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1. — Muş Üyesi İsmail İÜhan'ın, tütün ekim 
sahalarının genişletilmesinin yasaklanmasına 
dair Hükümetçe alınan karar ile Doğu Ana
dolu'ca, özellikle Muş'ta tütün eksperle; ini.n 
tüîün alımında tespit ettikleri düşük fiyat hak
kında gündem dışı demeci 502:503 

2. — Balıkesir Üyesi Raif Eridin, Köy İş
leri ve Kooperatifler Bakanlığında yapılan 
partizianca tayinlere dair gündem dışı demeci. 503: 

504 
3. — Erzurum Üyesi Lûtfi Doğan'.n, 

Erzurum'un Narman ilçesi Tarım Meslek Li
sesi ndeki öğretim durumu hakkında gündem 
dışı demeci. 504:505 

4. — TBMM Birleşik Toplantısının, güı-
demıinde bulunan konuları görüşmek üzeve 
25.4.1978 Çarşamba günü saalt 15.00'te yapı
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Meclisince kabul olunan metni ve Cumhu
riyet Senatosu İçişleri, M'illi Savunma ve Ana
yasa ve Adalet komisyonlar: raporları. (M. 
Meclisi : 1/1C8; C. Senatosu : 1/628) (S. Sa
yısı: 913) 505:517,525:526 

2. — Cumhuriyet Sematosu Ordu Üyesi 
Ata Bodurun, yasama dokunulmazlığı hak-
kunda Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet 
Senatosu, Anayasa ve Adalet Komisyonu ra
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raporu. (3/1491) (S. Sayısı : 877) 517,518 

6. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi 
Şeref Bakşık'ın yasama dokunulmazlığı hak
kında Başba.kanık tezkeresi ve Cumhuriyet 
Senaıtosu Anayasa ve Adalet Komisyonu ra
poru. (3/1482) (S. Sayısı : 878) 517,518 

7. — Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesi 
Refet Aksoyoğiu'nun yasama dokunulmazlığı 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Cumhu
riyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu 
raporu. (3/1441) (S. Sayısı: 879) 517,518 

8. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üye
si Süleyman Efe'nin yasama dokunulmazlığı 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuri
yet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu 
raporu. (3 /1564) (S. Sayısı : 880) 517.518 

9. — Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi 
Mehmet Ali Arıkan'ın yasama dokunulmaz
lığı hakkında Başbakanlık tezkere:! ve Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu. (3/1467) (S. Sayısı : 881) 517, 

518:519 

î. — GEÇEN 1 

Giresun Üyesi Ali Cüceoğlu, Doğu Karadeniz 
bölgesinde çay *alımı kampanyası başlayacağından, 
yaprakların nakli, mazot ve fuel-oil noksanlığı ile 
fındık bahçeleri için lüzumlu gübre; 

Eskişehir Üyesi Ömer Ucuzal, 2108 sayılı Kanun 
gereğince köy ve mahalle muhtarlarına ödenmesi ge
reken aylıkların beş aydan beri ödenmemesi; 

Yozgat Üyesi Süleyman Ertuğrul Ergin, zeytinya
ğı üreticilerinin içinde bulunduğu güç şartlar ve zey
tinyağı ihracını engelleyebilecek hususlar: 

Konularında gündem dışı birer demeçte bulundu
lar. 

Sayfa 
VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 519 
A) Yazılı Sorular ve Cevapları 519 
1. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üye

si İskender Cenap Ege'nin, memleketimizdeki 
enerji üretim santrallerine ve tüketilen enerji 
miktarına dair soru önergesi ve Enerji ve 
Taibii Kaynaklar Bakanı Deniz Baykal'ın ya
zılı cevabı. (7/10/64) 519:5:1 

2. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi 
Metin Taş'ın, bütün illerimizde valiliklere ve
rilen beyannamelerdeki akaryakıt, şeker, çi
mento, demir ve mamulleri miktarının ne ol
duğuna ve fiyat farkından dolayı sağlanan ge
lire dair soru önergesli ve Maliye Bakanı Ziya 
Müezzinoğlu'nun yazılı cevabı. (7/1076) 521:522 

3. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi 
Hilmi Nalbantoğlu'nun, 1978 yılı bütçe:-i ile 
Erzurum iline kaç adet imam - hatip ve müf
tülük kadrosu verildiğine dair soru önergemi 
ve Daviet Bakanı Lütfi Doğan'ın yazılı ce
vabı. (7/1078) 522:523 

4. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üye
si Hilmi Nalbantoğlu'nun, Erzurum İlinin bazı 
bölgelerinde baraj inşası için ne gibi çalışma
lar yapıldığına dair soru önergesi ve Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanı Deniz Baykal'ın ya
zılı cevabı. (7/1079) 523:524 

TUTANAK ÖZETİ 

: j Çanakkale Üyesi İsmail Kutluk'un hastalığına 
, i binaen 12 . 4 . 1979 tarihinden itibaren 16 gün müd-
: j detle izinli sayılmasına dair Başkanlık tezkeresi ka-

| bul edildi. 
I Avrupa Konseyi Parlamento Assamblesi Türk 
j Grubunda MSP Grubuna, Millet Meclisi kontenja

nından düşen bir yedek üyeliğe Cumhuriyet Senato-
j su Yozgat Üyesi Süleyman Ertuğrul Ergin'in aday 

gösterilmesinin TBMM Birleşik Toplantısı Başkan
lık Divanında kararlaştırıldığına dair Başkanlık tez
keresi Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Cumhuriyet Senatosu Çorum Üyesi Safa Yalçuk 
I ile Tabii Üye Haydar Tunçkanat'ın, Devlet Demir-

» • « 
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yollarının içinde bulunduğu durum hakkında Senato 
Araştırması isteyen önergeleri (10/88) okundu, gerek
li işlemin yapılacağı bildirildi. 

1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağım
sız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine, Bazı Maddeleri
nin Kaldırılmasına ve Bu Kanuna Ek ve Ek Geçici 
Maddeler Eklenmesine dair Kanun Tasarısının mad
deleri ve tümü kabul edildi, kesinleştiği bildirildi. 

II. — GELEN 

Tasarı I 
1. — Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hak- j 

kındaki Kanunun 3, 23 ve 28 nci Maddelerinin De
ğiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısının Millet Mec- j 
lisimce -kabul olunan metni (M. Meclisi : 1/113; C. 
Senatosu: 1/635) (içişleri Komisyonuna) (Müddet: 15 j 
gün) 

2. — Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve i 
Yargılama Usulleri Hakkında Kanun Tasarısının ı 
Millet Meclisince kabul olunan metni (M. Meclisi: j 
1/107; C. Senatosu: 1/636) (Anayasa ve Adalet ! 
Komisyonuna) (Müddet: 15 gün) j 

3. — 1472 sayılı Kanunla Açılmış Bulunan Resmi j 
Yüksekokulların Üniversite ve Akademilere Devredil- \ 
mesi Hakkında Kanun Tasarısının Millet Meclisince ' 
kajbul olunan metni (M. Meclisli: 1/47; C. Senatosu: j 
1/637) (Milli Eğitim - Gençlik ve Spor ve Kültür ve | 
Bütçe ve Plan komisyonlarına) (Müddet: 15'er gün) : 

Teklifler \ 
4. — Dilaver Göçemen (Göçmen'in) Özel Affı ; 

hakkında Kanun Teklifinin Millet Meclisince kabul \ 
olunan metni (M. Meclisi: 2/718; C. Senatosu: 2/150) | 
(Anayasa ve Adalet Komisyonuna) (Müddet: 10 gün) • 

5. — 7 . 1' . 1928 gün ve 1918 sayılı Kaçakçılığın ı 
Men ve Taikibine Dair Kanunun 28 nci Maddesi ile 
Aynı Kanunu Değiştiren 1 . 9 . 1956 gün ve 6846 
sayılı Kanunun 3 ncü maddesi ile Değiştirilen 60 ncı 
Maddesinin Birinci Fıkrasına Bir (c) Bendıi Eklen
mesine Dair Kanun Teklifinin Millet Meclisince ka- ; 
bul olunan metni (M. Meclisi: 2/675; C. Senatosu : 
2/151) (Anayasa ve Adalet Komisyonuna) (Müddet: 
15 gün) 

6. — 1721 sayılı Hapishane ve Tevkifhanelerin 
idaresi Hakkındaki Kanunun 6 ncı Maddesinin De-
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24 . 4 . 1979 Sah günü saat 15.00'te toplanmak 
üzere Birleşime saat 18.53'te son verildi. 

Başkan Divan Üyesi 
Başkanvekili Bingöl 

Mehmet Ünaldı Mehmet Bilgin 

Divan Üyesi 
Bilecik 

Mehmet Erdem 

KÂĞITLAR 

ğiştirilmesine İlişkin Yasa Teklifinin Millet Meclisin
ce kabul olunan metni (M. Meclisi: 2/676; C. Sena
tosu: 2/152) (Anayasa ve Adalet Komisyonuna) 
(Müddet: 15 gün) 

7. — 2556 sayılı Hâkimler Kanununun 120 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifinin Mil
let Meclisince kabul olunan metni (M. Meclisli: 
2/692; C. Senatosu: 2/153) (Anayasa ve Adalet Ko
misyonuna) (Müddet: 15 gün) 

8. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 119 ve 537 
nci maddelerinin değişttiriknesi ve 503 ncü maddesi
ne iki fıkra eklenmesine dair 'kanun teklifinin Millet 
Meclisince kabul olunan metni (M. Meclisi: 2/677; 
C. Senatosu: 2/154)( Anayasa ve Adalet Komisyo
nuna) (Müddet: 15 gün) 

9. — 5680 sayılı Basın Kanununun değişik 16 
ncı maddesinin değiştirilmesi, 27 nci maddesinin yü
rürlükten kaldırılması ve bu Kanuna geçici 4 ncü 
madde eklenmesine dair (kanun teklifinin Millet Mec
lisince kabul olunan metni (M. Meclisi: 2/734; C. 
Senatosu: 2/155) (Anayasa ve Adalet Komisyonuna) 
(Müddet : 6 gün) 

Tezkere 
10. — Cumhuriyet Senatosu Kütahya Üyesi Os

man Albayrak'ın yasama dokunulmazlığı hakkında 
Başbakanlık tezkeresi. (3/1637) (Anayasa ve Adalet 
Komisyonuna) 

Yazılı Soru 
11. — Cumhuriyet Senatosu Nevşehir Üyesi Ra-

gıp Üner'in, Yozgat ili Şefaatli ilçesine bağlı Başköy' 
ün sulama işi için bir çalışma yapılıp yapılmadığına 
daiir yazılı sorusu. (7/1090) (Köy işleri ve Koopera
tifler Bakanlığına gönderilmiştir) 

— 501 — 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati: 15.00 

BAŞKAN : IBaşfcanvdfcîü Mehmet Ünıaidı 

DİVAN ÜYELERİ : Emaraılah Çelebi (T. b:i Üye), Mustafa Çe'Jk (AfyonkaraMsar) 

BAŞKAN — 59 ncu Birleşimi açıyorum. 

III. - YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN 
re başlıyoruz. 

Çoğunluğumuz vardır, müzakerele-

IV. — (BAŞKANLIK (DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Muş Üyesi İsmail İlhan'ın, tütün ekim sa
halarının genişletilmesinin yasaklanmasına dair Hü
kümetçe alınan karar ifa Doğu Anadolu'da, özellik
le Muş'ta tütün eksperlerinin tütün alımında tespit 
ettikleri düşük fiyat hakkında gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Muş Üyesi 
Sayın İsmail'i İlhan, «Tütün ekim sahalarınım genişfe-
itİ'lmesim'in yasaklanmasına dair Hükümetçe alınan ka
rar ile Doğu Anadolu'da, özelikle Muş'ta tütün alı
mında, tütün eksperlerinin tütün ürününe vermekte 
•oldukları düşük fiyaıt hakkında gündem dışı söz» ta
lep etmişlerdir. 

Sayın İlhan, buyurunuz. 
İSMAİL İLHAN (Muş) — Sayın Başkan, değerli 

senatörler: 
Doğu Anadolu, özellikle Muş tütün üreticisi, tü

tün eksperlerinin tütün alımında vermekte oldukları 
düşük fiyattan yakınmaktadırlar. İlgililerin acilen 
konuya eğilmeleri gerekir. 

Ayrıca, tütün ekim sahalarının geişletilmesinin 
önlenmesine dair Hükümetçe alınmış bulunan kara
rın da, ülke şartları ve gerçekleri açısından yeniden 
gözden geçirilmesi gerekmektedir. 

Muş çiftçisi hayvancılığın yanında veya ayrı ola
rak tütün ve şeker pancarı ekimine de gün geçtikçe 
önem vermektedir. Daha doğrusu, Muş'un iklim şart
ları ve arazi yapısı onu bu yöne zorlamaktadır. An
cak; şeker pancarı ve tütün üretiminde elde edilen 
verim, Muş çiftçisinin emeğini karşılayabilmekte ve 
onun iktisaden güçlenmeğime yardım edebilmektedir. 
Muş'ta, buğday, arpa, patates gibi diğer ürünler ekile
bilmekte, meyvecilik ve sebezecilik yapılabilmekte 

iise de, bütün bunlar üreticinin ekonomik bakımdan 
kalkındırılmasında pek etkiiDi olamamaktadır. 

Yakın yıllara kadar, ekseri Doğu Anadolu çift
çisi gibi, Muş çiftçisli die ekilecek araziimlim yapısını ve 
vereceği verimi düşünmeden alışılagelmiş şekilde 
«Allah ne verirse» dliye toprağını sürerdi. Çiftçilik 
yaptığım köydeki günleri hiç unutmuyorum. Tarlaya 
tohum olarak attığımız buğdayı kaldıramadığımız 
çok olurdu. «Belki bu sefer gelir» diye, ertesi yıl yi
ne aynı tarlayı buğday ekerdik, yine gelmezdi; eme
ğimizin karşılığını bile alamazdık. Zamanda çiftçi-
n'n uyanmış olduğunu görüyoruz. Çiftçi artık daha 
çok verim ve gelir elde edecek şeyleri ekmek istiyor. 
Bu duruma, ülkemiz ve çiftçilerimiz adına seviniyo
ruz. Her yerde olduğu gibi, Muş'ta da öyle köyler 
var ki, orada sadece belli bir ürün türü üretilebil
mektedir. Mesela Karakütük köyünde ancak, yal
nız ve yalnız tütün üretimi yapıldığı takdirde vatan
daş bir dereceye kadar geçiminii temin edebülmekte-
dir. Bu ve benzeri bazı köylerde şeker pancarı ve di
ğer ürünler ekilebiildiği takdirde vatandaş yaşayabi
lecek duruma gelmektedir. 

Böyle olunca, bu köy sakinleri köylerinde tü
tün ekmek istemektedirler. Daha doğrusu, onlar için 
başka bir geçim yolu yoktur. Bu gibi köylere tütün 
ekim müsaadesinin verilmemesi, bura halkını açlık 
ve sefaletle karşı karşıya bırakma anlamına gelir. 

Yıllardan beri Ankara'ya sık sik köy muhtarları 
ve köy ihtiyar heyetleri üyeleri gelmekte ve köyleri 
ilcin tütün ekim müsaadesini istemektedirler. 

Geçen yıl Muş il merkezine bağlı Hasköy, Yağcı
lar ve Sungu köylerine tütün ekim müsaadesi verile
rek, Muş'ta tütün ekimi yapılan köy sayısı 40'a çıka-
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rılmış bulunmaktadır. Halbuki, sözü edilen üç köyde 
tütün ekim denemeleri müspet netice verirse, bu ne-
fioiye göre bütün Muş köylerine tütün eklimi yapma 
izni verilecektir. Ancak, deneme mahiyetindeki tü
tün ekim neticeleri çok müspet olduğu halde, Güm
rük ve Tekel Bakanlığı Sungu, Hasköy ve Yağcılar 
köyleri dışında diğer köylere ekim müsaadesi vermek: 
istememiştir. Daha sonra, Gıda - Tarım ve Hayvan-
cılı'k, Gümrük ve Tekel, Ticareit ve Maliye Bakanlık
larının müştereken almış oldukları bir kararla ekim 
sahalarının genişletilmesi ülke çapında yasaklanmış
tı..', 

Hükümetin bu kararı karşısında, köylerinde tütün
den başka bir ürün üretilmeyen köylüleri kendi aki-
batleriyle başbaşa bırakmış olacağız. 

10 Nisan 1979 tarihli Muş mahalli Şark Telgraf 
Gazetesi şunları yazmaktadır : 

«Muş'ta tümüyle 40 köyde tütün ekimi müsaa
desi vardır. Arada kalan köylerde birkaç yıldır tütün 
ekimine ağırlık verilmiştir. Başka türlü geçim ola
nakları yoktur. Alışılmış tütün üreticiliğinin ve ekim 
sahalarının geişletilmesünin yasaklanması, onların fe-
Jakete terki anlamına gelecektür.» 

Sayın Başkan, değerli senatörler; 
Biraz evvel de belirtmiş olduğum gibi, tütünden 

başka hiç bir gelir kaynağı olmayan, başka bir şey 
de üretilmeyen köyleri bu genel yasaklama kararının 
kapsamı dışında bırakmak gerekir kanısındayım. 

Meselâ, ülkemizde öyle yöreler vardır ki, ayçiçe
ği, buğday, pamuk, pirinç gibi ürünlerin yanında, 
tütün de üretilebilmektedir. Bu yerlere tütün ekimi 
müsaadesi verip., tütünden başka şey bitmeyen yer
lerde de tütün üretimi yasaklanması, kaçakçılık ya
pımında bunlara yeşil ışık yakmak olmaz da ne olur?.. 

Bu sebeple, tütün ekim sahalarının genişletilme
sini önleyen Hükümet kararının bu gerçeklere ce
vap verecek şekilde düzeltilmesi gerektiği kanısın
dayım, 

Gümrük ve Tekel Bakam Sayın Mataracı'mın, Do
ğu Anadolu tümü içlin vermiş oldukları 86 lira 
baş fiyatı az bulmuş ve bunun için ilgiDiler nezdind© 
gereken girişimde de bulunmuştum. Şimdi, bü baş 
fiyata çoktan razıyız. Çünkü, eksperler tütün üretici
sine o kadar az fiyat vermektedir ki, vatandaş kan 
ağlıyor. Bunun liçin, 55, 60, 65, 70 liranın bugünkü ha
yat şartları karşısında ne anlama geldiğini takdirle
rinize bırakıyorum. 

Bir süre evvel Gümrük ve Tekel Bakanlığına ve 
Tekel Genel Müdürlüğüne konuyu iletitüm; Muş ile 
temasa geçilecekti. Haber aldığıma göre, bu neden

le bazı tatsız olaylar da olmuştur. Her halde Muş 
Tekel Müdürü tartaklanmış; çok üzüldüm. 

Bakan, Doğu tütün piyasasını açarken, «Ortala
ma fiyatı baş fiyata yakın tutmaya gayret gösterilecek
tir.» demişlerdi. Muş tütün üretidisi adına Sayın 
Bakanı bu sözlerine sahip çıkmaya davet eder, he
pinize saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın İlhan. 
2. — Balıkesir Üyesi Raif Erişin, Köy İşleri ve 

Kooperatifler Bakanlığında yapılan partizanca tayin
lere dair gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir 
Üyesi Sayın Raif Eriş, «Köy işleri Bakanlığında ya
pılan partizanca tayinler hakkında» gündem dışı söz 
talep etmişlerdir. 

Buyurun Sayın Eriş. 
RAİF ERİŞ (Balıkesir) — Sayın Başkan, değeri 

senatörler; 
Altı bağımsız Bakanın verdiği muhtırayı görüş

mek üzere toplanan Bakanlar Kurulu toplantısında, 
Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanı Sayın Alti To-
puz'un, kendi Bakanlığıyla ilgili olarak yaptığı açık-
iıamayı gazetelerde okumuşsunuzdur. Sayın Bakan, 
aynen şöyle demişlerdi: 

«.Altı arkadaşımın hepsiyle şahsi dostluğum var-
cır; hepsine saygım ve sevgim sonsuzdur. Şimdi, hep
si dd burada. Partizan tayinlerden bahsediliyor. Delil 
göstersinler, derhal bu tayinleri iptal edeyim. Hemen 
yarın sabah bu işi yapacağım. Partizanlığın karşısın
dayım.» 

Sayın Senatörler; 
Şimdi, ben kendilerine bu kürsüden, yalnız Balı

kesir YSE Teşk'ilatındalfci kadrolarda çalışırken tayin 
edilen 20 kişilik bir liste takdim ediyorum: 

Raşit Özdemir, Şerif Meşeli, Emin Korkut, Hü
samettin Baiıbek, Kâzım Ergin, Bayram Güçver, 
M'shmat Koçak, Sa'llih Ateş, Yılmaz Altınok, Çetin 
Ceylan, Nurettin Narin, Ayhan Altan, Yücel Efe, Lâtif 
Ulu, Necati Egetürk, Rifat Yılmaz, Recep Kef, Çetin 
Küner, Rıdvan Algın, Necdet Özben. 

Şimdi, Sayın Bakana buradan soruyorum: Yıllar 
yılı YSE teşkilâtlarında, kadrolarında çalışmış bulu
nan ve bazlılarının hizmetli 22 seneyi aşmış bulunan 
bu işçiler, hangi tahkikat ve hangi gerekçelere istina
den baş'ka yerlere sürülmüşilerdir?.. Bulgun bu ktimsie-
Itr nerededirler?.. Kimisi karda kışta çok uzaklara 
tayin edilmiş oldukları idin istifa etmek zorunda kal
mışlardır. Zaten gaye de bu değil miiydli?.. Kimisi 
maişet uğruna sürüldükleri yerlere gitmişler; ancak, 
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göç dolayısıyla harcadıkları parayı ne zaman ödeye
ceklerdir; Allah bilir. 

Bu sürkünlerden ayrı olarak, Balıkesir YSE Teş
kilâtının başınla getirilen ve «Ben Cumhuriyet Halk 
Partiliyim» demekten grurur duyduğunu söyleyen 
bir kimsen'in tayini de partizanca bir tayın değil mi
dir?.. Bunlar sizin bakanlığınız zamanında olmamış 
mıdır?.. Yoksa, bu olanlardan haberinliz yok mudur?.. 
Eğer haberliniz yoksa, işte ben şimdi size duyuruyo
rum, 

Elbette Türkiye Cumhuriyeti Hükümötintin bir Ba
kanının ağzından çıkan sözlere önem vereceğiz ve ona 
inanacağız. Bakanlığın ve şahıslarının haysiyetine de sı
ğınacağız. En azından 6 bağımsız Bakan, uyutulma-
dıklarım, atlatılmadıklarını yine kendi haysiyetleri 
adına takip edeceklerdir. 

Sayın Ali Topuz'dan verdiği sözü yerline getir-
meslini bekliyor, hepinlize saygılar sunuyorum. (AP 
sıralarından alkışlar.) 

3. — Erzurum Üyesi Lûtfi Doğan m, Erzurum'un 
N arman ilçesi Tarım Meslek Lisesindeki öğretim du
rumu hakkında gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üye
si Lûtfi Doğan, Erzurum Narm'a'n İlçesinde mevcut 
Tanım Meisklk Lisesinin bugünkü öğreitjm duruma ile 
'ilgili görüşler1 inli arz etmek üzere gündem dışı söz iste-
teiş'lerdir. 

Buyurun Sayın Doğan. 
LÜTFİ DOĞAN (Erzurum) — Sayın Başkan, 

muhterem, senatörler i 
Geçtiğimiz hafta Erzurum, ili ve ilçelerinde yap.tı-

ğırn bir inoeldm'ede, bir husus bendenizin dikkatini 
Çek'ti, bunu yüksek huzurunuzda dile geiiıme'iv.e bü
yük fayda mütalaa ettim., bu itibarla huzurunuza ç;k-
mış buJunluyoruim. Sözlerime başlarken, hepinizi hür
metle^ İmlle selamlarım. 

Sayın senlattörlerr 
Herihanıgi bir meslekçe, o m'eslek için ehîiy^ii, 

liyalkaLii insanları yetiştirmek ve o meslekin, o ini an
lar eiiyûe icrasına irnjkân vermenin, bir m.mLivct 
için büyült bir kazanç olacağını hepinizin takdir bu
yuracağınızdan eminim. 

/Bendeniz; geçen gün Nariman ilçesine gittim. Ora
da bir Zkaât Meslek, Lisemiz vardır. Yaptığım, inee-
•iemeıye göre, bu Ziraat meslek liseleri Yurdumuzda, 
daha, ziyade 1967 yılında İkinci Beş Yıllık Planla ele 
alıınlmuş, Üçüncü Beş Yıllık Planla da bunlar gelişti

rilmiş ve bugün çeşitli safhalardan geçtikten sonra 
bu nevi okulların adedi 46'ya yükselmiştir. Fakat ta-
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•biıi iki, bunlar daha evveliden var; yani 1971 yılından 
^ibarem 

197<1 yılında Narman'a da bir Tanım Meslek Lise-
ısi inşa edilmiş ve zannediyorum ki, 50 milyon lira ci
varında bir yatırım yapıimuş. Bu karar,, hakikaten çJit 
iisabedidir. Orada Ortalokül ve Tarım Meslek Lisesini 
okuyan tdkn'isyenler y&tişlmdkitedir ve o blölge için de, 
Yurdumuzun diğer bölgeleri için de faydalı olduüo 
ian bendıeriizçe muhakkaktır. 

Ancak, bu yaptığım incelemjdde gördlolm, ki, Gıda-' 
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımız yeni bir karara 
varmış; Ortaokul kaldırıldığı gibi, Tarım Meslek Li-
sdsıinlin de kaldırılacağı kararına varılmış. Böylece, 
il 978 ve 1979 yılında Nariman Tarım Meslek Lisesi 
için birinci sınıfa öğrenci alınmamış; ancak ikinci ve 
üçüncü sınıflarda bulunan öğrenciler okula devam 
dtmdktedlir. Yetkililerden durumu sorduğumda, bendie-
niize verdikleri bilgi şu: «Bıalkanlik, prensip kararı ola
rak Nariman'daki Tarım M'esldk, Lisesini kaldırmayı 
düşünmekçe, bunun için pratik bir okul prencibine 
varımajktadır. Dolayiisıyle, Tanım, Meclelk Lisesinin iki 
yıl sonra işii bitmiş olacaktır.» dddiler. 

Sayın senatörler; 
'Bendenizin şalhsi kanati odur M, Narman ve hava

lisi, tarımıa elveırişli, bir balkıma inlkjişalf ddememliş hir 
muhittir; ama tarıma oldukça elverişlidir. Bu ckuiun 
orada mevcudiyeti, bölge sakinlerii için de, memleketli
miz için de faydalıdır. 

Bendıriiizin yeiikiılierdan istürjlıamı şudur: Bu oku
lu Narirnanj'da ipka etmeliler, haltta 46 kadar olan bu 
dkuliarm bir kısmının kaldırılacağı düşünülüyor ise, 
bunu daha verimli hale getirmjeli; arma onu o bölge
den almamalıdır yetkililer. Zina, ErzurumMa Ziraat 
Fakültesi vardır; Ziraat Fakültesinin o bölgdde bu
lunuşu, bölge için büyük b/ir imkânıdır Ve burası da 
bir balkıma, teknik bakırndan tecrübe edilmeye el
verişlidir, o bölge halkı için de çok faydalı olacaktır. 
Yetkili makam; yani Hükümet, bu i!mlk;ânı bu bölge 
halkından almamış olursa, berildeniz çok memnunı 
olacağım, bölge safkinleri de mülteşdkkir kalacaklardır. 

İkinci maruzatım aynı konu ile ilgili. Geıçekien. 
büyük yatırını yapılmış. Az önce arz ettiğim gibi, 
ıbellki 50 milyondan fazla para oraya yatırılmış ve çok 
da isabetli olduğuna kandiim. Ancak, şu anda şu ba
lkımdan bakımsız hale gelirmiş. 

Bir müdür, bir de meslıdk derslerfi öğretmeni var. 
Şimdi, koskoca bir lise tedrisattan alılkomacalk diye, 
bir öğretmen ve bir müdüre bırakılmasına şahsen çok 
üzüldüm. Yetkiılıiİ'erden durumu sordulm, (yetkülüer-
den diyorum, bölgedeki yetkililerden.) oradaki Teic-
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nik Ziraatte 17 tane ziraat mühendisimiz varmış; bir 
müdürlükte 17 tane ziraat m'üıhenldisümiz, elemanimiz 
olurken, eğitim yapan bir okullda bir öğr'e'.meale bir 
müdürün olmasına şahsen bendeniz ızt:rap dırydain 
ve bu itibarla bu hususu dile gelirmiş bu]'un.u'yo;.::n. 
İstirhamım şudur: 

Bu okulun ve benzeri okulların daha da inkişaf 
cJdiıttrneîerü ve oldukları yerlerde ipka ediimeie.i; 
hatta «azaiitacağız» diye söylenirken, Sise kısmın :n 
19'a çıkarıldığı; fakat bunun Nar'maımdan alındığı 
söyleniyor, gerçekse hakikaten bundan iztırap duya
cağım. Çünkü, en ziyade tanım için elverişli oları mu-
hitDeıOrnliziden, bölgelerıimiizden birisidir, bu okul ha
rada kalmahdir, mesleki eğ.timine de imkân verilmeli, 
yeteni ölçüde öğretmenler tayin edilmelidir. Ayrıca, 
pratik tarım kursları açılacaksa, onlar da ilâveten açıl-
malıidır. Aksi halde, oradafkü yatırımlar heder o'm us
tur İster istemez hatıra gelen durum şudur: 

Eğer memleketimıiz gerçeklerine uygun idiyse bu 
yatırımlar yapılırken; o halde ipka edilmeJldir. Yok, 
memleket gerçeklerime uygun değil idiyse, «Niem bu 
ikaldar servet heba edil'miştıir?» diye insan kendi ken
dine sormaktadır. Bu hususun rnıiijdsli haberlerini 
Sayın Balkandan bekliyorum. Aksu halde, o bölge sa

kinlerinin ve bendenizin ıstırabımızın çok olacağını 
yüksek huzurlarınızda arz eder, dinlemek lütfunda bu
lunduğunuz için hepinize teşekkürleri m i sunarım. 

Sağolun. (Alkışlar) 
4. TBMM Birleşik Toplantısının, gündeminde bu

lunan konuları görüşmek üzere 25.4.1978 Çarşamba 
günü saat 15.00'te yapılacağına dair Başkanlık tezke
resi. (3/1644) 

'BAŞKAN — Gündeme geçCyoruz. 
Bir Başkam!; k tezkeresi var oiküiluyor^m: 

Gene] Kurula 
Gündeminde bulunan konuları görüşmek üzere, 

25.4.1979 Çarşamibu günü saat 15.Gu'ie Türkiye Büyük 
'Millet Meclisimin Biri'eşıik Toplantı yapması, Tüükiye 
Büyük Millet Meclisi Birleşlik Toplantısı İçtüzüğü, 
gereğince karariaşitınlmıştır. 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunum bilg'iler'ine 
saygıyla arz olunur. 

Sırrı At alay 
Cumiburiyelt Senatceu Başkanı Yi 

Malıme'; Ü maildi 

BAŞKAN —• Yüksek Heyelün bilgilerine sunulur. 

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

/. — Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş ve İşle- ; BAŞKAN — 913 Sıra Sayılı Kanun Tasaıiîınuı 
yişi hakkında Kanun Tasarısının Millet Meclisince j Gündemindeki diğer işlere takdimen görüşülmesi hu-

i 

kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu İçişleri, \ sunu aylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Eür.e-
Milli Savunma ve Anayasa ve Adalet komisyonları ] 'yenle.... Kabul edilmiştir. 
raporları. (M. Meclisi: 1/108: C. Senatosu: 11628) 
(S. Sayısı: 913) (1) 

BAŞKAN — Bir önerge var takdim ediyorum. 
Cumihuiiyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Uyuşmazlık Mahkemesinin Kurulup ve İş'.eyi;/. 
Hakkında Kanun Tasarısının bir an önce yasalaşma
sında yarar vardır. 

Bu nenenle, gündemide, 913 sıra Sayısıyla yer alan 
Tasarının,, gün'dem'deki bütün işlere takdim en ve ive
dilikle görüşülm'esini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Anayasa ve Adalet Komisyon: 

Başkanı 
Tokat 

Zihni Beti! 

(1) 913 Sıra Sayılı Basmayazı tutanağın sonuna 
eklidir. 

İvedilikle göıüşülmesi hususunu oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler.. Eltime yenler... Kaibııl ediiimiş-
tü". 

Hükümet ve Komisyon ütfen yerlerini aisımiar. 
Adalet Bakanlığını, Kanunlar, Planlaima, Araştır

ma Genel Müdürü Kemaleitin Ali Kâşifoğiu temsil 
t S. ctkjir. 

Raporun okunup akunmatmiası hususunu oylannı-
za arz ediyorum. Raporun okunımasını kabul edenler. 
Eürnejyenler.. Kaı'eul edilmemiştir. 

Tasarının tümü üzeninde söz isteyen sayın üye?. 

] MEHMET FEYYAT (İstanjbul) — Ben iliyorum 
Sayın Başkan. 

j BAŞKAN — Sayın Feyyat. buyurun. 

| MEHMET FEYYAT (î^tahhul) — Sayın Balkan, 
! 'sayın senatörler; -
i Vaktinizi almayacağım. Bu ön'emli Kanun tas'arı-
ı 
i sının bir an evvel çıkması hususunda Yüce Senato-
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nun gösterdiği gayretli enigelkmemek konusunda bir -
üki hususu arz edip ayrıîacağıım. 

Seme 1965, Temlrrtuz 16. «Uyuişmiazıhk MabJkemsi 
Kuruluş Kanunu ile Hâkiimler Kanununum çıikmamış 
olması hukuki skândalidir.» desn'iiyor ve devalm ediyov: 

«Ana yasamızın geçici 7 nci mıalddesü, (Bu Anaya
sa ile kabul edilmiş olan yeni origan,, kurum ve ku
rulların kuruluş ve işleyişleri!yle ilgili kanunlar, Tür
kiye Büyük Mıillet MecMnin ilk toplanırısın dan baş
layarak en geç takı ay içinde ve bu Anayasa ile ko
nulması erwreld!ilien diğer kanunlar da en geç iki y,lî 
içirikle çıkarılır.) dernfelklfedir. 

lAnaJyas'arnızın bu açık emredici hükmü ile TüıfcLye 
Büyiük Miilklt Meclisini ıniormaMn üstünde çalışmaya 
davet etmekten başka bütün hükulk dtorJielenini, ünli-
versijtekriimıizii, ihtisas kurullarını dahi hu faaliyete 
iştirak ettirmek isltemii.şüir. Ancak bu şaıitla Tüvkiye 
'Büyük Millet Meclisiniden istenilen sonuç s'ağ'anaibL-
iliıtdi. 

Anayasamızın geçidi 8 nci maddesi: «Bu Arıaysuı-
ya göre kurulacak oirjgan, kurum ve kurullar, kanun
ları yürüdüğe konularak gö-revine başlayıncaya kadar, 
bu fconularidalkji hülklülm'Ierlin uygulartmasrHa d^va'm okı-
nj.r.» d-mdkltddir. 

Bu hükme göre, altı aylık süre zarfında kuruluş 
kanunlarının çılkarıltoası gereken yîni ku:um ve ku
rulların işe başlamasına kadar, eskilerinin çalışmala
rına geçici bir süre için iüzuim görülmüştür. Bu mad
de, sadece akı aylık süreye değimm'iş olup, iki yıllık 
sürieye değinımödiğine göre, bu iki yıllık süre dolma
dan dahi Anayasaya aykırılık iddasının ileri sürüle
ceği görüşlü (bizce beniımisenmiştir. 

AnayaJsamjzın geçici bu iki maddesinin açZdığı 
ve kesinliği karşısında konumuzu teşkil eden Uyuş
mazlık Mahkemesinin Kuruluş Kanunu ile Hakimler 
IKa'nununıun bugüne 'kadar çıka rılim alma sı sebebiyle 
hukuki bir skartdala sebebiyet verildiği aşikârdır. 

Anayasalmızın 142 nci maiddesd, uyuşmazlık mah-
kemesinfin kuruluş ve görev alanını yeniden değişik 
bir şe'kilde hükme bağlamışlar. Aynı şok ilde 143 ve 
144 ncü maddeleriyle Yüksek Hâkimler Kurjlu,;ı:;ı 
'kuruluş ve işleyişini hükme bağlamakla beraber, bu
nun en tabii sonucu olan Hâkimler Kanununun aynı 
şekilde -iki yılhk süre zarfında çıkarılmasını emrelmiiş-
•fcir. 

Hal böyle iken aradan iki yıl yerine dört yıl gibi 
•uzum ıbir süre geçtiği halde, gerek Hâkimler Kanunu; 
ve gerekse Uyuşmazlık MahıkemeJinin Kuruluş Kanu
nu çıkarılmamış olduğundan, Yüksek Hâkimler Ku-
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rulu ile Uyuşmazlık Maıhkeimesinin faaliyetleri kanun 
dışı kalmak gibi garip bir durumun meydana çıkma
sına sebebiyet verLlmDşiir. 

Bahis konusu 142 nci madde, (Uyuşmazlık Mah
kemesi, adli, idari ve askeri yargı mercileri arasında
ki görev ve hüküm uyuşmazlıklarını kesin olarak 
çözümlemeye yetkilidir. 

Uyuşmazlık Mahkemesinin kuruluş ve işleyişi ka
nunla düzenlenir. Bu mahkemenin Başkanlığını, 
Anayasa Mahkemesince kendi asıl veya yedek üye
leri arasında görevlendirilen bir üye yapar.) demek
tedir. 

Bu sarih ve amir hükme rağmen Büyük Millet 
Meclisinin ilk toplantısından bugüne kadar bu mah
kemenin kuruluş kanunu çıkarılmamıştır. 

Çoğunluğunu hukukçuların teşkil ettiği Büyük 
Millet Meclisi üyelerini uyarmak yükümlülüğü her 
halde üniversite ile çeşitli ihtisas kurulları ve bilhas
sa bu işle görevli yüksek dereceli hâkimlerimizin 
olsa gerek. 

Bu nevi bir uyarma yerine sadece İstanbul, Anka
ra ve İzmir gibi şehirlerde kalmak için ve hâkimlik 
teminatını bu şehirlerde çalışan hâkimlere has bir 
imtiyaz olarak kabul edilmesinde ısrar edenlerin so
rumlulukları en az Parlamento üyelerinin sorumlu
lukları kadardır.» 

Bu makaleden dolayı üç defa sürüldüm. İşte, bun
dan 15 sene evvel, 1965'te Süleyman Demirel'in ge
tirdiği özgürlüğe bakın, bugünkü duruma bakın... 
100 sene ileri gitmiş bir durumun mutluluğunu duy
maktayım. 

Bugün münasip bir lisanla ifade ettiğim bu husus 
her halde bütün Yüce Senato tarafından alkışla kar
şılanırdı; ama o zamanki Adalet Partisi Hükümeti 
zamanında bu, bir komünist tehlikesiyle özdeş tutul
du. 

Şimdi, bundan böyle hangi Hükümet, hangi idare 
gelirse gelsin, hangi siyasi kadro işbaşına gelirse gel
sin, artık bir Devlet memurunun, bir bürokratın; is
ter hâkim, ister asker, ister sivil, kim olursa olsun, 
memleketin Anayasa sorunlarıyla ilgili açıklamaları
nı artık politika saymamalarını mantık ilacı olarak 
tekrar, tekrar ediyorum. 

Bundan böyle Yüce Senato bu mantıksızları eli
nin tersiyle defederse gerçek temsilcilik sıfatını de
vam ettirir. İtmezse, iten başka güçlerin tehlikesi do
ğar. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Saym Nalbantoğlu. 
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HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın j 
Başkan, sayın arkadaşlarım; 

Hepinizi saygıyla selamlarım. 

Demin bu yasa tasarısının gündeme alınması için 
oylama yapıldıktan sonra, geri sıralardan kendimi 
tutamayarak alkışladım. Niçin? Onu anlatmak için 
müsaadenizle 16 . 11 . 1976 tarihinde yine bu kür- { 
süden yapmış olduğum bir gündem dışı konuşmayı 
burada tekrar etmek suretiyle, onun cevabını ve niçin 
alkışladığımın nedenini sunmak isteyeceğim. 

O gün sizlere bu mukaddes çatı altında şöyle bir 
konuşmayla hitap etmiştim: 

(Sayın Başkan, sayın senatörler; 
Hepinizi saygıyla selamlarım. 

Sizlerle Gomel davası nedeniyle dertleşmek isti
yorum. Elimde İzmir eski Birinci Sorgu Hâkimi ve 
halen Ordu Sorgu Hâkimi Sayın A. Vedat Altun'un 
baskılı bir mektubu var. İşte görüyorsunuz; bir mat
bu mektup - dilekçe şeklinde...) Göstermiştim... 

(Dipnotu kısmında yazdığına göre, Sayın Cumhur
başkanımızdan, parti genel başkanlarına, senatör ve 
milletvekillerine ve hatta halksever vatandaşlara da 
göndermiş. Sizler de almışsınızdır...) 

O günkü konuşmam : 

(Sayın sorgu hâkimi bu matbu mektup - dilekçe
sinin birinci sayfasında bir başlık atmış: «Gerçek 
adaletin zaferi için Uyuşmazlık Mahkemesi kurulma
lıdır, Gomel davası yeniden başlamalıdır.» diyor ve 
«Zeytinyağı skandali davası örtbas edilebilir mi? Ka
nunlar çerçevesinde uğraşarak bu milli davada ger
çeği bulup milletime ve üst mercilere duyurduğum 
için senelerden beri çekmekte olduğum çilelerle esas
lı ve ciddi olarak ilgilenecek kimse yok mudur?» 
«Suçlu ben miyim?» diye soruyor ve «Adalet istiyo
rum» diye feryat ediyor. 

(Gomel «Zeytinyağı skandali» konusunu bir-iki 
yıl önce bu kürsüden Malatya Senatörü Sayın Hamdi 
Özer arkadaşımız da dile getirdiler. O konuşmasında 
oldukça özlü, dikkate değer konuları bizlerin ve ka
muoyunun gözleri önüne serdi. Kanıma göre benim 
konuya derinliğine girmeme gerek yok...») O gün ko
nuşuyorum bunları. 

