tutumu» dedim 
gocundunuz. Sakim değil miydi? Sakim ol
masaydı 1950 de millet sizi iktidardan alaşa
ğı eder miydi? Bu »tutumunuz sakimdi millet 
beğenmedi, oylariyle başka bir partiyi iktidara 
getirdi. Söylüyorum, bu sefer tahrik ediyor 
diyorsunuz. 

Sevgili arkadaşlarım, Anayasa Mahkemesi
nin okumuş olduğum, tarih ve numarasını verdi
ğim karan Cumhuriyet Savcılannı hâkimler 
gibi mütalâa etmemiş, Adalet Bakanlığına bağla
mış bulunmaktadır. İşte açık oturuma çağırdı
ğınız zaman, Anayasa Mahkemesinin kararla
rını eleştirelim dediğiniz zaman, söyliyeceğiniz 
karar her halde bundan başjka bir karar ol
masa gerektir. (C. H. P. Biralarından gürülMi-
ler.) 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz efendim, 
meseleyi tartışıyor muyuz burada, yoksa grup
lar fikirlerini mi söylüyorlar? 

YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Açık 
oturum yapıyormuşuz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Açık oturum dahi olsa karşılıklı 
sıra ile konuşulur, hep bir arada konuşulmaz. 

A. P. GRUPU ADINA KEMAL BAĞCIOĞLU 
(Devamla) — Sevgili arkadaşım oturum yapma
ya ben çağırmadım. 

BAŞKAN — Sayın Bağcıoğlu, sizden de rica 
edeceğim, karşılıklı hitaba meydan vermemenizi 
istirham ediyorum. 
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A. P. GRUPU ADINA KEMAL BAĞCI-
OĞLU (Devamla) — Sayın Başkan, bu bir ko
nuşma tarzıdır. Açık oturumu Halk Partisi 
Grupu adına konuşan muhterem arkadaşım söy
ledi, hen de ona cevap verdim, «Burası millet 
kürsüsüdür, en güzel açık oturum burada yapı
lır» idedim. «Siz söylediniz, ben siöyledim, siz 
ikinci kez çıktınız, ben de size cevap veriyorum» 
dedim. 

Arkadaşlar, biz sizi sükûnetle dinliyoruz, 
ama bizim cevaplarımıza neden tahammül ede
miyorsunuz, şaşıyorum. Söylüyorsunuz; anarşi 
diyorsunuz, demokratik tutumu alaşağı ettiniz 
bir anarşi ortamı getireceksiniz, diyorsunuz... 
Biz sizi sükûnetle dinliyoruz; «1950 den evvel
ki sakin tutumunuz» diyorum, kıyametler ko
puyor. 

Sevgili arkadaşlarım, A. P. iktidarı savcıları 
kendi iradesi altına, kendi emrine almak iste
memektedir, böyle bir kanaat yok, bu kanaati 
kafanızdan çıkartın. TRT Kanununda yapmak 
istediğimiz değişiklikte bile sarahaten TRT nin 
özerkliğine halel getirmemek üzere, üniversite
den bahşettiğimiz zaman onun özerkliğine halel 
getirmemek üzere, - ama Halk Partisinin de bo
razanı olmıyacak tarzda - bir kanun getirmeyi 
söylemiştik. 

YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Bora
zan ne demek? 

A. P. GRUPU ADINA KEMAL BAĞCIOĞ-
LU (Devamla) — O tabir, Halk Partisinin bir 
başka muhterem üyesinin tabiri olduğu için kul
landım arkadaşım. Hep kullandığımız tabirler
de sizden... Hep sizden öğreniyoruz bu tabir
leri. 

TRT gibi, üniversite gibi özerk müessesele
rin ruhuna ve tamamen anailkelerine dokunma
mak şartiyle, milletin menfaatlerine ve tama-
miyle anarşi ortamı yaratılmaması için lüzum
lu tedbirler alınmak üzere kullanılmasına muh
terem muhalefet partisi temsilcisi arkadaşları
mızın da katılacağını umarak huzurunuzdan ay
rılıyorum. Hürmetler ederim. (A. P. sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker, buyurun. 
"Sırada olanları okuyorum efendim : Sayın 

Ülker, Karaca, Gökçe, Seydibeyoğlu, Ocakçıoğ-
lu, Alaca, İşgüzar, Birler, Durakoğlu, Alpaslan, 
Kaya, özgüner, Oral. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Değerli arka
daşlarım, 

Savcılarla ilgili ve Parlâmentomuzda aşağı 
yukarı üç senedir bulunan bir kanunu görüş
mekteyiz. Evvelâ geçmiş hâdiseleri anahatla-
riyle, kısaca hatırlatmakta fayda vardır. 

Adalet Bakanı tarafından altı ayda üç defa 
yeri değiştirilen bir savcı tarafından, sayın İSav-
cı Mehmet Feyyat tarafından - böyle bir neticeyi 
istihsal etmiş olması dolayısiyle meşhur olması 
gerekir - Danıştayda bir dâva açılmış, dâva sı
rasında Anayasaya aykırılık bahis konusu ol
muş, yani savcının tâyin ve nakli keyfiyetinin 
Anayasanın 137 nci maddesindeki savcılık te
minatına aykırı olduğu iddia edilmiş, konu cid-
^î bulunarak Anayasa Mahkemesine gönderil
miş, o sırada görevde bulunan Adalet Bakanı 
orada, 137 nci maddenin karsısında söylenebile
cek bütün iddiaları teker teker ileri sürmüş; 
daha enteresanı; bu iddiaları ileri sürerken o 
savcının hakkına yakın bir hak vermiş, ve bu 
b<*,k yerine geldiği için de; bu dâva Anayasa 
Mahkemesinde konuşulmasın demiş. Yani o za
manki Adalet Bakam bu işin Anayasa Mahke
mesinden iptal seklinde çıkabileceğini kestirmiş, 
vazgeçmiş, demiş ki «Bu muamele ortadan kalk
tığına göre Anayasa, Mahkemesinin bu ise karar 
vermesi gereksinir, kanunsuzdur.» Buna rağ
men Annv*sa M°IHkemesi, önüne gelmiş olan bu 
mevzuda karar verilmiş. 

Simdi. Ana.vasa Mahkemesrım verdi»! karar 
karışık da değil, gayet sarih. Yüksek Hâkimler 
Kurulu Kanununun 77 nci maddesi var, bura
da ; «Savcılık meslekine atanma» başlısı altında 
sövle denilmektedir : «C. Savcı yardımcıları, 
C. Başsavcı yardımcıları ve C. Savcıları Bakan
lık Müsteşarının başkanlık altında Teftiş Ku
mlu Başkanı ve Geııel Müdürlerden müteşekkil 
kurulun mütalâası alındıktan sonra: Adalet Ba~ 
Vflaı ve Başbakanın müşterek kararnamesi ve 
Cumhurbaşkanının onayı ile atanır.» Bu madde 
intal edilmiş. Anayasa Mahkemesi kararında 
bunun için söyle demiş : «İşlemin, Bakanlığa 
ba,q-lı yüksek görevlilerden kurulu bir kurulun' 
düşüncesinin alınmış olması ve Başlbakan ile 
Cumhurbaşkanınca imzalanmış kararname ile 
ya.TDilma-sı koşullarına bağlı tutulmasının savcı
lar için herhangi bir teminat sağlamadığı ve 
bundan dolayı Anayasanın 137 nci maddesine 
aykırı olduğu sonucuna varılmaktadır.» 
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1. Bakanlık ileri gelenlerinden kurulu top
luluğun düşüncelinin alınmış, olması hiçbir şe
kilde teminat sağlamaz. Çünkü bu |kurulda bu-
lunıanlıajr hukukî durunıcıa Bakana karşı doğru
dan doğruya idari murakabe zinciri içinde
dirler. Bundan dolayı bu nırbeliktejki bir kuru
lun düşünoeı&i Bakan tiçiin bağlayıcı bulunsia bi
le yine bir teminat sayılamaz. Kaldı ki söz ko
nusu maddeye göre bu kurulun düşüncesi Ba
kan için bağlayıcı da değildir. Bu kurul üye
lerinin teminatlı olmaları dahi durumu değiştiv 
remez.» 

Yani burada, biraz sonra Adalet Komisyonu 
adına konuşacak (arkadaşımızın söyliyebileceği; 
«îşfce bunlar hâMm değildir, bunlar teminatlı
dır, müsteşarın, işte şu derecedeki hâkimin 
karşılığıdır, dokunulamaz ve saire..» iddiaları, 
o zamanki Adalet Bakanı tarafından Anayasa 
Mahkemesine birer birer yapıldığı için, Anaya
sa Mahkemesi hepsinin cevabını vermiştir. 

Şimdi bugün ısrarla önümüze getirilen tek
lif nedir? Aynıdır; «Adalet Bakanlığı Müs
teşarının Başkanlığında Cumhuriyet tkinci 
Başsavcısı, iki tane Yargıtay Cumhuriyet Sav
cısı, Teftiş Kurulu Başkanı, Ceza İşleri Genel 
Müdürü, Zatişleri Oenel Müdürü..» denilmekte
dir. Bunları toplarsanız; dört tane bajkanlık 
temsilcisi, üç tane de savcı eder. Reye vur
duğunuz zaman 4 e 3, bu iş biter. Şimdi me
selenin özü bu, yani bugün yapılan iş bu. 

Değerli arkadaşlarım, 
Şu noktayı tesbitte fayda vardır: Üç yıl ön

ce, yani bu dönem değil, geçen dönemin sonun
da bu kanun Meclise gelmiştir, çıkmamıştır. 
Bu dönemin başında savsaklanmıştır, bir nok
taya gelmiş' çıkmıştır; dikfkatinizi çekerim, çı
karken, komisyonda Adalet Partili değerli ar
kadaşlarımız dahi bu noktada hakiki gördükle
ri için, buradaki 4 e 3 nisbetinin savcılar lehi
ne bozulması şeklinde olmasını istemişlerdir. 
Orada istemişlerdir, buraya gelmiştir, burada 
reddedilmiştir. Cumhurbaşkanına gitmiştir, Sa
yın Cumhurbaşkanı fevkalâde yerinde ve fev-
Ikalâde rejimle ilgili, doğrudan doğruva ilgili 
bu kanun karşısında uzun bir gerekçe bile yaz
mak ihtiyacını duymayarak şu sözleri söyle
mişlerdir; Parlâmento olarak bu sözlerin her bir 
kelimesinin üzerinde durmak mecburiyetindeyiz. 
Türk Milletinin temsilcisi ve Türkiye Cumhu

riyetinin başı olan Cumhur»ba§kanı vetosunu 
kullanıyor: 

«Anayasa Mahkemesinin bu konudaki Ya-
ısama Organını da bağlayıcı iptal kararları ile, 
bu kamalardan, Türkiye Cumhuriyeti Resmî 
Gazetesinin 18 Nisan 1968 tarihli ve 12878 sayı
lı nüshasında yayınlanmış bulunan gerekçesi 
karşısında..» Anayasa Mahkemesinin gerekçesi 
karşısında. «Anayasanın 137 noi maddesinde 
öngörülen teminatı mezkûr gerekçede belirtilen 
mahzurları tamamen gidermiş bir şekilde sağla
yıcı ve Anayasanın 8 ve 132 noi maddelerine 
uyulduğuna kuşjkusuz bir surette gösterir mahi
yette olmadığına kanaat getirdim. Bu sebep
le Anayasayı saymak ve savunmak görevinin 
icabını yerine getirmek üzere..» Normal bir ya
zış şekli değil, çok daha onun üstünde bir üs
lûp taşıyor. «..Anayasayı saymak ve savunmak; 
görevinin icabını yerine getirmek üzere Anaya
saya aykırı olmaktan başka, Anayasanın ih
lâli gibi..» Cumhurbaşkanı söylüyor; «..Anaya
salın ihlâli gibi ağır bir durum tevlidedebile-
oeği anlaşılan 1234 sayılı Kanunun bir daha gö
rüşülerek Anayasaya göre tedvin edilmesi lüzu
munu önemle iarz ederim.» 

Şimdiye kadar Sayın Cumhurbaşkanından 
Yüce Meclise gelen vetolarda böyle bir üslûp 
yoktur. 

BAŞKAN — Sayın Ülker, bir dakikanız 
kalmıştır. 

RF.SİT ÜLKER (Devamla) — Evet Sayın 
Başkanım. 

önemle «Anayasanın 8 ve 132 mrii maddele
ri» denivor. Değerli arkadaşlarım Sayın Cum
hurbaşkanının işaret ettiği ve bizim vaktiyle 
-gecen dönem ve bu dönem- sövledi&imiz; 
«Anayasa ihlâli olur» sözü. yerinde bir sözdür. 

Şimdi bakınız, Anayasanın 8 nci madde
sinde ; «Anayasanın üstünlüğü ve bağlayıcılığı.» 
başlığı altında; «Kanunlar Anayasaya aykırı 
olamaa. Anayasa hükümleri, yasama, yürütme 
ve yargı organlarını, idare malkamlarını ve ki
şileri .bağlayan temel hukuk kurallarıdır.» de
mektedir. 

Bu kural yasama (organlarını da bağlar. 
Sayın Cumhurbaşkanı ona işaret ediyor. 

132 nci (madde ne diyor? 
«Yasama ve yürütme organları ile idare, mah

keme kararlarına uymak zorundadır; bu organ-
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laı ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir suret
le değiştiremez ve 'bunların yerine getirilmesini 
geciktiremez.» 

Şimdi değerli arkadaşlarım, karşımızda bu
lunan kanun ve bu kanun karşısındaki tutumu
muz tam Anayasa ile karşı karşıya gelmiş bir 
tutumdur. Değerli arkadaşlarım, bu kürsüde ko
nuşan sözcümüz gayet yerinde ve ıhaklı olarak 
bunun rejimle ilgili olduğunu ©öyleddler. Evet 
rejimle ilgilidir arkadaşlar; bu kanun rejimle 
ilgilidir, çünkü, bugün Türkiye'de dâva açmak 
'hakkı, Anayasa Mahkemesinin tabiriyle dâva 
açmak tekeli savcıların elindedir. Biz biliriz ki, 
seçimler «ırasında işlenen suçlarda, savcıların 
bâzı suçları görmemesini temin için, açık veya 
kapalı direktifler verilmiştir. Bir meydanda, 
Türk 'Ceza Kanununun 163 ncü maddesi ve 
Anayasanın 19 ncu maddesi çiğnenerek din pro
pagandası yapılır, fakat eğer savcı dâvayı aç
mazsa o propaganda yapılmamış sayılır. 

BAŞKAN — Sayın Ülker, süreniz bitmiştir 
efendim. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Bağlıyorum 
Sayın Başkanım. 

