
D Ö N E M : 3 CİLT : 37 TOPLANTI: 4 

MİLLET MECLİSİ 
TUTANAK DERGİSİ 

102 nci Birleşim 

2.5.1973 Çarşamba 

İÇİNDEKİLER 

Sayfa 
I. — Geçm. Ttıtaanalk 'öaeti 68:69 

n. -— '(Men Kâğıtlar 69 

İÜ. — YoMiamia 69 

IV. •— BaşkanMc Mvamanın ıCtene! Kurut
la Sunuşları 70 

1 — Başkanlık Divanmdaki açık üye
liklere seçim yapılabilmesi için grupla
rın, İdareci Üyelik ve Divan Kâtipliği 
adaylarını Başkanlığa bildirmeleri ko
nusunda Başkanlık açıklaması. 70 

2 — Aydın Milletvekili Kemal Ziya Öz-

Sayfa 
türk'ün, Millet Meclisi Başkanvekilliğin-
den istifa ettiğine dair önergesi (4/388) 70 

3 — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilge-
han'ın, Bütçe Karma Komisyonu üyeliğin
den istifa ettiğine dair önergesi. (4/390) 70 

4 — Aydın Milletvekili Nahit Mente-
şe'nin, Bütçe Karma Komisyonu üyeliğin
den istifa ettiğine dair önergesi (4/389) TO 

V — Görüşülen İşler 70 
1 — Yargıtay kanunu tasarısı ve Adalet 

ve Plân komisyonları raporları (1/615) (S. Sa
yısı: 774) TÖttOil 

..«.. »>•« 



M. Meclisi B : 102 2 . 5 . 1973 O : 1 

I. — (GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

İstan'bul Milletvekili Nuri Eroğan, yurt dı
şında, Türkler ve Türkiye aleyhine yapılan pro
pagandalar, 

Ordu Milletvekili Memduh Ekşi, Ermenile
rin son zamanlarda giriştikleri olaylar, 

Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu, canlı hayvan alımında uygulanan Eko
nomik kurul kararı ve 

Kastamonu Milletvekili Hasan Tosyalı da, 
1973 yılında Kastamonu'da yapılması düşünü
len okullar konularında gündem dışı birer de
meçte bulundular. 

Dışişleri Bakanı Halûk Bayülken, İstanbul 
Milletvekili Nuri Eroğan ile Ordu Milletvekili 
Memduh Ekşi'nin gündem dışı konuşmalarına 
cevap verdi. 

Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur, Sosyal 
'Sigortalar Kurumunda uygulanan norm kad
ro dağıtımı konusunda gündem dışı bir demeç
te bulundu. 

Yasama Meclislerinin dış münasebetlerinin 
düzenlenmesi hakkındaki 378 sayılı Kanunun 
1599 sayılı Kanunla değiştirilen 1 nci maddesi 
ve bu kanunun tatbikatında uygulanan yönet
melik hükümleri uyarınca, Avrupa Konseyi İs-
tişarî Meclisi v e benzeri kurullarda T. B. M. M. 
ni temsil edecek asil ve yedek üyelere ait grup
larca bildirilen adayların listesi Genel Kurulun 
bilgisine sunuldu. 

Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Mehmet 
özgüneş'in 2/95 esas numarada kayıtlı; «İlk
okul Öğretmenlerine Üst Öğretim İmkânlarının 
Sağlanmasına» 

Konya Milletvekili Mustafa Üstündağ'm, 
«657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1327 
sayılı Kanunla değişen 68 nci maddesinin (a) 
fıkrasına ek yapılmasına ve 

Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'nin, 442 sa
yılı Köy Kanununun 2491 ısayılı Kanunla değiş
tirilen 19 ncu maddesinin 1 nci fıkrasının yü
rürlükten kaldırılmasına ve bu kanuna bir 
madde eklenmesine dair kanım tekliflerinin, iç
tüzüğün 36 ncı maddesine göre gündeme alın
masına dair önergeleri reddolundu. 

A. P., C. G. P. ve D. P. Grup Başkanvekil-
lerinin, Genel Kurul çalışmalarının resmî tatil
ler dışında Pazartesi, 'Salı, Çarşamba ve Perşem
be günleri saat 15,00 - 20,00 arasında yapılması
na dair önergesi kabul edildi. 

A. P. Grup Başkanvekili Aydın Milletvekili 
Nahit Menteşe'nin, gündemde mevcut kanun ta
sarılarının görüşülmesine imkân vermek üzere 
«Başkanlık Divanmdakl açık üyeliklere seçim» 
maddesinin gelecek birleşime ertelenmesine 
dair önergesi kabul olundu. 

1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve 
bu kanuna bâzı maddeler ekelenmesi hakkında 
kanun tasarısı ile C. Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem Özden ve 9 arkadaşının ve Ankara Mil
letvekili Suna Tural ile Sinop Milletvekili Hil
mi İşgüzar'm, 1086 sayılı Hukuk Usulü Muha
kemeleri Kanununun bâzı maddelerinin değişti
rilmesi hakkında kanun tekliflerine dair C. Se
natosu Başkanlığı tezkeresi ve C. Senatosunca 
yapılan değişikliklerin benimsendiği hakkında 
Millet Meclisi Adalet Komisyonu raporu (1/717, 
2/461, 2/470, 2/539) (İS. Sayısı: 781 ve 781'e 
1 nci ek) kabul olunarak tasarının kanunlaştı
ğı bildirildi. 

1973 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı (1/829) (*S. Sayısı': 878) nin maddeleri 
kabul olunarak tümünün açık oya sunulacağı 
bildirildi. 

C. Senatosu İstanbul Üyesi Rifat Öztürkçi-
ne ve C. Senatosu Malatya Üyesi Hamdi Özer'-
in, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi, bâzı 
ek maddeler ilâve edilmesi ve bâzı geçici mad
deler eklenmesi ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar 
Kanunun 23, 68, 71 ve 10'6 ncı maddelerinin de
ğiştirilmesi hakkında kanun teklifleri (2/551, 
2/680) ('S. Sayısı: 855) nin tümü kabul olun
du. 

5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü 
kuruluş ve görevleri hakkındaki Kanunun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine, 2 ek ve 1 geçici 
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madde eklenmesine ve bâzı maddelerinin kal
dırılmasına dair kanun tasarısı (1/800) (iS. Sa
yısı: 872) nin maddeleri kabul olunarak tümü
nün açık oya sunulacağı bildirildi. 

Yargıtay kanunu tasarısı (1/615) (S. Sayı
sı: 774) nııı tümü üzerindeki görüşmeler ta
mamlandı ve maddelere geçilmesi kabul edildi. 

Çalışma süresinin dolmuş olması nedeniyle; 

2 Mayıs 1973 günü saat 15,00'te toplanılmak 
üzere Birleşime saat 19,01'de son verildi 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Bilecik 

Fikret Turhangil Sadi Binay 
Kâtip 

Tunceli 
Hüseyin Yenipınar 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

Teklifler: 
1. —• Adıyaman Milletvekili M. Zeki Adıya

man'ın, M. Meclisi üyeliği aday seçiminin kar'a 
yolu ile yapılmasına dair kanun teklifi (2/869) 
(içişleri, Adalet ve Anayasa komisyonlarına). 

2. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, 492 sayılı Harçlar Kanunun 123 ncü 
maddesinin 2 n c i bendinin değiştirilmesi hak
kında kanun teklifi (2/870) (Maliye ve Plân 
komisyonlarına) 

3 — Ankara Milletvekili Suna Tural ile Si
nop Milletvekili Hilmi îşgüzar'm, Güreş Spo
runda Olimpiyat ve Dünya Şampiyonu olup da 

40 yaşım geçen güreşçilere üstün başarı ödülü 
maaşı verilmesi hakkında kanun teklifi (2/871) 
(Maliye ve Plân Komisyonlarına) 

4. — Burdur Milletvekili Nadir Yavuzkan' 
m, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 177 nci 
maddesinin 1, 2 ve 3 ncü bendlerinin değiştiril
mesine dair kanun teklifi (2/872) (Maliye ve 
Plân komisyonlarına) 

5. — İzmir Milletvekili Kemal önder ile Or
du Milletvekili Memdııh Bkşi'nin, 1598 sayılı 
Malî Denge Vergisi Kanununun 4 ncü maddesi
nin değiştirilmesine dair kanun teklifi (2/873) 
(Maliye ve Plân Komisyonlarına) 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN : Başkanvekili Fikret Turhangil. 

KÂTİPLER : Hüseyin Yenipınar (Tunceli), Sadi Binay (Bilecik). 

BAŞKAN — Millet Metelisinin 102 aıci Birle jümiıni.açıyoram. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yokla
ma yapılacaktır. 

(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, nıüzake-
relere başlıyoruz. 
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IV — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — 'Başkanlık Divanındaki açık üyeliklere 
seçim yapılabilmesi için grupların, idareci Üye
lik ve Divan Kâtipliği adaylarını Başkanlığa 
bildirmeleri konusunda Başkanın açıklaması. 

BAŞKAN — İdareci üyelik ve Divan Kâtip
liği seçimiyle ilgili adaylar henüz Başkanlığı
mıza tevdi edilmemştir. Seçimi bir arada yapma 
zaruret vardır. Bu sebepler, gruplardan istir
ham edeceğiz, biran evvel açık bulunan İdare
ci Üyelik ve Divan Kâtipliği adaylarını Başkan
lığımıza bildirsinler. 

2. — Aydın Milletvekili Kemal Ziya Öztürk' 
ün, Millet Meclisi Başkanvekilliğinden istifa et
tiğine dair önergesi (4/388) 

BAŞKAN — Bâzı önergeler vardır, 
yorum efendim. 

okutu-

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Meclisimizde 43 üyeli Cumhuriyetçi Güven 

adı ile yeni bir parti grupu teşekkül etmiş ve 
bu sebeple Anayasamızın 84 ncü maddesi uya
rınca Başkanlık Divanının yeniden tanzimi ge
rekmiştir. 

Bu meyanda mensubu bulunduğum Demok
ratik Parti kontenjanına tefrik edilmiş olan 
Millet Meclisi Başkanvekilliğinin Cumhuriyetçi 
Güven Partisi Grupuna devri icabetmiştir. 

Bu imkânı sağlamış olmak bakımından Mil
let Meclisi Başkanvekilliğinden istifa ettiğimi 
bilgilerinize sunar, bu görevimin devamı süre
since müzaharet ve itimatlarını osirgememiş 
olan Meclisimizn sayın Başkanına ve Türkiye 
Büyük Millet Merisinin sayın üyelerine şükran
larımla derin saygılarımı arzederim. 

Millet Meclisi Başkanvekili 
Aydın Milletvekili 
Kemal Ziya Öztürk 

BAŞKAN — Genel Kurulun bilgilerine arzo-
lunmuştur. 

3. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan'ın, 
Bütçe Karma Komisyonu üyeliğinden istifa etti
ğine dair önergesi. (4/390) 

BAŞKAN — Sayın Cihat Bilgehan tarafın
dan verilmiş bir önerge vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Millet Meclisi Adalet Partisi Grup Başkan-
vekilliğine seçilmem münasebetiyle Bütçe Kar
ma Komisyonu üyeliğinden istifa ediyorum. 

Bilgilerinize arzederim. 
Saygılarımla. 

Balıkesir 
Cihat Bilgehan 

BAŞKAN — Genel Kuruun bilgilerine arze-
dilmiştir. 

4. — Aydın Milletvekili Nahit Mcnteşe'nin, 
Bütçe Karma Komisyonu üyeliğinden istifa etti
ğine dair önergesi. (4/389) 

BAŞKAN — Sayın Nahit Menteşe tarafın
dan verilmiş bir önerge vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Millet Meclisi AdaletPartisi Grup Başkanvc-
killiğine seçilmem münasebetiyle Bütçe Karma 
Komsyonu üyeliğinden istifa ediyorum. 

Blgilernze arzederm. 
Saygılarımla. 

Aydın 
Nahit Menteşe 

BAŞKAN — Genel Kurulun bilgilerine arzc-
dilmiştir. 

Gündeme geçiyoruz. 

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Yargıtay Kanunu tasarısı ve Adalet ve 
Plân komisyonları raporları (1/615) (S. Sayısı 
774) (1) 

(I) 774 S. Sayılı basmayazı 101 nci Birle
şim tutanağının sonundadır. 

BAŞKAN — Yargıtay Kanunu tasarısının 
müzakeresine geçiyoruz. Hükümet ve Komis
yon lütfen yerlerini alsınlar. 

Yargıtay Kanun tasarısının tümü üzerindeki 
müzakereler bitmiş, maddelere geçilmesi kabul 
edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum : 

— 70 — 
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Yargıtay Kanunu tasarısı 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Başlangıç, kuruluş ve görev 

Madde 1. — Yargıtay Türlüye Cumhuriyeti 
Anayasası ile bu kanun ve diğer kanunların hü
kümlerine göre kurulup görev ifa eden yük
sek mahkemelerden biridir. 

BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde görüş
mek isteyen sayın Milletvekili? Yok. Maddeyi 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kurulu§ : 

Mi\dde 2. — Yargıtay, Birinci Başkanlık, 
Birinci Başkanlık Divanı, Yönetim Kurulu, Dai
reler, Cumhuriyet Başsavcılığı ve Kalemlerin
den meydana gelir. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde sayın 
Aral ve sayın Özgüner söz istemişlerdir. Buyu
runuz sayın Aral. 

KENAN ARAL (Tunceli) — Sayın Başkan, 
Yüce Meclisin muhterem üyeleri; 

2 nci maddede Yargıtay'ın kuruluşu ve Yar-
gıtayda görev alan organlar zikredilirken, Yar-
gıtayda görevli bulunan Hukuk Genel Kurulu, 
Ceza Genel Kurulu ve Büyük Genel Kurul maa
lesef burada zikredilmemiştir. Bunlar da Yargı-
tayda görev yapan birer kuruluştur; bunların 
da maddeye ithâli gerekmektedir. Bendeniz bu 
hususta bir önerge takdim etmiş bulunuyorum. 
Bu önergeme iltifat buyurıılmasını arz eder 
saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Özgüner, buyurunuz efen
dim. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekileri; 

Kuruluş mat'labmı taşıyan 2 nci madde okun
duğu zaman kuruluşla ilgili olmadığı meydana 
çıkmaktadır. Ne eliyor? «Yargıtay, Birinci Baş
kanlık, Birinci Başkanlık Divanı, Yönetim Ku
rulu, Daireler, Cumhuriyet Başsavcılığı ve Ka
lemlerinden meydana gelir.» Yani bu bir ku
ruluş değil. Şu madde aslında, eski deyimiyle, 
tarzı terekkübü gösteren bir madde, kuruluşu 
gösteren, belirleyen bir madde değil. Zaten bu 
maddeden evvelki 1 nci maddenin başında üç 
maddeyi de . kapsayan «Başlangıç, kuruluş ve 
görev» deyimi altında büyük matlap verilmiş 

i ve 1 nci maddede herhangi bir matlaba ayrıca 
ihtiyaç görülmemiştir. Bu doğru. Ama 2 nci 
maddeye de böyle bir ihtiyaç görülmemelidir. 
Görülecekse adı zaten kuruluş olamaz. Bu, tar
zı terekkübü gösteren bir ifade tarzıdır. O halde 
«Kuruluş» sözcüğünü buradan çıkarmak gere
kir. Çünkü kuruluş denince hakikaten kuruluşu 
gösteren bir madde gerekirken nelerden meyda-

I na gelir şeklinde tarzı terekkübü belirten bir 
maddenin adı kuruluş mat'labıyla çerçeve edile
mez. Bunu belirtmek için söz aldım ve bu yön
de de bir önerge veriyorum; kabul buyurulma-
sını rica ederim. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde başkaca 

görüşmek isteyen sayın Milletvekili? Yok. İki 
önerge vardır, takdim ediyorum. 

Sayın Millet Meclisi Başkanlığına 
I Yargıtay Kanunu Tasarısı'nm 2 nci maddesi-
I ne, çeşitli fonksiyonlar ifa eden bir organ olan 

«Genel Kurullar'm da ithâlini ve maddenin aşa
ğıdaki şekilde yazılmasını arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Tunceli 

Kenan Aral 

«Madde 2. — Yargıtay, Birinci Başkanlık, 
I Divanı, Yönetim Kurulu, yeteri kadar Daire, 

Hukuk Genel Kurulu, Ceza Genel Kurulu, Bü
yük Genel Kurul, Cumhuriyet Başsavcılığı ve 
kalemlerinden meydana gelir.» 

Sayın Başkanlığa 
Tasarının 2 nci maddesinin matlabı olan 

«Kuruluş» sözcüğünün maddeden çıkarılmasını 
öneriyorum. 

Saygılarımla. 
İçel 

Turhan Özgüner 

BAŞKAN — Aykırılık derecesine göre mu
ameleye koyuyorum. 

Sayın Aral'ın önergesini tekrar okutuyorum. 
(Tunceli Milletvekili Kenan Aral'ın önerge-

fsi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen

dim? 
PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTAFA 

KEMAL YILMAZ (Ankara) — Sayın Başkan 
katılmıyoruz. Malumuâliniz gerek Ceza Kuru-

J lu, gerekse Hukuk Genel Kurulu kuruluş değir, 

— 71 — 
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bu dairelerin birleşmesinden müteşekkil bir top
lantıdır. Binaenaleyh kuruluşa giremez. Bu ne
denle katılmak imkânı yok efendim. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu efen
dim? 
ADALET BAKANI HAYRI MUMCUOĞLU 

(Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ Üyesi) — Ay
nı mütalâayı serdediyoruz efendim. Katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet sayın 
Aral'ın önergesine katılmamaktadır. Sayın Aral 
önergelerini izah ettiler. Önergenin dikkate alı
nıp alınmaması hususunu oylarınıza arz edece
ğim. Dikkate alınmasını kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Özgüner'in önergesini tekrar okutuyo
rum. 
(tçel Milletvekili Turhan Özgüner'in önergesi 
tekrar okundu) 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet öner
geye katılıyor mu efendim ? 

PLÂN KOMISYONU SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
KEMAL YILMAZ (Ankara) — Katılmıyoruz. 

ADALET BAKANI HAYRI MUMCUOĞLU 
(Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ Üyesi) — Ka
tılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet sayın 
Özgüner'in önergesine katılmıyorlar. Sayın Öz-
güner önergesini görüşmelerinde kısaca arz et
mişlerdi. Önergenin dikkate alınıp alınmaması 
hususunu toylarınıza arz ediyorum. Dikkate 
alınmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

2 nci maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir». 

Yargıtayın görevleri : 

Madde 3. — Yargıtayın görevleri şunlardır: 
1. — Adliye mahkemelerince verilen karar 

ve hükümleri son merci olarak inceleyip kara
ra bağlamak, 

2. — Yargıtay Daire Başkan ve üyeleri, 
Cumhuriyet Başsavcısı ile kanunlara göre onlar 
durumunda bulunan kimseler aleyhindeki gö
revden doğan tazminat dâvalarına ve bunların 
kişisel suçlarına ait ceza dâvalarına ve kanun
larla gösterileıv diğer dâvalara ilk ve son dere
ce mahkemesi olarak bakmak, 
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| 3. — Kanunlarla verilen diğer işleri görmek. 
BAŞKAN — 3 ııcü madde üzerinde görüş-

I mek isteyen sayın Milletvekili? 
I Sayın Özgüncr, buyurunuz efendim. 

TURHAN ÖZGÜNER (tçel) — Sayın Baş
kan, sayın arkadaşlarım; 

3 ncü maddenin 2 nci bendi üzerinde konuş
mamı yapacağım. 3 ncü maddenin 2 nci bendi 
de, «Yargıtay Daire ve Başkan ve üyeleri» diye 
başlayan bu bendde her halde bir matbaa ha-

I tası var. Yargıtay Daire ve Başkan ve üyeleri 
Cumhuriyet Başsavcısı ile kanunlara göre on
lar durumunda kimseler aleyhinde ki görevden 
doğan tazminat dâvalarına ve bunların kişisel 
suçlarına ait ceza dâvalarına ve kanunlarla gös
terilen diğer dâvalara ilk ve son derece mah
kemesi olarak bakmak,» Yargıtayın görevleri 
cümlesinden gösteriliyor. Oysa ki asıl olan dai
releri değil, Yargıtay Daire Başkan ve üyeleri
dir. Evvelâ, burada «Ve» edatı şüphesiz bir 

I matbaa hatasıdır. Bir. 
BAŞKAN — Sayın Özgüner, biz düzelterek 

okuduk efendim. 
TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Evet, 

peki efendim, bize öyle gelmiş de.. 

İkincisi, daha büyük bir hata olduğunu tah
min ediyorum. 

Şimdi, «Yargıtay Daire, Başkan ve üyeleri 
ve Cumhuriyet Baş Savcısı ile kanunlara göre 
Onlar durumunda bulunan kimseler.» Kim bu 
kanunlara göre onlar durumunda olan kimse
ler? Yani bunun bir gizliliği var mı? Kanunla
ra göre Yargıtay Daire Başkan ve üyeleri ve 
Cumhuriyet Başsavcısı durumunda olanların 
dışında kanunlara göre onlar durumunda olan 

j varsa lütfen tadat ediniz. Yani böyle kapalı 
kutu madde tedvin edilmez arkadaşlarım. Tat-

I bikatçıya da zorluk verir. «Kanunlara göre on-
j 1ar durumunda olan kimseler...» Bu, bulmaca. 

Böyle madde tedvini iTk defa-rastladığımız bir 
husustur. Dikkatinize arz ederim; kanunlara gö
re Yargıtay Daire Başkanı ve üyeleri ve Cum
huriyet Başsavcısının aynı durumda olan kişi
ler kimse bunların teker teker tadadı maddeye 
sarahat getirmek bakımından gereklidir. 

Keza, 3 ncü bentde, «Kanunlarla verilen di
ğer işleri görmek». Arkadaşlarım biz Yargıtay 
Kanunu yapıyoruz. «Kanunlarla verilen diğer 

I işleri görmek.» Diğer işler ne ? Niye saymıyoruz, 
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bunları ve bunu nerede sayacağız T Bunu Yargı
tay Kanununda belirtmeyeceğiz de, hele ki Yar
gıtay Kanununun 3'ncü maddesi matlâbı, Yar
gıtay'ın görevleri denilen maddede saymayaca
ğız da nerede sayacağız? Nerede sayarsak saya
lım. Yani tatbikatçı, bilmece çözer gibi, diğer 
kanunlarda da Yargıtay'ın görevi nedir bunu 
bulsun. Böyle madde tedvinine de demin söyle
diğim sözü tekrar ediyorum, ilk defa rastladım 
arkadaşlarım. Kanun tekniğine de uymaz, tatbi
katçıya da zorluk verir. 

Maddenin 2 nci fıkrasındaki «ile kanunlara 
göre onlar durumunda bulunan kimseler» deyi
mini o bentten çıkarmak, keza 3 ncü bentteki, 
«Kanunlarla verilen diğer işleri görmek» gibi, 
kapalı bir deyimi sarahate kavuşturmak için, 
bu işlerin ne olduğnu tadat etmek gereklidir. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — 3 ncü madde üzerinde başka 
görüşmek isteyen sayın Milletvekili 1. Yok. Ver-
rilmiş bir önerge de bulunmamaktadır. Bu se
beple, 3 ncü maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Birinci Başkanlık : 

Madde 4. — Birinci Başkanlık, Birinci Baş
kan ve iki Birinci Başkanvekili ile Birinci Başka
nın Yargıtay üyeleri arasından seçeceği genel 
sekreterden kurulur. 

BAŞKAN — 4 ncü madde üzerinde görüş
mek isteyen sayın Milletvekili?... Buyurunuz sa
yın Özgüner. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Sayın Baş
kan, sayın arkadaşlarım; 

«Birinci Başkanlık» matlâbmı taşıyan mad
de, birinci Başkanlıktan sonra «Birinci Başkan 
ve iki Birinci Başkanvekili» deyimini kullanı
yor. Oysa ki, Hükümet tasarısında ki Birinci 
Başkan yardımcısı deyimi vardı. 

Şimdi yardımcı yerine başkanvekilliği ...Ge
rekçeyi açtık, okuduk, gördük bir yardımcıya 
nazaran başkanvekilliği esası getirilmek esprisi 
hâkim olarak, bu «Yardımcı» deyiminden vazge
çilmiş, «Başkanvekili» deyimi buraya getirilmiş. 

Ancak bu gereksizdir arkadaşlarım. Başkan
vekili deseniz de, demeseniz de Başkanın mev
cut olduğu sırada, Başkan mevcut ise, vekil 
deseniz de, yardımcı deseniz de o kişi Başkana 

i yardımcıdır. Ama, Başkanın olmadığı zaman 
vekâlet eder. Bunu nereden anlıyoruz ? Zaten 
bilâhara, biraz sonra, görüşeceğimiz 6 ncı mad
deye göz attığımız zaman, bu çok açık görülü
yor. Yani Başkanvekili deseniz de,- demeseniz 
de, o ikinci derecedeki kişinin, Başkana vekâlet 
edeceği husus, madde 6'nm 2 nci bendinde şöy-

I le ifadesini buluyor: «Birinci Başkanın yoklu
ğunda kıdem sırasına göre ona vekillik etmek» 
Başkanvekilleri, Birinci Başkanının yokluğun
da ona kıdem sırasına göre vekâlet ederler esa
sını, 6 ncı madde zaten getirmiş. 

O halde, Başkana vekâlet etmeyi esas kılan 
6 ncı madde tedvin edildiğine ve biraz sonra da 
Mecliste görüşüleceğine göre, onun vekâlet du
rumunu yardımcı deyiminden çıkarıp da vekâ
let adı altında temerküz ettirmenin gereği yok
tur arkadaşlarım. Aslolan Başkanların mevcut 
olduğu yerde, yardımcı durumundadır o ikinci 
kişiler. Başkanın olmadığı sırada, esasen vekil
dir. Her halükârda, diğer kanunlarda da tat
bikat böyledir ama, buraya 6 ncı madde ola
rak zaten sarahat getirmişiz, Başkanın olmadı
ğı zaman, ikinci Başkan durumunda o'lan vekil-

I 1er, ikinci derecede görevli olan kişiler, Başka
na vekâlet eder deniliyor. 

I O halde, «Başkan yardımcısı» deyimi daha 
isabetlidir. Hükümet tasarısnda olduğu gibi hıf-
zedilmesi gerekli idi. Bunu belirtmek için söz 
aldım. Saygılar sunarım. 

BAŞKAN —• Madde üzerinde başka görüş
mek isteyen sayın milletvekili?.. Yok. Başkanlı-

I ğımıza verilmiş bir önerge de yok. 4 ncü mad-
I deyi oylarınıza arzediyorum. Kabul edenler.. 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bininci Başkamın göresvlerd: 

Madde 5. — Birinci Başkanın görevleri 
şunlardır : 

1. Yargıtayı temsil etmek, 
2. Kurullara Başkanlık etmek, 

3. Yargıtayın verimli ve düzenli çalışmala
rını sağlamak ve bu yolda uygun göreceği ted
birleri almak, 

4. Dairelerin çalışma durumları üzerinde 
gerekli gördüğü bilgileri yazı ile istemek ve ku
rullarca verilen yönetim kararlarını yerine ge-

I tirmek, 
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5. Zaruret halinde Yargıtaya ait önemli 
geçici işlerde veya başkanlık ettiği kurullarda 
dosya takrir etmek üzere Yargıtay Başkan ve 
üyelerini ve tetkik hâkimlerini görevlendir
mek, 

6 Bir dairede ani olarak meydana gelen 
bir boşluğu doldurmak üzere çok kısa bir süre 
için başka bir daire üyesini, o dairede görev
lendirmek, 

7. Yargıtay memurlarını denetlemek veya 
denetletmek, 

8. Bu kanun ve başka kanunlarla verilen 
diğer işleri görmek. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek iste
yen slayın milletvekili?.. Sayın Arftaıç, buyurun. 

TURGUT ARTAÇ (Kars) — Değerli arkadaş
larım ; 

Yargıtay, Anayasa- müesseseleri içerisinde 
en eski ve en çok etkili olan bir müessesedir. 
Bu müessese, diğer Anayasa müesseselerini tak
viye eden, onlara yardımeı olan, Türkiye'de 
hukuk kurallarını tatbik eden mahkemelerin en 
son merciidir. 

Burada, Birinci Başkanın görevleri arasın
da «Yargıtay'ı temsil etmek», deniyor. 

Değerli arkadaşlarım, kitap üzerine, kanun 
satırları arasına «Yargıtay'ı temsil etmek...» bü
yük bir kelime, bunu koymak çok kolay. Ama, 
tatbikatta bu temsil yetkisine sahip kişilere, ay
nı temsilin büyüklüğü derecesinde gerekeni yap
mak, şimdiye kadar Türkiye'de gelmiş geçmiş 
hükümetler yapmamışlar ve yardımcı olmamış
lardır. 

Arkadaşlarım, hepimiz, bir çoklarımızın Yar
gıtay ile ve adlî mahkemelerle ilgimiz vardır. 
Yargıtay'a gittiğiniz zaman evvelâ bir Yargıtay 
Başkanının Yargıtay'ı temsil edebilmesi için ko
lay çalışma imkânlarına sahip olması lâzım. Bu 
kolay çalışmanın esasları iki noktada toplanır. 

Birisi, konaklamak. Yani, çalışmayı kolay
laştırıcı yerleşme hususlarıdır. 

İkincisi, meslekî sahada çalışabilme kolaylı
ğını sağlamaktır. 

Değerli arkadaşlarım, bir defa yine bu kür
süde bundan evvelki sayın Adliye Bakanı za
manında ifade etmiştim. Benim arkadaşımdı. 
Üzülerek ifade ettim; fakat arkadaşım çıktı bu 
benim beyanımı «Canım biz Yargıtay'a kâtip 
bulamıyoruz da sen kalkıyorsun neler söylüyor
sun» diye işi latifeye almıştır. 

Değerli arkadaşlarım, yeni kurulmuş bir 
banka müdürünün veya bir Bakanlığın bir mü
dürünün dairesine gittiğiniz zaman her türlü 
konforu haizdir. Değil müdür, sekreterinin aynı 
konfor içinde vazife gördüğünü görürsünüz. 
Ama gidin Yargıtay'ın 1 nci Ceza Dairesine, 
kapısından içeri giriniz, orada iki tane üye, 
daracık bir odanın içerisinde, karanlık bir oda
da vaktiyle Ağır Ceza Reisliği yapmış, idam ka
rarı vermiş, bugün de o karan tasdik etmekle 
mükellef bir dairenin başında bulunan o kişi
lerin, çalışmadaki o zorluklarını gördüğünüz 
zaman insan üzüntü duyuyor, hattâ hattâ biraz 
utanıyor. 

Değerli arkadaşlarım, Yüksek Yargıtay di
yoruz ama, Yüksek Yargıtay'a bu imkânları 
sağlamadıktan sonra, boşuboşuna kanunlara 
hüküm koymanın bir gereği yok. 

Yine... 
BAŞKAN — Sayın Artaç, tümü üzerinde 

müzakere bitti, 5 nci maddeyi müzakere ediyo
ruz. 

TURGUT ARTAÇ (Devamla) — Sayın Baş
kanım.. 

BAŞKAN — Başkanın görevleri. 

TURGUT ARTAÇ (Devamla) — Evet, Baş
kanın görevlerini anlatırken, Sayın Başkanın 
temsil yetkisini anlatıyorum, onun için müsaa
de buyurun. 

BAŞKAN — Tamam efendim. 
TURGUT ARTAÇ (Devamla) — Değerli 

arkadaşlarım, bu Başkanın daireyi temsij edebil-
ım!e)si için, daimdeki diğer aifkaidaışlarin ra
hatlıkla görev ifa edebilmesi gerekir. Siz 
eğer, hâkime kanun temin etmezseniz, Yar
gıtay üyesine ilgili bütün mevzuatı temin 
etmezseniz çalışmada kendisine gerekli ola
nakları, kolaylıkları sağlamazsanız, Yargı
tay Başkanının onları temsil edebilmesi müm
kün değildir. 

Bunu ifade ederken, Yargıtay Başkanının 
kendisinin ele bulunduğu işteki durumu aynı va
ziyettedir. Evvelâ Yargıtay Başkanını temsil 
yetkisine sahip kılabilmemiz için, onun emrinde 
bulunan - maddelerin sonunda geliyor; muraka
be eder, yardımcı olur, memurunu bilmem §u 
yapar - veya onun başkanlığında bulunan bu 
daireleri, onun temsil yetkisine lâyık şekle getir-
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nıek gereklidir. Gidiniz; duruşma salonlarında 
Yargıtay üyeleri bir masanın etrafına dizilmiş, 
karşıda konuşan müdafi avukatı da dinleyebil
mek için boynunu çevirip onu dinlemek zorun- , 
da kalıyor. Bu başkan ile çalışan bu müessese 
nasıl temsil yetkisini lâyıkiyle kullanabilir. 

Bu bakımdan, yeni gelen sayın Bakan, kendi
si zanedersem Yargıtay'da bulunmuş çok değer
li bir hukukçudur - bu Yargıtay Teşkilât Kanu
nu çıkarılırken Yargıtay Başkanının temsil 
yetkisini rahatlıkla kullanabilmesi, o temsil yet
kisini kullanırken, ona yardımcı olan Yargıtay' 
daki çok değerli üyelerin rahatlıkla çalışabil
mesi ve bunların adaleti tecelli yolunda salim 
bir vasatta çalışmanın gereğine inanıyorum. Bun
ları temin etmediğimiz müddetçe 50 tane teşki
lât kanunu çıkarsak yine bir şey yapamiiayız. Üç 
tane daire eklemekle, beş tane üye yardımcısı 
getirmekle Yargıtay'daki meseleleri halletme 
imkânımız mevcut değildir. Bu bakımdan sayın 
ilgililerin ve yetkililerin, bu teşkilât kanunu
nu tatbikatıyla beraber, bütün bu olanakları 
sağlamasında Yargıtay Başkanının temsil yetki
sinin icabı gerekeni yapmakta müttefik olmalı
dırlar. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Saym Özgüner, buyurunuz. 
TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Saym Baş

kan, sayın arkadaşlarım; 
Tasarının 5 nci maddesinin altıncı fıkrasında 

ufak bir değişiklik yapılması hususunda söz al
mış bulunuyorum. 

Şimdi, altıncı bent şöyle : «Bir dairede âni 
olarak meydana gelen bir boşluğu doldurmak 
üzere çok kısa bir süre için başka bir daire üye
sini, o dairede görevlendirme,» 

Şimdi, Birinci Başkanın görevleri arasında, 
bu altıncı bentte görülen, bir dairede âni olarak 
boşalma olursa, onun yerine çok kısa bir süre 
için başka bir daire üyesi atanacak, görevlendi
rilecek. 

Arkadaşlarım, espirinin üzerinde duracak 
değiliz; getiriliş: espir'isi doğru. Ama şu «Çok 
kısa» yi tarif edebilmek mümkün değil. Zaten 
bunu maddede ve bentte göremiyoruz. Bu «Çok 
kısa»nm sınırı nedir 1.. Şahsa göre değişir; 
«Çok kısa» ne?... 

Şimdi, şüphesiz «Yeteri kadar» demek isti
yoruz, değil mi?., bir dairede bir üyelik bo-
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salmış, onun yerine bir başka üye görevlendiri
lecek, «Çok kısa» deyimiyle bunun sınırlarının 
ne olacağı belirsiz. Belki sizin anladığınız an
lamda bu çok kısa olmaz da 2-3 gün olur, 4 gün 
olur, 5 gün olur. Çok kısa mı olur, o?. Bana 
-göre o uzun olur. Belki sadece bir gündür. O, 
size göre kısadır. O halde «Yeteri kadar» deyi
mi «Çok kısa» deyiminden tatbikata daha ılımlı 
gelir kanısındayım. Bu nedenle bir önerge ver
dim. Katılmanızı diler, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker, buyurunuz. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Saym Baş

kan, değerli arkadaşlarım; 
Bu madde Birinci Başkanını görevlerini gös

termektedir ve teferruatlı bir şekilde yazılmış 
gözükmektedir. 

Birinci Başkanın görevleri şunlardır: 
:«Yargıt'ayı temsil etmek» 'bunda şüpih-e yok. 
«Kurullara Başkanlık etmek», 
Yargıtay'ın verimli ve düzenli çalışmalarını 

ısağlamiaik Ve bu yolda uygun göreceği tedıbürlerî 
.'almak, 

Dairelerin çalışma durumları üzerinde gerek
li gördüğü bilgileri yazı ile istemek ve kurullar
ca verilen yönetim kararlarını yerine getirmek,» 

Şimdi, «Kurullara başkanlık etmek, Yargı
tay'ın verimli ve düzenli çalışmalarını sağlamak 
ve bu yolda uygun göreceği tedbirleri almak, 
dairelerin çalışma durumları üzerinde gerekli 
gördüğü bilgileri istemek,» bunların hepsi bir 
arada mütalâa edilecek işlerdir. Nitekim, daha 
evvel, bizim geçen devrelerde vermiş olduğumuz 
kanun teklifinde de bu bu maddeyi, yani Birin
ci Başkanın görevlerini şöyle ifade etmiştik: 
«Yargıtay'ı temsil etmek, Yargıtay'ın genel yö
netimini ve Başkanı bulunduğu kurulların işle
rini yürütmek, yönetim kurulu kararlarını uy
gulamak,» her şey var burada, madde madde 
sayılanların hepsi var. «Yargıtay memur ve hiz
metlilerini denetlemek ve denetletmek, bu ve 
diğer kanunlarla verilen sair görevleri yapmak.» 

Şimdi, bir defa burada fazla teferruata gir
miş olunuyor. Onun için, meselâ bu 4 ncü fıkra
ya lüzum yoktur. O, bizim metindeki gibi; «Yar
gıtay'ın genel yönetimini ve Başkanı bulunduğu 
kurulların işlerini yürütmek, yönetim kurulları
nı uygulamak.» 

Beşinci bentte, «Zaruret halinde Yargıtay'a 
ait önemli geçici işlerde veya Başkanllık ettiği 
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kurullarda dosya takrir etmek üzere Yargıtay 
Başkan ve üyelerini ve tetkik hâkimlerini gö
revlendirmek,» diyor. Bu da bunun içinde, yani 
genel ifadenin içinde olması lâzımgelir. 

Altıncı bentte, «Bir dairede âni olarak mey
dana gelen bir boşluğu doldurmak üzere çok 
kısa bir süre için başka bir daire üyesini, o dai
rede görevlendirmek,» deniyor., Bunun üzerinde 
durmak lâzımdır. Bir Yargıtay Dairesi belli üye
lerle kurulmuş durumdadır. İşler aksamasın di
ye çok hafifletilerek ifade ediliyor, «Bir daire
de âni olarak meydana gelen bir boşluğu dol
durmak üzere çok kısa bir süre için başka bir 
daire üyesini, o dairede görevlendirmek..» Yar
gıtay'da yapılmış olan daire ayrımını bir nevî, 
kullanılmadığı zaman yahut çok kullanıldığı za
man bozacak nitelik taşıyan bir hükümdür. Bu
nun üzerinde durmak lâzım. Bu unsurları, ben
den evvel konuşan değerli arkadaşım haklı ola
rak belirtti. Âni olarak meydana gelecek, çok 
kısa bir süre için olacak. «Çok kısa bir süre» 
nedir i . Orada önemli bir karar almıyor, nihai 
olarak önemli kararlar veriliyor. Orada bir boş
luk olacak, o daireye bir başka daireden başka
sı gelecek. Bunun da üzerinde durmak gerekir. 
Yani getirilen bu hükmün üzerinde durmak ge
rekir. Komisyonun bu hususta açıklama yapma
sını isteyeceğim. 

«Yargıtay memur ve hizmetlilerini denetle
mek veya denetletmek, başka kanunlarla verilen 
işleri görmek.» Böylece bu madde fazla ayrıntı
lara girmiş bir madde olarak gözüküyor. Ben
deniz bir takrir sunuyorum. Evvelce de üzerin
de mutabakata varılmış bir metindir. Bütün hu
susları da içine almaktadır. İltifatınızı istirham 
edeceğim. 

BAŞKAN — Buyurun sayın Komisyon söz
cüsü. 

PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
KEMAL YILMAZ (Ankara) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım; 

İki değerli arkadaşımızın 5 nci madde üze
rinde durdukları husus, tatbikatta çok aksayan 
ve fiili çalışmalarda birçok aksaklıklar meyda
na getirdiği için, 5 nci maddede Başkana sara
haten yetki verilmek zarureti duyulmuş ve tat
bikatta bu aksaklıkların görüldüğü nedeni için 
bu aksaklıkları gidermek mucip sebebiyle bu 
sarahat getirilmiş bulunmaktadır. 

J Farzumuhal, bir dairede 6 üye' arkadaş var 
ve ani olarak iki tanesi hastalanmışsa, bu tak
dirde ilgili daire Başkandan bir üyenin verilme
sini talep etmektedir; 4 üye olduğu takdirde 
müzakereleri elbette yapamayacaktır. Bunun 
için, o mur'afaiSıinın veya celsenin afctedilıeibilmıesi 
için mecburi olarak bir üyeyi Başkan vazifelen
dirmektedir ki, bu sarahat buraya getirilmiştir. 

Yine tatbikatta birçok aksaklıklar duyuldu
ğundan, 9 ncu maddede bu sarahat vardır. 9 ncu 
madde ile Birinci Başkanlık Divanı ile vazifele
rinin tefrik edilmesi bakımından 5 nci maddeye 
sarahat getirilmiş bulunmaktadır. 

Bu bakımdan, muhterem arkadaşlarımızın 
üzerinde ısrarla durdukları husus, «4 ncü ve 5 
nci fıkralardaki hususlar zaten bu deyimle bir
birini kapsıyor. Bu deyimle iş halledilebilirdi» 
tarzındadır. Yine Sayın Ülker arkadaşımızın 
üzerinde ısrarla durduğu hususa, sarahat geti
rilmesinden daha fazla fayda mülâhaza edilmiş 
bulunulmaktadır. Bu sebeple, tasarıya sarih bir 
hüküm konmasını her hangi bir mahzur telâkki 
edilmesini garipsemek gerekir. 

Bu bakımdan, Başkanın vazifeleri sarahaten 
sayıldığına göre, Başkan sarih olarak vazifele
rini bilecek; Başkanlık Divanı vazifeleri ile Baş
kanın vazifeleri sarih olarak da birbirinden ay
rılmış olacaktır. 

Bu bakımdan bu madde çok açıklık getirmiş
tir. Aynen kabulünü istirham ediyorum. Saygı
lar sunarım. 

BAŞKAN — Madde üzerinde verilmiş öner
geler vardır, okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
Tasarının 5 nci maddesinin 6 nci bendindeki 

«çok kısa» deyimi yerine «yeteri kadar» deyi
minin konulmasını öneriyorum. 

Saygılarımla. 
İçel 

Turhan Özgüner 

BAŞKAN — Sayın Komisyon ? 
PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTAFA 

KEMAL YİLMAZ (Ankara) — Katılmıyoruz 
sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet ? 
ADALET BAKANI IIAYEI MUMCUOĞLU 

(C. Senatosu Tekirdağ üyesi) — Efendim bir 
noktayı sayın Komisyon Sözcüsünün mütalâala-

J rina ilâveten arzedeyim. 
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'Gerçekten, çok kısa bir süre için Yargıtay 
Birinci Başkanı bir üyeyi görevlendirecektir. 
Esas vazife Başkanlık Divanına aittir. Bu ne
denle heribanlgi bir şeye mahal kalmayacaktı**. 
Başkanlık Divanının toplanmasının mümkün 
olmadığı ahvalde, çek kısa 'bir süre içlin vazife 
görecektir. Ondan sonra zaten Başkanlık Diva
nına iş intikal edecektir. 