(Bu Gomel, zeytinyağı skandali o derece önemliy
di ki, Af Yasası dışında bile tutulmuştu. Tutuldu da 
ne oldu sanki? O tarihten sonra ve hâlâ da konu 
uyutulmuştur. 

Yapılması gereken iş ne idi? Anayasanın 142 nci 
maddesindeki Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş 
Yasasının çıkarılması idi. 

Zira, 1961 Anayasasının geçici 7 nci maddesine 
göre bu mahkemenin iki senede kurulması zorunlu idi. 
Kaldı ki, Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş Kanun 
tasarısı, Cumhuriyet Halk Partisi ve Milli Selâmet 
Partisi Koalisyonu sırasında, Sayın Adalet Bakanı 
Şevket Kazan zamanında, 1 1 . 4 . 1974 tarihinde ha
zırlanıp, 1/117 sayıyla Meclis Başkanlığına ve ko
misyonlara verildiği halde, 32 aydan beri hâlâ Mec
lislere gelmemiştir. Niçin gelmez? Her halde bu mah
kemenin kurulması ve Gomel skandalini görüşmesi 
bazı kimselere güvenlik vermez de ondan... Ama çı
karcı çevreleri gözetmek ve gereğe göre gençleri ba
zı çıkarcı çevrelerin koruyucu militanı yapmakta 
devam etmek için, adına «Devletli» değil de «Devlet 
güvenliği» adını koyup bir mahkeme yasası çıkar
mak daha işlerine gelir olmalı. 

Sonuç olarak: Ben de sesimi bu Sayın hâkimin 
sesiyle birleştirerek, Sayın Hamdi Özer'in, üç yıl ka
dar önce bu kürsüden konuştuklarını da anımsayarak, 
bağırarak konuşma ve yazılarında, fikir ve davra
nışlarında gerçekten samimi olması gereken; huku
kun üstünlüğünü, kanun hâkimiyetini ve dürüst me
muru koruyacaklarını beyan eden tüm gerçek milli
yetçi, ülkücü, Atatürkçü, halksever kişi ve kuruluş
lardan, özellikle Sayın Meclis Başkanından, Adalet 
Bakanından, milletvekilleri ve siz senatörlerden bu 
işle bir daha ilgilenmenizi rica ediyorum) demişim ve 
o gün, o konuşmamın sonunu şöyle bağlamışım: 

(Zira, bu devrede bu mahkemenin kuruluş yasası 
çıkmazsa, ben bu devre sonunda sizleri, gerçek ada
letin zaferi için değil, Gömerlerin zaferi için, «Suç
lular ayağa kalkınız,» diyerek saygı duruşuna çağır
mak zilletinde olacağım.) diye bitirmişim ve şimdi 
gördüm ki, çok şükür bu yasa tasarısını buraya sevk 
edenler ve dolayısıyla bu yasanın bugün görüşülme
sini oylarıyla isteyen sizler beni bu zilletten kurtar
dınız. Sevindim; onun için coştum ve arka sıralardan 
coşku ile alkışladım. 

Sözlerime son verirken, bana bu konuşma fırsa
tını veren Başkanıma ve hepinize saygılar sunar, te
şekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Tasarı üzerinde söz isteyen başka 
sayın üye? Yok. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum. 
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Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş ve İşleyişi 
Hakkında Kanun Tasarısı 

1. BÖLÜM 
Genel Esaslar 

Mahkemenin Görevi : 
Madde 1. — Uyuşmazlık Mahkemesi; Türkiye 

Cumhuriyeti Anayasası ile görevlendirilmiş, adli, ida
ri ve askeri yargı mercileri arasındaki görev ve hü
küm uyuşmazlıklarını kesin olarak çözmeye yetkili 
ve bu kanunla kurulup görev yapan bağımsız bir 
yüksek mahkemedir. 

Özel kanun uyarınca hakeme başvurulmasının zo
runlu olduğu hallerde, eğer hakemlik görevi hâkim 
tarafından yerine getirilmiş ise bu merci, davanın 
konusuna göre, yukarıdaki fıkrada yazılı adli veya 
idari yargı mercilerinden sayılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye? Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Mahkemenin Kuruluşu : 
Madde 2. — Uyuşmazlık Mahkemesi bir Başkan 

ile on iki asıl, on iki yedek üyeden kurulur. 
Uyuşmazlık Mahkemesi, hukuk ve ceza bölüm

lerine ayrılır. Hukuk Uyuşmazlıkları Hukuk Bölü
münde, Ceza Uyuşmazlıkları Ceza Bölümünde kara
ra bağlanır. 

Her bölüm, bir Başkan ile altı asıl üyeden kuru
lur. Birlikte toplanan Hukuk ve Ceza Bölümleri, 
Uyuşmazlık Mahkemesi Genel Kurulunu teşkil eder
ler. 

Uyuşmazlık Mahkemesi Genel Kurulu, bu Ka
nunla belli edilen görevleri yerine getirir ve ayrıca 
bölümler arasında çıkan olumsuz görev uyuşmazlık
larında görevli bölümü belli eder. 

Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı, Anayasa Mah
kemesince kendi asıl ve yedek üyeleri arasından se
çilir. Bölümler ve Genel Kurul, Uyuşmazlık Mah
kemesi Başkanının Başkanlığı altında toplanır. 

Uyuşmazlık Mahkemesi Hukuk Bölümüne, Yar
gıtay Hukuk Genel Kurulunca kendi başkan ve üye
leri arasından iki asıl, iki yedek üye; Danıştay Genel 
Kurulunca dava daireleri başkan ve üyeleri arasın
dan iki asıl, iki yedek üye: Askeri Yüksek İdare 
Mahkemesi Genel Kurulunca askeri hâkim sınıfın
dan olan daire başkan ve üyeleri arasından iki asıl, 
iki yedek üye seçilir. 

Uyuşmazlık Mahkemesi Ceza Bölümüne, Yargı
tay Ceza Genel Kurulunca kendi başkan ve üyeleri 

I arasından iki asıl, iki yedek üye; Askeri Yargıtay 
I Genel Kurulunca daire başkan ve üyeleri arasından 
I iki asıl, iki yedek üye; Danıştay Genel Kurulunca 

dava dairelerinde görev alan veya görev alma nite
liği olan daire başkan ve üyeleri arasından iki asıl, 
iki yedek üye seçilir. 

I Bölümlerde ve Genel Kurulda toplantı yetersa-
j yısı, asıl üyelerin mazeretleri halinde yedek üyeler 
I alınmak suretiyle sağlanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye? Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Başkanın Görevi : 
Madde 3. — Uyuşmazlık Mahkemesi işlerinin 

yönetim ve yürütülmesi Başkanın ödevidir. Uyuşmaz
lık Mahkemesini Başkan temsil eder. 

Başkanın mazereti halinde Anayasa Mahkeme
since kendi asıl ve yedek üyeleri arasından dönem 
başından seçilip görevlendirilecek bir üye Uyuşmaz
lık Mahkemesi Başkanına vekâlet eder. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye? Yok. 

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

i Başkan ve Üyelerin Görev Süresi : 
Madde 4. — Uyuşmazlık Mahkemesinin Başkan 

ve üyeleri, dört yıllık bir dönem için seçilirler, ancak 
j yeni seçim tamamlanıncaya kadar eski kurulun göre

vi devam eder. . 
Dönem içinde açılacak Başkanlık veya üyelikle

re aynı usulle yenileri seçilir. Bu suretle seçilenler, 
yerine seçildikleri hâkimin süresini tamamlarlar. 

Görev dönemleri sona eren hâkimler, yeniden se
çilebilirler. 

Seçimler, dört yıllık dönemin bittiği yılı Tem
muz ayında yapılır. Seçimi tamamlanan yeni kurul, 
6 Eylül'de göreve başlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye? Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Mahkemenin Toplanma Yeri, Tarihi ve Toplan
ma Dönemi : 

Madde 5. — Uyuşmazlık Mahkemesi Hukuk ve 
Ceza Bölümleri ile Genel Kurulu, Başkanın çağ
rısı üzerine, Başkentte, mahkeme için ayrılan yerde 
toplanır. Toplantının gündemi toplantıdan en az üç 

| gün önce, raporlarla birlikte üyelere ve uyuşmaz-
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lıkla ilgili Başsavcı veya Başkanunsözcülerine dağı
tılır. 

Başkan, mahkemeye gelen işlerden tutuklu ted
birli olanlarla yürütmenin durdurulması istemli bu
lunanlar gibi acele nitelikte olanların adli tatilden 
önce bitirilmesi için gerekli tedbirleri alır. 

Toplantı dönemi, her yıl 6 Eylülde başlar, 19 
Temmuzda biter. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye? Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Başsavcıların, Başkanunsözcülerinin Düşünceleri
ni Bildirmeleri ve Toplantıya Katılmaları : 

Madde 6. — Yetkili veya ilgili olan Başsav
cılarla, Başkanunsözcüleri görüşlerini yazılı olarak 
bildirirler. Bunlar gerekli gördüklerinde veya mah
kemece gerekli görülen durumlarda toplantılarda söz
lü açıklamada bulunurlar, oya katılmazlar. 

Yukarıdaki fıkrada gösterilen görevliler, bu ka
nuna göre yapacakları işlemleri, kanunlar gereğince 
yardımcıları olan kişilere de yaptırmaya yetkilidir
ler. 

Bu kanunda geçen Başsavcılar deyimi, Cumhuri
yet Başsavcısı ile Askeri Yargıtay Başsavcısının; Baş
kanunsözcüleri deyimi, Danıştay Başkanunsözcüsü 
ile Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başkanunsöz-
cüsünü; yetkili Başsavcılar veya Başkanunsözcüleri 
deyimi, olumlu görev uyuşmazlığı çıkarmak için 
yargı merciinin görevine yöneltilen itirazı, hangi 
yargı yararına ileri sürülmüşse o yargının Başsavcı
sını veya Başkanunsözcüsünü; ilgili Başsavcılar veya 
Başkanunsözcüleri deyimi, bir yargı merciinin bağlı 
olduğu yargı kolunun Başsavcısı veya Başkanunsöz
cüsünü anlatır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye? Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler.... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Dava ve İşlere Bakmanın Caiz Olmadığı Haller : 
Madde 7. — Uyuşmazlık Mahkemesi Başkan ve 

Üyeleri; 
1. Kendilerine ait olan veya kendilerini ilgilen

diren dava ve işlere; 
2. Aralarında evlilik bağı kalkmış olsa bile eşi

nin, kan veya sıhriyet yönünden usul ve füruunun, 
dördüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan yö
nünden ve sıhriyeti doğuran evlilik kalkmış olsa bile 
üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) sıhriyet yö

nünden civar hısımlarının veya aralarında evlatlık 
bağı bulunan kimselerin dava ve işlerine; 

3. Dava ve iş sahiplerinin vekili, vasisi veya kay-
yumu sıfatıyla hareket ettiği dava ve işlere; 

4. Hâkim, savcı, hakem sıfatıyla bakmış veyahut 
tanık veya bilirkişi olarak beyanda bulunmuş olduğu 
dava ve işlere; 

5. İstişari mütalaa ve kanaat beyan etmiş oldu
ğu dava ve işlere; 

Bakamazlar. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye? Yok. ; 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Çekinme : 
Madde 8. — Uyuşmazlık Mahkemesi Başkan ve 

üyelerinin 7 nci maddede yazılı sebeplere dayanarak 
davaya veya işe bakmaktan çekinmeleri halinde, uyuş
mazlık mahkemesi, çekinme isteğinde bulunan başkan 
ve üye katılmaksızın konu hakkında kesin karar ve
rir. 

Mahkeme kurulunun toplanmasına engel olacak 
sayıda başkan ve üyenin çekinmek istemesi halinde, , 
ancak toplanma nisabını ortadan kaldırmayacak sayı
da başkan ve üyenin çekinme isteği kabul edilebilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye? Yok. 

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

Başkan ve Üyelerin Reddi : 
Madde 9. — Uyuşmazlık Mahkemesi Başkan ve 

üyeleri, tarafsız kalamayacakları kanısını haklı kılan 
hallerin varlığı iddiasıyla reddolunabilir. 

Uyuşmazlık Mahkemesi Başkan ve üyelerinin 
reddine ilişkin istemler, reddedilen üye katılmaksızın 
bölümlerce incelenir. Bölümler ret konusunda kesin 
karar verir 

Ret şahsidir, Bölümlerin toplantılarını engelle
yen toplu ret istemleri dinlenmez. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye? Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2. BÖLÜM 

Uyuşmazlık Mahkemesine Başvurma Yolları ve 
İnceleme Kuralları 

Olumlu Görev Uyuşmazlığı Çıkarma : 
Madde 10. — Görev uyuşmazlığı çıkarma; adli, 

idari ve askeri bir yargı merciinde açılmış olan 
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davada ileri sürülen görev itirazının reddi üzerine 
ilgili Başsavcı veya Başkanunsözcüsü tarafından gö
rev konusunun incelenmesinin Uyuşmazlık Mahke
mesinden istenmesidir. 

Yetkili Başsavcı veya Başkanunsözcüsünün Uyuş
mazlık Mahkemesinden istekte bulunabilmesi için, 
görev itirazının, hukuk mahkemelerinde en geç bi
rinci oturumda, ceza mahkemelerinde delillerin ika
mesine başlamadan önce, idari yargı yerlerinde de 
dilekçe ve savunma evresi tamamlanmadan yapıl
mış olması ve yargı yerlerinin de kendilerinin görevli 
olduklarına karar vermiş bulunmaları şarttır. 

Görev itirazının yargı merciince yerinde görüle
rek görevsizlik kararı verilmesi halinde, görev konu
sunun Uyuşmazlık Mahkemesince incelenebilmesi, 
temyizen bu kararın bozulmuş ve yargı merciince de 
bozmaya uyularak görevli olduğuna karar verilmiş 
bulunmasına bağlıdır. 

Uyuşmazlık çıkarma isteminde bulunmaya yetki
li makam; reddedilen görevsizlik itirazı adli yargı 
yararına ileri sürülmüş ise Cumhuriyet Başsavcısı, 
idari yargı yararına ileri sürülmüş ise Danıştay Baş
kanunsözcüsü, askeri ceza yargısı yararına ileri sü
rülmüş ise Askeri Yargıtay Başsavcısı, Askeri İdari 
Yargı yararına ileri sürülmüş ise bu mahkemenin 
Başkanunsözcüsüdür. 

Görev itirazının reddine ilişkin karara karşı iti
raz yolunun açık bulunduğu ceza davalarında ret 
karan kesinleşmeden uyuşmazlık çıkarma istenemez. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye? Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Uyuşmazlık Çıkarılamayacak Haller : 
Madde 11. — Aşağıdaki hallerde uyuşmazlık çı

karılamaz. 
a) Anayasa Mahkemesinin Yüce Divan sıfatıyla 

baktığı davalarda, 
b) Anayasa Mahkemesine açılan siyasi partile

rin kapatılması davalarında. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye? Yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Yargı Merciince Yapılacak İşlemler : 
Madde 12. — Görev itirazında bulunan kişi ve

ya makam, itirazın reddine ilişkin kararın verildiği 
tarihten, şayet bu kararın tebliği gerekiyorsa tebliğ 
tarihinden, itiraz yolu açık bulunan ceza davaların
da ise ret kararının kesinleştiği tarihten başlayarak 

15 gün içinde j uyuşmazlık çıkarılmasını istemeye yet
kili makama sunulmak üzere iki nüsha dilekçeyi iti
razı reddeden yargı merciine verir. 

Bu yargı mercii, dilekçenin bir nüshasını ve varsa 
eklerini yedi gün içinde cevabını bildirmesi için diğer 
tarafa tebliğ eder. Tebligat yapılan taraf, süresi için
de bu yargı merciine cevabını bildirmezse, cevap ver
mekten vazgeçmiş sayılır. 

Yargı mercii, itiraz dilekçesi üzerine verdiği itira
zı ret kararını kaldırarak görevsizlik kararı vermediği 
takdirde kendisine verilen dilekçeyi, alınan cevabı ve 
varsa belgeleriyle birlikte görevsizlik itirazının reddi
ne ilişkin karar ile dayanağı belgenin asıl veya örnek
lerini uyuşmazlık çıkarmak isteminde bulunmaya 
yetkili makama gönderir. 

Bir davada uyuşmazlık çıkarılması için yalnız bir 
kez başvurulabilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye? Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Uyuşmazlık Çıkarma İsteminde Bulunmaya Yet
kili Makamca Yapılacak İşlemler : 

Madde 13. — Uyuşmazlık çıkarma konusundaki 
dilekçe ile ekleri kendisine ulaşan yetkili makam ge
rekirse gelen dilekçedeki veya eklerindeki eksiklik
leri tamamlattıktan sonra, uyuşmazlık çıkarmaya yer 
olmadığı sonucuna varırsa, istemin reddine karar ve
rir. Bu karar, ilgili kişilere veya makama ve ilgili 
yargı merciine, hemen tebliğ olunur. Bu karara karşı 
hiç bir yargı merciine başvurulamaz. 

Uyuşmazlık çıkarılmasını gerekli gördüğü durum
larda yetkili makam, dilekçe ve eklerinin kendisine 
ulaştığı tarihten, şayet eksiklikleri tamamlatmak yo
luna gitmiş ve bu erekle gönderdiği yazıları on gün 
geçmeden postaya vermiş ise eksikliklerin tamamlan
dığı tarihten başlayarak en geç on gün içinde dü
zenleyeceği gerekçeli düşünce yazısını, kendisine 
gönderilen dilekçe ve ekleri ile birlikte Uyuşmazlık 
Mahkemesine yollar ve ayrıca Uyuşmazlık Mahke
mesine başvurduğunu ilgili yargı merciine hemen 
bildirir. 

Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı, düşünce yazı
sıyla eklerini, görevsizlik itirazını reddeden yargı 
merciine göre ilgili bulunan Başsavcı veya Başkanun-
sö/.cüsüne tebliğ edebilir. Tebliği alan makam kar
şılık vermek isterse, yedi gün içinde yazılı karşılığı
nı vermekle görevlidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye? Yok. 
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Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Olumsuz Görev Uyuşmazlığı: 
Madde 14. — Olumsuz görev uyuşmazlığının 

bulunduğunun ileri sürülebilmesi için adli, idari ve
ya askeri yargı mercilerinden en az ikisinin taraf
ları, konusu ve sebebi aynı olan davada kendilerini 
görevsiz görmeleri ve bu yolda verdikleri kararların 
kesin veya kesinleşmiş olması gerekir. 

Bu uyuşmazlığın giderilmesi istemi, ancak da
vanın taraflarınca ve ceza davalarında ise ayrıca il
gili makamlarca sürülebilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye? Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Yargı Merciince Yapılacak İşlemler : 
Madde 15. — Olumsuz görev uyuşmazlıkların

da ilgili kişi veya makam, son kararı vermiş bulu
nan yargı merciine bu kararın kesinleşmesinden son
ra iki nüsha dilekçe ile başvurabilir. 

Yargı mercii, dilekçenin bir nüshasını hukuk da
valarında diğer tarafa, ceza davalarında ise sanığa, 
şayet başvuran sanık ise ilgili makama yedi gün için
de cevaplarını, varsa belgelerini de ekleyerek, vermek 
üzere tebliğ eder. 

Yargı mercii, cevapları aldıktan veya cevap sü
resi geçtikten sonra, evrakı, eğer süresinde cevap ve
rilmemiş ise bunu da belirterek kendisi adli veya as
keri ceza yargı mercii olduğuna göre ilgili Başsavcı
ya, idari yargı veya askeri idari yargı mercii oldu
ğuna göre ilgili Başkanunsözcüsüne yollar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye? Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Uyuşmazlık Mahkemesince Yapılacak İşlemler : 

Madde 16. — Evrakı alan Başsavcı veya Başka-
nunsözcüsü, dilekçede veya eklerinde eksiklik varsa 
tamamlattıktan sonra yedi gün içinde düzenleyeceği 
iki nüsha düşünce yazısıyla birlikte bunları Uyuşmaz
lık Mahkemesine gönderir. Uyuşmazlık Mahkemesi 
bu kararları, yedi gün içinde düşüncesini bildirmek 
üzere uyuşmazlıkta ilk kararı vermiş bulunan yargı 
yerine göre ilgili Başsavcıya veya Başkanunsözcüsü
ne yollar. 

Cevap süresi geçtikten veya süresinde verilmiş 
cevap geldikten ve dilekçe yahut eki olan belgelerde 
eksiklikler varsa taraflara veya yargı mercilerine 
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bunları tamamlattıktan sonra mahkeme görevli yargı 
merciini belirten kararı verir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye? Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Olumlu Görev Uyuşmazlığı ve Uygulanacak Usul: 
Madde 17. — Olumlu görev uyuşmazlığı; adli, 

idari ve askeri yargıya bağlı ayrı iki yargı merciine 
açılan ve tarafları, konusu ve sebebi aynı olan da
valarda bu yargı mercilerinin her ikisinin kendileri
ni görevli sayan kararlar vermiş olmaları görev ka
rarlarına karşı itiraz yolunun açık olduğu ceza dava
larında bu kararların kesinleşmiş bulunması duru
munda meydana gelir. 

Olumlu görev uyuşmazlığının çözülmesinde olum
suz görev uyuşmazlıklarına ilişkin usul kuralları uy
gulanır. 

Uyuşmazlık Mahkemesine başvurma istemini 
kapsayan dilekçe veya yazı ile eklerini alan ilgili baş
savcı veya başkanunsözcüsü Uyuşmazlık Mahkeme
sine başvurunca, durumu her iki yargı merciine he
men bildirir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye? Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Uyuşmazlık Mahkemesi Kararlarını Bekleme ve 
Sürelerin Durması : 

Madde 18. — Uyuşmazlık Mahkemesine başvu
rulduğu resmi yazı ile kendisine bildirilen yargı 
mercii, görev konusunda Uyuşmazlık Mahkemesince 
bir karar verilinceye kadar davanın görülmesini ge
ri bırakır. Bu takdirde zamanaşımı süreleriyle öbür 
kanuni veya hâkim tarafından verilen süreler, işin 
yeniden incelenmesine başlanacağı güne kadar durur. 

Şu kadar ki, Uyuşmazlık Mahkemesine başvurul
duğunu bildiren yazının alındığı günden başlamak 
üzere altı ay içinde bu mahkemenin kararı gelmez
se yargı mercii davayı görmeye devam eder. Ancak, 
esas hakkında son kararı vermeden Uyuşmazlık 
Mahkemesinin kararı gelirse yargı mercii bu karara 
uymak zorundadır. 

Uyuşmazlık çıkarılacağı bildirilerek yargı merci
inden davaya bakmanın ertelenmesi istenemez. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye? Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
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Sayın Divan Üyesinin oturarak okuması hususu
nu oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Yargı Mercilerinin Uyuşmazlık Mahkemesine 
Başvurmaları : 

Madde 19. — Adli, idari, askeri, yargı mercile-
rinden birisinin kesin veya kesinleşmiş görevsizlik 
kararı üzerine kendisine gelen bir davayı incelemeye 
başlayan veya incelemekte olan bir yargı mercii da
vada görevsizlik kararı veren merciin görevli olduğu 
kanısına varırsa, gerekçeli bir karar ile görevli mer
ciin belirtilmesi için Uyuşmazlık Mahkemesine baş
vurur ve elindeki işin incelenmesini Uyuşmazlık 
Mahkemesinin karar vermesine değin erteler. 

Mahkemenin gerekçeli kararı ile gerekli görüle
cek belgeler, onanmış ikişer örnekleriyle, kararın ve
rildiği tarihten başlayarak yedi gün içinde Uyuş
mazlık Mahkemesine yollanır. Bu mahkeme, görev
sizlik ve başvurma kararlarını veren iki yargı mer
ciine göre ilgili bulunan Başsavcı ve Başkanunsöz-
cüsüne, düşüncelerini yedi gün içinede bildirmek üze
re, başvurma kararı ile eklerinin onanmış örnekle
rini yollar; şu kadar ki, uyuşmazlığın nedeni olan da
vada görev konusundaki düşüncesini, daha önce (Tem
yiz incelemesi dolayısıyla da olsa) bildirmiş bulunan 
Başsavcı veya Başkanunsözcüsünden düşünce isten
mez. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye? Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Temyiz İncelemesi Yapan Yargı Mercilerinin 
Uyuşmazlık Mahkemesine Başvurmaları : 

Madde 20. — Daha önce Uyuşmazlık Mahke
mesince yargı mercii belirtilmemiş olan bir davada 
temyiz incelemesi yapan yüksek mahkeme, davanın 
davaya bakan mahkemenin görevi dışında olduğu ka
nısına varırsa, incelediği kararı bozacak yerde, ince
lemeyi erteleyerek yargı merciinin belirtilmesi için 
Uyuşmazlık Mahkemesine başvurmaya karar verebi
lir. 

Bu karar üzerine yukarıdaki maddenin ikinci fık
rasında gösterilen işlemler yapılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye? Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler, . Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Mahkemelerin Başvurmalarının İncelenmesinde 
Uygulanacak Usul : 
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Madde 21. — Yukarıdaki maddeler uyarınca 
mahkemelerin gönderdikleri işlerin incelenmesinde 
Uyuşmazlık Mahkemesince, olumsuz görev uyuşmaz
lıkları ile ilgili usul kuralları uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye? Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Hukuk Davalarında Tedbirlerin Devamı, Sona 
Ermesi ve Uyuşmazlık Durumunda Tedbir Kararı 
Vermeye Yetkili Yargı Mercii : 

Madde 22. — Hukuk davalarında adli veya idari 
yargı mercilerince verilmiş bulunan ihtiyati tedbir 
ihtiyati haciz ve özellikle yürütmenin durdurulması 
kararları, Uyuşmazlık Mahkemesinin kararına kadar 
geçerli kalacağı gibi bu kararlan veren yargı merci
inin görevsizliğine ilişkin Uyuşmazlık Mahkemesi 
kararlarının davacıya bildirilmesinden sonra da, gö
revi belli edilen yargı merciince kaldırılmadıkça, 60 
gün süre ile devam eder. 

Kendisine karşı tedbir kararı verilmiş bulunanın 
isteği üzerine, görev konusunda son kararı veren yar
gı mercii bu tedbirlerin kaldırılmasına veya değiş
tirilmesine karar verebilir. 

Süreye bağlı bir tedbir kararının birinci fıkrada 
anılan zamandan önce süresi dolarsa, göreve iliş
kin son kararı veren yargı mercii, kararı almış ola
nın isteği ile, tedbir süresini uzatabilir. 

Tedbir kararı bulunmayan bir işte, birinci fıkra
da belli edilen süre içinde usulünce tedbir kararı ver
meye de görev konusunda son kararı veren yargı 
mercii yetkilidir. 

Bu maddenin 2, 3 ve 4 ncü fıkralarında anılan ka
rarları, uyuşmazlık çıkarma durumunda, görevsiz
lik itirazını reddeden yargı mercii, yargı merciinin 
Uyuşmazlık Mahkemesine başvurması durumunda 
ise o yargı mercii verebilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye? Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Ceza Davalarında Tedbirler : 
Madde 23. — Ceza davalarında koruma veya 

başkaca güvenlik altına alma, el koyma, zor alım gi
bi tedbirlere konu olan şeyler ve belgeler, yurt dışına 
çıkarılması yasaklanmış şeylerle, yurt dışına çıkma
sı yasak edilmiş kişilere ilişkin kararları, değiştirme
ye veya kaldırmaya veya ilk kez vermeye görev ko
nusunda son kararı veren yargı mercii görevlidir. 
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Anılan yargı mercii, tutuklulara Ceza Muha
kemeleri Usulü Kanununun 112 veya Askeri Mahke
meler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun 75 
nci maddesini uygulayacağı gibi tutuklamaya ilişkin 
başvurmaları da karara bağlar. 

Uyuşmazlık çıkarma durumlarında görev itira
zını reddeden, yargı merciinin Uyuşmazlık Mahke
mesine başvurduğu durumlarda ise Uyuşmazlık 
Mahkemesine başvuran yargı mercii, yukarıki fıkra
lar hükmünü uygular. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye? Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

3. BÖLÜM 

Hüküm Uyuşmazlığı 
Madde 24. — 1 nci maddede gösterilen yargı 

mercilerinden en az ikisi tarafından, görevle ilgili ol
maksızın kesin olarak verilmiş veya kesinleşmiş bir
birine uymayan kararlar arasında hüküm uyuşmaz
lığının varlığının kabul edilebilmesi için; bu kararla
rın aynı konuya ve sebebe ilişkin ve en az davacıla
rının aynı olması ve kararlar arasındaki uyuşmama 
yüzünden hakkın yerine getirilmesinin olanaksız bu
lunması gerekir. 

Ceza kararlarında; sanığın, fiilin ve maddi olay
ların aynı olması halinde hüküm uyuşmazlığı var sa
yılır. 

İlgili kişi: veya makam Uyuşmazlık Mahkemesine 
başvurarak hüküm uyuşmazlığının giderilmesini iste
yebilir. Bu halde olumsuz görev uyuşmazlığının çı
karılması ile ilgili 15 ve 16 ncı maddelerdeki usul 
kuralları uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye? Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Hüküm Uyuşmazlıklarında Uygulanacak İnceleme 
Kuralları : 

Madde 25. — Hukuk alanındaki hüküm uyuş
mazlıklarında Uyuşmazlık Mahkemesi, Danıştay Yar
gılama usulünün bu kanuna aykırı olmayan hüküm
lerini uygulamak suretiyle anlaşmazlığın esasını da 
karara bağlar. 

Ceza alanındaki hüküm uyuşmazlıklarında Uyuş
mazlık Mahkemesi, Ceza Muhakemeleri Usulü Ka
nununun bu kanuna aykırı olmayan hükümlerini uy
gular ve esasa ilişkin bir karar vermeksizin sadece 
o davayı hangi ceza mahkemesinin görüp karara bağ-
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laması gerektiğini belirtmek suretiyle anlaşmazlığı 
çözer. Kazanılmış haklar saklı tutulur. 

Uyuşmazlık Mahkemesi hüküm uyuşmazlıklarım 
dosya üzerinde inceleyerek ka*rara bağlar. Gerekli 
gördüğü hallerde veya istek üzerine tarafları dinleye
bilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye? Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

4. BÖLÜM 
Uyuşmazlık Mahkertîesi Görüşmeleri ve Kararları 

Bölümlerin ve Genel Kurulun Toplanma ve Ka
rar Verme Koşulları ve İncelemelerin Kâğıtlar Üze

ninde Yapılması : 
Madde 26. — Hukuk ve Ceza Bölümlerinde 

ve Genel Kurulda, üye tam sayısı hazır bulunmadık
ça görüşmelere başlanamaz ve karar verilemez. Ek
sik üyenin yeri o üyenin geldiği yargı merciinin ye
dek üyesi ile, bu olmadığı takdirde başka bir yedek 
üye ile doldurulur. Mahkeme, her toplantı dönemi 
başında, yıllık çalışma planını yapar. 

Bölümlerde ve Genel Kurulda incelemeler dosya 
üzerinde yapılır ve bu kanunda belli edilenler dışın
da çoğunlukla karar verilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye? Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

İncelemede İzlenecek Sıra : 
Madde 27. — Uyuşmazlık Mahkemesi, uyuş

mazlık çıkarmaya veya görev uyuşmazlıklarına iliş
kin istemleri önce şekil ve süre açısından inceler; 
yöntemine uymayan veya süresi içinde ileri sürülme
miş istemleri reddeder. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye? Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Kararların Bildirilmesi : 
Madde 28. — Uyuşmazlık Mahkemesi, verece

ği bütün kararların sonuçlarını ilgili Başsavcı ve Baş-
kanunsözcüsüne, görev uyuşmazlığının çözülmesi 
için kendisine başvuran yargı merciine, kararı bekle
mesi için yazı yazılmış bulunan yargı merciine veya 
mercilerine, uyuşmazlığın çözülmesi için başvurmuş 
olan kişilere veya makamlara hemen tebliğ eder. 

İlgili yargı mercileri ile bütün makam, kuruluş 
ve kişiler; Mahkeme kararlarına uymak, geciktir
meksizin onları uygulamakla ödevlidirler. 
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Gerekçeli kararın birer örneği de birinci fıkrada 
yazılı yerlere ve kişilere gönderilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye? Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Kararların Kesinliği ve Yayımlanması : 
Madde 29. — Bölümlerin ve Genel Kurulun ka

rarlan kesindir. İlke kararları ile Başkanın uygun 
göreceği bölümlerin kararları Resmi Gazetede ya
yımlanır. 

BAŞKAN — Madde üzeninde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kaibul etmeyenler... Madde 'kabul edİlimistk. 

Kararlar Arasındaki Çelişmelerin Giderilmesi : 

Madde 30. — Uyuşmazlık Mahkemesi Bölümle-
rintin karadan arasındaki çelişmeler, Genel Kurulca 
verilecek i t e kararları ile giderilir. 

İlke kar'arîları gerekçesliyle açıklanır. 
îlik toplantıda ilkeye Mşkin kararlar üçte iki ço

ğunlukla verilir. Bu çoğunluk sağlanmazsa ikinci top
lantıda salt çoğunlukla yetinilir. Bir işte, bölümlerin 
yerleşmiş içtUhaldına aykırı bir çoğunluğum gerçekleş
mesi durumunda daltti i t e karan verilmesi zorunlu
dur. 

Bir ilke kararının değişmesi veya kaldırılması ye
ni bir i t e karanylia olur. 

İlke kararına yer olup olmadığına bölümler ka
rar verir. Başkan, konuyu raportörlere Veya üyeler
den birine incelöMr'ebiîir. 

Böılümkrin ilke kararını gerekli görmesi halinde, 
Başkam çelişme doğuran kararları veya köMeşrriiış iç-
tljh'a'dı gösteren kararlardan biriyle yeni çoğunluğun 
görüşünü ve çelişme gerekçesini kapsayan bir yazıyı, 
istemde bulunandan başka Başsavcı ve Başkanunsöz-
cülerine, belirteceği bir sürede görüşlierin'i 'bildirmek 
üzere yolîar. İike kararının görüşülmesi için üyelere 
dağıtılan Gündeme Başsavcı ve Başkanunsözcüleri-
riin sürtesl içinde verdikleri karşılıklarla onlara gön
derilen yazı ve kararlann örnekleri de eklenir. Gün
demin dağıtıldığı gün ile görüşme günü arasında ge
çecek sürenin acele işler dışında 15 günden az olma
ması gerekir. 

Görev konusundaki ilke kararlan; Uyuşmazlık 
Mahkemesini ve bütün yargı mercil'erin'i, hüküm 
uyuşmazlıkları dolayısıyla verilecek esasa ilişkin i t e 
karadan ise yalnız Uyuşmazlık Mahkemesini bağ
lar. 

J BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz edayoruim, Kaibul eden
ler... Kabul etmeyenler... Madde kaibul edilmiştir. 

5. BÖLÜM 
I Çeşitli Hükümler 
I Raportörlük : 
I Madde 31. — Uyuşmazlık Mahkemesine, çalış -
i malarında yardımcı olmak üzere, Başkanın takdir 
I edeceği yeter sayıda geçici raportör verilir. 
I Geçlici raportörler, hâkimlikte veyahut Hâkimler 
I Kanunu gereğince hâkimlik ve savcılık sınıflarından 

sayılan hİzimieiülerde en az dört yılını ikmal etmiş ve 
üstün başarısıyla Uyuşmazlık Maihketaesinde yararlı 
olacağı anlaşılanlarla, aynı niteliği haiz Danıştay yar-
dımcılan, kanunsözcüleri, askeri hâkimler ve savcı-

I 1ar arasından Uyuşmazlıfc Mahkemesi Başkanının is-
I teği ve ilgilinin muvafakati üzerine, mensup olduk-
I lan müesseselerin yetkili mercileri tarafından geçici 
I olanak görevlendirilirler. Bunlaraı özlük isterinde 

mensup oldukları mesleklere ait hükümler uygulanır 
I vo raportörlükte geçirdikleri süneler mesleklerinde 
I geçmiş sayılır. Ancak, terfilerinde Uyuşmazlık Mah-
I kemesli Başkanı tarafından verilecek yazılı bi%i esas 
I olur. 
I Askeri hâkimler ve savcılar arasından atanacak 
I geçici raportörler hakkında suibay sicil belgesi sıra-
I sıyla, Milli Savunma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı, 
I Müsteşar ve MÜllIi Savunma Bakanı tarafından dü-
I zonlenlir. Bu sicilin düzenlenmesinde Uyuşmazlık Mafa-
I ktamies'i Başkanı tarafından subay sicil formu esas-
I larına göre verilecek kanafat notu gözönünde bulun-
I durulur. 
I Geçidi raportörlerin görevlerini Uyuşmazlık Mah-
I kermesi Başkanı belli eder. Başkan gerekli görürse, 
I dosyayı raporu düzenlemek üzere bir üyeye dahi ve-
I rsbilir. Raporlarda, raporu yazanın doğru bulduğu 
I sonuca ilişkin gerekçeli düşüncesi de gösterilir. 
I BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
I üye?.. Yok. 
I Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden-
I 1er... Etmeyenler... Kaibul edilmiştir. 
I Yazı İşleri ve Diğer Görevliler : 
I Mialdde 32. — Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı -
I nın isteği ve inhası üzerine Adalet Bakanlığınca ata-
I nacak bir görevli Başkanlık SekreterHiği görevlini ye-
I rine getirir ve Anayasa Miahkemesi binasında görev 
I yapar. 
I Başkanın isteği ve inhası üzerine Yargıtay, Da-
I nıştay, Askeri. Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Maihke-
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mesi ve Adalet Bakanlığınca atianaciaik ikişer kâtip
ten oluşacak büro tarafından da Uyuşmazlık Mah-
k!:imestokı kallem ve yazı işleri yürütülür. Bunlardan 
Askeri Yargutay Ve Askeri Yüksek İdlare Mahkemc-
sinlden alınacak sivil kâtiplerin atama işlemleri, Uyuş
mazlık Mahkemie'slindelki işlerin öteki görevlilerce üs
tesinden gelinemedi ğiniin B'aştkanoa takdir edilerek 
'b'ildliriılimıe&i üzerime yapılır. 

Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanının görevlendire
ceği bir kâtip, Uyuşmazlık Mahkemesi Yazı İşleri 
Mıüıdlürilüğü görevtinü yapar. 

Malhkemenlin mübaşiirlik, dağıtım ve temizlik iş
leri ile bu mahkemeye aüıt araçların şoförlük hizmet
leri Adalet Bakanlığımca atanacak görevfler tarafın
dan 'yürütülür. 

Bu mtaddddle yazılı olan görevlilerin özlük isterin
de mensup oldukları mesleklere aiıt hükümler uygu
lanır ve bu mahkemede geçirdikleri süreler mesliek-
lerimlde geçmliş sayılır; ancak, terfilerime Uyuşmazlık 
Mahkemesi Başkanı tarafından verilecek yazılı bilgi 
eisas icfar. 

Başkan, görevlilerin hangi işlere bakacaklarını 
ıbelilli etmek ve hizmetinden yararlanılamayanları gel-
dikıleri kuruimiHara göndermek yetkisine sahiptir. 

'BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

iMalddayİ oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Tebligat İşlemleri : 
Madde 33. — Bu Kanun gereğince yapılacak 

ıtelblügaıt işlerinde 7201 sayılı Tebligat Kanunu hü-
ıkütmüferi uygulainır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Miadde kabul edilmiştir. 

Vergi Ve Harç Bağışıklığı : 
ıMaldde 34. — Uyuşmazlık Mahkemesinde ka

rara bağlanacak işler için verilecek dilekçeDer, layi
halar, yazılar veya belgelerden, mahkemenin işlem-
lleririden, katTariJacınJdam veya mahkemece yahut mah-
ketmeden istenilecek belge veya karar örneklerinden 
herhangi bir vergji veya harç alınmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yolk. 

Malddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Mahkemenin ve Başsavcılar ile BaŞkanumsözeüle-
rinim Bilgi ve Belge İsteme Yetkileri : 

Madde 35. — Uyuşmazlık Mahkemesi, incele
diği İşitende, bütün organ, makam veya kuruluşlarla 
doğrudan doğruya yazışmaya girebilir ve onlardan her 
türlü bilgi veya belgeyi ya da belgelerin onianimış ör
neklerini isteyebilir. Bilgi veya belgenin verilmesin
den, ancak 521 sayılı Danıştay Kanunumda gösterilen 
şarltlar altında kaçmılabillir. 

Uyuşmazlık Mahkemesiyle ilgili işlem yapan baş
savcılar veya başkanurtsözcüleri de yukarılki fıkrada1 

yazılı yetkileri kullanırlar. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye?.. Yolk. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden

ler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Anayasa Mahkemesi Kararlan Dolayısıyla Uyuş
mazlık Mahkemesine Başvunilmıam!aisı ve Anayasa 
Mlahkemeisii Kararlarının Yargı Merdileriini Bağlayı
cılığı : 

Madde 36. — Anayasa Mahkiernlestinin Yüöe Di
van olarak verdiği görev konusundaki kanarlar dola
yısıyla Uyuşmazlık Mahkemesine başvurtılaîmaz. 

Bütün yargı mercileri, Ariayasa Mahkemesinin 
Yüce Divan olarak görev konusulnkîa verdiği karar
lara, kendilerinin Anayasa Maıhkemesiinin kararı ite 
çatışan kesin veya kesinleşmiş bir kararı bülun&'a bile, 
uymak zorundadırlar. 

Hüküm uyuşmazlığı durumunda yalnızca Anaya
sa M'ahkemesli kararı gözöriünde tultulur ve uygula
nır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Malddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Maldde kabul edilmiştir. 

Davaya Katılanların Taraf Sayılması : 
Madde 37. — Bir ceza davasına usulünce ka

tılanlar dahi bu kanuna göne taraflara tanınan yet
kileri kendisiyle birlikte işlem yapacakları tarafa ve
ya savcıya bağlı olmaksızın kullianiabliirler. . 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarımza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... M'adde kabul edilmiştir. 