Bugün Toplantı ve iGösteri Yürüyüşleri Ka
nunu, tasavvur ettiğiniz 'Cemiyetler Kanunu, 
Türk Oıeza Kanununda ağırlaştırıcı maddeler, 
bütün getireceğiniz rejime baskı yapacak ka
nunlar, TRT yi Cumhuriyet iSaveıları denetliye-
cekfcir. Ellerimde bulunan tekel ile, inhisar ile 
ya dâva açacaklardır veyahut dâva açmıyacak-
lardır. öyle ise bu kanun doğrudan doğruya 
rejimle ilgili bir kanundur ve Adalet Partisi 
iktidarı rejimle ilgili 'olan bu kanunda Anaya
sa ihlâlini de g'&ze almak suretiyle komisyonda 
(Birçok (komisyonlar var, :soh defaki komis
yonda) 'evvelâ, bizim isteğimize tam uygun ol
mamakla beraber, nisbeten Anayasa Mahkeme
li kararına ve Anayasa metnine yakınlaşacak 
bir metni kabul ettiği halde, sonradan bir tek
riri müzakere ile, gerekçelsi anlaşıhnıyan bir 
tekriri müzakere ile, ki muhalefet şerhi veril
miştir; bunu orada değişıtörmiş ve bugün bu 
şekilde getirmiştir. Demek ki, A. P. İktidarı, 
bunda kendi iktidarı bakımından çok hayati, 
çok lüzumlu çok zaruri, çok aynlınmaz ve bu
nun uğrunda Anayasa Mahkemesi kararlarını 
hiçe sayar, Anayasayı ve Cumhurbaşkanının 
vetosunu göz önüne almaz ve Anayasayı ihlâle 

girecek duruma girmeyi göze almaktadır. Bu 
€L göstermektedir (ki, bu kanun rejimle ilgili 
bir kanundur, fakat (böyle kanunlarla yola çık
mak istiyenler mutlaka kaybedeceklerdir, ar
kadaşlarım. Mutlaka kaybedeceklerdir ve bir 
noktada, bu yaptıkları küçük 'oyunların kendi 
başlarına dert açacağını, rej imlin başına dert 
açacağını kısa zamanda göreceklerdir ve ken
dilerine böyle fbir kanun asla yâr olmıyacaktır. 

Hepinize saygı ve (sevgilerimi sunarım. 
BAŞKAN — Kifayeti müzakere (takriri gel

miştir. Komisyon Başkanı Sayın İsmail Hakkı 
Tekfine!, buyurun efendim. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI TEKİNEL (istanbul) — Sayın Baş
kan, muhterem milletvekilleri; 

22.4.1962 tarihli ve 45 sayılı Yüksek Hâkimler 
Kurulu Kanununun bâzı maddelerinin yeniden 
düzenlenmesi ve bazı maddelerinin değiştirilmesi 
için hazırlanmış bulunan 1234 sayılı Kanun, bil
diğiniz gibi, evvelce meclislerimizden geçmiş ve 
ancak neşir ve ilân edilmek üzere Sayın Reisi
cumhurumuza tevdi edilmesi üzerine, Sayın Re
isicumhurumuz Anayasanın 93 ncü maddesinin 
kendisine vermiş olduğu bir hakkı istimal ede
rek, bu kanunu bir defa daha görüşülmek üzere 
Meclise iade etmiştir. 

Meclis Başkanlığınca kanun tasarısının Sayın 
Reisicumhurumuzun gerekçesiyle birlikte Komis 
yonumuza tevdi edilmesi üzerine, bu konu üze
rinde dikkatle durduk. Bilhassa madde metnin
den ziyade Sayın Reisicumhurumuzun iade ge
rekçesinin, Komisyonumuz için, Meclislerimiz 
için ve Anayasanın diğer hükümleriyle ilgili 
olarak çok önem taşıdığı düşüncesiyle dikkatli 
bir incelemeye tabi tutulması lüzumuna kaani 
olduk, 

Şim'di, bu vesileyle yapılan müzakere sıra
sında, çeşitli partilere mensup hatip arkadaşla
rımız hem bu gerekçe üzerinde durmuşlar ve 
hem de yeniden müzakere edilen ve Komisyonca 
ilk şekli benimsenerek huzurunuza getirilen ka
nunun esasına temas etmişlerdir. HaJtiplerin 
konuşmalarına dikkat ettim, bu arkadaşlarımı
zın büyük bir kısmı zatî meseleye temas edece
ğine ve bu Meclisin sahibolduğu yetkilerin ne
lerden ibaret olduğunu açıkça ortaya koymala
rı lâzım gelmesine rağmen, vakıaları dahi dik
katle izlemedikleri maalesef müşahede edilmiş 
bulunmaktadır. 
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Bu ciddî blir konudur. Ne 1050 öncesine, ne 
1960 öncesinin münakaşasını ıcaoettırecek bir 
durum orta yerde yoütur. Bu cıddıyötieıı mah
rum Konuşmayı yapan arkadaşlarımıza oen ce
vap vermek istemiyorum. Ancak Meclislerden 
çıikan her kanuna, hangi devreye tekaDül ©der
se etsin, mutlak surette saygı duyuıması icabe-
der. 

Sayın Vahit Bozatlı arkadaşım, genel ola
rak, iptal edilen kanunun hangi kanun olduğu 
üzerinde bizi tereddüde düşürmüştür. Arkadaş
larım iptal edilen kanun, 2556 sayılı ve 1934 ta
rihli Hâkimler Kanununun 63 ncü maddesiyle, 
yine 22 Nisan 1962 tarihli ve 45 sayılı Kanun
dur. Bu kanunun Ihangi devrelerde, kimin hiz
met ettiği devrelerde çıktığını arkadaşlarımın 
takdirine bırakırım. Bu itibarla, insanların ve
yahut söz sahibi arkadaşların tenkidederlerken 
biraz dikkatli olmaları lâzımdır. Aslında ben bu 
tenkitleri, bu bizim sunmuş olduğumuz tasarı
ya değil, 2556 sayılı Kanunun ve 45 sayılı Ka
nunun çıktığı devirde hükmeden kimselere 
tevcih edilmiş bir tenkit olarak kabul ediyorum. 

45 sayılı Kanun Sayın Sahir Kurutluoğlu'-
nun Adalet Bakanı olduğu sıralarda Meclisi
mize getirilmiştir. Bu kanunda mer'i bulunan 
ve iptal edilmiyen 2556 sayılı Hâkimler Kanu
nunun 63 ncü maddesinden daha ileri bir (hüküm 
getirilmiştir. Orada hem hâkimlerin, hem savcı
ların tâyin ve nakil işlerinin ve bütün özlük iş
lerinin çok sınırlı teminat hükümleri içerisinde 
Adalet Bakanlarına bırakan hükmü, 45 sayılı 
Kanunla değiştirilmiş ve bir yenilik getirilmiş
tir. O kanunun gerekçesini arkadaşlarımız tet
kik ederlerse, zamanın hükümetinin 137 nci 
maddenin ikinci fıkrasını ne şekilde anladığını 
ve o zamanki Meclisin bunu ne şekilde mütalâa 
ettiğini açıkça görürler. 

iptal edilen 77 nci maddedir. Bu maddeye 
göre hâkimden ayrı olmak üzere, Cumhuriyet 
savcıları ve yardımcılarının tâyin ve nakil iş
leri Adalet Bakanlığının başkanlığında, Ada
let Bakanlığında bulunan umum müdürlerden 
müteşekkil bir heyet tarafından yapılır idi ve 
bu umum müdürlerin vermiş olduğu rapor is-
tişari bir mütalâa mâhiyetinde idi ve Adalet 
Bakanı bu heyettin vermiş olduğu mütalâayı red-
etmek hakkına sahibolaraik bu yetiki ile dilediği 
•savcıyı dilediği yerden alıp, dilediği yere nak
letmek hakkını istimal ediyordu. 

Anayasa Mahkemesinin, Sayın Reisicumhu
run çok kısa olan gerekçesinde ileriye sürmüş 
olduğu karar, 22 Nisan 1962 tarihli 45 sayılı 
Kanunun 77 nci maddesiyle ilgilidir, ama arka
daşlarımız, burada mtesklkten olmıyan diğer mil
letvekillerine konuyu takdim 'ederken biraz ha
talı itakdim 'ettiler ve sanki Sayın Reisicumıhu-
rıi'muzun bir defa daha görüşülmek üzere Mec
lisimize iade etmiş olduğu kanunun Anayasa 
Mahkemesinde iptal edildiği sonucunu çıkarta
cak »beyanlarda bulundular. Bu bir defa vâki 
değildir. Meselenin iyice anlaşılması bakımın
dan bunu Yüksek Meclise arz etmeyi faydalı 
buldum. 

Bugün açıklıkla söylüyorum, görüşmekte ol
duğumuz kanun tasarısı Anayasa Mahkemesin
ce ıtetkik mevzu yapılmamış ve bunun hakkın
da (bir iptal kararı çıkartılmamıştır. 

Arkadaşlarım, diğer taraftan bizce ve Ko
misyonumuzca en önemli konu Sayın Reisicum
hurumuzun veto gerekçesidir. Crönül isterdi ki, 
bu gerekçe gerçekten yanlış anlamalara mey
dan vermesin. 

Sade bir ımeitni takdirle karşılamamak müm
kün değildir, yeter ki, bütün cepheleriyim me
sele ele lalmmifş olsun. 

Biz komisyon olarak maalesef bu metni ki
fayetli görmemişizdir. Zira Sayın Reisicumhu
rumuz, 1234 sayılı ilişik Kanunu, Anayasa Mah
kemesinin bu konudaki yasama organını da 
bağlayıcı iptal kararlariyle, bu kararlardan 
Türkiye Cumhuriyeti Resmî Gazetesinin 18 Ni
san 1968 tarihli ve 12 878 sayılı nüshasında ya
yınlanmış bulunan gerekçesi karşısında, demek
tedir. 

Arkadaşlar, eğer Sayın Reisicumhurumuza 
bu kanunu bir defa daha görüşmek üzere Mec
lise sunulması için istişarî malûmat veren yet
kililer işi daha iyi tetkik etmiş olsalardı, bu 
konu ile ilgili yine Anayasa Mahkememizin bun
dan başka üç tane daha kararını görmüş ola
caklardı. Komisyonca, bu itibarla bu iade ge
rekçesinin çalışılmasında noksan bir çalışma 
yapıldığı kanaatine varmışızdır. Bu kararlar
dan birisi, sayın C. H. P. nin yine Anayasa 
Mahkemesinin kuruluş Kanununun Anayasanın 
kendisine vermiş olduğu yetkiye istinaden Ana-
jasamızdaki çeşitli maddeler meyanında Ceza 
Muhakemeleri Usulü Kanununun 148 nci mad-
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desinin iptali 'işlemini itazammun eden dâvada
ki Anayasa Mahkemesinin görüşünün, tutumu
nun da hiç olmazsa şu. yüksek gerekçenin içeri
sinde yer alması icabederdi. 

Yine Türkiyeniin şartlan icabı, maalesef im
kansızlıklardan dolayı hak sahibi vatandaşlara 
hakkının aranmasını imkânsız hale getirmemek 
için yetiki müessesi ve çok eski devirde de sav
cıların gaybubetinde bu işleri gören mahke
me baş kâtiplerinin yetkilerinin kaldırılma
sına taallûk eden, bu konu ile ilgili ve aynı 
gerekçeleri kapsıyan Anayasa Mahkemesinin 
iki kararı daha mevcuttur. Gönül isterdi ki, 
iSayın Reisicumhurun gerekçesinde bilhassa si
yasi bir kuvvet olan Adalet Bakanı ile icranın 
emrinde, ifadelere göre, icra ile ilişkisi bulu
nan savcılar arasındaki münasebetleri düzen
leyen iki çelişik hüküm bulunmasın. 148 nci 
maddenin iptali hakkındaki dâvada Anayasa 
Mahkemesi, Komisyonumuzun anlayışına uy
gun olarak Meclislere karşı yapmış olduğu ih
tarda, siyasi mesuliyeti bulunan icranın içe-
risinideki Adalet Bakanının elbetteki savcılar
la ilişkisinin olacağını ortaya koymuştur. Ak
si halde Adalet Bakanını bu Mecliste siyasi 
mesuliyetten kınamak veyahutta onu siyasi me
suliyete sürüklemek imkânına ısahilboılamıa-
yız. 

Muhterem milletvekilleri, şimdi Sayın Reşit 
Ülker Arkadaşımız ve Sayın Vahit Bey Arka
daşımız, «Anayasa Mahkemesi kararı vardır, 
tana uymak mecburiyetimiz vardır» dediler. 
Bunda hiç kimsenin şevk ve şüphesi yoktur 
arkadaşlarım. Anayasanın 8 nci maddesi sarih
tir, 152 nci maddesi sarihtir. Velevki, böyle 
bir madde olmasa dâhi, mahkemelerde verilmiş 
olan kesinleşmiş kararlara Türkiye Cumhuri
yeti içinde herkesin uyma zorunluğu vardır. 
Anayasa Mahkemesi kesin karar veren bir mü
essesedir. Bu karara elbetteki herkes uyacak
tır ama diğer taraftan filân yerdeki sulh ceza 
mahkemesi, filân yerdeki asliye hukuk mahke
mesinin de kararı kesinleştiği takdirde, tıpkı 
Anayasa Mahkemesinin kararı gibi ve belki 
başka mânada ondan daha kuvvetli olarak hem 
Meclislerin, hem de vatandaşların bu karar
lara uymak zorunluğu vardır. Şayet bu karar
ları tanımazsak, bir yetki gastoı içerisine doğru 
gidersek, anarşi olur ve memleketi ihkakı hak

ka sürükler. Bu Anayasa Mahkemesi kararla
rına Meclislerin uyma meselesi üzerinde Mec
lislerin çok uyanık, hassas davranması ve arka
daşlarımızın bu konuda konuşurken çok itina 
sarf etmeleri gerekir. 

Anayasa Mahkemesinin vermiş olduğu her 
karara uyuluyor. Bu Meclis de uymaktadır. 
Uyulmuştur ki, iptal edilen 77 nci madde ye
rine yeni bir tasarı getirilmiştir ve iptal gerek-
çesindeki sebepler de göz önünde tutularak 
icra meselesine taallûk eden yetkileri kullan
mak suretiyle meydana getirilen metin ile, ip
tal edilen metin arasında farklılıklar vardır. 

Arkadaşlarımın dediği şekilde Anayasa 
Mahkemesinin kararlarına harfiyen uymak gibi 
bir mecburiyet yok arkadaşlar. Bizim Anaya
samız açıktır. Burada, bulunma sebebimiz de 
vazıhtır. Anayasamızın 4 ncü maddesi «Ege
menlik kayıtsız ve şartsız Türk Milletinindir» 
demektedir. Aynı Anayasanın 5 nci maddesi 
«Yasama yetkisi Türkiye Büyük Millet Mecli
sinindir, bu yetki devredilemez» denmekte
dir. Eğer bu yetkinin devri mânasında bir 
anlama içerisinde ise iarjkadaşlarım, tahmin etmi
yorum, hatalı bir yoldur veyahut da bu tarz
da konuşmaları, başkalarını bu yolda düşün
celere sevk edebileceğinden, tehlikeli bulmak
tayım. 