BAŞKAN — Yani, hizmetin süratli yürü
mesi 'bakımından... 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Bir som 
sorabilir miyim sayın Başkan ? 

BAŞKAN — Sayın özıgüner, buyurunuz 
efendim. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Sayın Baş
kanım, bıı «çok kusa»'yi birkaç saatlik müddet
ten öteye, yani birkaç gün diye. de tatbikatçı 
anlayabilir. Komisyondan 'bu müddetin zaman 
olarak ne olduğunun açıklanmasını rica ediyo
rum. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, soruya lüt
fen cevap verdiniz. 

PLAJN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
KEMAL YILMAZ (Ankara) — Sayın Başkan; 
belki iki gün rapor almışsa hu arkadaşımız, ya
ni hasta ise ve rapor da almışsa, bittabi olarak 
bu «iki gün devam edecek» demektir. 

BAŞKAN — Evet, soru cevaplandırılmış
tır. 

İkinci Önergeyi okutuyorum; 
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

S nci maddenin aşağıdaki şekilde değiştiril
mesini öneririm. 

İstanbul 
Reşit Ülker 

Madde 5 — Birinci Başkanın görevleri şun
lardır : 

d. — Yargıtayı temsil etmek, 
i2. — Yargıayın genel yönetimini ve Başka

nı bulunduğu kurulların işlerini yürütmek, yö
netim kurulu kararlarını uygulamak. 

3. — Yargıtay memur ve hizmetlilerini de
netlemek, 

4. — Bu ve diğer kanunlarla verilen sair gö
revleri yapmak. 

BAŞKAN — Sayın özgüner'in önergesine 
Komisyon ve Hükümet katılmadıklarını ifade 
ettiler, önergenin dikkate alınıp alınmaması 
hususunu oylarınıza arz ediyorum. Dikkate 

alınmasını kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. 
Kabul edilmemiştir. 

'Sayın Reşit Ülker'in okunan önergesine sa
yın Komisyon katılıyor mu efendim? 

ıPLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
KEMAL YILMAZ (Ankara) — Katılmıyoruz 
sayın Başkan. Metindeki şekil daha sarihtir. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet katılıyor mu 
öfendim! 

ADALET BAKANI HAYRI MUMOUOĞLıU 
'(•C Senatosu Tekirdağ Üyesi) — Katılmıyoruz 
sayın Başkan. 

BAŞKAN. — Komisyon ve Hükümet sayın 
Reşit Ülker'in önergesine katılmadıklarını ifade 
ederler, önergenin dikkate alınıp alınmaıması 
hususunu oylarınıza arız ediyorum. Dikkate alın
masını kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul 
edilmemiştir. 

5 nci maddeyi oylarınıza arz ediyorum.. Ka
bul edenler.. Kabul etmeyenler.. Ka,bul edilmiş-
tiı\ 

6 nci maddeyi okutuyorum : 
Başkanvekillerinin görevi J 
Madde 6. — Başkanvekilleirinin 'görevleri 

şunlardır i 
1. —• Birinci Başkana ait görevlerden, Birin

ci Başkan tarafından verilenleri yapmak, 
2. — Birinci Başkanın yokluğunda kıdem 

sırasına göre ona vekillik etmek, 

Birinci Başkan veldlleriniin de yokluğumda 
Birinci Başkana en kıdemli İkinci Başkan, kı
demlerde eşıiıtlik halinde ise yaşlısı vekillir 
eder. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen sayın milletvekili f Yok. Maddeyi oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler.. Kabul etme
yenler.. Kabul edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum. 

'Genel, sekreterin görevleri : 
Madde 7. — Genel sekreter yönetim işlerin

de Birinci Başkanın yardımcısıdır. Birinci Baş
kanın vereceği yönetim ve yazı işlerini yürü-
tÜı\ 

Genel sekretere Birinci Başkanın onayı ile 
lüzumunda tetkik hâkimlerinden yeteri kadar 
yardımcı ile genel siekreterlıik hilzımetleaû için 
yeteri kadar memur verilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-
! teyen sayın milletvekili1? Yok. Maddeyi oyları-
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niza arz ediyorum. Kabul «/etenler.. Kabul etme
yenler. Kabul edilmiştir. 

8 neti nıaddeıyi okutuyorum : 
Birinci Başkanlık Divanı : 
Madde 8. — Birinci Başkanlık Divanı, Bi

rinci Başkanın Başkanlığında ikisi İkinci Baş
kan olan dört asıl ve iki yedek üyeden kuru
lu?. 

Bunlardan i 
Bir başkan, bir asıl ve bir yedek üye hukuk 

dairelerinden; bir başkan, bir asıl, bir yedek 
üye de ceza dairelerinden olmak üzere Yaıngı-
tay Büyük Genel Kurulunca seçilir. 

Birinci Başkanlık Divanı üyeliğine ayını dai
reden 'birden fazla kimse seçilemez. 

Mazereti halinde Birimci Başkana kıdemli 
foâşkaınrvekili, kıdemli başkanıveikıiline diğer !baş-
"kamvekili vekillik eder. Birinci Başkanla ve
killerin bulunmama'sı halinde divan üyesi olan 
ikinci ibaşkanlardan kıdemli olanı divanın Baş
kanlık görevini ifa eder. Bu takdirde kurul nok
sanı yedeklerle tamamlanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde sayın özgüner 
ve sayın Aral söz istemişlerdir. Sayıaı özgüner, 
Ibuyurunuz efendim. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Sayın Baş
kan, sayın mületveikilleri ; 

Tasarının bu 9 ncu maddesi tümü itibariyle 
benim de üzerinde faizl'a münakaşa etmeyeceğim 
ve kabul «İttiğim, bir madde olmasına rağmen, 
4 ncü bendin dil kurallarına çok açık aykırı dü
şen durumunu belirtip hiç değilse bu 4 ncü 
ıbendi bir kere daha Komisyonun tetkik ederek, 
'dil kurallıanaıa uygun, o paralelde getirtmesini 
irica işçin söz aldım. 

Arkadaşlarım, aynı benld içinde hem «yaziıfe» 
ve hem de «görev» sözcükleri var. Şüphesiz biz 
ibir kanun yaparken, elimizden geldiği kadar 
â n Türkçeye yakın olmaya çalışıyoruz. Bunu 
yapabiliyor muyuz; kî -bumu yapabildiğimiz öl
çüde kendimizi 'başarılı sayarız. Yaptığımız ka
nun 'bugünün kanunu değil, yarınların kanu
nudur. Yemi bir Yargıtay Kanunu yapıyoruz, 
adı de üstündedir; «Yargıtay» diyoruz, «Tem
yiz» demiyoruz. Bu Yargıtay Kanununu ola
bildiği kadar; yani burada yapabileceğimizi ya
parız da, bundan sonraki Meclisler, yahut da 
braı'dan sonraki nesiller yeni ayıklamalarla arı 
Türkçüye daha yakın bir duruma kanunu getire

bilir. Ama hiç değilse, çok açık bir şekilde «va
zife» ve «tgörefv» sözcüklerinin de aynı bent 
içerisinde bulunmasını yadı-rtgaımamak mümlkün 
değildir. Bunu gözönünde tutmalarını ve ha
kikaten bundan sonraki maddeleri ve bendleri 
bu ölçüde değerlendirmelerini rica için söz al
dım* 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Aral, buyurunuz. 
KENAN ARAL (Tunceli) — Sayın Başkan, 

Yüce Meclislim muhterem üyeleri; 
Birinci Başkanlık Divanının teşekkülüne 

müteallik maddede vuzuh temin eitmek için s'öz 
almış bulunuyorum. Şöyle k i ; Birinci Başkanlık 
Divanını bir dairenin inhisar ve nüfuzundani 
kurtarmak için maddenin 3 ncü fıkrasında, 
«Birinci Başkanlık Divanı üyeliğine aynı dai
reden birden fazla kimse seçilemeız» ibaresi kon
muştur. Bendeniz üyeler için konan bu tahdidin 
yedek üyeler için de konulmasını talelbediyo-
rum ve bu maksatla bir önerge de vermıiış bu-
lun'mafctayım. Maddenin *bu yolda düzeltilmesi
ni uygun mütalâa ediyorum, önergeme iltifat 
buyurulmasmı rica eder, saygılaır sunarım. 

BAŞKAN —• Madde üzerinde başkaca görüş
mek isteyen sayın milletvekili i . Yok. İki »öner-
ıge vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığıma 
Yargıtay Kanunu tasarısının 8 nci maddesi

nin üçüncü fıkrasına, «divan üyeliğine» sözün
den sonra, «;ve yedek üyeliğine» sözlerindin ilâ
vesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Tunceli 

Kenan Aral 

Sayın Başkanlığa 
Tasarının 8 nci malddesinıin son fıkrasındaki 

ı(ma;zere!t(i sözcüğü yerine (özürlü durumları) 
deyiminin kabulünü öneriyorum. 

Saygılarımla. 
İçel 

Turhan öagümer" 

BAŞKAN — Sayn Aral'ın önergesini tek
rar okutuyorum. 

'(Tunceli Milletvekili Kenan Aral'ın önergesi 
tekrar okundu) 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTAFA 

KEMAL YILMAZ (Ankara) — Sayın Başkan; 
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üye denince yedek üye ve asıl üye tefrik edil
mez. İkisini de kapsamaktadır, bu .bakımdan iş
tirak 'edemiyoruz. 

KENAN AEAL (Tunceli) — öniengemi geri 
alıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Aral, bu izahat kakışan
da vuzuha kavuşmuş oluyorlar ve önerigesini 
geıi alıyorlar. 

Sayın öz'güner'in önergesini tekrar okutuyo
rum. 

(İçel Milletvekili Turhan özgüner'in önerge
si tekrar okundu) 

BAŞKAN — Sayın Komisyon sözcüsü?.. 
PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTAFA 

KEMAL YILMAZ (Ankara) — Sayın Başkan, 
ikisi de aynı tâbir, Cümlenin gelişi bakımından.. 

(BAŞKAN — Katılmıyorsunuz i . 
PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTAFA 

KEMAL YILMAZ (Ankara) — Katılmıyoruz 
elendim. 

BAŞKAN—Hükümet?.. 
ADALET BAKANI HAYRI MUMOUOĞLU 

( C Senatosu Tekirdağ Üyeısi) — Katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz.. 
TURHAN ÖZOÜNER (İçel) — k a h edece

ğim ef endim. 

BAŞKAN — Öınerigesini kısaca izah etmek: 
için sayın özigüner, buyurun erfemdim. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Sayı Baş
kan, sayın arkadaşlarım; 

Bir sözcüğün değiıştiıulmesinde ne kadar ti
tiz davranılsa şüphesiz daha gerekli olur. «Ma
zeret,» özürün karşıliığıdıır. E, şimdi, «maızereti 
halinde,» deyimi yerine, «özürlü durumları ha-
Ikıde» deyiimi bizim için yadırganacak bir deyim 
de olsa, bizden sonraki uyuiglamaeılar, bizden 
sonraki kuşaklar için daha uygun düşer. Dile 
ters düşmez. Dillimize pelesenk olmuş, kanun 
yapımcılar arasında - çoğumuz hukukçularız -
hukukçular arı Türkçeye yaJkındeğiliız arkadaş-
laır. Doğru bu, zorla yapacağız bunu. Biz yapma-
sak bile, bizden sonrakiler yaipacak. Bize ters 
düşse de, dilimize pelesenk olmuş kelimelere ha
kikaten ters düşse de, biz 'görev yaptığımızı ka-
'bul ederek bu zorluğa rağme yeni deyimleri', 
yeni sözcükleri, hakikten .alışanıasak daha, ge
linmeyi görlev kabul etmeliyiz. Celiniz bunda 
titiz davranalım. Yüce Meclisin görevi, bugün

ler için değıil, yarınlar içindir. «Mazereti ha
linde» deyiimi yerine «özürlü durumları halin
de» deyimi kulağa da daha hoş gelir, uygulama
cı da dallıa kolay anlar. Bugünkü uygulamacılar 
için zor olsa dahi, bundan sonıtfakii kuşaklarm 
uygulamacıları bundan, şüphesiz memnun olur; 
lar arkadaşlar. 

iSaygılar sunarım. 

BAŞKAN —. Sayın özıgüner'dn önergesime 
Komisyon ve Hükümet katılmamaktadır. Öner
genin dikkate alınıp alınmaması hususunu oy
larınıza arz ediyorum. 

Kafimi edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul 
edilnıemjiştii'.. 

Maddeyi oylarınıza apz ediyorum. Kaibul 
edenler.. Etmeyenler.. Kaibul edilmiştir. 

9 nen. maddeyi okutuyorum. 
Birinci Başkanlık 'Divanının görevleri : 

Madde 9. — Birinci Başkanlık Divanının gö
revleri şunlardır i 

1. Yeni gelein üyelerin, dairelerin iş du
rumu ve ihtiyaçları gözönünde tutularak yer
lerini belli etmek, 

2. Zorunluluk halinde İkinci Başkan ve 
üyelerin dairelerini değiştirmek, 

;3. Yargıtay tetkik hâkimleri ile raportör
lerin çalışacakları daâreleri, kurulları ve göre
cekleri işleri belli etmek ve gerektiğide yeirlerini 
değiştirmek, 

4. Yargıtay Başkaları, Cumhuriyet Baş
savcım ve Yargıtay üyelerinin hâkimlik vakar 
ve şerefine kişdlsel haysiyetlerine dokunan ya 
ela vazife icaplarına uymayan ihtiyarî eylem ve 
davranışlarından ve kişisel ve görevle ilgili suç
larından dolayı ihzari soruşturmanın bir Yar
gıtay üyesi veya 'başkanı tarafından yaıpılmıaısı 
gereLfctdği takdirde, bu kimseyi tespit etmek, 

5. Yetkili merciin neresi olduğu biMiril-
memâş olan yönetim işlerini yapmak, 

6. Bu veya başka kanunlarla verilen diğer 
işleri görmek, 

Birinci Başkanlık Divanı üyeleri kendileri 
ile ilgili konularda Birhıcıj Başkanlık Divanına 
katılamazlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek iste
yen sayın üye?.. Cumhuriyet Halk Partisi Gru-
."bu adına sayın Gıyaısettin Karaca, buyuruin efen
dim. 
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C. H, P . GRUBU ADINA GIYASETTİN 
KARACA .'.(Erzurum) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; 

Müzakeresi yapılan 9 ncu maddenin dördün
cü fıkrası üzerinde Yüce -Heyetinize Grubum 
adına görüşlerimi <arz edeceğim. 

Dördücü fıkra; mietinde ifade edilen; «Yar
gıtay Başkanılan, Cumhuriyet.. Başsavcısı ve 
Yarjgıtay üyelerinin hâkimlik vakar ve şerefine 
ve kişisel haysiyetlerine dbkUman ya da va,zife 
icaplarına uymayan ihtiyarî eylem ve davranış
larından ve kişisel ve görevle ilgili 'suçlarından 
dolayı..» meydana geldiği takdirde bunların ih
zari soruşturmalarmm nasıl ve kim tarafından 
yürütüleceğini tayin ve tespit 'etmektedir.' 

Şimdi madde metninden anlaşıldığına gö
re, deniyor ki; «Yargıtay başkanları, Cumhu
riyet Başsavcısı ve Yargıtay üyelerinin..» de
min arz etmiş olduğum suç veyahut da kişi
sel davranışlarının bir tahkikat mevzuu haline 
getirilmesi icabettiği takdirde, Birinci Başkan
lık Divanı bu ihzari soruşturmayı, dilediği 
takdirde bir Yargıtay üyesine, dilediği tak
dirde Yargıtayda mevcut daire başkanlarından 
birisine veyahut da, - bu son kısmın mânasını 
da pek anlayamıyorum - bir Yargıtay üyesi ve
ya başkanı tarafından yapılması gerektiği tak
dirde, «Bu kimseyi tespit etmek...;» «Gerektiği 
takdirde bu kimseyi tespit etmek» biraz an
lamsız gibi geliyor. Fakat hu dördüncü fıkra 
metninden anlaşıldığına göre; bu ihzari so
ruşturmayı yapma yetkisini münhasıran tak
dir j^etkisini kullanmak suretiyle, dilediği tak
dirde bir daire başkanına, dilediği takdirde 
bu daire üyelerinden herhangi birisime yap< 
tınlacağmı ifade etmektedir. 

Gönül arzu eder ki; - bundan evvelki yapı
lan tatbikatlar da gözönüncle bulundurulduğu 
takdirde - Yüksek Hâkimler Kurulu teşekkül 
ettiği zaman, hâkimler hakkında soruşturma 
yapacak müfettiş olmadığı için, hâkimlerin iş
lemiş olduğu suçlardan dolayı tahkikatı), ci
varda bulunan, o hâkimden daha kıdemli bir 
hâkim tarafından ihzari bir soruşturma yapı
lırdı... Şimdi madde metninden öyöle anlaşılı
yor ki, •«icabında;.. Zaten madde metninde di
yor ki; «Yargıtay başkanları, - Cumhuriyet Baş
savcısı da dahil olmak üzere - bunların dahi 
hakkında yapılacak ihzari soruşturmanın bir 
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Yargıtay üyesi tarafından yapılabilecektir. 
Ama denebilir ki «Efendim Yargıtay Birinci 
Başkanlık Divanı bir daire başkanı veyahut-
da Yargıtay Başsavcısının ihzari suruşturma-
sını elbette bir daire üyesine yaptırmaz, onun 
için ondan kıdemli bir başkan seçebilir diye, 
takdirini bu şekilde kullanabilir» diye bir 
ifade kullanmak belki mümkündür. Ama mad
de metninde gerektiği halele bir Yargıtay üye
sinin icabında bir daire bakanının veya Yar
gıtay Başsavcısı hakkında dahi ihzari soruş
turma yapabilmesi hususunda bir yetkinin ve
rilmiş olmasıdır. Yetkinin nasıl kullanılması 
gerektiği ikinci bir meseledir. Bütün mesele 
evvelâ yetkilerin kanunlarla usulüne ve gere
ğine uygun olarak sınırlandırılmış olmasıdır. 
Bu bakımdan bu maddenin 4 ncü fıkrasını ben
deniz sakıncalı bulmaktayım. 

Biz grup adına söylemek isteriz ki, 9 ncu 
maddedeki 4 ncü fıkra şöyle olmalıdır: Bir 
müessesenin değeri onun yalnız başına ve şah
sî durumu itibariyle nihayet bir tüzel kişidir, 
canı yoktur, ağzı yoktur, ruhu yoktur. Ona 
ruh veren, ona canlılık veren, onu yürüten, onu 
temsil löden kimselerin vakarıdır, onun onuru
dur, kişi lerin,onuru dur. Şimdi Yargıtayda bu
lunan bu şekilde bir durumda hâsıl olabile
ceği düşünülereik hakkında ihzari soruşturma
yı yapabilecek kimselerin mutlaka ve beheme
hal Yargıtayda mevcut olan daire başkanla
rından birisi vasıtasiyle Yargıtay üyeleri hak
kındaki ihzarî soruşturmanın dahi yaptırıl
mış olmasıdır. Yani bir Yargıtay üyesi hak
kında yapılacak bir ihzarî soruştumayı biı* 
başka Yargıtay üyesi değil de, Yargıtay dai
re başkanlarından birisi vasıtasiyle yapılması 
şayanı şükrandır. Mümtaz mahkemede, yük
sek mahkemeye seçilmek şerefine nail olan 
bu hâkim arkadaşlarımızın her gün veya her 
zaman veya sık sık suç işlemeleri veya kişisel 
davranışları itibariyle disiplin veya benzen 
hâdiselerin muhatabı olacaklarını düşünmek 
ender de olsa ıMümkündür, ama denemez ki 
«Efendim 15 tane hukuk dairesinde daire baş
kanı vardır, 9 tane de ceza dairesi Başkanı 
vardır, 24 tane daire başkanı bütün işini ve 
gücünü bırakıp da bu üyelerin veya diğer bal
kanların veya başsavcının ika etmiş olduğu bu 
suçlarla ilgili ihzarî soruşturmayı yürütecek 
zamanlan yoktur.» 



M, Meclisi B : 102 2 . 5 . 1973 O : 1 

Demin arz ettiğim gibi bu müesseseye ge
lebilmek şerefine nail olan kimselerin bu kabil, 
haklarında ihzarı soruşturma yapılacak kim
seler bir elin parmağı ile sayılamayacak de
recede ve hele bir yıl içerisinde çok az olur, 
bâzan da hiç olmaz. Madem ki bu kadar en
der olarak kişilikleri veya görevleri hakkın
da haklarında bir ihzarı soruşturmanın ya
pılması mevzuuibahis olabileceğine göre bu tah
kikatın da selâmetle, daha ciddî, daha esaslı 
bir şekilde güven vererek yapılabilmesi için 
foehemehal ihzarı tahkikata konu olan ne olur 
sa olsun mutlaka bu ihzarı tahkikatı daire 
başkanlarından birisinin yapmış olması lâzım
dır. Şayet bu görüş ve tekliflerimiz kabul edil
mediği takdirde, ki madde metninde kaleme 
alınmış ve ifade edilmemiştir, acaba bilfarz 
3 ncü dairede, veya 7 nci dairede ve 8 nci dai
rede hakkında ihzari soruşturma yapılan bir 
hâkimin bu soruşturmasını aynı dairede bulu
nan bir üye arkadaşa yaptırmak da mümkün 
müdür. Tabiî bu m;adde metninde, fıkra met
ninde bunu kısıtlayan veya bunun aksine hü
küm getiren hiçbir metin yok. «Efendim tak
dir hakkı kullanılur da aynı dairede hakkın
da tahkikat yapılan bir kimsenin tahkikatı ay
nı dairedeki bir üyeye verilemez.» Neneden 
çıkarıyorsunuz? Verilirse bunun önüne nasıl 
geçilebilir, nasıl çıkılabilir? 

Binaenaleyh; eğer bizim görüşlerimiz ya
ni ihzarî soruşturmayı mutlaka ve behemehal 
bir daire başkanı tarafından yapılmayacak ise 
veya bu görüşümüz benimsenmeyecek ise bir 
daire üyesi hakkında bir ihzarî soruşturmaya 
tevessül edildiği takdirde onun hakkındaki 
ihzarî soruşturmayı yapacak üyenin beheme
hal ve mutlaka kendi dışındaki daireden bir 
üye tarafından olması ve o üyenin de hakkın
da tahkikat yapılan üyeden daha kıdemli bu
lunması lâzımdır. Bu mütalâalarımızla anlaşıl
maktadır ki 9 ncu maddenin 4 ncü fıkrası tam 
ve kâmil anlamda şümullü olarak kaleme alıl
mamış, noksandır, iltibasa .mahal verebilir, hü
kümleri elâstikîdiir. Biz hu elâstiikiliği kaMı-
n p tam ve âcil esaslar içerisinde yeniden ka
leme alınmasının zaruretine inanmaktaız. 

•Mâruzâtım bu kadardır, saygılarımı suna-
DAŞKAN — Buyurun Sayın Atagün. 

MEHMET ATAGÜN (Kırklareli) — Sayın 
Başkan, muhterem milletvekilleri; müzakeresi 
yapılmakta olan 9 ncu madde Birinci Başkanlık 
Divanının görevlerine ait 6 fıkrayı ifade etmek
tedir. Biraz önce muhterem C. H. P. Sözcüsü ar
kadaşımın konuşmalarını dinledim. Her ne ka
dar bâzı iltibasa meydan verir mahiyette oldu
ğunu ifade ederek fıkranın tadili cihetini öner-
mişse de bendeniz aynı kanaate iştirak etmiyo
rum. Yalnız bu metinde, yani 9 ncu maddenin 
5 nci fıkrasında zannediyorum unutma eesri olsa 
gerek 5 nci fıkrada «Yetkili merciin neresi ol
duğu bildirilmemiş olan yönetim işlerini yap
mak» diye bir ibare vardır. Kanaatimce bu 
«Yetkili merci neresi olduğu bildirilmemiş olan 
yönetim işleri» nin yerini belli etmek veya bu
nu kendisi vazifelenmek gibi bir cümle içerisin
de metne alınmasında tasarının bu fıkrasının 
önerdiğim şekilde çıkmasında tatbikat bakımın
dan yarar vardır. 

Bu hususta bir önerge takdim ediyorum, il
tifat buyurulmasım rica edeceğim. Yani fıkra
da yönetim işlerinin yerinin belli edilmesi gere
kiyor bir. İkincisi, kendisi yapacaksa bunu ken
disinin yapmasına dair veya ibaresi», ile sarih 
hüküm getirmek için tadil teklifinde bulunuyor 
rum, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Okçu. 
HİLMİ OKÇU (Manisa) — Sayın Başkan, 

muhterem "arkadaşlar; 
4 ncü fıkra hakkında tereddütlerimi arz et

mek istiyorum. Benim şahsî kanaatim öyle ki 
«Gerektiği takdirde» dendiğine göre bu soruş
turmaların daha evvel başka bir derecattan geç
tiği anlaşılıyor. İhzarî soruşturma ihtiyariye bı
rakılıyor gibi geliyor. «Gerektiği takdirde, de
diğine göre mefhumu muhalifi düşünülürse yap
mayabilir de. 

Her şeye rağmen şunu arz etmek isterim. 
Birinci Başkanlık Divanının tetkikleri noktası
na girmektedir bu konu. Birinci Başkan umu
miyetle seçimle olur. Birinci Başkanın seçimle 
olduğuna ve seçime dayanan müesseselerde ih
zarî soruşturmaların objektiflik ölçülerini tak
dir etmek çok güç olur. Şunu temenni ederim 
ben, bu tarz ihzarî araştırmalara tayin edilecek 
insanlar hiç olmazsa müddetlerine 6 ay, 1 sene 
kalan insanlardan tefrik edilirse daha çok ob
jektif olurlar. 

— 81 — 
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Yine aynı tarzda bu tarz müessesenin yap
masına taraftar olurum. Meselâ bir misal vere
yim, umumiyetle bir insan hakkında şikâyet 
olur, bilfarz bir hâkim şikâyet edilir. Kimler 
dinlenir? Savcı dinlenir, zabıta kâtibi dinlenir, 
mübaşir dinlenir, oradaki görevliler dinlenir. 
Fakat onlar tetkikat esnasında ifadelerine mü
racaat ettiğimiz vakit ya kalemde kaydiye işi 
ile meşguldür, «Efendim, ben o an birisini ça
ğırmakla meşguldüm» der, aslında şahit olduğu 
halde ifade vermez ve bu suretle de kâğıtlara 
yazık olur. Ben bu soruşturmaların objektif ol
duğu kanısı içinde değilim ve bunlardan da bir 
netice çıkmaz. 

Şunu arz etmek istiyorum, burada ya hariç
ten bir müessese, bunu ben öyle arzu ediyorum, 
belki derecattan geçtiğim, bâzı şeyleri yaşadı
ğım için, meslekte olduğum için söylüyorum; 
böyle yapılmasında fayda görürüm. İkincisi; hiç 
olmazsa derim bu ihtiyarî mahiyette, «Gerektiği 
takdirde» dediğine göre öyle anlaşılıyor, hiç ol
mazsa müddetine 6 ay kalmış insanlar tespit 
edilir yani onlar bu işe görevlendirilirse daha 
objektif hareket eder kanaatini taşırım. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Aral. 

KENAN ARAL (Tunceli) — Sayın Başkan, 
Yüce Meclisin muhterem üyeleri; 

Başkanlık Divanının görevlerini tadadeden 
9 ncu maddenin 1 nci fıkrasının 1 numaralı ben
dine biraz daha vuzuh getirmek gerektiği kana
atindeyim. Şöyle ki; yeni üyeler dairelere veri
lirken onların ihtisaslarının da behemahal göz-
önünde tutulması gerekir. Çok kere bu lâzime-
ye riayet edilmediği için işler aksamakta, hattâ 
hakkın dahi zayi olması tehlikesi doğmaktadır. 
Şöyle ki; bütün ömrü boyunca ceza dâvalarına 
bakmış bir üye hukuk dairesine verilmektedir 
veya bunun aksi yapılmaktadır. Bu bakımdan 
yeni gelen üyelerin dairelere tevziine üyenin ih
tisasım da dikkate almak gereklidir. Meselâ, 
ceza dairelerine üye ihtiyacı yoksa ve hukuk 
daireleri için üye seçilecekse, uzun yıllar hukuk 
sahasında çalışmış, ihtisas yapmış kişilerin se
çilmesi ihtiyaca daha uygun olacaktır. Bu ba
kımdan bendeniz bu 9 ncu maddenin 1 nci fık
rasının 1 nci bendinin şu şekilde düzeltilmesi 
için önerge verdim. 
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«Yeni gelen üyenin dairelerin iş durumu ve 
ihtiyaçları ve yeni üyenin ihtisası da gözönün-
de tutularak yerine tayin etmek.» 

Bu şekilde Başkanlık Divanı, üyeliklerin 
tevziinde üyenin ihtisasını da nazarı dikkate al
mak mecburiyetinde kalacak ve bu da tatbikat
ta bugün Tasladığımız birçok aksaklıkları önle
miş olacaktır. 

önergemi Yüce Başkanlığa tevdi etmiş bu
lunmaktayım, önergeme iltifat buyurulmasmı 
rica eder, Yüce Meclisi saygı ile selâmlarım. 

BAŞKAN — 9 ncu madde üzerinde başkaca 
görüşmek isteyen sayın milletvekili?.. Yok. öner
geler vardır, okutuyorum. 

Sayın Millet Meclisi Başkanlığına 
Yargıtay kanunu tasarısının, 9 ncu madde

sinin 1 No. lu bendinin aşağıdaki şekilde yazıl
masını arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Tunceli 

Kenan Aral 

«Madde 9. — Bent 1. 
«Yenj gelen üyelerin, dairelerin iş durumu 

ve ihtiyaçları ve yeni üyenin ihtisası da göz-
önünde tutularak yerlerini belli etmek,» 

Başkanlığa 
9 ncu maddenin 5 nci fıkrasının aşağıdaki 

şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 
Saygılarımla. 

Kırklareli 
Mehmet Atagün 

«Madde 9/5 — Yetkili merciin neresi oldu
ğu bildirilmemiş olan yönetim işlerinin yerini 
belli etmek veya yapmak,» 

BAŞKAN — Sıra ile muameleye koyacağım; 
Sayın AsaPm teklifi 1 nci fıkrayı alâkadar edi
yor, tekrar okutuyorum. 

(Tunceli Milletvekili Kenan Aral'ın önergesi 
tekrar okundu.)1 

BAŞKAN — Komisyon? 
PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTAFA 

KEMAL YILMAZ (Ankara) — Sayın Başkan, 
zaten bu husus böyle yapılagelmekte. Farzımu
hal, ceza sahasında ihtisas yapmış bir arkadaşı
mız üye olarak gelmiş ise ve ceza dairelerinde 
de üye boşluğu yok ise, bu arkadaşımızı hukuk 
dairesine vermek için Başkanlık Divanı ne ya-
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pacaktır? Bittabi ihtisasını .avvielâ na'zarı itib'a-
ra alacak, ama her hal ve kârda da münhal olan 
yeri dikkat nazara alacaktır. Bu bakımdan mu
hakkak surette bir arkadaşımız ihtisas dalma 
verilecektir kaydının getirilmesi, • bunun kanu
na girmiş oliması, bâzı iddiaları ortaya çıkartır. 
Bu nedenle önergeye katılamıyoruz. 

Sayın Atagün'ün önergesini tekrar okutuyo
rum. 

(Kırklareli Milletvekili Mehmet Atagün'ün 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTAFA 

KEMAL YILMAZ (Ankara) — Katılıyoruz Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor. Hükümeti.. 
ADALET BAKANI HAYRI MUMCUOĞLU 

(C. Senatosu Tekirdağ Üyesi) — Katılıyoruz : 
efendim. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet Sayın 
Atagün'ün önergesine katılmaktadır, önergeyi 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul buyuranlar... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tadil şekliyle 9 ncu maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler.,, Kabul 
edilmiştir. 

Yönetim Kurulu : 
Madde 10. •— Yargıtay Yönetim Kurulu; 

Yargıtay Birinci Başkanının başkanlığında, 
; Cumhuriyet Başsavcısı, Genel Sekreter ile Bi

rinci Başkanlık Divanınca iki yıl için başka ku
rullarda görev almamış olanlar arasından ad 
çekmek suretiyle belli edilen iki asıl ve iki ye
dek Yargıtay üyesinden meydana gelir. 

Birinci Başkanın görevi başında bulunma
dığı zamanlarda yönetim kurulu birinci başkan-
vekillerinden birinin başkanlığında toplanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde Sayın Üzgüner 
buyurun. 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — »Sayın Baş
kan, sayiiı milletvekilleri; maddenin 1 nci defa 
okunuşunda anlaşmauilmesi mümkün değil. Bu
nu söylediğim zaman 'belki haklı bulma zil ar, 
ama Ibir kere okuyunca anlayan arkadaşları 
tebrik etmiek lâzım. 

Arkadaşlar, şu deyime bakınız; «Yargıtay 
Yönetim Kurulu; Yargıtay Birinci Başkanının 
başkanlığında, Cumjhuriyet Başsavcısı, Genel 
Sekreter ile Birinci Başkanlık Divanınca iki 
yıl için başka kurallarda görev almamış olan
lar arasından..» 

Evvelâ şu kısma gelelim. Şimdi, «iki yıl için 
deyimi bir kere yer değiştirmezse bunun için
den çıkılmaz. Sayın Komisyonun da dinleme 
sini, /belki katılacağını zannederek rica ediyo
rum; yani biz burada faydalı olmak için konu
şuyoruz. 

Arkadaşlarım, bakın şu '«iki yıl için» deyimi 
burada kalırsa ne oluyor, ne anilam çıkıyor?.. 
«Birinci' Başkanlık Divanınca iki yıl için başka 
kurullarda görev almamış olanlar..»' Yani, 'baş
ka kurullarda iki yıl için görev almamış anla
mı çıkıyor buradan. Oysaki, i'ki yıl için seçim 
esastır, espri bu değil .mi? O halde «iki yııl için 
deyimini buradan kaldırıp, ad çekmek suretiy
le» deyiminin basma almak lâzım. ;«lki yıl için 
ad çekmek suretiyle foelli edilen..» Bunu rica 
©diyorum, bir; onun için önerge verdim. 

ikincisi, Hükümet tasarısında bir son fıkra 
vardır, bu fıkra şöyle; ıbunu Adalet Komisyonu 
ve Bütçe Plân Komisyonu kaldırmış, («Bunların 
da bulunmamıası halinde kurula Cumhuriyet 
Başsavcısı başkanlık eder ve kurulun üye nok
sanı yedeklerden tamamlanır» 

Hükünret teklifindeki son fıkranın tamamını 
okursak şöyle ; «Birinci Başkanın görevi başm-

BAŞKAN — Evet. Hükümet i . 
ADALET BAKANI HAYRI MUMCUOĞLU 

(C. Senatosu Tekirdağ Üyesi) — Efendim, bir 
noktayı daha ilâve etmeme müsaadenizi rica 
edeyim, değerli arkadaşımızı tatmin bakımın
dan. Esas itibariyle gaye bu olmalıdır. Daireler 
hangi dalda ise o dala uygun ihtisas içinde üye
lerden terekkübetmelidir. Ancak, Sayın Sözcü
nün de ifade buyurdukları gibi, bir zorunluk 
karşısında böyle bir atama olabilir, ama nihayet 
Başkanlık Divanı icabında üyelerin yerlerini 
değiştirmeye de yetkilidir. Gaye budur, bu mak
sadı sağlar mahiyettedir madde. Katılamıyo
ruz. 

BAŞKAN — Bu sebeple katılmıyorsunuz. 
Sayın Komisyon Sözcüsü ve Bakan önerge

ye izahları sebebiyle katılmadıklarını ifade etti
ler. önergenin dikate alınıp, alınmaması husu
sunu oylarınıza arz edeceğim. Dikkate alınma
sını kabul buyuranlar... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmemiştir. 
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,da bulunmadığı zamanlarda yönetim kurulu 
birinci başkan yardımcılarından birinin 'başkan 
'lığında toplanır»1 'buraya kadar olan ifadeyi 
komisyonlar aynen almış; ama «Bunların da 
"bulunmaması halinde kurula Cumhuriyet Baş-* 
savcısı 'başkanlık eder ve kurulun üye noksanı 
yedeklerden 'tamamlanır» cümlesini tamamen 
kaldırmıştır. 

Neden kaldırmış bunu anlamak mümkün de
ğil. Hakikaten öyle hal olur ki, birinci başkan 
görevi 'başında olmadığı »gibi, birinci başkan 
yardımcılarından 'birinin de - ki, şimdiki deyi
mi ile vekillerden birinin de - bulunmadığı 'ba
his konusu olaibilir - O hadde 'birinci başkan yok, 
başkanve'killeri de yok, o zaman ne yapılacak
tır? işte bunun için Hükümet tasarısına neden 
iltifat edilmemiştir, bunu anlamak olanağı yok. 
Birinci başkanın da ve vekillerinin de olmadı-
<*ı hallerde Cumhuriyet Başsavcısı da başkan
lık eder (biçiminde anlam taşıyan Hükümet ta
sarısındaki cümlenin aynen alınMası yararlıdır; 
ama" Komisyon ya da Hükümet bunda bir yarar 
deği] de bir zarar görüyorsa nedenini açıklasın 
ki biz de ona göre 'rey verelim. Neden bu cümle 
olduğu gibi çıkarılmış? Bunu ianlayamadığımız 
için söz aldım ve anlatırlarsa verdiğim önergeyi 
de geri alırım; fakat ben şu anda önergemde 
ısrar ediyorum. 

(Saygılar sunarım. 

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

Başkan, muhterem milletvekilleri; 
Biraz önce, maddenin hükümet teklifi şek

linde Meclisten geçirilmıevsi önerisinde bulunan 
sözcü arkadaşımın konuşmalarını dikkatle din
ledim. 

Buradaki espri şudur : Yargıtayda bir hâ
kim olarak 'bulunan Yargıtay Başkanı ve üye
leri vardır, bir de Cumhuriyet Başsavcısı diye 
bir organ vardır. 10 ncu maddede '«Yargıtay 
Yönetim Kurulu; Yargıtay Birinci Başkanının 
'başkanlığında, Cumhuriyet Başsavcısı, Genel 
Sekreter ile Birinci Başkanlık Divanınca iki yıl 
için başka kurullarda görev almamış olanlar 
lar arasından ad çekmek suretiyle belli edilen 
iki asıl.ve iki yedek Yargıtay üyesinden mey
dana gelir» cümlesinde Başsavcı, Yargıtay teş
kilâtının içinde bulunduğu için, Yargıtay Yö
netim Kurulu içerisinde bulunması gayet taibiî-
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dir; fakat Yargıtay Başkanının başkanlığında 
toplanan bu kurulda Yargıtay Başkanının bu
lunmadığı zamanda Başsavcının başkanlık et
mesi hiç ide normal bir durum .değildir. Bu ba
kımdan Hükümetin getirmiş olduğu teklifte bir 
sakınca mevcuttur. Burada ninı bir yargı gö-
i'evi mevcuttur. Yarı yargı görevi ınevcut olan 
yerde de Başsavcıya, bu teşkilâtın içinde bu
lunduğu için bir üyelik vermekte fayda vardır; 
ama yarı yargı görevi ifa edilen bir yende 
Başsavcıya Başkanlık görevi verilmesi sakınca
lıdır, /teşkilâta uygun düşmez. Bu nedenle Hü
kümet teklifinin değil, Komisyon teklifinin ka
bulünü saygı ile rica ederim. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başkaca görüş
mek isteyen sayın milletvekili?.. Yok... 

İki önerge vardır, okutuyorum. 

(Sayın Başkanlığa) 
Tasarının l'O ncu 'maddesinin ilk fıkrasında

ki (iki yıl için) deyim'min yeri değiştirilerek 
aynı fıkranın (Başka kurullarda görev alma
mış olanlar arasından) deyiminden sonraya 
mıoııte edilmesini öneriyorum. 

(Saygılarımla, 
İçel 

„ Turhan Özgüner 

•TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — 2 nei öner
gemi geri alıyorum efendim. 

BAŞKAN — Geri verilmiştir. 
Komüsyon?.. 
PLÂN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MU

ZAFFER NACİ ÇEREZCİ (Niğde) — Katılıyo
ruz efendim, 

BAŞKAN —Hükümet?.. 
ADALET BAKANI HAYRI MUMCUOÖLU 

(C. Cenatosu Tekirdağ -Üyesi) — Uygun olur 
efendim. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet öner
geye katılmaktadırlar. Önergeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul buyuranlar... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi tadil şekliyle oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Yönetimi Kurulunun görevleri : 
Madde 11. — Yönetim Kurulunun görevleri 

şunlardır : 
il. Yargıtay Başkan ve üyeleri ile tetkik 

hâkimleri dışında kalan Yargıtay personelinin 
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atama ve nakil, yükselme, disiplin ve sair öz
lük işlerini ifa etmek ve 'bunlarla ilgili karar 
ve tedbirleri almak ve yönetmelikleri yapmak, 

2. Bu ve başka kanunlarla verilen diğer 
işleri yapmak, 

Yönetim Kurulu üye tamsayısı ile toplanır 
ve kararlarını çoğunlukla alır. 

MEHMET ATAGÜN (Kırklareli) — Siaym 
Başkan, bir hususu öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
. MEHMET ATAGÜN (Kırklareli) — Sa

yın Başkan, 11 nci maddede «Yargıtay Başka
nı ve üyeleri ile tetkik hâkimleri dışında ka
lan...» deyimi var. 

Biraz önce bir maddede gördülmı, «Raportör»' 
deyimi de var. Acaba burada bir noksanlık mı 
vardır? Yani «Yargıtay Başkanı ve üyeleri ile 
tetkik hâkimleri ve raportör hatimler dışında 
kalan...» şeklinde demek lâzım geliyor. 

ADALET BAKANI HAYRÎ MUMCUOĞLU 
(C. Senatosu Tekirdağ Üyesi) — 'Sayın Başkan, 
müsaade eder misiniz ? 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
ADALET BAKANI HAYRI MUMCUOĞLU 

,(C. Senatosu Tekirdağ Üyesi) — Raportörler 
1250 sayılı Kanuna göre hâkim sınıfından değil
lerdir. Tasarının sonunda onlar hakkında ayrı 
bir hüküm getirilmiştir. Her halde arkadaşımız 
da tatmin.oldu? 

MEHMET ATAGÜN (Kırklareli) — Ta
mam, tamamı. O zaman oldu efendim. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Gru
bu adına 'Sayın Gıyasettin Karaca, buyurunuz 
efendim. 

C. H. P. GRUBU ADINA GIYASETTÎN 
KARACA (Erzurum) — Sayın Başkan, sayın 
.milletve'killeri; 

Bendenizin konuşması, müzakeresi yapılan 
11 nci maddenin son bendine taallûk etmekte
dir. 