Ödenecek Ücretler : 
Madde 38. — Uyuşmlazhk Mahkemesi Başkanıma 

aylık ve ödeneklerinden ayrı olarak her ay 400 gös
terge rakamınnn Bütçe Yasası ile saptanan kaltsayının 
çarpımı ile bulunacak miktarda ödenek verîllir. 

Başkanın mazereti halimde Uyuşmazlık Mahkeme
sine Başkanlık edene, toplantıya katılan Başsavcıya, 
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©aşkanunsözcüsüne veya görevleındi'receklieri savcı 
ve kanumsözcülerine, Uyuşmazlık Mahkemesinin asıl 
ve yedek üyelerine katılacakları her toplantı günü 
için aylık ve ödeneklerinden ayrı olarak 25 gösterge 
ralkamıniin her yıl bütçe yasası ile saptanan katsayı
nın çarpımı ile bulunacak miktarda ödenek verilir. 

Uyuşmazlık Mahkemesinin raportörlerine aylık ve 
ödeneklerimden ayrı olarak her ay 100 gösterge ra
kamımın Bütçe yasası ile saptanan katsayının çarpı
mı ile bulunacak miktarda ödenek verilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Araç, Gereç ve Sair İhtiyaçlar : 
Madde 39. — Uyuşmlazlık Mahkemesinin araç, 

gereç ve salir ihtiyaçları ile Başkan, Başkanın maze
reti halinde Uyuşmazlık Mahkemesine Başfcanlik 
eden üyeye, Başsavcı, Başkanunsözcüsü ile yardımcı
larına, Uyuşmazlık Mahikemesinüm asıl ve yedek üye
lerine ve raportörlerine verilen ücret Adalet Bakan
lığı Bütçesine eklenecek ödeneklerden karşılanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok, 

iMaiddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Kaldırılan Hükümler : 
Madde 4Q. — 1602 sayılı Askeri Yüksek İdare 

Mahkemeslinim Uyuşmazlık Mahkemesiyle ilgili hü
kümleri ve 9 Temmuz 1945 günlü 4788 sayılı Uyuş
mazlık Mahkemesi Kurulması Hakkımdaki Kanun 
yürürlükten kaldırılmıştı r. 

^BAŞKAN — Madde üzerindie söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Geçidi Maddeler : 
Geçidi Madde 1. — Bu Kanunun yürürlüğe gir

mesinden önce Yüce Divan olarak Anayasa Mahke
mesiyle adili yargı mercileri arasında çıkan görev 
uyuşmazlıklarında, 36 nci madde hükümleri uygula
nır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Geçtici Madde 2. — A) Bu Kanunun yürürlüğe 
girmfâslinden önce, 4788 sayılı Kanun uyarınca Danış
tay Başkaniunsözcülüğüne veya Uyuşmazlık Mahke

mesine inltikal eitmiiş veya bakan veya valilerce Da
nıştay Başkan unsözoülüğünte yollanmış olumlu görev 
uyuşmazlıklarına ilişklin işlerle, aynı yasamın 9 ncu 
nıaddednde belirtilen onbeş günlük süre geçmemiş 
veya bu tsürie içinde Danıştay Başkanumözcülüğüne 
gönderilmiş istemler eski kanun hükümlerine tabu ka
lırlar ve o kanun dalir!eslind!e istem görürleır. 

Şu kadar ki, bu işler Hukuk Bölümünde karara 
bağlanır. 

!B) 4788 sayılı Kanun uyarınca olumlu görev 
uyuşmazlığı çıkarma yetkisli tamınimlayaınlara karşı 
hukuk mahkemelerinde açılan davalarda, daha önce 
görev itirazında bulunulmuş olsun Veya olmasın, işin 
karara bağlandığı güne kadar olumlu görev uyuşmaz
lığı çıkari'labiillir. 

C) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, görül
mekte olan ceza davalarında veya idari yargı yerle
rindeki davalarda 10 ncu maiddedin 2 nci fıkrasında 
öngörülen evreler geçmişse, işin karara bağlandığı 
gürte kadar olumlu görev uyuşmazlığı çıkanla'Mlir. 

BAŞKAN — Madde üzerindie söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kalbul eden
ler... Etmeyenler... Madde kahül ödlilmliştSr. 

Geçidi Madde 3. — Bu Kanunun yürürlüğe gir
mesinden sonra seçilecek ilk kurulun göreve başla
ması tarihlinden 6 Eylüle kadar geçecek süre, 4 yıllık 
görev sür esinin hesabında gözömünde tutulmaz ve bu 
kurul dönem başında göreve başlamış sayılır. 

!BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok, 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Geçici Madde 4. — Bu Kanunun yürürlüğe gir
diği tarihte Uyuşmazlık Mahkemleisünd'e bulunan eski 
defter ve dosyalar Mahkemenin arşivinde saklanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Madde kaibül edilmiştir. 

Geçici Madde 5. — 2 ve 3 ncü maddelere göre 
Uyuşmazlık Mahkemesi Başkan ve üyelerinin seçimi 
31 ve 32 nci maddelere göre raportörlerin ve kalem 
örgütünün oluşturulması istemlerine hemen başlanır. 
Şu kadar ki eski başkan ve üyelerin ve raportörler
le memurların görevleri kanunun tümü yürürlüğe gir
diği güne kadar die vam eder. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 
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Maddeyi aylarınıza arz ediyorum. Kabul eden- j 
ler... Etmeyenler... Madde kabul edlMrriiştiir. 

ıMa'dde 41. — Bu Kanunun geçlicli 5 ncî madde
si yayımı, düğer maddeleri yayımı tarihinden 2 ay 
somla yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerimde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok, 

'Maîddeiyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Maldde kabul edilmliştir. 

Madde 42. — Bu Kanunu Balkanlar Kurulu yürü
nür., 

IBAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

IMialdıd'eyii oylarınıza arz edliyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Madde kabul ddlilimlişıtir. 

Tasarının tümü üzerinde lehte, aleyhte söz iste
yen sayım üye?.. Yok. 

Talsarının tümümü laylannıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kalbul etddÜmJiştar. 

Tasarı açık oya sunuliac&lktır, küfeler dolaştırılsın. 

2. ı— Cumhuriyet Senatosu Ordu Üyesi Ata Bo-
dufun, yasama dokunulmazlığı hakkında Başbakan
lık tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu, Anayasa ve 
Adalet Komisyonu Raporu. (3/1419) (S. Sayısı : 842) 

3. — Cumhuriyet , Senatosu Gümüşhane Üyesi 
Ömer Naci Bozkurt'un, yasama dokunulmazlığı hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu Raporu. (3/1341) 
(S. Sayısı : 843) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Kırklareli Üyesi Bey
ti Arda'nın yasama dokunulmazlığı hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve 
Adalet Komisyonu Raporu. (3/1468) (S. Sayısı : 876) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Konya Üyesi A. Rem
zi Hatip'in yasama dokunulmazlığı hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve 
Adalet Komisyonu Raporu. (3/1491) (S. Sayısı : 877) 

6. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Şeref 
Bakşık'ın yasama dokunulmazlığı hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve 
Adalet Komisyonu Raporu. (3/1482) (S. Sayısı : 878) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesi Refet 
Aksoyoğlu'nun yasama dokunulmazlığı hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu Ana
yasa ve Adalet Komisyonu Raporu. (3/1441) (S. Sa
yısı : 879) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Sü
leyman Efe'nin : yasama dokunulmazlığı hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu Ana

yasa ve Adalet Komisyonu Raporu. (3/1564) (S. Sa
yısı : 880) 

9. ~— Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi Meh
met Ali Arıkan'ın yasama dokunulmazlığı hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu Ana
yasa ve Adalet Komisyonu Raporu. (3/1467) (S. Sa
yısı : 881) 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemlin tüzük gereğince bir defa görüşülecek 

'işler kısmımda bulunan, 842, 843, 876, 877, 878, 879, 
880 ve 881 Sıra Sayılı 8 adet yasama dolkunulmaz-
1 ıklarıyla 'ilgili Anayasa ve Adalet komisyonları ra
porlarının öncelikle görüşülmfes'inıi arz ve teklif ede
rim. 

Anayasa ve Adalet 
Komisyonu Sözcüsü 

Manisa 
M. Fahri Dayı \ 

BAŞKAN — Gündemde, 842, 843, 876, 877, 878, 
879, 880 ve 881 Sıra Sayılı yasama dokunulmazlık
larına ait Anayaısa ve Adalet Komlisyonu rapodarı-
nın öncelikle görüşülimeslimi oylarınıza arz edliyoruım. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul eidÜ'lm'işüfir. 

2. — Cumhuriyet Senatosu Ordu Üyesi Ata Bo
dur un, yasama dokunulmazlığı hakkında Başbakan
lık tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu, ' Anayasa ve 
Adalet Komisyonu Raporu. (3/1419) (S. Sayısı : 
842) (1) 

BAŞKAN — Raporu takdim ediyorum. 
(Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu okundu.) 

'BAŞKAN — Rapor üzerimde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Anayasa ve Adalat Komli'sıyonü Raporunu oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Rapor kabul edilmiştir. 

3. —• Cumhuriyet Senatosu Gümüşhane Üyesi 
Ömer Naci Bozkurt'un, yasama dokunulmazlığı hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Se
natosu Anayasa ve Adalet Komisyonu Raporu. 
(3/1341) (S. Sayısı : 843) (2) 

BAŞKAN — Raporu takdim edliyoruim. 
(Anayasa ve Adalet Komisyonu Raporu dkumdu.) 

(1) 842 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna 
eklidir. 

(2) 843 S. Sayılı Basmayazı tutanağın sonuna 
eklidir. 
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BAŞKAN — Rapor üzerimde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Raporu oylannıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Rapor 'kabul edi'lmiştir. 

4. — Cumhuriyet Senatosu Kırklareli Üyesi Bey
ti Ardanın yasama dokunulmazlığı hakkında Baş
bakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu Anaya
sa ve Adalet Komisyonu Raporu. (3j1468) (S. Sayı
sı : 876) (1) 

BAŞKAN — Anayasa ve Adalet Komlis.yonu.nun 
raporunu takdim ©diyorum. 

(Anayaisa ve Adalet Komisyonu Raporu okundu.) 
BAŞKAN — Rapor üzerinde söz isteyen sayın 

üye?.. Yok. 
Raporu oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 

Elflmieyenlier... Rapor kaibul edilmiştir. 
913 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının açık oylaması

na oyunu kullanmayan sayın üye var mı?.. Yok. 
Oylarnia işfemti 'bitmiştir. 
5. — Cumhuriyet Senatosu Konya Üyesi A. 

Remzi Hatip'in yasama dokunulmazlığı hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu Ana
yasa ve Adalet Komisyonu Raporu. (3/1491) (S. Sa
yısı : 877)(2) 

BAŞKAN — Anayasa ve Adalet Kom'isyonunun 
Raporunu takdim ediyorum. 

(Anayasa ve Adalet Komisyonunun Raporu okun
du.) 

BAŞKAN — Rapor üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Raporu oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Rapor kabul edilmiştir. 

6. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Şeref 
Bakşık'ın yasama dokunulmazlığı hakkında Baş
bakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu Ana
yasa ve Adalet Komisyonu Raporu. (311482) (S. Sa
yısı : 878) (3) 

BAŞKAN — Raporu takdim ediyorum. 
(Anayasa ve Adalet Komisyonu Raporu okundu.) 
IBAŞKAN — Rapor üzerinde söz isteyen sayın 

üye?.. Yok. 

(/) 876 S. Sayılı Basmayazı tutanağın sonuna 
eklidir. 

(2) 877 S. Sayılı Basmayazı tutanağın sonuna 
eklidir. 

(3) 878 S. Sayılı Basmayazı tutanağın sonuna 
eklidir. 
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Raporu oylarınıza arz eldiyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Rapor kabul edilariiştfir. 

7. — Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesi Refet 
Aksoyoğlu'nun yasama dokunulmazlığı hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu Ana
yasa ve Adalet Komisyonu Raporu. (3/1441) (S. Sa
yısı : 879) (1) 

BAŞKAN — Raporu takdim ediyorum. 
(Anayasa ve Adalet Komisyonunun Raporu 

okundu.) 

BAŞKAN — Rapor üzerinde söz isteyen sayın 
üye Var mı?.. Yok. 

Raporu oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Rapor kabul edilmiştir. 

8. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Sü
leyman Efe'nin yasama dokunulmazlığı hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu Ana
yasa ve Adalet Komisyonu Raporu. (3/1564) (S. Sa
yısı : 880) (2) 

BAŞKAN — Raporu takdim ediyoruz. 
(Anayasa ve Adialet Komisyonu Raporu okundu.) 

BAŞKAN — Rapor üzerinde söz isteyen sayın 
üye var mı?.. Yok. 

Raporu oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kaibul etmeyenler... Rapor kaibul edikrfişıtir. 

9. — Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi Meh
met Ali Ankan'm yasama dokunulmazlığı hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu Ana
yasa ve Adalet Komisyonu Raporu. (3/1467) (S. Sa
yısı : 881) (3) 

BAŞKAN — Raporu takdim ediyoruz. 
(Anayasa ve Adalet Komisyonu Raporu okundu.) 

BAŞKAN — Rapor üzerinde söz isteyen sayın 
üye var mı?.. Yok. 

Raporu oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Rapor kabul edilmiştir. 

(1) 879 S. Sayılı Basmayazı tutanağın sonuna 
eklidir. 

(2) 880 S. Sayılı Basmayazı tutanağın sonuna 
eklidir. 

(3) 881 S. Sayılı Basmayazı tutanağın sonuna 
eklidir. 
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Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş ve İsteyişi 
Haklkmdia Kanun Tasarısının açık oylamasına 98 sa-
ym üye iştirak etmiş, 98 kabul oyu ile tasan Cumnu-
ıH'yîet Senatosunca değiştirilerek kabul edilirriiştiir. 

Gündtemlilmlizıdeki meVatöla ilgili zlevalt şu arida sa-
lonlda bulunmadığından, 26 . 4 . 1979 Pierşemibe güniü 
saat 15.00'te toplanmak üzere BirleşliimÜ k a p a t a n ı n ı . 

Kapanma Saati : 16.45 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi İsken
der Cenap Ege'nin, memleketimizdeki enerji üretim 
santrallerine ve tüketilen enerji miktarına dair soru 
önergesi ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Deniz 
Bay kal'm yazdı cevabı. (7110164) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Talbii Kaynaklar 

Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını 
rica ederim. 

Saygılarımla. 
Aydın Senatörü 

İskender Cenap Ege 

Yurt çapında, sürdürülen elektrik kısıntısının kal
dırılacağı haberi radyolar ve televizyondan günler
dir ilan olunmaktadır. Karanlıktan kurtulmak elbette 
sevinilecek bir husustur. 

Ancak: 
1. Türkiye'deki elektrik üretiminin artması do-

layısıyle mi bu yola gidilmiştir? 
2. Şayet böyle ise hangi yeni enerji üretim sant

ralleri devreye girmiştir? 

3. Hükümetiniz dönemlinde hiçbir yeni enerji 
santralı işletmeye açılmadığına göre bu karar neye 
istinat ettirilmektedir? 

4. Hammadde yokluğundan duran sanayi tesis
lerinde harcanmayan enerjinin sadece ışıklandırmaya 
yöneM'lmesi suretiyle bu tedbir alınmış ise duran 
yatırım ve işletmecilik yönünden memleket aydırflığa 
değil karanlığa terkedilmiş olacaktır. 

5. Bu maksatla, 1976, 1977 ve 1978 yıllarında yıl 
boyu yurt çapında tüketilen enerjinin miktarı nedir? 

6. 1979 yılında tüketilecek olan enerji hangi dü
zeye varacaktır? 

7. Mevcut barajlardaki su düzeninin bu yıl ye
terli olduğu anlaşılmaktadır. Enerji kısıtlaması kaldı
rılırken gelecek yıllarda barajların su düzeyinin he
saba katılıp katılmadığını öğrenmek isterim, 

8. Sorularım dışımda bu hususta alınmış olan 
başka tedbirler varsa onların da tarafıma bi'ldiri!İ!m>eisinü 
saygılarımla rica ederim. 

TC 
Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakanlığı 
112^052-2-5-1581 

2Q . 4 . 1979 

Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi 
Sn. İskender Cenap Ege'nin yazılı 
soru önergesi H k 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 20 . 3 . 1979 tarih ve 00326-06.212.00076 

sayılı yazıları. 

Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi Sayın İsken
der Cenap Ege'nin yönelttiği memlaketimizdieki ener
ji üretim santraMterine ve tüketilen enerji miktarına 
ilişkin yazılı soru önergesinin cevabı ekte sunulmuş
tur. 

Bilgilerinize arz ederim^ 

Demiz Baykal 
Enerji ve Talbii Kaynaklar 

Bakanı 

CUHURİYET SENATOSU AYDIN ÜYESİ SA
YIN İSKENDER.CENAP EGE'NİN YAZILI SO-

BU ÖNENGESİNİN CEVABIDIR 

Yurt çapında sürdürülen elektrik kısıntıisıaıın kal
dırılacağı haberi radyolar ve televizyondian günlerdir 
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ilan olunmalktaidur. Karanlıktan kurtulmak elbette 
sevinilecek bir husustun 

Ancak : 
Soru 1 : 
Türkiye'deki elektrik üretiminin artması dolayı-

sıyle mi bu yola gidilmiştir? 

Cevap 1 : 
Elektrik kısıntılarının kaldırılmasında en büyük 

etken, Seyitömer ve Tunçbilek - B Santrallarının çe
şitli işletme sorunlarının çözümlenmesi sonucu bu 
santraliariın daha verimli ve daha fazla üretim yap
malarıdır. 

Yurdumuzda 1977 yılına göre 1978 die elektrik 
enerjisi üretimi artmıştır. 

a) 1977 yılı toplam üretimi 20564.6 X'1Q6 kwh 
b) 1978 yılı toplam üretimi 21594.1X10° kwh 
c) 1979 yılı toplam üretim programı 23320,. 

l X 1 0 s k w h 

Soru 2 : 
Şayet böyle ise hangi yeni enerji üretim santral

leri devreye girmiştir? 

Cevap 2 : 
1978 yılında yeni üretim santralı devreye girme

mekle beraber, özellikle 1977 yılında normal üretim 
düzeyinde çalıştırılarnayan Seyitömer ve Tunçbilek B 
Santrallarının, 1978 yılında yapılan çalışmalar so
nucunda, normal üretim düzeyine çıkarılmaları sağ
lanmıştır. 

Tunçbilek B ve Seyitömer Santrallarında 1977-
1978 - 1979 yıllarının ilk iki ayında gerçekleştirilen 
üretimler : 

1977 

Tunçbilek B 
Seyitömer 
Toplam 

1978 

61 X I O6 kwh 
294 XI O6 kwh 

355 XI O6 kwh 

278X10° kvvh 
278X10° kwh 

1979 

176X106 kwh 
335X10° kwh 

511X10° kwh 

Soru 3 : 
Hükümetiniz döneminde hiç bir yeni enerji sant

ralı işletmeye açılmadığına göre bu karar neye isti-
nad ettirilmektedir? 

Cevap 3 : 
Türkiye'de 1978 yılında hidroelektrik santralla

rının normal göl kotlarında çalıştırılmasını sağlamak 
üzere çok dikkatli davranılmış, üretim fazlalığı daha 
çok linyitten elektrik üreten santrallardan sağlan-" 
mışür. 1979 yılında linyit santrallarının çok daiha 
üst düzeyde üretim gerçekleştirmeleri sonucu hidro
elektrik santrallarda 1978 yılına göre daha üst sevi
yede göl kotları gerçekleşecektir. 

Soru 4 : 
Ham madde yokluğundan duran sanayi tesisle

rinde harcanaimıyan enerjinin sadece ışıklandırmaya 
yöneltilmesi suretiyle bu tedbir alınmış ise duran 
yatırım ve işletmecilik yönünden memleket aydın
lığa değil karanlığa terkedilmiş olacaktır. 

Cevap 4 : 
Kesintilerin kalkması sadece sanayi dışı tüketimi 

açuın olmayıp, aynı zamanda sanayi tüketicileri için 
db söz konusudur. Bu nedenle elektrik kesintilerinin 
etkileriyle düzensiz çalışan sanayi tüketicilerine elekt
riğin sürekli verilmesi sonucu, sanayi kesiminden da
ha yüksek verim sağlanabilecektir. 

Soru 5 : 
Bu maksatla 1976, 1977 ve 1978 yıllarında yıl bo

yu yurt çapında tüketilen enerjinin miktarı nedir? 
Cevap 5 : 
Yıllara göre t ü/ketime sunulan enerji değeri mil

yon kwh olarak şöyledir : 

Yıl Enerji 

1976 18 615 
1977 21 057 
1978 22 215 

Soru 6 : 
1979 yılında tüketilecek olan enerji hangi düze

ye varacaktır? 

Cevap 6 : 
1979 yılında ülkemiz santrallarımdan üretilecek 

elektrik enerjisinin 23 320 milyon kwh olacağı tah
min edilmektedir. 

Soru 7 : 
Mevcut barajlardaki su düzeyinin bu yıl yeterli 

olduğu anlaşılmaktadır. Enerji kısıtlanması kaldırı
lırken gelecek yıllarda barajların su düzeyinin hesa
ba katılıp katılmadığını öğrenmelk isterim. 

Cevap 7 : 
Barajlı santralîarımızın su seviyeleri Mart 1979 

ayı sonuna göre geçen yılki seviyelerin üzerinde 
olup. anılan santrallar gelen suya ve sulama döne-
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mindeiki tarım fesiiminin sulaima suyu gereksinmesini \ 
karşılama koşuluna göne çalıştırılmaktadır. Bu ne
denle, kısıttaımıanım kaldırılmasında barajlı santralla
rın bugünkü ve gelecekteki su düzıeyleri de gözönün-
de tutulmuştur. 

Soru 8 : 

Sorularım dışında bu hususta alınmış olan başka I 
tedbirler varsa onların da tarafıma bildirilmesini say
gılarımla rica öderim. 

Cevap 8 : 

Yukarda belirtilen görüşlerin dışında Dizel - je- I 
neratörler de önemli bir husustur. Kesinti uygula
maları sırasında bir çok kuruluş, verilmeyen elektrik 
enerjisini kendi olanaklarıyla (karşılamak için dizel - je
neratörler kurmuştur. Oysa bu üretim kaynakları I 
akaryakıta dayalı, pahalı, verimli düşük, eonomik 
ömrü kısa ve tamamen dışa bağımlıdır. Kesintisiz 
eletrik enerjisinin sunulmasıyla belirtilen kayıplar da 
durdurulmuş ve böylece mili ekonomiye büyük öl
çüde katkı sağlanmıştır. I 

Bilgilerinize arz ederim. 

Deniz Baykal I 
Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakanı 

2. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi Metin 1 
Taş'ın, bütün illerimizde valiliklere verilen beyanna- I 
melerdeki akaryakıt şeker, çimento, demir ve mamul- I 
leri miktarının ne olduğuna ve fiyat farkından dolayı 
sağlanan gelire dair soru önergesi ve Maliye Bakanı I 
Ziya Müezzinoğlunun yazılı cevabı. (7/1076) I 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Akaryakıt, şeker, çimento, demir ve mamullerine 
Son yapılan zamlarla ilgili olarak aşağıdaki soruları
mın Maliye Bakanı tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasına delaletlerinizi istirham ederim. Saygı
larımla. 

C. Senatosu Aydın Üyesi 
A. METİN TAŞ 

1. Bütün illerimizde akaryakıt, şeker, çimento, 
demir ve mamulleri için valiliklere verilen beyanna
melerde bu maddelerin miktarları ne kadardır. Her 
Cins madde için ayrı ayrı verilmesini. 

24 . 4 . 1979 O : 1 

2. Bu maddelerden fiyat farkından dolayı Hazi
neye sağlanan gelirin yine her madde için ayrı ayrı 
bildirilmesini. 

TC 
Maliye Bakanlığı 

Ankara 
Gel. : Fon : 2597537 

Ek : 2 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Kanunlar Müdürlüğü : 

İlgi : 30 . 3 . 1979 gün ve 0-213000136/.00574/7/ 
1076 Sayılı yazıları. 

Aydın Senatörü Sayın Metin Taş tarafından 
Bakanlığımıza yöneltilen tüm illerde valiliklere veri
len beyannamelerdeki demir, çimento, şeker ve akar
yakıt miktarınım ne olduğuna ve bunlara ait fiyat 
farklarından dolayı sağlanan gelire ilişkin yazılı so
runun yanıtı aşağıdadır. 

1. 18 . 4 . 1979 tarihine kadar Bakanlığımıza 
intikal eden, 19 . 3 . 1979 tarihinde Bakanlar Ku
rulunca fiyatları yeniden saptanan demir, çimento, 
şeker ve akaryakıtla ilgili olarak 45 ilde beyan edilen 
ve yapılan stok çalışmaları sonunda saptanan kesin 
miktarlar ile beklenen gelir ekli 1 No. lu tabloda, 

2. 67 ilde tahmin edilen stok ve gelir miktarı ise 
2 No. lu tabloda, gösterilmiştir. 

Bilindiği üreze, demir ve çimento ile ilgili olarak 
yapılacak inceleme sonunda veya mükelleflerin be
yanı üzerine tahakkuk ettirilen fiyat farklarının he
saplanmasında, mükelleflerin yasal defterlerine ka
yıtlı bulunan faturalardaki alış fiyatları ile Bakan
lar Kurulunca yeniden saptanan fiyatlar arasındaki 
fark esas alınmaktadır. 

Bu nedenle, söz konusu mallara ait faturalardaki 
alış fiyatıyla yeniden saptanan fiyat arasındaki fark, 
yapılacak incelemeler sonunda belli olacağından, ekli 
cetvelde demir ve çimentoya ait tahmini geliri be
lirleyen rakamlar eski ve yeni resmi fiyatlar arasın
daki farkların ortalamasına göre bulunmuştur. 

Arz olunur. 
Ziya Müezzinoğlu 

Maliye Bakanı 
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18 . 4 . 1979 tarihi itifbariyle 45 ilde saptanan 
stok mitarı ile bu stoklardan dolayı eski ve yeni 
resmi fiyatlar arasındaki farka isabet eden gelin 
Tablo : 1 

Beyan edilen veya 
stok çalışmaları so
nunda saptanan 

mjlkltar Cinsi 

Demir 312 116 610, Kg. 
Çimenlto HıQ 015' 640 Kg. 
Söker 33 896 249 LT. 

Petrol Ürünleri 255 896 249 L t 

Toplam 

Beklenen gelir 

1 248 466 440 TL, 
55 007 820 TL. 

133 476 720 TL. 
1016 790 065 TL, 

2 453 741 045 TL. 

67 ilde taomin edilen stok mitarı ile bu stoklardan 
dolayı eski ve yeni resmi fiyatlar arasındajki farka 

isabet eden gelir. 

Tablo : 2 

Çinisi 

Beyan edilen veya 
stok çalışmaları 
sonunda saptanan 

mikltar 

Demk 405 751 593 Kg. 
Çimento 143 020 332 Kg. 
Şeker 33 369 180 Kg. 

Petrol ürünleri 332 665 123 Lt. 

Toplam 

Beklenen gelir 

1 623 006 372 TL, 
71 384 391 TL. 
173 519 736 TL, 

1 321 827 083 TL. 

3 189 737 582 TL. 

3. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hil
mi Nalbantoğlu'nun, 1978 yılı Bütçesi ile Erzurum 
iline kaç adet imam - hatip ve müftülük kadrosu 
verildiğine dair soru önergesi ve Devlet Bakanı Lüt-
fi Doğan'ın yazılı cevabı. (7/1078) 

2 . 4 . 1979 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Diyanet İşlerıine Bakan Dev

let Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına aracılığınızı arz ve rica ederimi. 

iErzuruim Senatörü 
H$mi Nalibaaiitoğlu 

Soru : 1. — a) 1978 yılı bütçesi ile Erzurum ili
ne kaç adet İmam Hatip ve Müftülüğe kaç adet 
kadro verilmiştir. 

b) Bu verilen kadrolardan (ilçelere düşen Köy 
İmam Hatip kadroları kaçar tane olmuştur. Örneğin 

Oltu, Narman, ve Olur ilçeflarfae kaçar imam Hatip 
kadrosu vönimiştir. Ve hangi köytere. 

c) Verilen bu imam hatip kadrolarına tayin yajp-
ımatk için il müftülüğünce limltihan açimış mıdır? 
Açıîimış ise hangi tarihilerde ve nerelerde açılimıiştır? 
Her imtihana kaç kişi iştirak ettmlişltir? 

d) Bu imtihanlarda kazananlardaın kaç kişi imam 
hatip kadrolarına tayin edilmiştir? Hangi tadfeierde? 

e) 1978 yılında Erzurum iline verilen imam ha
tip kadrolarından tayin yapılmamış olup hâlâ boş 
olan kaç köy vardır? Hangi ilçelerde ve hangi köy 
kadroları halen boştur? 

f) Bu boş kadrolara hâlâ bir İmam Hatip tayin 
edilmemiş olmalarının sebepleri nedir? 

TC 
Diyanet İşleri Başkanlığı 

Ankara 
Per. D , Bşk-

Atama İşi. Md. P/2-9/2695 
(24 - 4 . 1979 

Cumjhurâyeft Senatosu İBaşJkahlığına 
İLGİ : Kanunlar Müdürlüğünün 4.4.1979 gün ve 

06.212.CCI143/GıC!657 sayılı yaizıları. 

İlgi yazmıiz eki Eraurulm Senatörü Hilmi Naübanit-
oğlunun yazılı soru önergesi ile istenen bilgiler ekte 
sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Dr. Lütfi Doğan 

Devldlj Bakanı 

a) 1976 Yılı Bütçesi ile Erzurum İline 43 adet 
imam - hatip kadrosu tahsis edilmiştir. 

ıb) SözJkönuisu iimaım - hatip kadrolarının ilçelere 
göre dağılıimı şu şekildedir: 

zurum 
« 
!« 
:« 
« 
« 
« 
« 
« 
« 
« 
« 
« 

Merkez 
Aşkale 
Hınııs 
Horasan 
İspir 
Karayazı 
Narrnan 
Oltu 
Olur 
Pasinler 
Şenkaya 
Tekman 
Tortum 

: 6 
: 2 
: 4 
: 4 
j 5 
: 3 
: 1 
: 4 
• 2 
: 3 
: 2 
: 3 
: 2 
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Oltu, Nerm,an ve Olur İlçelerimde kadro verileni 
köyler şunlardır : 

Oİ!tM<: 
TH ıSü'leym!a!nh, Köyü Camili 
2. KaiyaJaflU Köyü Camlii 
3. Yufcarıçaimlı Köyü Calrditi 
4< Etaadüizü Köyü Caimüi 
Nartmfan :' 
lî< Tuatfütalş KÖyÜ Calmii 
Olur* 'i 
İL YalylaibaJşı Köyfü Calmiii 
'2. Uzaırttiarmianı Köyü Calmlü 

c) Boş olan kadrolar için, 11J1QJİ978 tarihline ka
dar her ayın, 25 nicd günü il Müftülüklerinde imtihan 
'açılmış olup, işjtıiralk edenlerin adedi mahalli müftü--
lüjkiteriintoe irritliihaın açılmış olup, iştliralk edenlerin ade
di malhıaffi mfütftülülkerce biKnimektedir.; 

id) ttmttühanlaılda kjazaftanlıariın talmıamı valiliklerce 
inha «îdalUıilkl'eiıüj kjajdrolara atanmışlardır. 

e) 1978 Yılında Erzurum İline verilen knaim -
haıtüp kadrolarına altaima yaipılmılş olup, ancak;, çeşitli 
tııedenfleîrle baizı ilçe köylerinde 47 kadro münhaldir. 

(f) 12.12.1978 gün ve 383-11549 ve 1978/33 sayılı 
IBaşIbaikianıhk gfenjelge efmirleyle tüm, altalm'alar mali yılı 
donunla kaklar durdurulmuştur. 

4. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hilmi 
Nalbantoğlu'nun, Erzurum İlinin bazı bölgelerinde 
bara) inşası için ne gibi çalışmalar yapıldığınt dair 
soru önergesi \ve Enerfi ve Tabii Kaynaklar Bakanı 
Deniz Saykal'in yazılı cevabı. (7/1079) 

' 2 . 4 . 1979 

Cumhuriyet SenatokU IBaşkalrılığma 
(Aşağıdaki soranlarımın: Enerji ve Talbüi Kalyraaikr 

îar Bakam tarafından yazılı olaralk cevaplandırılma
sına aralcılığımzft saygıyla arz ve rica ederim., 

, Bnzurulm Senatörü 
Hitai Nallbantoğlu 

ISORU « 
Enzumulmı ü dahiünideftdiı söylemez ve serçeme 

Ok)u|zîg!Uin,) barajları hanlgji yıl yalpım programına glinebi-
lidekJtM 

Ib) ErzaiPuin M datıiilliride aşağıda yazılan yerler
de baraj üsıtükışajf ve eJtüdlerinin yapılmasına gereklilik 
olup almadığının bildartimeslidi:' 

Hunjıis 3 Munis derösi üzerinde Hınıs ile Mansaıba 
doğru 5 Kimi. dçerisiinde. 

Oltu i Gajzjiletf Ve Akjşar çaylarının birleşmlesin-
1den, sonra Pemök kjöprülsündle, 

OJtiu : Narman çayı üzerinde Kesfiklköprü mev-
lkind)e< 

Çalt; : Yukarı Çat köyü divarınlda. 
Tekiman : Işılklar kjöyü divarınlda. 
Itspiüi :' LaDel köyü divairında. 

TC 
Enerji ve Tabii 24 . 4 . 1979 

Kaynaklar Bakanlığı 
Sayı : 112/052-2-8-1089 

18848 
Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üye
si Sn. Hilmi Nalbantoğlu'nun yazılı 
soru önergesi hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 4 . 4 . 1979 tarih ve 06.212.00146-00601-

7/1079 sayılı yazıları. 
Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Sayın Hil

mi Nalbantoğlu'nun yönelttiği Erzurum ilinin bazı 
bölgelerinde baraj inşası içir ne gibi çalışmalar ya
pıldığına dair yazılı soru önergesinin cevabı ekte 
sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Deniz Baykal 

Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı 

Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Sayın Hilmi 
Nalbantoğlu'nun Yazılı Soru Önergesinin Cevabıdır 

Soru a) 
Erzurum ili dahilindeki Söylemez ve Serçeme 

(Kuzgun) barajları hangi yıl yapım programına gire
bilecektir?. 

Cevap a) 
Söylemez Barajı, 1979 yılı yatırım programı 

ve uygulama planında yeralmakta olup; sağ
lanabilecek ödenek olanaklarına göre yılı içinde 
ihalesine çalışılacaktır. 

Serçeme (Kuzgun) Barajının kati proje çalışma
ları sürdürülmektedir. 

Soru b) Erzurum ili dahilinde aşağıda yazılan 
yerlerde Baraj istikşaf ve etütlerinin yapılmasına ge
reklilik olup 'olmadığının bildirilmesini : 

Hınıs : Hınıs deresi üzerinde Hınıs ile Mansaba 
doğru 5 km. içerisinde. 

Oltu : Gaziler ve Aksar çaylarının birleşmesinden 
sonra Penek köprüsünde. 

Oltu : Narman Çayı üzerinde Kesikköprü mev
kiinde. 

Çat : Yukarı Çat köyü civarında. 
Tekman : Işıklar köyü civarında. 

İspir : Lâleli köyü civarında 

— 523 — 



C. Senatosu B : 59 24 . 4 . 1979 O : 1 

Cevap b) Oltu, Gaziler, Narman, Aksar çayları 
üzerinde ve İspir - Lâleli köyü civarında baraj ola
nakları, 1979 yılında Elektrik İşleri Etüt İdaresi ta
rafından başlanacak, Çoruh Nehri havzası enerji po
tansiyelinin değerlendirilmesi Master Plan çalışma
ları sırasında araştırılacaktır. 

Hınıs deresi üzerinde vt Yukarı Çat köyü civa
rında baraj etütleri sürdürülmektedir. 

Tekman : Işıklar köyü civarında baraj yapılması 
ise, halen etütleri sürdürülen Yukarı Çat köyü bara
jının etüt sonucuna göre incelenecektir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Deniz Baykal 
Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı 
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Uyuşmazluk Mahkemesinin Kuruluş Ye İşleyişi Hakkında Kanun Tasarısına Verilen Oylaırın Sonucu 

TABtt ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsovtrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Seza,i O'Kajtı 
Fahri Özdilek 
Haydar Tuınçkanaıt 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Hayri Öner 
Kemâl Sarıibrahimoğlu 

ADIYAMAN 
Yusuf Çetin 

AFYONKARAHİSAR 
Mustafa Çelik 

ANKARA 
Uğur Alacakaptan 
Ergün Ertem 
Turhan Kapanlı 
İbrahim Öztürk 

ANTALYA 
Reşat Oğuz 

ARTVİN 
Recai Kocaman 

AYDIN 
Sadettin Demirayak 

BALIKESİR 
Raif Eriş 
Nejat Sarlıcalı 
İ. Sıtkı Yırcalı 

BOLU 
Neş'et Akmandor 

(S, Sayısı : 913) 

Üye sayısı : 184 
Oy verenler : 98 

Kabul edenler : 98 
Reddedenler : —-

ÇeMnserler : —• 
Oya katılmayanlar : 85 

Açı!k üyelikler : 1 

(Kabul edilmiştir.) 

(Kabul 
BURDUR 

Ekrem Kabay 
BURSA 

İ. Saibni Çağlayangil 
ŞelbÜp KaramüUaoğlu 
Şeref Kayalar 

ÇANAKKALE 
İmadettin Elmas 

EDİRNE 
Süleyman Sırrı Ergun 

ELAZIĞ 
Hasan İldan 

ERZURUM 
Hilmi Nalbantoğlu 

ESKİŞEHİR 
Hikmet Savaş 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
Selâhattin Çolakoğlu 
Mehmet Kılıç 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 

HAKKÂRİ 
Naci Cidal 

HATAY 
Kemal Kılıçoğlu 

İÇEL 
İsmail Çataloğlu 

İSTANBUL 
Tekin Anburun 
Solmaz Belül 
Rahmi Erdem V 
Fevzi Hakkı Esatoğlu 
Mehmet Feyyat 
Fikret Gündoğan 
Besim Üstünel 

İZMİR 
Nurhan Artemiz 
Kâmran Erkmenoğlu 

Edenler) 

KAHRAMANMARAŞ 
Rıza Akgüri 

KARS 
Muzaffer Şâmiloğlu 

KASTAMONU 
Mehmet Seydibeyoğlu 

KAYSERİ 
Ziya Müezzinoğlu 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 

KIRŞEHİR 
E. Akıp AkjsAç 

KOCAELİ 
Abdullah Köseoğlu 

KONYA 
Mukbil Abay 
Erdoğan Bakkalbaşı 

MALATYA 
Süleyman Efe 
Hamdi Özer 

MANİSA 
Mustafa Fahri Dayı 
Mehmet Tevfik Elmas-
yazar 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 
FevzS Özer 

NEVŞEHİR 
Ragıp Üner 

NİĞDE 
Abdullah Emre İleri 

ORDU 
İdris Gürsmr 
Orhan Vural 

RİZE 
Talât Doğarı, 

SAMSUN 
Bahri Cömeııt 
Ziya Gökalp Mülayim 

SİİRT 
Süreyya Öner 

SİNOP 
Abdullah Vehbi Uğur 

SlVAS 
Temel Kitapçı 
Hüseyin Öztüırk 
Muhittin Taykn 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Hasan Güven 

TUNCELİ 
Nailm Taşan 

UŞAK 
Ahmet Tantaküıç 

YOZGAT 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 
Behiç Sonbay 
Ahmet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANINCA 
SEÇİLEN ÜYELER 

M u M n Baltuır 
Zeyyaıt Baykara 
Kemal Canıtürk 
Hilmli Ftfalt 
Adnan Başer Kafaoğlu 
Safa Refeoğlu 
N. Kemal Şentürk 
Şerif Tüten 
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(Oya Katılmayanlar) 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
EmanuHah Çelebi 
Mehmet Özgüneş 
Selâhattin Özgür 
M. Şükran Özkaya 
Cevdet Sunay 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
iMdhknfât ÜnaJdı (Bçik.V.) 

A F Y O N K J A R A H Î S A R 
Kâzım Karaağaçlıoğlu 
Ahmet Karayiğit 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Mehmet Atıf Bendorlioğlu 
Yiğit Köke* 
Cengizhan Yorulmaz 
(Bşk, V.) 

ANTALYA 
Şerafettin Paker 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
A. Metin Taş 

BALIKESİR 
Hikmet Aslanoğlu 

BİLECİK 
Mehmet Erdem 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BİTLİS 
Kâmran İnan 

BOLU 
Orhan Ataullah Çalış 

BURSA 
Barlas Küntay 

ÇANAKKALE 
»İsmail Kutluk, (İ.) 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
Abdullah Ercan 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 
Sabahattin Savcı 

ELÂZIĞ 
M, Cahit Dalokay 

ERZİNCAN 
Niyazi Unsal 

ERZURUM 
Lûtfi Doğan 
•Sa)kı|) Hafanjoğiu (İ.A.) 

GİRESUN 
Hayrettin Erkmen 

GÜMÜŞHANE 
Ömer Naci Bozkurt 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Ali Oğuz 
Ahmet Vefa Poyraz 

İZMİR 
Şeref Bakşık 
Mehmet Münir Daldal 
Akın Özdemir 
Süleyman Tuncel 
KAHRAMANMARAŞ 

Adnan Karaküçük 
KARS 

Sırrı Atalay (Başkan) 
Yusuf Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Ali Münif İslâmoğlu 

KAYSERİ 
İbrahim Kirazoğlu 
Sami Turan 

KOCAELİ 
Lütfi Tokoğlu 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Muzaffer Demirtaş 
Ahmet Remzi Hatip 

KÜTAHYA 
Osman Albayrak 
Ahmet Özmumcu 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 

MARDİN 
Saıiit Mehmetioğhı 

MUŞ 
İsmail İlhan 

{Açık Üye) 

'Manliisa 

Ydkün 

NİĞDE 
Ergun Özkan 

ORDU 
Ata Bodur 

SAKARYA 
Hasan Pöhimd Güneş (B.) 
Osman Saihoğlu (Bşk.V.) 