Şimdi, mahkeme kararına uyuluyor. Uyul
mazsa bu meseleler buraya gelmez. Ama, mü
saade ederseniz arkadaşlar, tefriki kuvv/a esası 
içerisinde herkesin yerini tâyin etmıe|k ve kar
şılıklı saygı ve kanun hudutları içerisinde kal
mak meıcburiyetıimılz de vardır, Aksi halde 
bu meselelerin altından çıkmak mümkün değil
dir. 

Eu itibarla, hem Sayın Reisicumhurumuzun 
iade gerekçesini, noksan tıetMkata müsienidola-
rak görmüşüz, hem de kabule şayan görmemiş 
ve teknik komisyon olarak keyfiyeti takdirinize 
bu şekilde arz etmişizdir. Elbette |ki, takdir 
Yüce Meclisindir. 

Muhterem arkadaşlarım, arkadaşlarımın 
üzerinde durduğu bir konu daha var. Müste
şar. Evvelki metinde Adalet Bakanı önemli bir 
yetkiye sahipti. Bu metinde «Adalet Bakanı
nın yetikileri kalmamıştır» denebilir. Biliniyo
rum, Cumhuriyet savcılariyl© ilgili, adlî konu
larla ilgili bir meselenin denetimi huzurunuza 
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geldiği zaman yetkisiz bir Adalet Bakanını han
gi esasa müsteniden bir siyasi mesuliyete maruz 
bırakacaksınız? Onun ela elbette zamanı geldiği 
(an takdirini kullanacaksınız ve bu Meclis «ya
pabilir mi, yapamaz mı» meselesiyle (karşı kar
şıya kalacağız. 

Evvelki metini arz etmiştim, tekrar söylü
yorum. Evvelce bu tâyin ve atama mese
lesi Adalet Biakanının başkanlığında Adalet Ba
kanlığında bulunan genel müdürler eliyle ya
pılmakta idi Ve son söz de Adalet Bakanının 
idi. Şimdi bu metinde Adalet Balkanı kenara 
çekilmiştir ve arkadaşlarımızın izah tarzına gö
re yedi kişilik heyette dört arkadaş bakanlık 
bünyesinde çalışmaktadır, üç aıjkadaş da adlî 
görev yapan Yargıtay Savcılığı bünyesi içeri
sinde vazife görmektedir. 

Şimdi arkadaşlarımız diyorlar ki, Adalet 
Bakanının çekilmesi kâfi değildir ve bu kurul
da Adalet Bakanlığında çalışan umum müdür
lerin ekseriyette olması yine Bakanlığa bağlı 
yüksek görevlilerden kurulu bir kurul ©avcılık 
teminatına zarar iras eder. 

Arkadaşlar, mesele bu değildir. Kanaatim
ce, iş bu hale geldijkten sonra ister müsteşarın 
başkanlığında olsun, isterse yedi tanesi Cum
huriyet savcı yardımcılarından ve Yargıtay 
savcılarından olsun, neticeye müessir değildir. 
Oerii kalanı, kusura bakmazsanız, samimiyetle 
'arz ediyorum, politika arkadaşlar. Bu konu
larda politika yapmıyalım. Çünjkü, konular cid
didir. Seçim bölgelerinizden gelen şikâyetler 
bellidir; yani dün ile bugün arasında elfaette-
ki şikâyetlerin ulaştırılması bakımından büyük 
farklılıklar olduğunu 'arkadaşlarımız müşahade 
ederler. 

Müsteşar kimdir, Bakanlık Teftiş Kurulu 
Başkanı kinidir, Cem İşleri Genel Müdürü kim
dir, Zatişleri Grene! Müdürü |kimdir? Bunun 
yanında, arkadaşım Sayın Hamamcıoğlu ve Sa
yın Vahiıt Bozatlı'nın teklifleri olacak; orada 
ileri sürdükleri ve bu arkadaşların daha fazla 
sayıda olmasını istedikleri, Cumhuriyet İkin
ci Başsavcısı kimdir, Yargıtay Savcısı [kim
dir? Bunu bilmek lazımdıır. Şimdi, teminat
lı bir kurul.. 

Arkadaşlar, bugün Adalet Bakanlığında ça
lışan Adalet Bakanlığı Müsteşarı ve Adalet Ba
kanlığında çalışan umum müdürler, diğer Dev

let dairelerinde çalışan müsteşarlar ve genel 
müdürler seviyesinde değildir. Bugün mevzua
tımız; Adalet Bakanlığı Müsteşarı ve Adalet 
Bıakanlığında çalışan umum müdürler ve Ada
let Bakanlığında çalışan hâkim ve ısavcı sını
fından bütün elemanları tamamen hâkim temi
natına kavuşturmuş b ulunmajkfcadır. 45 sıayılı 
Kanun, geçici 6 ncı maddesinde: «Merkez Teş
kilât Kanunu çıkarılıncaya jkadar Bakanlık: hiz
metinde çalışanlar 80 nci maddedeki teminattan 
yararlanırlar..» hükmünü vaz'etmiştir: 

80 nci madde şöyledir : «Kadronun daral
tılması veya kaldırılması sebeplerine müsteniden 
olsa bile maaş ve ödeneklerinden yoksun bulu
namazlar, Bakanlık emrine alınamazlar, yaşı 
haddi veya maluliyet hali dışında kendileri is
temedikçe emekliye sevk olunamazlar.» 

Yine aynı kanunun '97/2 nci maddesinde : 
«Birinci sınıftan sayılan ve üçüncü dereceden 
maaş alan Teftiş Kurulu Başkanı ile genel mü
dürler, Cumhuriyet İkinci Başsavcılığından baş
ka bir göreve istekleri dışında atanamazlar.» 

Bugün 884 sayılı Kanunla Teftiş Kurulu 
Başkanı, müsteşar ve genel müdürler bu kanu
nun kapsamı içerisindedir ve bu hükümler ma
hiyeti itibariyle burada vazife gören arkadaşla
rımızın, hâkimlerden noksan bir teminata mâ
ruz kalmadıklarını göstermektedir. 

Arkadaşlarımız diyor ki, atanmaları - icabı 
hale tgöre bu atanma da mümkün değil, ancak 
Yargıtay savcılığına atanabilirler, kendi arzu
lan ile - kendi arzuları ile Yargıtay savcılığına 
atanmaları mümkün olan bu arkadaşlar yerine 
Yargıtay savcılığında bulunan arkadaşları ek
seriyette koyalım .Bunun mânası yoktur. Yetki 
arasında fark yoktur ve arkadaşlarım, bu bizi 
nereye götürür? Tefriki kuvva esası, Anayasa 
müesseseleri ve bugün artık gerçektir ve mey
dandadır bâzı münferit hâdiseler de olsa, birta
kım heveslerin mevcudolduğn bir devirde yaşı
yoruz. Bu hevesleri orta yere koyan sebepler
den birisi «Hâkimiyet kayıtsız, şartsız milletin
dir» hükmünü ihtiva eden Anayasamız, kökünü 
buradan alan bu kuvvetin çeşitli ellerde Anayasa 
hükümleri dışına taşmak suretiyle bir nevi 
fonksiyon ıgasbı içerisinde kullanılma istidadı 
ve kuvvetlerin tecezzisi vardır. 

Eğer, Büyük Meclis gerçekten savcıları da 
tıpkı hâkimler gibi, bir muameleye tabi tutu-
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yorsa, bu Anayasada mâni bir hüküm yok, ama 
bu kuvveti tecezzi ettirecekseniz ve icranın 
yetkilerine taallûk eden mesuliyetleri orta yer
den kaldıracaksınız, buna da bir diyeceğimiz 
yoktur. 

Bu durumda icra ne yapabilir, arkadaşlar? 
icranın yapabileceği hiçbir şey yoktur. Yapaca
ğı hiçbir şey yoktur; işte burada Zaltişleri Ge
nel Müdürü... Vaktiyle, Allah rahmet eylesin, 
bir müsteşarımız vardı, çeşitli Adalet Bakan
ları geldiler, bu müsteşar Adalet Bakanlığında 
çalışmak istemedi, çalışmak istemiyenler çıka
bilir, fakat Adalet Bakanının elinde bugün ne 
bir müsteşarı değiştirecek yetkisi vardır, ne de 
bir umum müdürü işten uzaklaştıracak imkâna 
sahiptir. 

Hal böyle olunca ve bu gerekçe noksan tet-
kikata müstenit bulununca, Anayasanın 105 nci 
maddesindeki esaslar mevcudoldukça ve henüz 
Anayasa Mahkemesinden de geçmemiş bulun
masına nazaran, Komisyonumuz 1234 sayılı Ka
nun numarası almış bulunan eski metni uygula
mayı uygun görmüştür. 

Benim gönlüm şunu da isterdi, arkadaşlar : 
Anayasa prensiplerini iyi tanıyalım. «Egemen
lik kayıtsız, şartsız Türk Milletiniradir.» Millet, 
egemenliğini Anayasanın koyduğu esaslara gö
re yetkili organlar eli ile kullanır. 

Şimdi, Türk Milleti bir Parlâmento seçmiş. 
Bu parlâmento kanunlar çıkartıyor ve yine bu 
Anayasada birtakım müesseseler var, ama aslı. 
hâkimiyetin kayıtsız ve şartsız Türk Milletinin 
olduğu merkezindedir. 

Burada getirmiş olduğumuz bir hükümde, 
Adalet Bakanının o kadar müessiriyeti yoktur 
ki, şayet, bu yedi kişilik heyetin vermiş olduğu 
kararlardan bir tanesine veya bir kaçına Ada
let Bakanı itiraz etmek yetkisini haizdir, ama 
Adalet Bakanının itirazını bu heyet kabul et
mek mecburiyetinde değildir. Şayet, Adalet 
Bakanı - (ki Meclisimize karşı siyasi sorum
luluğu olan, icranın içerisinde bir sandalyeyi 
işgal eden arkadaşımızdır, bundan böyle de 
(arkadaşlarımız olacaktır- millet, iradesi ile 
seçilmemiş, ismi ne olursa olsun, tâyinle gelmiş 
kişilerin iradesine tabi tutulacaktır, yani bir 
taraftan burada Anayasanın 105 nci maddesine 
göre Büyük Meclislerle karşı siyasi sorumluluğu 
olaoajk, öte taraftan vâki itirazının reddedilme-

ısıi halinde o heyetin tesbit etmiş olduğu husus
ları Sayın Reisicumhurla birlikte bir kararna
meye raptetmek durumunda kalacaktır. 

Gönül isterdi ki, bu gibi konular da Mecl-
sdmiae gelsin, bu konuda mütehassıs olan ar
kadaşlarımız vardır, herkesi, her yetkiliyi, her 
Meclisi, her Anayasa müessesesini yerli yerin
de oturtalım, münakaşası yapılsın. 

Şimdi bu kurul yetkilidir ve bu kurulun 
yapmış olduğu işlerden dolayı da Adalet Ba
kanı nasıl mesul olacaktır, onu da bilemiyo
rum, ilerde çıkacak meseleler. 

Şimdi, Anayasamızın 105 ncd maddesini ele 
aldığımız tatkdirde, bir arkadaşımız çıkabilir, 
«siyasi mesuliyet sahibi, karar sahibi olmak
tan çıkmıştır, memur durumunda olan kimsele
rin vermiş olduğu kararı infaz etmek durumuma 
girmiştir, bu infaz mecburiyetti içerisinde Sa
yın Reisicumhur da vardır» diyebilir. 

Bu itibarla, iade gerekçesini komisyon ola-
•*afk kif a.ye*!i bulmadığımızı ve bu meselelerin 
Meclislerimizce takibedilmesi lüzumunu düşü
nerek eski metnimizde ısrar etmiş durumdayız. 

Anavasaya aykırı davranış meselesini Sayın 
ResH ünr*** ifade ettiler. 

Arkadaşlar, durum o kadar vahim olsaydı, 
iptal edilen kanun C. H. P. nin Hükümet et
tiği bir devirde çıkmış olan bir kanundu, bu 
vehameti o günden bugüne kendileri duyabilir
lerdi Bunda üzülecek hiçbir şey de yoktur. Şa-
v*t. Meclis!ft-Hrm!iz bu tasarıyı aynen kabul eder
se -M, arkadaşlarımızın hakkı var- Anayasa 
Mahkemesine giderler, Anayasa Mahkemesinin 
tetkikine *abi tutrturabiMrler. Onun vereceği 
karara da yine Meclisler bu anlattığım manada 
uymak durumundadırlar. 

Keyfiyeti saygı ile hilalinize sunuyorum, ar
kadaşlar. (A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere takririni 
okutmadan evvel son söz olaralk Sayın Karaca'-
ya söz vereceğim. 

Buyurun, Sayın Karaca. 

GIYASETTÎN KARACA (Erzurum) — Sa
vın Başkan, sayın milletvekilleri, çok değerli 
Komisyon Başkanı ve aynı zamanda sözcüsü ar
kadaşımız tatlı üslûbu içerisinde; hele İM siya-
ü parti sözcülerinin çatışmasının da anlamını 
dile getirmek suretiyle yapmış olduğu konuşma 
esasında caziptir, fakat konunun ehemmiyeti 
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ve bir Anayasa meselesi bulunması sebebiyle fi
kirlerini nezaket kuralarının ötesinde Anaya
sa Mahkemesinin iptal kararı, tarafsız Devlet 
Relisinin geri çevirme kararı, tarafsız Barolar 
BiıliğMn bildirisi ve bu meslekte dürüstlükle, 
tarafsızlıkla şjallışm'aısını arzu ettiğimiz savcıla
rın feryatları karşısında, bizim, Sayın Komis
yon Bıaşkanmın savunmasına ve getirmiş oldu
ğu metne «evet» diyebilecek durumumuz ve 
İmkânımız yoktur. 

Muhterem arkadaşlarım, Reşit Ülker arka
daşımız burada konuyu dile getirdiler. Cum
hurbaşkanımız her hangi bir kanunu imzalamak 
için tetkik durumunda olduğu zaman, danış
manları vasıtasiyle kanunları inceler, tetkik 
eder, mevzuata uygun bulunmadığı takdirde 
geri çevirir. Cumhurbaşkanının hukuk danış
manlarının profesör olduğunu, bu Mecliste 
bulunan arkadaşların çoğunun ve bu fikri be-
ğenmiyenlerin de kendilednlin talebesi oldugıı 
göz önüne (alındısı takdirde, «bunun tam mâ-
mnmvİG 'tetkik edilmeden ©evMIdiği» seklinde 
yapılmış iddianın hukukî, haklı ve insaflı hiç 
bir mesnedi yoktur. 

Kaldı fe, Cumhurbaşkanı, geri çevirme gıe-
rekoesinde Yüksek Meclise nezaketli bir üslfm 
kullanmış, fakat etsammda kuiHanmıs O^HP-U 
ibarenin ıağırlı#ı altında bu Yükselk Meclisin, 
az da olsa. cok da, olsa, bir sıkmtı dnvmama-
sına. bn> üzün+ü duymamasına seher) voktur. 

Savrn. Cumhurbaşkanı sıerekcesfinde. doirm-
dıa.n doaruya bu kanunun Anavaısava, wvtkm ol
duğunu V9 Anavaısavı ihlâl mahiyetinde bulun-
dufrn-nu TDarmınklnrım basa basa yazmıştır. 