Bu madde metninde Yargıtay Başkan ve 
üyeleri ile tetkik hâkimlerinin dışında kalan, 
yani bir başka deyimle, Yargıtayda çalışan 
bilumum (başkâtip, nıemıur ve diğer görevlilerin, 
yani fhizimetlilerin disiplin suçları, atama, na
kil, yükselme ve özlük işleriyle ilgili bilumum 
muamele ve ınukarreratın alınmasında Yönetim 
Kurulu görevli kılınmıştır. 

Ayrıca, ikinci bendde; «Bu ve başka kanun
larla verilen diğer işleri yapmak» deniyor. 
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Şimdi Yönetim Kurulu, hâkim sınıfından 
olanların dışındakilere yapmıış- olduğu bu iş
lemleri yerine getirebilmesi için tam üye sayısı 
ile toplanmasını ve tam üye sayısı ile toplanan 
bu .kurulun ela çoğunlukla karar almasını esas 
olarak .kabul etmiştir. 

ılO ncu maddenin .müzakeresini demin yap
tık. Orada da Yönetim Kurulunun kimlerden 
teşekkül ettiğini yazmıştır. Yönetim Kurulunun 
üyelerinden iherhangi birisi herhangi bir sebep
le, insan 'beşerdir, trafik kazası olur, hastalık 
olur, raporlu olur, izinli olur vesair sebeplerle) 
tam üye sayısı ile, adedi tamla toplanması mü mi-
kün olmayabilir. Nitekim bugüne kadar yapı
lan - yönetim kurulları dahil, yüksek aııurakaıbe 
.kurullarının toplantıları dahil, Meclis komis
yonları dahil, koordinasyon halinde çalışan ku
rullar dahil - toplantılarda tam sayı ile toplan
ma genellikle ender 'bulunuyor. 

Şimdi bu yönetim kurulunun görevi mün
hasıran Yargıtaydaki memurların, yani hâ
kim sınıfımda olmayanların özlük işleriyle, ta-
yinleriyle, atamalariyle, disiplin işleriyle ilgi
li bulunduğuna göre tam adetten bir tane ve
ya iki tane noksan olsa, çoğunluk bulunduğu
na göre, çoğunlukla toplanmasını kabul et
mek, yönetim kurulunun daha süratli toplan
ması ve kararları zamanında vermesini müm
kün kılacaktır. Zaten çok seyrek toplanan bu 
yönetim kurulu, bir de tam adet istendiği tak
dirde bir veya ikisinin gaybubetinde (Yedek 
üye zaten iki tane ayrılmış) yedek de her
hangi bir sebeple hastalık veya bir başka se
beple bulunamadımıı, «Efendim, yönetim kuru
lu ayda bir defa toplanıyor veya iki ayda 
bir defa toplanıyor; bir kişi noksandır kalsın 
bir ay sonraya...» efendim, bu iş mühim değil
dir, 1 ay değil, 2 ay sonra olsun ama, bunlar 
özlük işlericlri, terfi var, atama var, nakil var, 
şu var, bu var. Binaenaleyh, bence olayın ma
hiyetine göre tanı üye sayısı ile toplaumanm 
hiçde zaruri bir gerekçesi yoktur. Maddeyi iş
ler bir hale getirebilmek için «Çoğunlukla top
lanır» kaydı kâfidir. Kaldıki, yönetim kurulu 
tam üye sayısı ile toplanıyor; fakat çoğunluk
la karar veriyor, bunun gerekçesi ne ? 

Biraz sonra müzakeresini yapabileceğimiz 

1 23 ncü maddede ise, Yargıtayda hâkim sınıfı
na dâhil bulunanların disiplin ' suçları ki, bu 
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madde metninde de hâkim sınıfında olanların 
dışındakilerin disiplin suçları da bu yönetim 
kurulunda toplanıyor, bu madde metninde di
yoriti; «Yönetim. Kurulu tam üye sayısı ile 
toplanır; fakat çoğunlukla karar alır». Ne
den? Disiplin suçlarında. 

23 ncü madde diyorki, «Bu kurul tam üye 
sayısı ile toplanır, kararlarını 2/3 çoğunlukla 
alır» 

Arkadaşlarım, disiplin suçu, disiplin suçu
dur. Yet erki bir insan kanunen üzerine deruh-
de ödi'lımiş ,bir görevi yapmalkta herlhaınlgi 'biri 
hatası, herhangi bir kusuru, herhangi bir su
çu olmasın. Bir adliye memurunun suçu icabı 
halinde dosyanın kaybolması, pulda, ve saire-
dty birçok hatalarda işlenen suçlarım mahi
yeti belki bir hâkimin Veya bir hâkim yardım
cısının işlemiş olduğu çok basit bir disiplin 
suçuna benzer bir halin çok daha üzerinde 
ağır bir suç olabilir, 

Şimdi, 23 ncü maddede, «Yönetim «Kurulu 
çoğunlukla toplanır, ama kararı 2/3 çoğunluk
la verir». Neden? Disiplin suçundan. 

11 nci maddede, disiplin suçunu müzake
re edebilmek için tam üye sayısı ile toplanır. 
Evet, kararını çoğunlukla alır. Niye 23 ncü 
maddede tam üye sayısı ile toplanıyor ve 2/3 
çoğunlukla karar alıyorda, 11 nci maddede 
hem çoğunlukla toplanıyor hem de çoğunluk
la karar alıyor Bunun gerekçesini izah et
mek oldukça zordur. Kaldıki, 11 nci madde ile 
23 ncü madde arasında böylece tenakuz var
dır. 

ıBu tenakuzun giderilebilmesi için bende
niz bir önerge ,hazırladım, Yüksek Başkanlı
ğa takdim ediyorum. Önergemizin kabul edil-
maddesinde veya bu görüşlerimizin ifade edil
mesinden maksadımıız; tam ve gerçek anla
mında kanunun, maddeleri arasında irtibat 
bulunsun, yekdiğerini tenakuza düşürebilecek 
maddeler veya anlamlar getirilmemiş olsun. 

Eğer bu görüşlerimizle komisyona bir ışık 
tutabilmiş olursak kendimizi bahtiyar ad
detmiş olaeaği'z. ' 

'Teşekkür eder, saygılar sunarım. 

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

Başkan, muhterem milletvekilleri; 
Müzakeresi yapılmakta olan 11 nci madde

nin son fıkrasına göre, «Yönetim Kurulu üye 
tam sayısı ile toplanır ve kararlarını çoğunluk
la alır» tâbirinin sakıncalı olması nedeniyle, sa
yın Karaca arkadaşım değişiklik yapılmasını 
önermiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, adlî görev ifa eder
ken, bıî görevi ifa edecek olan heyetin ekseriye
tiyle toplanarak herhangi bir karar alındığı 
Türkiye'de görülmüş şeylerden olmadığı giıbi, 
başka devletlerin mevzuatında da böyle şeyler 
olduğuna hiç rastlamadım. Adlî görevin ifasın
da kurul tam adediyle toplanır, eğer tam adet 
•bulunmaz ise, kurul teşekkül etmiş değildir. 
Yaııgıtayda, adlî ve Yangıtaym alt kademesin
de bulunan bidayet mahkemeleri de böyledir. 
Yargılayın içinde ve bidayet mahkemelerinin 
'içinde adlî görevin dışında bir nevi görev ifa 
ederken de, gerek bizde, gerek dünya tatbika
tında alışkanlık haline gelmiştir, daima ad'î 
görev ifa eder giibi kurulların toplanarak ka
rar alması bir gelenek haline gelmiştir. Meti
nin bu şekilde olması da, aleyhinde veyahut le
hinde kovuşturma, soruşturma, herhangi bir 
muamele yapılacak olan kimse bakımından te
minatı sağlar. Yani, 7 kişilik bir heyetin 4 ki
şi ile toplanarak karar vermesini sağlayacak 
.bir metni buraya getirecek olursak, o zaman 
leihinde veyahut aleyhinde karar verilecek olan 
kişinin güvenliği zedelenmiş olur ve adlî iş
lere de paralel olarak meseleler yürütülmemiş 
olur. Himmet buyurun, bu güzel gelenek devam 
etsin, metin yerindedir ve 'bu şekilde çıkmasın
da fayda vardır. 

Muhterem arkadaşlarım, burada 23 ncü 
maddede, yine ekseriyetle değil de, tam sayısıy
la toplanıp, 2/3 ile karar alındığını söylemiş ol
masına rağmen, burada ekseriyetle toplanıp da 
karar alınmasında bir tezat mevcut olduğu 
inancı içindeyim. 

Madde metnine aynen iltifat edilmesini say
gılarımla rica ederim. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başkaca gö
rüşmek isteyen sayın milletvekili?.. Yok. 

Bir önerge vardır, okutuyorum * 
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Millet Meclisi Başkanlığına 
Müzakeresi yapılan 11 nci maddenin son 

fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 
ederim. 

C. H. P. Meclis Grupu Adına 
Gıyasettin Karaca 

Erzurum 

Değiştiri: 
«Yönetim Kurulu çoğunlukla toplanır ka

rarlarını çoğunlukla verir.» 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
PLÂN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 

MUZAFFER NACİ ÇEREZCİ (Niğde) — Sa
yın Başkan, memur teminatı yönünden önerge
ye katılımıyoruz. Zira, 2 yedek üye mevcuttur 
ve bu komisyon, ara ara toplanan bir komis
yon değil, her gün vazife görebilecek bir ko
misyondur. 

Bu bakımdan, metnin aynen kaibulünü arz 
ediyorum efendim. 

BAŞKAN — Hükümet 1. 
ADALET-BAKANİ HAYRI MUMCUOĞLU 

(C. Senatosu Tekirdağ Üyesi) — Aksi halde, 
önergenin kabulü halinde 3 kişi il e toplanıp, 2 
kişi ile karar verme gibi hakikaten memur te
minatı yönünden düşündürücü bir sonuç hâsıl 
olur. 

23 ncü madde ile bu maddenin * mukayese 
edilmemesi de gerekir. 23 ncü maddede, Yar
gıtay, üyeliğine kadar yükselmiş bir kişinin, 
memuriyetten uzaklaştırılması gibi bir sonuç 
doğuran halde var. 

Bu itibarla 23 ncü madde ile 11 nci madde 
arasında bir çelişki yok, bilâkis bir tenazur var
dır. Arz ettiğim gibi, 2 kişi ile karar vermek gi
bi bir sonuç husule ge'leibilir. Bu nedenlerle ka
tılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet gerek
çeli olarak katılmama sebebini beyan ettiler. 

Önergenin dikkate alınıp alınmaması husu
sunu oylarınıza arz ediyorum. Dikkate alınma
sını kabul buyuranlar... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

11 nei maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kaibul edenler... Etmeyenler... Kaibul- edilmiştir. 

Daireleri: 
Madde 12. — Yargıtayda 15 Hukuk ve 9 Ce

za Dairesi vardır. 

Her dairede Yargıtay Büyük Genel Kuru
lunca seçilen bir ikinci başkan (daire Başkanı) 
ile Birinci Başkanlık Divanınca görevlendirilen 
yeteri' kadar üye bulunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde sayın Atagün, 
•buyurunuz efendim. 

MEHMET ATAGÜN (Kırklareli) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; 

12 nci maddede, «Yargıtayda 15 Hukuk ve 
9 Ceza Dairesi vardır. 

Her dairede Yargıtay Büyük Genel Kuru
lunca seçilen bir ikinci /başkan (daire başkanı) 
ile Birinci Başkanlık Divanınca görevlendiri
len yeteri kadar üye bulunur.|» denilmektedir. 

Bu tasarı eskidir. Şimdi, «Yargıtayda 15 
Hukuk ve 9 Ceza Dairesi vardır» denince, ak
lıma bir husus geldi. Son zamanlarda, Devlet 
Güvenlik Mahkemesi namı altında bir mahke
menin kurulacağına ve iburada da, Yargıtayda-
da bir daire teşekkül ettirileceğine dair bir 
Anayasa tadili yapmış bulunuyoruz. Eğer ko
misyon veyahut Hükümetin, 9 daireden başka 
bir de Güvenlik Malhkemelerinin bakacağı işle
ri görebilecek bir dairenin kurulmasına dair bir 
teklifi yoksa, bendeniz bir teklifte bulunaca
ğım. 

Bu bakımdan, metnin geldiği gilbi değil de. 
ifade öttigim şekilde düzenlenmesini arz ve tek
lif ediyorum. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Madde üzerinde başkaca gö

rüşmek isteyen sayın Milletvekili var m i l . Yok. 
Bir önerge vardır, okutuyorum. 

,Sayin Başkanlığa 
Yargıtay Kanun tasarısının 12 nci madde

sindeki «15 hukuk» yerine 18 hukuk, ve «9 ce
za dairesi» yerine 11 ceza dairesi vardır» şek
linde tadilini arz ve teklif ederim. Saygılarım
la. 

Nevşehir 
Hüsamettin ^Başer 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılı-
ı yorlar mı ? 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 
. MUZAFFER NACİ ÇEREZCİ (Niğde). — Ka

tılmıyoruz. 
'. ADALET BAKANİ HAYRI MUMCUOÖ

LU- (C. Senatosu Tekirdağ üyesi) — Hayır. 
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BAŞKAN — Kısaca izah etmek üzere sayın 
Başer, buyurun. 

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

Türkiye'de nüfus süratle artmaktadır. Artan 
nüfusun da, günden güne sosyal, meseleleri ad
liye huzuruna gitmektedir. Bugün, 15 hukuk 
dairesi ile 9 ceza, dairesi diye dondurduğumuz, 
zaman on - onbeş sene sonra yeni hukuk ve ce
za. dairelerine ihtiyaç; hâsıl olacaktır ve bu ihti
yaç kat'sîlanamıyacaktır. Bugün 67 vilâyet, 750 
ye yakın ilçe var. Bu adliyelerden gelen bütün 
dosyalar Temyiz Mahkemesine intikal ediyor. 
Temyiz Mahkemesindeki dairelerin fazla olma
sı, hem islerin süratle çıkmasına, hem de hâ
kimlerin boş vakitleri kaldığı zaman ilmî tet
kiklerde bulunmasına imkân vermiş olur. 

Bu bakımdan ve bir daha Yargıtay Teşkilât 
Kanunu ne zaman yüce Meclise gelir, belli ol
mayacağından, buradaki 15 rakamınınn 18'e, 
O'uu da 11'e çıkarılmasında, işlerin süratle çık
ması bakımından fayda vardır. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Sayın Başe'r'in öniergeısiinıe Ko

misyon ve Hükümet katılmadıklarını ifade et
tiler. Sayın Başer önerigeısini kısaca izah etti. 
Önergesinin dikkate alınıp alanımamasını oyla
rınıza arz ediyorum. Dikkate alınmasını kabul 
edenler.. Etmeyeınfcr.. Kalbul edilmemiştir efen
dim. 

12 nci maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Dairelerin görevleri : 
M'adde lı'). — Özel katılımlarda başkaca hü

küm bulunmadığı takdirde hukuk dalirielerin-
den, 

Binincisi : Taşınmaz mallara ilişkin mülkiyet 
hakkına ait asliye ve sulh mahkemıelerinden ve
rilen, ikinci, 'beşinci, yedinci, sekizinci, onilkinci 
ve ondiöi'düncü hukuk dairelerinin görevleri dı
şında kalan hüküm ve kararları, 

.İkincisi : Şaıhııs, aile vö miras hukukuma ait 
asliye ve. sulh malhkemielerinden verilijp de al
tıncı- ve sekizinci hukuk dairelerinin görevleri 
dışında kalan hüküm ve karlarları, 

Üçüncüsü : Sulh mahkemelerinden verilip 
.ille ikinci, 'beşinci, altıncı, sekizinci dokuzuncu, 
nnjbiıinei ve onilkinci Ihukuk dairelerinin görev
leri, dışında kakını hüküm ve kararlaın, * 

— 88 
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Dördüncüsü : Asliye mahkemelerinden veri
len haksız fiil ve halksız mıal edinimedleın genel 
ve özıel kanunlardan doğan tazminat ve alacak 
davaları ile 'sözleşmelerden mieydana «gelem uyuş
mazlıklara ilSişkin hüküm ve 'kararları, davtanm 
nakli, hâkim reddi, taşınmaz mallar hukuku ile 
ilgili davalar ayrık olmak üzere hulkuk, ticaret 
ve icra işlerinle ait yargı yeri belirtilmjeısi Ve as
liye malhkesmelıerinden verilip de diğer hukuk 
dairelerİlnin görevleri dışımda kailaaı hüküm ve 
kararları, 

Beşincisi : 4763 sayılı çifjtıçiyi topraklaındır-
ma Kanunu ile 5I6İİİ3 sayılı Kanunun 6 ncı mad
desi uyaırınıca iskân işlerinden dolayı toprak 
malhköm'esi sıfatıyle verilen hükümlerle, kaimu-
laştrrma ve 634 sayılı kat mülkiyeti Kanununa 
ilişlkin uyuşmazlıklarla dair hüküm Ve karaırlaırı, 

Altıncısı : Vakfa ilişkin hüküm ve kararlar
la aısliye ve sulh ni'aihkemelieîrinden Verilip de 
kaynaklara, özel ve geneli sulara., şüf'a, iştira ve 
vefa 'haklarına,, paydaşlar veya mirasçılar ara-
sumck taşınır ve taşıınmaz malların talcsim ve 
şüyuunun giderilmeisi davaılarınıa aısliye ve sulh 
ve ticaret mıahkemıelerilnden verilip de kira, ba-
ğıtından doğan tahliye daValariına, taihliye ile 
birlikte görülen kira karşılığı ve talzimıinat da
valarına, nişaın bozimıaldan doğan hediyelerin ge
ri alınması ve tazminat davalarınla; nüfus kü
tüğü ve yaş kayıtlarının düzieltilimlesi öz ve soy
adının değiş'tiriİimieBime ilişkin hüküm ve karar
ları, 

Yedincisi : 766 sayılı Tapulama Kanununun! 
6 ncı maddesi uyarınca kurulan ıtapulama maih-
keımıeleri tarafından verilen hüküm ve kararla
rı, 

Sekizincisi : Zilyedliğe daıyaınılaralk taşın
maz malların aiynî hakkında açılan davalara 
ilişkin a'siiye ve sullh malhkeimelıeirincıe. verilen 
hüküm, ve kararlarla taışınimıaz malların liktisa,-
ibn,za,m!a(niaşımıyle tescilline ilişkin hüküm ve ka
rarları, 

Doikıızuncusu : 1475 sayılı İş Kainunu, 274 sa
yılı Senjdükalaır Kanunu, '275 sayılı Toplu İş Söz
leşmesi, Oireıv ve Lokavt Kainunu, 21.112 sayılı Ba
sın Melsleğinde çalışanlarlıa çalıştıranlar araısm-
dalki ilişkileri düzenleyen Kanunla, Deniz İş Ka-
nunumdaın doğan uyuşmazlıklara değinen, onun
cu hukuk dairıe'sinıin görevi dışında kalan ve iş 
'mahkemelerinden verilmiş olan hüküm, ve ka
rarları, 



M. Meclisi B : 102 2 . 5 . 1973 O : İ 

Onuncusu : 5Ö!6 sayılı Sosyal Sigortalar Ka
nunu ile 147'9 sayılı Esmaıf ve Sanatkârlar ve 
diğer bağımsıız çalışanlar Sosyal Sigortalar Ku-
rnjmu Kanunundan doğan uyuşmazlıklarla iliş
kin olarak iş mahkemelerinden verilen hüküm 
ve kararları, 

Ombirîncisi : Türk , Ticaret Kanununun uy-
gukınmasındam ve onun diğer kanunlarda yer 
almasına, rağmen ticarî hüküm saydığı kuralla
ra gftre asliye ve sulh mahkemelerinden veri
len vo 15 nci hukuk dairesinin görevi dışında 
kalan hüküm ve kararları, 

Onikincisi : İcra ve İflâs Kamumunun uygu
lanmasından doğan daıva, itiraz ve şikâyetler 
'dolayısıylo icra tetkik mercilerindem verilen ve 
13 ve 1'5 nci hukuk dairelerinin görevleri dışın
da kalan hüküm ve kadarları, 

Onüçüncüsü : Borçlar Kanunumun özel söz
leşme türlerimden satış ve trampa, bağışlama, 
ariyet ve karz, vekâlet, vekâletsiz tasarruf, ke
falet, ölünceye kadar 'bakıp gözetime, âdi ortak
lık, alacağım temliki, 'borcun nakli, sözleşmele
riyle ilgili bütün alacak ve tazminat davaları, 
kira parasının tahsili, kira parasının tahsiliyle 
birlikte 'kira parasının 'belli edilmesi datvaliarı-
na ilişkin asliye mahkemelerinden verilen hü
küm ve karar kırla, icra tetkik miercilerindıe(n 
umumî hükümler çerçevelsinde verilen istihlâk 
fve İcra ve. İflâs Kaınununun 277 - 280 nci madde 
hükümlerine değinen iptal davalarıma ilişkin 
hüküm ve kararlaırı, 

Ondördüncüsü : Mülkiyetin gayriaynî hak
lara ilişkin olup da asliye ye sulh mahkemele
rinden verilen, ikinci, beşinci, altıncı, yedinci, 
sekizinci ve onikinci hukuk daıireleriın'ih göretv-
leri dışında kalan hüküm ve katlarlarla, kamu 
anallarından mera, yaylak, kışlak davaları ve 
şahsî haklara dayanak taşınmazın tapuya tescili 
ve müdahalenin önlenmesi davakirı ve 2618 sa-
yılı Kadastro ve Tapu Tahriri Kanılnunum 27 
ned maddesiıijde yazılı ve '5İ572 sayılı Katnuna 
dayanılarak görevlendirilen asliye mahkemele-
rdmee verileln hüküm ve kararlan, ve taşımmaz 
mallar hukukuna ilişkin dlalvalarda ya.rgı yeri
nin belli edilmesi işlerimi, 

Omibeşineisii : Ticaırî nitelik taşıyan ya da ta-, 
şımayan bütün ist&na sözleşmelerinden doğan 
uyuşmazlıklar hakkında asliye mıahkemıelerin-
den verilen kararlarla, '61183 sayılı Âmme Ala

caklarının talhsili usulü Kanununa dayanan i#-
ıtühlâk davakfrına ilişMın hüküm, Ve ka.r!aırk.rı, 

[İnceler ve karara 'bağlarlar. 
Ceza dairelerinden i 
Birincisi : Türk Cetea Kanununun 2 nci kita

bının 9 neu babında yer alan ölüm, ağır hapis 
ve 5 seneden fazla hapis ve kamil hiz m etlerin
den daimî olarak yasalklık cezalarını gerektiren 
ve diğer dairelerin gör'elVllerine1 girm'eyeu cü
rümlere ait hüküm ve kararla rı, 

'İkincisi : 'Sulh ceza mahkemelerinden Ceza 
Kanununa göre verilen ve diğer dairelerin gö
revlerine girmeyen suçlara ait hüküm, ve karar
ları, 

Üçüncüsü : Orman Kanunu gereğince açıl
mış ecza daivaları sonunda verilen hüküm ve ka
rarları ve âmmenin emniyeti için dava nakli vo 
Ceza Kanununun mevkii merüiyelte vatzına mü
teallik Kamunun 3'6 nci maddesinde yazılı ve 
Yarjgıtaya veiimiş yangı yemi belirtme komula-
rıni, 

'Dördüncüsü : Türk Ceza Kanununun 45ı6/3 
ncü maddesine ıgiren cürü inilenden dolayı veri
len hüküm ve kararlarla, diğör ceza daireleri
nin dışında kalan hüküm ye karaırlara, 

Beşincisi : Tük Ceza Kanunumun İkinci ki
tabının üçüncü ıbalbılmım, birimci, ikinci ve üçün
cü fasıllarında ve aynı kanunun 403 ile 410 neu 
mladdeleninde ve 8 nci babında ya;zılı suçlara 
ilişkin hüküm ve kararları, 

Altıncısı : Türk Ceza Kanununun 2 .neft kita-
(bıniın alitımcı balbınm üçüncü ve dördüncü fasıl
larımda ve onuncu balbıyle 5917 sayılı Kamunda 
yazılı hususlara ait hüküm ve kanarları, 

Yedineıiisi : Memıurların 'kaçakçılık hüküm-
ieine göre cezalandırılan veya cezaisi artırılan 
suçlarına ilişkin hüküm ve kararlanyle, 'özel 
kanunlarda yazalı olup da, diğer ''dairelerim gö
revlerine girmeyen suçlara ilişkin hüküm vo 
kararları, 

İSekizineffisi : Türk Ceza Kanununum 2 mci 
feitalbıinın 5 ve 6 nci baplarında yazılı olup da, 
6 ve '6 nci ce'za dairelerinin görevlerine giren! 
suçlar ayrılk olmak üzere aynı kitalbın 1, 2, 3, 4, 
5, 6 ve 7 nci baplarımda yer alan ağır ceızalı cü
rümler ile 9 mCu baıhmda belirtilen Türk Ceza 
Kanununun 468, '470 ve 473/2 nci maddelerde 
yazılı suçlarla, 171 sayılı Toplantı ve. Oösteri 
Yürüyüşleri Hürriyeti ve 6187 sayılı Vicdan ve 

8 9 -
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•Toplantı Hü niyetinin Korunması ve 298 sayı
lı 'Seçimlerin Temel hükümlerini ve seıçmien kü
tükleri, 1475 sayılı îş ve <5l06 sayılı Sosyal Si-
ıgortalar, 274 saydı SendÜkalaır ve 275 sayılı 
Toplu İş İSözleşmiesi ve Grev ve Lokavt hakkın
daki kanunlara ilişkin, hüküm ve kararları, 

Dokuzuncusu : 6136 sayılı Ateşli Silâh ve 
Bıçaklar hakkındalki Kanun ile Türk öeıza Ka
im mimin taksirli suçlara ilişkin 383 ve 3'8'9 neu 
maddelerine giren ağır cezalı cürümle'np ve aynı 
ikanumun 4515 nci maddesine uyan ölüme sebebi 
yet 'suçlarına ait hüküm ve kararları, 

• İnceler ve karara bağlarlar. 
466 sayılı Kanun dışı yakalanan vejyıa tutuk-, 

laman kimselere! tazminat verilmesi baikıkmdafkli 
Kanuna göm verilen kararlar, esas kanunları 
itibariyle hanlgi ceza dalresinıin görevine .giri
yorsa o ceza dairesine'e incelenir ve karana bağ
lamı* 

Yargılainimaları Yartgııtaya alildolan hâkim, 
savcı ve meimurlann davaları fiilin niteliğinfet 
ıgöre benzeri! fiillerle ilişkin hüküm ve karıarla-
ıi'in' incelen ne, yeri olan daireye ve ıbıı daireler
den çıkacak kararların teniyiz yoluyle imceüıen-
mıeısii de cezla genel kuruluna aittir. Şu kadar M, 

asıl davayı görten daire kurulu mensupları ceza 
'•genel kuruluna katılamaz. • 

Hüküm veren dairie, ceıza gen'el kurulu ka
rarına ııiymaıyaraık kendi kararında ısrar etmiesl 
ha:linde ceıza genel kurulunca verile|c|ek ikıinıci 
karar kesin olup, ilgili dairiöce uyulması zorun-
luduı'j 

Yu'katıdaki bentde gösterilen hâkim, savcı 
ve memurlara alt davalarda ceza daiiir'elerinin gö
revlerindin tayinimde mahkemeye sevk maddeleri! 
esas adanıp, muhtelif suçlara ait davalarda en 
ağırını incıcliemeye yetkili daire görevlidir. Tem
yiz hailinde bunlardan, sajdeee temyiz isteğÜinte 
konu olanlar nazara alınır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde iSaym Sadi 
Binay, buyurunuz efendim. 

SADİ BİNAY (Bilecik) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım; 

Bu madde üzerinde kısa bir mâruzâtta bu
lunacağını. 

Arkadaşlar, Yargıtay Kanunu tasarısının' 
hazır.]anmasının esas nedeni; 1961 Anayasasının 
•getirdiği yenilikler ve bir ;de 1971 yılında çıkan 
1488 sayılı Kanun gereğidir. 

Buraya bu, birtakım yeni teşkilât .kurulması 
ve bir de dâvaların fazla devir yapmaması, ya
ni vatandaşın işinin Yar'gıtayda senelerce bek
letilmemesi için konulmuştur. Onun için bu 
madde son derece önemli bir 'maddedir; hukuk 
daireleri 9'dan 15'e, ceza daireleri de 7'den 9'a 
-çıkarılmıştır. Yalnız, yeni ımevzulardan ziyade, 
işler 'bölünmüştür. 

Gerekçede de dendiği gibi; yeni dairelerin 
işleri eşit şekilde ikiye bölünmüştür. İşlerin bö
lünmesine veya daire adetlerinin 9'dan 15'e, 
7'den 9'a çıkarılması ile işlerin süratle görüle
ceğine kani değilim1. Biraz evvel 12 nci madde 
üzerinde bir arkadaşımız önerge verdi; Fakat 
bunu İSaym Hükümet ve Komisyon kabul etme
di, 

Muhterem arkadaşlar, bunun dışında, sade
ce yeni âza seçimi yeni başkan seçimi, yeni ku
rullar teşkili meseleyi hail etmeyecektir. »Sebep 
de şudur : Kalem Teşkilâtı Türkiye'de son dere
ce önemli 'bir meseledir. Karar çıkıyor, ancak 
bir ay sonra yazıilablliyor. Zaten biliyoruz mah
kemeler üç ay tatile giriyor. 

Başımdan geçen bir olayı burada zikretmek
te fayda görüyorum. Bir tahliye dâvamıız var
dı ; 'bir 'binayı yıkıp yenisini yapacaktık. Avu
katla konuştuk ve «kiracılarla anlaşmak müm
kün olmadı» dedik. Çünkü, 'birtakım şartlar ile
ri sürüyorlar, açıktan paralar talebediyorlar. 
Binayı yıkma hakkımız olduğu gibi, , kiracıyı 
tahliye etme hakkını da kanun bize verdiğine 
göre bir hesap yapalım dedik, ancak, bir kira
cının tahliyesi için iki yıl gibi bir 'zamanın geç
mesi lâzım geldiğini gördük. Bu zamanın da bi
ze büyük kayıplar verdireceği düşüncesiyle ki
racılarla özel anlamalaşr yaptıktan sonra evi 
tahliye ettirebildik. 

Bunun dışında muhterem arkadaşlar, biz Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanlığındaki zihniyeti 
ımeden adalet cihazımızda düşünmüyoruz? Ne 
diyoruz Sağlık Bakanlığında? «Efendim, insan
ları hastalandıktan sonra tedavi etme yoluna 
değil, hastalanmadan evvel tedavi yoluna git
meliyiz.» Hattâ onun için de bu bakanlığın adı
na «Sosyal Yardım Bakanlığı» demişiz. Çün
kü, insanların hastalanmalarından sonra teda
vileri son derece müşkül olmaktadır. 

Bir suç işlendikten, bir ceza meydana gel
dikten sonra bunun suçlusunu bulmak, ceza ver-



M. Meclisi B : 102 2 . 5 . İ973 O : İ 

mek uzun bir zamana tabi olmaktadır. Bu se
beple, Hükümet temsilcisi olarak burada bulu
nan Sayın Adalet Bakanından bilvesile istirham 
ediyorum ki, suç doğurmakta olan nedenler 
üzerinde Hükümet durmalı ve suçların vücuda 
gelmemesi için cemiyetin sosyal bünyesinde ge
rekli tedbirler alınmalıdır. Aksi halde, bu 
daireleri istediğiniz kadar çoğaltın, istediğiniz 
kadar teşkilât kurun yine de dosyalar seneler
ce bekler. Hattâ bir karar verildikten sonra, 
daktiloya sokulması, kalemden geçmesi, onlar 
düzeltilmiş yazı işleri müdürü denmiş, şu den
miş, bu denmiş aylarca sürer', vatandaş öbür 
tarafta bekler, dâva da eürür. 

Esasen hukuk dâvaalnnda ki,, meselâ 100 li
ra alacağınız varsa, iki sene sonrıa,-beş sen'e son
ra ibu alacağınızı ancak 50 liria olarak tahsil edi
yorsunuz. Çünkü, paranın değeri düşmektedir, 
alacaklı da bundan büyük zarar görmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, yine bir temennim 
olacaktır. Bu dairelerin, gerek hukuk ve ge
rekse ceza daireleri olsun, kalemleri esaslı su
rete teçhiz edilmelidir. Arkadaşlar, Devlet 
daireleri bir çığ gibi büyümüştür. Şahsen şu
be müdürlüğü yaptığım bir daire; şimdi kosko
ca bir genel müdürlük haline gelmiştir; 8 - 10 
senede. Buna mukabil, adalet cihazı, hâlâ 20 
sene evvel bıraktığımız teşkilât halinde kalmış
tır ve bu sebeple de işleri yürüyememektedir ve 
sürüncemede kalmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, Hükümet tasarısın
daki 13 ncü maddenin sondan ikinci ve üçün
cü fıkralarındaki ^Ceza Dâva Daireleri» deyi
mi «Ceza Genel Kurulu» olarak değiştirilmiştir. 
Yalnız, gerekçede diyor ki; «Adalet Komisyo
nunca bu değiştirilin iş Bütçe Komisyonu da bu
nu benimsemiştir.» Halbuki, tasarıyı tetkik eder
sek; «13 ncü madde Adalet Komisyonunca ay
nen kabul edilmiş» denmektedir. Ben deyime 
itiraz etmiyorum, ancak basılan kâğıtlara geç
miştir, bu Adalet Komisyonunca değiştiril mis
se şayet, o şekilde zikredilmiş olması gerekirdi. 
O yüzden burada bir yanlışlık vardır. 

İkincisi; bir bakanlığa ait bir tasarı veya 
teklif geliyor orada bir deyim kullanıyoruz; 
geçiyor, kabul ediyoruz. Aynı deyim, bir baş
ka .bakanlıkta, başka şekilde tecelli ediyor. 

Yine burada da nazarı dikkatimi çekti; me
tinde «haksız eylem» ve «cil atmia» gibi deyim

ler, «haksız fiil» ve «müdahale» deyimlerini tam 
manasıyla yansıtmadığı düşünıclesiiyle, -4 ncü hu
kuk dairesinde geçiyor bu - «haksız eylem» de
yimi «haksız fiil» ve «müdahale» deyimi de 
«el atma» şeklinde düzeltilmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, her kanunun dilin
de bir birlik, bir ahenk olmalıdır. Büyük Ata
türk Türk Dil Kurumunu ny;in kurmuştur? 
Bunu sağlamak için. Elbette bizim dilimizde 
de bir gelişme, bir değişme olacaktır. Yine bu
rada tem eni ediyorum; bakanlıklar bir tasarıyı 
hazırlarken, Türk Dil Kurumu ile temas etme
lidirler. Yoksa ben Bütçe Komisyonunun değiş-
thüsiinıin tam isabetli olduğuna da kaanı deği
lim. Ama hukuk dilinde böyle geçmiş; birçok 
kanunlarda «müdahale» tabiri geçmiş veyahut 
da «haksız fiil» tabiri geçmiş... Ahenk sağla
mak bakımından belki uygun, ama bu artık bir 
usul haline getirilmelidir ki, bizim de dilimiz 
hakiki yerini bulsun ve Büyük Atatürk'ün kur
duğu bu büyük müessese de bir görev yapmış 
olsun. 

Hepinizi saygı ile selâmlarım. 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Asutay. 
BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — Sa

yın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Bu kanunun maddelerinin değiştirilmesi için 

yeni bir öneride bulunmam mümkün değil. An
cak, görüşüme göre, maddenin birçok nokta
larında kanun numaralarından bahsedilmiştir. 
Meselâ, Dokuzuncu Hukuk Dairesi için, «1475 
sayılı İş Kanunu, 274 sayılı Sendikalar Kanu
nu, 275 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, (Irev ve 
Lokavt Kanunu ve 212 sayılı Basın Mesleğinde 
çalışanlarla...» denmiş. Onuncu Hukuk Dairesi 
için de, «506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu, 
ile 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar... Kanunu...» 
diye bir tadat yapılmış... 

Sayın milletvekilleri, İş Kanunu, çıktığı ta
rihten bu tarihe kadar, çok kez değişti. Bun
dan evvel 3008 sayılı idi, sonra 5518 oldu, sonra 
931 oldu, sonra Yüce Meclis Kanunu tadil ede
rek 1475 numarayı verdi. 

İş Kanunu önümüzdeki günlerde değişebilir; 
numaraları da değişebilir. Burada kanun nu
maralarını tadat etmekte bir isabet yoktur. Ni
tekim burada 274 sayılı Kanun belirtilmiş; hal
buki, o kanunun numarası 1317 oldu. 506 sayılı 
Sosyal Sigortalar Kanununun birçok maddeleri 
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tadil edildi. • Tadil edilen o kadar çok madde 
var ki, hepsini burada tadat etmek mümkün 
olmuyor. O halde, anakanunlarm kendi ismin
den ve lafzından bahsetmek suretiyle maddeye 
kokarsak daha uygun olur. Meselâ İş Kanonu, 
Sendikallar Kanunu, Toplu Sözleşmie, Gfey ve Lo
kavt Kanunu gibi... Eğer bu şekilde hareket. 
edersek, bundan sonra bu kanunlar •değiştirilir
ken, kanun nımıaraları da değişse, bu maddeler
de hiebir değişikliğe ihtiyaç. kalmaz. 

274 sayılı Kanun dediniz ve bu yapılan de
ğişiklikle 1317 Kanun numarasını aldı, ne ola
caktır? Bu kanun numarasının hiçbir değeri 
kalmıyor. Nitekim, 1479 sayılı Kanun bu dev
rede değil, ama önümüzdeki devrelerde numara 
olarak değişecektir ve 506 sayılı Kanıun tüm de
ğişikliğe uğrayacaktır. Binaenaleyh, çalışma 
hayatını ilgilendiren bu kanunların anaisminden 
bahsederek maddede yer verirsek, bundan son
raki tadillerle bir çelişki olmaz. 

Kanun numaraları nın maddeden çıkarılkmsını 
öngören bir önerge verdim. Bahsetiğim husus
lar ceza dairelerini ilgilendiren bölümde de var. 
171 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Ka
nunu deniyor. Senatoda değişti, bizde de de
ğişecek; 171 sayılı Kanun kalmayacak, yeni bir 
'kanun mum arası ile önümüze gelecek. 

6187 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri 
bakında kanun vardı; bu kanun değişerek yeni 
bir numara aldı. Biraz evvel de arz etiğim gi
bi, Sosyal Sigortalar Kanunu, Sendikalar Kanu
nu ve Toplu Sözleşme ve Grev ve Lokavt kanun
ları da numara değiştiriyor. Binaenaleyh, ka
nunlarda numaraya itibar etmenin ileride bü
yük sakıncalar doğuracağı görüşündeyim. 

Bu hususta önerge verdim. Zammediyorum 
Komisyon da görüşlerini belirtecektir. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Özgüner. 
TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Sayın Baş

kan, sayın arkadaşlarım; 
Madde üzerinde söz almayacaktım. Bir 

hayli özenilerek ve -emek harcanarak tedvin 
led'i/lfmeik istenen bir madde ve yeterli de bir 
'madde... Ancak, Sayın Asutay'ın uyarmasına 
mıüteşekkirim. Hakikaten maddenin sakınca
lı olarak tedvin edilmekte olduğu gözönünde 
tutulmalıdır. 

Arkadaşlar, arkadaşımız hukuk daireleri 
üzerinde durdu. Hukuk dairelerüne temas 

'edip zaman. sarf. etmeden bir nebze de ceza. dai
releri üzerinde duralım; sakınca, daha açık 
ortaya çıkacak. 

Birinci daire içân, «Türk Ceza Kanuimınun 
2 ndi kitabının 9 nen babında...» diyor. Keza 
ikincil ve üçüncü daire; hele ki 4 ncü daire, 456 
neı maddenin 3 ncü fıkrası diye başlıyor. 

Evvelâ Türk Ceza Kanunuınun 456 ncı mad-
desiinin 3 ncü fıkrasının öyle kalabileceğine 
hiçbirimiz teminat verebilir müyüz? Biz eylem
lerden bahsedelim ve Türk öezıa Kanununun 
ikinci kitabının dokuzuncu babrndaki suçları 
isim olarak tadat edelim. Türk Ceza Kanunu 
anakaııun]ardan biridir, ama hiç değişmeyecek 
'kanunlardan değildir; tümü değişebilir. «İkin
ci kitap» dediğimiz «birinci kitap» olabilir, 
•«dokuzuncu bap» dediğiiniz, belki tamamien ye
ni bir numara alır. Biz bir kanundaki suçları 
ancak İsim olanak tadat edersek, Türk Ceza 
Kanununun şu şu şu» suçlan diye sayarsak, da
ha isabetli hareket etmiş oluruz. 

'Sakıncalar ileride daha da göze batıyor. 
Bâzı özel kanunlar var meselâ; 6136 sayılı Ateş
li silâhlar hakkındaki Kanun... Kanunun nu
marasının bu şekilde kalacağına hiç kimse te-
ıminıat veremez. Zaten bu kanunlar mütema
diyen değiştirilmeye hazır kanunlardır. Bura
da numara yerine «Ateşlli silâhlar ve Bıçaklar 
hakkındaki Kanun» diyelim. Hattâ böyle de
meye d.e lüzum yok; «Ateşli silâhlar ve bı
çaklar hakkındaki suçlar» diyelim. Daha üha-
tallı bir deyim kullanalım. 

Arkadaşlarım, hiç temas edilmemek sure
tiyle geçebileceğini tahmin ettiğimiz, hakika
ten özen ve dikkatle hazırlanımış, ama gözden 
kaçan sakıncalı büyük noktalar şimdi ortaya 
çıktığınla göre, bu -madde geri alınmalı ve geti
riliş espirisinc uygun olarak, kanun numarala
rından değil, 'eylemlerden bahsederek, hangi 
suçu hangi dairede görüşmek bahis konusu ise, 
ondan bahsederek getirilmelidir. Hele ki ; 
«Türk Ceiza Kanununun şu şu» maddeleri... Hiç 
İsabetli olmuyor arkadaşlarım. Bir ufak emek 
daha vererek ağırlığı olan şu kanüntu geçirme
ye çalışalım. 

Komisyonun bu maddeyi geri alması isabetli 
idlur kanısındayım. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is

teyen başkaca Milletvekilli'?. Yok. 

— 92 — 
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İki önerge vardır, okutuyorum. 
Yargıtay (kanunu tasarısının 13 neü madde

siyle ilgili değişiklik teklif ildir. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Anayasamızın 1699 sayılı Kamumla değişti

rilmiş bulunan 136 neı maddesi ile Devlet Gü
venlik Mahkemelerinin kurulmasına ilişkin hü
kümler getirilmiş bulunimaktadır. Bu hüküm
ler arasımda, Devlet Güvenlik Mahkemeleri ika-
rarlarmıın temyiz mercii Yangıtayıda yalnız bu 
omalhkiemelerin kanarlarını iincelemek üzere ku
rulacak . daire ve dairelerin olacağına da işa-

- ret .edilmiş bulunduğundan, Yargıtay daireleri
nin görevlerimi (tespit eden bu 13 neü madde
nin, «ceza dairelerinden» diye başlayan bölü
münün aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştiril
mesini arz ve teklif edterlim. 