SAMSUN 
Şaban Demıirdağ 
Refet Rendeci 

SİVAS 
Taihsiin Türkaiy 

TEKİRDAĞ 
Orhan Öztrak 

TOKAT 
Cevdet Aykan 

TRABZON 
Ahmet İhsan Birinöioğlu 
Ahmet Cemi Kara 

URFA 
Abdulgani Demirkol 
Hasan OraJ 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
E. Süleyman Ergin 
CUMHURBAŞKANINCA 

SEÇİLEN ÜYELER 
Hüsamettin Çelebi 
Fahri Çöken 
Sadi Irmak 
H. Nail Kübalı 
Metin Toker 
Halil Tunç 
Nermin Abadan Unat 

-..>... 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

59 NCU BİRLEŞİM 

24 . 4 3 1979 Salı 

Saat : 15.00 

I 
A - BAŞKANLıK DIVANıNıN GENEL 

KURULA SUNUŞLARı 
B - IKINCI DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 
II 

SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 
1. — Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi Meh

met Ali Arıkan'ın, Kore'ye gidecek heyete dair Cum
huriyet Senatosu Başkanından sözlü sorusu. (6/105) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hüseyin 
Öztürk'ün, öğrenim çağındaki gençliğin içlinde bulun
duğu duruma dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/79) 
(Gündeme giriş tarihi: 9.8.1977) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Kütahya Üyesi Os
man Albayrak'm, 26 Haziran tarihli gazetelerde ya
yınlanan «Bir habere ilişkin fotoğrafa» dair içişleri 
Bakanından sözlü sorusu. (6/80) (Gündeme giriş ta
rihi : 9.8.1977) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi Sadettin 
Demirayak'ın, Aydın Belediye Başkanına dair Sağlık 
ve Sosyal Yar'dtm Balkanından sözlü sorusu. (6/82) 
(Gündeme giriş tarihi: 18.10.1977) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Uğur 
Alacakaptan'ın, 24 Ekim 1977 tarihli Cumhuriyet Ga
zetesinde yayımlanan «1599 saydı tabanca» başlıklı 
yazıya dair içişleri Bakanından sözlü sorusu. (6/86) 
(Gündeme giriş tarihi: 8.11.1977) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi Şebip 
Karamullaoğlu'nun, Devlet Bakanı - Başbakan Yar
dımcısına dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/88) (Gün
deme glıOşJtarihi: 20.12.1977) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi Meh
met AÜ Arikan'ın, Mardinli vatandaşların Alman Fe
deral Devleti makamları tarafından Almanya'ya ka
bul olunmadıklarının doğru olup olmadığına dair Dış
işleri Balkanından sözlü sorusu. (6/81) (Gündeme gi
riş tarihi: 28.2.1978) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Metin Tökerln, boş büyükelçiliklerin dol
durulması ve diğfer atamaların yapılması için ne gibi 

çalışmalar yapıldığına dair Dışişleri Bakanından söz
lü sorusu. (6/93) (Gündeme giriş tarihi : 28.2.1978) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi Ömer 
Ucuzal'ın, 5 Ocak 1978 tarihinden 17 Mayıs 1978 
tarihine kadar Hükümet üyelerinin dış ülkelere yap
tıkları seyahatlere dair Maliye Bakanından sözlü so
rusu. (6/96) (Gündeme giriş tarihi : 30.5.1978) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Çanakkale Üyesi is
mail Kutluk'un, merkez valisi ve müşavir (kadrolarına 
dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/97) (Gündeme gi
riş tarihi : 30.5.1978) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Rize Üyesi Talât Do-
ğan'ın, 4 Mayıs 1977 gün ve 15927 sayılı Resmi Gaze
tede yayımlanan Bakanlar Kurulu kararma dair Ma
liye Bakanından sözlü sorusu. (6/98) (Gündeme giriş 
tarihi : 6.6.1978) 

12. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Meh
met Feyyat'ın, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 
ile Etibank'm Doğu Anadolu'daki işçi ve personeline 
dair Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanrndan sözlü 
sorusu. (6/100) (Gündeme giriş tarihi : 26.9.1978) 

13. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi Şebip 
Karamullaoğlu'nun, ABD kuruluşlarından biri olan 
«Tahvil ve Döviz Komisyonu» tarafından başta Tür
kiye olmak üzere son beş yıl içinde bazı ülkelerde kişi 
ve kuruluşlara rüşvet vermesi nedeniyle mahkemeye 
verildiği hakkında basınımızda çıkan habere dair 
Başbakandan sözlü sorusu. (6/101) (Gündeme giriş 
tarihi : 21.11.1978) 

14. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi Ömer 
Ucuzal'ın, bazı dernek üyelerinin Muş'a yaptıkları 
gezideki masraflarına dair içişleri Bakanından sözlü 
sorusu. (6/102) (Gündeme giriş tarihi : 28.11.1978) 

15. — Cumhuriyet Senatosu Elazığ Üyesi Cahit 
Dalokay'ın, Elazığ Eğitim Enstitüsünün kapatılması 
olayına dair Mili Eğitim Bakanından sözlü sorusu. 
(6/103) (Gündeme giriş tarihi : 12.12.1978) 

16. — Cumhuriyet Senatosu izmir Üyesi Münir 
Daldal'ın, basında yayımlanan yolsuzlukla ilgü ha
berlere dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/106) (Gün
deme giriş tariM : 30.1.1979) 



17. — Cumhuriyet Senatosu Hatay Üyesi Musta
fa Deliveli'nin. İskenderun Demir - Çelik Tesisleri 
hakkında Tercüman Gazetesinde yayımlanan bir ya
zı dolayısıyla ne gibi işlem yapıldığına dair Sanayi 
ve Teknoloji Bakamndan sözlü sorusu. (6/108) 
(Gündeme giriş tarihi : 20.2.1979) 

18. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Yusuf 
Ziya Ayrım'ın, Sarıkamış merkez deposuna nakledi
len kerestelere dair Orman Bakanından sözlü so
rusu. (6/109) (Gündeme giriş tarihi : 27 . 2 . 1979) 

19. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Yusuf 
Ziya Ayrım'ın, Sarıkamış ilçesinde belediyeye ait 
Sartur oteline dair Yerel Yönetim Bakanından sözlü 
sorusu, (6/110) (Gündeme giriş tarihi : 27.2.1979) 

20. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Hüsamettin Çelebi'nin, Türk basınının 
sorunlarına dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/111) 
(Gündeme giriş tarihi : 27.3.1979) 

21. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Hüsamettin Çelebi'nin, Istan/bul Topkapı 
Müzesinde bulunan «Emaınet-d Mukaddese» nin 
Hac mevsiminde Suudi Arabistan'a götürülerek ser
gileneceğinin doğru olup olmadığına dair Kültür 
Bakanından sözlü sorusu. (6/112) (Gündeme giriş ta
rihi : 24 4 4 , 1979) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ 
KARARLAŞTIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BlR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
1. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 

Öner'in, Adana İline bağlı bazı ilçe köylerindeki 
YSE ve Bayındırlık hizmetlerine da;r Senato Araş
tırması isteyen önergesi. (10/66) 

2. — 1975 yılı kömür üretimi, dağıtımı, müracaat 
ve dağıtım tarihleri hakkında kurulan Cumhuriyet 
Senatosu Araştırma Komisyonu Raporu. (10/30) (S. 
Sayısı : 704) (Dağıtma tarihi: 18.4.1977) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 
Öner'in, traktör imali, ithali ve bu hususa ilişkin ku
rulan şirket ve holdingler hakkında Senato Araştır
ması isteyen önergesi. (10/70) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 
Öner'in, tarım ürünlerinin taban fiyatlarının tespit 
ve ilanı hakkında Senato Araştırması isteyen öner
gesi. (10/71) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 
Öner'in, sıtma ve bulaşıcı hastalıklarla mücadele 
hususunda Senato Araştırması isteyen önergesi. 
(10/72) 

6. — Devlet Planlama Teşkilatı ve yatırımları 
konusunda kurulan Cumhuriyet Senatosu Araştırma 
Komisyonu Raporu. (10/49) (S. Sayısı : 783) (Dağıt
ma tarihi : 31.5.1978) 

7. — Geri kalmış bölgelerin sorunlarını ayrıntı
larıyla belirlemek üzere kurulan Cumhuriyet Senatosu 
Araştırma Komisyonu Raporu. (10/36) (S. Sayısı : 
813) (Dağıtma tarihi: 29 . 8 . 1978) 

8. — Traktör satışları konusunda kurulan Cum
huriyet Senatosu Araştırma Komisyonu Raporu^ 
(10/54) (S. Sayısı : 814) (Dağıtma tarihi : 29,8.1978) 

9. — TRT hakkında kurulan Cumhuriyet Sena
tosu Araştırma Komisyonu Raporu. (10/12, 10/15, 
10/31) (S. Sayısı : 818) (Dağıtma tarihi : 3.10.1978) 

10. — Çay üretimi hakkında inceleme yapmak üze
re kurulan Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komis
yonu Raporu. (10/74) (S. Sayısı : 882) (Dağıtma tari
hi : 15.2.1979) 

11. — TC Ziraat Bankasının açtığı krediler ve 
bunlara bağlı harcamalar hakkında kurulan Cumhu
riyet Senatosu Araştırma Komisyonu Raporu. (10/69) 
(S. Sayısı : 883) (Dağıtma tarihi : 15.2.1979) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi Şebip 
Karamullaoğlu'nun, Bakırköy Akıl Hastanesinde ce
reyan ettiği söylenen olaylarla ilgili Araştırma öner
gesi. (10/79) 

13. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üyesi Hüsamettin Çelebi'nin, TÖB - DER'deki 
oluşum ve gelişmelerle ilgili Araştırma önergesi. (10/80) 

14. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi Ömer 
Ucuzal ve iki arkadaşının, polis teşkilâtına ve görev
lerine dair Senato Araştırması isteyen önergesi. 
(10/81) 

15. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi Baha 
Akşit ve iki arkadaşının, ilaç yokluğu konusunda Se
nato Araştırması isteyen önergeleri. (10/82) 

16. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Niya
zi Ünsal'ın, THY'nm yurt içi ve yurt dışında sürdür
düğü işlemleri hakkında Senato Araştırması isteyen 
önergesi. (10/84) 

17. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl 
Sarıibrahimoğlu ve arkadaşlarının, Doğu Akdeniz ve 
Güneydoğu bölgemizin tarımsal, ekonomik, sosyal ve 
kültürel alanlarda kalkınması için alınması gereken 
önlemlerle ilgili Senato Araştırması isteyen önergesi. 
(10/85) 
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18. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Münir 
Daldal'ın, cezaevlerinin durumu hakkında Senato 
Araştırması isteyen önergesi. (10/86) 

19. — Cumhuriyet Senatosu Elazığ Üyesi Cahit 
Dalokay'ın, Karayolları 8 noi Bölge Müdürlüğünde 
yapılan bazı tasarruflar hakkında Senato Araştırma
sı isteyen önergesi. (10/87) 

20. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi ibra
him Öztürk'ün, Eğitim Enstitüleri giriş sınavları ve 
bu kurumların durumları hakkında Senato Araştır
ması isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığının ko
nunun süresi içinde sonuçlandırılamadığına dair 
22 . 9 . 1978 tarihli tezkeresi. (10/58) 

21. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Ni
yazi Ünsal'm, Devlet Planlama Teşkilatınca Kurulan 
Kalkınma Fonuna Ayrılan 400 Milyon Liranın Da
ğıtım Şekli hakkında Senato Araştırması isteyen öner
gesi ve Komisyon Başkanlığının konunun süresi içinde 
sonuçlandırılamadığına dair 29 ( 9 t 1978 tarihli tez
keresi. (10/32) 

22. — Cumhuriyet Senatosu Konya Üyesi Erdo
ğan Bakkalbaşı'nın, Su Ürünleriyle Meşgul Olan Koo
peratifler ve Su Ürünleri Üretimi Bölgelerinde kiracı 
durumunda bulunanlar hakkında Senato Araştırması 
isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığının konunun 
süresi içinde sonuçlandıramadığına dair 10 4 10 t 1978 
tarihli tezkeresi. (101/37) 

23. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesli Kemâl 
Sarıibrahimoğlu'nun, Hapishane ve Tevkifhanelerin 
durumu hakkında Senato Araştırması isteyen, öner
gesi ve Komisyon Başkanlığının konunun süresi için
de sonuçlandırılamadığına dair, 4 , 10 , 1978 tarihli 
tezkeresi. (10/39) 

24. — Cumhuriyet Senatosu Gaziantep eski Üyesi 
Salih Tanyeri'nin, Belediyelere yapüan Devlet yardı
mı hakkında Senato Araştırması isteyen önergesi ve 
Komisyon Başkanlığının konunun süresi içinde sonuç
landırılamadığına dair, 10 . 10 , 1978 tarihli tezkere
si, (10/26, 52) 

25i — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Haıyri 
öner'in, DtSK'e kayıtü işçilere yapılan baskı hak
kında Senato Araştırması isteyen önergesi ve Komis
yon Başkanlığının konunun süresi içinde sonuçlandırı
lamadığına dair, 4 , 10 . 1978 tarihli tezkeresi. (10/56) 

26. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl 
Sanibrahimoğlu'nun, Türk sporunun içinde bulundu
ğu durum hakkında Senato Araştırması isteyen önerge
si ve Komisyon Başkanlığının konunun süresi içinde 
sonuçlandırılamadığına dair, 4 . 10 , 1978 tarihli tez
keresi. (10/57) 

27. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Hain
di Özer'in, Kamu İktisadi Teşebbüsleri içinde yer alan 
bazı kuruluşlardaki personele ödenen ikramiyeler hak
kında Senato Araştırması isteyen önergesi ve Komis
yon Başkanlığının konunun süresi içindte sonuçlan-
dınlamadığına dair, 4 . 10 . 1978 tarihli tezkeresi, 
(10/61) 

28. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi Ömer 
Ucuzal ve arkadaşlarının, Milli Eğittim Bakanı tara
fından yapılmış olan tayin ve nakil tasarrufları hak
kında Senato Araştırması isteyen önergesi ve Komis
yon Başkanlığının konunun süresi içinde sonuçlandırı
lamadığına dair, 3 . 10 . 1978 tarihli tezkeresi (10/13) 

29. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hüseyin 
öztürk'ün, öğretmenler arasında yapılan nakil ve ta
yinlerle açığa alınanlar hakkında Senato Araştırması 
isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığının konunun 
süresi içinde sonuçlandırılamadığına dair, 26 . 9 . 1978 
tarihli tezkeresi. (10/22) 

30. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Ke
mâl Sarıibrahimoğlu'nun, iskenderun Demir - Çelik 
Fabrikalarında cereyan eden olaylara dair Senato 
Araştırması isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığı
nın konunun süresi içinde sonuçlandırılamadığına 
dair, 2 . Î0 .1978 tarihli tezkeresi. (10/47) 

31. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hüseyin 
öztürk'ün, 1975 - 1976 öğretim yılında devamsızlık 
yapan ve yapmak zorunda kalan öğrencilerin uğradık
ları çeşitli mağduriyetlerinin saptanması ve bir çözüm 
yolu bulunması hakkında Senato Araştırması isteyen 
önergesi ve Komisyon Başkanlığının konunun süresi 
içinde sonuçlandırılamadığına dair, 3 . 10 . 1978 tarihli 
tezkeresi. (10/44) 

32. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hilmi 
Nalbantoğlu'nun, Lice'de depremden sonra, yapılan 
konutlar hakkında Senato Araştırması isteyen öner
gesi ve Komisyon Başkanlığının konunun süresi için
de sonuçlandırılamadığına dair, 26 .: 9 . 1978 tarihli 
tezkeresi. (10/25, 42) 

33. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hil
mi Nalbantoğlu'nun Karayolları 12 nci bölgesinde 
gerçekleştirilemeyen yol yapımı hakkında Senato 
Araştırması isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlı
ğının konunun süresi içinde sonuçlandırılamadığına 
dair 3 . 10 . 1978 tarihli tezkeresi. (10/51) 

34s — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hil
mi Nalbantoğlu'nun, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığın
ca 1975 - 1976 yıllarında verilen teşvik ve uygulama 
belgelerine dair Senato Araştırması isteyen önergesi 



ve Komisyon Başkanlığının konunun süresi içinde so
nuçlandırılamadığına dair, 2.11.1978 tarihli tezke
resi. (10/45) 

35. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hil
mi Nalbantoğlu'nun, PTT Genel Müdürlüğünün 
uğratıldığı zararlar hakkında Senato Araştırması is
teyen önergesi ve Komisyon Başkanlığının konunun 
süresi içinde sonuçlandırılamadığına dair, 2.11.1978 
tarihli tezkeresi. (10/46) 

36. — Cumhuriyet Senatosu İçel eski Üyesi Lût-
fi Bilgen'in, Tarsus İşletmecilik Yüksek Okulunun 
Adana'ya nakledilmesi hakkında Senato Araştırması 
isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığının ko
nunun süresi içinde sonuçlandırılamadığına dair, 
7.11.1978 tarihli tezkeresi. (10/64) 

37. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalay ile Kayseri Üyesi Ziya Müezzinoğulu'nun, 
yabancı devlet ve milletlerarası kurullarla yapı
lan andlaşmalara dair Senato Araştırması isteyen 
önergeleri ve Komisyon Başkanlığının konunun süre
si içinde sonuçlandırılamadığına dair, 7.11.1978 
tarihli tezkeresi, (10/43) 

38. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hil
mi Nalbantoğlu'nun, TKİ Şark Linyitleri Aşkale İş
letmesinde sürdürülen toplu sözleşme anlaşmazlığı ve 
sonuçları hakkında Senato Araştırması isteyen öner
gesi ve Komisyon Başkanlığının konunun süresi için
de sonuçlandırılamadığına dair 22.11.1978 tarihli tez
keresi. (10/76) 

39. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Ham
dı Özer'in, Mason Localarına dair Senato Araştırma
sı isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığının konu
nun süresi içinde sonuçlandırılamadığına dair 
4.12.1978 tarihli tezkeresi. (10/7) 

40. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Ni
yazi Ünsal'ın, Keban Projesine dahil kamulaştırma
lar, kamulaştırmalarla ilgili ödemeler projede olduğu 
halde yapılmayan işler ve bu projenin uygulama so
nucu ortaya çıkan iskân işlemleri hakkında Senato 
Araştırması isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığı 
nın konunun süresi içinde sonuçlandırılamadığına da
ir, 8.12.1978 tarihli tezkeresi. (10/50) 

41. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Meh
met Feyyat'ın, Van .-. Muradiye - Çaldıran ve Erciş 
yörelerinde husule gelen deprem dolayısıyla yapılan 
yalımlara, inşa edilen konutlara ve bu hususta mey
dana geldiği söylenen süüstimalere dair Senato Araş-
tırması isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığının 
konunun süresi içinde sonuçlandırılamadığına dair, 
28 ,12 .1978 tarihli tekeresi (10/78) 

4 ._ 

r 42. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Niya
zi Ünsal'ın, İşkence olayları hakkında Senato Araş-

| tırması isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığının 
konunun süresi içinde sonuçlandırılamadığına dair, 
4 . 1 . 1979 tarihli tezkeresi. (10/73) 

43. — Cumhuriyet Senatosu Ordu Üyesi Ata Bo-
I dur'un, Yasama dokunulmazlığı hakkında Başbakan-
I lık tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu, Anayasa ve 

Adalet Komisyonu raporu. (3/1419) (S, Sayısı: 842) 
(Dağıtma tarihi : 26 . 12 . 1978) 

44. — Cumhuriyet Senatosu Gümüşhane Üyesi 
I Ömer Naoi Bozkurt'un, Yasama dokunulmazlığı hak-. 
I kında Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu 

Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu. (3/1341) 
(S, Sayısı : 843) (Dağıtma tarihi : 27.12,1978) 

I 45̂  — Cumhuriyet Senatosu Kırklareli Üyesi Bey-
I ti Arda'nın yasama dokunulmazlığı hakkında Başba-
I kanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve 

Adalet Komisyonu raporu. (3/1468) (S. Sayısı: 876) 
(Dağıtma tarihi : 19 . 1 , 1979) 

I 46. — Cumhuriyet Senatosu Konya Üyesi A, 
I Remzi Hatip'in yasama dokunulmazlığı hakkında Baş

bakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa 
ve Adalet Komisyonu raporu. (3/1491) (S. Sayısı : 
877) (Dağıtma tarihi : 19 . 1 . 1979) 

I 47. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Şeref 
I Bakşık'ın yasama dokunulmazlığı hakkında Başba-
I kanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve 
I Adalet Komisyonu raporu. (3/1482) (S. Sayısı: 878) 

(Dağıtma tarihi: 19 . 1 . 1979) 
I 48. — Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesi Refet 
I Aksoyoğlu'nun yasama dokunulmazlığı hakkında 
I Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu Ana-
I yasa ve Adalet Komisyonu raporu. (3/1441) (S. Sa

yısı : 879) (Dağıtma tarihi: 19 . 1 . 1979) 
I 49. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi jîü-
j leyman Efe'nin yasama dokunulmazlığı hakkında 
I Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu Ana-
I yasa ve Adalet Komisyonu raporu. (3/1564) (S. Sa-
I yısı : 880) (Dağıtma tarihi: 19 . 1 . 1979) 
I 50. — Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi Meh-
I met Ali Arıkan'ın yasama dokunulmazlığı hakkında 
I Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu Ana-
I yasa ve Adalet Komisyonu raporu. (3/1467) (S. Sa

yısı : 881) (Dağıtma tarihi: 19 . 1 . 1979) 
I 51. — Diyarbakır Üniversitesi RefctörMğünün 
I (Tıp Fakültesi Yetkili Kurullarınca) Dilekçe Karma 
I Komisyonu Genel Kurulunun 13 . 4 . 1978 tarih ve 
1 2 Sayılı Haftalık Karar Cetvelindeki 6 Sayılı Tevfik 



Hadi Açay, Şehmuz Timuroğlu, Hasan Özel, Abdül-
aziz Yaşar'a ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair 
yazısı ve 140 sayılı Kanunun 12 nci maddesi gere
ğince kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair Di
lekçe Karma Komisyonunun, 20 . 2 . 1979 tarih ve 
174 sayılı Raporu. (C. Senatosu : 4/466) (S. Sayısı : 
905) (Dağıtma tarihi : 1 . 3 . 1979) 

52. — İzmir Milletvekili (Eski Milli Eğitim Ba
kanı) Ali Naili Erdem'in, Dilekçe Karma Komisyo
nu Genel Kurulunun 22 . 7 . 1976 tarih ve 36 sayılı 
Haftalık Karar Cetvelindeki 4265 sayılı M. Savaş 
Tümer'e ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair ya
zısı ve 140 sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğin
ce kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilek
çe Karma Komisyonunun 19 ... 4 . 1978 tarih ve 168 
sayılı Raporu ile Komisyon Başkanlığının 20 . 2 .1979 
tarihli tezkeresi. (C. Senatosu : 4/337) (S. Sayısı : 
775'e 1 nci Ek) (Dağıtma tarihi : 14 . 3 . 1979) 

53. — Kütahya Eski MiHetvekili Mesut Erez'in, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
12 . 11 . 1969 tarihli ve 71 sayılı Haftalık Karar Cet
velindeki 5872 sayılı İhsan Ünesen'e ait Kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilek-
ça Karma Komisyonunun 6 , 6 . 1974 tarih ve 7, 
3 . 3 . 1975 tarih ve 7, 21 . 2 . 1977 tarih ve 7 sa
yılı raporları ile Komisyon Başkanlığının 1.3.1978 
ve 20 . 2 . 1979 tarihli tezkereleri. (C. Senatosu : 
4/160) (S. Sayısı: 360'a 4 ncü Ek) (Dağıtma tarihi : 
19 . 3 . 1979) 

54. — Ziya Müezainoğlu'nun (Eski Maliye Ba
kanı - Dışardan) Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 1 . 11 . 1970 tarih ve 15 sayılı Haftalık 
Karar Cetvelindeki 1274 sayılı Tahir Şanlı'ya ait Ka
rarın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sa
yılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince Kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Ko
misyonunun, 20 . 6 . 1974 tarih ve 33, 3 . 3 . 1975 
tarih ve 33, 21 . 2 , 1977 tarih ve 33 sayılı raporları 
ile Komisyon Başkanlığının 1 . 3 , 1978 ve 20 . 2 .1979 
tarihli tezkereleri. (C. Senatosu: 4/1.69) (S. Sayısı : 
377'ye 4 nciLEk) (Dağıtma tarihi: 19 . 3 , 1979) 

55. — Ziya Müezzıiooğlu'nuıı (Eski Maliye Baka
nı - Dışardan) Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 8 . 6 . 1972 tarih ve 128 sayılı Haftalık 
Karar Cetvelindeki 15564 sayılı Kemal Derin'e ait 
Kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 
sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince Kararın 
Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Di
lekçe Karma Komisyonunun, 4 . 7 , 1974 tarih ve 

34, 6 . 3 . 1975 tarih ve 34, 21 . 2 . 1977 tarih ve 
34 sayılı raporları ile Komisyon Başkanlığının 
1 . 3 .1978 ve 20 . 2 , 1979 tarihli tezkereleri. (C. 
Senatosu: 4/181) (S. Sayısı: 399'a 4 ncü Ek) (Da
ğıtma tarihi: 19 . 3 .1979) 

56. — Kütahya Eski Milletvekili (Eski M afiye Ba
kam Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu Ge
nel Kurulunun 28 . 5 . 1969 tarih ve 64 sayılı Hafta
lık Karar Cetvelindeki 5106 say ıh Nuri Öner'e ait ka
rarın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sayılı 
Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Genel Ku
rulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Komisyo
nunun, 1 1 . 7 . 1974 tarih ve 51, 6 . 3 . 1975 tarih ve 
51, 21 . 2 . 1977 tarih ve 51 sayılı raporları ile Ko
misyon Başkanlığının 1 . 3 . 1978 ve 20 . 2 . 1979 ta
rihli tezkereleri. (C. Senatosu : 4/199) (S. Sayısı : 
402'ye 4 ncü Ek) (Dağıtma tarihi : 19 . 3 . 1979) 

57. — Eski içişleri Bakanı Oğuzhan Asdltürk'ün 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
22 . 7 . 1976 tarih ve 36 sayılı Haftalık Karar Cetve
lindeki 4276 sayılı Mustafa Altınok'a aıit kararın tat
bik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 saydı Kanu
nun 12 nci maddesi gereğince kararın Genel Kurul
da görüşülmesine dair Dilekçe Karma Komisyonu
nun 21 . 2 . 1977 tarih ve 165 sayılı Raporu ile Ko
misyon Başkanlığının 8 . 2 . 1978 ve 20 . 2 1979 ta
rihli tezkereleri. (C. Senatosu : 4/293) (S. Sayısı : 
671'e 2 nci Ek) (Dağıtma tarihi : 19 . 3 . 1979) 

58. — Antalya Milletvekilli (Eski Maliye Bakanı) 
Deniz Baykal'ın, Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 1 . 1 1 . 1974 tarih ve 1 sayılı Haftalık Ka
rar Cetvelindeki 11 sayılı Melek îpek'e ait kararın 
Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma 
Komisyonunun 21 . 2 . 1977 tarih ve 151 sayılı Raporu 
ile Komisyon Başkanlığının 8 . 2 . 1978 ve 20.2.1979 
tarihli tezkereleri. (C. Senatosu : 4/283) (S. Sayısı : 
672'ye 2 nci Ek) (Dağıtma tarihi : 19 . 3 . 1979) 

59. — Antalya Milletvekili (Eski Maliye Bakanı) 
Deniz Baykal'ın Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 1 . 11 . 1974 tarih ve 1 sayılı Haftalık Ka
rar Cetvelindeki 25 sayılı Makbul Açıkhan'a ait ka
rarın Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve 
Dilekçe Karma Komisyonunun 21 . 2 . 1977 tarih ve 
152 sayılı Raporu ile Komisyon Başkanlığının 3.5.1978 
ve 20 . 2 . 1979 tarihli tezkereleri. (C. Senatosu : 
4/284) (S. Sayısı : 673'e 2 nci Ek) (Dağıtma tarihi : 
19.3.1979) 



60. — Doç. Dr. Yılmaz Ergenekon'un (Eski Ma
liye Bakanı) Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku
rulunun 29 . 4 . 1975 Tarih ve 6 Sayılı Haftalık 
Karar Cetvelindeki 318 sayılı Ayşe Birol'a Ait Kara
rın Tatbik Edilemeyeceğine Dair Yazısı ve 140 sayılı 
Kanunun 12 nci Maddesi Gereğince Kararın Genel 
Kurulda Görüşülmesine Dair Dilekçe Karma Komis
yonunun 21 . 2 . 1977 Tarih ve 164 sayılı Raporu ile 
Komisyon Başkanlığının 3 . 5 . 1978 ve 20 . 2 . 1979 
Tarihli Tezkereleri. (C. Senatosu : 4/292) (S. Sayı
sı : 674'e 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 19 . 3 . 1979) 

61. — Eski Milli Savunma Bakam Feriıd Melen'in 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
22 . 7 . 1976 Tarih ve 36 sayılı Haftalık Karar Cet
velindeki 4243 sayılı Abdussamet Orhan Mestçi'ye 
Ait Kararın Tatbik Edilemeyeceğine Dair Yazısı ve 
140 sayılı Kanunun 12 nci Maddesi Gereğince Ka
rarın Genel Kurulda Görüşülmesine Dair Dilekçe 
Karma Komisyonunun 21 . 2 . 1977 Tarih ve 163 
sayılı Raporu ile Komisyon Başkanlığının 1.3.1978 
ve 20 . 2 . 1979 Tarihli Tezkereleri. (C. Senatosu : 
4/291) (S. Sayısı : 675'e 2 nci ek) (Dağıtma tari
hi : 19 . 3 . 1979) 

62. — Eski Mili Savunma Bakanı Ferid Melen'in 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
22 . 7 . 1976 Tarih ve 36 sayılı Haftalık Karar Cet
velindeki 4254 sayılı Ramazan Kurt'a Ait Kararın 
Tatbik Edilemeyeceğine Dair Yazısı ve 140 sayılı 
Kanunun 12 nci Maddesi Gereğince Kararın Genel 
Kurulda Görüşülmesine Dair Dilekçe Karma Komis
yonunun 21 . 2 . 1977 Tarih ve 161 sayılı Raporu ile 
Komisyon Başkanlığının 8 . 2 . 1978 ve 20 . 2 . 1979 
Tarihli Tezkereleri. (C. Senatosu : 4/289) (S. Sayı
sı : 676'ya 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 19 . 3 . 1979) 

63â — Eski Milli Savunma Bakanı Ferid Melen'in 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
22 . 7 . 1976 Tarih ve 36 sayılı Haftalık Karar Cet
velindeki 4268 sayılı Ali Savaş'a Ait Kararın Tatbik 
Edilemeyeceğine Dair Yazısı ve 140 sayılı Kanunun 
12 nci Maddesi Gereğince Kararın Genel Kurulda 
Görüşülmesine Dair Dilekçe Karma Komisyonunun 
21 . 2 . 1977 Tarih ve 162 sayılı Raporu ile Komis
yon Başkanlığının 8 . 2 . 1978 ve 20 . 2 . 1979 Ta
rihli Tezkereleri. (C. Senatosu : 4/290) (S. Sayısı : 
677'ye 2 nci Ek) (Dağıtma tarihi : 19 . 3 . 1979) 

64. — C. Senatosu eski Urfa Üyesi Halil Balkıs, 
C. Senatosu tzm'ir Üyesi Orhan Kor ve Çanakkale Mil
letvekili Zekiye Gülsenln Dilekçe Karma Komisyo
nu Genel Kurulunun 15.4.1975 tarih ve 3 sayılı Haf

talık Karar Cetvelindeki 129 sayılı Burhan Göksel'e 
ait kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
geleri ve Dilekçe Karma Komisyonunun 21.2.1977 
tarih ve 155, 156, 157 sayılı raporları ile Komisyon 
Başkanlığının 8.2.1978 ve 20.2.1979 tarihli tezkerele
ri. (C. Senatosu : 4/287) (S. Sayısı : 678'e 3 ncü ek) 
(Dağıtma tarihi: 19.3.1979) 

65. — Prof. Dr. Safa Reisoğlu'nun (Eski Mili 
EğMm Bakanı dışardan) Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 28.6.1973 tarih ve 160 sayılı Hafta
lık Karar Cetvelindeki 19212 sayılı Fikriye Okyay'a 
ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 
sayılı Kanunun 12 ndi maddesi gereğince kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Ko
misyonunun 21.2.1977 tarih ve 154 sayılı raporu ile 
Komisyon Başkanlığının 8.2.1978 ve 20.2.1979 tarihi 
tezkereleri. (C. Senatosu : 4/286) (S. Sayısı : 679"a 
2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 19.3.1979) 

66. — İstanbul Milletvekili (Eski Milli Savunma 
Balkanı) lîhami Sancar'ın Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 1.11.1974 tarih ve 1 sayılı Hafta
lık Karar Cetvelindeki 23 sayılı Yaşar KaleM'ye ait 
kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sa
yılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Ko
misyonunun 21.2.1977 tarih ve 153 saydı raporu ile 
Komisyon Başkanlığının 8.2.1978 ve 20.2.1979 tarihli 
tezkereleri. (C. Senatosu : 4/285) (S. Sayısı : 6.80'e 
2 noi ek) (Dağıtma tarihi : 19.3.1979) 

67. — Prof. Dr. Bedri Gürsoy'un (Eski Maliye Ba
kanı dışardan) Dilekçe Karma Komisyonu Genei 
Kurulunun 29.11.1972 tarih ve 135 sayılı Haftalık Ka
rar Cetvelindeki 16459 sayılı îshak Şafak'a ait kara
rın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sayılı 
Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Genel 
Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Komis
yonunun 21.2.1977 tarih ve 52 sayılı raporu ile Ko
misyon Başkanlığının 8.2.1978 ve 20.2.1979 tarihli tez
kereleri. (C. Senatosu : 4/282) (S. Sayısı : 681'e 2 nci 
ek) (Dağrtma tarihi: 19.3.1979) 

68. — C Senatosu Ordu eski Üyesi Selâhattin 
Acar'ın Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 22.7.1976 tarihli ve 36 sayılı Haftalık Karar Cet
velindeki 4264 sayılı Cemal Maden'e ait kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonunun 21.2.1977 tarih ve 158 sayılı 
raporu ile Komisyon Başkanlığının 8.2.1978 ve 
20.2.1979 tarihli tezkereleri. (C. Senatosu : 4/288) (S. 
Sayısı : 682'ye 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 19.3.1979) 



69. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi Maliye 
Balkanı Ziya Müezzinoğlu'nun Dilekçe Karma Komis
yonu Genel Kurulunun 22.7.1976 tarih ve 36 sayılı 
Haftalık Karar Cetvelindeki 4250 sayılı Muazzez Öz-
ipek'e ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı 
ve 140 sayılı Kanunun 12 noi maddesi gereğince ka
rarın Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Kar
ma Komisyonunun 19.4.1978 tarih ve 172 sayılı ra
poru ile Komisyon Başkanlığının 20.2.1979 tarihi tez
keresi. (C. Senatosu : 4/339) (S. Sayısı : 778'e 1 nci 
ek) (Dağıtma tarihi : 19.3.1979) 

70. — Sakarya eski Milletvekili (Eski Adalet Baka
nı) İsmail Müftüoğlu'nun Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 22.7.1976 tarih ve 36 sayılı Haftalık 
Karar Cetvelindeki 4266 sayılı Yusuf Aktaş'a ait ka
rarın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sayılı 
Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Genel Ku
rulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Komisyonu
nun 19.4.1978 tarih ve 169 sayılı raporu ile Komisyon 
Başkanlığının 20.2.1979 tarihli tezkeresi. (C. Senato
su : 4/336) (S. Sayısı : 779'a 1 nci ek) Pağıtma tari
hi : 19.3.1979) 

71. — Adana Milletvekili Ahmet Topaloğlu'nun 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
12 . 11 . 1969 Tarihli ve 71 Sayılı Haftalık Karar 
cetvelindeki 5871 Sayılı Şerife Önkal'a Ait Kararın 
Genel Kurulda Görüşülmesine Dair Önergesi ve 
Dilekçe Karma Komisyonunun 6 . 6 . 1974 tarih 
ve 1, 3 . 3 . 1975 Tarih ve 1, 21 . 2 . 1977 Tarih ve 
1 Sayılı raporları ile Komisyon Başkanlığının 
1 . 3 , 1978 ve 20 . 2 . 1979 Tarihli tezkereleri. (C. 
Senatosu : 4/163) (S, Sayısı : 361'e 4 ncü Ek) (Dağıt
ma tarihi : 21 . 3 . 1979) 

72. — Ziya Müezzinoğlu'nun (Eski Maliye Baka
nı - Dışarıdan) Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 8 . 6 . 1972 tarih ve 128 sayılı Haftabk 
Karar Cetvelindeki 15558 sayılı Aziz Ronabar'a ait 
kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sa
yılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Genel 
Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Komis
yonunun 6 . 6 . 1974 tarih ve 29, 3 . 3 . 1975 tarih 
ve 29, 21 . 2 . 1977 tarih ve 29 sayılı raporları ile 
Komisyon Başkanlığının 1 . 3 .1978 ve 20,2 .1979 
tarihli tezkereleri. (C. Senatosu : 4/164) (S. Sayısı : 
365'e 4 ncü ek) (Dağıtma tarihi: 21 . 3 . 1979) 

73v — Eski Adalet Bakanı ismail Müftüoğlu'nun 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
22. 7. 1976 tarih ve 36 sayılı Haftalık Karar Cetve
lindeki 4257 sayılı Ahmet Barındırır'a ait kararın tat

bik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sayılı Kanunun 
42 nci maddesi gereğince Kararın Genel Kurulda 
görüşülmesine dair Dilekçe Karma Komisyonunun 
21 . 2. 1977 tarih ve 166 sayılı raporu ile Komisyon 
Başkanlığının 8.2.1978 ve 20.2.1979 tarihli tez
kereleri. (C. Senatosu: 4/294) (S. Sayısı : 670'e 2 nci 
ek) (Dağıtma tarihi : 21 .3 ,1979) 

74. — Cumhuriyet Senatosu Manisa Eski Üye
si Orhan Süersan'ın Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 12.11.1969 tarih ve 71 sayılı Haf
talık Karar Cetvelindeki 5894 sayılı Kararının Genel 
Kurulda Görüşülmesine Dair Önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonunun, 31.5.1971 tarih ve 6, 
10 . 5 . 1972 tarih ve 6, 20.6.1974 Tarih ve 6, 
3 . 3 . 1975 Tarih ve 6, 21 .2.1977 Tarih ve 6 
Sayılı Raporları ile Komisyon Başkanlığının 8,2.1978 
ve 20 .2 . 1979 tarihli tezkereleri. (C. Senatosu: 4/81 -
4/22) (S. Sayısı : 1574'e 6 nci Ek) (Dağıtma tarihi : 
22 . 3 . 1979) 

75. — Kırklareli Eski Milletvekili M. Orhan Türic-
kan'ın, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
12.7.1967 tarih ve 38 sayılı Haftalık Karar Cetve
lindeki 2942 sayılı Kararının Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyo
nunun 31.5.1971 tarih ve 17/1, 10.5.1972 tarih ve 17/1, 
26.6.1974 tarih ve 17, 3.3.1975 tarih ve 17, 21.2.1977 
tarih ve 17 sayılı raporları ile Komisyon Başkanlığı
nın 8.2.1978 ve 20.2.1979 tarihfi tezkereleri. (C. Se
natosu : 4/80-4/23) (S. Sayısı : 1575'e 6 nci ek) 
(Dağıtma tarihi : 22.3,1979) 

76. — Konya eskli Milletvekili (Eski Tarım Ba
kanı) Bahri Dağdaş'ın Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 19.6.1967 tarih ve 29 sayılı Hafta
lık Karar Cetvelindeki 2144 sayılı Mürüvet Gökşin'e 
ait Kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 
sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Ko
misyonunun, 20.6.1974 tarih ve 31, 6.3.1975 tarih ve 
31, 21.2.1977 tarih ve 31 sayılı raporları ile Komisyon 
Başkanlığının 3.5.1978 ve 20.2.1979 tarihli tezkereleri. 
(C, Senatosu : 4/167) (S, Sayısı : 380'e 4 ncü ek) (Da
ğıtma tarihi : 22.3,1979) 

77. — îzmir Milletvekili (Eski Milli Eğitim Baka
nı) Ali Naili Erdem'in Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 22.7.1976 tarih ve 36 sayılı Haftalık 
Karar Cetvelindeki 4256 sayılı Türkân Bayram'a ait 
Kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sa
yılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince Kararın Ge
nel Kurulda Görüşülmesine Dair Dilekçe Karma Ko-



misyonunun 19.4.1978 tarih ve 167 sayılı. Raporu ile 
Komisyon Başkanlığının 20.2.1979 tarihli tezkeresi. 
(C. Senatosu : 4/338) (S. Sayısı : 776'ya 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihi : 22.3.1979) 

78. — Adana Milletvekili Ahmet Topaîoğlu'nun, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
12.11.1969 Tarih ve 71 Sayılı Haftalık Karar Cetve
lindeki 5875 Sayılı Ayşe Dursun'a Ait Kararın Genel 
Kurulda Görüşülmesine Dair Önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonunun 6.6.1974 Tarih ve 3, 3.3.1975 
Tarih ve 3, 21.2.1977 Tarih ve 3 Sayılı Raporları ile 
Komisyon Başkanlığının 1.3.1978 ve 20.2.1979 Ta
rihli Tezkereleri. (C. Senatosu : 4/162) (S. Sayısı : 
362'ye 4 ncü Ek) (Dağıtma tarihi : 26.3.1979) 

V 
İKÎ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İÇLER 

A - iKÎNCt GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 
B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 

X I . — Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş ve İşle
yişi hakkında Kanun Tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu içişleri, 
Milli Savunma ve Anayasa ve Adalet komisyonları 
raporları. (M. Meclisi : 1/108; C. Senatosu : 1/628) 
(S. Sayısı : 913) (Dağıtma tarihi : 19 . 4 . 1979) 



Toplantı: 18 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 842 

Cumhuriyet Senatosu Ordu Üyesi Ata Bodur'un Yasama Dokunul
mazlığı Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu 

Anayasa ve Adalet Komisyonu Raporu. (3/1419) 

TC 
Başbakanlık 

Özlük ve Yazı İşleri 
Genel Müdürlüğü 22 . 5 . 1978 
Sayı : 304 - 04243" 

Konu : Cumhuriyet Senatosu Ordu Üyesi Ata Bo
dur'un yasama dokunulmazlığının kaldırılması. 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Hizmet sebebiyle inana kötüye kullanmak fiilini işlediği ileri sürülen Cumhuriyet Senatosu Ordu Üyesi 
Ata Bodur'un, Anayasanın 79 ncu maddesine göre hakkında karar alınması için dosyasının Cumhuriyet Sena
tosu Başkanlığına gönderilmesine üişkin Adalet Bakanlığının 10 . 5 . 1978 gün ve 1.128.46.1978/28251 saydı 
yazısının bir örneği ve eki soruşturma dosyası bağlı olarak sunulmuştur. 