BAHRİ KARAKEÇİLİ (TJrfa) — Son söz 
kimin? 

GIYASTîTTtN KARACA (Devamla) — İnat
t ı h i ^ ' r favda voktur.. 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Çanakkale) — Kim 
inatçı? 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz Sayın Ka
rakeçili, Sayın Bağcıoğlu, 

GIYASETT1N KARACA (Devamla) — Bü-
!fcün meseleleri ve bu konuyu da bilen bir ar
kadaşınız 'olarak ifade etmek isterim; Anayasa
nın 8 nci maddesi der ki, «Hiçbir kanun Anaya
saya aykırı olamaz.» 

GIYASETTIN KARACA (Devamla) — Ka
nunların Anayasaya aykırı olup olmadığı yet
kisini T. B. M. M.'ne değil, T. B. M. M.'nin ka
rarlarını iptal edebilmek yetkisini tanıdığı, T. C. 
Anayasa Mahkemesine tanımıştır. Anayasa Mah
kemesi, bu kanunu Anayasaya aykırı olduğu 
gerekçesiyle tbozup, Yüce Meclise gönderdiği 
gaman, Yüce Meclis, aynı metni kelimesi keli
mesine aynen tekrar çıkardığı takdirde, tekrar 
Anayasa Mahkemesine gittiği, Anayasa Mah
kemesi bu metni de iptal ettiği takdirde, 
Anayasa Mahkemesiyle Yüce Meclisi karşı kar
sıya getirmiş olacağız. Bu inat uğruna buna hak
kımız yoktur arkadaşlarım. 

Sayın Cumhurbaşkanı bu konuyu iyice tet
kik etmediğini ifade buyurdular. Tabiatiyle bu
na inanmak mümkün değil. Peki, her tür
lü siyasi 'çatışmaların ve siyasi faaliyet
lerin dışında yeni 'kurulmuş ve siyasi par
tililerle ilgÜBİi bulunmıyan Türkiye Barolar 
Birliğinin... (A. P. ısralarından «Evvelal-
lâh» «Allah için» sesleri) neşretmiş olduğu bu 
bildiride dahi, «bu kanunun taban tabana Ana
yasaya zıt olduğunu» ifade ve izhar etmiştir. 

YAVUZ ACAR (Amasya) — O zaman Ana
yasa Mahkemesini iptal etmek lâzım. 

GIYASETTIN KARACA (Devamla) — Bir 
başka konu; haklarını savunmak mecburiyetin
de bulunduğunuz Cumhuriyetin savcıları, basın 
voliyle, bildirilerle isyan ediyorlar. «Bu kanun 
île kendilerinin haklarının ihlâl edildiğini» ifa
de ediyorlar. Bunlardan bir - ilki-tanesini dile 
getirmek icabederse, şunları söylemek lâzımdır; 
bir 'Cumhuriyet Savcısı diyor ki «Cumhuriyet 
savcıları için, bu kanun elem vericidir» Bir 
başka Cumhuriyet Savcısı basında bildiri sure
tiyle ve başka bir neşir organında şunu söylü
yor «Cumhuriyet savcısı, politikacıların polisi 
değildir» Bir başka Cumhuriyet savcısı veya 
Cumhuriyet savcıları topluluğu «bağımsızlık» 
istiyorlar .Bakanın emrinde bağımlı kalmayı ka-
Dul etmediklerini ifade ile iddia etmek istiyor
lar. Lütfediniz arkadaşlarım, iktidarın da, mu
halefetin de eğer bu işte bir menfaati, bir başka 
art düşüncesi yoksa, kendilerini bağımsızlığa 
kavuşturalım. 

Sayın Adalet Partisi Grup sözcüsünün ve 
bir nebze de Komisyon Başkanının ifade ettiği 
gibi, C. H. P., Cumhuriyet savcılarına, Yüksek 

ORHAN CEMAL FERSOY (İstanbul) — 
Yeri var, yeri var. 
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Hakimler Kuruluna tanınmış olan hakların, ta
nınmasını istemiyor. Asla ve kata C. H. P.'nin 
böyle bir görüşü yoktur, olmamıştır ve olmıya-
caktır. Biz, bir yüksek savcılar kurulunun teş
kil ©dilmesini istiyoruz. Dört üyenin yüksek 
tavcılar kurulundan, üç üyenin Adalet Bakan-
bğı camiasından teşkil «dilmek suretiyle, ta
rafsız bir kurulda Cumhuriyet savcılarının hak 
ve 'hukuklarının teminat altına almımasını isti
yoruz. 

İfade buyuruldu ki, «bu kanunu biz çıkar
madık, C. !H. P. koalisyonları zamanında çıka
rıldı. Anayasaya aykırı ise o zaman aykırı idi» 
Bu, doğru bir söz. Anayasaya aykırı olduğu id
diasında bulunmıyarak Yüksek Meclis de bu 
iddiada bulunmadığı için bu kanunu çıkarmış. 
Eğer o gün A. P. bu kanun çıkınca Anayasaya 
aykırı olduğunu iddia 'etmiş olsa idi, Anayasa 
Mahkemesine gitmiş olsa idi, gerçek meydana 
çıkardı. Mühim olan mesele, kanunun kendisi 
veya ışekli değildir. Kanunun vücudunu, kuvve
tini ve kudretini tatbik edenlerin elinde bulu
ruz. 

O. H. P. devrinde mevcudolup da Anayasa 
Maihkemeısine iptal için gidilmemesinin sebebi, 
C. H. P. İktidarı zamanında bu kanunun siyasi 
bir baskı olarak kullanılmamasıdır. (C. H. P. 
sıralarından alkışlar «Bravo» sesleri) Bu kanun, 
hangi tarihte, hangi kişinin, hangi siyasi par
tinin iktidarda bulunduğu, hangi kişinin, hangi 
partinin Adalet Bakanı olduğu zamandaki ta
sarrufları karşısında ve hangi anda Anayasa 
Mahkemesine gitmiştir ve ne zaman bozulmuş
tur. Gerçek buradadır, hakikat buradadır, bu
nun üzerine eğilmek, bunun üzerinde inceleme 
yapmak lâzımdır. 

Demek ki, bu kanun siyasi iktidarın siyasi 
baskı vasıtası olduğu için, buna tahammül ede-
miyen Cumhuriyet savcıları Anayasa Mahkeme
sine giderek bu Meclisin kararını iptal etmişler
dir. 

Şimdi, bir misâl verebilir misiniz ki, biz bu 
kürsüden çıkıpta, «Bu kanun Anayasaya ayla
rıdır, biz bunu dâva ederiz, bu iptal edilir» de
diğimizde hangisine evet dediniz? Hepsinin kar
şısına çıktınız, «Hayır Anayasaya aykırı değil- I 
dir» dediniz. Ama, sonunda Anayasa Mahkeme
sine gittik, Anayasa Mahkemesi her açtığımız 
dâvayı kabul etti. 

BAHRÎ KARAKEÇİLİ (Urfa) — Siz hangi 
yapıcı işe «evet» diyorsunuz 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz efendim. 
GIYASETTİN KARACA (Devamla) — Şim

di muhterem arkadaşlarım, bu kanunun Anaya
saya aykırı olduğunu çok değerli A. P. li arka
daşlarım biliyorlar, fakat maksat şudur; bu, 
Anayasa Mahkemesine gider, Anayasa Mahke
mesi bunu tetkik edinceye, karara bağlayıncaya, 
iptal edinceye, iptalden sonra altı aylık geçi
ci yetki verinceye kadar, biz on tane kararna
me çıkarırız. Ondan sonrası ne olursa olsun. 

Muhterem arkadaşlarım, mesele bu değil
dir.. 

BAŞKAN — Sayın Karaca, görüşlerinizi 
bağlayınız lütfen. 

GIYASETTİN KARACA (Devamla) — 
Muhterem arkadaşlarım, son sözüm, asgari müş
tereklerde birleşelim. Bu konuda üzüntülü
yüm, ıstıraplıyım. Hislerinize değil, insafınıza, 
vicdanlarınıza hitabetmek istiyorum. Sizsiniz 
kanun, sizsiniz kuvvet, sizden bu kanunun ada
lete, insafa, Anayasa Mahkemesinin gerekçesi
ne ve Sayın Cumhurbaşkanının gerekçesine uy
gun bir şekilde, tekriri müzakereden evvelki 
şekline yönelecek bir şekilde çıkarılmasını bil
hassa istirham ediyorum. 

ıSaygılarımı sunarım. (C. H. P. sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere takririni 
okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Savcılar Kanunu üzerinde gereği konuşma 

yapılarak durum aydınlanmıştır. Müzakerenin 
kifayetini arz ve teklif öderim. 

Saygılarımla. 
Hüsamettin Başer 

Nevşehir 

BAŞKAN — Kifayet aleyhinde Sayın Gök
çe. 

Yalnız istirhamım, kifayet aleyhinde konuş-
manızdır. 

HAKKI GÖKÇE (Malatya) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; bu tasarının Yüce 
Meclise sevk sebebini izah etmek suretiyle ye
terlik önergesinin aleyhinde konuşmak istiyo
rum. 

Muhterem arkadaşlarım, 25 . 3 . 1970 tari
hinden evvelce iptal edilen kanunun yerine kaim 
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olmak kaydiyle, Adalet Komisyonuna bir kanun 
tasarısı gelmiştir. Yedi kişinin iştirakiyle yapı
lan oylamada ve tartışmalar neticesinde üç A. P. 
erkânından, dört Cumhuriyet savcılarından 
olmak kaydiyle yedi kişilik bir grupun.. 

BAŞKAN — Kifayet aleyhinde Sayın Gök
çe.. Hangi noktalar açıklanmamışsa, onu arz edip 
ve ondan sonra da bu sebeple kifayeti... 

HAKKI GÖKÇE (Devamla) — Arz edece
ğim Sayın Başkanım. 

Bu karar alındıktan sonra 25 gün sonra ye
niden komisyonda tekriri müzakere suretiyle 
hir tasarı getirilmiştir. Şimdi, yeniden getirilen 
tasarı evvelkinin aksine dörde üç yani, dört 
Bakanliktan, üç Cumhuriyet savcılarından alın
mıştır. Elimde bu tasarının metni var. Bakıyo
rum, beş kişi «söz hakkım mahfuzdur» demiş, 
yedi kişi müspet oy kullanmış, bir kişi muhale
fet şerhi vermiş, iki kişi iştirak etmemiş. Şim
di, insafınıza terke diyorum, bu «söz ihakkım 
mahfuz» diyen arkadaşlarımın içinde iki kişi 
de muhterem A. P. grupundandır. Demek ki, 
12 kişilik bir komisyon toplantısında, beş kişi 
bu kanun metni üzerinde «söz hakkım mahfuz
dur» diyor. Der, der, ama demek ki, 12 kişilik 
bir Komisyonda 7 ye 5 karar alınırken, 5 kişi 
«söz hakkım mahfuzdur» diyor. Neden diyor? 
Kanunun aksak tarafları var... 

BAŞKAN — Yani bunlara söz hakkı veril
memiş olmasından dolayı mı kifayeti müzakere 
önergesinin aleyhinde konuşuyorsunuz 

HAKKI GÖKÇE (Devamla) — Muhterem 
Başkan, müsaade "buyurun da ben tamamlıya-
yım. 

Konuşulan hususlar, bu meselede kifayet 
edecek nitelikte, derecede değildir ve ben arz 
etmek isterim ki, bundan evvel çıkarılan ve ip
tal edilen kanun Anayasaya aykırı idi, Anayasa 
Mahkemesi bunu iptal etti. Ama, üzülerek ifa
de eitmek isterim ki, bu sefer çıkarılacak olan 
kanun doğrudan doğruya Anayasanın ihlâli ma
hiyetindedir. Neden? Çünkü, bir kanun çıkarılı
yor, Anayasa Mahkemesi bunu «Anayasaya ay
kırıdır» diye iptal ediyor. Bunun üzerine, aynı 
mahiyetteki kanunu yeniden huzura getiriyoruz. 
Onulan sonra bunun üzerinde tam tartışmalar 
yapılmadan, bütün fikirler izah edilmeden, hâ
diseler ortaya dökülmeden yeterlik önergesi ve
riyoruz ve bunun kabul edilmesini istiyoruz. 

Aynı mahiyette olduğu kanısındayım. Yeter
lik önergesinin aleyhinde oy vermenizi istirham 
edeceğim. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini okuduk, Sa
yın Gökçe aleyhinde konuştu. Yeterliği oylarını
za arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Maddelere geçilmesi hususundaki oylamanın 
açık olmasını istiyen bir takrir vardır, bu tak
rirde 18 sayın üyenin imzaları vardır. 

Sayın Ülker?.. Burada. 
Sayın Mevlüt Ocakçıoğlu?.. 

MEVLÜT OCAKÇIOĞLU (Niğde) — Ben 
çizdim efendim. 

BAŞKAN — Çizdiniz, yoksunuz. 
Sayın Hulusi Çakır?.. Yok. 
Sayın Nejat Çuhadar?.. Bura'da. 
ıSaym Hüdai Oral?.. Burada. 
ıSaym Nadir1 Yavuzkan?.. Burada. 
Sayın BaJhir Ersoy?.. Burada. 
Sayın Hüseyin Dolun?.. Burada. 
Sayın Turhan özgüner .. Burada. 
Sayın Ekrem Kangal?..Burada. 
Sayın Şevki Altındağ?.. Burada. 
Sayın Ahmet Durakoğlu?.. Burada. 
Sayın Hasan Çetinkaya?.. Burada. 
Sayın Burhanettin Asutay?.. Burada. 
Sayın Kemal önder?.. Burada. 
Saym Kenan Mümtaz Akışık?.. Burada. 
Sayın Turgut Artaç?.. Burada. 
Sayın Veli Bakirli?.. Burada. 
önergede imzalan bulunan sayın 16 tiye bu-

radaldırlar, açık oya arz edeceğiz. 
Açık oy iki şekildedir : 
1. Küre koymak suretiyle vakitten tasar

ruf, 
2. Maddelere geçilmesini «kabul, ret, müs

tenkif» şeklinde. 

Kabul, ret olarak mı, yoksa küreye mi atıl
sın? 

ORHAN EREN (Ankara )'— Kabul, ret ve 
çekinser olarak reis bey. 

BAŞKAN — Peki efendim, kabul, ret, çe
kinser» olarak oylama yapılacaktır. 

Başlıyoruz. 
(Adana'dan başlamak üzere oylama işlemi 

yapıldı.) 
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BAŞKAN — Oylama muamelesi bitmiştir. 
Genel Kurulda çoğunluğun bulunmadığı an

laşılmaktadır. Bu sebeple, maddelere geçilmesi 
hususu tekrar oylarınıza arz edilecektir. 

Bu sebeple 5 Haziran 1970 Cuma günü saat 
15,00 te toplanılmak üzere Birleşimi kapatıyo
rum. 