Kars 
İsmail Hakiki Alaca 

Devlet Güvenlik Mahkemelerinden veriden 
kararlar ayrık olmak üzere, ceza dairelerin
den : 

Birincisi : Türk Ceza Kanununun 2 nci ki
tabının 9 ncu (babında yer alan ölüm, ağır ha
pis ve 5 semieden fazla hapis ve ıkamu hizmıetle-
rinden daimî olanak yasaiklık cezalarını gerek
tiren ve diğer dairelerin igörevlerine girmeyen 
cürümlere ait hülküm Ve kararları, 

İkincisi; Sulh ceza mahkemelerinden Ceza 
Kanununa göre verilen ve diğer dairelerin gö
revlerine girmeyen suçlara ait hüküm ve ka
rarları, 

Üçüncüsü : Orman Kanunu gereğince açıl-
ımış ceza dâvaları sonunda verilen hüküm ve 
kararları ve âmmenin emniyeti için dâva, nak
li ve Ceza Kanununun .mevkii mer'iyete vazına 
mıütaalllik Kanunun 36 neı maddesinde yazılı 
ve Yangıtaya verilmiş yargı yeri belirtme ko
nularını, 

Dördüncüsü :»Türk Ceza Kanununun 456/3 
mcü maddesine giren cürümlerden dolayı veri
len hüküm ve kararlarla diğer ceza daireleri
min dışında kalan hüküm ve kararları, 

Beşincisi : Türk Ceza Kanununun 2 nci ki
tabının 3 neü babının birinci, ikinci ve üçüncü 
fasıllarımdan aynı kanunun 403 ilâ 410 ncu mad
delerimde ve 8 nci babında yazılı suçlara iliş
kin hüküm ve kararları, 

Altıncısı : Türk Ceza Kanununun 2 nci ki
tabının 6 nci balbınm, 3 neü ve 4 neü fasılların
da ve 10 ncu babı ile 5917 sayılı Kanunla ya^ 
zıh hususlara ait hüküm ve kararları, 

Yedincisi : Memurların kaçakçılık hüküm
lerine göre cezalandırılan veya cezası artırı
lan suçlarınıa ilişkıin hüküm ve kararları ile, 
özeli kanunlarda yazılı okıp da, diğer dairele
rin görevlerine girmeyen suçlara ilişlkim hüküm 
ve kararları, 

Sekizincisi : Türk Ceza Kanununun 2 nci 
(kitabının 5 ve 6 neı baplarında yazılı olup da, 
5 ve 6 neı ceza dairelerimin görevlerine giren 
suçlar ayrık olmak üzere aynı kitabın 1, 2, 3, 
4, 5, 6 ve 7 nci baplarında yer alan ağır cezailı 
cürümler ile 9 ncu babımda belirtilen Türk Ce
za Kanununun 468, 470 ve 473/2 nci maddele
rinde yazılı suçlarla Türk Ceza Kamununum tak
sirli suçlara ilişkin 383 ve 389 ncu muaddelleri
me giren ağır cezalı cürümlere ve aynı Kanu
nun 455 nci maddesine uyan ölüme sebebiyet 
suçlarına ait hüküm ve kararları; 6136 sayılı 
Ateşli Silâh ve Bıçaklar halkikımdakji Kanun ile, 
171 sayıllı Toplantı ve Gösteril Yürüyüşleri Hür
riyeti ve 6187 sayılı Vicdan ve Toplantı Hürri
yetinin Korunması ve 298 sayılı Seçimlerim Te
mel Hükümleri ve Seçmem Kütükleri, 1475 sa
yılı İş ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar, 274 sayı
lı Sendikalar ve 275 sayıllı Toplu İş Sözleşmesi 
ve Grev ve Lokavt haikkındaki kanunlara iliş
kin hüküm ve kararları, 

Dokuzuncusu : Devlet Güvenlik Mahkeme
lerimden verilen kanarları, 

İnceler ve karara bağlarlar. 
466 sayıllı Kanuln dışı yakalaman veya tu

tuklanan kimselere tazminat verilmesi haikkın
daki Kanuna göre verilen kararlar, esas ka
nunları itibariyle hangi ceza dairesinin gönevi-
me giriyorsa o ceza dairesince incelenir ve ka
rara bağlanır. 

Yargılamımaları Yargıtaya ait olan hâlkim, 
savcı ve memurlarım dâvalları, fiilim niteliğime 
göre benzeri fiillere ilişkin hülktüım ve kararla
rın inceleme yeri olan daireye ve bu daireler
den çıkacak kararların temyiz yolu ile incelen
mesi de Ceza Genel Kuruluna aittir. Şu kadar 
ki, asıl dâvayı gören daire kurulu mensupları 
Ceza Genel Kuruluna katılamaz. 

Hüküm veren daire, Ceza Genel Kurulu ka
rarıma uymayarak kemdi kararımda ısrar etme-
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:si halinde Ceza Genel Kurulunca verilecek ifein-
ci karar kesin oılup, ilgili dairtece uyulması zo
runludur. 

Yukarıdaiki bentte gösterilen hâktim, savcı 
ve memurlara ait dâvalarda ceza dairelerinin' 
/görevlerıinin tâyininde anahkeımeye sevk madde
leri esas alınır, muhtelif suçlara ait dâvalar
da en ağırını incelemeye yetkili daire görevli-
ıdir. Temyiz halinde bunlardan, sadece temyiz 
isteğine konu olanlar nazara alınır. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanuni tasarısının 13 ncü 

m'addesindelki 9 ve 10 ncu dâirelerle'ceza dai^ 
relerinden 8 nci dairelerinin vazifelerimi tadat 
elden metinlerden kamın numaralarının metin
den çıkarılmasını arz ve telklüf ©derim. Saygı
larımla. 

İzmir 
Burhanettin Asutay 

goyd oylarınıza arz ediyorum. Kabul buyu
ranlar... Kaibul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

13 ncü maddeyi, tadil sekliyle oylarınıza 
arz '©diyorum. Kaibul ödenti er... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

İkinci Başkanların görevleri : 
Madde 14. — İkinci Başkanların görevleri 

şunlardır: 
1. Dairelerinde ahenkli, verimli ve düzen

li bir çalışmanın gerçekleşmesini ve işlerin 
mümkün olan süratle incelenip karara bağlan
masını, dairenin kendi kararları arasında mey
dana gelen uyuşmazlıkların önlenmesini sağla
mak için gerekli göreceği bütün tedıbirılerii al
mak ve özelikle dosyaları takrir -edecekleri, bu 
esaslar uyarınca tespit etmek ve kendi yazma
yacağı kararların hangi üye tarafından yazıla
cağını belli ötmek, 

2. Birinci Başaknlığm yetkisi saklı kalmak 
üzere kalem görevlilerini denetlemek, 

3. Kalem personeli hakkında ilgili kanun
da belirtilen uyarma, kınama ve kısa süreli dur
durma disiplini cezalarını uygulamak, 

4. Kararların zamanında yazılıp dosyaların 
mahallerine iadesini sağlamak, 

5. Bu ve diğer kanunlarla verilen diğer 
•görevleri yaptaak. 

Daire başkanına, gerektiğinde kıdemli üye 
Vekillik eder. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen sayın .milletvekili?.. Sayın Artaç, bu
yurun. 

TURGUT ARTAÇ (Kars) — Sayın Başkan, 
'değerli arkadaşlar; 

İkinci başkanların görevleri anasında, ka
lem personelinin çalışmalarını nda denetlenme-
Sıi ve düzene sakulmsaı vardır. Yarıgıtaydaiki 
kalem personelinin, bundan sonra daha dikkat
li bir çalışmaya tabi tutulmasında fayda mülâ
haza etmekteyim. Zira, düzenin sağlanması, 
işlerin süratle görülobilmesini sağlama bakımın
dan, hâkim sınıfınım dışınicfla kalan personellin 
dikkatli hareket etmediklerine, de çok kere şa-
ihit okluk. Hususiyle, emekılıiliik yaşına gelen' 
kişilerim gerek Yargıtaydaki üyelere, gerek 
oraya giden avukatlara veyahut da iş sahiple
rine karşı hiç, de saygılı olmadığını defalarca' 
müşahede etmiş bulunuyoruz. 

Sayın başfcamların, sayın üyelerin, hususiy
le ikinci başkanların, disiplini sağlatma bakı-

BAŞKAN —Sayın Asutay'ın önergesi hak
kında katılıp katılmama hususunu Komisyon
dan rica edeceğiz. 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MU
ZAFFER NACİ ÇEREZCİ (Niğde) — Katıl
mıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet i . 
ADALET BAKANI HAYRİ MUMCUOĞLU 

(C. Senatosu Tekirdağ Üyesi) — Sayın Baş
kan, numaraların muhafazası zaruridir. İsim ve 
numaraların muhafazası zaruridir; aksi halde, 
birçok iltibaslara mahal verebilir. Katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet Sayın 
Asutay'ın önergesine kaitılmıadıklarmıjjey'an et
tiler. Önergemin dikkate alınıp alınimaması hu-
sususunu oylarınıza arz edeceğim. Dikkate 
alınmasını kabul buyuranlar... Kaibul eitmeyen
ler... Kabul edilmiomiiştir. 

Sayın Alaca'nın önergesine Komisyon kati-
lıyor mu? 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MU
ZAFFER NACİ ÇEREZCİ (Niğde) — Sayın 
Başkan, Anayasada yapılan son tadilâta mü
tenazır bir tekliftir, katılıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümeti... 
ADALET BAKANI HAYRİ MUMCUOĞLU 

(C. Senatosu Tekirdağ Üyesi) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Alaca'nın önergesine Hü

kümet ve Komisyon katılmaktadırlar, öner-

. - 9 4 - ^ 
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ıinından bu hususta çok daha titiz davranmala
rının gereğine imanıyorum. 

Bunun yanıbaşında, Yargıtaym yükünain 
çok ağır olduğunu gayet iyi biliyoruz. Sayın 
hâkimlerin çalışmalarının nasıl ağır şartlar al
tında yürüdüğün de çok iyi görüyoruz; hattâ, 
hattâ, hususiyle mürafaalı dosyaların seneler
ce beklediğine do şahit olmuş bulunuyoruz. 
Bu, sayın üye]enin iş çıkarmamalarından değil, 
doğrudan doğruya Yargıtaydaki teşkilât kifa-
yetskliğöınd endir. 

Şimdi, kararların, çıktıktan sonra, - husu
siyle buna çok dikkat etmek lâzım - karar bo
zulur, tasdik edilir, her ne şekliyle olursa 
olsam, birçok daireli erden 2 ay, 3 ay, hattâ bel
ki daha fazlıa müddet sonra mahalline iade edil
diği olmuştur. Halen de bâzı dosyaların ma
halline geç gittiğini hepimiz müşahade ediyo
ruz. Bu balomdan sayın başkanların ve ikinci 
başkanların., hususiyle bu 'karanları zamanında 
yazdırıp, iade edilmesi yolunda da daha çok 
dikkat ve titizlik göstermelerinde gerek var
dır. Adlî mekanizmamın bundan -sonra sürat
li çalışması gereklidir. Yoksa öteden beri, 
«adliyenin değirmeni ağır, fakat tam öğütür» 
yollu, tembelliğe sevk eden zihniyeti sayın 
Yargıtaym yırtıp atması gereklidir. 

Saygılar sıman m. 
BAŞKAN — Başkaca görüşmek isteyen sa

yın üye?... Yok. 
Madde üzerinde verilmiş önerge de yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
15 nci maddeyi okutuyorum. 
Yargıtay üyellerinin görevleri : 
Madde .15. — Yargıtay üyelerinin görevle

ri şunlardır: 
1. Kendilerine verilecek dosyaları gerekli 

şekilde ve zamanında inceleyip kurula takrir 
etmek ve kararları yazmak, 

2. Bulundukları kurullarda görüşmelere 
kaitılmjak ve oylarım venmek, 

3. Dairenin ahenkli, verimli ve düzenli ça-
lışmasmın sağlanması ve işlerin çabuklukla in
celenip karara bağlanmasında başkana yardım 
etmek. 

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

Hukuk ve Ceza Genel Kurulları : 
Madde 16. Hukuk ve öeza Genel Kurulları, 

!bu kurullara bağlı daireler sayısının en • az iki 
katı üye ile toplanır. Genel kurallara daire 
(başkanlarının en az yarısından bir fazlasının ve 
başikanlarının katıldığı dairelerden bir, katıl
madığı dairelerden iki üyenin iştiraki zorunlu
dur. 

Yargıtay Birinci Başkanının başkanlık et
mediği, ya da bulunmadığı zamanlarda Hukuk 
Genel Kuruluna hukuk dairelerinden, Ceza 
Genel Kurulunla ise ceza dairelerinden seçil
miş olan birinci başfcanvekili başkanlık eder. 

Birinci Başkanla belli kurulda onun yerini 
tutacak olan başfcanvekillerinm bulunmaması 
halinde, o toplantıya katılmış olan daire baş
kanlarından en kıdemlisi, başkanlık görevini1 

yapar. 
İcra ve İflâs Kanunundaki ceza hükümleri

nin uygulanmasınla ilişkin daire kararlarının 
ceza genel kurulunda incelenmesi sırasında ilgi
li dairenin başkan ve en 'az bir üyesi de öeza 
Genel Kuruluna katılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde Sayın Kara
ca, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, bu
yurunuz. 

C. H. P. GRUBU ADINA GIYASETTİN 
KARACA (Erzurum) — Sayın Başkan, sayın 
ıraıillet vekille r i : 

Bu madde üzerindeki görüşümüz, daha zi
yade bir endişemizi gidermek maksadına matuf
tur. 

Yüc'e Heyetlin de malûmu okluğu üzıere, gıe-
nel kurullara taşradan gelen ısrar dosyaları, 
genellikle çok uzun müddet ve hattâ yıllarca 
beklemektedir. Vatandaşların vâki müracaat
larında ve gerekse avukatların takiplerinde al
mış oldukları cevaplarda; «Efendim, Hukuk' 
Genel Kurulu veya Ceza Genel Kurulu veyahut-
ta kurullar toplanamadığı, toplantılar da genel
likle 'ayda bir olduğu için dosyalara sıra gel
miyor, işler bu yüzden birikiyor. Teraküm! 
oiunca da gecikme haliyle ^kendiliğinden mey
dana geliyor» deniyor. 

Şimdi, tatbikatı gören arkadaşlar bunu bi
liyor ; bu bir gerçektir. Böyle olmasına rağmen, 
burada Hukuk ve Ceza Kurullarının, nasıl te
şekkül ettiğini ifade etmektedir. Bilfarz, Hu
kuk Genel Kurulu 15 daireden ibaret, yani ya-
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rıdan bir fazlası, 8 tane Hukuk Dairesi Baş
kanı, başkan olanalk kuruda iştirak edecek; bu 
dairelerin iki katı sayısında da üye iştirak ede
ceğime göre, 3Q üye olması gerekiyor. Yani, 
başkanların sayısı ylarıdan bir fazla olacak, di-
ğerlerıi de üyelerden olacak. Eğer o daireden 
hiçbir Başkan yoksa, iki tane üye katılmış ola
caktır. Peki >ama esas şikâyetimiz, dosyala
rın uzun müddet ^beklenıeleridir; bunun sebebi 
ise heyetin teşekkül tarzına dayanıyordu. Çün
kü, kurul üyeleri, mevcut dairelerin sayısının 
iki katı olacak; yalımız başkanlar, daire başklan-
ları sayısının yarısından bir fazlası olacak; 
doğru güzel. Ama bu başkan ve üyeleri kibı 
seçecek acaba? Bunların «seçimi nasıl olacak? 
Önceden kendilerime bir tebligat mı yapılacak, 
yoksa bunlar bir nöbete mi tabi tutulacak? Eğer 
bu belli bir prensibe, be l i bir prosedüre bağ-
ılanmamış ise, o gün davet edilme daire baş
kan ve üyeleri hazır bulunımaylalbilir veya ma
zeretler ileri sürereik «benim işim var, noksa
nınızı başka üyelerde tamamlayınız» diyenler 
olaiMlIir. Bu sekilide bâzı mazeretler ileri sürü
lecek, dolayısiyle çok seyrek toplanan bu ku
rullar, Hukuk ve Ceza, Genel kurulları bu de
fa da toplantı gününde ekseriyet adedinin ta
mamlanamaması sebebiyle toplanamıyacak*"' ve 
görev yapılaimayacaktır. 

Bu madde içerisinde, kurula iştirak edecek 
üyelerin, nasıl ve ne sekilide tensip ve tâyin 
eddlecekelritnîim de beliirtiilmıesi lâzımdır. 16 ncı 
ım'addeye kadar yapılara, müzakerede buna tesa
düf etmedik. Diğer maddelerin ' tümünü de 
-okudum, fakat tesadüf edemedim. Eğer bir 
yanlışlık varsa düzeltilmesini, şayet bu 'dedi
ğimiz mahzurlar başka bir madde metni içeri
rinde derpiş edilmiş ilse onun da komisyon ta-
rafıdnan izaihını istirham eıder-f saygılar sıınıa-
rıım. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başkaca gö
rüşmek isteyen sayın ımliilldtvefcilii.. Yok. 

Komisyon bu husus hakkında bir bey anıda 
ibukınacak mı efendim ? 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLi MU
ZAFFER NACİ ÇEREZCİ (Niğde) — Sayın 
Başkan, sayın hatiibin bahis buyurdukları hu
sus, yönetmelikle halledilecek bir husustur. 
İlerdeki 47 nci maddede bumun hal tarzı mev
cuttur, orada gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzeninde başkaca gö
rüşecek sayın milletvekili?... Yok. 

-Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
(edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

17 ncd maddeyi okutuyorum. 
Hukuk ve Ceza Genel Kurullarının görev

leri : 
'Madde 17. — Hukuk ve Ceza Genel Ku

rullarının görevleri şunlardır: 

1. Yargıtay dairelerinim boztaa kararları
na karşı direnmeye dalir verilen mahkeme ka
rarlarını inceleyip keşlin olarak karar vermek, 

2. Yargıtay dairelerinden biri, 
a) Yerleşmliş içtihadından dönmek ister

se, 
b) Benzer olaylarda birbirine uymayan 

kararlar vermiş bulunursa, 
c) Hukuk Genel Kuruluna bağlı hukuk 

daffireleri arasında ya da Ceza Genel Kuruluna 
dâhil ceza dıaiüelerd arasında iç-tihad uyuşmaz
lıkları bulunursa, 

Bunları kesiln olarak karara bağlamak, 

3. Yargıtay üyeleri ile kanunen onlar du
rumunda bulunan kimselere ait dâvaları ilk 
ımalbkeme olarak görmek ve kesin hükme bağla
mak ve ilk mahkemie olarak özel dairelerce Veri
lecek hüküm ve kararların temyiiz ve itiraz yo-
luyle ine elenmesini yapmak, 

4. Bu ve başka kanunlarla verilen diğer 
görevleri yapmak. 

BAŞKAN — 17 nci madde üzerinde Sayın 
Aral, buyurunuz efendim. 

KENAN ARAL (Tunceli) — Sayın Başkan, 
Yüce Meclisin muhterem üyeleri; 

Hukuk ve Ceza Genel Kurullarının görev
lerini tadat eden 17 ncli maddenin bâzı nokta
larda eksik ve bâzı noktalan da vuzulha kavuş
turulmamış olımaisı dolayısiyle söz almış buılu-
nuyorutm. 

Eksik bulduğum nokta; ikinci bendin şu 
cümlesidir ki, burada «Yargıtay dairelerin
den biri, a) yerleşmliş içıt'ihadınidan dönmek 
isterse,» denmiş. Fakat «Aynı kurala ait bir 
dairenin içtihadına aykırı bir karar vermek 
isterse» hususunda bir sarahat yok. Bu cüm
leyi vuzuha ulaştırmak için bir önerge vermiş 
bülunmakt ayım. 

Diğer bir nokta; bu maddede Genel Kurula 
işi kimin getir'eceği de belli değildir; bu ko-

— 96 — 
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m'udıa da sarahat yoktur. Tasarının 20ı nci ;mad-
Idesiridelki mevcnit usule kıyasen, bu hususun 
da bu maddede vuzuha kavuşturulması uygun 
olacaktır. Bu konuda, sayın Komisyon Ve Hü
kümetin ne düşündüğünü de öğrenmek isterim. 

Diğer 'bir nokta; üçüncü bentte «Yargıtay 
üyeleri ile kanunen onlar durumunda bulunan 
(kimselere ait dâvaılar..» denilmektedir. Bu 
«dâvaları» tâbirinden hanigi dâvalar kastedlil-
'mektedir? Tasarının 3 ncü maddesinin ikinci1 

bendindeki tazminalt ve ceza dâvaları mıdır? 
Bu hususta da sarahat yolkltur. Bu hususun da 
vuzuha kavusjması lâzımdır. 

Bunları arz etmek için söz almış bulunu
yorum. Yüce Heyeti saygıyla selâmlarım. 

BAŞKAN — Başkaca görüşmek isteyen sa
yın üye?.. Yok. 

Önergeler vardır okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Yargıtay Kanun tasarısının 17 ncü maddesi

nin 2 nci bendinde (.a) numaralı cümlesinin, 
«Yerleşmiş içtihadından dönimek veyıa aynı ge
nel kurula mensup diğer bir dairenin içtihadı
na aykırı karar vermek isterse» şeklinde tadi
lini arz ederdim. 

Saygılarımla. 
Tunceli 

Kcniari Aral 

KENAN ARAL (Tunceli) — Öteki önerge
mi geri alıyorum efendim. 

BAŞKAN — Diğer önerge geri verilmiştir. 
Sayın Aral tarafından verilmiş bulunan ve 
muameleye konmasını arzu ettiği okultulan 
önergesini tekrar okutuyorum. 

(Tunceli Milletvekili Kenanıa Aral tarafın
dan verilen önerge tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Sayın Komisyon Başkanı?.. 
PLÂN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLt MU

ZAFFER NACİ ÇEREZCİ (Niğde) — Sayın 
Başfoan, (C) bendi bu mevzuu hallettin ektedir 
efendim; yeniden bir değişiklik yapılmasına 
mahal yoktur, o balomdan katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
iADALEjT BAKANI HAYRİ MUMCUOĞLU 

(C. Senatosu Tekirdağ Üyesi) — Katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet gerök-
çielli olarak katılmama setbetbind izah ettiler. 
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Önergenin dikkate alınıp alınmaması husu
sunu oylarınıza arz ediyorum. Dikkatte alınma
sını kabul buyuranlar... Kalbini etmeyenler... Ka
bul edilmemlişıtir. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
iedenier... Eltmeyenler... 

KENAN ARAL (Tunceli) — Sayın Başkan, 
bir sual sönmüştüm Hükümetten ve Komisyon
dan... 

BAŞKAN — Bitti, oylamaya geçtik efendim. 
Başka bir vesile ile sorarsınız Sayın Arak 

17 nci maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kaibııl edilmiştir. 

Yargıtay Büyük Genel Kurulu : 
Madde 18. — YargTtay Büyük Genel Ku

rulu, Birinci Başkanın başkanlığında başkan-
vckilleri, ikinci başkanlarla Cumhuriyet Baş
savcısı ve üyelerden meydana gelir. 

Birinci Başkanın bulunmadığı hallerde Bü
yük Genel Kurula, başkanvekillerinden kıdem
li olanı; o da yoksa diğer başkanvefcili başkan
lık eder. Başkan vekillerinin de bulunmaıması 
halinde başkanlık görevini, toplantıda bulunan 
en kıdemli ikinci başkan yapaı*. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen sayın •milletvefelilii?.. Yok. Maddeyi oyları
nıza arz ediyorum. Kaibııl edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Yargıtay Büyük Genel Kurulunun görevle
r i : 

Madde 19. — Yargıtay Büyük Genel Ku
rulunun görevleri şunlardır: 

1. Birinci Başkanı, başjkanvekillerini, dai
re başkanlarını ve bu kanunda gösterilen kurul
ların üyelerini seçmek, 

2. Anayasa Mahkemesi ile Yüksek Hâkim
ler Kuruluna, kanunlarında belli edilen sayıda 
asıl ve yedek üye seçmek, 

3. Cumhuriyet Başsavcısını seçmek, 
4. Özel kanunların Yargıtay üyesinin ka

tılmasını öngördüğü kurullara üye seçmek, 
5. Yargıitaym var hık ve görevlerimi 'ilgilen

diren alanlarda Anayasanın 149 ncu maddesi 
uyarınca Anayasa Mahkemesine Yargıtay Bi
rinci Başkanı tarafından iptal dâvası açılması
na karar vermek, 

6. Yargıtay iç yönetmeliğini yapmak ve 
gerektiğinde değiştirmek, 

7. Hukuk Genel Kurulunun benzer olaylar
da'birbirine aykırı biçimde verdiği kararları 
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ille Ceza Genel Kurulunun yine benzer olaylar
da birbirine aykırı olanak verdiği ikamdan ya 
ida Hukuk Genel Kurulu ille Ceza. Genel Kurulu, 
Hukuk Genel Kurulu ile bir Hukuk Dairesi, 
Hulkuik Genel Kurulu ile blir Ceza Dairesi', ya 
da Ceza Genel Kurulu ile bir Ceza Dairesi, Oe-
>3a Genel Kurulu ile bir Hukuk Dairesi ya da 
bir Hukuk Dairesi ile bir Ceza Dairesi arasın
daki içtihat uyuşmazlıklarını gidermek ve içti
hatları birleştirmek, 

8. Bu ve başka ''kanunlarla verilen diğer1 

görevleri yapmak. 
Yargıtay Büyük Genel Kurulu görevlerinin 

yapılmasında içinden seçeceği bir ikomisyona 
nazırlık çalışması yaptırabilir. 

BAŞKAN — Madde üzeninde görüşmek iste
yen sayın milletvekili'?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum.. Kabul 
eıdenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

İçtihatların birleşmesini istemek yetkisi : 
Madde 20. — İçtihatların ıbirleştinilmesini 

Birinci başkan doğrudan 'doğruya veya Yarlgı-
Itaydaki dairelerin ya da Genel Kurulların ver
dikleri karar sonucunda gerekçeli yazı ile baş
vurmaları ya da Cumhuriyet Başsavcısının biz
zat başvurması halinde, ilgili kuruldan iıslter. 

Diğer mlercii veya kiişilerün gerekçeye daya
nan yazılı başvurmaları halinde, içtihadı bir- . 
leştirme yolluna gitmenin gerekip 'gerekmeidi-
ğine Birinci Başkanlık Divanı karar verir. Bu 
(karar kesindir. 

İçtihadı birleştirme kararlarının değiştiril
mesi ya da kaldırılmasının istenmesi de yukar-
daıki usule bağlıdır. 

İçtihadı birleştirme konusu cezaya ilişkin 
lise Cumihuniyet Başsavcısı bu kurullara üye 
olarak katılıma ve oy verme yetkisine sahiptir. 

Alınmış olan ilke kararları çerçevesinde iç
tihadı birleştirme görüglmieleri yürütülür ve ka
nanları yazılır. 

İçtihadı birleştirme kanarları benzer huku
kî konularda Yargıtay dairelerini ve Adalet 
mahkemelerini bağlam. 

İçtihadı birleştirlme kanarlarının niteliğini 
açıkça belirten özeti kanarın verilmesini izle
yen en kısa zamanda Yüksek Hâkimler Kurulu
na ve Adalet Bakanlığına bildirilir. Yüksek. 
Hâkimler Kurulu ve Adalet Bakanlığı bütün 
adalet .mahkemelerine ve Cumhuriyet savcılık-
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larınıa bu kararları en kısa zaman içinde duyu
rurlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is teyeni . 
Sayın Aral buyurunuz. 

KENAN ARAL (Tunceli) — Sayın Başkan, 
Meclisin muhterem üyeleri; 

İçtihadı birleştirme yoluna gidilmesi halin
de bugün daire başkanları, derdest tashihi 
kanar taleplerini bazen içtihadı birleştirme ka
rarına intizaren incelem>emefcte; bâzılarını ise 
tetkik edip kanara bağlamaktadırlar. 

Bu itibarla; sâdır olacak tevhidi içtihat 
kararımdan iş sahiplerinin istifade ettirilip et
tirilmemesi, dairle başkanlarının inisiyatifine bı
rakılmış olmaktadır ki, bu da çok zaman iş 
sahipleri nezdinde, vatandaş nezdinlde bir hu
zursuzluk, bir tatminsizlik yaratmaktadır. 

Bu bakımdan bendeniz, bu hususu vuzuha 
'kavuşturacak bir önergeyi Başkanlığa takdim 
etmiş bulunmaktayım. Önergeme iltifat buyu-
rulmasmı arz eder Yüce Heyeti sayigı ile se
lâmlarım. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başkaca görüş-
imek isteyen sayın milletvekilli'? Yok." 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Sayın Baş-
İkan, redaksiyon bakımımdan bir hususu belir
tebilir miyim1? 

BAŞKAN — Sayın Özgüne r, buyurunuz 
«fendim. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Efendim, 
maddemin nıatkıbmda «Birleşme» deniyor. Bir
leşme, kemdiiliğinden olan bir şeydir, bunun 
«Birleştirme» olması gerekir. Her halde Sa
yın Komisyon ve Hükümet buna katılırlar. 
Çünkü, sadece redaksiyona taallûk eden bir 
husustur. Zaten maddemin muhtevasında da 
«Birleştirme:» diye devam ediyor. Bu bir mat
baa hatası olsa gerektir; bunun düzeltilmesinii 
rica ediyorum. 

BAŞKAN — Evet, matbaa hatası olsa ge
rek, çünkü metin içinde «birleştirme» deyimi1 

var. Evet, Komisyon ne diyor efendim? 
PLÂN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MU

ZAFFER NACİ ÇEREZCİ (Niğde) — Doğru
dur efendim. 

BAŞKAN — Bu, «İçtihatların binleşltiril-
ınesini istemek» şeklikle, tabı hatası tashih 
'edilmiş bulunmalktadır. Bir önerge vardır oku
tuyorum. 
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Sayın Millet Meclisti Başkanlığınja 
İçtihadı birleştirmıe yalama gidilmesi halin

de bugün, Daire Başkanları derdest tashihi1 

•kanar taleplerini bazan içtihadı birleştirme ka
çarına intizaren incelemeımefcte, bâzılarını ise 
tetkik <edip karara bağlattırımaktadırlar. 

Bu itibarla sadır olacak tevhidi içtihat ha
rarından iş sahiplerinji istifade ettirip ettirme
mek Daire Başkanının elinde bulunmaktadır. 

'Suiistimale müsait bu duruma son vermek 
için Yıargıtay Kanunu tasarısının 20 nci madde
sinin 2 nci fıkrasının aşağıdaki şekilde ikmali
ni arz ve teklif ederim. 

Tunceli 
Kenan Aral 

Diğer merci ve alakalı kişilerin gerekçeye 
dayanan yazılı başvurmaları halinde içtihadı 
birleştirme yoluna gitmenin gerekip gerekmedi
ğine ve gerektiği kanısına varılırsa, derdest iş
lerde tashihi karar incelemelerinin içtihadı bir
leştirme sonuna kadar bekletilmesine lüzum 
olup olmadığına Birinci Başkanlık Divanı ke
sin olarak karar verir. 

BAŞKAN — Kotoisyon katılıyor mu efen
dim? 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 
MUZAFFER NACİ ÇEREZCİ (Niğde) — Sa
yın Başkan katılmıyoruz. Zira, dairenin takdiri
ne müdahale şeklinde tezahür eder. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu efen
dim? 

ADALET BAKANİ HAYRI MUMCUOĞLU 
(C. Senatosu Tekirdağ Üyesi) — Aynı gerekçe 
ile katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon, saym 
Aral tarafından verilen önergeye katılmadıkla
rını gerekçeli olarak ifade ettiler. 

Önergenin dikkate alınıp alınmaması husu
sunu oylarınıza arz ediyorum. Dikkate alınma
sını kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul 
edilmemiştir. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
ediler.. Kabul etmeyenler.. Kabul edilmemiştir.' 

Başkanlar Kurulu: 
Madde 21 — Başkanlar Kurulu Birinci Baş

kan ile birinci başkanvekilleri ve daire başkan
ları tarafından kurulur. 

Birinci Başkanın bulunmadığı hallerde Baş
kanlar Kurulunun başkanlık görevi, birinci 

başkanvekillerinden kıdemlisi tarafından, onun 
da bulunmaması halinde diğer başkanvekili ta
rafından ifa edilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek iste
yen sayın milletvekili ?. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Başkanlar Kurulunun görevleri: 
Madde 22 — Başkanlar Kurulunun görevle

ri şunlardır. 
1. Hukuk ve ceza daireleri arasında meyda

na gelen görev uyuşmazlıklarını kesin karara 
bağlamak; şu kadar ki, ceza daireleri arasında
ki görev uyuşmazlıkları Ceza Daireleri Baş
kanlar Kurulu ve hukuk daireleri arasındaki 
görev uyuşmazlıkları ise Hukuk Daireleri Baş
kanlar Kurulu tarafından karara bağlanır, 

2. Dairelerden birinin yıl içinde gelen işleri 
normal çalışma ile karşılanamayacak oranda 
artmış ve daireler arasında iş bakımından bir 
dengesizlik meydana 'gelmişse, takvim yılı ba
şında toplanıp bir kısım işleri başka daireye ver-
mek, 

3. İçtihadı birleştirme görüşmelerine ve 
kararlarının yazılmasına ilişkin olarak ilke ka
rarları almak, 

4. Bu ve başka kanunlarla verilen diğer iş
leri görmek. 

Başkanlar Kurulunda oylarda eşitlik halin
de başkanın katıldığı tarafın oyları üstün tutu
lur. 

Kanunî mazeretleri olmadıkça başkanlar, 
Başkanlar Kuruluna katılmak zorundadırlar. 

Başkanların kanunî mazeretleri halinde o 
dairenin en kıdemli üyesi Başkanlar Kuruluna 
katılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen sayın milletvekili?. Yok. 

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

Yargıtay Birinci Başkanı, Birinci Başkanve
killeri, İkindi Başjkanları ve üyeleri üe, Cum
huriyet Başsavcısının disiplin işlemleri : 

Madde 23. — Yargıtay Birinci Başkanı, 
birinci başkanjvekiilleri, İkinci Başkan ve üye
leri ile Cumhuriyet Başsavcısı hakkında disip
lin cezası uygulama yetkisi Haysiyet Divanıma 
aittir. 
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Haysiyet Divanı, Birinci Başkanın Başkan
lığında, Cumhuriyet Başsavcısı ile her daire
den bir üyenin katılması ile teşkil edilir. 

Haysiyet Divanının toplanması gerektiğin
de, kurula katılacak üyeler Birinci Başkanlık 
Divanınca her daireden o dairedeki Başkan ve 
üyeler arasından ad çekme suretiyle bir asıl ve 
bir yedek üye olarak belli edilir. 

Haysiyet Divanı üye tamsayısı ile toplanır 
ve 2/3 çoğunlukla karar verir. 

Birinci Başkanın yokluğunda kıdemli Bi
rinci Başkanvekilfi Haysiyet Divanına başkan
lık eder. Haysiyet Divanı, Yargıtay üyeliği
nin vakar ve onuruna dokunan kişisel haysiyet 
ve itibarını kıran ya da görev icaplarına uy
mayan davranışlarından dolayı haklarında di-
sliplin kovuşturmasını gerektiren eylemin ağırlı
ğına göre «uyarma, görevden çekilmeye davet» 
işlemlerinden birini uygular. 

Yukardaki fıkrada yazılı eylem ve davranış
ları her ne biçimde olursa olsun haber alan Bi
rinci Başkan gerekli soruşturma işlemini yap
mak üzere durumu Birinci Başkanlık Divanına 
Ibildirir. 

Adalet Bakanlığı ile Yüksek Hâkimler Ku
rulundan gelen ihbar ve şikâyetlerin sonucu 
Adalet Bakanlığına veya Yüksek Hâkimler Ku
ruluna bildirilir. 

Şu kadar ki, şikâyet ve ihbar, soruşturmayı 
igerektiren belli bir konuyu ihtiva etmezse işle
me konmaz. 

Birinci Başkanlık Divanı yapacağı ya da 
yaptıracağı soruşturma sonunda toplanan deılil-
lerıi yeterli görürse; soruşturma dosyasının bir 
raporla Yüksek Haysiyet Divanına gönderil
mesine, aksi takdirde bir işleme yer olmadığı
na kesin olarak karar verir. 

Haysiyet Divanı Başkanı ilgilinin savunma
sını ister, ilgili dilerse kendi ya da gönderece
ği vekil aracılığı ile savunmasını yapabilir. 

Haysiyet Divanı, delilleri serbestçe takdir 
'eder. 

Bu kararlar aleyhine ilgili tebliğ tarihinden 
itibaren 15 gün içinde konunun bir defa daha 
incelenmesini Haysiyet Divanından isteyebilir. 
İtiraz üzerine inceleme evrak üzerinde yapılır. 
İtiraz yerinde görülürse ceza tümü ile kaldırılır 
ya da değiştirilir. İtiraz üzerine verilen ka
rarlar kesimdir. 

Kesinleşmiş olan görevden çekilmeye davefc 
kararının tebliğinden itibaren ilgili mezun sa
yılır ve bir ay içinde görevden çekilmediğü ya 
da emekliliğini istemediği takdirde görevden 
çekilmiş sayılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın milletvekili? 
• MUSTAFA KARAMAN (Gümüşhane) — 
Söz istiyorum sayın Başkan, 

NACİ GACIROĞLU (Erzurum) — Söz isti
yorum efendim. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Söz istiyo
rum. 

İSMAİL HAKKI ALACA (Kars) — Ben de 
söz istiyorum sayın Başkan. 

TURHAN ÖZCÜNER (İçel) — Söz istiyo
rum sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hay hay efendim. 
Buyurun sayın Karaman. 
MUSTAFA KARAMAN (Gümüşane) — Sa

yın Başkan, muhterem milletvekilleri; 
Müzakeresini yapmakta olduğumuz Yargı

tay Teşkilât Kanununa geçen yıl Adalet Ko
misyonda müzakeresi sırasında, ben de Komis
yon üyesi olarak bulunuyordum. Bu 23 ncü 
maddenin Komisyonda müzakeresi sırasında bi
zim Hükümetin tasarıda getirdiği şekli destek
lememiz suretiyle, (ki o gün Hükümet ve bu
gün Adalet Bakanlığı temsilcisi İsmet bey de 
bunun şahididir) uzun ve ariz amik bir müzake
reden sonra Hükümet tasarısı, (aynen kabul 
edildiği halde, ki yanlış hatırlamıyorsam 8'e 
karşı 2 oyla bu geçti) bilahare, bu şekilde rey 
kullanan arkadaşların haıberi olmadan bir tek
riri müzakere önergesi, verilmek suretiyle, şim
di huzurunuza gelen ve Adalet Komisyonu met
ni olarak kabul edilen şekline bürünmüştür. Biz 
neden tasarıdaki bu maddenin değiştirilmesi
nin, karşısında idik? Bunu şimdi huzurunuzda 
izah etmeye çalışacağım. Evvelemirde, bu Yüce 
Mahkemeyi ve bu Yüce Mahkemenin mensup
larını tenzih etmek suretiyle maruzatıma başla
yacağım. 

Bu son iki ve üç yıl içerisinde bütün adalet 
camiasında olduğu gibi Yargıtayda da; arzu 
etmediğimiz, kanunların ve Anayasanın dahi 
cevaz vermediği; hoş karşılayamadığımız ve 
hiçbir vatandaşın dahi hoş karşılamasına im-
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'kân olmayan bâzı noksanları müşahede ettiğimiz 
içindir ki, maddenin bu şekline karşı geldik. 

Bunu bir misâlle izah etmek isterim, ki Ko
misyonda da aynı fikirlerimi söylemiştim, bu
gün yüksek huzurlarınızda da yine aynı cümle
leri kullanmak suretiyle fikrimi izah etmeye 
çalışacağım. 

Ben o gün Yargıtayın sayın temsilcilerine 
bir soru tevcih ettim. Onlar bir oto - kontrol 
sistemi ister bizden. O gün, sayın daire başkan
ları veya üyelerinden herhangi birisinin disip
linle ilgili suçlarından dolayı bir oto - kontrol 
sistemi kurmak suretiyle, kendi bünyelerinde 
kuracakları bir disiplin kurulu vasıtasiyle, bu 
üyelerin tecziyesi cihetine gitmek istediklerini 
ve bunun daha uygun olacağı yolunda beyanda 
bulundular. Ve hattâ Komisyon üyelerine şah
sî ricalarda bulunmak suretiyle bu fikirlerini 
tahakkuk ettirme yolunu da seçtiler. 

Biz, şu şekilde karşı çıktık; ben onlara 12 
Mart Muhtırasından önce, adaleti tevzi babın
da Cenab-ı Hakkın tecelligâhı olan o Yüce Mah
kemede giyilmesi icabeden cübbeleri giymek 
suretiyle yürüyüş yapan hâkimlere hangi müey
yideyi tatbik ettiniz, bunlar hakkında hangi ko
vuşturmayı yaptınız da bugün bizden böyle 
bir oto - kontrol sistemi istiyorsunuz? diye sor
dum ve cevap istedim. 

Bugün Yargıtay Birinci Başkanı olan Sa
yın Menteş'e bu soruyu tevcih etmiştim. Ko
misyonda. Tabiî ki buna cevap alamadım. Eğer 
o gün yürüyüşe iştirak eden bu sayın hâkimler 
hakkında bir disiplin kovuşturması açılsa idi ve 
bu Yüce Mahkemede o hâkimler hakkında bir 
disiplin kararı alınmış olsa idi biz kemali hu
zur içerisinde, onların istediği bu oto - kontrol 
sistemini vermekte sureti katiyede tereddüt et
mezdik. 

$aym arkadaşlarım, çok istirham ediyorum, 
iyice düşünün teklifimi, ondan sonra reylerini
zi kullanın. Yıllar yılı müşterek mesai arka
daşlığının husule getirdiği yakınlık, dostluk ah
baplık neticesi her hangi bir sayın üyenin di
siplin kurulu tarafından tecziyesi icabedecek 
bir fiili vâki olduğu takdirde; böyle bir komis
yonun, objektif ölçüler içerisinde ve çok yakın 
samimi ahbaplık ve dostlukların havasının do
ğurduğu bir yakınlıkta, müspet ve objektif rey 
kullanmak suretiyle onları (birilbirlerini daha 
doğrusu) tecziye edeceklerine ben şahsen inan

mıyorum ve kendi nefsimden de bir misal ver
dim orada, yine aynen kullanıyorum. 

Ben kendimi çok objektif bir insan kabul et
tiğim halde, bâzı hallerde her hangi bir arka
daşımın aleyhinde reyimi kullanırken tereddüte 
düşüyorum. Kaldı ki, geçmiş yıllarda Yüce 
Mahkeme bize bu mevzuda iyi bir imtihan vere
memiştir! 12 Mart Muhtırasından-evvel, «Bu 
memlekette demokratik nizam yıkıldı» diye 
Meclis kürsülerinde olsun sokaklarda olsun bar 
bar bağırıp durdular. Kim yıktı bu memlekette 
demokratik nizamı? Bir memlekette en yüksek 
yargı organına mensup hâkimler, hakları olma
dığı halde; Anayasa böyle bir hak vermediği 
hâlde, Hâkimler Kanunu böyle bir hak verme
diği halde neye istinat ederek sokağa dökül
mek suretiyle yürüyüş yaptılar? Acaba, Türki-
yede 12 Mart Muhtırasını getiren sebeplerin ba
şında , bu saym hâkimlerin yürüşü yok mudur ? 

Çok istirham ediyorum objektif olalım; ger
çekler acı da olsa, burada dile getirelim. Ma
demki bir teşkilât kanunu çıkarmaya çalışıyo
ruz, bunu en iyi şekilde değerlendirmek mecbu
riyetindeyiz. 