Gereğini izinlerine saygıyla sunarım. 
Bülent Ecevit 

Başbakan 

TC 
Adalet Bakanlığı 

Ceza İşleri Genel Müdürlüğü 10 , 5 . 1078 
Sayı : 1.128.46.1978 

28251 
Konu : Cumhuriyet Senatosu Ordu Üyesi Ata Bo
dur'un, yasama dokunulmazlığı hk. 

Başbakanlık Makamına 

Hizmet sebebiyle inancı kötüye kullanmak fiilini işlediği iddia olunan Cumhuriyet Senatosu Ordu Üye
si Ata Bodur hakkında düzenlenen hazırlık soruşturması evrakı birlikte sunulmuştur. 

Ankara Atatürk Bulvarı 181/2 numaradaki «Yeni Çankaya Kulübü Derneği» nin 1630 sayılı Dernekler 
Kanununun 44 ncü maddesi uyarınca Ankara Valiliğince feshine karar verilerek, aynı Kanunun 46 ncı mad
desine istinaden görevlendirilen Hükümet Komiseri ve Maliye Temsilcisi marifetiyle yapılan tasfiye ve inti
kal işlemleri sırasında, dernek geliri olan 15 378,03 liranın yöneticilerin zimmetinde bulunduğunun tespit 
edilmesi üzerine, amlan Dernek Yönetim Kurulu üyeleri haklarında Ankara Asliye Ceza Hâkimliğine kamu 
davası açıldığı bildirilerek, Yönetim Kurulu Başkanı bulunan adı geçen hakkında da, Türk Ceza Kanununun 
510 ncu maddesi uyarınca takibat yapılacağından bahisle yasama dokunulmazlığının kaldırılması, Ankara 
Cumhuriyet Savcılığınca düzenlenen evraka ait 18 . 4 . 1978 tarih ve Basın Hz, 1977/1505 sayılı fezlekede 
talep edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Ordu Üyesi Ata Bodur hakkında takibat yapılabilmesini teminen, Türkiye Cum
huriyeti Anayasasının 79 ncu maddesi uyarınca, yasama dokunulmazlığının kaldırılması için evrakın, üyesi 
bulunduğu Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına tevdii gerekmektedir. 

Gereği arz olunur. 
Mehmet Can 
Adalet Bakanı 
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Anayasa ve Adalet Komisyonu Raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu 

Esas No. : 3/1419 
Karar No. : 50 

20 . 12 . 1978 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

11 Kasım 1977 tarihinde, hizmet sebebiyle inancı kötüye kullandığı iddia edilen Cumhuriyet Senatosu 
Ordu Üyesi Ata Bodur hakkındaki Hazırlık Soruşturması kâğıtları, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 

79 ncu maddesine göre bir karar verilmek üzere, Cumhuriyet Senatosu Başkanlığınca 25 Mayıs 1978 tarihin
de Komisyonumuza havale olunmuş ve Komisyonumuzca da Cumhuriyet Sttnatosu İçtüzüğünün 139 ncu 
maddesi uyarınca kurulan Alt Komisyona verilmiş idi. 

Alt Komisyon tarafından düzenlenen 14 Haziran 1978 tarihli rapor ve Hazırlık Soruşturması kâğıtlarını 
20 Aralık 1978 tarihli toplantısında inceleyen Komisyonumuz; Ata Bodur tarafından işlendiği iddia olunan 
fiilin sabit ve suç niteliğini haiz görülmesi halinde, Türk Ceza Kanununun 510 ncu maddesinde yaptırımı bu-. 
lunan ve sabit olduğu takdirde bir seneden beş seneye kadar hapis cezasını gerektireceğini gözönünde bulun
durarak ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 79 ncu ve Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün 140 ncı madde
lerinin verdiği takdir yetkisini kullanarak, Ata Bodur'un yasama dokunulmazlığının kaldırılmasını uygun 
görmemiş, hakkındaki kovuşturma ve yargılamanın üyelik sıfatının sona ereceği zamana bırakılmasını karar
laştırmıştır 

Genel Kurulun olurlarına arz edilmek üzere, işbu raporumuz Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Tokat 

Zihni Betil 

Bursa 
Şeref Kayalar 

Toplantıda bulunamadı. 

Hatay 
Mustafa Deliveli 

Niğde 
Ergun Özkan 

Toplantıda bulunamadı. 

Tabii Üye 
Ahmet Yıldız 

Toplantıda bulunamadı. 

Sözcü 
Manisa 

M. Fahri Dayı 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Safa Reisoğlu 

İstanbul 
Ali Oğuz 

Sivas 
Muhittin Taylan 

Tekirdağ 
Hayri Mumcuoğlu 

Kâtip 
Samsun 

Şaban Demirdağ 
Toplantıda bulunamadı. 

Çankırı 
Gürhan Titrek 

Toplantıda bulunamadı. 

İzmir 
Kâmran Erkmenoğlu 

Tabii Üye 
Mucip Ataklı 

Toplantıda bulunamadı. 

Uşak 
Ahmet Tahtakıhç 

Toplantıda bulunamadı, 

C. Senatosu (S. Sayısı : 842) 



Topianü : ıs CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 843 

Cumhuriyet Senatosu Gümüşhane Üyesi Ömer Naci Bozkurt'un Yasa
ma Dokunulmazlığı Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Cumhuriyet 

Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu Raporu. (3/1341) 

TC 
Başbakanlık 11 .4 . 1978 

Özlük ve Yazı İşleri 
Genel Müdürlüğü 
Sayı : 304-03039 

Konu : Cumhuriyet Senatosu Gümüşhane Üyesi Ömer 
Naci Bozkurt'un yasama dokunulmazlığı hk. 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Burdur Valisi bulunduğu sırada Yeşjîlova Llfeesli Müdürü Necaüfi ÇetfngüTe İl dışı nakli kararnamesini tebliğ 
etöİrınîyerek dski görevönde tuttuğu İddia edlilen Cumhuriyet Senatosu Gümüşhane Üyesi Ömer Naci Bozkurt 
hakkında Türküye Cundnırıyeti Anayasasının 79 ncu maddesine göre bir karar veriimesi 'için evrakın adıge-
çeriin iiyesli bulunduğu Oumhurliyet Senatosu Başkanlığı gına gönderiihnesiine itişkiin Adalet Bakanlığından alhnan 
28 . 3 . 1978 gün Ve 1.128.72.1976/19766 say* yazının feCr sureti iîe eki sorutturma evrakı bağlı olarak sunul
muştur. 

Gereğin! İzünîerîne sunarım. 
Bülent Ecevit 

Başbakan 

TC 
Adalet Bakanlığı 28,3. 1978 

Ceza İş. G. Müdürlüğü 
Sayı : 1.128.72.1976/19766 

Konu : Cumhuriyet Senatosu Gümüşhane Üyesi Ömer 
Naci Bozkurt'un yasama dokunulmazlığı hk. 

Başbakanlık Makamına 

Cumhuriyet Senatosu Üyesi Ömer Naci Bozkurt'un Burdur Valisi bulunduğu sırada Yeşilova Lisesi Mü
dürü Necati Çetingül'e il dışı nakil kararnamesini tebliğ ettirilmeyerek eski görevinde tutması sebebiyle İçişleri 
Bakanlığınca verilen 5 . 3 . 1975 gün ve 151-1-58/483-9 sayılı soruşturma emri üzerine düzenlenen evrakın Da
nıştay Başkanlığınagönderildiği ve Danıştay 2 nci Dairesince mumaileyhin Cumhuriyet Senatosu Üyeliğine 
seçildiğinin anlaşılması üzerine «... Cumhuriyet Senatosu üyesi seçilmesinden önceki eyleminden ötürü kovuş
turma açıDaibataesi, yasama dokunulmazlığının kaldırâmasüna bağlı olup, meclüsee yasama dokunulmazlığının kal
dırılması halinde hakkında kovuşturma yapılabileceği, kaldınJrnadığı takdirde haJkkındâlki kamu davasının üyelik 
sıfatının sona ereceği tarihe kadar ertelenmesi gerekeceğinden halen Dairemizce Memurların Yargılanmasına 
ilişkin Yasaya göre karar verilmesine yer olmadığına ve gereğinin yapılması için soruşturma dosyasının Ada
let Bakanlığına gönderilmesiııe..» 25 . 1 . 1978 tarih, E. 1977/357, K. 1978/171 sayı ile karar verildiği anla
şılmıştır. 
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Cumhuriyet Senatosu Gümüşhane Üyesi Ömer Naci Bozkurt hakkında takibat yapılabilmesini teminen, 
Türküye Cumhuriyeti Anayasasının 79 ncu maddesi uyarınca, Yasama dokunulmazlığının kaldırılması için, 
birlikte takdim kılınan evrakın, Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına tevdii gerekmektedir. 

Gereği arz olunur. 
Mehmet Can 

Adalet Bakanı 

Anayasa ve Adalet Kotmfoyomı Raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu 

Esas No. : 6382-3/1341 
Karar No, : 49 

20. 12 . 1978 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

1974 yılında Burdur Valisi bulunduğu sırada, Burdur - Yeşilova Lisesi Müdürünün il dışı nakil emrinin 
yazılı bildirimini yaptırmamakla görevini ihmal ettiği iddia edilen Cumhuriyet Senatosu Gümüşhane Üyesi 
Ömer Nazi Bozkurt hakkındaki Hazırlık Soruşturması kâğıtları, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 79 ncu 
maddesine göre bir karar verilmek üzere, Cumhuriyet Senatosu Başkanlığınca 14 Nisan 1978 tarihinde Komis
yonumuza havale olunmuş ve Komisyonumuzca da Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün 139 ncu maddesi 
uyarınca kurulan Alt Komisyona verilmiş idi. 

Alt Komisyon tarafından düzenlenen 14 Haziran 1978 tarihli rapor ve Hazırlık Soruşturması kâğıtlarını 
20 Aralık 1978 tarihli toplantısında inceleyen Komisyonumuz; Ömer Naci Bozkurt tarafından işlendiği iddia 
olunan fiillerin sabit ve suç niteliğini haiz görülmesi halinde, Türk Ceza Kanununun 230 ncu maddesinde 
yaptırımı bulunan ve sabit olduğu takdirde, bir aydan altı aya kadar hapis ve 100 liradan 500 liraya kadar pa
ra cezasını gerektireceğini gözönünde bulundurarak ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 79 ncu ve Cumhuri
yet Senatosu İçtüzüğünün 140 ncı maddelerinin verdiği takdir yetkisini kullanarak, Ömer Naci Bozkurt'un ya
sama dokunulmazlığının kaldırılmasını uygun görmemiş, hakkındaki kovuşturma ve yargılamanın üyelik sı
fatının sona ereceği zamana bırakılmasını kararlaştırmıştır* 

Genel Kurulun olurlarına arz edilmek üzere, işbu raporumuz, Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 
Başkan 
Tokat 

Zihni Betil 

Bursa 
Şeref Kayalar 

Toplantıda bulunamadı, 
Hatay 

Mustafa Deliveli 
Niğde 

Ergun Özkan 
Toplantıda bulunamadı 

Tabii Üye 
Ahmet Yıldız 

Toplantıda bulunamadı. 

Sözcü 
Manisa 

M. Fahri Dayı 

Cumhurbaşkanınca S. Ü, 
Safa Reisoğlu 

İstanbul 
Ali Oğuz 

Sivas 
Muhittin T aylan 

Tekirdağ 
Hayri Mumcuoğlu 

Kâtip 
Samsun 

Şaban Demirdağ 
Toplantıda bulunamadı. 

Çankırı 
Gürhan Titrek 

Toplantıda bulunamadı. 
izmir 

Kâmran Erkmenoğlu 
Tabii Üye 

Mucip Ataklı 
Toplantıda bulunamadı. 

Uşak 
Ahmet Tahtakılıç 

Toplantıda bulunamadı 

i>m<i 

C. Senatosu (S. Sayısı : 843) 



Toplantı : 18 CUMHURİYET SENATOSU S, Sayısı : 876 

Cumhuriyet Senatosu Kırklareli Üyesi Beyti Arda'nın Yasama 
Dokunulmazlığı Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Cumhuriyet 

Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu Raporu. (3 /1468) 

TC 
Başbakanlık 

Özlük ve Yazı İşleri 13 .. 7 .. 1978 
Genel Müdürlüğü 
Sayı : 304-06615 

40817 
Konu : Cumhuriyet Senatosu Kırklareli Üyesi Beyti 
Arcte'nın Yasama dokunulmazlığı Hk. 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Şahısların ve eşyanın emniyetine tehlike verecek surette vasıta sevk ve idare etniek füflim işlediği ileri sü
rülen Cumhuriyet Senatosu Kırklareli Üyesi Beyti Arda hakkında Anayasanın 79 ncu maddesine göre karar 
alınması için dosyasının Cumhuriyet Senatosu Başkan.-ğırta gönderilmesine ilişkin Adalet Bakanlığının 4.7.1978 
gün ve 1.128.64.978/40817 sayılı yazısının bir örneği ve eki soruşturma dosyası bağlı olarak sunulmuştur. 

Gereğini izinlerine saygıyla sunarım. 
Bülent Ecevit 

Başbakan 

TC 
Adalet Bakanlığı 

Ceza İşleri Genel Müdürlüğü 4.7. 1978 
Sayı : 1.128.64.978 

40817 Konu : Cumhuriyet Senatosu Kırklareli Üyesi Beyti 
Arda'nın yasama dokunulmazlığı Hk. 

BAŞBAKANLIK MAKAMINA 

Şahısların ve eşyanan emniyetine tehlike verecek süette vasıta sevk ve idare etmek Mimi işlediği iddia olu* 
nan Cumhuriyet Senatosu Kırklareli Üyesi Beyti Arda hakkında düzenlenen hazırlık soruşturması evrakı bir
likte sunulmuştur. 

Adı geçenin, 2 . 1 . 1978 günü, sevk ve idaresindeki oto ile Ankara'da Tahran caddesinde dönüş yaptığı 
sırada Ömer Orhan Çetin isimli şahsin kullandığı otoya çarparak hasara sebebiyet vermesinden dolayı, Türk 
Ceza Kanununun 565 nci maddesi gereğince takibat yapılacağından bahisle yaşatma dokunulmazlığının kaldı
rılması, Ankara C. Savcılığınca düzenlenen evraka ait 20 . 6 . 1978 gün ve Hz, 1978/1373 sayıh fezlekede 
talep edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Kırklareli Üyesi Beyti Arda hakkında takibat yapılabilmesini teminen, Türkiye Cum
huriyeti Anayasasının 79 ncu maddesi uyarınca, Yasaca dokunulmazlığının kaMınhnası için evrakın, üyesi 
bukmduğu Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına tevdii gerekmektedir. 

Gereği arz olunur. 
Mehmet Can 

Adalet Bakanı 
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Anayasa ve Adalet Komisyonu Raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu 

Esas No. : 3/1468 
Karar No. : 53 

10 , 1 . 1979 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

2 Ocak 1978 tarihinde şahısların ve eşyanın emniyetine tehlike verecek surette vasıta sevk ve idare ettiği 
iddia olunan Cumhuriyet Senatosu Kırklareli Üyesi Beyti Arda hakkındaki hazırlık soruşturması kâğıtları, 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 79 ncu maddesine göre bir karar verilmek üzere, Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlığınca 31 Temmuz 1978 tarihinde Komisyonumuza havale olunmuş ve Komisyonumuzca da Cumhu
riyet Senatosu İçtüzüğünün 139 ncu maddesi uyarınca kurulan Alt Komisyona verilmiş idi. 

Alt Komisyon tarafından düzenlenen 27 Aralık 1978 tarihli rapor ve hazırlık soruşturması kâğıtlarını 
10 Ocak 1979 tarihli toplantısında inceleyen Komisyonumuz; Beyti Arda tarafından işlendiği iddia olunan 
fiilin sabit ve suç niteliğinde görülmesi halinde, Türk Ceza Kanununun 565 nci maddesinin 1. nci fıkrasında 
yaptırımı bulunan ve sabit olduğu takdirde 20 güne kadar hafif hapis cezası ve 20 liraya kadar hafif para 
cezasını gerektireceğini gözönünde bulundurarak ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 79 ncu ve Cumhuriyet 
Senatosu İçtüzüğünün 140 nci maddelerinin verdiği takdir yetkisini kullanarak, Beyti Arda'nın yasama doku
nulmazlığının kaldırılmasını uygun görmemiş hakkındaki kovuşturma ve yargılamanın üyelik sıfatının sona 
ereceği zamana bırakılmasını kararlaştırmıştır. 

Genel Kurulun olurlarına arz edilmek üzere, işbu raporumuz Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Tokat 

Zihni Betil 

Bursa 
Şeref Kayalar 

Hatay 
Mustafa Deliveli 

Toplantıda bulunamadı 

Niğde 
Ergun Özkan 

Toplantıda bulunamadı 

Tabii Üye 
Ahmet Yıldız 

Sözcü 
Manisa 

M. Fahri Dayı 

C. Bşk. S. Üye 
Safa Reisoğlu 

İstanbul 
Ali Oğuz 

Sivas 
Muhittir, Taylan 

Tekirdağ 
Hayri Mumcuoğlu 

Kâtip 
Samsun 

Şaban Demirdağ 

Çankırı 
Gürhan Titrek 

Toplantıda bulunamadı 

İzmir 
Kâmran Erkmenoğlu 

Tabii Üye 
Mucip Ataklı 

Toplantıda bulunamadı 

Uşak 
Ahmet Tahtakılıç 

Toplantıda bulunamadı 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 876) 



Toplam,: 18 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı :877 

Cumhuriyet Senatosu Konya Üyesi A. Renizi Hatip'in Yasama 
Dokunulmazlığı Hakkmda Başbakanlık Tezkeresi ve Cumhuriyet 

Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu Raporu. (3/1491) 

TC 
Başbakanlık 

Özlük ve Yazı İşleri 
Genel Müdürlüğü 21 . 9 . 1978 
Sayı : 304 - 08423 

Konu : Cumhuriyet Senatosu Konya Üyesi A. Remzi 
Hatipoğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılması. 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hürriyeti hakkındaki Yasaya aykın davrandığı ileri sürülen Cumhuriyet 
Senatosu Konya Üyesi A. Remzi Hatipoğlu hakkında Anayasanın 79 ncu maddesine göre karar alınması 
için dosyasının Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmesine ilişkin Adalet Bakanlığının 14 . 9 . 1978 
gün ve 1-128-83-1978/53376 sayıh yazısının bir örneği ve eki soruşturma dosyası bağlı olarak sunulmuştur. 

Gereğini izinlerine saygıyla sunarım. 

Bülent Ecevit 
Başbakan 

14 . 9 . 1978 

Konu : Cumhuriyet Senatosu Konya Üyesi A. Remzi 
Hatipoğlu'nun Yasama dokunulmazlığı Hk. 

BAŞBAKANLIK MAKAMINA 

Cumhuriyet Senatosu Konya Üyesi A. Remzi Hatipoğlu'nun 29 . 5 . 1978 günü Konya'da tertip olunan 
mitingde, Türk Ceza Kanumunun 163/4 ncü maddesine ve 171 sayıh Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hürriyeti 
hakkındaki Kanuna muhalefet etmesi sebebiyle, Türk Ceza Kanununun 163/4, 171 sayıh Kanunun 7-11-18/1, 
2, 3 ve 22 nci maddeleri uyarınca takibat yapılacağından bahiste Yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
Konya C. Savcılığınca düzenlenen evraka ait 24 . 8 . 1978 günlü fezlekede talep edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Konya Üyesi A» Remzi Hatipoğlu hakkında takibat yapuabihnesini teminen, Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasasının 79 ncu maddesi uyarınca, yasama dokunulmazlığının kaldmhnası için evrakın, 
üyesi bulunduğa Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına tevdii gerekmektedir. 

Gereği arz olunur. 
Mehmet Can 

Adalet Bakam 

TC 
Adalet Bakanlığı 

Ceza İşleri Genel Müdürlüğü 
Sayı : 1.128.83.1978 

53376 
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Anayasa ve Adalet Komisyonu Raporu 
Cumhuriyet Senatosu 

Anayasa ve Adalet Komisyonu 
Esas No. : 3/1491 

Karar No. : 52 

10 , 1 . 1979 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
29 Mayıs 1978 tarihinde, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü hakkındaki Yasaya aykırı davrandığı iddia edilen 

Cumhuriyet Senatosu Konya Üyesi A. Remzi Hatipoğlu hakkındaki hazırlık soruşturması kâğıtları, Türki
ye Cumhuriyeti Anayasasının 79 ncu maddesine göre bir karar verilmek üzere, Cumhuriyet Senatosu Baş
kanlığınca 25 Eylül 1978 tarihinde Komisyonumuza havale olunmuş ve Komisyonumuzca da Cumhuriyet 
Senatosu İçtüzüğünün 139 ncu maddesi uyarınca kurulan Alt Komisyona verilmiş idi. 

Alt Komisyon tarafından düzenlenen 27 Aralık 197S tarihli rapor ve hazırlık soruşturması kâğıtlarını 
10 Ocak 1979 tarihli toplantısında inceleyen Komisyonumuz; A. Renizi Hatipoğlu tarafından işlendiği iddia 
olunan fiilin sabit ve suç niteliğini haiz görülmesi halinde, Türk Ceza Kanununun 163 ncü maddesinin 4 ncü 
fıkrasında ve Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü hakkındaki Kanunun 18 ve 22 nci maddelerinde yaptırımı bulu
nan ve sabit olduğu takdirde, Türk Ceza Kanununun 163 ncü maddesinin 4 ncü fıkrasına göre 1 yıldan 6 
yıla kadar ağır hapis cezasını, 171 sayılı Kanunun 18 nci maddesine göre 6 aydan 1 yıla kadar hapis ve 500 
liradan 1 COO liraya kadar ağır para cezası ile 171 sayılı Kanunun 22 nci maddesine göre de 6 aydan 1 yıla 
kadar hapis ve 500 liradan 1 000 liraya kadar ağır para cezası ile 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasını ge
rektireceğini gözönünde bulundurarak ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 79 ncu ve Cumhuriyet Senatosu 
İçtüzüğünün 140 nci maddesinin verdiği takdir yetkisini kullanarak, A. Remzi Hatipoğlu'nun yasama doku
nulmazlığının kaldırılmasını uygun görmemiş ve hakkındaki kovuşturma ve yargılamanın üyelik sıfatının so
na ereceği zamana bırakılmasını kararlaştırmıştır. 

Genel Kurulun olurlarına arz edilmek üzere, işbu raporumuz Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Tokat 

Zihni Betil 

Bursa 
Şeref Kayalar 

Hatay 
Mustafa Deliveli 

Toplantıda bulunamadı 

Niğde 
Ergun Özkan 

Toplantıda bulunamadı 

Tabii Üye 
Ahmet Yıldız 

Sözcü 
Manisa 

M. Fahri Dayı 

C. Bşk. S. Üye 
Safa Reisoğlu 

İstanbul 
Ali Oğuz 

Sivas 
Muhittin Tayları 

Tekirdağ 
Hayri Mumcuoğlu 

Kâtip 
Samsun 

Şaban Demirdağ 

Çankırı 
Gürhan Titrek 

Toplantıda bulunamadı 

İzmir 
Kâmran Erkmenoğlu 

Tabii Üye 
Mucip Ataklı 

Toplantıda bulunamadı 

Uşak 
Ahmet Tahtakılıç 

Toplantıda bulunamadı 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 877) 



Topianü : ıs CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı :878 

Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Şeref Bakşık'ın Yasama Doku
nulmazlığı Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Cumhuriyet Sena

tosu Anayasa ve Adalet Komisyonu Raporu. (3/1482) 

TC 
Başbakanlık 18 .8 . 1978 

Özlük ve Yazı İşleri Genel Müdürlüğü 
Sayı : 304-07630 

Konu : Cumhuriyet Senatosu izmir Üyesi Şeref 
Bakşılk'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması. 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Kişilerin ve nesnelerin güvenliklerine çekince verecek biçimde iaraç yönetmek fiifini işlediği Heri sürülen 
Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Şeref Baikşık hakkında Anayasanın 79 ncu maddesine göre karar afan-
ması için dosyasının Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmesine iMşkfin Adalet Bakanlığının 9.8.1978 
gün ve 1.128.73-1978/47287 sayılı yazısının bir örneği ve eki soruşturma dosyası bağlı olarak sunulmuştur. 

Gereğini Millerine saygıyla sunarım. 
Bülent Ecevit 

Başbakan 

TC 
Adalet Bakanlığı 9 , 8 z 1978 

Ceza îş. Gn. Müdürlüğü 
1.128.73.1978/47287 

Konu : Cumhuriyet Senatosu İzatriir Üyesi Şeref 
/Balkşıik'ın yasama doikunıutoa2ilıı.ğı Hk. 

BAŞBAKANLIK MAKAMINA 

Şahısların ve eşyanın emniyetine tehlike verecek surette vasıta sevk ve idare ettiği iddia olunan Cum
huriyet Senatosu İzmir Üyesi Şeref Bakşık hakkında düzenlenen hazırlık soruşturması evrakı birlikte sunul
muştur. 

Adı geçenin, 15.6.1978 günü Ankara'da Cemal Gürsel caddesinde sevk ve idaresindeki oto üe seyreder
ken, yoMan geçmekte bulunan Haydar Kohıaçık isimli şahsa çarparak iş ve gücüne mani olmayacak dere
cede yaralanmasına sebebiyet vermesinden dolayı, TCK. rtun 565/1 nci maddesi gereğince takibat yapdaca-
ğından bahiste yasama dokunulmazlığının kaMırıiması, Ankara C. Savcılığınca düzenlenen evraka ait 25.74978 
gün ve Hz. 1978/20689 sayılı fezlekede talep edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Şeref Bakşık hakkında takibat yapılabilmesini teminen, Türkiye Cum
huriyeti Anayasasının 79 ncu maddesi uyarınca, Yasama dokunulmazlığının kaldırılması için evrakın, 
üyesS bulunduğu Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına tevdii gerekmektedir. 

Gereği arz olunur. 
Mehmet Can 

Adalet Bakam 
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Anayasa ve Adalet Komisyonu Raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu 

Esas No. : 3/1482 
Karar No. : 56 

10 . 1 . 1979 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

15 Haziran 1978 tarihinde, şahısların ve eşyanın emniyetine tehlike verecek surette vasıta sevk ve idare-
ettiği iddia olunan Cumhuriyet Senatosu izmir Üyesi Şeref Bakşık hakkındaki hazırlık soruşturması kâğıt
ları, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 79 ncu maddesine göre bir karar verilmek üzere, Cumhuriyet Se
natosu Başkanlığınca 24 Ağustos 1978 tarihinde Komisyonumuza havale olunmuş ve Komisyonumuzca 
da Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün 139 ncu maddesi uyarınca kurulan Alt Komisyona, verilmiş idi. 

Alt Komisyon tarafından düzenlenen 27 Aralık 1978 tarihli rapor ve hazırlık soruşturması kâğıtlarını 
10 Ocak 1979 tarihli toplantısında inceleyen Komisyonumuz; Şeref Bakşık tarafından işlendiği iddia olunan 
fiilin sabit ve suç niteliğinde görülmesi halinde, Türk Ceza Kanununun 565 nci maddesinin 1 nci fıkrasında 
yaptırımı bulunan ve sabit olduğu takdirde 20 güne kadar hafif hapis cezası ve 20 liraya kadar hafif para 
cezasını gerektireceğini gözönünde bulundurarak ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 79 ncu ve Cumhu
riyet Senatosu İçtüzüğünün 140 ncı maddelerinin verdiği takdir yetkisini kullanarak, Şeref Bakşık'ın yasama 
dokunulmazlığının kaldırılmasının uygun görmemiş ve hakkındaki kovuşturma ve yargılamanın üyelik sıfatı
nın sona ereceği zamana bırakılmasını kararlaştırmıştır. 

Genel Kurulun olurlarına arz edilmek üzere, işbu raporumuz Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Tokat 

Zihni Betîl 

Bursa 
Şeref Kayalar 

Hatay 
Mustafa Deliveli 

Toplantıda bulunamadı 

Niğde 
Ergun Özkan 

Toplantıda bulunamadı 

Tabii Üye 
Ahmet Yıldız 

Sözcü 
Manisa 

M. Fahri Dayı 

C. Bşk. S. Üye 
Safa Reisoğlu 

İstanbul 
Ali Oğuz 

Sivas 
Muhittin Tayları 

Tekirdağ 
Hayri Mumcuoğlu 

Kâtip 
Samsun 

Saban D emir dağ 

Çankırı 
Gürhan Titrek 

Toplantıda bulunamadı 

İzmir 
Kâmran Erkmenoğlu 

Tabii Üye 
Mucip Ataklı 

Toplantıda bulunamadı 

Uşak 
Ahmet Tahtakılıç 

Toplantıda bulunamadı 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 878) 



Topiant,: ıs CUMHURİYET SENATOSU 3 . Sayısı : 879 

Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesi Refet Aksoyoğîu'nun Yasama 
Dokunulmazlığı Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Cumhuriyet 

Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu Raporu» (3/1441) 

TC 
Başbakanlık 

Özlük ve Yazı İşleri Genel Müdürlüğü 
Sayı : 304 04809 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

6085 sayılı Karayolları Trafik Kamusuna muhalefet eltiği iddia olunan Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesi 
Refet Aksoyoğlu hakkmda Anayasalın 79 ncu maddesine göre karar alınması için dosyasmm Cumhuriyet 
Senatosu Başkanlığına gönderilmesine ilişkin Adalet Bakanlığının. 5 .6 .1978 gün ve 1.128,43.1978/33844 sa
yılı yazısının bir örneği ve eki soruşturma dosyası bağlı olarak sunulmuştur. 

Gereğini izinlerine saygıyla sunarsın. 
Bülent Ecevit 

Başbakan 

TC 
Adalet Bakanlığı . 5 . 6 . 1978 

Ceza İş. Gn. Müdürlüğü 
Sayı : 1.128.48.1978-33844 

Konu : Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesi 
Refet Aksoyoğîu'nun yasama dikunulmaz-
lığı Hk. 

BAŞBAKANLİK MAKAMINA 

6085 sayılı Karayolları Trafik Kanununa muhalefet ettiği iddia olunan Cumhuriyet Senatosu Tabii 
Üyesi Refet Aksoyoğlu hakkında düzenlenen soruşturma evrakı, Hendek C. Savcılığının 16 .5 .1978 tarih ve 
1978/822 Muti. sayılı yazısıyla alınmak!:-. birlikte sunulmuştur. 

Adı geçenin, 29 .3 .1978 günü sevk ve idaresindeki oto ile meskûn mahalde 92 km. süratle seyrettiğinden 
radarla tespit edilmesi sebebiyle, 6085 say ıh Karayolları Trafik Kanununun' 33 ve 58/B maddelerine muha
lefet suçundan tanzim olunan 29 . 3 . 1978 tarihli trafik zabıt varakasına istinaden Hendek Sulh Ceza 
Mahkemesinde yapılan yargılanması sırasında, Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesi bulunduğunun anlaşılması 
üzerine, yasama dokunulmazlığının kaldırılması yolanda karar temini için C. Savcılığına müzekkere yazıl
masına karar verildiği anlaşılmıştır. 

Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesi Refet Aksoyoğlu hakkındaki yargılamaya devam olunabilmesini temi-
nen, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 79 ncu maddesi uyarınca, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
için evrakın, üyesi bulunduğu Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına tevdii gerekmektedir. 

Gereği arz olunur. 
Mehmet Can 

Adalet Bakam 

14 . 6 . 1978 

Konu : Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesi 
Refet Aksoyoğîu'nun yasama dıkunulmaz-
İığı. 
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Anayasa ve Adalet Komisyonu Raporu 
Cumhuriyet Senatosu 

Anayasa ve Adalet Komisyonu 
Esas No. : 311441 

Karar No. : 57 

10 . 1 . 1979 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
29 Mart 1978 tarihinde 6085 sayılı Karayolları ve Trafik Kanununa aykırı hareket ettiği iddia olunan 

Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesi Refet Aksoyoğlu hakkındaki hazırlık soruşturması kâğıtları, Türkiye Cum
huriyeti Anayasasının 79 ncu maddesine göre bir karar verilmek üzere, Cumhuriyet Senatosu Başkanlığınca 
15 Haziran 1978 tarihinde Komisyonumuza havale olunmuş ve Komisyonumuzca da Cumhuriyet Senatosu 
içtüzüğünün 139 ncu maddesi uyarınca kurulan Altkomisyona verilmiş idi. 

Altkomisyon tarafından düzenlenen 27 Aralık 1978 tarihli rapor ve hazırlık soruşturması kâğıtlarını 
10 Ocak 1979 tarihli topîant-smda inceleyen Komisyonumuz; Refet Aksoyoğlu tarafından işlendiği iddia olu
nan fiilin sabit ve suç nitel'ğinde görülmesi halinde. 6085 sayılı Karayolları ve Trafik Kanununun 58 nci 
maddesinin (B) bendinde yaptırmı bulunan ve sabit olduğu takdirde 100 liradan 1 000 ii-aya kadar hafif 
para cezası ve icabına göre 1 aya k?rdar hafif hapis cezasını gerektireceğini gözönünde bulundurarak ve Tür
kiye Cumhuriyeti Anayasasının 79 ncu ve Cumhuriyet Senatosu içtüzüğünün 140 ııcı maddelerinin verdiği 
takdir yetkisini kullanarak, Refet Aksoyoğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılmasını uygun görmemiş 
ve hakkındaki kovuşturma ve yargılamanın üyelik sıfatının sona ereceği zamana bırakılmasını kararlaştır
mıştır. 

Genel Kurulun olurlarına arz edilmek üzere, işba raporumuz Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Tokat 

Zihni Beti] 

Sözcü 
Manisa 

M. Fahri Dayı 

Kâtip 
Samsun 

Şaban D emir dağ 

Bursa 
Şeref Kayalar 

C. Bşk. S. Üye 
Safa Reisoğlu 

Çarıkın 
Gürhan Titrek 

Toplantıda bulunamadı 

Hatay 
Mustafa Deliveli 

Toplantıda bulunamadı 

İstanbul 
Ali Oğuz 

İzmir 
Kâmran Erkmenoğlu 

Niğde 
Ergun Özkan 

Toplantıda bulunamadı 

Sivas 
Muhitim Tayları 

Tabu Üye 
Mucip Ataklı 

Toplantıda bulunamadı 

Tabii Üye 
Ahmet Yıldız 

Tekirdağ 
Hay i i Mumcu oğlu 

Uşak 
Ahmet Tahtakılıç 

Toplantıda bulunamadı 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 879) 



Topiant,: ıs CUMHURİYET SENATOSU S, Sayısı : 880 

Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Süleyman Efe'nin Yasama 
Dokunulmazlığı Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Cumhuriyet 

Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu Raporu. (3/1564) 

TC 
Başbakanlık 4 . 12 . 1978 

Özlük ve Yazı İşleri Genel Müdürlüğü 
Sayı : 304-11103 

Konu : Cumhuriyet Senatosu Malatya Üye
si Süleyman Efe'nin yasama dokunulmaz
lığının kaldırılması. 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Devletin kolluk kuvvetlerini açıkça aşagıîadîğî ve hor gördüğü ileri sürülen Cumhuriyet Senatosu Malat
ya Üyesi Süleyman Efe hakkında, Anayasanın 79 ncu maddesine göre karar alınması için dosyanın Baş
kanlığınıza gönderilmesine ilişkin, Adalet Bakanlığının 24.11.1978 gün ve 1.133.3642.1978-79544 sayılı yazısı
nın bir örneği ve eki soruşturma dosyası ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini izinlerine saygıyla sunarım. 
Bülent Ecevit 

Başbakan 

TC 
Adalet Bakanlığı 

Ceza İş. Gn. Müdürlüğü 
Sayı : 1.133.3642/1978 

Konu : Cumhuriyet Senatosu Malatya Üye
si Süleyman Efe'nin yasama dokunulmazlı
ğı Hk. 

BAŞBAKANLIK MAKAMİNA 

Devletin emniyet muhafaza kuvvetlerin! alenen tahkir ve tezyif ettiği iddia olunan Cumhuriyet Senatosu 
Malatya Üyesi Süleyman Efe hakkında tanzim olunan hazırlık soruşturma evrakı birlikte sunulmuştur. 

Adı geçenin Hürriyet Gazetesi muhabirine verdiği bu gazetenin 8 . 8 . 1978 günlü nüshasının 1 -15 nci 
sayfasında (CHP Senatörü Efe: Kızımı karakolda dövdüler) başlığı altında yayımlanan demecimi eki «... Po
lisin yeniçeri ocağından farkı kalmadı... Polisin terbiyesi değiştirilmelidir. Cam sıkıldığında döven, söven, rüşvet 
yiyen, keyfi davranan polis örgütünün bir zamanlar Osmanlı Devletinin başına bela olan yeniçeri ocağın
dan farkı kalmamıştır...») sözlerinden dolayı TCK'nun 159/1, 173/son maddeleri gereğince takibat yapılaca
ğından bahisle yasama dokunulmazlığının kaldırılması Ankara C. Savcılığının 2 .11 .1978 gün ve 1978/1004 
basın hz. sayılı yazısı ile talep edilmiş ve Bakanlığımızca 16 . 11 . 1978 günlü mucipname ile takibat yapıl
masına izin verilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Süleyman Efe hakkında takibat yapılabilmesini teminen Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasasının 79 ncu maddesi uyannca yasama dokunulmazlığının kaldırılması için evrakın 
üyesi bulunduğu Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına tevdii gerekmektedir. 

Gereği arz olumuv Mehmet Can 
Adalet Bakanı 
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Anayasa ve Adalet Komisyonu Raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu 

Esas No. : 3/1564 
Karar No. : 55 

10 . 1 . 1979 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

7 Ağustos 1978 tarihinde Devletin emniyet muhafaza kuvvetlerini alenen tahkir ve tezyif ettiği iddia 
olunan Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Süleyman Efe hakkındaki hazırlık soruşturması kâğıtları, Türki
ye Cumhuriyeti Anayasasının 79 ncu maddesine göre bir karar verilmek üzere, Cumhuriyet Senatosu Baş
kanlığınca 6 Aralık 1978 tarihinde Komisyonumuza havale olunmuş ve Komisyonumuzca da Cumhuriyet 
Senatosu İçtüzüğünün 139 ncu maddesi uyarınca kumlan Altkomisyona verilmiş idi. 

Altkomisyon tarafından düzenlenen 27 Aralık 1978 tarihli rapor ve hazırlık soruşturması kâğıtlarını 10 
Ocak 1979 tarihli toplantısında inceleyen Komisyonumuz; Süleyman Efe tarafından işlendiği iddia olunan 
fiilin sabit ve suç niteliğinde görülmesi halinde, Türk Ceza Kanununun 159 ncu maddesinin 1 nci fıkrasın
da ve 173 ncü maddesinin son fıkrasında yaptırımı bulunan ve sabit olduğu takdirde 1 seneden 6 seneye ka
dar ağır hapis cezasını ve verilecek cezanın 1/3'ünden aşağı ve ceza müddetini geçmemek üzere tayin oluna
cak bir yerde emniyeti umumiye nezareti altına alınma cezasını gerektireceğini gözönünde bulundurarak ve 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 79 ncu ve Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün 140 ncı maddelerinin ver
diği takdir yetkisini kullanarak, Süleyman Efe'nin yasama dokunulmazlığının kaldırılmasını uygun görme
miş ve hakkındaki kovuşturma ve yargılamanın üyelik sıfatının sona ereceği zamana bırakılmasını kararlaş
tırmıştır. 

Genel Kurulun olurlarına arz edilmek üzere, işbu raporumuz Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

ıBaşkan 
Tokat 

Zihni Betil 

Bursa 
Şeref Kayalar 

Hatay 
Mustafa Deliveli 

Toplantıda bulunamadı 

Niğde 
Ergun Özkan 

Toplantıda bulunamadı 

Tabii Üye 
Ahmet Yıldız 

Manisa 
Sözcü 

M. Fahri Dayı 

C. Bşk. S. Üye 
Safa Reisoğlu 

İstanbul 
Ali Oğuz 

Sivas 
Muhittin Taylan 

Tekirdağ 
Hayri Mumcuoğlu 

Kâtip 
Samsun 

Şaban Demirdağ 

Çankırı 
Gürhan Titrek 

Toplantıda bulunamadı 
İzmir 

Kâmran Erkmenoğlu 

Tabii Üye 
Mucip Ataklı 

Toplantıda bulunamadı 

Uşak 
Ahmet Tahtakılıç 

Toplantıda bulunamadı 

*>•-« 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 880) 



Toptant, : ıs CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 881 

Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi Mehmet Ali Ankan'sn Ya
sama Dokunulmazlığı Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu Raporu- (3/1467) 

TC 
Başbakanlık 6 . 7 . 1978 

Özlük ve Yazı İşleri Genel Müdürlüğü 
Sayı : 304-06370 

Konu : Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi 
Mehmet Ali Arıkan'ın yasama dokunulmazlı
ğının kaldırılması. 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Şahısların ve eşyanın emniyetine tehlike verecek surette vasıta sevk ve idare etmek fiilini işlediği ileri sü
rülen Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi Mehmet AH Ankan hakkında Anayasanın 79 ncu maddesine göre 
hakkında karar alınması için dosyasının Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmesine ilişkin Adalet 
Bakanlığının 2 7 . 6 . 1 9 7 8 gün ve 1.128-61-1978/38946 sayılı yazısının bir örneği ve eki soruşturma dosyası 
bağlı olarak sunulmuştur. 