Kapanma saati : 18,22 

ı>m<t 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

96 NCI BİRLEŞİM 

4 . 6 . 1970 Perşembe 

Saat : 15,00 

1 
A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
l&LER 

I n 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 

X 1. — Türkiye Elektrik Kurumu kanunu 
tasarısı ve Bayındırlık, İmar ve İskân, İçişleri, 
Maliye, Enerji, ve Tabiî Kaynaklar ve Plân ko
misyonlarından 3 er üyeden kurulu 11 numara
lı Geçici Komisyon raporu (1/154) (S. Sayısı : 
121) (Dağıtma tarihi : 18 . 4 . 1970) 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK 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) 
(O. Senatosu : 1/594, S. Sayısı : 714) 

2. — 22 Nisan 1962 tarihli ve 45 sayılı Yük
sek Hâkimler Kurulu Kanununun bâzı madde
lerinin yeniden düzenlenmesine ve bâzı mad
delerinin değiştirilmesine dair Kanun ile Cum
hurbaşkanlığı geri gönderme tezkeresi ve Ada
let Komisyonu raporu (1/210) (Millet Meclisi 
S. Sayısı : 1 e 1 nci ek) (Cumhuriyet Senatosu 
S. Sayısı : 1364) (Dağıtma tarihi : 14 .5 .1970) 

3. — Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğlu 
ve iki arkadaşının petrolle ilgili 8957 numaralı 
Kararnamenin meydana getirdiği tesirleri tesbit 
etmek üzere bir Meclis araştırması yapılmasına 
dair önergesi ve Meclis Araştırma Komisyonu 
raporu. (10/2) (ıS. Sayısı : 156) (Dağıtma tari
hi : 16 . 5 . 1970) 

4. — Su Ürünleri kanunu tasarısına dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklikler 
hakkında Millet Meclisi Plân Komisyonu raporu. 
(1/174) (S. Sayısı : 157) (Dağıtma tarihi : 
20 . 5 . 1970) 

5. — 930 sayılı Tasarruf bonoları ihracı 
hakkındaki Kanunun geçici 1 nci maddesine bir 
fıkra eklenmesi hakkında kanun tasarısına 
dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklik
ler hakkında Millet Meclisi Plân Komisyonu ra
poru (Millet Meclisi 1/199; Cumhuriyet Sena
tosu 1/109 ) (Millet Meclisi S. Sayısı : 104 « 
1 nci ek; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1411) 
(Dağıtma tarihi : 26 . 5 . 1970) 

6. — Eski Siirt Milletvekili Süreyya öner, 
,eski Amasya Milletvekili Reşat Arpacıoğlu, es
ki Diyarbakır Milletvekili Hilmi Güldoğan v» 
istanbul Milletvekili llhami Sanear'ın, Dilekç» 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 12.3.1964 
tarihli haftalık karar cetvelindeki 1316 sayılı 
Kararının Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergeleri ve Dilekçe Karma Komisyonu rapor
ları (Millet Meclisi 5 /3 ; Cumhuriyet Senatosn 
4/66) (Millet Meclisi S. Sayısı : 171, Cumhuri
yet Senatosu S. Sayısı : 442) (Dağıtma tarihi: 
26 . 5 . 1970) 

7. — Eskü Amasya Milletvekili Nevzat Şe
ner'in, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kuru
lunun 1 . 7 . 1963 tarihli Haftalık Karar Cetve
lindeki 399 sayılı Kararın Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Ko
misyonu raporları (Millet Meclisi 5/2; Cumhu-



riyet Senatosu 4/68) (Millet Meclisi 8. Sayısı r 
172) (Cumhuriyet Senatosu IS. Sayısı : 523) 
(Dağıtma tarihi : 26 . 5 . 1970) 

8. — Eski Mardin Milletvekili Talât Oğuz'
un, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 30 . 4 . 1964 tarihli Haftalık Karar Cetve
lindeki 1494 sayılı Kararın Genel Kurulda gö
rüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Ko
misyonu raporları (Millet Meclisi 5/4; Cumhuri
yet Senatosu 4/69) (Millet Meclisi S. Sayısı : 
173, Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 522) (Da
ğıtma tarihi : 26 . 5 . 1970) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Vehbi 
Ersü ve 3 arkadaşının, Dilekçe Karma Komis
yonu Genel Kurulunun 22.5.1961 tarihli Haftalık 
Karar Cetvelindeki 2538 sayılı Kararın Genel Ku
rulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Kar
ma Komisyonu raporu. (Millet Meclisi 5/6; 
Cumhuriyet Senatosu 4/74) (Millet Meclisi S. 
Sayısı : 174, Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 
784, 784 e 1 nci, 784 e 2 nci ek) (Dağıtma ta
rihi : 28 . 5 . 1970) 

10. — İzmir Milletvekili İhsan Gürsan'm, Di
lekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
3659 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülme
sine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyo
nu raporları (Millet Meclisi 5/5; Cumhuriyet 
Senatosu 4/76) (Millet Meclisi S" Sayısı : 175) 
(Cumhuriyet 'Senatosu S. Sayısı : 898) (Dağıt
ma tarihi : 26 . 5 . 1970) 

V 

IKI DEFA GÖRÜŞÜLECEK IŞLER 

A - IKINCI GÖRÜŞMESI YAPıLACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — Salihli ilçesinin Eskicami mahallesi 
1028 hanesinde naklen kaydedilen Ali Nacioğlu, 
Ayşe'den doğma 20.10.1945 doğumlu Kâmil Ak-
rnan'm, ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/46) (S. Sayısı : 30) (Dağıtma tarihi : 
3 . 2 . 1970) 

2. — 654 sayılı Toplum zabıtası kurulması 
hakkında Kanunun 1 ve 3 ncü maddelerinin de
ğiştirilmesine dair kanun tasarısı ve İçişleri ve 

Plân komisyonları raporları (1/78) (S. Sayısı ; 
27) (Dağıtma tarihi : 3 . 2 . 1970) 

3. — Vıan'ın Gürpınar ilçesi Hoşap bucağı 
„ Işıkpmar 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) 

4. — 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 . 3970) 

5. — 1076 sayılı Yedek Subay ve Yedek 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 3970) 

6. — 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 Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/51) 
(S. Sayısı : 77) (Dağıtma tarihi : 4 . 3 . 1970) 

7. — 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 Komisyo
nu raporu (3/159) (S. Sayısı : 78) (Dağıtma 
tarihi : 4 . 3 . 1970) 

8. — Tekel Genel Müdürlüğü kuruluş ve gö
revleri hakkındaki 4036 sayılı Kanunun bâzı 
maddeleri ile 4896 sayılı Kanuna bağlı (2) ve 
6939 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvellerin 
değiştirilmesi ve 4036 sayılı Kanuna bir madde 
eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve Gümrük 
ve Tekel ve Plân komisyonları raporları (1/147) 
(S. Sayısı : 103) (Dağıtma tarihi : 7 . 4 . 1970) 

9. — Harb okulları kanunu tasarısı ile 
istanbul Milletvekili llhami Sancar ve 15 arka
daşının, Harb okulları kanunu teklifi ve Millî 



Savunma, Maliye ve Plân komisyonlarından 
üçer üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu 
(1/160, 2/142) (S. Sayısı : 107) (Dağıtma tari
hi : 7 . 4 . 1970) 

10. — Erzurum Milletvekili Gevat önder ve 
9 arkadaşının, 4926 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvele kadrolar eklenmesi ve Atatürk 
Üniversitesinde kurulacak Teknoloji ve Ev Eko
nomisi Araştırma ve Yayın Enstitüsü ile Kürk 
Hayvanları Yetiştirme ve Yayın Çiftliği İşlet
mesi hakkında kanun teklifi ve Millî Eğitim ve 
Plân komisyonları raporları (2/54) (S. Sayısı : 
109) (Dağıtma târihi : 8 . 4 . 1970) 

11. — Gümrük ve Tekel Bakanlığının kuru
luş ve görevleri hakkındaki 2825 sayılı Kanu
nun bâzı maddelerinde değişiklik yapılmasına 
ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine, 2825 
sayılı Kanunda değişiklik yapan 6851 ve 6410 
sayılı kanunların bâzı maddelerinin değiştiril
mesine, Gümrük muhafaza ve muamele sınıfı 
memurları teşkilâtı hakkındaki 3944 sayılı Ka
nuna bâzı maddeler eklenmesine ve bâzı madde
lerinde değişiklik yapılmasına, Tekel Genel 
Müdürlüğünün kuruluş ve görevleri hakkındaki 
4037 sayılı Kanunla, bu kanuna bağlı cetveller
de değişiklik yapan 6939 sayılı Kanunun bâzı 
maddeleriyle bâzı kadrolarının kaldırılmasına 
dair kanun tasarısı ve Gümrük ve Tekel ve Plân 
komisyonları raporları (1/139) (S. Sayısı : 110) 
(Dağıtma tarihi : 9 . 4 . 1970) 

X 12. — Vatandaşlarla vatandaş olmıyan 
kimselere sosya] güvenlik konusunda eşit mua
mele yapılması hakkındaki Sözleşmenin onaylan-
'inasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı 
ve Dışişleri ve Çalışma komisyonları raporları 
(1/105) (S. Sayısı : 111) (Dağıtma tarihi : 
9 . 4 . 1970) 

X 13. — Sosyal güvenliğin asgaıi normları 
hakkındaki Sözleşmenin onaylanmasının uygun 
bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Dışişleri ve 
Çalışma komisyonları raporları (1/153) (S. Sa
yısı : 112) (Dağıtma tarihi : 10 . 4 . 1970) 

14. — 1111 sayılı Askerlik Kanununa geçici 
bir madde eklenmesine dair 8 . 8 . 1961 tarihli 
ve 341 sayılı Kanun ile 3201 sayılı Emniyet 
Teşkilât Kanununa geçici üç madde eklenmesine 
dair 8 . 8 . 1961 tarihli ve 342 sayılı Kanunun 
yürürlükten; kaldırılmasına dair kanun tasarısı 

S — 

I ve Millî Savunma ve İçişleri komisyonları ra
porları (1/184) (S. Sayısı : 113) (Dağıtma tari
hi : 11 . 4 . 1970) 

15. — 22 . 3 . 1926 tarih ve 789 sayılı Maarif 
Teşkilâtına dair Kanunun 21 nci maddesinin de
ğiştirilmesine dair kanun tasarısı ile Uşak Mil
letvekili M. Fahri Uğrasızoğlu'nun teklifi ve 
Millî Eğitim Komisyonu rapora (1/227, 2/178) 
(S. Sayısı : 119) (Dağıtma tarihi: 15 . 4 . 1970) 

16. — C. Senatosu Tabii Üyesi Mehmet Öz-
güneş ve 2 arkadaşının, Millî Hâkimiyetin Ku
ruluşunun 50 nci yılı münasebetiyle Cumhuri
yet Senatosu ve Millet Meclisi memur ve hiz-

I metlileri ile görevlilerine birer maaş tutarında 
ikramiye verilmesine dair ve Ankara Milletve
kili Kemal Ataman'm, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin açılışının 50 nci yıl münasebetiyle 
C. Senatosu ve M. Meclisi personeline ikramiye 
verilmesi hakkında Kanun teklifleri ve Plân 
Komisyonu raporu (2/327; 2/329) (S. Sayısı : 
122) (Dağıtma tarihi : 18 . 4 . 1970) 

17. — Anayişe müessir bâzı fiillerin önlen
mesi hakkında kanun tasarısı ve Adalet ve İçiş
leri komisyonları raporları (1/80) (S. Sayısı : 
123) (Dağıtma tarihi : 21 . 4 . 1970) 

18. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım'm, 
Çırak, kalfa ve ustalık kanun teklifi ve Sanayi, 
Ticaret, Adalet, Millî Eğitim, Çalışma ve Plân 
komisyonlarından seçilen 3 er üyeden kurulu 
7 numaralı Geçiei Komisyon raporu (2/14) 
(S. Sayısı : 126) (Dağıtma tarihi : 22 .4 .1970) 

19. — İstanbul Milletvekili Nuri Eroğan'm, 
5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa 
23 . 2 .1965 gün ve 545 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesiyle eklenen ek maddenin birinci fıkra
sının değiştirilmesine, İçel Milletvekili Celâl 
Kargılı'nm, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununa bâzı maddeler eklenmesine ve Cumhu
riyet Senatosu istanbul Üyesi Mebrure Akso-
ley'in, 15 . 1 .1943 gün ve 4379 sayılı Maaş Ka
nununa ek Kanunun 10 . 3 . 1950 gün ve 5585 
sayılı Kanunla değişik birinci maddesine bir 
fıkra ile kanuna bir geçici madde eklenmesine 
dair kanun teklifleri ve Maliye ve Plân komis
yonları raporları (2/176, 2/215, 2/245) (S. Sa
yısı : 127) (Dağıtma tarihi - . 7 . 5 . 1970) 

20. — Toprak Mahsulleri Ofisi Kanununun 
I 3 ncü maddesinin değiştirilmesine dair kanun 



tasarısı ve Ticaret ve Plân komisyonları ra- I 
porları (1/234) (S. Sayısı : 129) (Dağıtma ta
rihi : 7 . 5 . 1970) 

21. — Genelkurmay Başkanının görev ve ( 
yetkilerine ait kanun tasarısı ve Anayasa, Millî 
Savunma ve Plân komisyonlarından 3 er üye
den kurulu 20 numaralı Geçici Komisyon rapo
ru (1/181) (S. Sayısı : 132) (Dağıtma tarihi : 
8 . 5 . 1970) 

X 22. — Devlet Opera ve Balesi Genel Mü
dürlüğü kuruluşu hakkında kanun tasarısı ve 
Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları 
(1/157) (S. Sayısı : 134) (Dağıtma tarihi : 
9 . 5 . 1970) I 

X 23. — 5441 sayılı Devlet Tiyatrosu Ku
ruluşu hakkındaki Kanunun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesine bir maddesinin kaldırılmasına 
ve bu kanuna bâzı maddelerin eklenmesine da
ir kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân ko
misyonları raporları (1/83) (S. Sayısı : 135) 
(Dağıtma tarihi : 11 . 5 . 1970) 

24. — Millî Savunma Bakanlığı görev, yet
ki ve teşkilâtı hakkında kanun tasarısı ve Ana
yasa, Millî Savunma ve Plân komisyonlarından 
seçilen 3 er üyeden kurulu 20 numaralı Geçici 
Komisyon raporu (1/182) (S. Sayısı : 131) (Da
ğıtma tarihi : 11 . 5 . 1970) 

25. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım'm, 
Ticari işletme rehni kanun teklifi ve Ticaret ve | 
Adalet komisyonları raporları (2/17) (S. Sa
yısı: 128) (Dağıtma tarihi: 11 . 5 . 1970) 