Sonra, biz bu tasarıyı Anayasa rda yapılan 
tadilâta muvazi olarak çıkarıyoruz. Yani, son 
çıkardığımız Anayasa tadilâtına uygun bir teş
kilât kanunu çıkarmaya çalışıyoruz. Yargıtay 
üyelerini seçen makam neresi?. Yüksek Hâ
kimler Kurulu. Ee, onları seçen bir kurulun, 
(Hükümetin teklifinde olduğu gibi) disiplin 
suçlarından dolayı takibat yapması, suç işlen
mesi halinde de onları tecziye etmesi en normal 
bir yol değil midir arkadaşlarım? Size soru
yorum. 

Bu itibarla, madde Hükümetin tasarıda sev-
kettiği şekliyle kabul edildiği takdirde bu Yü
ce Mahkeme ilerde tahaddüs edecek bâzı hadi
selerden dolayı şaibe altında kalmayacaktır. 
Bunun bugünden hesabını yapmak mecburiye
tindeyiz. Düşünün vatandaşın durumunu, düşü
nün Türk milletinin durumunu. İtiraf edeyim 
(ben de bu camianın bir mensubu idim) Türki-
yede adalet camiası iyi bir imtihan verememiş
tir. Türk millettinin, adalet mekanizmasına iti
madı yoktur arkadaşlarım. Ama sebepleri ner-
den gelmiştir, müsebbibi kimdir, bunun izahına 
girmek benim de hakkım değildir, yapmayaca
ğım. Yalnız, gerçek olan budur. İtimat edilir 

— 101 — 



M. Meclisi B : 102 2 . 5 . 1973 O : 1 

(bir müessese haline getirmek mecburiyetinde
yiz. Çünkü, vatandaşın en son sığınacağı merci 
burasıdır. Her türlü şaibeden uzak tutmak mec
buriyetindeyiz burayı. Objektif ölçüler içerisin
de bir disiplin kurulu kurulmadığı takdirde 
Ibunlar, bundan sonraki günlerde de bu işlere 
devam edecektir. 

Bu itibarla, 23 ncü maddenin Adalet Komis
yonunda kabul edilen şekli maddeden çıka
rılmalıdır. Hükümetinin teklifinin aynen kabu
lü yolunda bir önerge verdim. Bu maruzatım 
muvacehesinde Yüksek vicdanlarınızda tartın, 
eğer hakikaten isaibetli görürseniz Adalet Ko
misyonunun tedvin şeklini kabul edin. Eğer ba
na hak veriyorsanız, Hükümetin teklif ettiği 
şekli ile 23 ncü maddeyi geçirmekte büyük fay
da vardır. Bunu kalbul etmeseniz bile hiç ol-
imazsa bizden sonra gelecek nesillerin, Yargıtay 
üyelerinin bir hükümeti protesto için sokaklar
da cülblbeleriyle yürüdüğünü öğrenebilmeleri 
maksadiyle, bu hareketlerini Meclis zabıtları
na geçirmek gayesiyle de konuştuğumu arz ede
rim. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Sayın Gacıroğlu, buyurunuz. 
NACİ &ACIROĞLU (Erzurum) — Sayın 

Başkan, muhterem milletvekili arkadaşlarım; 
Yargıtay teşkilatı ile ilgili olarak tedvin e'di-

len bu 23 ncü maddenin görüşülmesi sırasında 
ben de; hukukla kabili telif olmayan, hakla, ne-
safetle tamamiyle tezat içerisinde bulunan bir 
durumun telâfisi ve ortadan kaldırılması için 
konuşma lüzumuna inanmış bulunmaktayım. 

Muhterem arkadaşlarım, (dikta hariç, cun
ta hariç) demokratik nizamla idare edilen dev
letlerde bir oto - kontrol, bir müessese içinde 
hir kurulun kendi ken'disini denetlemesi hiç bir 
şekilde tecviz edilmemiştir. 

Hukuk devletinin ana kaidesi; Anayasa 
müesseselerinin dengeli olarak birbirini kontrol 
etmesidir. Burada maalesef müşahede edilmek
tedir ki Yargıtay, Anayasa haricinde, müstakil 
mütalâa edilmekte; suç işleyen Yargıtay üyele
ri, icabı halde bizzat Yargıtay tarafından mu
hakeme edilmektedir. Bir müessesenin, hem 
müşteki, hem kaza organı olduğu görülmemiş
tir. Bu manada, Komisyonca kabul edilen 23 
ncü madde, şekli itibariyle hukuka ve bizzat 
adaletin kendisine aykırı bulunmaktadır. 

Türkiyede hukuk düzenimizde yalnız bir tek 
istisna vardır; bu hak sadece Anayasa Mahke
mesine sağlanmıştır. Anayasa Mahkemesi oto -
kontrol sistemine tâbidir ve kararları kesindir. 

Muhterem arkadaşlarım, Anayasamızın 139 
ncu maddesinde Yargıtay'ın teminatları ve öz
lük işleriyle ilgili özel hükümler mevcut değil
dir. Özlük işlerinden dolayı Yargıtay üyelerinin 
şahsen teminata sahip oldukları tedvin edilme
miştir. 

Sonra, bu durum şunu ortaya çıkarmakta-
tadır ki, Yargıtay üyeleri de diğer hâkimler 
gibi, denetleme ve teftiş kurulunun denetimine 
tâbi bulunacaktır. Zaten aslında Yargıtay üye
lerini doğrudan doğruya Yüksek Hâkimler Ku
rulu kendi aralarından seçmektedir. Seçimini 
yaptığı, takdir hakkını kullandığı Yargıtay 
üyelerini bu manda murakabeye tâbi tutmak ve 
bunları incelemek görevinin de, netice itibariyle 
Yüksek Hâkimler Kurulu'na ait olacağı izahtan 
varestedir. Zaten, müessesenin aslında kendisi
ne ters düşmektedir: Suç işlesin, kendi kendisi-, 
sini muhakeme etsin ve verdiği karar kesin ol
sun. 

23 ncü maddenin son fıkrasında, «kendi 
bünyesi içinden kurulacak haysiyet divanı ka
rarlarının kesin olacağı» bu maddede gösteril
miştir. Bir Yargıtay üyesi (Yargıtay üyelerini 
tenzih ediyorum) olarak bazen suç işlendiği de 
vâki olmaktadır ve bu görülmemiş şey değildir. 
Türk milletinin, netice itibariyle itimadının tam 
olması için Yargıtay ile ilgili suçların Yargıtay 
hareinde bir müessesede, özellikle doğrudan 
doğruya bu hâkimleri denetlemekle mükellef 
Yüksek Hâkimler Kurulu kanaliyle teftiş, mu
rakabe ve muhakemesinin yapılması lüzumu 
vardır. «Haysiyet Divanı» diye uydurma bir 
müessesenin Yargıtay'ın içinde teşekkülü, ada
let cihazının birbiriyle gayet samimi olan (Yar
gıtay üyeleri arasındaki) münasebeti nazarı iti-
bare alınırsa; en yüksek merci Temyiz organı 
hakkındaki görüş ve kanaatler, Türk Milleti in
dinde sarsılacaktır. 

Kanaatlerimi arz eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN —. Sayın Ülker, buyurunuz. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım; 
Bu madde ile Yargıtay Birinci Başkanı, Bi

rinci Başkanvekilleri ve İkinci Başkanları ve 
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üyeleriyle Cumhuriyet Başsavcısının disiplin iş
leri, müzakereye esas olan Komisyon metninde 
«Haysiyet Divanı»na bırakılmış bulunmakta
dır. 

Hükümetin yaptığı teklifte ise, «Yargıtay 
Başkan ve üyeleriyle, Cumhuriyet Başsavcısı 
hakkında disiplin cezası uygulamak yetkisi 
Yüksek Hâkimler Kurulu Genel Kurulu'na ait
tir.» denmiş bulunmaktadır. Şimdi, birçok de
ğerli arkadaşlarımız meseleye temas ettiler. 

Evvelâ, kanaatimce meseleye Anayasa açı
sından bakmak gerekir; 

Hükümet teklifinde, bu görevin Yüksek Hâ
kimler Kıarulu'na verilmesinden bahsedilmek
tedir. Anayasada kural olarak bir kuruluşa bir 
ibir göTev verilmiş ise bu açıkça, Anayasa mad
delerinde gösterilir, gösterilmek lâzımdır. Şim
di bizim elimizde Anayasanın, Yüksek Hâkim
ler Kurulu ile ilgili 143 ve 144 ncü maddeleri 
ve bunların değişik şekilleri vardır. Eğer, Ana
yasa koyucu açıkça, Yargıtay üyeleri için böy
le bir görev vermiş olsaydı, bunu da bu madde
lerde açık bir şekilde yazması gerekirdi. 

Buna karşı; «Diğer genel maddelerde hâ
kimlerden bahsedilmiştir. Bu hâkimlerde en 
yüksek derecesi içerisinde Yargıtay üyeleri var
dır» denilebilir. Ama bu düşünce ile, Anayasa
nın her noktada açıkça müesseseleri ve görev
leri vermesi düşüncelerini karşı karşıya getirir
sek ; birisinde bir açıklık vardır. Yani böyle bir 
hüküm yoktur, böyle bir görev verilmemiştir; 
öbürkünde ise, genel hükümlerden buraya doğ
ru bir anlam çıkarmak istemekte ve ibir yorum 
yapılmaktadır. 

Şimdi iki hukuk meselesi, iki çeşit olarak 
önümüze gelmiştir. Birisinde açıklık var; açık
ça, görev verilmemiştir. Anayasada görev veri
len her yerde açıkça verilmiştir. Anayasa Mah
kemesi kısmını açıyor ve okuyoruz: «Anayasa 
Mahkemesinin görevleri şunlardır..» diye sayı
yor. Buraya geliyor: Yüksek Hâkimler Kurulu
nun bu kadar önemli bir işi, Yüksek Hâkimler 
Kurulu'nun, Anayasaca görevli olduğu iddia 
edilen bu kadar önemli bir işi burada açıkça 
iSÖylenmiyor. öyle ise bu iki durumdan, açıkça 
söylenmeyiş durumuna gitmemiz doğru olur. 
Anayasa açısından meseleyi bu şekilde görmek 
gerektiği inancındayım. 

Temeline gelince; yani bu usul meselesi olu
yor. Anayasa bakımından mümkün müdür, 

mümkün, değil midir. Mümkün değildir. Esasa 
gelince^ yani «usul meseleleriyle esasa karşı mı 
çıkılıyor?» diye düşünüldüğünde de, şu durumu 
görüyoruz: 

Anayasanın 143 neü maddesinde, «Yüksek 
Hâkimler Kurulu 11 asıl ve 3 yedek üyeden ku
ruludur. Üyeler, Yargıtay Genel Kurulunca 
kendi üyeleri arasından ve üye tamsayısının salt 
çoğunluğuyla gizli oyla seçilir» der. 

Şimdi belki, dışarıda, Anayasa hükümlerini 
bilmeyen kimseler tarafından, «Yüksek Hâ
kimler Kurulu ayrı bir yerdir, orada ayrı hâ
kimler vardır. Yargıtayda da ayrı hâkimler var
dır» demişler. Bir daha okuyorum: «Yüksek 
Hâkimler Kurulu 11 asil ve 3 yedek üyeden 
kuruludur. Üyeler Yargıtay Genel Kurulunca 
kendi üyeleri arasında ve üye tam sayısının 
salt çoğunluğuyle ve gizli oyla seçilir.» 

Görülüyor ki; ister Yargıtay olsun, ister 
Yüksek Hâkimler Kurulu olsun, kaynağını 
kendinden alıyor. Yargıtay ve Yüksek Hâkim
ler Kurulu, kaynağını Yargıtaydan alıyor, kay
nak olarak Yargıtayı alıyor. «Efendim, bunlar, 
yani bu yüksek yargıçlar hislerine kapılabi
lirler. Eğer Yargıtayda bir Yüksek Haysiyet 
Divanı teşkil edilirse, Haysiyet Divanıındaki 
Yargıtay üyeleri başka türlü hareket «der. 
Yargıtaydan, Yüksek Hâkimler Kuruluna se
çilip giderlerse,^ orada başka türlü hareket 
ederler.» (A. P. sıralarından «Doğru» sesleri) 
tasarıda düşünmek mümkün olamaz arkadaş
lar. Mümkün olamaz. Çünkü, eğer burada bir 
meslek yakınlığı veya bağlantısı ve bir mes
lek gayreti düşünülüyorsa, hepsinin kaynağı 
birdir, hepsi de yüksek dereceli hâkimdir. 
Bu mantıktan hareket ettiğimiz zaman, Tür
kiye'de Yargıtay mensuplarının disiplin ha
reketlerini inceleyecek bir kimseyi bulamaya
cağımız noktasına varılır; eğer bu noktadan 
düşünürsek bulamayız. 

Kaldı ki, değerli arkadaşım Gaeıroğlu da 
ifade ettiler: «Anayasa Mahkemesi böyle bir 
esas getirmiştir». Bırakalım, o yüksek bir yar
gı organıdır. 

NACİ GACIROĞLU (Erzurum) — Ama 
kontrolü ona ait. 

REŞİT ÜDKER (Devamla) — Disiplin işi 
başka bir şeydir. Disiplin işlerinde genel ola
rak kural, o mesleğin içinde olanların disip-
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İm meselelerini ele almasıdır, o mesleğin için
de olanların. Yani, avukatlar, avukatlığın va
kar ve haysiyetine, onuruna dokunacak hare
ket yaptığı zaman buna avukatlar karar ve
rir, başka hiç kimse karar veremez. Hiç kim
se kalkıp da «Niye avukatlar kendileri hak
kında karar veriyor 1» demez, diyemez. Çünkü 
avukatlar, doktorlar, mühendisler ve diğer mes
lek erbabı ve sairede, hepsinde, kamu niteli
ğindeki meslek kuruluşları halinde organize 
edilmiş bu teşekküllerde mesleğin kendi ken
dine denetimi vardır. Bunun bir sebebi de, 
o mesleğin inceliklerini ancak o mesleğin içe
risinde olanların ibilmesidir. Yoksa vatandaş 
bir doktoru, bir avukatı, bir mühendisi, bir 
yargıcı muhakeme etmeye kalksa, [buhu lâa-
lettayin herhangi bir kurula vermiş olsak; 
bu mesleğin inceliklerini, vakar ve haysiyeti
ni, onurunun ne demek olduğunu incelikleri 
ile bilmedikleri için bunun içinden çıkamazlar. 
Asırlarca yapılan denemelerden sonra bu nok
taya gelinmiş, bu böyle kabul edilmiş. 

E, nasıl onlar için diy emiyorsak... 
üSRAGÎ GACIROĞLU (Erzurum) — Ama 

kontrolü ona ait. 
(REŞİT ÜLKER (Devamla) — Efendim, 

«Kendi kendilerini korurlar. Onun için biz avu
katları doktorlara denetletelim, doktorları da 
avukatlara denetelim, başkalarını da bilmem..» 
diyemeyiz. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Öyle 
bir şey yok. Yüksek Hâkimler Kurulu da kan-
di kendini denetler.. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Çok özür di
leyerek ifade edeyim, böyle bir şey dediğinizi 
söylemek istemedim; ama fikir yürüttüğü
nüz zaman, tatbikata koyduğunuz zaman, is
ter istemez bu neticeye mantıkî sonuç olarak 
ulaşabiliriz. Bunu söylemediğinize eminim. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, bu bakımdan 
da, yani temel ve esas bakımından da, Yargı
tay üyesiyle Yüksek Hâkimler Kurulu üyesi 
arasında hiçbir fark yok. Olmadığına göre ve 
mesleklerde kontrol otokontrol; kendi kendi
ni kontrol olduğuna göre, getirilen madde 
yerinde ve doğrudur. 

Şimdi, değerli arkadaşlarım burada konu
şurlarken bir noktada Sayın «İmran ö'ktem 
hâdisesine» temas ettiler. Ve orada disiplin ka-

— 104 

rarı alınıp alınmadığını sanki bu işin 'gerekçe
si gibi gösterdiler. 

Değerli arkadaşlarım; insanlar işçi olabi
lirler, parlâmanter olabilirler, sade vatandaş 
ve ev kadını olabilirler ve hâkim olabilirer; 
fakat bunarın bir noktada onurları vardır, 
'bağlandıkları değer hükümleri vardır. Siz bu 
değer hükümlerini tutup ayakaltına aldığınız 
zaman, onlar da bir reaksiyon gösterirler. Şim
di, bizim İçtüzüğümüze göre; hiçbir üyenin 
aşağıdan yukarıya sataşmaması lâzımdır. Ama 
ben buradan sizi kızdıracak bir şey söylesem 
veyahut şu söylediğim sözler size dokunsa, 
siz ister istemez aşağıda'n bağırırsınız. Ama 
hiç kimse de size, bu normal tepkinizden do
layı Ibir şey söylemez; çok ileri giderseniz Baş
kan müdahale eder, çanı, çalar, ve saire.. De
mek istiyorum ki, meseleleri, olayları bir bü
tün olarak ele almak lâzım; hangi şartların, 

hangi koşulların içinde, hangi olayların oldu
ğunu incelemek lâzım. Meseleleri tek taraflı, 
tek açıdan almamak lâzım. 

Onun için ben bunu, bu mesele ile onun 'bir 
ilişkisi olarak görmüyorum, her şeyimizi hu 
yüksek yargıçlara tevdi etmiş oluyoruz. Şu 
bakımdan tevdi etmiş oluyoruz: İdam cezasını) 
olan veriyorlar. Türk Ceza Kanununda en ağır 
ceza ne ise onlar veriyorlar. Mal Hukukunda 
en ağır maddî neticeleri olan kararları onlar 
veriyorlar. Öbür tarafa geçiyoruz, (Burada biz 
kanunu çıkarıyoruz) Anayasa koyucu Anaya
sa MaJhkemesine bu yetkileri vermiş: Bu ka
nunların bazan bir kısım hükümlerini, bazan 
tümünü iptal edebiliyorlar.. Biz, bakan veya 
Başbakan olup da suç işlersek ve Yüce Parlâ
mento, Birleşik Toplantısında, herhangi birimi
zi Yüce Divana sevkederse, Yüce Divan da bi
zim hakkımızda karar verir. E, şimdi, bütün 
bunları veriyorlar. Burada şu arz ettiğim di
siplin fiilleri, eylemleri yanında Yargıtay 
üyesinin de bir disiplin fiili olacak. Onun du
rumunu da düşünün.. Bu çok nadir olan bir 
şeydir; her müessese kendi varlığımı koruya
cağı gibi, Yargıtay da kendi varlığım elbet
te koruyacaktır. Onlar hepimizden daha iyi ko
rur. böyle bir şey üzerinde tartışma yapmak 
hakkımızdır; ama temelde sağlam bir tartış
ma yapmakta da değiliz. Yüksek Hâkimler Ku
rulu... 
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NAOÎ GACIROĞLU (Erzurum) — Meclis 
kendi içinde bir haysiyet divanı kurmuyor.. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz lütfen 
efendim. 

REŞİT ÜÜKER (Devamla) — Şimdi, «Yar
gıtay Birinci Başkanı, Birinci başkanvekilleri, 
İkinci Başkan ve üyeleri ile Cumhuriyet Baş
savcısı hakkında disiplin cezası uygulama 
yetkisi haysiyet divanına aittir.» diyor. 

Şimdi, değerli arkadaşlarım; böylece getiri
len Komisyon metni doğrudur, yerindedir. Lüt
fediniz ihtisas Komisyonumuzun bu kararına 
iltifat buyurunuz. 

Saygılar sunarım. 
OBAŞKAN —Sayın Özgüner, buyurunuz efen

dim. 
'TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Sayın Baş

kan, sayın arkadaşlarım; 
Biraz evvel, grupumdan bir arkadaş konu

lurken (Yanlış anlamadıysam) diğer gruptan 
bir arkadaşımızın, «Meclis her şeyin üzerin
dedir» dediklerini duydum. Meclis her şeyin 
üzerindedir diye diye 12 Mart'a geldik. 12 
Mart'tan çıktık da hâlâ mütenebbih olma
dık herhalde.. Meclis; aklıselimin yanında, hu
kukun yanında olmazsa 27 Mayıslar da, 12 
Mart'larda olur arkadaşlar. Rejime sahip çık
mak, hukuka bağlılıkla mümkündür. Evvelâ; 
«Meclis her şeyin üzerinde» diye diye nereye 
geldik, nereye gidiyoruz, ona dikkat etmek 
lâzıımdır. 

Şimdi arkadaşlarım, eğer maddeyi taşan 
konuşmalar olmasaydı bu 23 ncü maddede mü
him gibi görünmezdi. Ancak, 23 ncü madde-' 
den çııkarıp 12 Mart'm nedenlerini araştır
maya değinen konuşmalar şüphesiz biraz bi
zim de konuşmamızı gerektirdi. 

12 Mart'ı, cüppesini giyen Yargıtay üyele
rinin yürüyüşüne bağlamak ciddiyetten uzak 
bir görüştür, yahut da meseleyi bir ucundan 
görmektir... 

BAŞKAN —. Sayın Özgüner, siz kendi fik
rinizi söyleyin; başka bir arkadaşımızın fikri
ni eleştirmeyin. 

TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Ben 
kendi fikrime devam ediyorum Sayın Başkan; 
fakat benim şu konuşmama rağmen, aynı ika
zı diğer sayın arkadaşlarımıza neden yapma
dığınızı da Meclisin bir üyesi olarak Sayın 

Başkandan sormak ve za/butlara geçirmek is
terim. Olmaz böyle.. 

BAŞKAN — O arkadaşımız Hükümet met
nini savunuyor efendim. 

TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Siz ta
rafsız olun Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Taraflıyım, tarafsızım, o sizi 
ilgilendirmiyor. Ben sizi usule davet ediyo
rum. 

TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Meclisi 
istediğiniz gibi yönetemezsiniz usule uymaya 
mecbursunuz... 

BAŞKAN — Tamam.. 
MUSTAFA KARAMAN (Gümüşane) — 

Benim konuşmam herhangi bir" üyenin konuş
masına cevap mahiyetinde değildi. Dikkatli ko
nuşun, peşin vereceğiniz cevaplara... 

TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Benim 
cevabım sizden ziyade Gaeıroğlu'nadır Sayın 
Karaman. 

MUSTAFA KARAMjAN (Gümüşane) — Pe
şin vereceğiniz cevaplara bizim de vereceği
miz cevaplar var... 

TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Tabiî, 
gayet tabiî.. Rejime bu Mecliste kimin sahip 
çıktığını görüyoruz.. 

MUSTAFA KARAMAN (Gümüşane) — 
'Sokaklara kimlerin döktüğü de meydanda.. 

BAŞKAN — Sayın Karaman, müdahale et
meyiniz.. / 

TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — So
kaklara dökmeyeydiniz. Dökmeyeydiniz . 

BAŞKAN — Sayın Özgüner, görüyor musu
nuz? Görüyor musunuz 23 ncü maddenin dı
şına çıkınca neler oluyor?.. 

TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Saye
nizde ancak böyle olabilir... 

BAŞKAN — Sonra bizim ikazımızı da ta
raflılıkla, tarafsızlıkla itham ediyorsunuz.. 

Devam buyurun 23 ncü madde üzerinde. 
TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Sayın 

Başkan, bana oturdukları yerlerden müdaha
le edenlere siz seslenmezseniz.. 

BAŞKAN — Sesleniyorum efendim, onla
ra da sesleniyorum... 

TUHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Arkadaş
larım, şimdi, 12 Mart'tan evvel yürümüş olan
lar disiplin cezasını mı gerektirirdi, Türk Ce
za Kanununun tatbikini mi gerektirirdi? Ev-
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velâ bunu araştıralım. Disiplin cezası ile Türk ı 
Ceza Kanununun, ya da başkaca özel kanun
ların tecziye edip etmemesi bahis mevzuu olan 
durumları birbirinden ayırmak lâzımdır. Ha, 
12 Mart'tan evvel yürümüş olanlar Toplantı 
ve Grösteri Yürüyüşleri Kanununa göre suç mu I 
işlediler İktidardınız, yoksa aksini mi söylü
yorsunuz . Ha, iktidardan düşmüştünüz... 

BAŞKAN — Yine mi 23 ncü maddeyi ha
tırlatayım Özgüner? 

TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) - , Bir ik
tidar... 

BAŞKİAN — Saym Özigüner, tekrar 23 ncü 
maddeyi hatırlatayım mı efendim? 

(Gümüşane Milletvekili Mustafa Karaman 
yerinden kalkarak kürsünün önüne geldi). 

BAŞKAN— Sayın Karaman lütfen yerini
ze, lütfen efendim. 

MUSTAFA KARAMAN (Gümüşane) — 
Sen hukukçusun, hukukçu geçiniyorsun değil 
mi? 

BAŞKAN — Saym Karaman lütfen yerini
ze oturunuz efendim. 

TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Otur 
da konuş, acz içinde olma L 

MUSTAFA KARAMAN (Gümüşane) — 
Hukukçu geçiniyorsun değil mi? 

BAŞKAN — Çok rica ederim bağırmayın. 
TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Sen hu

kukçu geçiniyorsun, ama öğreteceğim, öğre
teceğim, öğreteceğim. Sana ben öğreteceğin 
bunları, öğreteceğim. 

BAŞKAN — Sayın Karaman... 
MUSTAFA KARAMAN (Gümüşane) — 

Çok görmemek lâzım bunları Tımarhaneden gel
din sen. 

TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Şimdi 
arkadaşlarım... 

BAŞKAN — Sayın Karaman.. 
TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Akıllı 

adam olmadığın.. 

BAŞKAN — Yerinize oturunuz lütfen, rica 
edeceğim Sayın Karaman. 

iMUSTAFA KARAMAN (Gümüşane) — 
Bir Hükümetin Yargıtay üyelerine müdaha
lesi mümkün mü? Yargıtay üyeleri yürüye
cek, Hükümet müdahale edecek. Bu mümkün 
mü? I 
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TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Anlat
tığın tarafı öğren, öğren. Öğreneceksin şim
di. 

Arkadaşlarım Baroya mensup bir arkadaş 
bu konuşan. Baroda bir disiplin suçu işleyen 
kişi, acaba.. 

MUSTAFA KARAMAN (Gümüşane) — 
Bakırköye git, tedavi ol, 

BAŞKAN — Sayın Karaman müdahale et
meyin. 

TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) —. Acaba 
etiblba tarafından mı disiplin cezasına tabi 
kılınır 1 

MUSTAFA KARAMAN (Gümüşane) — 
Bakırköye git,' . 

BAŞKAN — Sayın Karaman, Saym Kara
man.. 

TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Terbi
yesiz konuşma, terbiyesiz konuşma. 

BAŞKAN — Sayın Karaımaın.. Çok rica ede
ceğim, müdahale etmeyiniz. 

MUSTAFA KARAMAN (Gümüşane) — 
Haysiyetsiz herif. 

TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Haysi
yetli bir hareket mi yapıyorsun sen? 

MUSTAFA KARAMAN (Gümüşane) — 
İn aşağı da görüşürüz o zaman. 

TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Görü
şürüz. 

BAŞKAN — Saym Karaman eğer asabımı
za hâkim değilseniz lütfen dışaırıya teşrif bu
yurun. 
- TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) - , Arka
daşlarım, bir baro mensubunun işlediği bir di
siplin suçu ancak baro camiası içerisinde, ken
di bünyesinde disipline edilir. Kendi bünye
sinin dışında, meselâ etibbanm bir baro men
subunu disiplin cezası ile tecziye edebilmesi 
mümkün değildir. 

Gelelim şimdi partilerin durumuna baka
lım. 

Arkadaşlarım, partilerde disiplin cezası 
kim tarafından verilir? Bir partinin bünye
sinde işlenen disiplin cezası ancak o parti bün
yesinde muhakeme edilir ve orada disipline edi
lir. Başka bir mercide bunun disipline edile
bilmesi mümkün değildir. 

Arkadaşlarım, yine bir disiplin cezasını 
Türk Ceza Kanununun, ya da başkaca kanun-
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ların, özel kanunların bahis konusu ettiği ce
zalarla karıştırmamak lüzumunu bir kere da
ha tekrar ediyoruz. Şöyle ki, bakınız bu ka
nun tasarısı 23 ncü maddede «Disiplin cezası» 
deyimini kullanır, yine bu tasarı 42 nci mad
desinde, işte arkadaşlarımın özellikle üzerin-

^ de durdukları kişisel ve görevle ilgili suçlar 
dediği ve Türk Ceza Kanununun ve başkaca 
-özel kanunların yegân yegân suç kabul ettiği 
suçları tedvin eder. Şimdi kişisel ve görevle il
gili suçları ayrı bir fasıl halinde nazarı iti
bara aldığına göre disiplin suçları ile başka
ca suçlam birbirine karıştırmış olmaktan mü
nakaşa çıktığı ve 23 ncü maddeyi o anlamda 
anlamak istidadımdan doğduğu meydana çık
maktadır. 

Şimdi arkadaşlarım, bu maddenin müzake
resi yapılırken adlî mercilerin Türk milletinin 
itimadını kaybettiğinden de bahsettiler. Türk 
milletinin adalete olan inancının sarsıldığını 
ilk defa Yüce Meclisten dumaktayız. Yüce Mec
liste bu türlü konuşmalar şüphesiz adalete 
ç,ok zararlı olacağı gibi Yüce Meclise de ya
rar temin etmez. 

Arkadaşlarım bir, ya da iki beğenmediğiniz 
hareketin burada topyekûn karşısına geçseniz 
dahi bir camianın karşısına geçmemelisiniz. O 
•hareketi kendi bünyesinde şüphesiz karşıla
manız... 

• NACİ GACIROĞLU (Erzurum) — Bir ca
mianın karşısına geçen yok, istismar ediyorsun. 

TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Ben 
size karışmadım, mütemadiyen müdahale et
meyin. 

NACİ GACIROĞLU (Erzurum). — Madde-
ile ne alâkası var bu konuşmanın; sadece tah
rik ediyor. 

BAŞKAN — Sayın Gacıroğlu. 
TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Arka

daşlarım... 
BAŞKAN — 23 ncü madde efendim, arka

daşların görüşleri değil. 
TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — 23 ncü 

madde efendim, Haysiyet Divanı gibi, deyim 
de aynen bu, bunu da mı ben söyledim? «Hay- ' 
siyet Divanı gibi uydurma kurulular» deyimi
ni kullandı arkadaşımız. Arkadaşlarım eğer 
hu kanunu böyle geçirirsek siz bu müesseseye 
itibar vermiş olmazsınız bu konuşmanızla. Yü-
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ce Meclis bu maddeyi böyle geçirirse, Haysi
yet Divanı sizin kamnızcâ uydurmadır, oysa
ki kâ-nüniyet kesbedince itibara şayan olacak
tır. Şimdiden nasıl töhmet altında bırakırsı
nız Haysiyet Divanı disiplin suçlarını naza
rı itibara alacak ve onları tecziye edecektir. 

Arkadaşlarım, buna rağmen Türk Ceza Ka- ' 
nunu ile ilgili ve genel hükümlerin bahis mev
zuu olacağı hallerde bu disiplin suçları Hay
siyet Divanının göreceği suçlar meyanmda 
değildir. Disiplin suçu, adı üzerinde ancak 
sınırlı ve bâzı disiplin eylemlerini içine alan 
cezalar tâyin edecektir. Bu ölçüde nazarı itibara 
almak lâzımdır. 

Şimdi arkadaşlarım, arkadaşım bir 12 Mart 
öncesinden bahsettiği için ben de madde ile il
gili olarak bir hususu bahis mevzuu edip kür
süden ineceğim. 

12 Mart'tan önce bir İçişleri Bakanlığı büt
çesinin görüşülmesinde C. H. P. sözcüsü olarak 
şunu söylemiştim: «Batmakta olan bir gemi
nin kaptanından ziyade gemiyi kurtarmaya 
çalışalım» demiştim. 

NACİ GACIROĞLU (Erzurum) ~- Sadece 
tahrik.. Madde ile ne alâkası var bunun? 

TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Arka
daşlarım... 

BAŞKAN — Sayın Gacıroğlu, müsaade edin 
müdahale etmeyin. Sayın Özgüner'in konuşma 
sistemi bu, kaç defa rica ediyorum 23 ncü mad
de diyorum. Bırakın konuşsunlar efendim. 

TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Arka
daşlarım biz yani sizin konuşmanıza müdaha
le ettik mi? Ettik mi? Yani 23 ncü maddeyi 
siz taştınız, biz size müdahale ettik mi? Siz, 
Başkan tarafından müdahale edilmediği için 
devamlı konuştunuz, ben Başkan tarafından da 
ayrıca müdahaleye mâruz kalıyorum, sizden de 
ayrı. 

12 Mart'tan önce bir rejimin geleceğini 
tehlikeli gördüğümüz için şu sözü söylemiş
t ik: «Dün kötü idik, rejim bakımından bugün 
daha kötüye gittik, yarının daha kötüye gi
deceği bir kehanet değildir» demiştik ve «Bat
makta olan bir gemiden ziyade gemi kap
tanını kurtarmaya çalışırsanız, içinde bulun
duğumuz gemi batıyor beraber batarız» de
dik; ama bunu demiş olmamıza rağmen işte 
12 Mart'un zaman geçtikten sonra gelişini böy-
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le cüppeyi giyen birkaç kişiye veya bir cami
aya yükleyivermek gibi, pamuk ipliğine bağ-
iamıak gibi gıayriciddî kabul etitdğim bâr ilddia-
ya bağlamak herhalde isabetli olmamıştır. 

Arkadaşlar şimdi 23 ncü maddede Hükü
metin teklifi Yüksek Hâkimler Kuruluna bu 
görevin verildiği şekilde. Ancak Komisyon, 
disiplin cezası olması bakımından bu yetkiyi 
Haysiyet Divanına vermiş .Seçenlerin muha
keme etmesini esas alır isek, milletvekillerini 
seçen seçmene biz Haysiyet Divanlarında gör
düğümüz disiplin cezasını siz veriniz demek 
gibi bir duruma da düşeriz, benzetme belki çok 
geniş oldu, ama durum bu. Yargıtay üyeleri
ni seçenler Yüksek Hâkimler Kurulu, kendi
lerini seçenler muhakeme edecekler. Bir par
tinin mensubuyuz hepimiz partilerin bir se
çimden sonra kurulan gruplarında disiplin ce
zalarının bahis mevzuu olduğu hallerde grup 
yönetim kurullarının, ya da başkaca Haysiyet 
Divanı mercinin verdiği ceza, yahut disiplin 
cezası herhangi bir surette bunu taşmaz, gru-
'bu taşmaz. Grubu taşması baihis konusu olma
dığına göre, bu benzetmeyi oraya da sıçratır
sanız, şüphesiz arkadaşlarım, kendilerini se
çenlerin muhakeme etmesi esasını kabul eder
sek taa milletvekillerinin de disiplin cezaları
nın ancak seçmenlerinden alınması gerektiği 
şeklinde sonu gelmez bir iddiaya ulaşmış olu
ruz. Bu bakımdan bu 23 ncü maddenin Adalet 
Komisyonu tarafından kabul edildiği şekilde 
geçirilmesi isabetli olur kanısındayım. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Karaca. 
İ$MAL HAKKI ALACA (Kars) — Efen

dim bendeniz istemiştim. Sayın Kjaraea'dan ev
vel bendeniz istemiştim. 

BAŞKAN — Grup adına efendim. 
İSMAİL HAKKI ALACA (Kars) — Hep 

grup adına konuşuyorlar, hep aynı partinin 
adamları konuşuyor. 

[BAŞKAN — Hayır, şahısları adına konuş
tular demin. Sayın Gıyasettin Karaca Cum
huriyet Halk Partisi Grubu adıma konuşuyor 
efendim.ı 

ÎSMlL HAKKI ALACA (Kars) — Kısa ko
nuş, bize de fırsat ver. 

BAŞKAN — Müsterih olunuz efendim, saat 
20,00'ye kadar çalışacağız, konuşma imkânı

nız var, Genel Kurulun almış olduğu karar veç
hile. 

C. H. P. GRUPU ADINA GIYAjSETTlN 
KARACA (Erzurum) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; 

Oldukça heyecanlı geçen 23 ncü madde üze
rinde hiçbir suretle tehevvüre kapılmadan ve 
sinirli bir havanın yaratılmasına meydan ver
meden grupum adına görüşlerimizi arz ve ifa
de etmeye çalışacağım. 

Muhterem arkadaşlarım, takdir buyurur
sunuz ki, cemiyet hayatında asıl olan hüsnü
niyettir. Bizler milleti temsil ederek buraya 
geldik. Devletin de, milletin de en son, en yük
sek merciidir burası. Bu yüksek mercie erişe
bilmek şerefine mazhar olan bizler, elbetteki 
memleketimiz için de, milletimiz içinde en iyi
sini, en güzelini seçmek ve onu yapmak mec
buriyetindeyiz. Binaenaleyh, düşüncelerimiz ve 
fikirlerimiz hoşa gitmese bile arkadaşlarımı
zın hoş görürlük içerisinde dinlemelerini bil
hassa istirham edeceğim. 

Sayın arkadalanım, bu madde üzerinde 2 
nokta nazarı dikkatimizi celbettiği için bu ko
nular üzerinde itirazda bulunacağız. Bunlar
dan birisi, Yüksek Haysiyet Divanı tarafın
dan verilmiş olan disiplin kararının kesinlik 
kazanmış olmasıdır. Bu, hakkaniyete ve hak
ka uygun bir yol değildir. Temyiz Mahkemesi 
ve onun mümtaz hâkimleri, dünya üzerinde 
mevcut olan iki türlü adaletin, ilâhî adaletin 
dışında kalan beşerî adaletin en son noktası
na ve en son zirvesine gelmişlerdir. Şereflerin 
en büyüğünü almışlardır. Ondan sonra bu şe
reflerin ve mevkilerin en büyüğü ve en ulvîsi 
sadece ölümdür. Türk adalet cihazında nasıl 
dbedileşmiş ve bayraklaşmışlarsa, ölümlerinde 
de o şekilde ebedileşmiş ve baraklaşmış olacak
lardır. Ölüm herkes için bir bayraklaşma ola
rak kabul edilmelidir; inanmış insanlar için 
söylüyorum. 

Yüksek Hâkimler Kurulu, Anayasa Mah
kemesi hâkimleri içerisinden seçilmiş müm
taz bir heyetten teşekkül ediyor; hiçbir diye
ceğimiz yoktur. Yargıtaydaki arkadaşların gö
revleri ve nitelikleri, Yüksek Hâkimler Kuru
lundaki hâkimlerin nitelikleri ve görevleri iti
bariyle kanun bâzı farklı ve ayrı kısımları tâ
yin ve tespit etmiştir. Yüksek Hâkimler Kuru--
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lu, kuruluş görevinde de belirtildiği' üzere, 
tabirimi mazur görürseniz eski bir kelime ile 
ifade etmek istiyorum, bidayet mahkemeleri
nin, yani Yargıtay dûnunda bulunan mahke
melerde görev almış bulunan bilûmum hâkim
lerin özlük işleri, disiplin işleri de dâhil hep
sine bakmakla mükellef bir kuruldur. Henüz 
yeni kur'asım çekmiş, henüz daha 10 günlük, 
1 aylık, 1 yıllık bir hâkimin disiplin suçunu, 
Yüksek Hâkimler Kurulu, hâkimleri vasıtasiy-
le denetledikten sonra, bunun için bir karar 
verebilir, doğrudur; ama kendi bünyesi içeri
sinden çıkmış ve kendisinden daha kıdemli ve 
kendisinin üye olarak geldiği yerde kendisi
nin başkanları' ve müesseseyi temsil eden kim
selerin disiplin suçlarını, kendilerinin, yani 
Yüksek Hâkimler Kurulunun görmesi, yargı
laması bugünkü Anayasamıza da, bugünkü me
ri ve carî hukuk kaidelerine de, insaf duygu
larına da uygun düşmemektedir. Esasında böy
le bir usulü kabul ettiğimiz takdirde, Yüce 
Mecliste teati edilen tüm fikirlerin üzerinde 
hak tanınmış bulunan 'Anayasa Mahkemesinin 
en sonunda bu kanunu da iptal edip Yüce 
Meclise gönderebileceğini ümit etmekteyiz. 

Bu sebeple konuyu incelerken, istisnaî ola
rak cereyan etmiş bâzı olayları emsal olarak 
gösterip de bir müessesenin varlığımı, bir mü
essesenin şahsiyetini zedeleyebilecek veya onun 
çalışma tarzını etkileyebilecek herhangi bir ta
dil, herhangi bir tefritten mümkün mertebe 
kendimizi alıkoymak mecburiyetindeyiz. 

Şimdi arkadaşlarım, elimizdeki, en son ta
dile, tabi bulunan Anayasamızın 114 ncü mad
desi şöyle demektedir: 

«İdarenin her türlü eylem ve işlemine kar
şı yargı yolu açıktır.. İdarî eylem ve işlem ni
teliğinde yargı kararı verilemez.» Anayasa
nın 114 ncü maddesi böyle diyor. 114 ncü mad
denin gerekçesi de şöyle diyor: 

«idarenin her türlü eylem ve işlemlerine 
karşı bu eylem ve işlemlerden hakları ziyaa 
uğrayan kimselerin yargı yoluna başvurmala
rı, yani yargı yolunun açık oluşu, hiçbir se
bep ve suretle kısıtlanması düşünülemeyen bir 
haktır.'» 

Anayasamızın 31 nci maddesi bu hususu 
hiçbir tereddüde ma/hal bırakmayacak şekil
de hüküm altına almış bulunmaktadır. Şimdi 

I Anayasanın 31 nci maddesini de okuyarak vak
tinizi almak istemem. Ancak oradada, herkes 
meşru bütün vasıta ve yollardan faydalanmak 
suretiyle yargı mercileri önünde haklarını sa-
vunaibilnıelidir ve savunacaklardır, diyor. 

Şimdi, hal böyle iken Türkiye'de idarî me
kanizma içerisinde ne kadar memur düşünür-

I seniz düşünün, ne kadar kamu görevlisi düşü
nürseniz düşününüz haksızlığa uğrayan, ida
rî bir eylemle haksızlığa uğrayan her kamu 
görevlisi idarî mahkemeye gitmek suretiyle 
bir hak talebinde bulunuyor. Asgarî bir va
tandaşa dahi tanınan bir hakkın, bütün öm-

I rünü «milletine hak ve adalet tevzi etmekle ge-
I çiren bir hâkimin, hele yüksek dereceli bir hâ

kimin kendi vicdanında tatmin olmadığı çok 
ağır bir karara karşı, onun idarî mahkemeye 
gitme hakkından mahrum edilmesi, emin olu-

I nuz ki, adalet duygusunu ve adalete hizmet 
edenleri en azından rencide eder. Mçin bir va
liye tanınıyor, umum müdüre tanınıyor Ni
çin bir şube müdürüne tanımıyor, bir idare 
âmirine tanınıyor? Niçin bir hâkime verilen di-

I siplin kararları aleyhine en yüksek idarî mah-
I kemeye gitme hakkı tanınmıyor? Bunlar Ana-
I yasaya aykırıdır. Anayasaya aykırı gördüğü

müz bu hakkın iptali, hakka ve Anayasaya uy
gun bir hakka hâkimlerimizin de saihibolabil
meleri için bunun demokratik kurallar içeri-

I sinde çarelerini arayacağız. 