Gereğini izinlerine saygıyla sunarım. 
Bülent Ecevit 

Başbakan 

TC 
Adalet Bakanlığı 

' Ceza İş. Gn. Müdürtüğü 27 . 6 . 1978 
Sayı : 1.128-61-197 8J 38946 

Konu : Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi Mehmet Ali 
Arıkan'ın yasama dokunulmazlığı Hk. 

BAŞBAKANLIK MAKAMINA 

Şahısların ve eşyanın emniyetine tehlike verecek surette vasıta sevk ve idare etmek fiilini işlediği iddia 
olunan Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi Mehmet Ali Ankan hakkında düzenlenen hazırlık soruşturması 
evrakı birlikte sunulmuştur. 

Adı geçenÜn, 2.5.1978 günü, sevk ve idaresindeki oto ile Ankara'da Esat caddesinde seyrederken, Kadîr 
Kalfa İsimli şahsa ait otomobile çarparak hasara sebebiyet vermesinden dolayı, TCK.'nun 565/1 nei maddesi 
uyannca takibat yapılacağından bahisle yasama dokunulmazlığının kaldırılması, Ankara C. Savcılığının 
9.6.1978 tarih ve Hz. 1978/160)83 sayılı yazısıyla talep edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi Mehmet Ali Ankan hakkında takibat yapdabümesıni teminen, Tür
kiye Cumhuriyeti Anayasasının 79 ncu maddesi uyannca, yasama dokunumıazhğımn kaldmunası için evrakın, 
üyesi bulunduğu Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına tevdii gerekmektedir. 

Gereği arz olunur. 
Salih Yıldız 

Adalet Bakanı V. 
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Anayasa ve Adalet Komisyonu Raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu 

Esas No. : 3/1467 
Karar No. : 54 

10 . 1. 1979 

Gumhurıyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

2 Mayıs 1978 tarihinde şahısların ve eşyanın emniyetine tehlike verecek surette vasıta sevk ve idare et
tiği iddia olunan Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi Mehmet Ali Arıkan hakkındaki hazırlık soruşturması 
kâğıtları, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 79 ncu maddesine göre bir karâr verilmek üzere, Cumhuriyet 
Senatosu Başkanlığınca 11 Temmuz 1978 tarihinde Komisyonumuza havale olunmuş ve Komisyonumuzca da 
Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün 139 ncu maddesi uyarınca kurulan Altkomisyona verilmiş idi. 

Altkomisyon tarafından düzenlenen 27 Aralık 1978 tarihli rapor ve hazırlık soruşturması kâğıtlarını 10 
Ocak 1979 tarihli toplantısında inceleyen Komisyonumuz; Mehmet Ali Arıkan tarafından işlendiği iddia olu
nan fiilin sabit ve suç niteliğinde görülmesi halinde, Türk Ceza Kanununun 565 nci maddesinin 1 nci fık
rasında yaptırımı bulunan ve sabit olduğu takdirde 20 güne kadar hafif hapis cezası ve 20 liraya kadar hafif 
para cezası gerektireceğini gözönünde bulundurarak ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 79 ncu ve Cumhu
riyet Senatosu İçtüzüğünün 140 nci maddelerinin verdiği takdir yetkisini kullanarak, Mehmet Ali Arıkan'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasını uygun görmemiş ve hakkındaki kovuşturma ve yargılamanın üyelik 
sıfatının sona ereceği zamana bırakılmasını kararlaştırmıştır. 

Genel Kurulun olurlarına arz edilmek üzere, işbu raporumuz Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Tokat 

Zihni Betil 

Bursa 
Şeref Kayalar 

Hatay 
Mustafa Deliveli 

Toplantıda bulunamadı 

Niğde 
Ergun Özkan 

Toplantıda bulunamadı 

Tabii Üye 
Ahmet Yıldız 

Sözcü 
Manisa 

M. Fahri Dayı 

. C. Bşk. S. Üye 
Safa Reisoğlu 

İstanbul 
Ali Oğuz 

Sivas 
Muhittin Tayfan 

Tekirdağ 
Hayrı Mumcuoğlu 

Kâtip 
Samsun 

Şaban D emir dağ 

Çankırı 
Gürhan Titrek 

Toplantıda bulunamadı 
izmir 

Kâmran Erkmenoğht* 

Tabii Üye 
Mucip Ataklı 

Toplantıda bulunamadı 

Uşak 
Ahmet Tahtakılıç 

Toplantıda bulunamadı 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 881) 



Toplat : ıs CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 913 

Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Kanun 
Tasarısının Millet Meclisince Kabul Olunan Metni ve Cumhuriyet 
Senatosu İçişleri, Milli Savunma ve Anayasa ve Adalet Komisyon

ları Raporları (M. Meclisi; 1/İ08; C. Senatosu : 1/628) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 131) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 8 . 2 . 1979 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 1475 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet MecKanin 7 . 2 . 1979 tarMi 45 nci BirieşiETİnde görüşülerek açık oyla kabul ed;îea, Uyuşmazhk 
Mahkemesinhı Kuruluş ve tşîcy:şi hakkında Kanun Tasana, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Cahit Karakaş 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasarı 16.3. 1978 tarihinde Başkanlıkça ilk komisyona havale edilmiş ve Genel Kurulun 21, 
28 . 6 . 1978; 23, 30.1; 1, 6, 7 . 2 . 1979 tarihli 161, 164, 38, 41, 43, 44 ve 45 nci Birleşimlerinde görüşüle
rek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 131) 

TC 
Başbakanlık 7 . 3 . 1978 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 
Dairesi Başkanlığı 

Sayı : 101 - 229(03042 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Adalet Bakanlığımca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arza Bakanlar Kurulunca 28 . 2 . 197S 
tarHıInde kararlaştırılan «Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş ve İşleyişi hakkında Kanun Tasarısı» fle ge
rekçesi ilişikte sunulmuştur. 

Gereğimin yapılmasını saygıyla arz ederim. 
Bülent Ecevit 

Başbakan 

G E R E K Ç E 

«Türkiye Cumhuriyeti Anayasası» Adli, idari ve askeri olmak üzere üç yargı sistemi kabul etmiş bulun
maktadır. Her sistem içinde çıkan görev ve hüküm uyuşmazlıkları, başlarındaki kurulda kesin olarak çözüm
lenmektedir. Adli, idari ve askeri yargı mercileri arasında meydana gelen görev ve hüküm uyuşmazlıkları 
ise, bu üç sistemi ve başlarındaki kurulları birbirine karşı bağımsız bulundurabilmek için, her yargı sistemi-
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nin en yüksek kurulundan seçilecek üyelerden teşkil edilmiş bir heyette çözümlemek gerekmektedir. Bu se
beplerdir ki, «Türkiye Cumhuriyeti Anayasası» nın 142 nci maddesiyle böyle bir müessesenin kurulması ön
görülmüş bulunmaktadır. Bu maddeye göre Uyuşmazlık Mahkemesi ceza alanını dahi içine almak üzere adli, 
idari ve askeri yargı mercileri arasındaki görev ve hüküm uyuşmazlıklarını çözümlemekle görevli bulundu
ğundan görev alanı 4788 sayilı Kanunla kurulmuş bulunan bugünkü «Uyuşmazlık Mahkemesi» nin görev ala
nına göre çok geniştir. 

1. Anılan 4788 sayılı Uyuşmazlık Mahkemesi kurulması hakkındaki Kanunun 1 nci maddesinde de adli 
idari ve askeri yargı mercileri arasındaki görev ve hüküm uyuşmazlıklarının hukuk davaları alanında çözül
mesi görevi Uyuşmazlık Mahkemesine verilmiştir. Bu Kanunun yürürlüğe konulduğu 1945 yılında asker kişi
lere ilişkin idari davalar Askeri Yargıtayca çözümlenmekte idi. Bundan dolayı idari davalar alanında askeri 
yargı ile idari yargı arasında uyuşmazlık çıkması söz konusu idi. Ancak daha sonra kabul edilen bir kanun 
ile Askeri Yargıtayın idari davalara ilişkin görevi sona erdirilmiş bulunduğundan yürürlükte olan kanuna 
göre idari dava alanında idari yargı ile askeri yargı arasında uyuşmazlık çıkması olanağı kalmamıştır. Yalnız 
Anayasanın Danıştaya ilişkin 140 nci maddesine 20 . 9 . 1971 günlü ve 1488 sayılı Anayasa değişikliği ile ek
lenen altıncı fıkraya göre asker kişilerle ilgili idari eylem ve işlemlerin yargı denetimi yeni kurulmuş olan 
«Askeri Yüksek İdari Mahkemesi» ne verilmiştir. Bu fıkra. Danıştayı düzenleyen maddeye eklenmiş ise de bu 
mahkemenin adı ve kendisine verilen görevin niteliği dolayısıyla askeri bir mahkeme olduğundan kuşku yok
tur; o halde Anayasanın 142 nci maddesinde anılan «Askeri Yargı Mercileri» deyiminin kapsamına bu mah
keme de girecek, başka deyimle bu mahkeme ile Danıştay arasında görev ve hüküm uyuşmazlığı söz konusu 
olabilecektir. Bu durum karşısında tasarıda bu yön gözönünde tutulmuştur. 

4788 sayılı Uyuşmazlık Mahkemesi Kurulması hakkındaki Kanun ile Askeri ve Umumi mahkemeler ara
sında çıkan hukuki uyuşmazlıkların Uyuşmazlık Mahkemesinde çözümlenmesi öngörülmüş diğer taraftan as
keri mahkemelerle umumi mahkemeler arasında cezai yönden olumlu ve olumsuz görev uyuşmazlıklarını çö
zümleyen merci 1631 sayılı Yasada, Yargıtay Ceza Genel Kurulu olduğu belirtilmiş; ayrıca 1684 sayılı Ya
sada umumi mahkemeler, karar hâkimleri ve müstantiklerle idare heyetleri ve hususi kaza salahiyetini haiz 
makamlar arasındaki uyuşmazlığın çözüm yerinin de Temyiz Ceza Heyeti Umumiyesi olduğu gösterilmiştir. 
Ancak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 142 nci maddesiyle adli, idari ve askeri yargı mercileri arasındaki 
tüm görev ve hüküm uyuşmazlıklarının, Uyuşmazlık Mahkemesi tarafından çözümleneceğini derpiş etmiş, ahi
ren yürürlüğe giren 353 sayılı Askeri Yargılama Usulü Kanununun 259 ncu maddesi ile 1631 sayılı Yasa yü
rürlükten kaldırıldığı gibi askeri mahkemelerin de 1684 sayılı Yasada anılan (. . . . vesair kaza selahiyetini 
haiz makamlar) dan sayılmasının mümkün olmayacağı Asker; Yargıtay tarafından içtihat edildiği gibi bu ci
het Anayasa Mahkemesinin 2 . 6 . 1964 gün ve 1963,88 Esas. 964/44 sayılı Kararı ile de açıkça belli edil
miş bulunmaktadır. Arz ve izah olunan bu durum karşısında adli. idari ve askeri kaza arasında çıkan görev 
ve hüküm uyuşmazlıklarının çözüm yeri olarak bir merciin kesin surette saptanması gerekli görülmüş ve bu
nun için Anayasamızın anılan maddesindeki öneri istikametinde belirtilen bütün kaza mercileri arasındaki gö
rev ve hüküm uyuşmazlıklarının tasarı ile istihdaf edilen Uyuşmazlık Mahkemesinde çözümlenmesi hükme 
bağlanmıştır. 

2. Yürürlükteki 4788 sayılı «Uyuşmazlık Mahkem-ri Kurulması hakkında Kanun»'da mahkemenin ku
ruluşunun Askeri Yargıyı ilgilendiren bir davanın söz konusu olup olmamasına göre değişik bir kuruluş 
olması ilkesi benimsenmiş ise de böyle bir değişik kuruluş bir bakıma sakıncalıdır. Zira kuruluşun uyuş
mazlığın niteliğine göre değişmemesi ve mahkeme içinde uyuşmazlığın ilgili olduğu yargı kollarından başka 
konularındaki bir, iki hâkimin dahi bulunması, karaların daha yansız biçimde verilmesini sağlayabileceği 
gibi mahkeme kurulunun gündemdeki konulara göre bir toplantı gününde bir, iki kez değişmesi sonucunun 
doğması gibi uygulama zorlukları dahi önlenmiş olacaktır. Mahkemenin her zaman için üç yargı kolundan 
gelen üyelerle kurulması ilkesi benimsenmelidir. Buna göre Yargıtaydan. bir asıl bir yedek üye Hukuk Genel 
Kuruluna katılan Yargıtay Başkan ve üyeleri; bir asıl. bir yedek üye de Ceza Genel Kuruluna katılan Yar
gıtay Başkan ve üyeleri arasından Yargıtay Büyük Genel Kurulunca; iki üye Danıştaydan, bir üye Askeri 
Yargıtaydan ve bir üye de Askeri Yüksek İdari Mahkemesinden seçilmek üzere Kurulun kurulması gerekecek
tir. Uyuşmazlık Mahkemesinde incelenip karara bağlanacak işlerin hukuk sorunları olması karşısında Askeri Yük
sek İdare Mahkemesinden seçilecek üyenin her hangi bir subay üye olmayıp askeri hâkim niteliğinde bu-
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lunması zorunludur. Nitekim yürürlükteki Uyuşmazlık Mahkemesi kurulması hakkında Kanunun ikinci mad
desinin üçüncü fıkrasında Askeri Yargıtaydan seçilecek üyelerin adli üyeler olması kurala bağlanmıştır. 
Askeri Yargıtaydan o zamanki kuruluşuna göre Askeri Yargıtayda hem adli üyeler başka deyimle hâkim 
niteliğinde bulunan üyeler, hem de subay üyeler, hâkim niteliğinde bulunmayan üyeler, vardır; bugünkü 
Askeri Yargıtayda ise yalnızca hâkim niteliğinde bulunan üyeler mevcuttur. (Anayasa, değişik madde 141) Bu 
bakımdan Askeri Yargıtaydan gelecek üye için böyle bir kurala ihtiyaç yok ise de, bugün yürürlükte bulu
nan yasanın gözönünde tuttuğu ilkenin. Askeri Yüksek İdare Mahkemesinden gelecek üye için öngörülmesi, 
hukuki bir zorunluktur. 

3. 4788 sayılı Uyuşmazlık Mahkemesi kurulması hakkındaki Kanunda uyuşmazlık çıkarma, idarenin di
leği üzerine Başkanunsözcüsünün Uyuşmazlık Mahkemesine başvurması yoluyla olabilir ve bir de dava ile 
ilgili olan taraflar Uyuşmazlık Mahkemesine başvurarak görev veya hüküm uyuşmazlıklarının çözülmesini 
isteyebilirler. Oysa Fransa'da uzun uygulamalar sonunda beliren ihtiyacı karşılamak üzere belli koşullar al
tında mahkemelere dahi uyuşmazlık çıkarma yetkisi tanınmıştır. Fransız Uyuşmazlık Mahkemesi sisteminde 
1960 yılında yapılmış olan değişikliğe göre bir adli veya idari mahkemenin baktığı bir dava da mahkeme, 
belli koşullar altında görev yönünün incelenmesini, kendiliğinden. Uyuşmazlık Mahkemesinden isteyecek ve 
Uyuşmazlık Mahkemesi karar verinceye kadar elindeki davanın incelenmesini durduracaktır. Bu kural 334 sa
yılı Anayasamıza göre bakmakta olduğu bir davada uygulayacağı bir kanun hükmünü Anayasaya aykırı gö
ren bir mahkemenin elindeki davanın incelenmesini erteleyerek kanun hükmünün Anayasaya aykırı olup ol
madığını karara bağlamasını Anayasa Mahkemesinden istemesine benzemektedir. (Anayasa değişik madde 151). 

4. Yukarıda kısaca temas edilen Fransız sistemindeki bu yenilik, bir çok olumsuz görev uyuşmazlıkları -
nın daha çıkmadan önce çözülmesini ve gerek gider, gerek zaman bakımından bir çok kazançlar elde edilme
sini sağladıkları için çok yararlıdırlar. 

Davaların uzamasından yurttaşların haklı olarak yakındığı ülkemizde bu uzamaların nedenlerinden biri de 
özellikle idari ve adli yargı arasındaki görevsizlik kararlarıdır. Bundan başka bir yargı merciinde yıllar bo
yu görüldükten sonra temyiz merciince görev yönünden bozulan kararlar da yurttaşları hayli zarara sokmak
tadır. Bugün adli mahkemeler arasında bu tür görevsizlik kararları hayli seyrekleşmiş ise de adli mahkeme-
lerin kararlarının idari mahkemelerin görevli olduğu yönünden bozulmasına oldukça sık rastlanmaktadır. Bu 
uzama nedenlerini ortadan kaldırmak için Fransız hu'cukunda 1960 yılında benimsenen çözümü hukukumuz
da da benimsemek ve Uyuşmazlık Mahkemesi Kanunu~a Fransa'dakine benzer kurallar Koymak çok yararlı 
olacaktır. Bunun için oradaki gibi yargı mercilerinin görevsizlik kararı ile kendilerinin değil işi g'önderen 
yargı merciinin görevli olduğu kanısına vardıklarında, görevsizlik kararı vererek olumsuz görev uyuşmazlığına 
yol açacakları yerde, görev yönünün incelenmesini Uyuşmazlık Mahkemesinden istemeleri gerektiği hükme 
bağlanmıştır. Ayrıca aityargı merciinin verdiği bir kararı incelerken o yargı merciiriin görevli olmayıp diğer 
yargı kolundan bir yargı merciinin görevli olduğu kanısına varmış olan Yargıtay ve buna benzer durumlar
da temyiz incelemesi yapan Danıştay ve Askeri Yargıtay'ın da altmahkemeler gibi Uyuşmazlık Mahkemesi
ne başvurabileceğini kabul etmek yerinde olacaktır. Yalnız temyiz incelemesi yapan yüksek mahkemeler için 
böyle durumlarda Uyuşmazlık Mahkemesine başvurma zcrunluğu olmayıp Fransa'da olduğu gibi onların tak
dirlerine bırakılmış ve bu bakımdan onlara yalnızca Uyuşmazlık Mahkemesine başvurma yetkisi tanınmış
tır. Gerçekten görevsizlik durumunun çok açık bulunması halinde Uyuşmazlık Mahkemesini boş yere çalış
tırmanın bir anlamı yoktur. Böyle durumlarda temyiz mercileri inceledikleri kararı görev yönünden boza
rak işi daha kestirme bir yoldan çözüme kavuşturabilirler. Ancak görev yönünün hukuk açısından tartışıla
bilecek nitelikte bulunduğu durumlarda bu mahkemele in Uyuşmazlık Mahkemesine başvurma yetkilerini kul
lanmaları olağandır. 

Tasarıda mahkemelerin Uyuşmazlık Mahkemesin ien görev konusunu incelemesini istemeleri, Uyuşmazlık 
Mahkemesine başvurma için başlı başına bir yıl olarak düzenlenmiştir. 

5. Uyuşmazlık çıkarmanın yalnız ceza davaları dışındaki alanlarda kabul edilmesi, doğru değildir. Ceza 
alanında da idari yargı ile adli yargı veya adli yargı ile Askeri Ceza Yargısı arasında olumlu veya olumsuz 
görev uyuşmazlığı doğduğu gibi uyuşmazlık çıkarılması ilkesi de benimsenmelidir. Çünkü bu yol, görev so
rumunun bir an önce çözülerek ceza davasının daha çabuk bitirilmesine yarayacaktır. Uyuşmazlık çıkarma 
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yetkisinin sanıklarda değil, ilgili Başsavcı veya Başkanunsözcüsünde olması ve ilgili başsavcı veya Başkamın-
sözcüsünün uyuşmazlık çıkarılması isteminde bulunmazsa önce davanın durdurulmasının söz konusu edilme
mesi dolayısıyla sanıkların, örneğin hâkim reddi isteminde bulunarak yerine göre kötü düşünce ile davalan 
uzattıkları gibi, davaları uzatmak için bu yola başvuracakları biçiminde bir sakınca dahi ileri sürülemez. 

6., Görev uyuşmazlıkları genellikle davayı açan yurttaşlara yükletilebilecek bir kusur ile ilgili değildir; zi
ra olağan durumda her davacı, davasımn çabuk bitmesini ister. Görev uyuşmazlıkları, genellikle yargı düzen
lerine ilişkin esasların yeterince kesin olmamasından dolmaktadır. Bunun için belge eksiklikleri yüzünden is
temlerin reddo'lunup işlerin sürüncemede kalmasını önlemek üzere belge eksikliklerinin ilgili başsavcı veya 
Başkanunsözcülerince, onların gözünden kaçan eksikliklerin de Uyuşmazlık Mahkemesince tamamlatılöıası il
kesi benimsenmiştir. 

7. Tasarıda, yabancı kelimeler yerine, imkân nispetinde, Türkçe söz ve terimler kullanılmıştır. 
Tasarıda, her maddeye başlıklar konulmak suretiyle maddelerin konuları gösterilmiştir. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Uyuşmazlık Mahkemesinin görevini göstermektedir. Mahkemenin görevi esasen Anayasanın 
142 nci maddesince belli edilmiş olduğundan, madde esasını Anayasadan almaktadır. 

Bu maddenin son fıkrası hükmü ile, 29 Haziran 1918 tarihli ve 3533 sayılı «Umumi, mülhak ve hususi 
bütçelerle idare edilen daireler ve belediyelerle serma asinin tamamı Devlete veya belediye veya hususi ida
relere ait daire ve müesseseler arasındaki ihtilafların tahkim yolu ile halli hakkında kanun» da öngörüldü
ğü gibi, kanun hükmü icabı olarak hakeme başvurul-naşı gereken ihtilaflarda, hakem mercii ile diğer yargı 
mercileri arasında meydana gelecek görev ve hüküm uyuşmazlıklarının da bu kanun hükümleri dahilinde 
halledileceği saptanmış bulunmaktadır. Ancak, hakem mercii ile diğer yargı mercileri arasında meydana ge
lecek uyuşmazlıkların, uyuşmazlık mahkemesine gidebil*ne:i için hakemin, hâkim niteliğini haiz ve hakim 
statüsünde olması gerekmektedir; zira Anayasamız 142 nci maddesinde, yargı mercileri arasındaki görev ve 
hüküm uyuşmazlıklarının çözülmesinden bahsetmektedir. Anayasa sistemi bakımından yargı merciinden ne
yin anlaşılması gerektiği ise 114 ncü madde gerekçesinde açıkça ifade edilmiştir. Buna göre bir merciin kaza 
organı olarak vasıflan dırıîab ilmesi için kazai bir usul uygulanmasından başka üyelerin de bağımsız olması ve 
hâkim niteliğine haiz ve hâkim statüsünde bulunması da şarttır. 

Bu itibarla, 3533 sayılı Kanunun ikinci maddesine göre Bakanlar Kurulunca, bu kurulun üyelerinden biri 
umumi bütçeye dahil daireler arasında tahaddüs edece'7: ihtilafları hal için hakem tayin edildiği takdirde, 
hâkim niteliğine haiz olmayan ve hâkim statüsünde bulunmayan bu hakemin faaliyetleri kazai nitelikte ol
makla birlikte, bu şekildeki hakemlik, Anayasamız baklamdan, yargı mercii sayılamayacak ve binnetice bu 
mercii ile diğer yargı mercileri arasında çıkacak görev -e hüküm ı:yuşmazlıkları Uyuşmazlık Mahkemesinde 
'halledilemeyecektir. Bu sebepledir ki, 9 Temmuz 1945 tarihli ve 4788 sayılı «Uyuşmazlık Mahkemesi kurul
ması» hakkında Kanunun 19 ncu maddesinden farklı olarak, tasarıda 3533 sayılı Kanuna atıfta bulunulma
mış ve bunun yerine, bu maddenin son fıkrası hükmü sevk edilmiştir. 

Madde 2. — Mahkemenin kuruluşu gösterilmiştir. 

Madde 3. — Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanının, A'avasa Mahkemesi asıl ve yedek üyeleri arasından 
seçilmesi, Anayasanın 142 nci maddesi hükmüdür. Bu a-.akurala uyularak başkanın mazereti halinde bu 
mahkeme başkanlığının, Anayasa Mahkemesince kendi a ı̂l ve yedek üyeleri arasından görevlendirilen bir 
üyeöin yapması öngörülmüştür. İkinci fıkra kuralı ile, başkanvökiliriin her mazeret çıkmasında ayrı ayrı de
ğil, seçim dönemi başından seçilmesiyle başkanvekili seçimi için mahkeme toplantısının geri kalması ihtimali 
önlenmek istenmiştin 

Madde 4. — Uyuşmazlık Mahkemesi üyelerinin do t yıllık bir dönem için seçilmiş bulunmaları bu dönem
lere bir başlangıç gösterilmesini gerekli kılmıştır. Adli yıl 6 Eylülde başladığına göre dört yıllık dönemin 6 Ey
lülde başlaması uygun olur. Nitekim mahkemenin toplantı dönemi de buna göre düzenlenmiştir. (Madde 5, fık
ra 2). Yeni dört yıllık dönemde yeni kurulun işe başlayabilmesi için seçimlerin Temmuz ayında yapılması il
kesi benimsenmiştir. 
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Madde 5. — Mahkemenin iki ayda bir toplanması, yerine göre İşleri geciktirmektedir. Onun için toplan

tılar en az ayda bire indirilmiştir. Mahkemenin yıllık çalışma süresi de adli tatile uydurulmuştur. 
Madde 6. — Maddede Başsavcıların, Başkamınsözbilerinin düşüncelerini bildirmeleri ve toplantıya katıl

maları öngörülmüştür. Metinlerin kısa yazılmasını sağlamak üzere birtakım deyimlerin açıklanması yapılmış
tır. Ayrıca bu tasanda, Başsavcılık, Başkanunsözcülüğü ienilmeyip Başsavcı, Başkanunsözcüsü denilmiş oldu
ğundan, anılan görevlilerin bu kanuna göre yapacakları işleri, yardımcılarına da yaptırabileceklerinin açıklan
masında tartışmaları önlemek için yarar görülmüştür. 

Madde 7, 8 ve 9. — Anayasa Mahkemesinin kuru'"işu ve Yargılama Usulleri Hakkındaki Kanunun ilgili 
hükümleri gözönünde tutularak, maddeler metninde açıkça ifade olunduğu üzere, Uyuşmazlık Mahkemesi 
Başkan ve üyelerinin, kendilerine gelen dava ve işlere bakmalarının cazip olup olmadığı halleri ve bu hal
lere istinaden çekinmeleri ile ilgili hükümleri, reddedilmeleri halinde uygulanacak işlemleri belirtilerek düzen
lenmiştir. 

Madde 10 ve 11. — Uyuşmazlık çıkarma, yürürlükte bulunan kanunun getirdiği bir yeniliktir. Görülmek
te olan bir davanın görev uyuşmazlığını, bu safhada halletmek imkânını verir. Bu madde ile uyuşmazlık 
çıkarma adli, idari ve askeri yargıya teşmil edilmiştir. 

Bu yetki, yargı merciince görev itirazının reddi üze ine, kanun yararına olarak, uyuşmazlığın konusuna gö
re ilgili Başsavcı veya Başkanunsözcüsü tarafından kul'anılacaktır. Bu suretle Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
nın kabul ettiği adli, idari ve askeri yargı mercilerinin ayrılığı prensibinin ihlali ve ayrı tanzimlere tabi tutu
lan adli, idari ve askeri yargı mercilerinin yekdiğerinin görev hudutlarına tecavüzleri önlenmiş olacaktır. 

Madde 12 ve 13. — Uyuşmazlık çıkarmak için ilgüTerin başvurması üzerine yapılacak işlemler, bugün
kü kanun hükümlerine nazaran daha kolay ve daha çabuk usule tabi tutulmuştur, 

Önce, görev itirazında bulunan kişi veya makamın, görev itirazını reddeden yargı merciine başvurması 
esasının kabulü uygun görülmüştür. Uyuşmazlık çıkarma isteğiyle başvurmaların bir süre ile sonuçlandırılma
sı gerekli görülmüş ve istek için 15 günlük bir süre yeterli bulunmuştur. 

Davayı gören yer adli, idari veya askeri bir mankene olabileceğinden metinde genel olarak mahkeme sö
zü yerine yargı mercii sözü kullanılması, uygun bulunmuştur. 

Görülmekte olan bir davada, gecikmelere yer verilmesini önlemek için ilgililerin yani görev itirazında bu
lunan kişi ve makamın, yalnız bir defa olmak üzere, uyuşmazlık çıkarılması isteme yoluna gitmelerini müm
kün kılacak şekilde maddeye bir fıkra eklenmiştir. 

Madde 14, 15 ve 16. — Olumsuz görev uyuşmazlığı, bu maddede tarifini bulmaktadır. Olumsuz görev 
uyuşmazliklan görevli yargı merciinin belirtilmesini he lef tuttuğuna göre bunun kısa zamanda belli edilmesi 
gerekir. Bu maksatla uyuşmazlığın çözülmesi için bir başvurma süresi tayin edilmiştir. 

Olumsuz görev uyuşmazlıkları açılan bir dava hakkında bir yargı merciinin görevsizlik kararı vermesinden 
sonra görevli gösterilen yargı merciine dosyanın verilmesi üzerine, bu yargı merciinden de aynı mahiyette 
karar verilmesi suretiyle doğabileceği gibi bir iş hakkında ayrı ayrı yargı mercilerine dava açılması üzerine 
bu yargı mercilerinin kendilerini görevli görmeleri suretiyle verdikleri kararlar üzerine de doğabilir. Her ikÜ 
halde uygulanacak hüküm, aynıdır. 

Uyuşmazlık çıkarmak için başvurmadan sonra yakılan usul'i muameleler görev uyuşmazlığında da uygu
lanmaktadır. Ancak, hu uyuşmazlığın çözülmesini istemek için taraflarla birlikte ceza davalarında «'ilgili ma
kam» da görevli gösterilmiştir. Buradaki «ilgili makam» davanın görüldüğü merci itibariyle Cumhuriyet Sav
cısı, Askeri Mahkeme Savcısı veya varsa idari yargı merciinde Başkanunsözcüsünün bu kademedeki görev
lileridir. 

Madde 17. — Bu maddede olumlu görev uyuşmaz1 ığmın tarifi yapılmış ve uygulanacak hükümler göste
rilmiştir. Kaide olarak olumsuz görev uyuşmazlığında kabul edilen usul hükümleri burada yer almıştır. 

Ancak olumlu görev uyuşmazlığının bir özelliği olacak, iki ayrı yargı merdinde birer dosya vardır. Her 
mahkemede de yargılamaya devam olunabilir. Onun için uyuşmazlık mahkemesine başvuran ilgili Başsavcı 
veya Başkanunsözcüsünün her iki yargı merciine de bu durumu haber vermesi lüzumu işaret edilmiştir. Bu 
yargı mercilerinin Uyuşmazlık Mahkemesi kararını bekbmesi de aşağıdaki madde hükmü gereğidir, 
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Madde 18. — Olumlu uyuşmazlıklarda Uyuşmazlık Mahkemesi kararının gecikmesi üzerine yargı mercile
rinin davaya bakarak birbirine karşıt kararlar vermeleri tehlikesi bulunduğundan, yargı mercilerinin böyle 
durumlarda Uyuşmazlık Mahkemesi kararını beklemeleri, zorunlu görülmüştür. 

Madde 19, 20 ve 21. — Genel Gerekçede açıklandığı üzere yargı mercilerinin uyuşmazlığın çözülmesi için 
Uyuşmazlık Mahkemesine başvurulması yolu öngörülmüş olduğundan, bu başvurmanın koşullarını ve 
Uyuşmazlık Mahkemesince uygulanacak usul kurallarım göstermek üzere bu maddeler kaleme alınmıştır. Bu 
kurallar Türk hükük düzenine yeni giren kurallardır. 

Madde 22. — İşin Uyuşmazlık Mahkemesine verilmesinden sonra, davalara bakılması geri bırakılacağı
na göre, gerek hukuk ve gerek ceza alanında evvelce davaya bakan yargı mercilerinden verilen tedbirlerle, 
tutuklamaların süresiz bir beklemeye terkedilmesi düşünülemeyeceğinden dolayıdır ki, Uyuşmazlık Mahkeme
sinden üç ay içinde karar çıkması lüzumu ve aksi halde mahkemenin davaya devam etmesi ve bu suretle ted
birler hakkında gerekli karan vermesinin kabulü bir zaruret halini almıştır. Fakat bu kayıt maksadı temine 
kâfi gelmediğinden ikinci bir sınırlandırmanın da yargı merciinde yapılması gerekli görülmüş ve bu maksatla 
Uyuşmazlık Mahkemesinin görevli yargı merciini bildirmesinden sonra altmış gün içinde görevli yargı mer
ciinde bu tedbirler hakkında yeniden bir karar verilmediği takdirde, tedbirin kendiliğinden kalkacağı esası be
nimsenmiştir. Fakat buna rağmen tedbirlerin, nazari de olsa, üç ay mahkeme kararı, iki ay da davayı gören 
yargı merciinin karan olmak üzere beş aylık bir süre ile işlemsiz devam etmesi mümkün bulunmaktadır. 
Mahiyetlerine göre böyle uzunca bir müddet tedbirlerin işlemsiz devamı tarafların ağır zararlarını doğurabile
ceğinden bekleme süresi içinde tarafların son kararı veren yargı merciine başvurarak tedbirlerin kaldırılması
nı isteyebilmeleri kabul edilmiştir. 

iMaddenin üçüncü fıkrası ise süreye bağlı tedbirlere ilişkin kararları, dördüncü fıkrası da yeniden tedbir 
kararı verilmesi durumunu düzenlemektedir. Birtakım mahkemeler, üç ay, dört ay gibi süreye bağlı tedbir 
kararlan vermeyi ve davanın gelişmesine göre süresi sonunda tedbiri uzatan veya uzatmama yetkisini elle
rinde tutmayı uygun görebilirler ve böylece süreye bağlı bir tedbirin süresi, süresiz bir tedbirin geçerli buluna
cağı zaman içinde yani birinci fıkrada gösterilen kararın tebliğinden önceki zamanda veya altmış günlük ek: 
süre içinde dolması dolayısıyla tedbirin kalkması durumu gerçekleşebilir. Böyle durumlarda tedbirin nasıl uy
gulanabileceği daha doğrusu hangi yargı merciince uzatılabileceği gösterilmez ise hakkın yerine getirilmesi 
imkânsızlaşabilir. Bundan başka daha önce tedbir karan istenmemiş bir davada sonradan tedbir kararını haklı 
gösteren bir durum ortaya çıkabilir. Buna da bir çözüm zorunludur. Bundan başka uyuşmazlık çıkarma usu
lüne ilişkin işlemlere bağlanmış ise ortada ancak tek bir yargı mercii bulunacağından dolayı bu yargı mer
ciinin de tedbir konusundaki yetkisi açıklığa kavuşturulmalıdır. Yargı mercilerinin görev konusunda Uyuş
mazlık Mahkemesine başvurmalarında tedbir için görevli yargı mercii belirlenmelidir ki, ortada herhangi bir 
tartışma konusu bulunmasın. Bu da Uyuşmazlık Mahkemesine başvuran yargı mercii olarak saptanmıştır. 

Madde 23. — Ceza alanında evvelden verilmiş bulunan tedbirler hakkında yukarıdaki esasın uygulan
ması mümkün ise de, tutuklama kararları hakkında beş ay bir bekletmeye bırakılmasına hukuk bakımından 
imkân görülemediğinden, yalnız tutuklama konusunda son kararı veren yargı merciinin Ceza Muhakemeleri 
Usulü Kanununun 112 nci maddesine göre tutukluluk halinin devam edip etmemesi hususunda kendiliğinden 
inceleme yaparak bir karar vermesi gerektiği esası, belirtilmiştir. 

Maddenin birinci fıkrasında ilk kez tedbir kararı verecek mercii dahi belirtilmiştir. Maddenin üçüncü fık
rasıyla uyuşmazlık çıkarma ve yargı merciince görevli merciin belirtilmesi istemiyle Uyuşmazlık Mahkeme
sine başvurma durumlarında tedbir kararı vermek üzere görevli bulunan yargı mercii belirlenmiştir. 

Madde 24. — Bu madde hüküm uyuşmazlıklarına ilişkin olup tarifi ve uygulanacak hükümleri ihtiva et
mektedir. Burada üzerinde durulması gereken nokta halen yürürlükte bulunan kanunda hüküm uyuşmazlık
ları için kabul edilen bir unsurun tariften çıkarılmış olmasındadır. 4788 sayılı Kanunun 19 ncu maddesinde 
ayrı ayrı yargı mercilerinden verilmiş bulunan kararlarda «Hakkın yerine getirilmesinde imkânsızlık» da 
şaft koşulmuştur. Halbuki hüküm uyuşmazlıklarına konu olan bu kararlar her zaman icraya tabi ve binaen
aleyh yerine getirilmesi zorunluğu olan kararlar olmayabilir. Tespit davaları üzerine verilen kararlar gibi. Ceza 
davalarında ise hüküm uyuşmazlığı ayrı ayrı yargı mercilerinden verilen kararlardaki cezaların gerek nevileri-. 
nin ve gerek ihtarlarının birbirinden farklı olmasıyla doğması mümkündür. Fakat bu hal her zaman cezala-
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rın infazında imkânsızlık demek: değildir. Bu bakımdan, esasen her iki hukuk alanını kapsamayan «Hak
kın yerine getirilmesi imkânsızlığı» sözlerinin tariften çıkarılması uygun görülmüştür. 

Madde 25. — Hüküm uyuşmazlıklarında hukuk ve ceza davalarının gösterdikleri özellik nazarı itibare 
alınarak çözümlerinde Danıştay yargılama usulü kanunlarının bu kanuna aykırı olmayan hükümlerin uygula
nacağı kabul edilmiştir. 

Madde 26, 27 ve 28. — Uyuşmazlık Mahkemesince, incelemenin önce süre bakımından esasına işaret olun
muştur. Süresi içinde yapılmayan başvurma reddedilecektir. 

Halen yürürlükte bulunan 4788 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinde şekil bakımından noksan kabul edi
len başvurmalar için otuz gün içinde, yeniden başvurulmak üzere uyuşmazlığı çıkaran savcı veya mahkeme
ye, başvuran tarafa bildireceği yazılıdır. Ancak, bu tasarı ile uyuşmazlığın çözülmesi için usul ve işlemlere 
göre, kim tahrik ederse etsin, başvurmaları ilgili başsavcı veya başkanunsözcüsü tarafından Uyuşmazlık 
Mahkemesine intikal ettirilecektir. Noksanlar, bu makamlar tarafından ikmal edilmiş olacaktır. Buna rağ
men mahkemece tamamlanması gereken hususlar varsa bunların da mahkeme başkanı tarafından tamamlatıl-
ması mümkündür. Kaldı ki, Uyuşmazlık Mahkemesine intikal etmiş bir müracaat var demektir. Bu başvurma 
reddedilmeden aynı konu hakkında ikinci bir başvurmanın hukuki bir sebebi de olamaz. Bu sebeplerle tasarı
ya halen yürürlükte bulunan Kanunun 16 ncı maddesinin son iki fıkrasının alınmasına lüzum görülmemiştir. 

Görev uyuşmazlıklarında davanın sürüncemede kalmaması için Uyuşmazlık Mahkemesince karar veri
lir verilmez hüküm fıkrasının ilgili yargı mercii, kişi ve makamlara bildirilmesi zorunludur; gerçekten bu 
tür uyuşmazlıklarda davanın görülebilmesi için hangi merciin görevli olduğunun bilinmesi yeterli olup ge
rekçenin bilinmesi zorunlu değildir. Gerekçeli karar yazılınca onun bildirilmesi, ilgili yargı mercii ve kişilerin 
karar üzerinde tam bilgi edinmeleri ve özellikle Uyuşmazlık Mahkemesinin benzer olaylardaki hukuki görü
şünü öğrenmeleri bakımından yararlıdır. 

Madde 29. — Uyuşmazlık Mahkemesi kararlarının kesin olması kuruluşundan doğan bir zorunluk ve 
Anayasa hükmü gereğidir. Uyuşmazlık Mahkemesi kararlarının Resmi Gazete ile yayımlanması hakkında 
yürürlükte bulunan kanundaki hüküm bunlardan yalnız ilke kararları ile Mahkeme Başkanı tarafından ya
yımlanması uygun görülen kararlara hasredilmiştir. Zira şimdiye kadar geçen uygulamalardan da çok defa 
birbirinin benzeri olan olaylara ait kararların yayımlanmasından hiçbir fayda olmadığı anlaşılmıştır. 

Madde 30. — Uyuşmazlık Mahkemesinin ilke kararlan ile önemli kararlarının Resmi Gazete ile yayımlan
masından maksat bu kararlarının yargı mercilerince takip edilerek benzeri olaylarda ve özellikle görev ko
nusunda sık sık çıkan uyuşmazlıkların önlenmesi ve azaltılmasıdır. Fakat Uyuşmazlık Mahkemesi kararları 
arasında da çelişmeler olabilir. Bu çelişmeler yargı mercileri arasında devamlı bir görüş birliğinin yerleşmesine 
engel olur. Onun için bu çelişmelerin giderilmesi de aynı derecede önem gösterir. Birbirleriyle çelişen ka
rarların belli olaylara ilişkin olduğu hallerde, bunlar, ilgili olaylar için muteber kararlar olur. 

Ancak bu kararlar arasında çıkabilecek çelişkileri ortadan kaldıracak bir diğer mahkeme veya merci, 
Anayasa ile gösterilmediği gibi böyle bir merci tanınmasına da Anayasa ve kuruluş engeldir. 

Bu bakımdan kararlar arasındaki aykırılığın yine Uyuşmazlık Mahkemesi tarafından, bir ilke kararı ile 
giderilmesi mümkün olabilir. Bu yeni ilke kararlarının gerekçeleri ile birlikte açıklanacağı maddede yer al
mış bulunmaktadır. 