X 26. — Sendikalar Kanununun bâzı madde
lerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir madde ile 
31 nci maddesine bir bend eklenmesi hakkında 
kanun tasarısı ile Sakarya Milletvekili Hayret
tin Uysal ve 16 arkadaşının, 274 sayılı Sendika
lar Kanununun 2 nei maddesinin değiştirilmesi, 
Yozgat Milletvekili Abdullah Baştürk ile 4 ar
kadaşının, 274 sayılı Sendikalar Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununun 4 ncü maddesinin I 
(c) bendinin kaldırılması, İstanbul Milletvekili 
Rıza Kuas'm, 274 sayılı Sendikalar Kanununun 
bir kısım maddelerinin değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifleri ve Adalet, Çalışma ve Plân ko- I 
misyonlarından seçilen 3 er üyeden kurulu 23 j 
numaralı Geçici Komisyon raporu (1/194, I 

I 2/84, 2/140, 2/287) (S. Sayısı: 133) (Dağıtma 
tarihi: 12 . 5 . 1970) 

[ X 27. — Noterlik kanunu tasarısı ve Çalışma, 
[ Adalet, Maliye ve Plân komisyonlarından seçi

len 4 er üyeden kurulan 9 numaralı Geçici Ko
misyon raporu (1/92) (S. Sayısı : 130) (Dağıt-
ma tarihi : 14 . 5 . 1970) 

28. — 6785 sayılı İmar Kanununda bâzı de
ğişiklikler yapılması hakkında kanun tasarısı 
ve İmar ve İskân, İçişleri ve Plân komisyon
larından 4 er üye seçilerek kurulan 17 numaralı 
Geçici Komisyon raporu (1/161) (S. Sayısı : 
137) (Dağıtma tarihi : 14 . 5 . 1970) 

j 29. — Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları 
hakkındaki 5239 ve 1054 sayılı kanunlara ek 
kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komis
yonları raporları (1/273) (S. Sayısı : 138) (Da
ğıtma tarihi : 14 . 5 . 1970) 

30. — Sakarya iline bağlı Akyazı kazası
nın Kanlıçay köyü 48 hane, 34/67 cilt ve sayfa 
numarasında nüfusa kayıtlı Nurioğlu Selfinaz-
dan doğma 1927 Şavşat doğumlu Mevlût Balcı 
ile Sakarya ilinin Erenler köyü 581 hane, 88/107 
cilt ve sayfa numarasında nüfusa kayıtlı Nuri-

I oğlu, Selfinaz'dan doğma 1939 Şavşat doğum
lu Zekeriya Balcı'nm ölüm cezasına çarptırıl-

I ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ada
let Komisyonu raporu. (3/44) (S. Sayısı : 159) 
(Dağıtma tarihi : 18 . 5 . 1970 

31. — Turgutlu'nun Hamidiye Mahallesi 846 
hane, cilt 27 ve sayfa 20 de nüfusa kayıtlı olup, 
Kurtuluş Mahallesi, Yasemin Sokak 8 numara
da oturur Yakupoğlu Yaşa'dan doğma 1.9.1936 
doğumlu Faik Vartekli, Turgutlu Hamidiye 
Mahallesi 846 hane, cilt 27, sayfa 20 de nüfusa 
kayıtlı olup, evlilik dolayısiyle Hamidiye Ma
hallesi 295 haneye gitmiş Kurtuluş Mahallesi, 
Yasemin Sokak 8 numarada oturur Yakup kızı 
Yaşa'dan doğma 1 . 4 . 1947 doğumlu Kadriye 
Partici'nin ölüm cezasına çarptırılmaları hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komis
yonu raporu. (3/204) (S. Sayısı : 160) (Dağıt
ma tarihi : 18 . 5 . 1970) 

32. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu 
I ve 15 arkadaşının, Mehmet Tevfikoğlu Hatice'-
j den doğma 1339 doğumlu Nevşehir Yenimahal-
I le 10 hanede kayıtlı Mustafa Parmaksız'ın affı 
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hakkında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu I 
raporu. (2/196) (S. Sayısı : 161) (Dağıtma ta
rihi : 18 . 5 . 1970) 

33. — Fazla fiyatla bilet satanların cezalan
dırılmaları hakkında kanun tasarısı ve İçişleri 
re Adalet komisyonları raporları (1/113) (S. 
Sayısı : 158) (Dağıtma tarihi : 18 . 5 . 1970) 

X 34. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım'm, 
507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve 
bâzı maddelerine fıkralar eklenmesine dair ka
nun teklifi ve Adalet, İçişleri, Ticaret, Sanayi 
ve Plân komisyonlarından seçilen 3 er üyeden 
kurulu 8 numaralı Geçici Komisyon raporu. 
(2/15) (S. Sayısı : 136) (Dağıtma tarihi : 
20 . 5 . 1970) 

X 35. — Kara Avcılığı kanunu tasarısı ile 
Bursa Milletvekili Kasım önadım ve 12 arkada- | 
şmın Kara Avcılığı kanun teklifi ve içişleri, Tu
rizm ve Tanıtma, Adalet, Tarım ve Plân komis
yonlarından seçilen 2 şer üyeden kurulan 4 nu
maralı Geçici Komisyon raporu (1/118, 2/53) 
(S. Sayısı : 163) (Dağıtma tarihi: 25 . 5 . 1970) 

36. — Cumhuriyet Senatosu Samsun Üyesi I 
Fethi Tevetoğlu'nun, Tamtekoğlu Kâzını Kap'a 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına 
dair kanun teklifi ve Maliye ve Plân komis
yonları raporları (2/48) (S. Sayısı: 164) (Da
ğıtma tarihi: 26 . 5 . 1970) 

37. — Osman Salmankurt'a vatani hizmet I 
tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun ta
sarısı ve Maliye ve Plân komisyonları rapor
ları (1/204) (S. Sayısı: 165) (Dağıtma tarihi: 
26 . 5 . 1970) 

• • < • > 

38. — İzmir Milletvekili Şükrü Akkan ve 9 
arkadaşının, Şabanoğlu İslâm Kulaç'a vatani 
hizmet tertibinden aylık bağlanması hakkında 
kanun teklifi ve Maliye ve Plân komisyonları 
raporları (2/87) (S. Sayısı: 166) (Dağıtma ta
rihi : 26 . 5 .1970) 

39. — Makbule kızı Ferdiye Denıiroğlu'na 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına 
dair kanun tasarısı ve Maliye ve Plân komis
yonları raporları (1/212) (S. Sayısı: 167) (Da
ğıtma tarihi: 26 . 5 .1970) 

X 40. — 13 . 5 . 1961 tarihinde 299 sayılı Ka
nunla yürürlüğe giren «Nükleer Enerji alanın
da hukukî mesuliyete dair Sözleşme1» de yer al
madığı anlaşılan 11 nci maddenin tasdiki hak
kında kanun tasarısı ve Dışişleri, Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (1/121) (S. Sa
yısı: 170) (Dağıtma tarihi 26 . 5 . 1970) 

X 41. — Gümrük kanunu tasarısı ve Cumhu
riyet Senatosu İstanbul Üyesi Mebrure Aksoley 
ve 10 arkadaşının, hastaların memleket içinde 
bulamadıkları ilâçları dış memleketlerden ge
tirtmeleri ve dış memleketlerden getirtecekle
ri ilâçlar için yapılacak işlemler hakkında ka
nun teklifi ve Ticaret, Sanayi, Millî Savunma, 
Ulaştırma, Adalet, Maliye, Gümrük ve Tekel, 
Sağlık ve Sosyal Yardım ve Plân komisyonla
rından seçilen 3 er üyeden kurulu 16 numaralı 
Geçici Komisyon raporu (1/155, 2/43) (S. Sayı
sı: 162) (Dağıtma tarihi: 26 . 5 . 1970) 

X 42. — 5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanu
nunda değişiklik yapılması hakkında kanun ta
sarısı ve Maliye, İçişleri ve Plân komisyonları 
raporları (1/263) (S. Sayısı: 169) (Dağıtma ta
rihi : 26 . 5 .1970) 

(96 ncı Birleşim) 





Tepişti i ı MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : I © I A C İ © K 

22 Nisan 1962 tarihli ve 45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu 
Kanununun bâzı maddelerinin yeniden düzenlenmesine ve bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine dair Kanun ile Cumhurbaşkanlığı 
geri gönderme tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (1 /210) 

(Not : Cumhuriyet Senatosu S Sayısı : 1364) 

Türkiye 
Cumhurbaşkanlığı 22 . 2 . 1970 

Ankara 
4-129 Ek : 2 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 12 Şubat 1970 tarihli ve 489-1787 sayılı yazı karşılığıdır : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul olunduğu bildirilen 1234 numaralı Kanunu, ekli 

gerekçede belirtilen sebeplerden dolayı uygun bulmadığımdan, ilişik olarak takdim ediyorum. 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 93 ncü maddesi gereğince bir daha görüşülmesini rica ederim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

(Cumhurbaşkanlığının 22 Şubat 1970 tarihli ve 4-129 sayılı yazısına ektir.) 

GEREKÇE 

22 Nisan 1962 tarihli ve 45 sayılı Yüksek İlâ kimler Kurulu Kanununun bâzı madde le finin yeni
den düzenlenmesi ve bâzı maddelerinin değiştirilmesi için hazırlanmış olan 1234 sayılı ilişik 
Kanunun; Anayasa Mahkemesinin bu konudaki yasama organını da bağlayıcı iptal kararları ile 
bu kararlardan T. C. Resmî Gazetesinin 18 Nisan 1968 tarihli ve 12878 sayılı nüshasında yayınlanmış 
bulunan gerekçesi karşısında, Anayasanın 137 nci maddesinde öngörülen teminatı, mezkûr gerek
çede belirtilen mahzurları tamamen gidermiş bir şekilde sağlayıcı ve Anayasanın 8 nci, 152 nci 
maddelerine uyüklüğünü kuşkusuz bir surette gösterir mahiyette olmadığına kanaat getirdim. 

Bu sebeple; Anayasayı saymak ve savunmak görevimin icabını yerine getirmek üzere, Anaya
saya aykırı olmaktan başka Anayasanın ihlfdi gibi ağır bir durum tevlidedebileceği anlaşılan 1234 
sayılı Kanunun bir daha görüşülerek Anayasaya göre tedvin edilmesi lüzumunu önemle arz ederim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 



Adalet Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu 9 . 5 . 1970 
Esas No. : 1/210 
Karar No. : 40 

Yüksek Başkanlığa 

Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
29 . 11 . 1909 tarihinde kararlaştırılan «22 Nisan 1902 tarihli ve -1-5 sayılı Yüksek Hakimler Kurulu 
Kanununun bâzı maddelerinin yeniden düzenlenmesine ve bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair 
kanun tasarısı» evvelce Komisyonumuzca müzakere olunu]) aynen kabul edilmiş ve bilâhara, Millet 
Meclisi ve Cumhuriyet Senatosunda da görüşülüp kabul edilmesi üzerine onaylanmak üzere Cum
hurbaşkanına sunulmuş, ancak Cumhurbaşkanının 22 Şubat 1i)70 larih ve 4-129 sayılı tezkereleri 
ile bir defa, daha incelenmek üzere «eri gönderilmiş ve Başkanlığınızca, tekrar Komisyonumuza 
tevdi edilmiş olmakla Adalet Hakanlığı temsilcileri de hazır bulunduğu halde tetkik olunup müza
kere edildi. 

Bilindiği gibi inceleme konusu yapılan kanun tasarısının birinci maddesi ile yeniden düzenlenmiş 
bulunan 45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Kanununun 77 nci maddesi Cumhuriyet savcılarının 
atanma ve nakilleri ile ilgili bükümleri ihlîva etmekle olup, bu kanun tasarısı ile düzenlenen ve 
değiştirilen diğer maddeler üzerinde İhtilâl' mevcude-lmadığı halde 77 nci madde ile teşkil edilen 
atama ve nakil kurulunun bünyesi bakımından görüş ayrılıkları belirmiş ve bu itibarla da 77 nci 
madde ile teşkil edilmek istenilen kurulun Anyasrıya aykırı olacağı görüşü taraftar kazanmıştır. 

Cumhurbaşkanlığı tezkeresinde İşaret olunan Anayasanın 8 nci maddesi, kanunlar Anayasaya 
aykırı, olamaz, hükmünü ihtiva etmektedir. 

Bu itibarla inceleme konusu yapılan kanun tasarısının hazırlanmasında esas -olan ve Anayasa 
Mahkemesinin iptal ettiği 77 nci maddeyi aykırı bulduğu Anayasanın ilgili hükmünü incelemek 
zıorunluğu aşikârdır. 

Anayasamızın 137 nci maddesinde «Kanun, Cumhuriyet savcılarının, kanıunsözcülerlnin özlük 
işlerinde ve (görevlerimi yapmalarında teminat sağlayıcı hükümler koyar. Cumhuriyet Başsavcı
mı, Başkanunsüzcüsü, Yüksek. ımaihikemeler 'hâkimleri hakkındaki hükümlere tâbidir.1» hükmü mev
cuttur. Bu maddeyi incelediğimiz (zaman görürüzki yargı organlarındaki savcılık (makamları iki 
ayrı fıkrada 'mütalâa edilmiştir. Birinci fılkrada, umumi olarak Cumhuriyet savcılarından 'bahse
dildikten slonra ikinci fıkrada sadece yüksek mahkemelerin başsavcılarının özlük işlerinde ve gö
revlerini yapmalarında tabi lolaeakları hükümler ile teminat getirici hükümlerin neler olacağı İka
mın koyucuya, yani ya'sama organına bırakılmış 'olduğu halde ikinci fıkrada bahsedilen savcılar 
için bunların yüksek mahkemeler, hâkim]erinin tabi olacağı hükümlere tabi lolacaklarma işaret 
edilmiştir. Şu halde Cumhuriyet savcıları için hâkimlerin tabi olacağı hükümleri uygulamak an
cak ikinci fıkrada zikredilmiş (bulunan Cumhuriyet savcıları için bahse, konudur. Anayasamız 
hâkimler için özel hükümleri hüüyesinde derpiş etmiş, ayrı ayrı göstermiş, bir Yüksek Hâkimler 
Kurulu teşkil etmiş ve mahkemelerin bağımsızlığı esasından hareket ederek hâkimlere uygulana
cak esasları açıklamış hulunduğu halde, Cumhuriyet savcıları için böyle hükümler getirmemiş 
yukarda .açıklaman 137 nci madde ile iktifa etmiştir. Bu itibarla 13'7 nci maddemin (birinci fık
rasında sayılmış bulunan Cumhuriyet savcılarının h-".'kimlerde olduğu gilbi tamamen bağımsız ve hâ
kimlerin tabi olacakları hükümlere tâbi kimseler olarak teshili ile, bu noktadan hareket etmek 
'bizatihi Anayasaya aykırı /olur. Nitekim Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 148 nci madde
sinin iptali için açılan bir dâva sebebi ile Anayasa Mahkemesinin ittihaz etmiş bulunduğu 22 . 9 . 
1964 tarihli ve 140/62 sayılı kararında da Cuımhui'iıyet savcılarının hâkim sayılmadığına ve Adalet 
Bakanının yürütme 'organının temsilcisi olarak adalet cihazının islemesinin siyasi sorumlııkığu-

ıMitlet Meclisi (S. Sayısı : 1 e 1 nci ek) 
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mu taşımakta (olduğuna ve savcıların da görev bakımından yürütme «organı ile ilişkileri bulundu
ğuna işaret edilmiştir. 