I OBu itibarla demek istiyorum ki, Yargıltay-
I da bulunan Başkan, üye veya hâkimler için, 

hattâ konumuzun dışına çıktığı için söyleye
miyorum, diğer hâkimlerimiz için, verilen her 
türlü disiplin kararlarının kesin olması doğru 

I değildir. Bir Anayasal hakkın ihlâlinden baş
ka hiçbir anlam taşımaz. Ömrünü adalete vak-

I fetmiş olan kimsenin, bütün milletine tattır-
I dığı bu adalet duygusundan kendisinin mah-
I kûm edilmesi doğru değildir. 
I Diğer konuya geçerek konuşmamı bitirmek 
I istiyorum. Hükümetin getirmiş olduğu teklif 
I Komisyonda çok haklı olarak ve bugünkü 
I Anayasal düzen ve Anayasamın muhtevasına 
I da uygun olarak tadil edilmiştir, doğrudur. 

Arkadaşlarımdan istirham ediyorum, bu mad-
I denin İra tedvin şeklinde ve mânâsında büyük 

bir fazilet yatmaktadır. Yargıtay gibi en yük-
I sek adalet organında bulunan hâkimleri, Yük-
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sek Hâkimler Kumlunda disiplin kovuşturma
sına tabi tutmak doğru değildir. Biz ve bunu 
müdafaa edenler, bundan vicdanen muazzep 
olduğumuz kadar, Yüksek Hâkimler Kurulu
nun da kendilerine tevdi edilebilecek böyle 
bir hakkı, ümit ederim ve umarım ki onlar da 
benimsemeyecekler; yanlış bir yol tutulmuş- ' 
tur ve yazık olmuştur diyeceklerdir. 

Binaenaleyh karşıt fikri savunan arkadaş
larımızla '•MüDeşienetk fi'kir birliği içıeırisinde 
Komisyonun getirmiş olduğu şekle itibar ede
lim. Böyle bir disiplin kovuşturmasını Yük
sek Hâkimler Kuruluna vermeyelim bir, Yar-
gıtayda bulunan Bakan, üyeler veya Başsavcı 
hakkında verilecek disiplin cezalarının da ke
sin olmasını kabul, letmeyelim iki. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına ifa
de edebileceğim görüşlerim bundan ibarettir. 
Saygılarımı sunarım. 

(BAŞKAN —• Sayın Alaca, buyurun. 
İSMAİL HAKKI ALACA (Kars) — Muhte

rem Başkanım, muhterem arkadaşlarım; 
(«Yargıtay Birinci Başkanı, 'birinci başkan-

ve'killeri, ikinci başkanları ve üyeleriyle, Cum
huriyet Başsavcısının disiplin .işlemleri»! mat-
laibını ihtiva eden 23 neü maddenin imlüzakeresi-
nd yapmaktayız. 

Bu maddenin Adalet Komisyonu parafından 
tanzim edilen hükmü yerine, hükümet teklifinin 
ikamesini 'öngören görüşler bâzı arkadaşlar ta
rafından ileri sürüldü. Bu görüşlerin heyeti 
umumiyesi evvelce madde 'komisyonda müzake
re edilirken de ileri sürülmüş ve nihayet tekri
ri müzakere yolu ile ıbu madde hükmünün, Ana
yasa hükümlerine, Yargıtaym umumî bünyesi
ne, hukuk kaidelerine uygun olarak komisyon 
tarafından tedvin edilmek imkânı tahassüll et
miştir. 

Şimdi bâzı arkadaşlarımızı, Yargıtay Birin
ci Başkanı, başkanvekilleri, üyeleri ve Cumhu
riyet Başsavcısının disiplin muamelelerini doğ
rudan doğruya Yargıtay bünyesinden ayrılıp, 
hükümet lâyihasında derpiş edilen Yüksek Hâ
kimler Kurulu bünyesi içinden teşkil edilen 
Disiplin Kuruluna verilmesini ileri sürüyorlar. 
İstinat ettikleri mesele de şudur : «M tarihin
de bilmem böyle olmuş da şöyle olmuş...» 

Mecellede bir görüş vardır : Bâtıl, mâ-kisün-
aleyh olamaz. Ben o geçmiş hâdiselerin üzerinde 
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cereyan eden dedikodulara asla dönmek iste
mem ve dönmek de gayrî caizdir .Bu çatı altın
da da bunun münakaşasını yersiz görüyorum.. 
Greçmişte bir hâdise olmuş ve binaenaleyh bu 
hâdise olmuş diye artık her gün bu alanda böy
le disiplin cezasını icabettirecek meseleler ola-
ıcak, Yargıtay heyeti umumiyesi de bu disiplin 
cezalarını gerektiren meselelere göz yumacak
tır. 

Temyiz Mahkemesi bir günlük, iki günlük 
bir müessese değil, asırlık bir müessesedir. Tür
kiye'nin aşağı yukarı yıllardan beri adlî, kazaî 
bütün meselelerini halle vazifedar bir müesse
seye karşı bu şekilde bir töhmette, serzenişte 
bulunmayı da şahsım adına ve partim, adına 
asla kabul etmem. 

Hükümet lâyihasında her nasılsa Yüksek 
Hâkimler Kurulu, Disiplin Kurulu olarak ileri 
sürülmüş ise de, benden evvelki hatip arkadaş
lardan 2 - 3 tanesi çok güzel ifade ettiler, yani 
âdeta benim de kendilerinden evvel not ettiğim 
meseleyi kısaca dile getirdiler. Yüksek Hâkim
ler Kurulunun bünyesi Anayasamızın 143 ncü 
maddesinde ifadesini bulmaktadır. 11 asil, 3 ye
dek üyeden ibarettir. Şimdi bu 'kurul, yine bir 
arkadaşın ifade ettiği gibi, bidayet mahkeme
leri hâkimlerinin tayin, terfi, izin ve bir de in
zibat işleriyle ilgilidir ve bu teşekkül 2'OÜ'den 
fazla temyiz âzasmı ve başkanını ihtiva eden 
Yargıtaym bünyesi tarafından Anayasanın 143 
ncü maddesine göre seçilmiş kimselerdir. 

ı2IÖO kişiden kurulu ve asırlık bir müessese 
olan Yargılayın Başkan ve başkanvekillerini, 
başsavcıyı ve üyelerinin disiplin suçlarını, di
siplin takibatını doğrudan doğruya kendileri ta
rafından intihap edilen 11 kişilik bir heyete tev
di etmek hem: hakka, hem hukuka ve hem de 
mantıka /tamamen aykırıdır. Ben tayin edece
ğim, ondan sonra da beni yargılayacak... 

Kendilerine memleketin birçok cezaî ve hu
kukî meselelerinin hal ive"'tetkikini tevdi ettiği
miz Heyeti Temyiziyenin şu veya bu azasının 
disiplin muamelelerinden dolayı bitaraf hareket 
etmeyecekleri endişesini gütmek ve bu mânayı 
işrap eden bu şekilde bir noktai nazar ifade et
mek bence hukuk değil, hukukî bir irticadan 
başka bir şey sayılamaz. 

Sayın arkadaşlarım, Anayasayı tetkik etti
ğimizde (malûm ya Ibiz de kuvvetler ayrılığını 
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Bu itibarla komisyonun kabul ettiği tarz da
ha yerindedir, daha hukukidir. Biraz sakin ola
lım, biraz itidalle mesele üzerine eğilmek lüzu
munu görüyorum, arkadaşlarımdan da istirha
mım budur. Bu noktan: nazar yerindedir. Her 
fikir muhterem olmakla beraber öncelikle bu
nu kabul etmek daha yerinde olur, daha isabet
li olur. 

Hepinizi hürmetle karşılarım efendim. 
BAŞKAN — 23 ncü madde üzerinde başka

ca görüşmek isteyen sayın milletvekili?.. Yok. 

Bir önerge vardır, okutuyorum!. 
((İstanbul Milletvekili Reşit Ülker, Erzurum 

Milletvekili Gıyasettin Karaca, Kırşehir Millet
vekili Mustafa Aksoy, İzmir Milletvekili Ke
mal Önder, İçel Milletvekili Turhan Özgüner 
ayağa kalkarak yoklama isteminde bulundular) 

(Sayın Reşit Ülker, Sayın Turhan Özgüner, 
Saym Gıyasettin Karaca, Sayın Mustafa Aksoy, 
Sayın Kemal Önder Genel Kurulda çoğunluk 
olmadığını ifade ettiler. 

Genel Kurulda yeterli çoğunluk bulunma
dığı cihetle yoklama yapmaya lüzum yok; öner
geyi de okutmuyorum. Gelecek birleşim gerek
li işlem yapılacaktır. 

3 Mayıs 1973 Perşembe günü saat 15,ı00*te 
toplanılmak üzere ibirleşimd kapatıyorum. 

Kapanlmaj isaaftal i 19,12 
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kabul etmiş olmakla beraber) teşriî ve icraî or
gan bahsedilirken yargı organı faslına geldiği
miz zaman tertip nazara alınıyor. Anayasamaz 
139 ncu maddesi ilk defa Yargıtayı almıştır. 
Ondan sonra da Danıştayı ve Yüksek Hâkimler 
Kurulunu almıştır. Demek iki, sıra ve tertip 
itibariyle de Yargıtaym, kaza camiası içerisinde 
en ön safta nazara alınması lâzım gelen bir mü
essese olduğunu Anayasa da ıderpiş etmiştir. 
Binaenaleyh Anayasanın hükümlerine göre müs
takil bulunan, mazisi ve tarihi ve görevleri ica
bı pek (basit görülen bir inzibatî muameleyi de 
kendi bünyesi içerisinde yapmayıp da başka te
şekküllere havale etmek Anayasaya tamamen 
aykırıdır. 

Bu itibarla komisyonca kabul edilen hüküm, 
ileri sürülen noktaî nazar tamamen yerindedir 
ve hukukîdir. Yani 20Ö kişilik Mahkemeî Tem
yizin reisi evvelini bugün inzibatî ceza dolayı-
sıyle göndereceğiz, 11 kişilik bîr kurulda 3 - 4 
üye tarafından ona disiplin cezasının tatbikini 
isteyeceğiz. Bu, netice itibariyle gayri hukukî 
ve Anayasaya da aykırıdır. Eğer komisyonun 
tedvin ettiği hüküm kabul edilmezse, Anayasa 
Mahkemesine müracaat edildiği takdirde evle-
viyetle bunun da tamamen gayrî hukukî olaca
ğı tespit ve tevsik e'dileceği yolundaki noktaî 
nazarlara ben de iştirak ederim. 
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I 
A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Türk basını ve mensuplarının sorunla

rını tespit etmek üzere kurulması kabul edilen 
Meclis Araştırması Komisyonuna üye seçimi. 
(10/81) 

2. — Pamuk üreticilerinin ihyası, teşviki ve 
istenilen seviyeye ulaştırılması için alınması ge
rekli tedbirleri tespit etmelk maksadıyle kurul
ması kabul edilen Meclis Araştırması Komisyo
nuna üye seçimi. (10/92) 

3. — Sivas Milletvekillileri Mustafa Kemal Pa-
laoğlu ile Ekrem Kangal'ın korunmaya muhtaç 
çocuklar, malûller ve yaşlılar konusunda ger
çekleri ve alınması gerekli tedbirleri tespit et
mek için Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 

„bir Mecis araştırması yapılmasına dair önerge
si (10/21) 

4. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı 'nm, 
Türkiye'de kredi dağılımındaki aksaklığın ön
lenmesi ve kredi düzensizliğine engel olunma
sı bakımından gerekli tedbirlerin alınması mak
sadıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına dair önergesi 
(8/8) 

5. — İçel Milletvekili öelâl Kargılı'nın, ta
rım ürünlerinin değerlendirilmesi ve üreticinin 
kazancının üreticiye bırakılması için alınması 
gerekli tedbirleri tespit etmek maksadıyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir genel gö
rüşme açılmasına dair önergesi. (8/9) 

6. — Sinop Milletvekili Hümi İşgüzar'm, 
orman köylüsünün içinde bulunduğu ekonomik 
çıkmaza bir çare bulmak ve orman içindeki bu. 
köylerin kalkmamama sebebini tespit maksa
dıyle Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir 
Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/22) 

7. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
yabancı memleketlere çalışmaya giden ve ya

bancı memeketlerde bulunan hekim, teknisyen 
ve bilim adamlarının yurda dönmelerini temin 
için alınması gerekli tedbirleri tespit etmek 
maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis araştırması yapılmasına dair öner
gesi. (10/23) 

8. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
banka ve özel sektör ikramiyelerinin dağıtı
mında meydana gelen aksaklıkların giderilmesi 
ve bu konuda yararlı tedbirlerin alınması bakı
mından Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına dair önergesi. 
(8/11) 

9. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal'ın, 
Türkiye'de gaye dışı kullanılan ziraat arazisi 
ile ilgili meseleleri araştırmak, bunun memleket 
ekonomisine ve tarımına verdiği kayıpları tes
pit etmek, «Arazi kullanma planlanması» nı 
gerçekleştirmek için ilgili tedbirleri ve çözüm 
yollarını bulmak üzere Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis Araştırması yapılma
sına dair önergesi (10/24) 

10. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Türkiye'de kurulmuş bulunan yabancı uyruklu 
okulların kuruluş amaç ve nedenlerinin günü
müz koşulları içerisinde yeniden incelenmesi ve 
düzenlenmesi maksadıyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis araştırması yapıl
masına dair önergesi. (10/25) 

11. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, 
çay üretimi, haşatı, alım yerleri, fabrikasyonu, 
depolanması ve satışı ile personel istihdam po
litikası hususlarında bilgi edinmek ve alınması 
gerekli tedbirleri tespit etmek maksadıyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
Araştırması yapılmasına dair önergesi (10/26) 

12. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çan-
ga ile Nail Atlı'nm, Marmara Zeytin Tarım Sa
tış Kooperatifleri Birliği yöneticilerinin tutum 
ve davranışları sonucu meydana geldiği iddia 
edilen zararları tespit ve gereken tedbirleri al- ' 

(X) Açık oya sunulacak işleri gösterir. 



mak üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis Araştırması yapılmasına dair öner
gesi (10/27) 

13. — Manisa Milletvekili Muammer Erten 
ile Burdur Milletvekili Nadir Yavuzkan'm, ta
rım ürünlerinin satış fiyatlarıyle ilgili alınması 
lüzumlu tedbirleri tespit etmek üzere Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştır
ması yapılmasına dair önergesi (10/28) 

14. — Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğ-
lu ve iki arkadaşının, çeşitli mahsullerin taban 
fiyatlarının tespit ve ilânında vuku bulan ge
cikmeleri önlemek ve alınması gerekli tedbir
leri tespit etmek üzere Anayasanın 88 nci mad
desi gereğince bir Genel görüşme yapılmasına 
dair önergesi (8/12) 

15. — îçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Deniz Ticaret Filomuzun ve Deniz Ticareti
mizin bugünkü durumundan kurtarılmasına 
millî ekonomiye yararlı katkıda bulunacak 
şekilde organize edilmesine yardımcı olacak ted
birleri tespit etmek maksadıyle Anayasanın 88 
nci maddesi uyarınca bir Genel Görüşme yapıl
masına dair önergesi (8/13) 

16..— içel Milletvekili Oelâl Kargılı'nm, 
Tarım alanında kontrollü ve planlı bir Tarım 
planlamasının Türkiye'de de tatbik edilmesini 
sağlamak ve alınması gereken tedbirleri tespit 
etmek maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Genel görüşme yapılmasına dair 
önergesi (8/14) 

17. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok ile 
Denizli Milletvekili îlhan Açıkalm'ın, Haş
haş ekimi ile Afyon istihsalinin sınırlan
dırılmasına süratle gidilmesinin ekonomik ve 
sosyal gerçeklere uygun olup olmadığı, bu sı
nırlamanın yapılmasında başka ülkelerin bir 
baskıda bulunup bulunmadığını tespit etmek 
maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi gere
ğince bir Meclis Araştırması yapılmasına dair 
inergesi (10/31) 

18. — Malatya Milletvekili Mustafa Kaf-
tan'm, Türkiye'de Afyon ekiminin kısmen veya 
tamamen yasaklanmasında, geçimini bu yoldan 
sağlayan ekicilerin uğrayacağı zararı tespit et
mek maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi ge
reğince bir Meclis araştırması yapılmasına dair 
^ıcrgesi (10/30) 

19. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nın; Hınıs ilçesi, Kızılahmet köyü halkı
nın karşı karşıya bulunduğu heyelandan korun
ması ve yerleşme mmtakasının tespit edilmesi 
maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi gereğin
ce bir Meclis araştırması yapılmasına dair öner
gesi (10/29) 

20. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'nin, 
Fındık mahsulünün değeri pahasına pazarlan-
ması ve üreticinin emeği karşılığını alabilmesi
ni temin için Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir Meclis araştırması yapılmasına dair öner
gesi (10/32) 

21. — İçel Milletvekili Oelâl Kargılı'nm, 
mahrumiyet bölgelerinde bulunan köylerin ve 
köylülerin kurulacak «Köy merkezlerinde»' yer
leştirilmesi hakkında gereken incelemeleri yap
mak maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi (8/15) 

22. — Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hak
kı Esatoğlu'nun, Devlet Planlama Teşkilâtının 
bugünkü yönetici kadrosunun çalışmaları, kişi
likleri ve Planlama Dairesinin genel tutumu 
hakkında bir Meclis Araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/33) 

23. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Gima T. A. Ş. Müessesesinin 1966 malî yılı bi
lançosu ibra edilmediği ve müessesenin usulsüz 
ve müessese aleyhine mubayaalar yaptığı iddi-
asıyle, inceleme yapmak üzere Anayasanın 88 
nci maddesi uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına dair önergesi (10/34) 

24. — îçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türkiye turizmine içten ve dıştan yapılan olum
suz etkileri ve tarihî eser kaçakçılığını ÖL.) e-
mek, turizm kredilerinin dağıknasmdaki aksak
lıkların neler olduğunu tesbit etmek maksac'/y-
le Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir ge-
nel görüşme açılmasına dair önergesi (8/1B; 

25. — îçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Millî Eğitim sistemimizdeki aksaklıkların ve 
soranlarımızın neler olduğu hakkında bilgi edin
mek üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarlı
ca bir genel görüşme açılmasına dair önergesi 
(8/17) 

26. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türkiye'deki ilâç sanayii ve sağlık sorunumuz 
hakkında bilgi edinmek maksadıyle Anayasalın 
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88 nci maddesi uyarınca biı genel görüşme s i 
masına dair önergesi (8/18) 

27. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Genel sağlık sigortasının memleketimizde tatl.ik 
edilebilmesini sağlamak amacıyle Anayasama 88 
nci maddesi uyarınca bir genel görüşme açıl
masına dair önergesi (8/20) 

28. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Tarım îş Kanununun biran evvel çıkmasını sağ
lamak amacıyle Anayasanın 88 xıcd maddesi ııva
rınca bir genel görüşme açılmasına dair öner
gesi (8/21) 

29. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Toprak reformunun biran evvel gerçekleşmesini 
sağlamak amacıyle Anayasanın 88 nci maduesi 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi (8/22) 

30. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ve iki arkadaşının, tonaj uygulamasının tati.ik 
edilmemesinin nedenleri konusunda bilgi edm-
mek maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir gene] görüşme açılmasına d «ir 
önergesi (8/23) 

31. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
üniversite reformunun biran evvel gerçekleşmişi 
ve alınacak tedbir ve çarelerin meler olduğu 
konusunda bdlgi edinmek maksadiyle Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca bir genel görülme 
açılmasına dair önergesi (8/24) 

32. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Orta - Doğu Teknik Üniversitesinde son zaman
larda meydana gelen kanunsuz hareketlerin ne
denlerini tespit etmek üzere Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması anl-
masma dair önergesi (10/35) 

33. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm 
TÖS'e ve bu sendikaya üye olan bazı öğretmen
lere karşı girişilen hareketlerin kimleı tara/.n-
dan yönetildiği ve amaçlarının ne olduğunu tes
pit etmek maksadiyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
dair önergesi (10/36) 

34. — Kastamonu Millet vekili Mehmet Sey-
dibeyoğlu'nun, devalüasyondan önce Merkez 
Bankasından haınıgd bankaların kredi aldığını 
ve bu kredilerin kimlere dağıtıldığını tespit et
mek maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına dair 
Önergesi (10/37) 

35. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal ile Barbaros Turgut Boztepe'nin. Hükü-
mek tarafından uygulanan devalüasyon kara
rının önceden haber alınmasında hangi kuru
luş ve şahısların büyük faydalar sağladığı ve 
haberin önceden verilmesinde kimleı in kusurlu 
bulunduğunu tespit etmek maksadiyle Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına dair önergesi (10/38) 

. 36. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, 
Türk Parasının kıymetinin ayarlanmas;yle ilgili 
kararın resmen ilânından önce duyul.luğu id-
diasıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarırca 
bir Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi 
(10/40) 

37. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal ile Barbaros Turgut Boztepe'nin, yurt di 
şında bulunan bir Ermeni vatandaşın Türkiye'
deki bütün ilişkilerinin meydana çıkarılmalını 
temin maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına dfair 
önergesi (10/41) 

38. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, 
Türk Parasının dış değerinin yeniden ve sü
ratle düşmesini önlemek için alınması gereken 
tedbirleri tespit etmek üzere Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına daiv önergesi (10/43) 

39. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türkiye'deki topyekûn ve aydın işsizliğinin ne
denlerini tespit etmek ve bu soruna bir çare 
getirmek amacryle Anayasanın 88 neı maddesi 
uyarınca bir genel görüşme açılmalına dair 
önergesi (8/40) 

40. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
rüşvet ve adam kayırma olaylarının önlenme
si için alınması gerekli tedbirleri tespit et'-.ek 
maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına d;:ir 
önergesi (10/45) 

41. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türkiye'de tarıma elverişli arazilerin, yeraltı 
ve yerüstü kaynaklardan yararlanarak biran 
önce sulama imkânlarına kavuşturulması içirr 
bulunacak çareleri ve alınacak tedbirleri tes
pit etmek maksadiyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na dair önergesi (10/46) 



42. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'mn, 
Kamu İktisadî Kuruluşlarının içinde bulun
dukları çıkmazın nedenlerini ortaya çıkarmak 
ve inkişafını sağlamak amacıyle alınması ge
rekli tedbirleri tespit etmek maksadıyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi (10/471 

43. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'mn, 
boraks madeninin millî çıkarımız paralelinde iş
letilmesinde ve değerlendirilmesini sağlamak 
içdn alınması gerekli tedbirleri tesp.t etmek 
maksadıyla Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/48) 

44. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'mn, 
Türk Müziğinin içine düşürüldüğü bugünkü du
rumdan kurtarılması için alınması lâzım gel en 
tedbir ve çarelerin tespit edilmesi amacıvle 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Met jis 
araştırması açılmasına dair önergesi (10/49; 

45. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'mn, 
üreticinin mahsulünü değer pahasına satabil
mesi, halkın ve köylünün zaruri ihtiyaçla "mı 
gerçek fiyatlar üzerinden satınalınabilmesini 
temin maksadıyle kooperatifçiliğin hızla kurul
ması ve gelişmesini sağlayacak tedbirlerin ne. er 
olduğunu tespit etmek üzere Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına dair önergesi. (10 /50) 

46. _ İçel Milletvekili Celâl Kargılı'mn 
tatbik edilmekte olan orman politikasının olum
lu neticeler vermediği iddiasıyle, yeniden or
manların korunması için alınması gerekli ted
bir ve çarelerin neler olduğunu tesbit etmek 
maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi gerekin
ce bir Meclis Araştırması açılmasına dair öner
gesi (10/51) 

47. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'mn, 
balıkçılığın ve diğer su ürünlerinin değerlendiril
mesi, korunması ve çoğaltılması için alınacak 
tedbirlerin neler olduğunu tespit etmek maksa
dıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca l i r 
Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi. 
(10/52) 

48.— İçel Milletvekili Celâl Kargılı'mn, 
yurt dışında çalışmakta olan işçilerin sosyal ve 
ekonomik sorunlarının neler olduğunu tespit 
etmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarın

ca bir Meclis Araştırması açılmasına dair öner
gesi. (10/53) 

49. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'mn, 
tüm el sanatlarımızın geliştirilmesi ve değerlen
dirilmesi maksadıyle alınması gereken tedbirleri 
tespit etmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/54) 

50. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'mn, 
Türk dilinin zenginleştirilmesi, yabancı kelime
lerden arınması maksadıyle alınmas: gerekli 
tedbirlerin neler olduğunu tespit etmek ü n re 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi. (10/55) 

51. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'mn, 
hayvansal ürünlerimizin değerlendiı ilimesi ve 
korunması için alınması gerekli tedbirleri tespit 
etmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir Mecliis araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/56) 

52. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'mn, 
millî kabiliyet ve değerlerimizin en iyi bir şe
kilde desteklenmesi, teşvik edilmesi ve koran 
ması yönünden alınması gereken tedbirleri tes
pit etmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/57) 

53. — Adana Milletvekili Ali Eıza Güllüoğ-
lu'nun, Türkiye'de millî bir motor ve aktarma 
sanayiinin kurulması için şartların neler oldu
ğunu tespit etmek amacıyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına dair önergesi. (10/58) 

54. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'mn, 
Türk sporunun sorunlarının, inkişafı için ted
birlerin neler olduğunu tespit etmek amacıyle 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına dair önergesi (10/59) 

55. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'mn, 
Tapulama ve Kadastro işlerinin süratle yürütül
mesi ve neticelendirilmesi konusunda alınacak 
tedbir ve çareleri tespit etmek üzere Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca • bir Meclis araştır
ması açılmasına dair önergesi. (10/60) 

56. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un, 
Türkiye'de stratejik üsler ve silâhlar ile bu si
lâhlar açısından İncirlik üssünün kumanda iliş
kileri bakımından yarattığ: telüikeleri tespit 



etmek konusunda Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/61) 

- 57. — Bursa Milletvekili Kasım önadım'm, 
TRT Kurumunun yayınlarının düzenlenmesi, ıs
lah edilmesiyle diğer oluşumları tespit etmek ve 
gereken tedbirleri almak maksadıyle Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına dair önergesi. (10/62) 

58. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'ün, 
tstanbul Kültür Sarayında meydana gelen yan
gının sebepleriyle sorunlarını tespit etmek 
üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına dair önergesi 
(10/63) 

59. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ile İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'm, gençliğin 
gerçek durumunu, gençlik olaylarını, yaralan
maların, ölümlerin nedenleri ile Hükümet hak
kındaki iddiaların ne derece doğru olduğunu 
tespit etmek: maksadıyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
dair önergesi (8/29) 

60. — Sivas Milletvekili Vahit Bozatlı'nm, 
bütün yurttaşlara ilköğrenimin sağlanması ve 
bu konuda alınmış olan tedbirlerin tatbiki ko
nusunda bilgi edinmek maksadıyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına dair önermgesi (10/68) 

61. — Samsun Milletvekili Kâmran Evliya-
oğlu'nun, son öğrenci olayları karşısında hü
kümetin alacağı ve almayı düşündüğü tedbirle
re ışık tutmak maksadıyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
dair önergesi. (8/26) 

62. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'ün, 
yabancı memleketlerden alman dış borçlar ile iç 
borçlar konusunda bilgi edinmek maksadıyle 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi. (10/65) 

63. — Sivas Milletvekili Vahit Bozatlı'nm, 
asayişsizlik konusunda icranın ihmallerini, 
noksanlarını, ve sorumlu olduğu konuları tes
pit etmek maksadıyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir genel görüşme açılmasına da
ir önergesi. (8/27) 

64. — İçel Milletvekili Turhan Özgüner ve 
iki arkadaşının, imar ve İskân Bakanlığı İmar 

Genel Müdürlüğü tarafından îçel iline bağlı 
Gülnar ilçesi sınırlan içerisinde yapılması 
düşünülen gecekondu önleme bölgesinin bir 
müteahhide ihalesinde yolsuzluk yapıldığı id-
diasıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis araştırması yapılmasına dair öner
gesi. (10/66) 

65. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'ün, 
üç yıl içinde öldürülen üniversiteli gençler 
konusunda bilgi edinmek maksadıyle Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca bir genel görüş
me açılmasına dair önergesi. (8/28) 

66. — İstanbul Milletvekili Eşref Derinçay' 
m, Halic'in temizlenmesi ve turistik bir yer 
haline getirilmesi için gerekli tedbir ve çalış
maların neler olduğunu tespit etmek üzere 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarmca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi. (10/67) 

67. — Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğ-
lu'nun, Resmî Gazetede yayımlanan «1971 yılı 
programı» adlı resmî belgede, İktisadî Devlet 
Teşekküllerinin özel kuruluş ve şahıslarla or
taklık veya iştirak şeklinde giriştikleri teşeb
büsler hakkında bilgi edinmek maksadıyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi. (10/69) 

68. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'ün, 
son günlerde meydana gelen olaylarda kullanı
lan patlayıcı maddelerin temin edilişinde iç ve 
dış örgütlerin etkili olup olmadığını tespit et
mek maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarmca bir Meclis araştırması açümasma dair 
önergesi. (10/70) 

69. — Ankara Milletvekili Suna Tural ile 
Sinop Milletvekili Hilmi tşgüzar'ın, son günler
de meydana gelen, emniyet ve asayişi ihlâl eden 
kanlı olaylar nedeniyle Anayasanın 88 nci mad* 
desi uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
dair önergesi. (8/30) 

70. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk' 
ün, Türkiye'deki işsizliğin artış sebepleriyle ön
leme çarelerinin neler olduğunu ve işsizliğin or
tadan kaldırılabilmesi için hangi kesimlerde re
form yapılması gerektiğini tespit etmek aıııa-
cıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
genel görüşme açılmasına dair önergesi (8/31) 

71. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türkiye'deki gençlik hareketlerinin nedenleri-



iii tespit etmek ve bunların çözüm yollarının 
neler olduğu konusunda bilgi edinmek maksa
dıyla Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Genel Görüşme açılmasına dair önergesi (8/32) 

72. — Maraş Milletvekilli ibrahim Öztürk' 
ün, 12 Mart 1971 günü Genelkurmay Başka
nı ve Kuvvet Kumandanlarının vermiş olduğu 
muhtıranın ışığı altında siyasî partilerin ve 
Parlâmentonun nasıl bir tutum ve davranış içi
ne girmesi gerektiği konusunda bilgi edinmek 
maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir genel görüşme açılmasına dair önergesi. 
(8/33) 

73. — Konya Milletvekili Özer Ölçmen'in, 
halen yurt dışında hayatlarını kazanmak zorun
da olan Türk vatandaşları ile ailelerinin sosyal 
ve ekonomik sorunlarının neler olduğunu tespit 
etmek maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/71) 

74. — İçel Milletvekili Turhan Özgüner'in, 
içel'in Arslanköy bucağında 1969 yılında yap
tırılan konutların yapımında meydana geldiği 
iddia olunan yolsuzlukları tespit etmek maksa
dıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına dair önergesi. 
(10/73) 

75. — Adıyaman Milletvekili Kâmil Kırrk-
oğlu ile Konya Milletvekili Orhan Okay'm, ya
bancı sermayenin Türkiye ekonomisine etkile-
rini saptayabilmek ve gerekli tedbirleri almak 
üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına dair önergesi. 
(10/74) 

76. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk' 
ün, Türkiye'de turizm politikası ve turizmin 
ulusal ekonomiye katkısı hakkında Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir genel görüşme 
açılmasına dair önergesi. (8/37) 

77. — Gaziantep Milletvekili Şinasi Çolak-
oğlu'nun, sermaye çoğunluğu Devlete aidolan 
ve sermayesinde Devletin payı bulunan özel 
bankaların kimlere ve hangi nedenlerle ne mik
tar kredi açtıklarını, bu kredilerin tahsil edil
me durumlarını tespit etmek maksadıyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi. (10/75) 

78. — İçel Milletvekilli Celâl Kargılı'ııııı, 
kürtajın tıbbî, sosyal, ekonomik ve moral et
kilerini tespit etmek ve serbestleştirilmesini 
sağlamak amacıyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına dair önergesi. (10/76) 

79. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal 
Çilesiz'in, çiftçilerimizin kalkınmasının ne gibi 
şartlara bağlı bulunduğunu, bu konuda alına
cak tedbirleri, kredi ve fiyat politikasını tespit 
etmek amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/77) 

80. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
«Türkiye Millî Yatırım ve Kalkınma Fonunun» 
meydana getirilmesi için alınacak tedbirleri 
tespit etmek amacıyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis araştırması açılması
na dair önergesi (1.0/78) 

81. — îçel MilliletvekiUi Celâl Kargılı'nın, 
lüks tüketimin kontrol altına alınmasını sağla
mak amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/79) 

82. — Kayseri MİM et vekili Enver Turgut 
ve 5 arkadaşının, işçi ücretlerinin fiyatları et
kileyecek derecede artmış olduğu iddialarını 
tespit etmek ve kesin bir yargıya varmak ama
cıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi. 
(10/80) 

83. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Kırtasiyeciliğin ülkemize verdiği zararları tes
pit etmek ve kırtasiyeciliğin önlenmesi için ge
rekli tedbirleri almak amacıyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına dair önergesi. (10/82) 

84. — Balıkesir Milletvekili ibrahim Aytaç 
ile Uşak Milletvekili Orhan Dengiz'in, İmam 
Hatip okullarının birinci devresinin kapatılma
sının nedenlerini tespit etmek amacıyle Anaya
sanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına dair önergesi, (10/83) 

85. — İzmir Milletvekilli Kemal Önder ile iki 
arkadaşının; gümrük mevzuatının uygulama
daki aksaklıklarına çözüm yolları bulmak ama
cıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclîs Araştırması- açılmasına dair önergesi, 
(10/84) 



86. — Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğ-
lu'nun, TRT'yi düzene sokmak ve Türk Milleti
ne lâyık tarafsız bir kurum haline getirmek 
maksadıyle Anayasanın 88 nei maddesi uyarın
ca bir Meclis Araştırması açılmasına dair öner
gesi. (10/85) 

87. — Ankara Milletvekili Suna Tural ile 
Sinop Milletvekili Hilmi îşgüzar'm, güreş spo
rumuzun içinde bulunduğu acı durumun neden
lerini ve alınacak tedbirleri tespit etmek ama-
cıyle Anayasanın 88 nei maddesi uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi. 
(10/86) 

88. — Afyon Karahisar Milletvekili Süley-
man Mutlu ve 5 arkadaşının, hayvancılığı su 
ürünlerini, beslenme mevzuunu bünyesinde bir
leştirecek bir bakanlığa ihtiyacolup olmadığını 
tespit etmek amacıyle Anayasanın 88 nei mad
desi uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na dair önergesi. (10/87) 

89. — Ankara Milletvekili Kemal Ataman 
ile Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'nin, Güreş 
sporumuzun içinde bulunduğu acı durumun ne
denlerini tespit etmek amacıyle Anayasanın 
88 nei maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına dair önergesi. (10/88) 

90. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
usulsüz kesim, tarla açma, yerleşme, düzensiz 
otlatma ile orman yangınlarına, böceklerine ve 
haşaratlarına karşı ormanlarımızı korumak için 
alınacak tedbirleri tespit etmek amcıyle Ana
yasanın 88 nei maddesi uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına dair önergesi. (10/89) 

91. — Konya Milletvekili Faruk Sükan'ın, 
Memleketimiz için halk sağlığı bakımından teh
like teşkil eden bulaşıcı bağırsak hastalıkları ile 
ilgili olarak alınacak tedbirleri tespit etmek 
maksadıyle Anayasanın 88 nei maddesi uyarın
ca bir Meclis Araştırması açılmasına dair öner
gesi. (10/90) 

92. — içel Milletvekili Çetin Yıtoaaz'ın, 
spor tesislerinin yapımında yolsuzluk yapılıp 
yapılmadığını tespit etmek maksadıyle Anaya
sanın 88 nei maddesi uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına dair önergesi. (10/91) 

93. — Çorum Milletvekili Yakup Çağla-
yan'ın, bağırsak hastalıkları hakkında epide-
miyolojik araştırma, teşhis, korunma ve tedavi 
ile ilgili konuların açıklığa kavuşturulması için 

Anayasanın 88 nei maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi. (10/93) 

94. — Adana Milletvekili Alpaslan Tür-
keş'in; yurt dışında çalışan Türk işçileri ile 
ailelerinin sosyal ve ekonomik sorunlarının tes
piti maksadıyle Anayasanın 88 nei maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması yapılmasına 
dair önergesi. (10/94) 

95. — Ankara Milletvekilli Suna Tural ile 
Sinop Milletvekili Hilmi îşgüzar'm, bankaları
mızın 1965 - 1971 yılları arasında verdikleri 
krediler, dağıttıkları ikramiyeler ve bu banka
ların ekonomimize katkılarını tespit etmek mak
sadıyle Anayasanın 88 nei maddesi uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına dair önergesi. 
(10/95) 

96. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Kültür Bakanlığının yeniden kurulması hak
kındaki görüş ve esaslarını tespit etmek ama
cıyle Anayasanın 88 nei maddesi uyannca bir 
genel görüşme açılmasına dair önergesi (8/41) 

97. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
üniversite ve yüksek okullarda «çift öğretim» 
sisteminin uygulanması için gerekli tedbir ve 
çareleri tespit etmek maksadıyle Anayasanın 
88 nei maddesi uyarınca bir genel görüşme açıl
masına dair önergesi. (8/42) 

98. — Adana Milletvekili Alpaslan Tür-
keş'in, Türk Deniz Ticaretinin ve Ticaret Filo
sunun geliştirilmesi için gerekli tedbirlerin alın
ması maksadıyle Anayasanın 88 nei maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/96) 

99. — Ankara Milletvekili Suna Tural ile 
Sinop Milletvekili Hilmi îşgüzar'm, 657 sayılı 
Devlet Personeli Kanununun uygulanmasından 
doğan huzursuzlukları ve bu konuda Maliye 
Bakanlığının tutum ve davranışlarını tespit 
etmek amacıyle Anayasanın 88 nei maddesi 
uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına dair 
önergesi (8/43) 

100. — Yozgat Milletvekili Abdullah Baş-
türk'ün, besin maddelerinin, üretim, kalite ve 
fiyat sorunlarını, vatandaşlarımızın iyi belen
ime düzenine kavuşturulması için gerekli ça
lışmaları tespit etmek ve bir «Beslenme Ba
kanlığı» nm kurulmasının gerekli olup olmadı
ğını incelemek maksadıyle Anayasanın 88 nei 
maddesi uyannca bir Meclis Araştırması açıl
masına dair önergesi (10/97) 



101. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Personel Kanunu uygulamasından doğan ma
aş farklarının ödenmesi için gerekli tedbirleri 
tespit etmek amacıyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
dair önergesi (8/44) 

102. — Demokratik Parti Grubu adına Grup 
Başkanvekili ve Denizli Milletvekili Hasan 
Korkmazcan'm, gençlik sorunlarına ışık tuta
cak şekilde bir millî gençlik politikasının tes
pit edilmesi maksadıyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
dair önergesi (10/99) 

103. — Denizli Milletvekili Sami Arslan'm, 
Türk güreş sporunun gelişmesi için gerekli ted
birleri tespit etmek amacıyle Anayasanın 88 
nci maddesi uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına dair önergesi (10/100) 

104. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
yurt dışında çalışan işçilerimizin sağladığı 
döviz rezervinin millî kalkınmamız için isa
betli bir şekilde kullanılmasını tespit etmek 
amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Genel görüşme açılmasına dair önergesi. 
(8/45) 

105. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
döner sermayeli hastanelerle Devlet hastanele
rinin, hasta ve fakir vatandaşlarımıza daha 
yararlı bir şekilde hizmet edebilmeleri için ge
rekli tedbirleri tespit etmek amacıyle Anaya
sanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına dair önergesi. (10/101) 

106. — içel Milletvekili Celâl Kargıılı'nm, 
Sosyal Sigortalar Kurumunun bugünkü duru
munu tespit etmek ve içerisinde bulunduğu 
maddî çöküntüden kurtarmak için alınacak 
tedbirleri belirlemek amacıyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına dair önergesi. (10/102) 

107. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
hastalık, bakımsızlık ve diğer sebeplerden 
meydana gelen kuzu kaybını önlemek için ge
rekli tedbirleri almak maksadıyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir genel görüşme 
açılmasına dair önergesi. (8/46) 

108. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
millî iradeyi, Parlamentomuzda tam anlamıyle 
yansıtacak bir seçim sisteminin ülkemizde yer
leşmesi için gerekli tedbir ve çareleri tespit et
mek amacıyle Anayasanın 88 nci madde uya

rınca bir genel görüşme açılmasına dair önerge
si. (8/47) 

109. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Patrikhanenin, Türkiye hudutları dışına çıka
rılması için gerekli tedbir, çare ve görüşleri 
tespit etmek amacıyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair 
Önergesi. (8/48) 

110. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
halkımızın iyi beslenmesini sağlamak ve Beslen
me ve Gıda Bakanlığı kurulmasını temin etmek 
amacıyle Anayasanın 88 nei maddesi uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına dair önergesi 
(8/49) 

111. — Ankara Milletvekili Suna Tural ile 
Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, Türk spo
runun bugünkü kötü durumunun nedenlerini ve 
gelişmesi için gerekli tedbirleri tespit etmek 
amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına dair önergesi 
(8/50) 

112. — Manisa Milletvekili Muammer Er
ten'in, gelir dağılımında adaleti sağlayıcı, tarım
da çalışanların yaşama seviyelerini yükseltici 
ekonomik ve sosyal tedbirleri tespit etmek ve 
gerçekleştirebilmek amacıyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir genel görüşme açılması
na dair önergesi. (8/51) 

113. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
birikmiş 9 aylık maaş farklarının memurlaıra 
ödenmesi için gerekli paranın nereden ve nasıl 
temin edileceğini tespit etmek üzere Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına dair önergesi. (10/103) 

114. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
12 Mart 1971 muhtırasının hedefine varamama
sının nedenlerini tespit etmek ve ülkemizde de
mokrasinin yerleşmesini sağlamak üzere gerekli 
tedbirleri saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına 
dair önergesi. (8/52) 

115. — içel Milletvekili Çetin Yılmaz'm, eği
tim sistemimizin öz, biçim, içerik, ekonomik, te
mel hak ve özgürlükler bakımından çağ dışı kal
masının nedenlerini ve çözüm yollarını tespit 
etmek amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/104) 

116. — Afyon Karahisar Milletvekilli Süley
man Mutlu'nun, haşhaş ekiminin yasaklanması 
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nedeniyle işsiz kalan üreticilere yaşama ola
nakları sağlamak ve gerekli tedbirleri tespit et
mek amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/105) 

117. — Manisa Milletvekili Muammer Er-
ten'in, kuru üzüm üreticilerinin haklarının ko
runması ve aşırı fiyat farkının üreticiye iadesi 
yolunda gerekli tedbirleri tespit etmek ama
cıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
genel görüşme açılmasına dair önergesi (8/53) 

118. — İstanbul Milletvekili Eeşit Ülker'in, 
İstanbul'da yapılan inşaatların mevzuata ve ge
rekli koşullara uygun olarak yapılıp yapılma
dığını tespit etmek amacıyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis araştırması yapıl
masına dair önergesi. (10/106) 

119. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Türkiye'de gerçek demokrasinin yerleşmesini 
sağlamak, Atatürkçü yoldan çağdaş uygarlık 
düzeyine kavuşmak için alınması gerekli ted
birleri tespit etmek amacıyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis araştrıması yapıl
masına dair önergesi. (10/108) 

120. — Erzurum Milletvekili Cevat Önder'in, 
Türk Tarih Kurumunun kuruluş gayesine uy
gun olarak çalışıp çalışmadığını tespit etmek 
amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis araştırması yapılmasına dair öner
gesi. (10/109) 

121. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'm, ha
yat pahalılığı ve fiyat artışlarını tespit etmek 
ve gerekli tedbirleri almak üzere Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştırması 
yapılmasına dair önergesi. (10/110) 

122. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldan-
lı'nm, Türk sporunun sorunlarını ve içinde bu
lunduğu çöküntü sebeplerini tespit etmek ama
cıyle Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir 
Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi. 
(10/107) 

123. — Ankara Milletvekili Sur..a Tural ile Si
nop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, çeltik üreti
minin yeter seviyeye yükseltilmesi ve Toprak 
Mahsulleri Çeltik Ofisinin satın almalardaki tu
tum ve davranışlarını tespit etmek ve gerekli 
tedbirleri almak üzere Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis Araştırması yapılmasına 
dair önergesi (10/111) 

124. — îçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, An
kara ilinin kirli havadan kurtarılması ile Anka
ra, İstanbul ve İzmir illerindeki trafik, taşıt, su 
ve havagazı sorunlarına çözüm yolu bulunması 
için gerekli tedbirleri tespit etmek amacıyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Genel Gö
rüşme açılmasına dair önergesi. (8/54) 

125. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Sosyal Güvenlik İşleri Bakanlığı kurulması ko
nusunda gerekli görüşleri tespit etmek amacıy
le Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir Ge
nel Görüşme açılmasına dair önergesi. (8/55) 

126. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nm, Erzurum Şeker Pancarı Şirketinin, 
Erzurum ve Erzincan hayvan müstahsilleri, 
besici al'eyhine yaratmış olduğu durumları 
tespit etmek ve gerekli tedbirleri almak amacıy
le Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Mec
lis Araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/112) 

127. — Elâzığ Milletvekili Samet Güldoğan' 
in, 1970 yılında işletmeye açılan Elâzığ (Sivri
ce) Süperfosfat Gübre Fabrikasının bugüne ka
dar tam kapasiteyle çalışamamasının sebepleri
ni tespit etmek amacıyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması yapıl
masına dair önergesi. (10/113) 

128. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
filtreli sigara kaçakçılığı konusunda Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis ara§-
tırması yapılmasına dair önergesi (10/114) 

129. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar ile 
Ankara Milletvekili Suna Tural'ın, Türkiye'de 
cezaevlerinin içinde bulunduğu şartlan tespit 
etmek ve gerekli tedbirleri almak amacıyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyannea bir Meclis 
araştırması yapılmasına dair önergesi (10/115) 

130. — Ankara Milletvekili Kemal Ataman' 
m, son yıllarda üniversite ve yüksek okullar
dan mezun olan gençlerin askerlik görevlerini' 
zamanında yapmalarını temin etmek maksadıy-
le Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir ge
nel görüşme yapılmasına dair önergesi. (8/56) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

X 1. — 1973 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra-
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pornna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma 
Komisyonu başkanlıkları tezkereleri (M. Mec
lisi : .1/829; C. Senatosu: 1/194) (M. Mecli
si S. Sayısı : 878; C. Senatosu S. Sayısı : 255) 
(Dağıtma tarihi : 28 . 4 . 1973) 

ıX2. — 5539 sayılı Karayolları Genel Müdür
lüğü kuruluş ve görevleri hakkındaki kanunun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesine, 2 ek ve 1 geçici 
madde eklmmesine ve bâzı maddelerinin kaJr 
dırıimasına dair kanun tasarısı ve İçişleri, İmar 
ve İskân, Adalet, Bayındırlık ve Plân komisyon
larından 3 er üyeden kurulu 108 No. lu Geçici 
Komisyon raporu (1/800) (S. Sayısı : 872) (Da
ğıtma tarihi : 7 . 4 . 1973) 

I I 
SORULAR, GENSORULAR VS GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, ya

pılan kaçakçılığın yurt ekonomisinde meydana 
getirdiği tesirleri tespit etmek amaeıyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir genel gö
rüşme açılmasına dair önergesi. (8/4) 

2. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
enflasyon tehlikesi ve tedbirleri, ithalât - ihra
cat formaliteleri ve etkileri ile hayat pahalılığı 
ve nedenlerini içine alan ekonomik durum hak
kında bir genel görüşme açılmasına dair öner
gesi ile Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğlu 
ve iki arkadaşının; hayat pahalılığı, yatırımlar, 
işsizlik, israf, zamlar, dış ticaret, emisyon hac
mi, işçi dövizlerinin değerlendirilme şekli, teş
vik tedbirleri ve Hükümetim genel iktisadî tu
tumu hakkında Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir genel görüşme açılmasına dair öner
gesi. (8/38, 8/39). 