İlke kararları etkisi belli olayla sınırlı bulunmayan kararlardır. Nitelikleri itibariyle bir çeşit içtihatları 
birleştirme kararları hüviyetini göstermektedir. Bu yönden ilke kararlarında nisap ve geçerlik bakımından 
bazı farklılıklar kabul etmek zorunluluğu vardır. 

Bundan ötürü, ilke kararları, yüksek mahkemelerden Uyuşmazlık Mahkemesine seçilen asıl ve yedek 
üyelerin katılacakları toplantılarda alınması öngörülmüştür. Katılacakların sayısı hiç bir halde bütün asıl ve 
yedek üyelerin dörtte üçünden aşağı olamayacaktır. 

İlke kararları, hüküm uyuşmazlıklarında da sözkonusu olabilir. Hüküm uyuşmazlıklarında esasa ilişkin 
ilke kararı; adli, idari ve askeri yargının alanına giren bir konuya ilişkin ilke kararı olacağı için böyle bir 
kararın adli, idari ve askeri yargıyı bağlaması, onların görev alanlarına geçme anlamına gelir ki, Anayasa 
düzenimiz ile böyle bir durum bağdaştırılamaz; zira her yargı dalı, Anayasanın dayandığı ilkelere göre 
kendi alanına giren konuları çözmekle görevlendirilmiştir. Onun için görev konusundaki ilke kararlarının 
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hem Uyuşmazlık Mahkemesini, hem de bütün yargı mercilerini, hüküm uyuşmazlıkları dolayısıyla verile
cek esasa ilişkin ilke kararlarının ise yalnızca Uyuşmazlık Mahkemesini bağlayacağı kabul edilmek gerektir; 
madde buna göre düzenlenmiştir. 

Madde 31, 32, 33, 34 ve 35. — Bu maddelerde çeşitli hükümler sevk edilmiştir. Konuları esasen açıktır. 
Yalnız 31 ve 32 nci maddeler dolayısıyla açıklama gerekü görülmüştür. 4788 sayılı Uyuşmazlık Mahkemesi 
kurulması hakkındaki kanundan farklı şekilde tasarı; bir taraftan uyuşmazlık çıkarma konusunda yeni hü
kümler getirmesi, diğer taraftan yeni teşkil olunan Askeri Yüksek îdare Mahkemesi ile Danıştay arasında 
çıkacak uyuşmazlıklarla birlikte adli, idari ve askeri merciler arasında meydana gelecek görev ve hüküm 
uyuşmazlıklarını çözümleyici hükümler getirmiştir. Gerçekten bu hususların, kurulması öngörülen Uyuşmaz
lık Mahkemesinin iş hacmini önemli ölçüde artıracağı düşünülerek mahkemenin etkin bir şekilde çalışabil
mesi için raportörlük ve kalem teşkilatı kurulması zorunlu olmuştur. 

Geçici raportörler, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanının isteği ve ilgilinin muvafakati ile en az yedinci de
rece aylığım almış bulunan; hâkim veya hâkimler kanunu gereğince hâkimlik ve savcılık sınıfından sayılan 
hizmetleri ifa edenlerle, askeri hâkim ve savcılar, Danıştay Yardımcıları ve kanunsözcüleri arasından men
sup oldukları müesseselerin yetkili mercileri tarafından tayin edilmeleri ve bunların işleri ile terfileri ve rapor
törlükte geçirdikleri meslek süreleri düzenlenmiştir. Ayrıca kalem muamelelerinin ifası için bir başkâtip ve 
dört kâtip Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığı emrinde devamlı olarak çalışması kabul edilmiş ve bunlardan 
bir başkâtip ile iki kâtibin Yargıtaydan iki kâtibin de Damştaydan Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanının tale
bi üzerine mensup oldukları müesseselerce tayinleri ile terfi ve özlük işleri ve meslekte geçirdikleri süreler ile 
ilgili hususlar belirtilmiştir. 

Madde 36. — Uyuşmazlık Mahkemesinin ve bu mahkemeyi ilgilendiren konularda Başsavcılarla Başka-
nunsözcülerinin belge ve bilgi toplama yetkileri, birer Anayasa yargı organı bulunan Danıştay ve Anayasa 
Mahkemesinin bu konulardaki yetkilerinin doğrultusunda düzenlenmiş ve böylece bir boşluk doldurulmuştur. 

Madde 37. — Anayasa Mahkemesi kararlarının Anayasanın değişik 152 nci maddesinin birinci fıkrası 
uyarınca kesin oluşunun ve sözü edilen maddenin son fıkrası uyarınca bütün organları ve herkesi bağlayıcı 
nitelikte bulunmasının uyuşmazlık Mahkemesi görevleri üzerindeki etkisi, Anayasa Mahkemesi kuruluş ka
nununda olduğu gibi Uyuşmazlık Mahkemesi kuruluş kanununun dahi konusudur, 34 ncü madde bu düşün
ceye ve Anayasanın az önce belirtilen ilkelerine göre düzenlenmiştir. Yargı mercilerinin görevsiz oldukları
nı bildiren kesin ya da kesinleşmiş kararları olsa bile Anayasa Mahkemesi kararı karşısında bu kararlarım 
kaldırıp kendilerini görevli sayacaklarını belirtmek üzere, «Kendilerinin Anayasa Mahkemesinin karan ile 
çatışan kesin veya kesinleşmiş bir kararı bulunsa bile:>( deyimi, ikinci fıkraya konulmuştur. 

Madde 38. — Uyuşmazlık Mahkemesi Başkan ve üyelerine katılacakları her toplantı günü için verile
cek ücreti kapsamaktadır. Uyuşmazlık Mahkemesi Başkan ve üyeliği tıpkı Yüksek Seçim Kurulu Başkan ve 
üyeliği gibi ek bir hizmettir. Hizmetler arasında hakkaniyet ve eşitlik sağlanmak üzere bu mahkeme başkan 
ve üyeleri ile yedek üyelerine katılacakları her toplantı günü için ek ücret verilmesi uygun görülmüş ve açık
lanan işbu sebepler karşısında 31 nci madde ile geçici raportörlere de asli görevlerine ek görev karşılığı öde
nek verilmesi öngörülmüştür. 

Madde 39. — Uyuşmazlık Mahkemesinin araç, gereç vesair ihtiyaçlarının Adalet Bakanlığı bütçesine ek
lenecek ödenekle karşılanacağı ifade edilmiştir. 

Madde 40. — Bu madde kuralı, hukuk ve ceza dadalarında davaya katılanların kendi yararına davaya 
katıldıkları taraftan veya savcıdan bağımsız olarak, bu kanun gereğince işlem yapabileceklerini bildirmek için 
konulmuştur. 

Madde 41. — Kaldırılan hükümlere ilişkin bu madde ile 9 Temmuz 1945 gün ve 4788 sayılı Uyuşmazlık 
Mahkemesi kurulması hakkındaki Kanun yürürlükten kaldırılmıştır. Kaldırılan hükümler arasına 4.6.1930 
tarih ve 1684 sayılı Kanun konulmamıştır. Zira Anayasa Mahkemesinin 2.6.1964 günlü, esas 1963/88, 
karar 1964/44 sayılı kararında belirtildiği üzere (Resmi Gazete, 10 Şubat 1965 11925 sayı) 9.7.1961 günlü 
ve 334 sayılı Anayasanın 7 nci maddesinde «Yargı yetkisi Türk Milleti adına bağımsız mahkemelerce kul
lanılır.» denilmektedir. Anayasanın 114 ncü maddesinin gerekçesinde de «Bir merciin kaza organı olarak va-
sıfîandırılabilmesi için kazai frir usul uygulanmasından başka, üyelerin de bağımsız olması ve hâkim niteliğini 
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ha'iz ve hâkim statüsünde bulunması da şarttır. Memleketimizde idari kaza manzumesinde kaza ve vilayet 
idare heyetleri, vergi itiraz ve temyiz komisyonları, gümrük eksperler heyeti ve disiplin kurulları gibi 
tam bir kaza organı sayılmayacak merciler de mevcuttur...» denilmekle bunların tam bir kaza organı sayıl
mayacakları belirtilmiştir. 

4.6.1930 tarih ve 1684 sayılı Kanunun 1 nci maddesinden anlaşılacağı üzere çözümlenmesi Yargıtay Ce
za Genel Kuruluna bırakılan uyuşmazlıklar, bir yandan umumi mahkemeler, kararlar hâkimleri ve müstan-
tikler ve öte yandan idare heyetleri ve kaza salahiyetini haiz sair makamlar arasında doğacak görev ve yet
ki uyuşmazlıklarıdır. Karar hâkimleri 8.6.1936 günlü ve 3006 sayılı Kanunla kaldırılmıştır. Maddede sözü 
edilen «kaza salahiyetini haiz makamlar» yargı mercii değillerdir. Çünkü bu makamlar, Anayasanın kastettiği 
anlamda münhasıran yargı mercii olarak kurulmadıkları gibi, bu makamlarda görev almış olanlarda hâkim 
sıfatını taşımamaktadırlar. 

Bundan ötürü bu heyetler ve makamlar Anayasanın 142 nci maddesindeki yargı mercilerinden sayıla
mazlar. Bunlarla öteki adli makamlar arasında çıkan uyuşmazlıkların çözümlenmesi, Anayasanın 142 nci 
maddesi hükmüne göre uyuşmazlık mahkemesinin görevine girmemektedir. Bu konuda Danıştay îkinci Dai
resi, niteliği bakımından, tartışmaya yol açmaktadır. Danıştayın îkinci Dairesi idari dairelerden olmakla 
birlikte Anayasa gereğince yüksek mahkemelerden biri olan Danıştayın idari veya kazai görev yapmaları ba
kımından bir ayırıma bağlı tutulmaya bütün dairelerini birer yargı mercii saymak gerekir. Bu sebeple Danış-
tayı ve onun bünyesi olan ikinci daireyi 1684 sayılı Kanunun birinci maddesinde sözü geçen idare heyetle
riyle sair kaza salahiyetini haiz makamlar niteliğinde bir kuruluş olarak kabul etmeye yer yoktur. 

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, 1684 sayılı Kanunun 1 nci maddesinde gösterilen umumi mahkemeler ve 
müstantikler ile idare heyetleri ve kaza salahiyetini haiz sair makamlar arasındaki görev ve yetki uyuşmazlık
larını çözümlemekle görevlidir. Yani adli yargı mercii olan umumi mahkemeler ve sorgu hâkimleri ile yargı 
mercii olmayan fakat kaza salahiyetini haiz bulunan sair makamlar arasındaki cezai işlere ait görev ve 
yetki uyuşmazlıklarını çözümlemesi gerekir. 

Anayasa Mahkemesinin kararında açıklanan bu sebeplerle 4 . 6 . 1930 tarih ve 1684 sayılı Kanun yürür
lükten kaldırılmamıştır. 

Geçici maddeler — Bu maddelerde geçiş dönemine ait hükümler konulmuştur. Bunların metinleri açık bu
lunduğundan genellikle her hangi bir gerekçeyi gerekli kılmayacak durumdadırlar, ancak geçici 5 nci madde 
dolayısıyla açıklama gerekli görülmüştür. 

Geçici 5 nci madde ile yeni kurulan seçimleri hemen yapılarak kanunun tümü ile yürürlüğe girdiği ta
rihte işe başlanabilmesi için konulmuştur. 

Madde 42. — Yürürlük kuralı, mahkemenin kuruluş hazırlıklarının tamamlanması için değiştirilmiştir. 
Madde 45. — Yürütme maddesidir. 

29,6.1977 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Millet Meclisi İçtüzüğünün 78 nci maddesi gereğince hükümsüz kalan 1/117 Esas numarada kayıtlı kanun 
tasarısının yeniden muamele görmek üzere ihya edilmesini saygılarımızla rica ederiz. 

Trabzon Milletvekili İstanbul.'Senatörü 
Lüîfi Göktaj Ali Oğuz 

İstanbul Milletvekili 
Süleyman Arif Emre 
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Millet Meclisi Başkanlığına 
12 ,8 t 1977 

Millet Meclisinin 4 ncü döneminde hükümsüz kalan 1/117 S. Sayılı tasarıyı yeniliyorum. 
Gereğini saygılarımla rica ederim. 

Sivas Millieitvekjii 
Azimet Köylüoğlu 

TC 
Başbakanlık 11.4 . 1974 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 
Dairesi Başkanlığı 

Sayı : 71-1473/2169 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 10 . 4 . 1974 
tarihinde kararlaştırılan «Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş ve işleyişi Hakkında Kanun Tasarısı» ile gerek
çesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygıyla arz ederim. 
Bülent Ecevit 

Başbakan 

GEREKÇE 

«Türkiye Cumhuriyeti Anayasası» adli, idari ve askeri olmak üzere üç yargı sistemi kabul etmiş bulunmakta
dır. Her sistem içinde çıkan görev ve hüküm uyuşmazlıkları, başlarındaki kurulda kesin olarak çözümlenmektedirs 
Adli, idari ve askeri yargı mercileri arasında meydana gelen görev ve hüküm uyuşmazlıkları ise, bu üç sistemi ve 
başlarındaki kurulları birbirine karşı bağımsız bulundurabilmek için, her yargı sisteminin en yüksek kurulundan 
seçilecek üyelerden teşkil edilmiş bir heyette çözümlemek gerekmektedir. Bu sebepledir ki, «Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasası» nın 142 nci maddesiyle böyle bir müessesenin kurulması öngörülmüş bulunmaktadır. Bu maddeye 
göre Uyuşmazlık Mahkemesi ceza alanını dahi içine almak üzere adli, idari ve askeri yargı mercileri arasındaki 
görev ve hüküm uyuşmazlıklarını çözümlemekle görevli bulunduğundan görev alanı 4788 sayılı Kanunla kurulmuş 
bulunan bu günkü «Uyuşmazlık Mahkemesi»nin görev alanına göre çok geniştir. 

1. Anılan 4788 sayılı Uyuşmazlık Mahkemesi kurulması hakkındaki Kanunun 1 nci maddesinde de adli, idari 
ve askeri yargı mercileri arasındaki görev ve hüküm uyuşmazlıklarının hukuk davaları alanında çözülmesi görevi 
Uyuşmazlık Mahkemesine verilmiştir. Bu kanunun yürürlüğe konulduğu 1945 yılında asker kişilere ilişkin idari 
davalar Askeri Yargıtay'ca çözümlenmekte idi. Bundan dolayı idari davalar alanında askeri yargı ile idari yargı 
arasında uyuşmazlık çıkması söz konusu idi. Ancak daha sonra kabul edilen bir kanun ile Askeri Yargıtay'ın idari 
davalara ilişkin görevi sona erdirilmiş bulunduğundan yürürlükte olan kanuna göre idari dava alanında idari 
yargı ile askeri yargı arasında uyuşmazlık çıkması olanağı kalmamıştır. Yalnız Anayasanın Damştaya ilişkin 140 
nci maddesine 20 . 9 . 1971 günlü ve 1488 sayılı Anayasa değişikliği ile eklenen altıncı fıkraya göre asker kişilerle 
ilgili idari eylem ve işlemlerin yargı denetimi yeni kurulacak olan «Askeri Yüksek İdari Mahkemesbne verilmiştir. 
Bu fıkra, Danıştayı düzenleyen maddeye eklenmiş ise de bu mahkemenin adı ve kendisine verilen görevin niteliği 
dolayısıyla askeri bir mahkeme olduğunda kuşku yoktur; o halde Anayasanın 142 nci maddesinde anılan «Askeri 
Yargı Mercileri» deyiminin kapsamına bu mahkemede girecek başka deyimle bu malhkeme ile Danıştay arasın
da görev ve hüküm uyuşmazlığı söz konusu olabilecektir. Bu durum karşısında tasarıda bu yön gözönünde tutul
muştur, 
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4788 sayılı Uyuşmazlık Mahkemesi Kurulması Hakkındaki Kanun ile askeri ve umumi mahkemeler arasın
da çıkan hukuki uyuşmazlıkların Uyuşmazlık Mahkemesinde çözümlenmesi öngörülmüş diğer taraftan askeri mah
kemelerle umumi mahkemeler arasında cezai yönden olumlu ve olumsuz görev uyuşmazlıklarını çözümleyen 
merci 1631 sayılı Yasada, Yargıtay Ceza Genel Kurulu olduğu belirtilmiş; ayrıca 1684 sayılı Yasada umumi 
mahkemeler, karar hâkimleri ve müstantiklerle idare heyetleri ve hususi kaza selahiyetini haiz makamlar 
arasındaki uyuşmazlığın çözüm yerinin de Temyiz Ceza Heyeti Umumiyesi olduğu gösterilmiştir. Ancak, 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 142 nci maddesiyle adli, idari ve askeri yargı mercileri arasındaki tüm görev ve 
hüküm uyuşmazlıklarının, Uyuşmazlık Mahkemesi tarafından çözümleneceğini derpiş etmiş, ahiren yürürlüğe 
giren 353 sayılı Askeri Yargılama Usulü Kanununun 259 ncu maddesi ile 1631 sayılı Yasa yürürlükten kaldı
rıldığı gibi askeri mahkemelerin de 1684 sayılı Yasada anılan ( vesair kaza selahiyetini haiz makamlar) dan 
sayılmasının mümkün olmayacağı Askeri Yargıtay tarafından içtihat edildiği gibi bu cihet Anayasa Mahkeme
sinin 2 . 6 . 1964 gün ve 1963/88 Esas, 964/44 sayılı Kararı ile de açıkça belli edilmiş bulunmaktadır. Arz ve 
izah olunan bu durum karşısında adli, idari ve askeri kaza arasında çıkan görev ve hüküm uyuşmazlıklarının 
çözüm yeri olarak bir merciin kesin surette saptanması gerekli görülmüş ve bunun için Anayasamızın anılan 
maddesindeki öneri istikâmetinde belirtilen bütün kaza. mercileri arasındaki görev ve hüküm uyuşmazlıklarının 
tasarı ile istihdaf edilen Uyuşmazlık Mahkemesinde çözümlenmesi hükme bağlanmıştır. 

2. Yürürlükteki 4788 sayılı «Uyuşmazlık Mahkemesi kurulması hakkında Kanun» da mahkemenin kuru
luşunun Askeri Yargıyı ilgilendiren bir davanın söz konusu olup olmamasına göre değişik bir kuruluş olması 
ilkesi benimsenmiş ise de böyle bir değişik kuruluş bir bakıma sakıncalıdır. Zira kuruluşun uyuşmazlığın niteli
ğine göre değişmemesi ve mahkeme içinde uyuşmazlığın ilgili olduğu yargı kollarında başka konularındaki bir, 
iki hâkimin dahi bulunması, kararların daha yansız biçimde verilmesini sağlayabileceği gibi mahkeme (kurulu
nun gündemdeki konulara göre bir toplantı gününde bir, iki kez değişmesi sonucunun doğması gibi uygula
ma zorlukları dahi önlenmiş olacaktır. Mahkemenin her zaman için üç yargı kolundan gelen üyelerle kurul
ması ilkesi benimsenmelidir. Buna göre Yargıtay'dan, bir asıl, bir yedek üye Hukuk Genel Kuruluna katılan 
Yargıtay Başkan ve Üyeleri; bir asıl, bir yedek üye de Ceza Genel Kuruluna katılan Yargıtay Başkan ve Üye-

~leri arasından Yargıtay Büyük Genel Kurulunca; iki üye Danıştay'dan, bir üye Askeri Yargıtay'dan ve bir 
üye de Askeri Yüksek idare Mahkemesinden seçilmek üzere kurulun kurulması gerekecektir. Uyuşmazlık 
Mahkemesinde incelenip karara bağlanacak işlerin hukuk sorunları olması karşısında Askeri Yüksek îdare 
Mahkemesinden seçilecek üyenin herhangi bir subay üye olmayıp askeri hâkim niteliğinde bulunması zorunlu
dur. Nitekim yürürlükteki Uyuşmazlık Mahkemesi kurulması hakkında Kanunun ikinci maddesinin üçüncü 
fıkrasında Askeri Yargıtay'dan seçilecek üyelerin adli üyeler olması kurala bağlanmıştır. Askeri Yargıtay'dan 
o zamanki kuruluşuna göre Askeri Yargıtay'dan hem adli üyeler başka deyimle hâkim niteliğinde bulunan 
üyeler, hem de subay üyeler, hâkim niteliğinde bulunmayan üyeler^ vardır; bugünkü Askeri Yargıtay'da ise yal
nızca hâkim niteliğinde bulunan üyeler mevcuttur. (Anayasa, değişik madde 141). Bu bakımdan Askeri Yargı
tay'dan gelecek üye için böyle bir kurula ihtiyaç yok ise de, bugün yürürlükte bulunan Yasanın gözönünde tut
tuğu ilkenin, Askeri Yüksek idare Mahkemesinden gelecek üye için öngörülmesi, hukuki bir zorunluktur. 

31 4788 sayılı Uyuşmazlık Mahkemesi kurulması hakkındaki Kanunda uyuşmazlık çıkarma, idarenin di
leği üzerine Başkanunsözcüsünün Uyuşmazlık Mahkemesine başvurması yoluyle olabilir ve bir de dava ile ilgili 
olan taraflar Uyuşmazlık Mahkemesine başvurarak görev veya hüküm uyuşmazlıklarının çözülmesini isteyebi
lirler. Oysa Fransa'da uzun uygulamalar sonunda beliren ihtiyacı karşılamak üzere belli koşullar altında mahke
melere dahi uyuşmazlık çıkarma yetkisi tanınmıştır. Fransa Uyuşmazlık Mahkemesi sisteminde 1960 yılında 
yapılmış ofan değişikliğe göre bir adli veya idari mahkemenin baktığı bir davada mahkeme, belli koşullar altın
da görev yönünün incelenmesini, kendiliğinden, Uyuşmazlık Mahkemesinden isteyecek ve Uyuşmazlık Mah
kemesi karar verinceye kadar elindeki davanın incelenmesini durduracaktır. Bu kural 334 sayılı Anayasamıza gö
re bakmakta olduğu bir davada uygulanacağı bir kanun hükmünü Anayasaya aykırı gören bir mahkemenin 
elindeki davanın incelenmesini erteleyerek kanun hükmünün Anayasaya aykırı olup olmadığını karara bağla
masını Anayasa Mahkemesinden istemesine benzemektedir. (Anayasa değişik madde 151). 

4. Yukarda kısaca temas edilen Fransız sistemindeki bu yenilik, birçok olumsuz görev uyuşmazlıklarının 
daha çıkmadan önce çözülmesini ve gerek gider, gerek zaman bakımından birçok kazançlar elde edilmesini sağ
ladıkları için çok yararlıdırlar. 
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Davaların uzamasından yurttaşların haklı olarak yakınlığı ülkemizde bu uzamaların nedenlerinden biri de 
özellikle idari ve adli yargı arasındaki görevsizlik kararlarıdır. Bundan başka bir yargı merciinde yıllar boyu 
görüldükten sonra temyiz merciince görev yönünden bozulan kararlar da yurttaşları hayli zarara sokmaktadır. 
Bugün adli mahkemeler arasında bu tür görevsizlik kararları hayli seyrekleşmiş ise de adli mahkemelerin ka
rarlarının idari mahkemelerin görevli olduğu yönden bozulmasına oldukça sık rastlanmaktadır. Bu uzama neden
lerini ortadan kaldırmak için Fransız hukukunda 1960, yılında benimsenen çözümü hukukumuzda da benimse
mek ve Uyuşmazlık Mahkemesi Kanununa Fransa'dakine benzer kurallar koymak çok yararlı olacaktır. Bunun 
için oradaki gibi yargı mercilerinin görevsizlik kararı ile kendilerinin değil işi gönderen yargı merciinin görevli 
olduğu kanısına vardıklarında, görevsizlik kararı vererek olumsuz görev uyuşmazlığına yol açacakları yerde, 
görev yönünün incelenmesini Uyuşmazlık Mahkemesinden istemeleri gerektiği hükme bağlanmıştır. Ayrıca alt-
yargı merciinin verdiği bir kararı incelerken o yargı merciinin görevli olmayıp diğer yargı kolundan bir yargı 
merciinin görevli olduğu kanısına varmış olan Yargıtay ve buna benzer durumlarda temyiz incelemesi yapan 
Danıştay ve Askeri Yargıtay'ın da altmahkemeler gibi Uyuşmazlık Mahkemesine başvurabileceğini kabul et
mek yerinde olacaktır. Yalnız temyiz incelemesi yapan yüksek mahkemeler için böyle durumlarda Uyuşmazlık 
Mahkemesine başvurma zorunluğu olmayıp Fransa'da olduğu gibi onların takdirlerine bırakılmış ve bu bakım
dan onlara yalnızca Uyuşmazlık Mahkemesine başvurma yetkisi tanınmıştır. Gerçekten görevsizlik durumu
nun çok açık bulunması halinde Uyuşmazlık Mahkemesini boş yere çalıştırmanın bir anlamı yoktur. Böyle du
rumlarda temyiz mercileri inceledikleri kararı görev yönünden bozarak işi daha kestirme bir yoldan çözüme 
kavuşturabilirler. Ancak görev yönünün hukuk açısından tartışılabilecek nitelikte bulunduğu durumlarda bu 
mahkemelerin Uyuşmazlık Mahkemesine başvurma yetkilerini kullanmaları olağandır. 

Tasarıda mahkemelerin Uyuşmazlık Mahkemesinden görev konusunu incelemesini istemeleri, Uyuşmazlık 
Mahkemesine başvurmak için başlı başına bir yol olarak düzenlenmiştir. 

5. Uyuşmazlık çıkarmanın yalnız ceza davaları dışındaki alanlarda kabul edilmesi, doğru değildir. Ceza 
alanında da idari yargı ile adli yargı veya adli yargı ile askeri ceza yargısı arasında olumlu veya olumsuz 
görev uyuşmazlığı doğduğu gibi uyuşmazlık çıkarılması ilkesi de benimsenmelidir. Çünkü bu yol, görev soru
nunun bir an önce çözülerek ceza davasının daha çabuk bitirilmesine yarayacaktır. Uyuşmazlık çıkarma yetki
sinin sanıklarda değil, ilgili Başsavcı veya Başkanunsözcüsünde olması ve ilgili Başsavcı veya Başkanunsözcüsü-
nün uyuşmazlık çıkarılması isteminde bulunmazdan önce davanın durdurulmasının söz konusu edilmemesi 
dolayısıyla sanıkların, örneğin hâkim reddi isteminde bulunarak yerine göre kötü düşünce ile davaları uzat
tıkları gibi, davaları uzatmak için bu yola başvuracakları biçiminde bir sakınca dahi ileri sürülemez. 

6. Görev uyuşmazlıkları genellikle davayı açan yurttaşlara yükletilebilecek bir kusur ile ilgili değildir; 
zira olağan durumda her davacı, davasının çabuk bitmesini ister. Görev uyuşmazlıkları, genellikle yargı düzen
lerine ilişkin esasların yeterince kesin olmamasından doğmaktadır. Bunun için belge eksiklikleri yüzünden 
istemlerin reddolunup işlerin sürüncemede kalmasını önlemak üzere belge eksikliklerinin ilgili Başsavcı veya 
Başkanunsözcülerince, onların gözünden kaçan eksikliklerin de Uyuşmazlık Mahkemesince tamam!atılması il
kesi benimsenmiştir. 

7. Tasarıda, yabancı kelimeler yerine, imkân nispetinde, Türkçe söz ve terimler kullanılmıştır, 
Tasarıda, her maddeye başlıklar konulmak suretiyle maddelerin konulan gösterilmiştir. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Maidde 1. — Uyuşmazlık mahkemesinin görevimi gösSsnmükıtedlir. Mahkemenin görevi esasen Anayasanın 
142 noi maddiesince beiü edilmiş olduğundan, madldis esasını Anayasaldan almaktadır. 

Bu maddenin son fıkrası hükmü ile, 29 Haziran 1938 tarihli ve 3533 sayılı «Umumi, mülhak ve hususa büt
çelerle idare edilen dairelier ve beıladüyeferle sermaye sinikı -tasmamı Deviöte Veya belediye veiya hususi idare
lere aitt daire ve müesseseler arasındaki Muafların tahkim yolu ile halli hakkında Kanun» da öngörüldüğü 
gibi, kanun hükmü icabı olarak hakeme başvurulması gereken ihtilaf!&rd!a, hakem mierai ile düğer yargı mer
cileri anasında meydana gedecek görev ve hüküm uyuşnıazkki'arının da bu kanun hükümleri dahilinde halle
dileceği sapîanmış bulunmaktadır. Ancak, hakem mercii İ!b düğer yargı mercileri arasında meydana gelecek 
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uyuşma^kMın, uyuşmazlık mahkemesinle gidebilmesi için hâkemin, hâkim niteliğini haiz ve hâkim statüsün
de olması gerekmektedir; zira Anayasamız 142 nci mad desende, yargı mercileri arasındaki görev ve hüküm 
uyuşmazIMarının çözülmesinden bahsetoekücdir. Ana yatsa sistemi hakımindan yargı merciinden meyin ahla-
ş'illması gerektiği ise 114 ncü madde gerekçesinde açıkça ifadie edilmiştir. Buna göre bir merciıim kaza organı 
olarak vasıflandırıiabütaosii için kazalı bir usul uygulanmasından başka üyelerin de bağımsız olması ve hâkim 
niıtelliğinıe haiz ve hâkim statüsünde bulunması dia şarttır. 

Bu .itibarla, 3533 sayılı Kanunun ikinci maddesine göre Bakanlar Kurulunca., bu kurulun üyelerinden biri 
umuma bütçeye dahil daireler 'arasında tahaddüis edecek ihtilafları ha! için hakem tayin edildiği takdirde, 
hâkim niteliğine haıiz olmayan ve haklim staıtüsünde bulunmayan bu hakemin faaliyetleri kazai nitelikte olmak
la birlikte, bu şekildeki hakemlik, Anayasamız bakımından yargı mercii sayılmayacak ve binnetice bu mercii 
île diğer yargı mercilieri arasında çıkacak görev ve hüküm uyuşmazlıkları uyuşmazlık mahkemesinde halte-
ditemeyecektir. Bu sebepledir 'ki, 9 Temmuz 1945 tarihli ve 4788 sayılı «Uyuşmazlık mahkemesi kurulması 
hakkında kanun» un 19 ncu maddesinden farklı olarak, tasanda, 3533 sayılı Kanuna atıfta bulunulmamış ve 
bunun yerline, bu maddenin son fıkrası hükmü sevkedMinfiştir. 

Madde 2. — Mahkemenin kuruluşu gösterilmiştir. 
Maldde 3. — UyuşmazMc Mahkemesi Başkanının, Anayasa Mahkemesi asıl ve yedek üyeleri arasından se

çilmesi, Anayasanın 142 nci maddesi hükmüdür. Bu anakurala uyularak Başkanın mazereti halinde bu mah
keme Başkanlığının, Anayasa Mahkemesince kendi asıl ve yedek üyeleri (arasından görevlendirilen bir üye
nin yapması öngörülmüştür. İkinci fıkra kuralı ile, BaşkamveköîÜnin her mazeret çıkmasında ayrı ayrı değil, 
seçim dönemi başından seçilmesiyle Başkan vekili seçimi için mahkeme toplantısının geri kalması ihtimali ön
lenmek istenmiştir., 

Madde 4. — UyuşmazMc Mahkemesi üyelerimin dört yıllık bir dönem için seçilmiş bulunanları bu dönem
lere bir başlangıç gösterilmesini gerekli kılmıştır. Adli yıl 6 Eylül'de başladığına göre dört yıllık dönemin 
6 Eylül'de başlaması uygun olur. Nitekim mahkemenin toplantı dönemi de buna göre düzenlenir/iştir. (Mad
de 5, fıkra 2). Yeni dört yılık dönemde yeni kurulan işe başlayabilmesi için seçimlerin Temmuz ayında ya-
pıMıası İ̂lkesi bendmısenmıişjtlir. 

Madde 5. — Mahkemenlin iki ayda bir toplanması, yerine göre lişîeri gedktirmbktedir. Onun için toplan
tılar en az ayda bire indirilmiştir. Mahkemenin yıllık çalışma süresi de adli tatile uydurulmuştur. 

Madde 6. — Maddede Başsavcıların, Başkamunsözcülerlnıin düşüncelerini bildirmeleri ve top'lanltıya ka-
tılmalian öngörülmüştür. Metinlerin kısa yazılmasını sağlamak üzere birtakım deyimlerin açıklanması ya-
pılmışltır. Ayrıca bu tasamda, Başsavcılık, Başkanunısiözcülüğü den Mimleyip; Başsavcı, Başkanunsözcüısü denükraş 
olduğundan, anılan görevlerin bu Kanuna göre yapacakları 'işleri, yardımcılarına da yaptırabileceklerinin açık
lanmasında tartışmaları önlemek için yarar görülmüştür. 

Madde 7, 8 ve 9. — Anayasa Mahkemesinin Kumlusu va Yargılama Usufflıeıri Hakkındaki Kanunun ilgil 
hükümleri gözönünde tutularak, maddeler metninde açıkça ifada olunduğu üzere, Uyuşmazdık Mahkemesi 
Başk'an ve üyelerimin, kendilerine gelen dava ve işlere bakmalarının caiz olup olmadığı halleri ve bu hallere 
Minaden çekinmeleri ilb ilgili hükümleri, reddedilmeleri halinde uygulanacak işlemleri belirtilerek düzenlenmiş
tir. 

Madde 10 ve 11. — Uyuşmazlık çıkartma, yürürlükte bulunan kanunun getirdiği bir yeniliktir. Görülmek
te olan bir davanın görev uyuşmazlığım, bu safhada hallJfcrndk (imkânını verir. Bu madde ile uyuşmazılik çıkar
ma adffli, idari ve askeri yargıya teşrnıi ödritaıiştir. 

Bu yetki, yargı merciince görev itirazının reddi üzerine, kanun yararına olarak, uyuşmazlığın konusuna 
göre ilgi! Başsavcı veya Başkanunsözcüsü tarafından kullanılacaktır. Bu sroretle Türkiye Cumhuriyeti Ana
yasasının kabul 'ettiği adli, idari ve askeri yargı mercilerinin ayrılığı prensibinin ûih2â.îl ve ayrı tanzimlere tabi 
tutulan adi, idari ve askeri yargı merclileriniin yekdiigeninin görev hudutlarına tecavüzleri ömenmiş olacaktır. 

Madde 12 ve 13. — Uyuşmazlık çıkarmak için ilgililerin başvurması üzerine yapılacak işlemler, bugünkü 
kanun hükümlerine nazaran daha kolay ve daha çabuk usule tabi tutulmuştur. 

Önce, görev itirazında bulunan kişi veya makamın, görev itirazım reddeden yargı mercisine başvurması 
esasımın kabulü uygun görülimüşiîür. Uyuşmazlık çıkarma isteğiyle başvarmiaların bir süre ile sonuçlandırılma
sı gerekli görülmüş ve istek için 15 günlük bir süre yeterli bulunmuştur. 
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Davayı gören yer adli, idari v^ya askeri bir mahkeme olabileceğinden metinde genel olarak mahkeme sözü 
yerine yargı merci'i sözü kullanılması, uygun bulunmuştur. 

Görülmekte olan bir davada, gecikmelere yer verilmesini önlemek için ilgililerin yani görev itirazında bu
lunan kişi ve makamın, yalnız bir defa olmak üzere, uyuşmazlık çıkarılması listeme yoluna gitmelerini müm
kün kılacak şekilde maddeye bir fıkra eklenmiştir. 

Madde 14, 15 ve 16. — Olumsuz görev uyuşmazlığı, bu maddede tarifini bulmaktadıı. Olumsuz görev 
uyuşmazlıkları görevli yargı merciinin belirtilmesini hedef tuttuğuna göre bunun kısa zamanda belli edilmesi 
gerekir. Bu maksatla uyuşmazlığın çözülmesi için bir başvurma süresi tayin edilmiştir. 

Olumsuz görev uyuşmazlıkları açılan bir dava hakkında bir yargı merciinin görevsizlik kararı vermesin
den sonra görevli gösterilen yargı merciine dosyanın verilmesi üzerine, bu yargı merciindeı de aynı mahiyette 
karar verilmesi suretiyle doğabileceği gibi bir iş hakkında ayrı ayrı yargı mercilerine dava açılması üzerine bu 
yargı m ercilerinin kendilerini görevli görmeleri suretiyle verdikleri kararlar üzerine de doğabilir. Her iki halde 
uygulanacak hüküm, aynıdır. 

Uyuşmazlık çıkarmak için başvurmadan sonra yapılan usuii muameleler görev uyuşmazlığında da uygu
lanmaktadır. Ancak, bu uyuşmazlığın çözülmesini istemek için taraflarla birlikte ceza davalarında «İlgili ma
kam» da görevli gösterilmiştir. Buradaki «İlgili makam» davanın görüldüğü merci itibariyle Cumhuriyet 
Savcısı, Askeri Mahkeme Savcısı veya varsa idari yargı merciinde Başkanunsözcüsünün bu kademedeki gö
revlileridir. 

Madde 17. — Bu maddede olumlu görev uyuşmazlığının tarifi yapılmış ve uygulanacak hükümler gös
terilmiştir. Kaide olarak olumsuz görev uyuşmazlığında kabul edilen usul hükümleri burada yer altmıştır. 

Ancak olumlu görev uyuşmazlığının bir özelliği olarak, iki ayrı yargı merciinde birer dosya vardır. Her 
mahkemede de yargılamaya devam olunabilir. Onun io:ıı uyuşmazlık mahkemesine başvuran ilgili 'Başsavcı 
veya Başkanunsözcüsünün her iki yargı merciine de bu durumu haber vermesi lüzumu işaret edilmiştir. Bu 
yargı mercilerinin Uyuşmazlık Mahkemesi kararını beklemesi de aşağıdaki madde hükmü gereğidir. 

Madde 18. — Olumlu uyuşmazlıklarda Uyuşmazlık Mahkemesi kararının gecikmesi üzerine yargı merci
lerinin davaya bakarak birbirine karşıt kararlar vermeleri tehlikesi bulunduğundan, yargı mercilerinin böyle 
durumlarda Uyuşmazlık Mahkemesi kararını beklemeleri, zorunlu görülmüştür. 

Madde 19, 20 ve 21. — Genel gerekçede açıklandığı üzere yargı mercilerinin uyuşmazlığın çözülmesi için 
Uyuşmazlık Mahkemesine başvurulması yolu öngörülmüş olduğundan, bu başvurmanın koşullarını ve Uyuş
mazlık Mahkemesince uygulanacak usul kurallarını göstermek üzere bu maddeler kaleme alınmıştır, Bu ku
rallar Türk hukuk düzenine yeni giren kurallardır. 

Madde 22. — İşin Uyuşmazlık Mahkemesine verilmesinden sonra, davalara bakılması geri bırakılacağı
na göre. gerek hukuk ve gerek ceza alanında evvelce davaya bakan yargı mercilerinden verilen tedbirlerle, 
tutuklamaların süresiz bir beklemeye terkedilmesi düşünülemeyeceğinden dolayıdır ki, Uyuşmazlık Mahkeme
sinden üç ay içinde karar çıkması lüzumu ve aksi halde mahkemenin davaya devam etmesi ve bu suretle ted
birler hakkında gerekli kararı vermesinin kabulü bir zaruret halini almıştır. Fakat bu kayıt maksadı temine kâ
fi gelmediğinden ikinci bir sınırlandırmanın da yargı merciinde yapılması gerekli görülmüş ve bu maksatla 
Uyuşmazlık Mahkemesinin görevli yargı merciini bildirmesinden sonra altmış gün içinde görevli yargı merci
inde bu tedbirler hakkında yeniden bir karar verilmediği takdirde, tedbirin kendiliğinden kalkacağı, esası be
nimsenmiştir. Fakat buna rağmen tedbirlerin, nazari de olsa, üç ay mahkeme kararı, iki ay da davayı gören 
yargı merciinin kararı olmak üzere beş aylık bir süre ile işleniniz devam etmesi mümkün bulunmaktadır. Ma
hiyetlerine göre böyle uzunca bir müddet tedbirlerin işlenişiz devamı tarafların ağır zararlarını doğurabilece
ğinden bekleme süresi içinde tarafların son kararı veren yargı merciine başvurarak tedbirlerin kaldırılmasını 
ısteyebilmeleri kabul edilmiştir. 

Maddenin üçüncü fıkrası ise süreye bağlı tedbirlere ilişkin kararları, dördüncü fıkrası da yeniden tedbir 
kararı verilmesi durumunu düzenlemektedir. Birtakım mahkemeler, üç ay. dört ay gibi süreye bağlı tedbir 
kararları vermeyi ve davanın gelişmesine göre süresi sonunda tedbiri uzatan veya uzatmama yetkisini elle
rinde tutmayı uygun görebilirler ve böylece süreye bağlı bir tedbirin süresi, süresiz bir tedbirin geçerli bulu
nacağı zaman ıçmde yanı birinci fıkrada gösterilen kararın tebliğinden önceki zamanda veya altmış günlük 
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ek süre içinde dolması dolayısıyla tedbirin kalkması durumu gerçekleşebilir. Böyle durumlarda tedbirin nasıl 
uygulanabileceği daha doğrusu hangi yargı merciince uzatılabileceği gösterilmez ise hakkın yerine getirilme
si imkânsızlaşabilir. Bundan başka daha önce tedbir kararı istenmemiş bir davada sonradan tedbir kararını 
haklı gösteren bir durum ortaya çıkabilir. Buna da bir çözüm zorunludur. Bundan başka uyuşmazlık çıkar
ma usulüne ilişkin işlemlere bağlanmış ise ortada ancak tek bir yargı mercii bulunacağından dolayı bu yargı 
merciinin de tedbir konusundaki yetkisi açıklığa kavuşturulmalıdır. Yargı mercilerinin görev konusunda 
Uyuşmazlık Mahkemesine başvurmalarında da tedbir için görevli yargı mercii belirlenmelidir ki, ortada her
hangi bir tartışma konusu bulunmasın. Bu da Uyuşmazlık Mahkemesine başvuran yargı mercii olarak sap
tanmıştır., 

Madde 23. — Ceza alamnda evvelden verilmiş bulunan tedbirler hakkında yukarıdaki esasın uygulanması 
mümkün ise de, tutuklama kararları hakkında beş ay bir bekletmeye bırakılmasına hukuk bakımından imkân 
görülemediğinden, yalnız tutuklama konusunda son kararı veren yargı merciinin Ceza Muhakemeleri Usulü 
Kanununun 112 nci maddesine göre tutukluluk halinin devam edip etmemesi hususunda kendiliğinden incele
me yaparak bir karar vermesi gerektiği esası, belirtilmiştir. 