Bu itibarla Cumhuriyet Bavcıları için 137 nci maddenin ikinci fıkrası düşünülmediği takdirde 
getirilen tasarıda ve iner'i mevzuatta 137 nci maddenin birinci fıkrasına aykırı düşen bir konunun 
meveudolması halinde, bir Anayasa aykırılığı ortaya çıkabilir. Konuyu bu «açıdan incelediğimiz 
takdirde görülür ki 45 sayılı Yüksek Hakimler Kurulu Kanununun bu defa düzenlenen 'maddeleri 
ile birlikte savcıların özlük işlerinde Ve görevleri,ıi ifada teminat sağlayıcı hükümlere malik oldu
ğunu kabul etmemek mümkün -değildir. Zira 4'5 sayılı Kanunun mer'i 80 nci maddesinde savcılık 
teminatı başlığı «altında kadronun daraltılması veya kaldırılması sebeplerine «müstenidolsa bile «maaş 
ve ödeneklerinden yoksun kılınamıyacaklarma; yaş haddi veya maluliyet hali dışında kendileri 
istemedikçe emekliye sevk olunamıyacaklarına dair hükümler getirilmiş ve bugünkü .hakimlere uy
gulaman bu hükümler kendilerine de uygulanmak suretiyle teminat sağlanmıştır. Bunun yanında 
atama ve nakil konusunun sadece siyasi bir şahıs olan Adalet Bakanına bırakılması hususundan 
da bu defa tanzim edilen 77 nci madde ile. vazgeçilerek bu sahada da teminat sağlayan hüküm 
vaz'edilmiştir. Filhakika Cumhuriyet, savcılarının görevleri itibariyle Bakanlıkla olan ilişkileri ile ve 
malî infaz konuları ile ilgili idari görevleri inkâr edilemez. Bu itibarla da .mer'i Hâkimler Kanu
nunun 85 nci maddesi hükmü gereğince Cumhuriyet .Savcılığı teşkilâtı Adalet Bakanının idaresi 
altındadır. Hal böyle olunca Cumhuriyet Savcı «arını atayacak ve nakledecek kurulda Bakanlı
ğın temsil edilmesinin zarureti inkâr edilemez. Şimdi getirilen tasarıdaki 77 nci maddenin 1 nci 
maddesindeki kurulu yukardaki açıklamaların ışığı altında incelediğimiz takdirde «Cumhuriyet 
Savcıları için büyük bir teminatın getirilmiş olduğu vakıadır ve bunun 137 nci maddeye aykırı 
hiçbir tarafı yoktur. Zira kurulu teşkil eden 7 kişiden müteşekkil zevat Hâkimler Kanununun 
18 nci maddesine bağlı (2) sayılı cetvelde 882 sayılı Kanunla yapılmış Ibulunan değişikliğe nazaran 
hepsi de birinci sınıf savcıdır. Bıı cetvelde bilinci sınıf savcılık derecesi karşısında Cumhuriyet 
Başsavcısı, 'Cumhuriyet İkinci Başsavcıları, Yar ,ıtay Savcıları, Bakanlık müsteşarı, teftiş kurulu 
başkanı ve genel müdürleri gösterilmiş olup, hepsi de birinci sınıf savcı bulunduğuna ve birinci 
sınıf hâkimlik ve savcılık teminatına sahip bulunduklarına göre bunların Bakanlık mensubu, Yar
gıtay mensubu gibi bir tefrike tabi tutulması hu'aıkî durumları bakımından mümkün olmadığı 
gibi, bizi sübjektif düşüncelere götürür ki, böyle bir sonuç kanunların objektifliği prensipleri ile 
bağdaşamaz. Kaldı ki, bu kurulu teşkil eden elemanların dahi gene maddede açıklanmış olduğu 
üzere bir atama ve nakil plânı ile bağlı olacağı ve bu plânın objektif olarak hangi esasları ihti
va edeceği belli bulunduğuna göre, kurul mensupları için sübjektif düşünceleri hatırlamak bu ba
kımdan da hatalı olur. Kurulun vereceği son ka; ar kesindir. Adalet- Bakanı tanzim edeceği ka
rarnamede bu karara, uyacaktır. Bu itibarla teşkil edilen kurulun bünyesi, uyacağı hükümler ve ça
lışma şekli itibariyle Anayasanın 137 nci madde inin birinci fıkrasındaki hususlara aykırı olabi
lecek hiçbir konu mevcut değildir. Nitekim Anayasa Mahkemesi kararının gerekçesinde de Ada
let Bakanının her hangi bir sebeple haklcmda tasarrufta bulunmak istiyeceği Cumhuriyet Savcısı 
için tarafsız bir kuruldan talepte bulunabileceğine işaret edilmiştir. Atama ve nakil kurulunun 
açıklanan hüviyeti ve teşekkül tarzı ile tabi olacağı hükümler Anayasanın 137 nci maddesinin 
ilk fıkrası ile karşılaştırıldığı takdirde bu kurulun taraflı hareket edeceği neticesine varabilmek 
mümkün değildir. 

Tasarının 77 nci maddesinin diğer fıkralarında ve birinci maddesi ile düzenlenen 8!) nen mad
de ile yeniden değiştirilen 90 ve 95 nci maddeler ise 77 nci maddenin esprisine uygun olarak tan
zim edilmiş ve esasen ihtilafsız bulunan maddeler olduklarından, açıklanan sebepler muvacehe
sinde Hükümet tasarısının Anayasanın 137 mi maddesine veya sair hükümlerine aykırı olarak 
tanzim edilmediği, Anayasaya tamamen uygun ve hizmetin ifa edilmesi ile Cumhuriyet savcıları
nın özlük işlerinde ve görevlerini yapmalarında muhtacoldukları teminatı birleştirici hükümleri 
taşıyan bir kanun olarak aynen benimsenmesine Komisyonumuzca ekseriyetle karar verilmiş bu
lunmaktadır. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 1 e 1 nci ek) 
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Komisyonumuzca Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle .görüşülmesi kararlaştırılan işbu rapor 
Yüksek (Başkanlığa saygiyle sunulur. . 

Adalet Komisyonu 
Başkanı 
İstanbul 

T. II. Tekine! 

Oorum 
A. Güler 

Kars 
Söz hakkını saklı 

K. Kaya 

Mardin 
E. K. Aybar 

dır) 

Sözcü 
İçel 

M. Arikan 

Elâzığ 
S. Güldoyan 

Kastamonu 
(Muhalefet şerhim eklidir) 

71/. Heydibeyoğlu 

Sivas 
T. Koraltan 

İmzada bulunamadı 

Kâtip 
Diyarbakır 
B. Egilli 

İmzada bulunamadı 

Erzincan 
(Söz hakkım saklıdır) 

S. Perincek, 

Kırklareli 
M. Atagiuı, 

Afyon 
(Söz hakkım saklıdır) 

II. II amama oğlu 

Erzurum 
İt. (.Hmsli 

Malatya 
(Söz hakkım saklıdır) 

/ / . Gökcc 

Niğde 
(Söz hakkım saklıdır) 

Mevlût Ocaknoğlu 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Mıüıalefet Şeıihi 

Millet Meclisi ve Cumlhuriyet Senatosunca kabul edilen, «22 Nisan 1902 tarih ve 45 sayılı Yük
sek Hâkimler Kurulu Kanununun 'bâzı maddelerinin yeniden 'düzenlenmesine ve bâzı maddeleri
nin değiştirilmesine dair 1234 sayılı Kanunun bir daha görüşülmesi ıSayın Cuımhıırbaşkaını tarafın
dan Anayasanın 93 neü maddesinde tanınan yetkiye dayanılarak talebedilmosi üzerine evrak 
25 . 2 . 1970 tarihinde Komisyonumuza havale edilmesi üzerine 25 . 3 . 1970 tarihinde toplanı
larak Atama ve Nakil Kurulunda yapılan bazı değişikliklerle konu incelenip -karara bağlanmış 
iken Diyarbakır Milletvekili Behzat Egilli'nin 17 . 4 . 1970 tarihli tekriri müzakere önergesi üze
rine, gerek önergenin 'gündeme alınması ve kabulü baklanından usul yönlünden, gerekse Komisyo
numuzun 2'5 . 3 . 1970 gün 13 jsayılı celsesinde varılan neticeye ve yazılan rapora ve Sayın Cum
hurbaşkanı tarafından serd edilen gerekçelere rağmen Komisyonun 29 . 4 . 1970 ıgünlü toplantı
sında Hükümet tasarısının eskisi gibi aynen kabulü şeklindeki rapora esas yönünden muhalif 
kalmış bulunduğumdan gerekçeli muhalefet şerhimi aşağıda yazılı olduğu üzere saygıyla arz 
ederim. 

A) Usul yönünden. 
d. Dahilî Nizamnamede Komisyon müzakerelerinde, «tekriri müzakere» 'hususunda Ibir hüküm 

ve madde yoktur. 
Kanunların umumi heyette iki ıdcfa müzakere edilmesi esasına tebean (komisyonlarda tekriri 

müzakere is'tinaen usul ittihaz edilmiş ise de, tasarı Genel Kurula ilk defa sevk edilirken Ko-
misy omum uzca işin müstaceliyetine 'binaen '5 . 12 . 1909 tarihli Komisyon raporumuzida verilen 
karar- gereğince Genel Kuruldaki diğer işlere takdimen, (incelik ve ivedilikle 'görüşülmesi kabul 
edilerek Millet Meclisine sevk edilmiş, Genel Kurulun 24 . 12 . 1969 ,'günilü oturumunda da ive
dilikle görüşülmesi ikabul edilmiş Komisyonumuz da 25 . 3 . 1970 tarihli toplantısında yine ivedi
lik kararı almıştır. 

İçtüzüğün 72 nıci maddesinde müstaceliyetine karar verilen tekliflerin, bir defa müzakere olu
nacağı yazılıdır. Şu hale göre, kanaatimce hakkında, ivedilik kararı alınmış bir kanun teklifinin 
encümendeki müzalkeresinin de bir defada yap?1 ması gerekir ve tekriri müzakere caiz olmaz. Hal 
böyle iken tekriri müzakere önergesinin müzakeresi ve oya vaz'ı da caiz olmaması gerekirdi. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 1 e 1 nei ek) 
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;2. Kaldı ki, önergede tekriri müzakere için gerekçe odarak, sadece konunun Komisyonda ye
teri kadar müzakere edilmemiş olduğu ileri sürülmüş takrir sahiJbi de sözlü açıklamasında bunun 
haricinde bir gerekçe getirememiştir. Halbuki, konunun encümende defaatle ve Genel Kurulda 
enine toyuna tartışıldığı bir gerçektir. Zabıtlarla bunu göstermektedir. Anlamsız, hakikati ak-
settinmiyen bir gerekçeye dayanılarak müzakerenin tekrarı işin gereğine de aykırı (bulunmuştur. 

3. İçtüzüğün .36 ncı maddesine göre encümenlere nıuihavvel bir lâyiha veya teklif havalesi gü
nünden nihayet birbuçük ay içinde Heyeti Umuniyeye gönderilmek lâzımgelir. 'Sayın Cumhurbaş
kanının tekrar görüşülme talebinden isonra konu encümenimize 25 . 2 . 1970 tarihinde havale 
edilmiştir. İçtüzüğün tanıdığı binbuçuk aylık sü> e içinde ve 25 . 3 . 1970 tarihinde Komisyonu
muz toplanarak konuyu görüşmüş ve karara bağlamıştır. Raporda yazılmıştır. Sadece raporun im
zalanmamış olması hirlbuçuk aylık müddet geçtikten sonra ve Komisyona tanınan sürede hulul et
tikten sonra 17 . 4 . 1970 tarihinde verilen tek ir i müzakere önergesinin gündeme alınıp müza
keresi de 'müddetin geçmesi yönünden dahi caiz olmasa gerek. 

B) Esas gönünden : 
il. Anayasamızın 137 nei maddesinde: «Kanun, Cumhuriyet Savcılarınm özlük işlerinde ve gö

revlerini yapmalarında teminat sağlayıcı hükümler koyar.» denilmek suretiyle savcılarım temina
ta kavuşturulmaları öngörülmüştür. 

Atama ve nakil işlemleri de özlük işlerindendir. 
Anayasa Mahkemesinin 18 . 12 . 1967 tarih ve 31/45 sayılı iptal kararından ve 'bu kararın 

gerekçesinden anlaşılacağı üzere Anayasamızın yürürlüğünden sonra çıkarılan 22 Nisan 1962 tarih 
ve 45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Kanununun 77 nei maddesinde savcıların atanması ile ilgili 
hüküm bu teminatı getirmediği ve sağlıyamadığı için, keza naklen atanma ile ilgili 2556 sayıJlı Hâ
kimler Kanununun 63 ncü maddesi de aynı şekilde teminatla hağdaşamıyacağı için iptal edilmiş
tir. 

Her iki (maddenin yerine kaim olmak üzere tedvin edilen ve yeni tasarının 1 nei maddesinde 
yer alan ve öumihtıriyct Savcılığı m esil ekine atama ve nakil esaslarımı tanzim eden yeni 77 nei 
maddedeki hükümlerde kanaatimce ve aşağıdaki sebeplerden Anayasanın 137 nei maddesiyle ön
görülen teminatı sağlayıcı nitelikte değildir ve bu madde hükümlerine aykırıdır. 

Anayasamızın 8 inci maddesinde, kanunlarımın Anayasaya aykırı olamıyacağı ve Anayasa hü
kümlerinin yasama organlarını da bağlıyacağı kesin hükmü vazblunduğu gibi 147 nei maddesin
de Anayasa Mahkemesinin kanunları Anayasaya uygunluğunu denetliyeceği ve 15:2 nei maddesin
de de Anayasa Mahkemesi kararlarının kesin olduğu ve yasama organını da bağlıyacağı saraha
ten yazılıdır. 

Bu itibarla, iptalden sonra yeni hükümler getirilirken Yasaıma Meclisi lolarak Ibu esaslara uy
mak .zorunluluğu vardır. 

Anayasa Mahkemesinin iptal kararındaki sonuç nasıl bağlayıcı ise bu sonuca vardıran ve hü
küm fıkrasına zaruri olarak bağlı bulunan gerekçenin de bağlayıcı olacağını kabul etmek gerekli
dir. 

Anayasa Mahkemesinin 31/45 sayılı iptal ka arı gerekçesinde : 
«Bakanlık ileri gelenlerinden kurul topluluğun düşüncesinin alımmış olması hiçjbir şekilde te

minat sağlamaz. Çünkü bu kurulda bulunanlar "Bakana karşı doğrudan doğruya idari ımuraıkalbe 
zinciri içindedirler. Bundan dalayı bu nitelikteki bir kurulun düşüncesi bir teminat sayılmaz. 
Bu kurul üyelerinin teminatlı olması dahi duru uıı değiştirmez.» denilmektedir. Hattâ gerekçede 
böyle bir kurulun düşüncesinin kesin ve bağlayı ı olsa bile teminat sağılaımıyaeağı belirtilmiştir. 