3. — İzmdr Milletvekili Talât Orhon'un, İz
mir'in Seferihisar ilçesinde yapılan NATO tat
bikatında zarara uğrayan köylülere dair Millî 
Savunma Bakanından sözlü sorusu (6/29) 

4. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, İz
mir'e bağlı Bergama - Kınık ilçelerinden geçen 
Bakırçayın meydana getirdiği taşkınlara dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü so
rusu (6/32) 

5. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, İz
mir Ticaret gazetesinde yayınlanan «Mesuliye
ti kim yüklenecek» başlıklı makaleye dair Baş 
bakan ve Ticaret bakanlarından sözlü sorusu 
(6/37) 

6. — Afyon Karahisar Milletvekili Hamdı 
Hamanıcıoğlu'nun, Eber ve "Akşehir göllerinin 
meydana getirdiği taşkınların önlenmesine dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından söz
lü sorusu (6/39) 

7. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'in, 
Sinop'un Boyabat ilçesi Ceza Evine dair Adalet 
Bakanından sözlü sorusu (6/46) 

8. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Pa-
laoğlu'nun, Sivas'ta bir Ticaret Borsası kurul
masının düşünülüp düşünülmediğine dair Taea-
ret Bakanından sözlü sorusu (6/52) 

9. — İstanbul Milletvekili Eşref Derinçay' 
m, Cumhuriyet savcılarının durumuna dair Ada
let Bakanından sözlü sorusu (6/56) 

10. — Sinop Milletvekili Hilmi îşgüzar'm, 
326 sayılı Kanunun tatbikatından mağdur olan 
eğitmenlere dair Millî Eğitim Bakanından söz
lü sorusu (6/62) 

11. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'in, Ha
zinenin mülkiyet ve tasarrufu altında bulunan 
ziraate elverişli topraklara dair Maliye Bakanın
dan sözlü sorusu (6/64) 

12. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, Ak
şehir ve Beyşehir gölleri için yapılan çalışmala
ra dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu (6/65) 

13. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, İçel' 
in Gülnar ilçesinin ihtiyaçlarına dair Başba
kandan sözlü sorusu. (6/66) 

14. — Ordu Milletvekili Ata Topaloğlu'nun, 
Hastaş ve iştiraklerine dair Başbakanda© sözlü 
sorusu (6/74) 

15. — İçel Milletvekili Turhan özgüner'in, 
İstanbul Yıldız Mimarlık ve Mühendislik Aka
demisinde meydana gelen olaylara dair İçişleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/78) 

16. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
öldürülen üniversite öğrencilerinin katilleri
nin bulunmasına dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/80) 

17. — Kastamonu Milletvekili Mehmet Sey-
dibeyoğlu'nun, Kastamonu'da bir kâğıt fabrika-
rfinm kurulup kurulmayacağına dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/81) 

18. — Kastamonu Milletvekili Mehmet Şey
di beyoğlu'nım, Kastamonu Abdurrahmanpaşa 
Lisesinde boş geçen derslere dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu. (6/Ş2) 
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19. — Antalya Milletvekili Ömer Buyrukçu' 
nun, Elmalı hudutları içindeki Karagül'ün mey
dana getirdiği taşkınların önlenmesine dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu (6/84) 

20. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz' 
m, boş geçen ders saatlerine ve öğretmen boy
kotu dolayısryle açığa alınan öğretmenlere 
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/90) 

21. — Afyon Karahisar Milletvekili Süley
man Mutlu'nun Montaj Sanayiine dair Sana
yi Bakanından sözlü sorusu (6/91) 

22. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, İl
gın'ın kurutulan Haremi Gölü arazisine dair 
Maliye ve Köy İşleri bakanlarından sözlü so
rusu (6/92) 

23. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, Il
gın depolaması ve Atlandı sulama projesinin ne 
zaman bitirileceğine dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu. (6/94) 

24. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal 
Palaoğlu'nun, Etibanka bağlı bazı tesislerin 
büyük sermaye çevrelerine devredilme sebebi
ne dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu (6/95) 

25. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'ın, İlk
öğretimde vazife gören öğretmenlere de ek ücret 
ödenmesine dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu (6/96) 

26. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'm, Antalya'da bir adliye binasının yapılma
sına dair Adalet Bakanından sözlü sorusu 
(6/98) 

27. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'ın, Antalya'ya kurulması düşünülen kâ
ğıt fabrikasına dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/99) 

28. — İstanbul Milletvekili Eşref Derinçay' 
m, zararlı faaliyetlerinden dolayı hudut dışı 
edilenlere dair İçişleri ve Dışişleri bakanların
dan sözlü sorusu (6/100) 

29. — Afyon Karahisar Milletvekili Hamdi 
Hamamcıoğlu'nun, tüccar ve küçük esnafa ve
rilen kredilerin faiz hadlerine dair Ticaret Ba
kanından sözlü sorusu (6/101) 

30. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can ,m, Antalya'nın Çakırlar ilçesine bağlı bazı 
köylerin sel felâketinden korunmasına dair 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu (6/102) 

31. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, Fen Fakültesinde ödenek yokluğundan 
lâboratuvar çalışmalarının aksadığının doğru 
olup olmadığına dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/103) 

32. — Ankara Milletvekili İbrahim Cüceoğ-
lu'nun, Almanya'da çalışan Türk işçilerinin 
eğitim çağındaki çocuklarına dair Çalışma ve 
Millî Eğitim bakanlarından sözlü sorusu (6/105) 

33. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk 
ün, Türkiye petrol politikası tespiti işinin bir 
Amerikan firmasına para karşılığı verilmesinin. 
doğru olup olmadığına dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu (6/106) 

34. — Maraş Milletvekili İbrahim öztürk ' 
ün, Maraş Belediyesi tarafından başlatılan, ge
cekondu ıslah ve önleme faaliyetlerinin ne safha
da olduğuna dair İmar ve İskân Bakanından 
sözlü sorusu (6/107) 

35. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, pa-
so ihtilâfı üzerine, Başbakaa tarafından, A. P. 
Ortak Grup toplantısında yapılan konuşmaya 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/108) 

36. — Adana Milletvekili Turgut Topaloğlu' 
nun, tarım ilâçlarına dair Tarım Bakanından 
sözlü sorusu (6/109) 

37. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'ın; Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yeni bir 
Hükümet konağı yapılmasına dair Maliye ve 
İçişleri bakanlarından sözlü sorusu (6/110) 

38. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'ııı, Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yapıl
ması düşünülen baraja ve Söğüt gölünün kuru
tulmasına dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nından sözlü sorusu (6/111) 

39. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'ın, Uşak'a 
bir fabrika kurulup kurulamayacağına dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/113) 

40. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'ın, İlk ve 
orta dereceli »kullarda okutulan ders kitapla
rına dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/114) 

41. — Ankara Milletvekili İbrahim Cüeeoğ-
lu'nun, Kalecik sulama projesinin ne zaman 
tamamlanacağına dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu (6/115) 

42 — Zonguldak Milletvekili Hüseyin Bay-
türk'ün, Kömür tahsis belgelerinin veriliş şek-
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line dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü sorusu (6/116) 

43. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'nin, 
Karadeniz Bölgesinde üretilen patates ürünü
nün değerlendirilmesine dair Ticaret Bakanın
dan sözlü sorusu (6/117) 

44. —"İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
bir gazetede yayınlanan «Diyanet İşleri Başkanı 
fetva verdi» başlıklı yazıya dair Devlet Baka
nından sözlü sorusu. (6/118) 

45. — Çorum Milletvekili Cahit Angı'nm, 
5 Şubat 1970 tarihli Ulus Gazetesinde «Çorum' 
un Gökçam köyü nasıl cezalandırıldı» başlıklı 
yazıya dair Başbakandan sözlü sorusu (6/119) 

46. — Gaziantep Milletvekili Şinasi Çolak-
oğlu'nun, Güneydoğu illerini birbirine bağlı-
yan yollarda, kaçakçılığın men ve takibi için 
arama yapan resmî kişilere dair İçişleri Baka
nından sözlü sorusu (6/120) 

47. — İstanbul Milletvekili Eşref Derinçay' 
m, 1 Ocak 1968'den beri Devlet Demiryolları 
Genel Müdürlüğünce satılan arsalara dair Ulaş
tırma Bakanından sözlü sorusu (6/121) 

48. — .Sivas Milletvekili Ekrem Kangal'ın, 
Sivas'ta bir DSİ Bölge Müdürlüğü kurulmasına 
dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu (6/124) 

49. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Hürriyet Gazetesinde yayımlanan «çocuksuz 
aileleri sevindiren tıp olayı» başlıklı yazıya 
dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından söz
lü sorusu (6/125) 

50. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nm, Erzurum'un Hınıs ilçesine bir lise bi
nası yaptırılmasına ve öğretmen ihtiyacının kar
şılanmasına dair Millî Eğitim Bakanından söz
lü sorusu (6/127) 

51. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nm, Erzurum'un Araş bucağına bir orta
okul yaptırılmasına ve Hükümetçe yardım ya
pılıp yapılmıyacağma dair Millî Eğitim Baka
nından sözlü sorusu (6/128) 

52. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nin, Aşkale ilçesi köylerinin istifadesi için 
de bir tren istasyonu yapılmasına dair Ulaştır
ma Bakanından sözlü sorusu (6/129) 

53. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'mn, ilçe ve köylerdeki vekil imamların 
asıl kadroya alınmasına ve imam, müezzin ihti

yacının karşılanması için ne düşünüldüğüne 
dair Devlet Bakanından sözlü sorusu (6/130) 

54. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nm, Hınıs ilçesi Kavar köyüne bir ilkokul 
ile köyü ilçeye bağlayan yolun yaptırılmasına 
dair Millî Eğitim ve Köy İşleri Bakanlarından 
sözlü sorusu (6/131) 

55. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nm, Horasan ilçesi Okçular köyünün içme 
suyuna kavuşturulmasına dair Köy İşleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/132) 

56. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nm, Hınıs'ta meydana gelen depremden 
zarar görenlerin yurt dışına gitmelerine öncelik 
tanınmasına dair Çalışma Bakanından sözlü so
rusu (6/134) 

57. — Tokat Milletvekili Reşit Önder'in, 
Tokat ilinin sağlık hizmetleri bakımından pilot 
bölge haline konulup konulmayacağına dair 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
rusu (6/136) 

58. — Kayseri Milletvekili Tufan Doğan 
Avşargil'in, Kayseri İmam - Hatip Okulunda 
Atatürk aleyhine girişilen hareketlerin doğru 
olup olmadığına dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/137)' 

59. — Konya Milletvekili İrfan Baran'm, 
Konya Ereğlisi'nde bir şahsa kanunsuz ve usul
süz olarak bâzı menfaatler sağlandığı iddiasına 
dair Tarım ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar ba
kanlarından sözlü sorusu (6/139) 

60. — Konya Milletvekili İrfan Baran'm, 
yurttaşların can ve mal güvenliklerinin sağ
lanması için Hükümet tarafından alman ted
birlere dair Başbakandan sözlü sorusu (6/140) 

61. — Konya Milletvekili İrfan Baran'm, 
Konya ovasının sulanması ve taşkınlardan ko
runmasına dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/141) 

62. — Ankara Milletvekili Şinasi Özden-
oğlu'nun, THY nm, Fransa'nın «Akdeniz Ku
lübü» yle yaptığı anlaşmaya dair Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru (6/142) 

63. — Amasya Milletvekili Vehbi Meş-
hur'un, 1961, 1964 ve 1969 yıllarında pancar 
istihsali ile şeker istihsaline, pancar fiyatları
nın artırılmasına dair Sanayi Bakanından söz
lü sorusu (6/144) 

64. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nm Hınıs'ın Güvenlik köyü arazilerinin 
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su taşkınlarından korunmasına ve selden zarar 
gören arazilerin ıslahına dair Köy İşleri, Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar bakanlarından sözlü sorusu 
(6/145) 

65. — Ankara Milletvekili İbrahim Sıtkı 
Hatipoğlu'nun Suriye'de hak ve menfaatleri 
zarara uğrayan vatandaşlarımızla ilgili olarak 
alman kararların tatbikine dair Dışişleri ve 
Maliye bakanlarından sözlü sorusu (6/147) 

66. — Adıyaman Milletvekili Yusuf Ziya 
Yılmaz'm, Antalya'da çıkan İleri Gazetesinde 
yayınlanan «A. P. İl Kurulu Ankara'da müspet 
çalışmalar yaptı» başlıklı yazıya dair Köy İş
leri Bakanından sözlü sorusu (6/148) 

67. — Ankara Milletvekili Şinasi Özdenoğ-
lu'nun, spor karşılaşmalarında aldığımız mağ
lûbiyetlerin sebebine dair Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü sorusu (6/149) 

68. — Çorum Milletvekili Cahit Angı'nın, 
^nkara 'daki Çorum Yüksek Öğrenim Talebe 
Yurdunun basılma olayına dair İçişleri Baka
nından sözlü sorusu (6/150) 

69. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'nin, 
Amerika Adalet Bakanının Türkiye'deki haş
haş ekimi ile ilgili beyanına dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/151) 

70. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'ın, Gediz deprem felâketine uğrayan vatan
daşlara yapılan aynî ve nakdî yardımların mik
tarına dair Başbakandan sözlü sorusu (6/153) 

71. — Sinop Milletvekili Hilmi îşgüzar'ın, 
New - York'ta Turizm ve Tanıtma Bakanlığına 
bağlı turizm bürosu olup olmadığına dair Tu
rizm ve Tanıtma Bakanından sözlü sorusu 
(6/154) 

72. — Ankara Milletvekili Suna Tural'm, 
basında çıkan yüksek öğretmen okullarının ka
patılacağı haberine dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/156) 

73. — İstanbul Milletvekili Turgut Topal-
oğlu'nun, hiçbir resmî görevi olmayan bir şah
sa, Kıbrıs buhranı sırasında, Türk - Yunan 
hükümetleri arasında arabuluculuk görevi ve-
rilip verilmediğine dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/157) 

74. — İstanbul Milletvekili İbrahim Abak' 
m, devalüasyon kararını bir şahsın önceden 
öğrenip öğrenmediğine dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/158) 

75. — Manisa Milletvekili Veli Bakirli' 
nın, Muğla'nın Milas ilçesi Ziraat Bankasın
dan usulsüz olarak kredi verilen şahıslara dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/159) 

76. — Antalya Milletvekili Ömer Buyruk-
çu'nun, Türkiye'de mevcut askerlik daire ve 
şubelerinden hangi il ve ilçe merkezlerdndeki-
ler-in lağvedileceğine dair Millî Savunma Ba
kanından sözlü sorusu (6/160) 

77. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, DSİ Genel Müdürlüğüne bağlı 13 ncü 
Bölge Müdürlüğü Prefabrik Kanalat Fabrika
sında çalışan bazı işçilerin ücretlerine dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu (6/163) 

78. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne 
bağlı Bölge Müdürlüklerinde çalışan ve ücret
lerini alamayan işçilere dair Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu (6/164) 

79. — Erzurum Milletvekili Selçuk Erverdi* 
nin, Erzurum Atatürk Üniversitesi Rektörünün 
yapmış olduğu açış konuşmasına dair MÜüî Eği
tim Bakanından sözlü sarusu (6/165) 

80. — Erzurum Milletvekili Selçuk Erver-
di'nin, Maliye Bakanlığının yüksek ziraî eğitim 
projelerinden «Doğu Anadolu sığırcılığını ge
liştirme projesine» dair Maliye ve Tarım bakan
larından sözlü sorusu (6/166) 

81. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, Cumhuriyet Gazetesinde neşredilen, if
tar yemeği veren, bir ilkokul müdürü hakkında
ki yazıya dair Başbakandan sözlü sorusu (6/167) 

82. — Samsun Milletvekili llyas Kılıç'ın, İs
tanbul Kültür Sarayında görev alan personele 
ve yangm sebebine dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/168) 

83. — İstanbul Milletvekili Turgut Topal-
oğlu'nun, İstanbul Kültür Sarayının yanma se
bebine ve bir tedbir alınıp alınmadığına dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/169) 

84. — Trabzon Milletvekili Mehmet Ars-
lantürk'ün, İstanbul Kültür Sarayına nakledi
len tarihî eserlere ve yangın sebebine dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/170) 

85. — Kayseri Milletvekili Tufan Doğan 
Avşargil'in, 11 Ekim 1967 yılından bu yana 
Kayseri Millî Eğitim örgütünde yapılan nakil 



ve tayinlere dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu (6/171) 

86. — İstanbul Milletvekili Beşit Ülker'in, 
Ankara Belediye Başkan yardımcısının bir tö
rendeki tutum ve davranışına dair İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu. (6/172) 

87. — Malatya Milletvekili Mustafa Kaf-
tan'ın, Eğitim programlarında Atatürk ve dev
rimlerine daha fazla yer verilmesine dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu. (6/174) 

88. — İçel Milletvekili Turhan Özgüner'in. 
1960 - 1970 yıllarında Gümrük ve Tekel Ba
kanlığınca, İçel'in üzüm yetiştirilen bölgele
rinden ne miktar mubayaa yapıldığına dair 
Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü sorusu. 
(6/175) 

89. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Kolera aşısı yapılmasına tatil günleri de de
vam edilmesine dair Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanından söz'lü sorusu. (6/176) 

90. — Samsun Milletvekili llyas Kılıç'm, Ka
radeniz Bölgesinin Lâdik Ovasmdaki gölün ku
rutulması için bir çalışma olup olmadığına dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu (6/178) 

91. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'ın, Orta Doğu Teknik Üniversitesinde 
5 . 3 . 1971 günü meydanı gelen silâhlı çatış
mada Ankara Belediye Başkan vekilinin tutum 
ve davranışına dair İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/180) 

92. — İstanbul Milletvekili Eeşit Ülker'in, 
istanbul ili Kasımpaşa Lisesi Müdürünün yap
mış olduğu yolsuzluklara dair Millî Eğitim Ba
kanından sözlü sorusu (6/181) 

93. — Samsun Milletvekili llyas Kılıç'ın, 
Fransa'dan ithal edilen tabancalara dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/182) 

94. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'ın, Sosyal Sigortalar Kurumu personeli ara
sında Nurcular ve Süleymancıların bulunup bu
lunmadığına dair Çalışma Bakanından sözlü so
rusu (6/185) 

95. — İçel Milletvekili Turhan Özgüner'in, 
depremden zarar görenlere yardım gerekçesiy
le yapılmış olan zamlara dair Gümrük ve Tekel 
Bakanından sözlü sorusu (6/18G) 

96. — Ankara Milletvekili Kemal Ataman' 
m, bir gazete haberine göre, bazı artist acenta-
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iarı ve şirketleri tarafından kandırılarak batak
lıklara sürüklenen insanlara dair Dışişleri ve 
İçişleri bakanlarından sözlü sorusu (6/187) 

97. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
kürtajın serbestçe yapılıp yapılmayacağına da
ir Adalet ve Sağlık ve Sosyal Yardım bakan
larından sözlü sorusu (6/188) 

98. — İstanbul Milletvekili Turgut Topaloğ-
lu'nun, Hükümet üyelerinin verdikleri demeçle
re dair, Başbakandan sözlü sorusu (6/189) 

99. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanının taşındığı 
iddia edilen eve dair, Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanından sözlü sorusu (6/190) 

100. — İstanbul Milletvekili İlhan Darende-
lioğlu'nun, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 
yayınlanan Bin Temel Eser dizisinin lâğvediliş 
.sebebine dair Millî Eğitim Bakanından sözlü so
rusu (6/191) 

101. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'm, Finike ilçesine bağh Tıırnnçova Bele
diyesi içinden geçen çay ve arklar drenajının 
yapılmasına dair, Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü sorusu (6/192) 

102. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'm, Antalya ili Kaş ilçesine bağlı bâzı köy
lerin yollarının yapımına dair Köy İşleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/193) 

103. — İstanbul Milletvekili Turgut Topaloğ-
lu'nun, son zamlardan önce demir, çimento ve 
kâğıt ticareti yapanların beyana tabi tutulma
dıkları iddiasına dair, Sanayi ve Ticaret Baka
nından sözlü sorusu (6/194) 

104. — Konya Milletvekili Özer Ölçmen'in, 
Anayasa değişikliği tasarısının Parlâmento ta
rafından aynen kabul edilmemesi halinde mec
lislerin lağvedileceği söylentilerine dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/195) 

105. — Kütahya Milletvekili Fuat Azmioğlu' 
nun, İmam - Hatip okulları orta kısmının lağ
vına karar verildiği söylentilerine dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/196) 

106. — Tunceli Milletvekili Kenan Aral : 

m, Tunceli ilinin ulaşı-mını sağlayan yolların du
rumuna dair Başbakan ve Bayındırlık Bakanın
dan sözlü sorusu ('6/197) 

107. — Tunceli Milletvekili Kenan Aral'ın, 
Tunceli ilinde yaşayan vatandaşlarımızın yaşa
ma şartlarını elverişli duruma getirmek için ne 
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gibi tedbirler düşünüldüğüne dak Başbakandan 
sözlü sorusu (6/198) 

108. — Tunceli Milletvekili Kenan Aral'ın, 
Tunceli ili Ovacık ilçesi sınırları içinde bulunan 
Havaçor çayının taşmaması için ne gibi tedbir
ler alınacağına dair Başbakan ve Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu (6/199) 

109. — Tunceli Milletvekili Kenan Aral'ın, 
Tunceli ili Ovacık ilçesi sınırlan içinde bulu
nan Munzur vadisinin millî park haline getiril
mesinin düşünülüp düşünülmediğine dair Baş
bakan ve Orman Bakanından sözlü sorusu 
(6/200) 

110. — Tunceli Milletvekili Kenan Aral'ın, 
Tunceli ilinin ulaşımını, sağlıyan yolların ne za
man yapılacağına dair Başbakan ve Köy İşleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/201) 

111. — Tekirdağ Milletvekili Orhan öztrak'm 
tarımda verimin artırılması ve üreticinin emeği 
olan ürünün değerlendirilmesi için ne gibi ted
birler alınacağına dair Başbakan ve Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu 
(6/202) 

132. — Adıyaman Milletvekili Yusuf Ziya Yıl
maz'm, eski Başbakan Süleyman Demirel'in kar
deşlerine haksız kredi teminine adı karışan şah
sa dair Başbakandan sözlü sorusu (6/203) 

113.. — Bolu Milletvekili Ahmet Çakmak'ıu, 
Türk Silâhlı Kuvvetleri komutanlarının vermiş 
olduğu demeçlere dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/204) 

114. — Burdur Milletvekili Ahmet Mukadder 
Oiloğlu'nun, Burdur deprem bölgesinde çalışan 
Devlet personeline, Personel Kanunu uygula
masından doğan 9 aylık maaş farklarının öden
mesini» düşünülüp düşünülmediğine dair Maliye 
Bakanından sözlü sorusu (6/205) 

115. — Tunceli Milletvekili Kenan Aral'ın, 
Tunceli iline bağlı ilçelerde birer yatılı bölge 
okulu açılmasının düşünülüp düşünülmediğine 
dair Başbakan ve Millî Eğitim Bakanından söz
lü sorusu (6/206) 

116. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
tstanbul Emniyet Müdürlüğünde bir şahsın dö
vüldüğü iddiasına dair İçişleri Bakanından söz
lü sorusu. (6/208) 

117. — Denizli Milletvekili Fuat Avcı'nm, 
Başbakan Yardımcısının Kasım 1971 günü 
verdiği beyanata dair Devlet Bakanı ve Başba

kan Siyasi İşler Yardımcısından sözlü sorusu 
(6/209) 

118. — Denizli Milletvekili Fuat Avcı'nm, 
Başbakan Yardımcısının 9 Kasım 1971 günü 
verdiği beyanata dair Başbakandan sözlü soru
su (6/210) 

119. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün 
Antalya ili Kaş ilçesi köylerinin içme sularına 
dair Köy işleri Bakanından sözlü sorusu (6/211) 

120. — Antalya Mili et vekili ihsan Ataöv'ün, 
Antalya illi bütçesinden köylere yardım faslı 
ile ne kadar para ayrıldığına dair içişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/212) 

121. — Sdnop Milletvekili Hilmi Işgüzar'm, 
Irak'taki soydaşlarımıza Irak Hükümetince 
baskı yapıldığı haberine dair Dışişleri Baka
nından sözlü sorusu. > (6/213) 

122. — Erzurum Milletvekili Naci Gaciroğ-
lu'nun, istanbul'da yayımlanan bir gazetede 
komünist Çin haikkmda yapılan röportaja dair 
Başbakandan sözlü sorusu. (6/214) 

123. — Sinop Milletvekili Hilmi Işgüzar'm, 
Sinop ili Gerze ilçesinde tütün deposu yapımı
na dair Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü so
rusu. (6/216) 

124. — Sinop Milletvekili Hilmi Işgüzar'm, 
Bursa - Uludağ'daki milî park alanında ruh
satsız inşaat yapılıp yapılmadığına dair Orman 
Bakanından sözlü sorusu (6/217) 

125. — Millî Saraylara görevli olarak gön
derilen Millet Meclisi memuruna, dair, Samsun 
Milletvekilli îlyas Kılıç'm Millet Meclisi Başka
nından sözlü soru önergesi, (6/218) 

126. — izmir Milletvekili Münir DaldaPın, 
yabancı ülkelerde çalışan doktorlarımızın yur
da dönmeleri için ne gibi çalışmalar yapıldı
ğına dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından 
sözlü sorusu. (6/219) 

127. — istanbul Milletvekili Turgut Topaloğ-
lu'nun, Maliye Bakanı Sait Naci Ergin'in; ne 
zamana kadar görevde kalacağına dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/220) 

128. — Uşak Milletvekili M. Fahri Uğrasız-
oğlu'nun yabancı ülkelerde okuyan öğrencileri
mizin durumuna dair Başbakandan sözlü soru
su (6/221) 
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129. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, Kayseri Yol - İ§ Sendikası Genel Başka
nının karakolda işkenceye tabi tutulduğu iddia
sına dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu. 
(6/222) 

130. — İstanbul Milletvekili İlhan Daren-
delioğlu'nun, bâzı Danıştay ve Yargıtay üyele
rinin idam cezalarının kaldırılması için imza 
verdikleri hakkında bâzı gazetelerin iddiaları
na dair Adalet Bakanından sözlü sorusu. 
(6/223) 

131. — Ankara Milletvekili İbrahim Sıtkı 
Hatipoğlu'nun, Maliye Bakanlığı Vergi daire
lerinin bâzı memuriyetlerine iş riski güçlüğü 
zammı verilmemesi nedenine dair Maliye Baka
nından sözlü sorusu. (6/224) 

132. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Sinop ili Durağan ilçesi Yalmzkavak ve Sa
rıyer köylerinin içmesuyu ihtiyaçlarına dair 
Köy İşleri Bakanından sözlü sorusu. (6/225) 

133. — Çanakkale Milletvekili Zekiye Gül-
sen'in Bakanlığınız emrine verilen «uzman» 
kadrolarının tahsis durumuna dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu. (6/226) 

134. — Ankara Milletvekili Kemal Ata-
man'm, bir gencin polis tarafından copla öl
dürüldüğü hakkındaki bir gazetenin haberine 
dair, İçişleri Bakanından sözlü sorusu. (6/227) 

135. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Sinop ili ve ilçelerinin okul ve öğretmen ih
tiyacına dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu. (6/228) 

136. — İstanbul Milletvekili Turgut To-
paloğlu'nun, Haliç'te batan gemilerin batış 
nedenleri ile sabotaja karşı almacak ted
birlere dair Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu. 
(6/229) 

137. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Sinop Cezaevinin durumuna dair Adalet Ba
kanından sözlü sorusu. (6/230) 

138. — Sinop MilletveliıJi Hilmi İşgüzar'm, 
Türkiye'de beden eğitimi öğretmeni ihtiya
cına dair Millî Eğitim ve Gençlik ve Spor 
bakanlarından sözlü soru önergesi. (6/231) 

139. — Malatya Milletvekili ismail Hakkı 
Şengüler'in, O. D. T. Ü. eski Rektörü Prof. Er
dal İnönü'nün, üniversite olaylarıyle ilgisine da
ir Başbakandan sözlü sorusu (6/233) 

140. — Afyon Karahisar Milletvekili Ham-
di Hamamcıoğlu'nun, haşhaş ekiminin yasak-
lanmasuyle üreticiye ödenecek tazminatlara dair 
Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/234) 

141. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Orman Genel Müdürlüğü tarafından, Devlet 
müesseselerine ve şahıslara tahsis yoluyla veri
len sanayi odununun miktarı hakkında Orman 
Bakanından sözlü sorusu (6/235) 

142. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm. 
millî eğitim müdürleri ile ilköğretim müdürle
rine iş riski zammının verilmesi hakkında Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/236) 

143. — İstanbul Milletvekili Turgut Topal-
oğlu'nun, Başbakan Ferid Melen'in televizyon 
konuşmasına dair Başbakandan sözlü sorusu. 
(6/238) 

144. — İstanbul Milletvekili Turgut Topal-
Dglu'nun, 21 Kasım 1972 tarihli Resmî Gazetede 
yayınlanan 7/5307 sayılı Kararname hakkında 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu. (6/239) 

145. — Erzurum Milletvekili Cevat Önder'in, 
Türk Tarih Kurumuna dair Başbakan, Maliye, 
içişleri, Millî Eğitim, Ticaret ve Sanayi ve Tek
noloji bakanlarından sözlü sorusu. (6/240) 

146. — Denizli Milletvekili İlhan Açıkalın'ın, 
tütün fiyatlarının bölgelere göre değişmesin© 
dair Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü soru
su (6/241) 

147. — İstanbul Milletvekili İlhan Darende-
lioğlu'nun, Devlet Bakanı Başkanlığındaki bir 
heyetin Moskova'ya gideceği haberine dair Dış
işleri Bakanından sözlü sorusu (6/242) 

148. — Denizli Milletvekili İlhan Açıkalm'm, 
ekim yapılmadan önce anason.fiyatlarının ilâ
nına dair Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü 
sorusu (6/243) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ-

TIRILAN İŞLER 
X I . — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas

lan ve 6 arkadaşının, Siyasî Partiler Kanununun 
74 ncü maddesinin yeniden düzenlenmesine dair 
kanun teklifi ve Adalet, Anayasa ve Plân ko
misyonlarından 5 er üyeden kurulu 49 No. lu Ge
çici Komisyon raporu (2/540) (S. Sayısı : 421) 
(Dağıtma tarihi : 3 . 9 . 1971) 

X 2. — 648 sayılı Siyasî Partiler Kanunu
nun 5, 8, 14 ve 76 ncı maddelerinin değiştiril-
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mesine ve bu kanuna iki ek ve bir geçici mad
de ile 44 sayılı Anayasa Malike meşinin kuruluş 
ve yargılama usulleri hakkındaki Kanunun 
18 nci maddesinin (B) fıkrası ve 58 nci madde
sinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ile 
Malatya Milletvekili Mustafa Kaftan'm, 648 sa
yılı Siyasî Partiler Kanununun 10 ncu madde
sinin (b) bendinin değiştirilmesi hakkında ka
nun teklifi ve Aydın Milletvekili İsmet Sezgin 
ve 2 arkadaşının, 648 sayılı Siyasî Partiler Ka
nununun 79, 80, 82 »ci maddelerinin değiştiril
mesine ve 81 nci maddesinin kaldırılmasına dair 
kanun teklifi ve İçişleri, Adalet, Anayasa ve 
Plân komisyonlarından seçilen 4'er üyeden ku
rulu 72 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(1/611, 2/659, 2/666) (S. Sayısı : 661) (Dağıt
ma tarihi : 22 . 4 . 1972) 

X 3. — Memur Yardımlaşma Kurumu ka
nun tasarısı ve Ankara Milletvekili A. Sakıp 
Hiçerimez ve 58 arkadaşının, Türkiye belediye
ler, il özel idareleri, iktisadî Devlet kuruluş
ları ve Devlet Memurları Yardımlaşma Kuru
mu (MEYAK) kanunu teklifi ve Adalet, Millî 
Eğitim, İçişleri, Sanayi ve Teknoloji, Ticaret, 
Maliye ve Plân komisyonlarından 3'er üye seçi
lerek kurulan 67 numaralı Geçici Komisyon ra
poru (1/582, 2/591) (S. Sayısı : 663) (Dağıtma 
tarihi : 2 . 5 .1972) 

X 4. — Yargıtay kanunu tasarısı ve Ada
let ve Plân komisyonları raporları (1/615) (S. 
Sayısı : 774) (Dağıtma tarihi : 26 .12 .1972) 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
1. — Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğ-

lu ve iki arkadaşının, petrolle ilgili 8957 numa
ralı Kararnamenin meydana getirdiği tesir
leri tespit etmek üzere bir Meclis araştırması 
yapılmasına dair önergesi ve Meclis Araştırma 
Komisyonu raporu. (10/2) (S. Sayısı : 156) 
(Dağıtma tarihi : 16 . 5 . 1970) 

2. — Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğ-
lu ve 2 arkadaşının, Tarımla uğraşanların emek
lerinin karşılığını almaları için, kredi ve üretim 
alanında alınması gerekli tedbirleri tespit et
mek üzere ve Giresun Milletvekili M. Kemal 
Çilesiz'in, tefeciliğin halkm ekonomik vç sos

yal durumuna yaptığı etkileri önlemek maksa
dı ile bir Meclis araştırması yapılmasına dair 
önergeleri ve Meclis Araştırma Komisyonu ra
poru (10/1, 10/6; (S. Sayısı : 383) (Dağıtma 
tarihi : 20 . 7 . 1971) 

3. — Türkiye'de meydana gelen trafik ka
zalarının artış sebepleri ile önleme çarelerini 
tespit etmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi 
gereğince kurulan Meclis Araştırma Komisyo
nu raporu (10/5) (S. Sayısı : 673) (Dağıtma 
tarihi : 17 . 5 . 1972) 

4. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'ün 
ruhsatsız silâh edinmek ihtiyacının meydana 
getirdiği sonuçları tespit etmek maksadıyle 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Mec
lis araştırması yapılmasına dair önergesi ve 
Meclis Araştırma Komisyonu raporu (10/16) 
(S. Sayısı : 745) (Dağıtma tarihi : 11.10.1972) 

X 5. — Köy İşleri Bakanlığı kuruluş ve gö
revleri hakkında kanun ile Cumhurbaşkanının 
geri gönderme tezkeresi ve Köy İşleri ve Plân 
komisyonlarından 8'er üye seçilerek kurulan 19 
numaralı Geçici Komisyon raporu (1/594) (S. 
Sayısı : 311'e 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
1 . 4 . 1972) 

X 6. — Çırak, Kalfa ve Ustalık Kanunu ile 
Cumhurbaşkanının geri gönderme tezkeresi ve 
istanbul Milletvekili. Reşit Ülker ve 9 arkadaşı
nın, Çırak, Kalfa ve Ustalar hakkındaki kanun 
teklifi ve Sanayi ve Teknoloji, Ticaret, Adalet, 
Millî Eğitim, Çalışma ve Plân komisj'onlarından 
4'er üyeden kurulu 5 No. lu Geçici Komisyon ra
poru. (2/702, 2/577) (S. Sayısı : 126'ya 3 ncü 
ek) (Dağıtma tarihi : 27 . 9 . 1972) 

7. — Malatya Milletvekili Ahmet Karaas-
lan'ın, İçişleri Bakanlığı Merkez ve Taşra Teş
kilâtında çalışan memurların maaş intibakı 
hakkındaki 627 sayılı kanuna geçici bir madde 
eklenmesi hakkında ka<nun teklifi ve İçişleri 
ve Plân komisyonları raporları (2/269) (S. Sa
yısı : 721 ve 721'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihle
ri : 10 . 7 . 1972 ve 1 . 2 .1972) 

8. — C. Senatosu İstanbul Üyesi Mebrure 
Aksoley'in, ellerinde sağlık muayene fişi bulun
mayan istiklâl Madalyalı muharip gazilerle di
ğer bütün muharip gazilere Millî Savunma Ba
kanlığınca sağlık muayene fişi verilmesi hak
kında kanun teklifi ve Millî Savunma Ivomişr 
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yonu raporu (2/301) (S. Sayısı : 372, 372'ye 
1 nci eık ve 372'ye 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
26 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 ve 9 . 12 . 1972) 

9. — C. Senatosu İstanbul Üyesi Mebrure 
Aksoley'in, 1076 sayılı İhtiyat Zabiti ve İhtiyat 
Askerî Memurları Kanununun 8 nci maddesinin 
(E) fıkrasının değiştirilmesine dair kanun tek
lifi ve Millî Savunma Komisyonu raporu 
(2/281) (S. Sayısı : 381, 381'e 1 nci ek ve 381'e 
2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 12 .7 .1972, 
4 . 2 . 1972 ve 9 . 12 . 1972) 

10. — 7126 sayılı 'Sivil Savunma Kanununa 
iki madde eklenmesine dair kanun ile 
Cumhurbaşkanının geri gönderme tezkeresi ve 
İçişleri Komisyonu raporu (1/150) (S. Sayısı : 
375, 375'e 1 nci ek ve 375'e 2 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 2.7.1971, 29.12.1971 ve 21.12.1972) 

11. — C. Senatosu Gaziantep Üyesi Salih Tan-
yeri'nin, 13 Mart 1329 tarihli Idarei Umumiyei 
Vilâyat Kanunumun 118 ve 136 neı maddeleri
nin değiştirilmesi ve bu kanuna bir madde ek
lenmesi hakkında kanun teklifi ve İçişleri Ko
misyonu raporu (2/201) (S. Sayısı : 492 ve 
492'ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 16.2.1972 
ve 21 . 12 . 1972) 

12. — C. Senatosu Gaziantep Üyesi Salih 
Tanyeri'nin, 14 Nisan 1930 tarih ve 1580 sayılı 
Belediye Kanununun 62 ve 77 nci maddelerinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve İçişleri 
Komisyonu raporu (2/202) (S. Sayısı : 493 ve 
493'e 1 nci eik) (Dağıtma tarihteri : 16 . 2 . 1972 
ve 21 . 12 . 1972) 

13. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 403 
sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 25 nci 
maddesinin (b) fıkrasına bir bent eklenmesi 
hakkında kanun teklifi ve Dışişleri, Adalet ve 
içişleri komisyonları raporları (2/532) (S. Sa
yısı : 698 ve 698'e 1 nci ak) (Dağıtma tarihle
ri : 25 . 6 . 1972 ve 21 . 12 . 1972) 

14. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu 
ve 15 arkadaşının, Mehmet Tevfükoğhı Hatice' 
den doğma 1339 doğumlu Nevşehir Yenimahal
le 10 hanede kayıtlı Mustafa Parmaksızın affı 
hakkında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu 
raporu (2/196) (S. Sayısı: 161,161'e 1 nci ek, 161'e 
2 nci ek ve 161'e 3 ncü ek) (Dağıtma tarihleri : 
18 .4 .1970 r 2.1 .6 .1971, 4 . 2 . 1 9 7 2 ve 28.12.1972) 

15. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı, An
kara Milletvekili Suna Tural ile Sinop Millet
vekili Hilmi İşgüzar'ın ve Kocaeli Milletvekili 
Vehbi Engiz'in, Genel af kanunu teklifleri 
ve Adalet Komisyonu raporu (2/383, 2/439, 
2/482) (S. Sayısı : 353, 353'e 1 nci ek ve 353'e 
2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 15 . 6 . 1971, 
4 . 2 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

16. — İstanbul Milletvekili Eeşit Ülker'in, 
Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinin kal
dırılması ve 113 ncü maddesinin değiştirilme
sine dair kanun teklifi ve Adalet Komisyonu 
raporu (2/284) (S. Sayısı : 359, 359'a 1 nci 
ek ve 359'a 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
17 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

17 — C. Senatosu İstanbul Üyesi Rifat öz-
türkçine'nin, Türk Kanunu Medenisinin 485 
nci maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/9) 
(S. Sayısı : 360, 360'a 1 nci ek ve 360'a 2 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri: 16 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 
ve 27 .12 .1972) 

18. — Burdur Milletvekili Mehmet Öz-
bey'in, eşinden beş sene ayrı kalan karı - ko
canın ayrılması hakkında kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu (2/423) (S. Sayı
sı : 361, 361'e 1 nci ek ve 361'e 2 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 16 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 ve 
27 . 12 . 1972) 

19. —• Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı' 
nın, Türk Ceza Kanununun değişik 449 ncu 
maddesinin 2 nci bendinin tadili hakkında Ka
nun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/449) 
(S. Sayısı : 366, 366'ya 1 nci ek ve 366'ya 2 nci 
ek) (Dağütma tarihleri : 21 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 
ve 27 .12 .1972) 

20. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ve 19 arkadaşının, Devlet Memurlarının disip
lin cezalarının affına dair kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu (2/135) (S Sayısı : 
367, 367'ye 1 nci ek ve 367'ye 2 nci ek) (Dağıt
ma tarihleri : 21 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 ve 
27 .12 .1972) 

21. — Burdur Milletvekili Mehmet özbey'-
in, Türk Ceza Kanununun 455 nci maddesinin 
1 nci fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/112) 
(S. Sayısı : 368, 368'e 1 nci ek ve 368'e 2 nci ek) 
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(Dağıtma tarihleri : 21 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 
ve 27 .12 .1972) 

22. — Burdur Milletvekili Mehmet özbey'-
in, Türkiye'de sabotaj yapanların ölüm cezası 
ile cezalandırılmaları hakkında kanun teklifi 
ve Adalet Komisyonu raporu (2/427) (S. Sayı
sı : 369, 369'a 1 nci ek ve 3>69'a 2 nei ek) (Da
ğıtma tarihleri: 21 . G . 1971, 4 . 2 . 1972 ve 
27 .12 .1972) 

23. — C. Senatosu Tunceli Üyesi Arslan Bo-
ra'nın, Türk Ceza Kanununun 480 nei maddesi
ne son fıkra olarak bir fıkra eklenmesi hakkında 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/1.55) (S. Sayısı : 370, 370'e 1 nci ek ve 370'e 
2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 21 . 6 . 1971, 
4 . 2 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

24. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türk Ceza Kanununun 141/1 ve 142/1 nei 
maddelerinin yürürlükten kaldırılması hak
kında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu ra
poru (2/388) (S. Sayısı : 377, 377'ye 1 nci ek ve 
377'ye 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 6 . 7 . 1971, 
4 . 2 . 1972 ve 27 . 12 . 1972 

25. — Adıyaman Milletvekili M. Zeki Adı
yaman'ın, Türk Ceza Kanununun 426 nci mad
desinin tadiline dair kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/456) (S. Sayısı : 378, 
378'e 1 nci ek ve 378'e 2 nci ek) (Dağıtma ta
rihleri : 6 . 7 . 1971, 4 . 2 . 1972 ve 27 . 12 .1972) 

26. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'm, 
27 . 5 . 1935 gün ve 2739 sayılı Ulusal Bayram
lar ve Genel Tatiller hakkındaki Kanuna 1 mad
de eklenmesine ilişkin kanun teklifi ve İçişleri 
Komisyonu raporu (2/491) (S. Sayısı : 413, 
413'e 1 nci ek ve 413'e 2 nci ek) (Dağıtma ta
rihleri : 17.8.1971, 29.12.1971 ve 27.12.1972) 

27. — Nevşehir Milletvekili Selâhattin Hak
kı Esatoğlu ve 8 arkadaşı, ile içel Milletvekili 
Celâl Kargılı ve 6 arkadaşının, Ölüm cezasının 
kaldırılması hakkında kanun teklifleri ve Ada
let Komisyonu raporu (2/286, 2/578) (S. Sayı
sı : 512, 512'ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
10 . 3 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

28. —. Ankara Milletvekili Suna Tural ve Si
nop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 6762 sayılı 
Ticaret Kanununun 626 nci maddesindeki hü
kümlerin ihlâline sebebolan ticaret erbaplarının 
itibarının iadesi hakkındaki kanun teklifi ve 
Ticaret ve Adalet Komisyonları raporları 

(2/474) (S. Sayısı : 683 ve 683'e 1 nci ek) 
(Dağıtma talihleri : 25 . 5 . 1972 ve 27.12.1972) 

29. — Adıyaman Milletvekili M. Zeki Adıya
man'ın, uzun saç, uzun favori (erkeklerde) ile 
kadınların mini etek giymelerinin men'ine dair 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/665) (S. Sayısı : 688 ve 688'e 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 29 . 5 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

30. — 1944 doğumlu, Hüseyinoğlu,Azime'den 
doğma Zara'nın, Tekke köyünde nüfusa kayıtlı 
Salim Göl'üın özel affına dair kanun tasarısı ve 
Adalet Komisyonu raporu (1/525) (S. Sayısı: 725 
ve 725'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 19.5.1972 
ve 27 . 12 . 1972) 

31. — İstanbul Milletvekili Sadettin Bilgiç 
ve 9 arkadaşının, Oğuz Bakırburç'un affına dair 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/523) (S. Sayısı : 726 ve 726'ya 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 15.9.1972 ve 27.12.1972) 

32. — Sivas ili, İmranlı ilçesi, Duran mahal
lesinden Celâl Karaca ile eşi Naime Karaca ve 
Şehitoğlu er Kemal Karaca'nın dul eşi Mürüvet 
Karaca ve yetimlerinin özel affına dair kanun 
tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu (1/368) 
(S. Sayısı : 727 ve 727'ye 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 15 . 9 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

33. — 1328 doğumlu, Ali Kızı Zeliha'dan 
doğma Simav ilçesinin Bahtıllı köyü, cilt 11, 
sayfa 6, hane 6'da nüfusa kayıtlı Saide Ya-
man'm özel affına dair kanun tasarısı ve Ada
let Komisyonu raporu (1/522) (S. Sayısı : 728 
ve 728'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 15.9.1972 
ve 27 . 12 . 1972) 

34. — 1933 doğumlu Haındioğlu, Sivas Sa-
rıkışla nüfusunda kayıtlı Hayati Ercan'ın özel 
affına dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu 
raporu (1/526) (S. Sayısı : 729 ve 729'a 1 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri : 15 . 9 . 1972 ve 
27 . 12 . 1972) 

35. — 1940 doğumlu Hamzaoğlu, Sultan'dan 
doğma Malatya'nın Çaranuzu mahallesinden Be
kir Dur'un özel affına dair kanun tasarısı ve 
Adalet Komisyonu raporu (1/527) (S. Sayısı : 
730 ve 730'a 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
15 . 9 . 1972 ve 27. 12 . 1972) 

36. — Sabık Pilot Assubay (941/828) Baş
çavuş Emekli M. Fevzi Gökdeniz'in (Gezgin) 
özel affına dair Kanun tasarısı ve Adalet Ko
misyonu raporu (1/371) (S. Sayısı : 731 ve 731'e 
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1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 15 . 9 . 1972 ve 
2 8 . 12 . 1972) 

37. — 5 . 1 . 1950 doğumlu Alioğlu, Fehi-
me'den doğma Samandağ Deniz mahallesinde 
309 hanede kayıtlı Enver Özel'in özel affına 
dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu ra
poru (1/326) (S. Sayısı : 732 ve 732'ye 1 nei ek) 
(Dağıtma tarihleri : 15.9.1972 ve 28.12.1972) 

38. — 1945 doğumlu Osmanoğlıı, Zehra'dan 
doğma Denizli'nin Tavas kazası orta mahalle 
nüfusunda kayıtlı Mehmet Ballı'nm özel affına 
dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu rapo
ru (1/370) (S. Sayısı : 733 ve 733'e 1 nei ek) 
(Dağıtma tarihleri : 15 . 9 .1972 ve 28.12.1972) 

39. — 1 Mart 1932 doğumlu Hurşitoğlu, 
Edibc'den doğma Giresun Haeısiyam mahalle
sinden Süleyman Bozbağ'm özel affına dair 
kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/521) (S. Sayısı : 734 ve 734'e 1 nei ek) (Da
ğıtma tarihleri : 15 . 9 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

40. — 1929 doğumlu, Mahiroğlu, Hatice'den 
doğma, Zara Yenicami mahallesi 321 hanede 
kayıtlı Adil Bedirhanoğlu'nun özel affına dair 
kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/367) (S. Sayısı : 735 ve 735^ 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 15 . 9 . 1972 ve 27 . 12 .1972) 

41. — İstanbul Milletvekili Mustafa Fevzi 
Güngör ile Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Bifat öztürkçine'nin, Toptancı halleri kanun 
tekliflerine dair Cumhuriyet Senatosu Başkan
lığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca yapı
lan değişiklikler hakkında Millet Meclisi 57 
numaralı Geçici Komisyon raporu (2/221, 
2/173) (S. Sayısı : 433 ve 433'e 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 23 . 11 .1971 ve 14 . 2 .1973) 

42. — Aydın Milletvekili Kemal Ziya öz-
türk'ün, Ege ve Antalya bölgelerindeki pamuk 
üreticilerinin T. C. Ziraat Bankası ve Tarım 
Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının taksit-
lendirilmesi hakkında kanun teklifi ile C. Se
natosu Aydın Üyesi iskender Cenap Ege ve 9 
arkadaşının, Antalya ve Ege bölgelerindeki pa
muk üreticilerinin T. O. Ziraat Bankası, Tarım 
Kredi Kooperatifleri ve Türkiye Ziraî Donatım 
Kurumuna olan çiftçi borçlarının taksitlendiril-
mesi hakkında karnın teklifi V6 Tarım, Ticaret 
ve Plân komisyonlarından 5'er üye seçilerek ku
rulan 95 No.lu Geçici Komisyon raporu (2/756, 
2/798) (S. Sayısı : 850) (Dağıtma tarihi : 
8 . 3 . 1973) 

43. — Yalvac'ın Tokimakçık köyü, hane 90, 
•cilt 22, sayfa 146'da nüfusa kayıtla Ali Osmam-
'oğlu Ayşe'den doğma 9 . 11 . 1948 doğumlu Hü
seyin Sesli'nin ölüm cezasına çarptırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve C. Senatosu 
Başkanlığı tezkeresi ve C. Senatosunca ya
pılan değişikliğe dair M. Meclisi Adalet Komis
yonu raporu (M. Meclisi : 3/159; C. Senatosu : 
2/320) (M. Meclisi S. Sayısı : 78, 78'e 1 nci eik 
ve 7'8'e 2 nci ek; C. Senatosu S. Sayısı : 1596 ve 
159ı6'ya ek) (Dağıtana (tarihleri : 5 . 3 . 1970, 
22 . 2 . 1971 ve 14 . 4 . 1973) 

44. _ 13 . 7 . 1965 tarihli ve 647 sayılı Ceza
ların infazı hakkımdaki Kanunda değişiklik ya
pılmasına dair kanun tasarısı hakkında C. Se
natosu Başkanlığı tezkeresi ve C. Senatosunca 
yapılan değişikliğe dair M. Meclisi Adalet Ko
misyonu raporu (M. Meclisi : 1/592; C. Senato
su 1/148) (ıM. Meclisi S. Sayısı : 701, 701 '<e 1 inci 
ek ve 701'e 2 nei >ek; C. .Senatosu S. Sayısı : 219) 
(Dağıtma tarihleri : 21 . 6 . 1972, 9 . 1 .1973 ve 
14.4 .1973) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X 1. — Bursa Milletvekili Kasım önadım' 
m, 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Ka
nununun 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 6 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(2/15) (S. Sayısı : 136'ya 1 nci ek) (Birinci Da
ğıtma tarihi : 20 . 5 . 1970; ikinci dağıtma ta
rihi : 18 . 3 . 1971) 

X 2. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok ve 
39 arkadaşının, Tarım ve hayvan ürünlerinin ta
ban fiyatlarının saptanması ve ilânı hakkında 
ve Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, Taban 
fiyat kanunu teklifleri ve Ulaştırma, Gümrük 
ve Tekel, Köy İşleri, Sanayi ve Ticaret, Maliye, 
Tarım, Dış Ekonomik İlişkiler ve Plân komis
yonlarından 2'şer üyeden kurulu 48 No. lu Ge
çici Komisyon raporu (2/535, 2/543) (S. Sayı
sı : 424) (Dağıtma tarihi : 18 . 9 . 1971) 
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X 3. — Ankara Milletvekili Cengizhan Yorul
maz ve 17 arkadaşının, Ankara iline bağlı Kırık
kale ilçesinde (Kırıkkale) adı ile bir il kurulma
sı hakkında kanun teklifi ve İçişleri ve Plân 
komisyonlarından seçilen 7'ger üyeden kurulu 
54 No. lu Geçici Komisyon raporu (2/561) (Mil
let Meclisi S. Sayısı : 429 ve 429'a 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 18 . 10 . 1971, 2 . 2 . 1972) 

X 4. — Niğde Milletvekili Mevlüt Ocak-
çıoğlu ile Avni Kavurmacıoğlu'nun, Niğde ili
ne bağlı Aksaray ilçesinde (Aksaray) adı ile 
yeniden bir il ve dört ilçe kurulması hakkın
da kanun teklifi ve İçişleri ve Plân komisyon
larından seçilen 7'şer üyeden kurulu 54 No.lu 
Komisyon raporu (2/573) (S. Sayısı : 463) 
(Dağıtma tarihi : 4 . 2 .1972) 

X 5. — Millî Parklar kanunu tasarısı ve Ta
rım, Orman, Adalet, Maliye ve Plân komisyonla
rından 3'er üyeden kurulan 76 No. lu Geçici Ko
misyon raporu (1/91) (S. Sayısı : 685) (Da
ğıtma tarihi : 29 . 5 .1972) 

X 6. — Sosyal Hizmetler Kurumu kanun ta
sarısı ile Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üye
si Ahmet Nusret Tuna ve 4 arkadaşının, Sos
yal Hizmetler Kurumu kuruluş kanun teklifi 
ve Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi Ra-
gıp Uner'in, 6972 sayılı Korunmaya Muhtaç 
Çocuklar hakkında Kanunun 8 nci maddesinde 
değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi ve 
İçişleri, Sağlık ve Sosyal Yardım ve Plân ko
misyonlarından 7'şer üyeden kurulu 65 numa
ra h Geçici Komisyon raporu (1/663, 2/604, 
2/44). (S. Sayısı : 692) (Dağıtma tarihi t 
8.6.1972) 

X 7. — Cumhuriyet Senatosu Hatay Üyesi 
Mustafa Deliveli ve 2 arkadaşının, İskenderun 
Demir ve Çelik İşletmeleri Anonim Ortaklığı 
kanunu teklifi ve Sanayi ve Teknoloji, Tiearet, 
Adalet, Maliye ve Plân komisyonlarından 3'er 
üyeden kurulu 79 No. lu Geçici Komisyon ra
poru (2/655) (S. Sayısı : 700) (Dağıtma ta
rihi : 21 . 6 . 1972) 

X 8. — 29 . 7 . 1970 tarih ve 1318 sayüı 
Finansman Kanunu ile diğer bâzı vergi ka
nunlarının değiştirilmesi hakkında kanun ta
sarısı ile Sinop Milletvekili T. Fikret övet, Tekir
dağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan Zonguldak 
Milletvekili Cahit Karakaş Trabzon- Millet
vekili Selâhattin Güven, Afyon Karahisar Mil

letvekili Hamdi Hamamcıoğlu, Kayseri Millet
vekili Enver Turgut, Bursa Milletvekili Ka
sım Önadım, İstanbul Milletvekili Kâzım Öze-
ke'nin, aynı kanunun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi hakkında kanun teklifleri ve Ada
let, İçişleri, Maliye, Plân komisyonlarından 
seçilen 6'şar üyeden kurulu 59 Numaralı Ge
çici Komisyon raporu (1/545, 2/410, 2/472, 
2/473, 2/486, 2/663) (S. Sayısı : 707) (Da
ğıtma tarihi : 30 . 6 .1972) 

X 9. — Belediye Gelirleri kanunu tasarısı ve 
Kastamonu Milletvekili Mehmet Seydibeyoğlu 
ile Sinop Milletvekili T. Fikret Övet'in, 5237 
sayılı Belediye Gelirleri Kanununa ek kanun 
teklifi ve Maliye, İçişleri, Orman ve Plân ko
misyonlarından 5'er üyeden kurulu 53 No. lu 
Geçici Komisyon raporu (1/509, 2/372) (S. Sa
yısı : 713) (Dağıtma tarihi : 11 . 7 . 1972) 

X 10. — "Veteriner Sağlık Zabıtası kanunu 
tasarısı ve 1234 sayılı Hayvanların Sağlık Zabıta
sı hakkında Kanunun 22,46 ve 48 nci maddeleri
ni tadil eden 1775 sayılı Kanunun 1 noi madde
sinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ile 
Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman Mutlu 
ve 14 arkadaşmun, Hayvan Sağlık Zabıtası ka
nun teklifi ve İçişleri, Adalet, Millî Savunma, 
Gümrük ve Tekel, Sağlık ve Sosyal Yardım, Ta
rım ve Plân komisyonlarından 3'er üyeden ku
rulu 47 No. lu Geçiei Komisyon raporu (1/142; 
1/481; 2/175) (S. Sayısı : 711) (Dağıtma ta
rihi : 11 . 9 . 1972) 

11. — Kamu hizmetlileri birlikleri kanun ta
sarısı ve Ankara Milletvekili Sakıp Hiç erimez 
ve 65 arkadaşının, kamu hizmetleri personeli 
birlikleri kanunu teklifi ve Anayasa, Adalet, 
İçişleri ve Plân komisyonlarından seçilen 4'er 
üyeden kurulu 80 numaralı Geçici Komisyon 
raporu (1/643, 2/623) (S. Sayısı : 722) (Dağıt
ma tarihi : 15 . 9 . 1972) 

12. — 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 Mü-
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düriüğünün kuruluş ve görevleri hakkındaki 
4037 saydı Kanunla, bu kanuna bağlı cetveller
de değişiklik yapan 6939 sayılı Kanunun bâzı 
maddeleri ile bâzı kadrolarının kaldırılmasına 
dair kanun tasarısı ve Gümrük ve Tekel ve Plân 
komisyonları raporları (1/139) (S. Sayısı : 110, 
110'a 1 nci ek ve 110'a 2 nci ek) (Dağıtma ta
rihleri: 9 . 4 . 1970, 15 . 9 . 1972 ve 1.12.1972) 

13. — 14 . 7 . 1965 tarihli ve 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununa 14 . 8 . 1970 ta
rih ve 1327 sayılı Kanunla eklenen ek geçici 
5 nci maddenin değiştirilmesi hakkında kanun 
tasarısı ve Plân komisyonu raporu (1/485) (S. 
.Sayısı : 343, 343'e 1 nci ek ve 343'e 2 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 11 . 6 . 1971, 9 . 12 . 1971 
ve 1 . 12 . 1972) 

L4. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlı-
oğlu ve 9 arkadaşının, Türkiye Jeologlar Odası 
Kanunu tekMü ve Adalet, Enerji ve Tabii Kay
naklar ve Plân komisyonları raporları (2/197) 
(S. Sayısı : 362, 362'ye 1 nei ek ve 362'ye 2 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri: 2 1 . 6 .1971, 9 .12 .1971 
ve 1.12 .1972) 

15. — Arşiv kanunu tasarısı ve İçişleri, Ada
let ve Plân komisyonları raporları (1/143) (S. 
Sayısı : 646, 646'ya 1 nci ek) (Dağıtma tarih
leri : 22 . 4 . 1972 ve 1 . 12 . 1972) 

16. — Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü 
Kuruluş ve görevleri hakkında kanun tasarısı 
ve içişleri ve Plân komisyonları raporları 
(1/506) (S. Sayısı : 670 ve 670'e 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 12 . 5 . 1972 ve 1 . 12 . 1972) 

17. — Tabiplerin meslekî pratik tatbikatı 
hakkında kanun tasarısı ve Balıkesir Milletve
kili A. İhsan Kırımlı ve 13 arkadaşının, Entern-
lik kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yardım 
ve Plân komisyonları raporu (1/264, 2/189) 
(S. Sayısı : 704 ve 704'e 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihleri: 27 . 6 . 1972 ve 1 . 12 . 1972) 

18. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk 
Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
31 . 7 . 1970 tarih ve 1323 sayılı Kanunla deği
şik 137 nci maddesine Ek - 7 sayılı cetvelin de
ğiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Plân 
Komisyonu raporu (1/687) (S. Sayısı : 751 ve 
751'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 21. 10 . 1972 
ve 1.12 .1972) 

19. — Kumluca'nm Sarıkavak köyü hane 
188, cilt 3. A, sayfa 27'de nüfus siciline kayıtlı 

Ali Eıza oğlu Teslime'den doğma 1 . 7 . 1047 
doğumlu Mehmet Özcan'ın ölüm cezasına çarp-
tırıiması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu raporu (3/856) (S. Sayısı : 
755) (Dağıtma tarihi : 5 . 12 . 1972) 

20. — 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 ile 1076 sayılı Kanunun 97 sayılı Kanunla de
ğişik 3 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine 
dair kanun tasarıları ve Millî Savunma Komis
yonu raporu (1/27, 1/248) (S. Sayısı : 246, 
246'ya 1 nci ek ve 246'ya 2 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 28 .1 .1971 , 4 . 2 . 1 9 7 2 ve 9 .12 .1972) 

21. — 15 . 1 . 1934 tarih ve 2615 sayılı 
Askerî hastaneler ile hastane gibi kullanılacak 
revirlerde hastaların beslenme ve bakımları hak
kındaki Kanunun 2 nci maddesinin birinci fık
rasına (E) bendi eklenmesine dair kanun tasa
rısı ve Millî Savunma Komisyonu raporu (1/660) 
(S. Sayısı : 691 ve 691'e 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 2 . 6 . 1972 ve 9 . 12 . 1972) 

22. — 27 Mayıs 1960 tarihini müteakip halk
tan toplanmış silâhlara yapılacak işlem hakkın
da kanun tasarısı ve İçişleri, Adalet ve Millî 
Savunma komisyonları raporları (1/491) (S. Sa
yısı : 706 ve 706'ya 1 nci ek) (Dağıtma tarih
leri : 29 . 6 . 1972 ve 9 . 12 . 1972) 

X 23. —Sermaye piyasasının tanzimi ve teşvi
ki hakkında kanun tasarısı ve Bursa Milletvekili 
Kasım Önadım ve 12 arkadaşının, Sermaye pi
yasasının tanzimi ve teşviki hakkında kanım tek
lifi ve Adalet, Ticaret, Maliye, Çalışma ve Plân 
komisyonlarından seçilen 3'er üyeden kurulu 35 
numaralı Geçici Komisyon raporu (J/334, 2/52) 
(S. Sayısı : 764) (Dağıtma tarihi: 14 . 12 . 1972) 

24. — Amasya Milletvekili Yavuz Acar ve 
23 arkadaşının ve İzmir Milletvekili Burhanet-
tin Asutay ve 9 arkadaşının, 2 . 1 . 1961 tarihli 
ve 195 sayılı Basın İlân Kurumu teşkiline dair 
Kanunun 5 nci maddesinin (a) fıkrasının de
ğiştirilmesine dair kanun teklifleri ve Çalışma 
ve İçişleri komisyonları raporları (2/507, 2/308) 
(S. Sayısı : 412, 412'ye 1 nci ek ve 412'ye 2 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri : 17.8.1971, 29.12.1971 
ve 21 . 12 . 1971) 

25. — Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun 
25 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 



- 2 3 -

tasarısı ve içişleri Komisyonu raporu (1/231) 
(S. Sayısı : 470 ve 470'e 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihleri : 8 . 2 . 1972 ve 21 . 12 . 1972) 

26. — Fazla fiyatla bilet satanların cezalan
dırılmaları hakkında kanun tasarısı ve İçişleri 
ve Adalet komisyonları raporları (1/113) (S. 
Sayısı : 158, 158'e 1 nci ek ve 158'e 2 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 18 . 5 .1970, 4 .2 .1972 ve 
27 . 12 . 1972) 

27. — KroklkTOİii MöMeitvetkili Mehmet At&gün'-
ün, 44 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluş ve 
Yargılama Usulleri hakkındaki Kanununun 38 
nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun tek
lifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/489) (S. 
Sayısı : 304 304'e 1 nci ek, 304'e 2 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 8 . 3 .1971, 4 . 2 . 1972 ve 
27 . 12 . 1972) 

28. — Edirne ili Lalapaşa ilçesi Çöın-
lekpmar Köyü hane 1, cilt, 5, sayfa l 'de 
nüfusa kayıtlı Osmanoğlu, Nazmiye'den doğ
ma 22 . 1 . 1937 doğumlu Mehmet Yama ile 
aynı nüfusa kayıtlı Emin kızı, Fatma'dan doğ
ma 1928 doğumlu Zehra Yama'nm ölüm ceza
larına çarptırılmaları hakkında Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/43) 
(S. Sayısı : 346, 346'ya 1 nci ek, 346'ya 2 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri : 15 . 6 .1971, 1.2.1972 
ve 27 . 12 . 1972) < 

29. — Kastamonu iline bağlı Daday ilçesinin 
Uyukören Köyü hane 9, cilt 5 ve sayfa 391 nu
marasında nüfusa kayıtlı Mehmetoğlu, Necibe' 
den doğma 15 . 3,1943 doğumlu Hüseyin Ören' 
in ölüm cezasına çarptırılması hakkında Baş
bakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu rapo
ru (3/48) (S. Sayısı : 347, 347'ye 1 nci ek ve 
347'ye 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 16 . 6 .1971, 
1 . 2 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

30. — Boğazlıyan ilçesine bağlı Yeni Fakılı 
bucağı Yiğitler Köyünün 15 hanednde nüfusa 
kayıtlı Döndü Şahin'den doğma Mehmet Ali-
oğlu 2 . 1 . 1950 doğumlu Sırcalı Köyünde otu
rur Hüseyin Şahin'in ölüm cezasına çarptırıl
ması ha'kkmda Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/290) (S. Sayısı : 348, 
348'e 1 nci ek ve 348'e 2 nci <etk) (Dağıtma ta
rihleri : 16 . 6 .1971, 1.2.1972 ve 27 .12 .1972) 

31. — Artvin ilinin Şavşat ilçesinin merkeze 
bağlı Kireçli Köyünün 52 nci hane, 8 nci cilt ve 

146 sayfasında kayıtlı Mehmetoğlu, Güneş'ten 
doğma 4 . 2 . 1944 doğumlu Alim Gümüş'ün 
Ölüm cezasına çarptırılmasına dair Başbakan
lık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/53) 
(.8. Sayısı : 349. 349'a 1 nci ek ve 349'a 2 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri 15 . 6 . 1971, 1 .2 .1972 
ve 27 . 12 . 1972) 

32. — Kastamonu iline bağlı Devrekani ilçe
sinin Contay Köyü, hane 4, cilt 23, sayfa l l ' de 
nüfusa kayıtlı Hüseyinoğlu Fikriye'den doğma 
4 . 3 . 1944 doğumlu Süleyman Çelik'in ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/489) 
(S. Sayısı : 350, 350'ye 1 nci ek ve 350'ye 2 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : . 15 . 6.1971, 1 .2.1972 ve 
27 . 12 . 1972) 

33. — Zile ilçesinin İğdir nahiyesi Büyük 
Aköz köyü hane 20, cilt 35, sayfa 73'te kayıt
lı Alioğlu, Hanım'dan doğma 1935 doğumlu 
Abidin Demirbağ'm ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/417) (S. Sayısı : 351, 351'e 
1 nci ek ve 351'e 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri % 
15 . 6 . 1971, 1 . 2 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

34. — İstanbul ilinin Sarıyer ilçesi Büyük-
dere, Dedekorkut sokak, hane 313, cilt 37 ve 
sayfa l l l ' d e nüfusa kayıtlı Saffetoğlu Havva'
dan doğma 8 . 6 . 1943 doğumlu Selâmi Ko-
dal'ın, ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komiayonu 
raporu (3/49) (S. Sayısı : 352, 352'ye 1 nci ek 
ve 352'ye 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri ; 
15 . 6.1971, 1 .2 .1972 ve 27.12.1972) 

35. — Bartm ilçesinin Esenyıırt köyü ha
ne 47, öilt 20, Sayfa 73 numarasında, nüfus si
ciline kayıtlı Mustafaoğlu, Hatice'den doğma 
1949 doğumlu Ahmet Güneş'in ölüm cezasına 
çarptırılmasına dair Başbakanlık tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu raporu (3/640) (S. Sayısı : 
510 ve 510'a 1 noi ek) (Dağıtma tarihleri : 
2 . 8 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

36. — Artvin ili Borçka ilçesi Güneşen kö
yünün Selimiye Mahallesinin Hane 1, Cilt 13 ve 
sayfa 92 numarasında nüfus siciline kayıtlı 
Byüpoğlu Şadiye'den doğma 23 . 6 . 1948 doğum
lu Âdil Kalfa'nm ölüm cezasına çarptırılmasına 
dair Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyo-
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nu raporu (3/584) (S. Sayısı : 511 ve 511'e 1 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri.: 8.3.1972 ve 27.12.1972) 

87. — Çorum Milletvekili. Cahit Aııgı'nııı, 
Ateşli Silâhlar ve Bıçaklar hakkındaki 6136 sa
yılı Kanunun 4 ncü maddesinin değişikliği ile 
ilgili kanun teklifi ve İçişleri ve Adalet komis
yonları raporları (2/440) (S. Sayısı :689 ve 
689'a 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 29.5.1972 
ve 27 . 12 . 1972) 

38. — 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler 
hakkındaki Kanunun bâzı maddelerinin değişti
rilmesine ve bu kanuna bâzı fıkralarla bir mad
de eklenmesine dair kanun tasarısı ve Sağlık ve 
Sosyal Yardım ve Adalet komisyonları rapor
ları (1/245) (S. Sayısı : 778) (Dağıtma tarihi : 
27 . 12 . 1972) 

89. — 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler 
hakkındaki Kanunun bâzı maddelerinin değişti
rilmesi hakkında kanun tasarısı ve Sağlık ve 
Sosyal Yardım ve Adalet komisyonları raporla
rı (1/541) (S. Sayısı : 779) (Dağıtma tarihi : 
27 . 12 . 1972) 

40. — 16 . 6 . 1927 tarih ve 1076 sayılı ih
tiyat Zabitleri ve İhtiyat Askerî Mamurları Kanu
nunun 27 . 7 . 1970 tarih ve 1316 sayılı Kanunla 
değişik 23 ncü maddesine bir (d) fıkrası eklenmesi 
hakkında kanun tasarısı ve Millî Savunma Komis
yonu raporu (1/720) (S. Sayısı : 784) (Dağıtma 
tarihi : 24 .1 . 1973) 

X 41. — Belediye Cezaları kanunu tasarısı ve 
İçişleri, Adalet ve Plân komisyonlarından 5'er 
üyeden kurulu 100 No. lu Geçici Komisyon ra
poru (1/665) (S. Sayısı : 793) (Dağıtma tari
hi : 2 . 2 . 1973) 

42. — Sözleşmeli subay kanunu tasarısı ve 
İçişleri, Millî Savunma ve Plân komisyonların
dan 5'er üye seçilerek kurulan 15 kişilik 97 No. 
lu Geçici Komisyon raporu (1/753) (S. Sayısı : 
804) (Dağıtma tarihi : 13 . 2 .1973) 

43. — Farukoğlu 1950 doğumlu Mete Yat-
maz'm affı hakkında kanun tasarısı ve Adalet 
Komisyonu raporu (1/704) (S. Sayısı : 839) 
(Dağıtma tarihi : 13 . 2 . 1973) 

44. — Ali Suphioğlu 1939 doğumlu İzmir 
Cedid Mahallesi nüfusunda kayıtlı Mustafa 
Kapancıoğlu'nun 2 yıl 6 ay hapis ve 83 lira 30 

kuruş ağır para cezasının özel affına dair ka
nun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/677) (S. Sayısı : 838) (Dağıtma tarihi : 
14 . 2 . 1973) 

45. — İzmir Milletvekili Şükrü Akkan ve 223 
arkadaşının, Anayasanın 68 nöi maddesinin de
ğiştirilmesine ve referandumla kabul edilen ge
çici 11 nci maddesinin kaldırılmasına dair ka
nun teklifi ve Anayasa Komisyonu raporu 
(2/371) (S. Sayısı : 235'e 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihi : 15 . 2 . 1973) 

46. — İsparta Milletvekili Süleyman Demirci 
ve 218 arkadaşının, Anayasanın 68 nci madde
sinin değiştirilmesine ve referandumla kabul 
edilen geçici 11 nci maddesinin kaldırılmasına 
dair kanun teklifi (2/477) (S. Sayısı : 845) 
(Dağıtma tarihi : 15 . 2 . 1973) 

X 47. — Türkiye İnşaat ve Tesisat .Müteah
hitleri Odaları Birliği kanunu tasarısı ve İmar 
ve İskân, Adalet, Sanayi ve Ticaret ve Bayın
dırlık komisyon!arından seçilen 6 şar üyeden 
kurulu 63 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(1/270) (S. Sayısı : 848) (Dağıtma tarihi : 
2 3 . 2 . 1 9 7 3 ) 

48. — Ankara Milletvekili Suna Tural ile 
Sinop Milletvekili Hilmi îşgüzar'm, 1111 sayılı 
Askerlik Mükellefiyeti Kanununun 5 nci mad
desine bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifi 
ve Millî Savunma Komisyonu raporu (2/749) 
(S. Sayısı : 849) (Dağıtma tarihi : 23.2.1973) 

X 49. — Genel Sağlık Sigortası ve Genel 
Sağlık Sigortası Kurumu Kuruluş ve Görevleri 
hakkında kanun tasarıları, İstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker ve 47 arkadaşının, Halk Hastalık 
Sigortası ve C. Senatosu Sinop Üyesi Nazını İne-
beyli ve Sinop Milletvekili Hilmi Biçer'in, Ge
nel Sağlık Sigortası kuruluş ve görevleri hak
kında kanun teklifleri ile Sanayi ve Teknoloji 
Maliye, Çalışma, Ticaret, Sağlık ve Sosyal Yar
dım ve Plân komisyonlarından 4'er üye saçile-
rek kurulan 88 No. lu Geçici Komisyon raporu 
(1/700, 1/719, 2/362, 2/705) (S. Sayısı : 851) 
(Dağıtma tarihi : 10 . 3 . 1973) 

X 50. — 16.8.1961 tarihli 351 sayılı Yüksek 
Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesine veya kaldı
rılmasına dair kanun tasarısı ve Maliye, Gençlik 
ve Spor ve Plân komisyonlarından 5'er üye seci-



lerek kurulan 94 No. lu Geçici Komisyon raporu 
(1/731) (S. Sayısı : 852) (Dağıtma tarihi : 
9 . 3 . 1973) 

X 51. — 4 Haziran 1954 tarihli «Turizm Lehi
ne Gümrük Kolaylıkları Sözleşmesi» ve eski 
«Turistik Propaganda Malzemesi ve belgeleri 
hakkındaki protokol» ile «Özel karayolu araç
larının geçici ithaline dair Gümrük Sözleş
mesi» ne katılmamızın uygun bulunduğu hak
kında kanun tasarısı ve Turizm ve Tanıtma, 
Gümrük ve Tekel, Maliye, Dışişleri ve Plân ko
misyonları raporları (1/148) (S. Sayısı : 840) 
(Dağıtma tarihi : 17 . 3 . 1973) 

52. — İzmir Milletvekili Şükrü Akkan'm, Meh-
metoğlu 1942 doğumlu, Mahmut Günaydın hak
kında özel Af kanunu teklifi ve Adalet Komis
yonu raporu (2/733) (S. Sayısı : 858) (Dağıtma 
tarihi : 27 . 3 . 1973) 

53. — Keşatoğlu, 1950 doğumlu, Ercan Yol
daş hakkında özel Af kanunu tasarısı ve Adalet 
Komisyonu raporu (1/672) (S. Sayısı : 859) 
(Dağıtma tarihi : 27 . 3 . 1973) 

54. — Alioğlu, 1946 doğumlu, Yusuf Ateş 
hakkında özel Af kanunu tasarısı ve Adalet 
Komisyonu raporu. (1/671) (S. Sayısı : 860) 
(Dağıtma tarihi : .28 . 3 . 1973) 

55. — Millî Emniyet Hizmetleri Teşkilâtında 
yararlı hizmetleri geçen İsrafil Kayabaşı'na va
tanî hizmet tertibinden aylık bağlanması hakkın^ 
da kanun tasarısı ve Maliye ve Plân komisyon
ları raporları (1/536) (S. Sayısı : 861) (Dağıt
ma tarihi : 29 . 3 . 1973) 

56. — 53 sayılı Devlet İstatistik Enstitüsünün 
kuruluş ve görevleri hakkındaM Kanuna bir ek 
madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve Plân 
Komisyonu raporu (1/797) (S. Sayısı : 863) (Da
ğıtma tarihi : 29 . 3 . 1973) 

57. — Muratoğlu Mehmet Kaçmaz'a vatanî 
hizmet tertibinden aylık (bağlanması hakkında 
kanun tasarısı ve Maliye ve Plân komisyonları 
raporları (1/432) ('S. Sayısı : 864) (Dağıtma 
tarihi : 30 . 3 . 1973) 

X 58. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ho-
landa Krallık Hükümeti arasında Hava Ulaş
tırması Anlaşmasının 'onaylanmıasının uygum 
bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve Ulaş
tırma, Dışişleri ve Plân komisyonları raporları 

(1/678) (S. Sayısı : 865) (Dağıtma tarihi : 
30 . 3 . 1973) 

59. — Yabancı memleketlerde Türk asıllı ve 
yalbancı uyruklu öğretmenlere sosyal yardım 
yapi'l'ması hakkındaki 168 sayılı kanunun 5 nci 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tasa
rısı ve Millî Eğitim, Dışişleri ve Plân komis
yonları raporları (1/6Û8) (S. Sayısı : 866) 
(Dağıtma tarihi : 31 . 3 . 1973) 

X 60. — Asgarî Ücret Tespit Usulleri İhdası 
hakkında 26 sayılı Milletlerarası Çalışma Söz
leşmesinin onaylanmasının uygun 'bulunduğuma 
dair kanun tasarısı ve Çalışma, Dışişleri ve 
Plân komisyonları raporları (1/696) (S. Sayısı: 
867) (Dağıtma tarihi : 31 . 3 . 1973) 

61. — 5 Ocak 1961 gün ve 222 sayılı İlköğ
retim ve Eğitim Kanununun değişik 5 nci mad
desinin uygulama süresinin 10 yıl uzatılmasına 
dair kanun tasarısı ile Millî Eğitim ve Plân 
komisyonları raporları (1/512) (S. Sayısı : 870) 
(Dağıtma tarihi : 10 . 4 . 1973) 

62. — 5 . 1 . 1961 tarih ve 222 sayılı İlköğre
tim ve Eğitim Kanununun 78 nci maddesinin 
(b) fıkrasının değiştirilmesine dair kanun tasa
rısı ile Çorum Milletvekili Kemal Demirer'in, 
5 . 1 . 1961 tarih ve 222 sayılı İlköğretim ve 
Eğitim Kanununun 78 nci maddesinin (b) fık
rasının değiştirilmesine dair kanun teklifi ve 
Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları. 
(1/752, 2/689) (S. Sayısı : 871) (Dağıtma tari
hi : 11 . 4 . 1973)' 

63. — Fatsa İlçesi Bozdoğan köyü cilt 3, 
sayfa 86, hane 22'de nüfusa kayıtlı, Yusufoğlu, 
1938 doğumlu Ziya Yılmaz'm ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu (3/988) S. Sa
yısı : 875) (Dağıtma tarihi : 13 . 4 . 1973) 

64. — İstanbul Esentepe Emekli Subayevleri 
315 blok B - 16'da oturan Rahmi Kızı Pembe Fai-
ze'den doğma Rami İslâm Bey Mahallesi nüfu
suna kayıtlı 1931 doğumlu Zahide Aynur Pak-
soy'un affına dair kanun tasarısı ve Adalet Ko
misyonu raporu (1/668) (S. Sayısı : 874) (Da
ğıtma tarihi : 14 . 4 . 1973) 

X 65. — Toprak ve Tarım Reformu kanunu ta
sarısı ve Konya Milletvekili Bahri Dağdaş'ın, 
Tarım ve Toprak Reformu, Edirne Milletvekili 
İlhamı Ertem'in, Tarım Reformu kanun teklif-
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leri ve Anayasa, Aıdalet, Ticaret, içişleri, imar 
ve İskân, Köy İşleri, Onman, Tarım ve Hân ko
misyonlarından seçilen 3'er üyeden kurulu Ge
çici Komisyon raporu (1/655, 2/569, 2/690) 
(S. Sayısı : 869) (Dağıtana tarihi : 18 . 4.1973) 

X 66. — Sayılarla 'müşterek bahis «Spor - Lo-
to» tertibi hakkında kanun tasarısı ve istanbul 
Milletvekili Orhan Eyüboğlu, izmir Milletvekili 
Münir Daldal ile Cumhuriyet Senatosu izmir 
Üyesi Beliğ Beler ve İzmir Milletvekili Şinasi 
Osma'nın, sayılarla müşterek bahis «Spor - Lo-
to» tertibi hakkında kanun teklifleri ve Genç
lik ve Spor, Adalet ve Plân komisyonları ra

porları (1/633, 2/304, 2/488, 2/615) (S. Sa
yısı : 873) (Dağıtma tarihi : 19 . 4 . 1973) 

X 67. — Ulaştırma Bakanlığı kuruluş ve 
görevleri hakkında kanun tasarısı ile Ulaştır
ma ve Plân komisyonları raporları (1/493) 
(S. Sayısı : 876) (Dağıtma tarihi : 24.4.1973) 
. 68. — Devlet Kitapları Mütedavil Sermayesi 

hakkındaki 2133 sayılı Kanunun 2 nci maddesi
ne bir fıkra eklenmesine dair 7380 sayılı Kanu
nun değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları 

(1/249) (S. Sayısı : 877) (Dağıtma tarihi : 
25 . 4 . 1973) 

(Millet Meclisi 102 nci Birleşim) 