Her ne kadar tasarıda 7 kişilik atama ve nakil kuruluna 3 tane de savcı meslekinden üye alın
makta ise de ekseriyet yine Bakanlık yüksek de eceli memurlarında bulunduğu ve reylerin eşit 
olduğu ahvalde Başkanın iki oya sahip bulunduğu cihetle tasarı yeni bir şey getirmem ekte ve te
minat sağlamamaktadır. Otoriter eğilim muhafaza olunmaktadır. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 1 e 1 nei ek) 
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iSavcıların diğer bir kısım özlük işlerinde teminata saJhibolmaları da durumu değiştirımez. Esa
sen bir kısım özlük işlerinde tasarıda da belirtilen, teminat hülkıüimlerini mevcndiyetine rağmen 
iptal kararı vermiş olması da bu düşüncemizi teyidetnrıektedir. 

Savcıların bir kısım idari • .görevlerinin de mevcut 'bulunması teminatlarının olma>masını veya 
noksan bırakılmasını .gerektirmez. Savcılık göre/inin galip vasfı yargı yönündedir. Bundan dola
yıdır ki, Savcılık müessesesi Anayasanın yürütme bölümü içinde değil 132 nei maddesinde başlıyan 
yangı /bölümü içinde yer almıştır. Nasıl ki, hâkimlerin do kalem «miri olarak veya noterlik işle
rinde olduğu ıgiibi idari görevleri vardır ve bu hal hâkim. teminatında yoksun kalımlılarını gore'ktir-
nıiyıorsa savcılık müessesesi için de aynı düşünceler varittir, idari görevleri atama ve nakil işlem
lerinde teminatlarının bölünmesini gerektirmez. 

Hiç değilse savcıların ekseriyeti teşkil ettiği bir ataıma ve nakil kurulunun -teşkili gerekirdi. 
Ekseriyetini yüksek dereceli Adalet Bakanlığı memurlarının teşkil ettiği bir kurulun teminat sağ-
lıyamıyacağına, vicdanlarda bu teminatın sağlandığı düşüncesinin yer alamıyacağma inanarak ta
sarının 1 nei maddesinin getirdiği atama ve nakil kurulunun teşkil tarzına ımulhalif bulunduğum 
gibi; 

ı2. Maddenin sondan bir evvelki fıkrasındaki: «Atama ve nalkil kurulunun1 bu kararı kesin olup, 
kararname taslağının son şeklini almasında esas tutulur.» şeklindeki hüküm de tereddüde düşü
rücü, başka türlü tefsire de müsait bulunmaktadır, «esas tutulur» kelimeleri yerine, «'bağlayıcı
dır» kelimesinin konması daha münasip olurdu. Bu fıkraya da bu sebeple muhalifim. 

'). Geçici yetkiye taallûk eden 89 n;eu madde değişikliğinde de âcil hallerde de olsa «bakana 
yetki tanıyan hükme de karışıyım. 

İstisna en de .olsa atama ve nakil kurulunun yetkisine tecavüz niteliği taşıyıcı ve teminatı ze
deleyici ve hattâ kökünden tahribedici mahiyettelki bu 'hükmün de değiştirilmesi ve geçici yetki* 
nin de tamamiyle atama ve nakil kuruluna 'bırakılması 'gerekir kanısındayım. 

.Saygılarımla. 
Adalet Komisyonu Üyesi 
Kastamonu Milletvekili 

M. Seydibeyoğlu 

Millet Meclisi (S. Sayısı : .1. e 1. nei ek) 
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(Anayasanın 93 ncü maddesi gereğince bir daha görüşülmek üzere Cumhurbaşkanlığınca Türki
ye Büyük Millet Meclisine geri gönderilen metin) 

22 Nisan 1962 tarihli ve 45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Kanununun bâzı maddelerinin yeni
den düzenlenmesine ve bâzı maddelerinin değiştiriDmesine dair kanun 

Kanun No. : 1234 Kabul Tarihi : 10 . 2 . 1970 

MADDE 1. — 45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Kanununun 77 ve 89 ncu maddeleri aşağıda 
yazılı olduğu üzere yeniden düzenlenmiştir. 

Cumhuriyet Savcılığı meslekine atama ye nakil : 

Madde 77. — Cumhuriyet savcıları, Cumhur yet savcı yardımcıları ve Cumhuriyet Başsavcı 
yardımcıları Adalet IBakanlığı Müsteşarının Başkanlığında bir Cumhuriyet İkinci 'Başsavcısı, iki 
Yargıtay Cumhuriyet Savcısı ile Bakanlık Teftiş Kurulu (Başkanı, Ceza İşleri Genel Müdürü ve 
Zatişleri iGenel Müdüründen müteşekkil atama ve nakil kurulunca aşağıda yazılı olduğu üze
re alınacak kesin karar gereğince Adalet ©akanı, Başbakan ve Cumhurbaşkanının ortak karar
namesi ile atanır ve nakledilir. 

Atama ve nakil kurulu üye tamsayısının ç< ğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların 
çoğunluğu ile karar verir. Oylarda eşitlik halinde Başkanın katıldığı tarafın oyu üstün tutulur. 

Atama ve nakil kuruluna katılacak Cumhıriyet İkinci Başsavcısı ile Yargıtay Cumhuriyet 
savcıları 69 ncu maddede gösterilen Yüksek Savcılar Kuruluna katılımyan Cumhuriyet İkinci 
başsavcıları ile Yargıtay Cumhuriyet savcıları arasından Yüksek Savcılar Kurulunda yapılacak 
ad çekme üzerine iki yıl süre ile seçilirler. Bir Cumhuriyet 2 nci Başsavcısı ile, iki Yargıtay 
Cumhuriyet Savcısı da atama ve nakil kuralı nun Başsavcılığa mensup üye noksanını tamamla
mak üzere yedek üye olarak aynı usulle tesbit edilir. 

Başsavcılığa mensup atama ve nakil kurulu üyelerinin süreleri dolduğunda yerlerine seçilecek 
yeni üyeler belli oluncaya kadar görevleri devanı eder. 

Atama ve Nakil Kurulu Başkanının engeli halinde kunda, kurul üyesi Cumhuriyet İkinci Baş
savcısı ve her ikisinin engeli halinde kurulun meslekte en kıdemli üyesi Başkanlık eder. 

Atama ve nakiller hizmetin en iyi şekilde görülmesini sağhyacak ilkeleri kapsıyan bir atama 
ve nakil plânına göre yapılır. Bu amacın sağlanmasına engel olmamak saatiyle atama ve nakil 
esasları adlî kazanın bölgeleri, dereceleri ve bu bölgelerdeki en az hizmet süreleri ile ilgililerin 
sicil ve sair özel durumları gibi konularla ilgili objektif:' kurallar plânla düzenlenil'. 

Atama ve nakil plânı, atama ve nakil kurulunca hazırlanarak Resmî Cazetedc yayımlanır. Plâ
nın yürürlük süresi iki yıldır. İkinci yılın Aralık ayı içinde plânda hizmetin icabı olarak değişik
lik yapılması gerekiyorsa yapılan bu değişikli!;, yoksa plânın iki yıl aynen uygulanmasına devanı 
olunacağı, Ocak ayında, Resmî Cazete ile ilân olunur. S-Ju kadar ki, yargı çevrelerinden birinin 
sosyal veya ekonomik şartlarında meydana gelen değişiklik sebebiyle derecesinin değiştirilmesi 
veya bir yerdeki yargı teşkilâtının genişletilmesi, yahut değiştirilmesi veya yeni yargı çevreleri 
meydana getirilmesi hallerinde plânın adlî kaza bölgelerinde gerekli değişiklik her zaman yapıla
bilir. 

Adalet Bakanlığı Zatişleri Genel Müdürlüğü kanuna, atama ve nakil plânına uygun olarak lıa-
'zırlıyacağı kararname ta'slağını incelemek üzere atama ve nakil kuruluna teivdi ed'er. 

Atama ve nakil kurulu, kararname taslağının incelenmeye hazır olduğunun Bakanlık Zatişleri 
Genel Müdürlüğünce bildirildiği günü takiben o gün içinde toplanır. İnceleme sonucu ilk toplan
tı günü dâhil olmak üzere en geç 7 gün içinde Bakanlığa bildirilir. Resmî tatil günleri bu süre
lerin hesabında nazara alınmaz. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 1 e 1 nci ek) 



ADALET KOMİSYONU METNİ 

22 Nisan 1962 tarihli ve 45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Kanununun bâzı maddelerinin yeniden 
düzenlenmesine ve bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Kanunun 1 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Madde 77. — Kanunun 77 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(Anayasanın I9İ3 ndü 'maddesi gereğinlce (bir dana görüşülmek üzere Cumhurbaşkanlığınca Türki
ye Büyük Millet Meclisine geri gönderilen metin) 

Atama ve Nakil Kurulu, kararname taslağmdaki tasarrufların kanuna ve atama ve nakil plâ
nına Uygun olup, olmadığını, incelemekle görevlidir. Kurul ekseriyeti, incelediği kararname tasla-4 

ğını uygun gördüğü takdirde aynen; tasarruflardan kanun veya atama ve nakil plânına uygun 
bulmadıklarını, dayandığı kanun veya atama ve nakil plânı maddesini de açıkça göstererek ge
rekçesi ile, Adalet Bakanlığına gönderir. 

Adalet Bakanı, kurulun görüşünü uygun bulursa taslakta bu yolda değişiklik yaptırır. Uygun 
görülmiyen hususlar Bakanın bu konudaki görüşü ile birlikte atama ve nakil kuruluna intikal etti
rilir. 

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

Atama ve Nakil Kurulu Bakanın görüşünü kanuna ve atama ve nakil plânına uygun bulma
dığı sonucuna varırsa yeni görüşünü karara bağlar. 

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

Atama ve Nakil Kurulu kararname taslağı hakkında bu maddede gösterilen görüşlerini ve ka
rarlarını kanuni süreler içinde vermediği takdirde kararname taslağını kanuna ve atama ve na
kil plânına uygun bulmuş sayılır. 

Geçici yetki : 

Madde 89. — Gerekli hallerde 77 nci maddede yazılı kurulun kararı alınarak Cumhuriyet 
savcı yardımcıları ile Cumhuriyet Başsavcı yardımcılarına ve Cumhuriyet savcılarına asli görev
lerine ilâveten diğer adlî görevleri dahi geçici olarak ifa ettirmeye Adalet Bakanlığı yetkilidir. 

Bir yargı çevresinin savcısız kalmasını gerektiren vefat, hastalık, ilgililerin görevlerini veya 
görev yerlerini terk etmeleri gibi âcil hallerde hizmetin aksamaması için yetki Adalet Bakanlı
ğınca verilerek en kısa süre içerisinde Atama ve Nakil Kurulunun onayına sunulur. Bu şekilde 
görevlendirilen yetkilinin kurulca değiştirilmesi halinde, o yer için kurulun yetkili kılacağı ilgili
nin gelip işe başlamasına kadar, önceki yetkilinin yaptığı bütün işlemler geçerli sayılır. 

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

Ancak, görevi başında bulunmıyan Cumhuriyet savcı veya Cumhuriyet savcı yardımcısının 
uzun sürecek bir hastalığı bahis konusu ise bu süre uzatılabilir. 

Birinci fıkrada yazılı olanların, gerektiğinde Bakanlık hizmetlerinde geçici olarak görevlendi
rilmesi, doğrudan doğruya Adalet Bakanlığınca yapılır ve bunlar hakkında üçüncü fıkradaki dört 
aylık süre hükmü uygulanmaz. 

MADDE 2. — 45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Kanununun 90 ve 95 nci maddeleri aşağıda 
yazılı olduğu üzere değiştirilmiştir : 

Adaylık : 

Madde 90. — Kanun hükümleri dairesinde adaylığa kabul etmek, hâkim ve savcılık meslek
lerinin yardımcılık sınıflarına atanmalarına kadar geçen süre içinde yetiştirmek, haklarında di
siplin cezası uygulamak, adaylığa son vermek ve sair özlük işlerini yürütmek Adalet Bakanlı
ğına aittir. 

Yardımcılık sınıfına geçeceklerin istekleri, adaylık devresinde görülen istidatları ve teşkilâtın 
ihtiyacı göz önünde tutularak hâkimlik ve savcılık mesleklerinden hangisine alınacakları, Yüksek 
Hâkimler ve Yüksek Savcılar kurullarının ilgili bölümleri arasında birlikte kararlaştırılır. 
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Adalet Komisyonu metni 

Madde .89. — Kanunun 89 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Kanunun 2 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Madde 90. — Kanunun 90 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(Anayasanın 1913 mdü maddesi gereğince (bir daha görüşülmek üzere Cumhurbaşkanlığınca Türki
ye Büyük Millet [Meclisine geri gönderilen metin) 

ikinci fıkra gereğince meslekleri tesbit edilenlerin görevleri ve görev yerleri ad çekmek sure
tiyle tesbit olunur. Bunlardan hâkimlik meslekine ayrılanların ad çekmeleri ve atanmaları Yük
sek Hâkimler Kurulunca yapılır. Savcılık meslekine ayrılanlar ise Adalet Bakanlığınca ad çektir
meden sonra Adalet Bakanı, Başbakan ve Cumhurbaşkanının ortak kararı ile atanırlar. 

Bakanlık hizmetlerinden hâkimlik veya savcılık mesleklerine geçme : 

Madde 95. — Hâkimlik ve savcılık mesleklerinden bakanlık hizmetlerine almanlar, Adalet 
Bakanının veya kendilerinin istekleri üzerine Yüksek Hâkimler Kurulunca hâkimlik mesleki içinde 
veya 77 nci madde gereğince savcılık meslekinde bir göreve, bakanlık hizmetlerinde iktisabettikleri 
haklar nazara alınmak suretiyle atanabilirler. 

GEÇÎCl MADDE 1. — Bu kanunun 1 nci maddesi ile yeniden düzenlenen 45 sayılı Yüksek Hâ
kimler Kurulu Kanununun 77 nci maddesi gereğince hazırlanacak ilk atama ve nakil plânı kanu
nun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç iki ay içinde yürürlüğe konur ve yürürlüğe girdiği 
yılı takibeden yılın Aralık ayı sonuna kadar geçerlidir. 

GEÇÎCl MADDE 2. — Bu kanunun 1 nci maddesi ile yeniden düzenlenen 45 sayılı Yüksek Hâ
kimler Kurulu Kanununun 77 nci maddesi gereğince teşekkül edecek olan atama ve nakil kurulu
nun Cumhuriyet Başsavcılığına mensup asil ve yedek üyelerinin seçimi ve kanunun yürürlüğe gir
diği günden itibaren en geç 15 gün içerisinde yapılır. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 
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Adalet Komisyonu metni 

Madde 95. — Kanunun 95 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Geçici Madde 1. — Kanunun geçici 1 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiş
tir. 

Geçici madde 2. — Kanunun geçici 2 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiş
tir. 

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

MADDE 4. — Kanunun 4 ncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

• • mm^ 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 1 e 1 nci ek) 