Maddenin birinci fıkrasında ilk kez tedbir kararı verecek mercii dahi belirtilmiştir, Maddenin üçüncü fık
rasıyla uyuşmazlık çıkarma ve yargı merciince görevli merciin belirtilmesi istemiyle Uyuşmazlık Mahkemesi
ne başvurma durumlarında tedbir kararı vermek üzere görevli bulunan yargı mercii belirlenmiştir. 

Madde 24. — Bu madde hüküm uyuşmazlıklarına ilişkin olup tarifi ve uygulanacak hükümleri ihtiva 
etmektedir. Burada üzerinde durulması gereken nokta halen yürürlükte bulunan kanunda hüküm uyuşmaz
lıkları için kabul edilen bir unsurun tariften çıkarılmış olmasındadır. 4788 sayılı Kanunun 19 ncu maddesin
de ayrı ayrı yargı mercilerinden verilmiş bulunan kararlarda «Hakkın yerine getirilmesinde imkânsızlık» da 
şart koşulmuştur. Halbuki hüküm uyuşmazlıklarına konu olan bu kararlar her zaman icraya tabi ve binaenaleyh 
yerine getirilmes'i zorunluğu olan kararlar olmayabilir. Tespit davaları üzerine verilen kararlar gibi... Ceza dava
larında ise hüküm uyuşmazlığı ayrı ayrı yargı mercilerinden verilen kararlardaki cezaların gerek nevilerinin 
ve gerek ihtarlarının birbirinden farklı olmasıyla doğması mümkündür. Fakat bu hal her zaman cezaların in
fazında imkânsızlık demek değildir. Bu bakımdan, esasen her iki hukuk alanını kapsamayan «Hakkın yerine 
getirilmesi imkânsızlığı» sözlerinin tariften çıkarılması uygun görülmüştür. 

Madde 25. — Hüküm uyuşmazlıklarında hukuk ve ceza davalarının gösterdikleri özellik nazarı itibara alı
narak çözümlerinde Danıştay Yargılama Usulü kanunlarının bu kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uy
gulanacağı kabul edilmiştir. 

Madde 26, 27 ve 28. — Uyuşmazlık Mahkemesince, incelemenin önce süre bakımından esasına işaret 
olunmuştur. Süresi içinde yapılmayan başvurma reddedilecektir. 

Halen yürürlükte bulunan 4788 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinde şekil bakımından noksan kabul edilen 
başvurmalar için otuz gün içinde, yeniden başvurulmak üzere uyuşmazlığı çıkaran savcı veya mahkemeye, 
başvuran tarafa bildireceği yazılıdır. Ancak, bu tasarı ile uyuşmazlığın çözülmesi için usul ve işlemlere göre, 
kim tahrik ederse etsin, başvurmaları ilgili başsavcı veya başkanunsözcüsü tarafından Uyuşmazlık Mahkeme
sine intikal ettirilecektir. Noksanlar, bu makamlar tarafından ikmal edilmiş olacaktır. Buna rağmen mah
kemece tamamlanması gereken hususlar varsa bunların da mahkeme başkanı tarafından tamamlatılması 
mümkündür. Kaldı ki, Uyuşmazlık Mahkemesine intikal etmiş bir müracaat var demektir. Bu başvurma 
reddedilmeden aynı konu hakkında ikinci bir başvurmanın hukuki bir sebebi de olamaz. Bu sebeplerle ta
sarıya halen yürürlükte bulunan kanunun 16 ncı maddesinin son iki fıkrasının alınmasına lüzum görülme
miştir. 

Görev uyuşmazlıklarında davanın sürüncemede kalmaması için Uyuşmazlık Mahkemesince karar verilir 
verilmez hüküm fıkrasının ilgili yargı mercii, kişi ve makamlara bildirilmesi zorunludur; gerçekten bu tür 
uyuşmazlıklarda davanın görülebilmesi için hangi merciin görevli olduğunun bilinmesi yeterli olup gerekçenin 
biüomesi zorunlu değildir. Gerekçeli karar yazılınca onun da bildirilmesi, ilgili yargı mercii ve kişilerin karar 
üzerinde tam bilgi edinmeleri ve özellikle Uyuşmazlık Mahkemesinin benzer olaylardaki hukuki görüşünü öğ
renmeleri bakımından yararlıdır. 

Madde 29. — Uyuşmalık Mahkemesi kararlarının kesin olması kuruluşundan doğan bir zorunluk ve 
Anayasa hükmü gereğidir. Uyuşmazlık Mahkemesi kararlarının Resmi Gazete ile yayımlanması hakkında yü-
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rüriükte bunınan kanundaki hükıüm bunlardan yalnız; ilke kararları üe mahkeme başkanı tarafından yayım
lanması uygun görülen kararlara hasredilmiştir. Zira şimdiye kadar geçen uygulamalardan da çok defa bir
birinin benzeri olan olaylara ait kararların yayımlanmasından hiçbir fayda olmadığı anlaşılmıştır. 

Madde 30. — Uyuşmazlık Mahkemesinin ilke kararları ile önemli kararlarının Resmi Gazete ile yayım
lanmasından maksat bu kararlarının yargı mercilerince takibedilerek benzeri olaylarda ve özellikle görev 
konusunda sık sık çıkan uyuşmazlıkların önlenmesi ve azaltılmasıdır. Fakat Uyuşmazlık Mahkemesi kararla
rı arasında da çelişmeler olabilir. Bu çelişmeler yargı mercileri arasında devamlı bir görüş birliğinin yerleş
mesine engel olur. Onun için bu çelişmelerin giderilmesi de aynı derecede önem gösterir. Birbirleriyle çelişen 
kararların belli olaylara ilişkin olduğu hallerde, bunlar, ilgili olaylar için muteber kararlar olur. 

Ancak bu kararlar arasında çıkabilecek çelişkileri ortadan kaldıracak bir diğer mahkeme veya merci, 
Anayasa ile gösterilmediği gibi böyle bir merci tanınmasına da Anayasa ve kuruluş engeldir. 

Bu bakımdan kararlar arasındaki aykırılığın yine Uyuşmazlık Mahkemesi tarafından, bir ilke karan ile 
giderilmesi mürmkün olabilir. Bu yeni ilke kararlarının gerekçeleri ile birlikte açıklanacağı maddede yer al
mış bulunmaktadır. 

ilke kararları etkisi belli olayla sınırlı bulunmayan kararlardır. Nitelikleri itibariyle bir çeşit içtihatları 
birleştirme kararları hüviyetini göstermektedir. Bu yönden ilke kararlarında nisap ve geçerlik bakımından 
bazı farklılıklar kabul etmek zorunluğu vardır. 

Bundan ötürü, ilke kararları, yüksek mahkemelerden Uyuşmazlık Mahkemesine seçilen asıl ve yedek 
üyelerin katılacakları toplantılarda alınması öngörülmüştür. Katılacakların sayısı hiç bir halde bütün asıl ve 
yedek üyelerin dörtte üçünden aşağı olamayacaktır. 

tike kararlan, hüküm uyuşmazlıklarında da söz konusu olabilir. Hüküm uyuşmazlıklarında esasa ilişkin 
ilke kararı; adli, idari ve askeri yargının alanına giren bir konuya ilişkin ilke kararı olacağı için böyle bir 
kararın adli, idari ve askeri yargıyı bağlaması, onların görev alanlarına geçme anlamına gelir ki, Anaya
sa düzenimiz ile böyle bir durum bağdaştırılamaz; zira her yargı dalı, Anayasanın dayandığı ilkelere göre 
kendi alanına giren konuları çözmekle görevlendirilmiştir. Onun için görev konusundaki ilke kararlarının 
hem Uyuşmazlık Mahkemesini, hem de bütün yargı mercilerini, hüküm uyuşmazlıkları dolayısıyla verile
cek esasa ilişkin üke kararlarının ise yalnızca Uyuşmazlık Mahkemesini bağlayacağı kabul edilmek gerek
tir; madde buna göre düzenlenmiştir. 

Madde 31, 32, 33, 34 ve 35. — Bu maddelerde çeşitli hükümler sevk edilmiştir. Konulan esasen açıktır. 
Yalnız 31 ve 32 nci maddeler dolayısıyla açıklama gerekli görülmüştür. 4788 sayılı Uyuşmazlık Mahkemesi 
kurulması hakkındaki Kanundan farklı şekilde tasarı; bir taraftan uyuşmazlık çıkarma konusunda yeni hü
kümler getirmesi, diğer taraftan yeni teşkil olunan Askeri Yüksek İdare Mahkemesi ile Danıştay arasında 
çıkacak uyuşmazlıklarla birlikte adli, idari ve askeri merciler arasında meydana gelecek görev ve hüküm 
uyuşmazlıklarını çözümleyici hükümler getirmiştir. Gerçekten bu hususların, kurulması öngörülen Uyuşmaz
lık Mahkemesinin iş hacmini önemli ölçüde artıracağı düşünülerek mahkemenin etkin bir şekilde çalışabil
mesi için raportörlük ve kalem teşkilâtı kurulması zorunlu olmuştur. 

Geçici raportörler, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanının isteği ve ilgilinin muvafakati ile en az yedinci de
rece aylığını almış bulunan; hâkim veya hâkimler kanunu gereğince hâkimlik ve savcılık sınıfından sayılan 
hizmetleri ifa edenlerle, Askeri Hâkim ve Savcılar, Danıştay Yardımcıları ve Kanunsözcüleri arasında men
sup oldukları müesseselerin yetkili mercileri tarafından tayin edilmeleri ve bunların işleri ile terfileri ve ra
portörlükte geçirdikleri meslek süreleri düzenlenmiştir. Ayrıca kalem muamelelerinin ifası için bir başkâtip 
ve dört kâtip Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığı emrinde devamlı olarak çalışması kabul edilmiş ve bunlar
dan bir başkâtip ile iki kâtibin Yargıtay'dan iki kâtibin de Danıştay'dan Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı
nın talebi üzerine mensup oldukları müesseselerce tayinleri ile terfi ve özlük işleri ve meslekte geçirdikleri 
süreler i e ilgili hususlar belirtilmiştir. 

Madde 36. — Uyuşmazlık Mahkemesinin ve bu mahkemeyi ilgilendiren konularda başsavcılarla baş
kamın sözcülerinin belge ve bilgi toplama yetkileri, bi<-er Anayasa yargı organı bulunan Danıştay ve Anaya
sa Mahkemesinin bu konulardaki yetkilerinin doğrultusunda düzenlenmiş ve böylece bir boşluk doldurul
muştur. 
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Madde 37. — Anayasa Mahkemesi kararlarının Anayasanın değişik 152 nci maddesinin birinci fıikrası uya
rınca kesin oluşunun ve sözü edilen maddenin son fıkrası uyarınca bütün organları ve herkesi bağlayıcı ni
telikte bulunmasının Uyuşmazlık Mahkemesi görevleri üzerindeki etkisi, Anayasa Mahkemesi Kuruluş Ka
nununda olduğu gibi Uyuşmazlık Mahkemesi Kuruluş Kanununun dahi konusudur. 34 ncü madde bu düşün
ceye ve Anayasanın az önce belirtilen ilkelerine göre düzenlenmiştir. Yargı mercilerinin görevsiz olduklarını 
bildiren kesin ya da kesinleşmiş kararları olsa bile Anayasa Mahkemesi kararı karşısında bu kararlarını kal
dırıp kendilerini görevli sayacaklarını belirtmek üzere, «Kendilerinin Anayasa Mahkemesinin kararı ile çatı
şan kesin veya kesinleşmiş bir kararı bulunsa bile» deyimi, ikinci fıkraya konulmuştur. 

Madde 38. — Uyuşmazlık Mahkemesi Başkan ve üyelerine katılacakları her toplantı günü için verilecek 
ücreti kapsamaktadır. Uyuşmazlık Mahkemesi Başkan ve üyeliği tıpkı Yüksek Seçim Kurulu Başkan ve üye
liği gibi ek bir hizmettir. Hizmetler arasında hakkaniyet ve eşitlik sağlanmak üzere bu mahkeme başkan ve 
üyeleri ile yedek üyelerine katılacakları her toplantı günü için ek ücret verilmesi uygun görülmüş ve açık
lanan işbu sebepler karşısında 31 nci madde ile geçici raportörlere de asli görevlerine ek görev karşılığı öde
nek verilmesi öngörülmüştür. 

Madde 39. — Uyuşmazlık mahkemesinin araç, gereç vesair ihtiyaçlarının Adalet Bakanlığı Bütçesine ek
lenecek ödenekle karşılanacağı ifade edilmiştir. 

Madde 40. — Bu madde kuralı, hukuk ve ceza davalarında davaya katılanların kendi yararına davaya 
katıldıkları taraftan veya savcıdan bağımsız olarak, bu kanun gereğince işlem yapabileceklerini bildirmek için 
konulmuştur. 

Madde 41. — Kaldırılan hükümlere ilişkin bu madde ile 9 Temmuz 1945 gün ve 4788 sayılı Uyuşmazlık 
mahkemesi kurulması hakkındaki kanun yürürlükten kaldırılmıştır. Kaldırılan hükümler arasında 4.6.1930 ta
rih ve 1684 sayılı Kanun konulmamıştır. Zira Anayasa Mahkemesinin 2.6.1964 günlü, esas 1963/88, Karar 
1964/44 sayılı kararında belirtildiği üzere (Resmi Gazete. 10 Şubat 1965-11925 sayı) 9.7.1961 günlü ve 334 sayılı 
Anayasanın 7 nci maddesinde «Yargı yetkisi Türk Milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılır.» denilmek
tedir. Anayasanın 114 ncü maddesinin gerekçesinde de «Bir merciin kaza organı olarak vasıflandırılabilmesi için 
kazai bir usul uygulanmasından başka üyelerin de bakımsız olması ve hâkim niteliğini haiz ve hâkim statü
sünde bulunması da şarttır. Memleketimizde idari kaza manzumesinde kaza ve vilâyet idare hevetleri. vergi iti
raz ve temyiz komisyonları, gümrük eksperler heyeti ve disiplin kurulları gibi tam bir kaza organı sayılmayacak 
merciler de mevcuttur...» denilmekle bunların tam bir kaza organı sayılmayacakları belirtilmiştir. 

4.6.1930 tarih ve 1684 sayılı Kanunun 1 nci maddesinden anlaşılacağı üzere çözümlenmesi Yargıtay Ce
za Genel Kuruluna bırakılan uyuşmazlıklar, bir yandan umumi mahkemeler, karar hâkimleri ve müstantikler 
ve öte yandan idare heyetleri ve kaza selahiyetini haiz sair makamlar arasında doğacak görev ve yetki uyuş
mazlıklarıdır. Karar hâkimleri 8.6.1936 günlü ve 3006 sayılı Kanunla kaldırılmıştır. Maddede sözü edilen «ka
za selahiyetini haiz makamlar^ yargı mercii değillerdir. Çünkü bu makamlar, Anayasanın kasdettiği anlamda 
münhasıran yargı mercii olarak kurulmadıkları gibi, bu makamlarda görev almış olanlarda hâkim sıfatını taşı
mamaktadırlar. 

Bundan ötürü bu heyetler ve makamlar Anayasanın 142 nci maddesindeki yargı m ercilerinden sayılamazlar. 
Bunlarla öteki adli makamlar arasında çıkan uyuşmazlıkların çözümlenmesi, Anayasanın 142 nci maddesi hük
müne göre uyuşmazlık mahkemesinin görevine girmemektedir. Bu konuda Danıştay ikinci Dairesi, niteliği 
bakımından, tartışmaya yol açmaktadır. Danıştayın İkinci Dairesi idari dairelerden olmakla birlikte Anayasa 
gereğince yüksek mahkemelerden biri olan Danıştayın idari veya kazai görev yapmaları bakımından bir ayı
rıma bağlı tutulmayan bütün dairelerini birer yargı mercii saymak gerekir. Bu sebeple Danıştayı ve onun bün
yesi içinde olan ikinci Daireyi 1684 sayılı Kanunun birinci maddesinde sözü geçen idare heyetleriyle sair kaza 
selahiyetini haiz makamlar niteliğinde bir kuruluş olarak kabul etmeye yer yoktur. 

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, 1684 sayılı Kanunun 1 nci maddesinde gösterilen umumi mahkemeler ve 
müstantikler ile idare heyetleri ve kaza selahiyetin.' haiz sair makamlar arasındaki görev ve yetki uyuşmazlık
larını çözümlemekle görevlidir. Yani adli yargı mercii olan umumi mahkemeler ve sorgu hâkimleri ile yargı 
mercii olmayan fakat kaza selahiyetini haiz bulunan sair makamlar arasındaki cezai işlere ait görev ve yetki uyuş
mazlıklarını çözümlemesi gerekir. 
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Anayasa mahkemesinin kararında açıklanan bu sebeplerle 4.6.1930 tarih ve 1684 saydı Kanun yürürlükten 
kaldırılmıştır. 

Geçici Maddeler — Bu maddelerde geçiş dönemine ait hükümler konulmuştur. Bunların metinleri açık bu
lunduğundan genellikle herhang'i bir gerekçeyi gerekli kılmayacak durumdadırlar, ancak geçici 5 nci madde dola
yısıyla açıklama gerekli görülmüştür. 

Geçici 5 nci madde ile yeni kurulan seçimleri hemen yapılarak kanunun tümü ile yürürlüğe girdiği tarih
te işe başlanabilmesi için konulmuştur. 

Madde 42. — Yürürlük kuralı, mahkemenin kuruluş hazırlıklarının tamamlanması için değiştirilmiştir. 
Madde 43. — Yürütme maddesidir. 
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TRABZON MİLLETVEKİLİ LÜTFİ GÖKTAŞ VE İKİ ARKADAŞI İLE SİVAS MİLLETVEKİLİ AZİMET 

KÖYLÜOĞLU'NUN TEKLİFİ 

Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş ve işleyişi Hakkında Kanun Tasarısı 

I. — BÖLÜM 

Genel Esaslar 

Mahkemenin Görevi : 
MADDE 1. — Adli, idari ve askeri yargı mercileri arasındaki görev ve hüküm uyuşmazlıklarını kesin 

olarak çözmeye yetkili bir «Uyuşmazlık Mahkemesi» kurulmuştur. 
özel kanun uyarınca hakeme başvurulmasının zorunlu olması halinde, eğer hakemlik görevi hâkim tara

fından yerine getirilmiş ise bu merci, davanın konusuna göre, yukardaki fıkrada yazılı adli veya idari yargı 
merciierinden sayılır. 

Mahkemenin Kuruluşu : 

MADDE 2. — Uyuşmazlık mahkemesi, bir başkan ile altı asıl ve altı yedek üyeden kuruludur. Başkan 
Anayasa Mahkemesince kendi asıl ve yedek üyeleri arasından seçilir. Bir asıl bir yedek üye hukuk genel ku
ruluna katılan Yargıtay Başkan ve üyeleri, bir asıl bir yedek üye de ceza genel kuruluna katılan Yargıtay 
Başkan ve üyeleri arasından, Yargıtay Büyük Genel Kurulunca, iki asıl iki yedek üye Danıştay dava daireleri ile 
memurların ceza işlerine bakan dairenin başkan ve üyeleri, bir asıl ve bir yedek üye Askeri Yargıtay Baş
kan ve üyeleri, bir asıl ve bir yedek üye de Askeri Yüksek tdarc Mahkemesinin hâkim niteliğine sahip üyeleri 
arasından, kendi genel kurullarınca seçilir. 

Başkanın Görevi : 

MADDE 3. — Uyuşmazlık mahkemesi işlerinin yönetim ve yürütülmesi, başkanın ödevidir. Başkanın 
mazereti halinde, Anasaya Mahkemesince kendi asıl ve yedek üyeleri arasından dönem başına görevlendire
cek bir üye, ujuşmazhk mahkemesine başkanlık eder. 

Başkan ve Üyelerin Görev Süresi : 

MADDE 4. — Uyuşmazldi mahkemesinin başkan ve üyeleri, dört yıllık bir dönem için seçilirler; ancak 
yeni seçim tamamlanıncaya kadar eski kurulun görevitlevam eder. 

Dönem içinde açılacak başkanlık veya üyeliklere aynı usulle yenileri seçilir. Bu suretle seçilenler, yeri
ne seçildikleri hâkimin süresini tamamlarlar. 

Görev dönemleri sona eren hâkimler, yeniden seçilebilirler. 
Seçimler, dört yıllık dönemin bittiği yılın Temmuz ayında yapılır. Seçimi tamamlanan yeni kurul, 6 Ey

lülde göreve başlar. 

Mahkemenin Toplantı Yeri, Tarihi ve Toplanma Denemi: 

MADDE 5. — Mahkeme, en az ayda bir kez Anayasa Mahkemesi binasında toplanır. Başkan, gerekti
ğinde mahkemeyi daha erken toplantıya çağırabilir. Her iki durumda da toplantı gündemi, en az üç gün önce, 
raporlarla birlikte hâkimlere, başsavcı veya başkanunsözcülerinden uyuşmazlıkla ilgili olanlara ulaştırılır. 

Başkan, mahkemeye gelen işlerden tutuklu, tedbirli olanlarla yürütmenin durdurulması istemli bulunanlar 
gibi acele nitelikte olanların adli tatilden önce bitirilmesi için gerekli tedbirleri alır. 

Toplantı dönemi, her yıl 6 Eylülde başlar, 19 Temmuzda biter. 
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Başsavcıların, BaşkanunsÖzcülerinin Düşüncelerini Bildirmeleri ve Toplantıya Katılmaları : 

MADDE 6. — ilgili olan cumhuriyet başsavcısı, başkanunsözcüsü, görüşlerini yazılı olarak bildirirler. 
Bunlar, gerekli gördükleri veya mahkemece gerekli görülen durumlarda toplantılara gelerek sözlü açıklama
da bulunurlar, oya katılamazlar. 

Birinci fdtrada anılan görevliler, bu kanuna göre yapacakları bütün işlemleri, kanunlar gereğince yardım
cıları olan kişilere yaptırmaya yetkilidirler. 

Bu kanunda sözü geçen başsavcılar deyimi, cumhuriyet başsavcısı ile Askeri Yargıtay Başsavcısının; baş-
kanunsözcüleri deyimi de Danıştay Başkanunsözcüsü i!e Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başkanunsözcüsü; 
ilgili başsavcı deyimi konusuna göre bir uyuşmazlıkla ilgili bulunan cumhuriyet başsavcısı veya Askeri Yar
gıtay Başsavcısını; ilgili başkanunsözcüsü deyimi ise konusuna göre uyuşmazlıkla ilgili bulunan Danıştay 
Başkanunsözcüsünü veya Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başkanunsözcüsünü anlatır. 

Dava ve İşlere Bakmanın Caiz Olmadığı Haller : 

MADDE 7. — Uyuşmazlık mahkemesi başkan ve üyeleri; 
1. Kendilerine ait olan veya kendilerini ilgilendiren dava ve işlere; 

2. Aralarında evlilik bağı kalkmış olsa bile eşinin, kan veya sıhriyet yönünden usu! füruunun, dördün
cü dereceye kadar (Bu derece dahil) kan yönünden ve sıhriyeti doğuran evlilik kalkmış olsa bile üçüncü de
receye kadar (Bu derece dahil) sıhriyet yönünden civar hısımlarının veya aralarında evlatlık bağı bulunan kim
selerin dava ve işlerine; 

3. Dava ve iş sahiplerinin vekili, vasisi veya kayyımı sıfatıyla hareket ettiği dava ve işlere: 

4. Hâkim, savcı, hakem sıfatıyla bakmış veyahut tanık veya bilirkişi olarak beyanda bulunmuş olduğu 
dava ve işlere; 

5. îstişari mütalaa ve kanaat beyan etmiş olduğu dava ve işlere; 
Bakamazîar. 

Çekinme : 

MADDE 8. — Uyuşmazlık mahkemesi başkan ve üyelerinin yedinci maddede yazılı sebeplere dayanarak 
davaya veya işe bakmaktan çekinmeleri halinde, uyuşmazlık mahkemesi, çekinme isteğinde bulunan başkan 
ve üyenin de iştirakiyle, konu hakkında kesin karar verir. Ancak, çekinme isteğinde bulunan Başkan veya 
üye oylamaya katılamaz. 

Mahkeme Kurulunun toplanmasına mani olacak sayıda üyelerin çekinme istekleri dinlenmez. 

Başkan ve Üyelerin Reddi : 

MADDE 9. — Uyuşmazlık Mahkemesi Başkan ve üyelerinin reddine dair istemler, reddedilen üye katıl
maksızın Uyusmazhk Mahkemesince incelenir ve bu mahkemece ret konusu hakkında kesin karar verilir. 

Uyuşmazlık Mahkemesinin toplanmasına engel olacak sayıda başkan ve üyenin reddine ilişkin istekler 
dinlenemez. 

II. — BÖLÜM 

Uyuşmazlık Mahkemesine Başvurma Yollan ve İnceleme Kuralları 

Uyuşmazlık Çıkarma : 

MADDE 10. — Uyusmazhk çıkarma; adli* idari veya askeri bir yargı merciinde açılmış oîan davada ile
ri sürülen görev itirazının reddi üzerine, ilgili Başsavcı veya Başkanunsözcüsü tarafından görev konusunun 
incelenmesinin Uyusmazhk Mahkemesinden istenmesidir. 

Uyusmazhk çıkarma isteminde bulunmaya yetkili makam; reddedilen görevsizlik itirazı adli yargı yara
rına ileri sürülmüş ise Cumhuriyet Başsavcısı, idari yargı yararına ileri sürülmüş ise Danıştay Başkanunsöz-
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cüsü, askeri ceza yargısı yararma ilerdi sürülmüş ise Askeri Yargıtay Başsavcısı ve Askeri Yüksek İdare 
Mahkemesi yararına ileri sürülmüş ise bu mahkemenin başkanunsözcüsüdür. 

Görev itirazının reddine ilişkin karara karşı itiraz yolunun açık bulunduğu ceza davalarında ret kararı 
kesinleşmeden uyuşmazlık çıkarma istenilemez. 

Uyuşmazlık Çıkarılmayan Haller : 

MADDE 11. — Aşağıdaki durumlarda uyuşmazlık çıkarılmaz. 
a) Dava karara bağlanmış ve bu karar kesinleşmiş ise veya görevsizlik itirazım reddeden yargı yeri bu 

kararından dönerek görevsizlik karan vermiş ve bu karar kesinleşmiş ise; 
b) Sulh, vazgeçme veya kabul ile dava sona ermiş ise. 

Yargı Merciince Yapılacak İşlemler : 

MADDE 12. — Görev itirazında bulunan kişi veya makam, itirazın reddine ilişkin kararın verildiği tarih
ten, şayet bu karann tebliği gerekiyorsa tebliğ tarihinden, itiraz yolu açık bulunan ceza davalannda ise ret 
karanmn kesinleştiği tarihten başlayarak 15 gün içinde, uyuşmazldi çıkarılmasını istemeye yetkilli makama 
sunulmak üzere iki nüsha dilekçeyi itirazı reddeden yargı merciine verir. 

Bu yargı mercii, dilekçenin bir nüshasını ve varsa ekleri yedi gün içinde cevabım bildirmesi için diğer 
tarafa tebliğ eder. Tebligat yapılan taraf, süresi içinde bu yargı merciine cevabım bildirmezse, cevap vermek
ten vazgeçmiş sayılır. 

Yargı mercii, kendisine verilen dilekçeyi, alman cevabı ve varsa belgeleri ile birlikte görevsizlik itirazı
nın reddine ilişkin karar ile dayanağı belgenin asıl ve örneklerini, uyuşmazlık çıkarmak istemlinde bulunma
ya yetkili makama gönderir. 

Bir davada uyuşmazlık çıkarılması için yalnız bir kez başvurulabilir. 

Uyuşmazlık Çıkarma İsteminde Bulunmaya Yetkili Makamca Yapılacak İşlemler : 

MADDE 13. — Uyuşmazlık çıkarma konusundaki dilekçe ile ekleri kendisine ulaşan yetkili makam, ge
rekirse gelen dilekçedeki veya eklerindeki eksiklikleri tamamlattıktan sonra, uyuşmazlık çıkarmaya yer ol
madığı sonucuna varırsa, dileğin reddine karar verir. Bu karar, ilgili kişilere veya makama ve ilgili yargı 
merciine, hemen tebliğ olunur. Bu karara karşı hiç bir yargı merciine başvurulamaz. 

Uyuşmazlık çıkanlmasını gerekli gördüğü durumlarda yetkili makam, dilekçe ve eklerinin kendisine ulaş
tığı tarihten, şayet eksikleri tamamlatmak yoluna gitmiş ve bu erekle gönderdiği yazdan on gün geçmeden 
postaya vermiş ise eksikliklerin tamamlandığı tarihten başlayarak en geç on gün içinde düzenleyeceği ge
rekçeli düşünce yazışım, kendisine gönderilen dilekçe ve ekleri ile birlikte Uyuşmazhk Mahkemesine yollar 
ve aynca Uyuşmazlık Mahkemesine başvurduğunu ilgili yargı merciine hemen bildirir. 

Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı, düşünce yazısıyla eklerini, görevsizlik itirazım reddeden yargı merciine 
göre iiglü bulunan Başsavcı veya Başkanunsözcüsüne tebliğ eder. Tebliği alan makam karşılık vermek is* 
terse, yedi gün içinde yazılı karşılığım vermekle ödevlidir. 

Olumsuz Görev Uyuşmazlığı : 

MADDE 14. — Olumsuz görev uyuşmazlığı bulunduğunun ileri sürülebihnesi için adli, idari veya askeri 
yargı mercilerinden ikisinin taraflan, konusu, maddi ve hukuki sebepleri bir olan davada kendilerini görev-
siz görmeleri ve bu yolda verdikleri kararların kesin veya kesinleşmiş olması gerektir. 

Bu uyuşmazlığın giderilmesi istemi, ancak davanın taraflarınca ve ceza davalannda ise aynca ilgili ma
kamlarca ileri sürülebilir. 

Uyuşmazlık Mahkemesince Yapılacak İşler : 
MADDE 15. — Olumsuz görev uyuşmazhklannda ilgili kişi veya makam, son karan vermiş bulunan 

yargı merdine bu karann kesinleştiği tarihten başlayarak bir ay içinde iki nüsha dilekçe ile başvurulabilir. 
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Yargı mercii, dilekçenin bir nüshasını hukuk davalarında diğer tarafa, ceza davalarında ise sanığa, şayet 
başvuran sanık ise ilgili makama yedi gün içinde cevaplarım, varsa belgelerini de ekleyerek, vermek üze
re tebliğ eder. 

Yargı mercii, cevaplan aldıktan veya cevap süresi geçtikten sonra, evrakı, eğer süresinde cevap verilme
miş ise bunu da belirterek kendisi adli veya askeri ceza yargı mercii olduğuna göre ilgili Cumhuriyet Baş
savcıya, idari yargı merciin veya askeri yüksek idare mahkemesi olduğuna göre ilgili Başkamınsözcüsüne 
yollar. 

Uyuşmazlık Mahkemesince Yapılacak İşlemler : 

MADDE 16. — Evrakı alan Başsavcı veya Başkanunsözcüsü, dilekçede veya eklerinde eksiklik varsa 
tamamlattıktan sonra yedi gün içinde düzenleyeceği iki nüsha düşünce yazısıyla birlikte bunları Uyuşmaz
lık Mahkemesine gönderir. Uyuşmazlık Mahkemesi bu kararlan yedi gün içinde düşüncesini bildirmek üzere 
uyuşmazlıkta ilk karan vermiş bulunan yargı yerine göre ilgili Başsavcıya veya Başkanunsözcüsüne yol
lar. 

Cevap süresi geçtikten veya süresinde verilmiş cevap geldikten ve dilekçe yahut eki olan belgelerde ek
siklikler varsa taraflara veya yargı mercilerine bunlan tamamlattıktan sonra mahkeme görevli yargı mercii
ni belirten karan verir. 

Olumlu Görev Uyuşmazlığı ve Uygulanacak Usul : 

MADDE 17. — Olumlu görev uyuşmazlığı; adli, idari veya askeri yargıya bağlı ayn iki yargı merciine 
açılan ve tarafları, konusu, maddi ve hukuki sebepleri aynı olan davalarda bu yargı mercilerinin her ikisi
nin kendilerini görevli sayan kararlar vermiş olmaları, görev kararlarına karşı itiraz yolunun açık olduğu ce
za davalarında bu kararlann kesinleşmiş bulunması durumunda meydana gelir. 

Olumlu görev uyuşmazlığının çözülmesinde olumsuz görev uyuşmazlıklarına ilişkin usul kuralları, bu 
uyuşmazhklann özellikleri gözönünde tutularak uygulanır. 

Uyuşmazlık Mahkemesine başvurma istemini kapsayan dilekçe veya yazı üe eklerini alan ilgili Başsavcı 
veya Başkanunsözcüsü Uyuşmazldt Mahkemesine başvurunca, durumu her iki yargı merciine hemen bildi
rir. 

Uyuşmazlık Mahkemesi Kararlarını Bekleme ve Sürelerin Durması : 

MADDE 18. — Uyuşmazlık çıkarıldığı veya Uyuşmazlık Mahkemesine başvurulduğu resmi yazı ile ken
dilerine bildirilen yargı merdi, Uyuşmazlık Mahkemesince karar verilinceye kadar davanın görülmesini ge
ri bırakır ve zamanaşımı süreleri ile öbür kanuni süreler veya hâkimin verdiği süreler, işin yeniden incelen
mesine başlanacağı güne kadar durur. Uyuşmazhk Mahkemesine başvurulduğunu bildiren yazının alındığı ta
rihten başlamak üzere üç ay içinde bu mahkemenin karan gelmezse yargı mercii olumlu uyuşmazlıklar dı
şındaki durumlarda, davayı görmeye devam eder. 

Uyuşmazhk çıkanlması için başvurulacağı bildirilerek yargı merciinden davaya bakmasının ertelenmesi 
istenemez. 

Yargı Mercilerinin Uyuşmazlık Mahkemesine Başvurmaları : 

MADDE 19. — Adli, idari, askeri yargı mercilerin den birisinin kesin veya kesinleşmiş görevsizlik karan 
üzerine kendisine gelen bir davayı incelemeye başlayan veya incelenmekte olan bir yargı mercii davada gö
revsizlik karan veren merciin görevli olduğu kanısına varırsa, gerekçeli bir karar ile görevli mercün belir
tilmesi için Uyuşmazlık Mahkemesine başvurur ve elindeki işin incelenmesini Uyuşmazhk Mahkemesinin ka
rar vermesine değin erteler. 

Mahkemenin gerekçeli karan üe gerekli görülecek belgeler, onanmış ikişer örnekleriyle, karann verildi
ği tarihten başlayarak yedi gün içinde Uyuşmazlık Mahkemesine yollanır. Bu mahkeme, görevsizlik ve baş
vurma kararlannı veren iki yargı merciine göre ilgili bulunan Başsavcı ve Başkanunsözcüsüne, düşünceleri-
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ni yedi gün içinde bildirmek üzere, başvurma kararı ile eklerinin onanmış örneklerini yollar; şu kadar ki, 
uyuşmazhğın nedeni olan davada görev konusundaki düşüncesini, daha önce (Temyiz incelemesi dolayısıyla 
da olsa) bildirmiş bulunan Başsavcı veya Başkanunsözcüsünden düşünce istenmez. 

Temyiz İncelemesi Yapan Yargı Mercilerinin Uyuşmazlık Mahkemesine Başvurmaları : 

MADDE 20. — Daha önce Uyuşmazhk Mahkemesince yargı mercii belirtilmemiş olan bir davada tem
yiz incelemesi yapan Yargıtay, Danıştay veya Askeri Yargıtay, davanın adü, idari veya ceza alanında askeri 
yargının görevi dışında olduğu kanısına varırsa, incelediği karan bozacak yerde, incelemeyi erteleyerek yar
gı merciinin belirtilmesi için Uyuşmazlık Mahkemesine başvurmaya karar verebilir. 

Bu karar üzerine yukanki maddenin ikinci fıkrasında gösterilen işlemler yapılır. 

Mahkemelerin Başvurmalarının İncelenmesinde Uygulanacak Usul : 

MADDE 21. — Yukanki maddeler uyarınca mahkemelerin gönderdikleri işlerin incelenmesinde Uyuş
mazlık Mahkemesince, başvurma süresine ilişkin hüküm ayrık olmak üzere, olumsuz görev uyuşmazlıkları 
ile ilgili usul kurallan, bu işlerin özellikleri gözönünde tutularak uygulanır. 

Hukuk Davalarında Tedbirlerin Devamı^ Sona Ermesi ve Uyuşmazlık Durumunda Tedbir Kararı Verme
ye Yetkili Yargı Mercii : 

MADDE 22. — Hukuk davalarında adli veya idari yargı mercilerince verilmiş bulunan ihtiyati tedbir, ih
tiyati haciz ve özelUklıe yürütmenin durdurulması kararlan, Uyuşmazhk Mahkemesinin kararma kadar ge
çerli kalacağı gibi bu kararlan veren yargı merciinin görevsizliğine ilişkin Uyuşmazhk Mahkemesi kararlan* 
nın davacıya bildirilmesinden sonra da, görevi belli edüen yargı merciince kaldırılmadıkça, altmış gün süre 
ile devam eder. 

Kendisine karşı tedbir karan verilmiş bulunanın isteği üzerine, görev konusunda son karan veren yar
gı mercii bu tedbirlerin kaldınlmasına veya değiştirilmesine karar verebiMr. 

Süreye bağlı bir tedbir karannm birinci fıkrada anılan zamandan önce süresi dolarsa, göreve ilişkin 
son karan veren yargı mercii, karan almış olanın isteğiyle, tedbir süresini uzatabilir. 

Tedbir karan bulunmayan bir işte, birinci fıkrada belli edilen süre içinde usulünce tedbir karan verme
ye de görev konusunda son karan veren yargı mercii, yetkilidir. Bu maddenin 2, 3 ve 4 ncü fıkralannda 
anılan kararlan, uyuşmazlık çıkarma durumunda, görevsizlik itirazım reddeden yargı mercii, yargı merciinin 
Uyuşmazlık Mahkemesine başvurması durumunda ise o yargı mercii verebilir. 

Ceza Davalarında Tedbirler : 

MADDE 23. — Ceza davalannda konuna veya başkaca güvenlik altına alma, el koyma, zoralım gibi ted
birlere konu olan şeyler ve belgeler, yurt dışarısına çıkanhnası yasaklanmış şeylerle, yurt dışına çıkması ya
sak edilmiş kişilere ilişkin kararlan, değiştirmeye veya kaldırmaya veya ilk kez vermeye görev konusunda 
son karan veren yargı mercii görevlidir. 

Anılan yargı merdi, tutuklulara Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 112 nci maddesini uygulayacağı 
gibi tutuklamaya ilişkin başvurmalan da karara bağlar. 

Uyuşmazlık çıkarma durumlarında görev itirazım reddeden, yargı merciinin Uyuşmazlık Mahkemesine 
başvurduğu durumlarda ise Uyuşmazlık Mahkemesine başvuran yargı mercii, yukanki fıkralar hükmünü uy
gular. 
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III. — BÖLÜM 

Hüküm Uyuşmazlığı 

Hüküm Uyuşmazlığı : 

MADDE 24. — Görevle ilgili olmaksızın adli, idari veya askeri yargı mercilerinden en az ikisi tarafın
dan kesin olarak verilmiş veya kesinleşmiş birbirine uymayan kararlar arasında hüküm uyuşmazlığı mevcu
diyetinin kabul edilebilmesi için; hukuki ve idari davalarda en az davacının ve ceza davalarında sanığın ve 
her iki halde de dava konuları ile maddi sebeplerin (vakıaların) aynı olması gereklidir. 

İlgili kişi veya makam Uyuşmazlık Mahkemesine başvurarak hüküm uyuşmazlığının giderilmesini isteye
bilir. Bu halde, başvurma süresine ilişkin hüküm aynk olmak üzere, olumsuz görev uyuşmazlığının çıkarıl
ması ile ilgili 15 ve 16 ncı maddelerdeki usul karallan, hüküm uyuşmazlığının özellikleri gözönünde tutula
rak uygulanır. 

Hüküm Uyuşmazlıklarında Uygulanacak İnceleme Kuralları : 

MADDE 25. — Hüküm uyuşmazlıklarının incelen nesinde hukuk davalarında Danıştay yargılama usulü
nün, ceza davalarında ceza yargılama usaîünün hu kabana aylan olmayan hükümleri uygulanır. Ancak Uyuş
mazlık Mahkemesi gerekli gördüğü hallerde vey& istek üzerine tarafların sözlü açıklamalarım dinleyebilir. 

Hüküm uyuşmazlıklarında Uyuşmazlık Mahkemesi anlaşmazlığın esasım da karara bağlar. 

IV. — BÖLÜM 

Uyuşmazlık Mahkemesi Görüşmeleri ve Kararları 

Kurulun Toplanma ve Karar Verme Şartları ve İncelemelerin Kâğıtlar Üzerinde Yapılması : 

MADDE 26. — Uyuşmazlık Mahkemesi, bütün asıl üyeleri toplantıda bulunmadıkça görüşmelere baş
layıp karar veremez. Kuruldaki eksik üyenin yeri o üyenin geldiği yargı merciinin yedek üyesi ile, bu ol
mazsa başka bir yedek ile doldurulur. 

Mahkeme incelemelerini dosya üzerinde yapar ve karan çoğunlukla verir. 

İncelemede İzlenecek Sıra : 

MADDE 27. — Uyuşmazlık Mahkemesi, uyuşmaz'îk çıkarsa ve görev uyuşmazlıklanna ilişkin istemleri 
önce süre bakımından inceler ve süresi içinde ileri sü üîmemiş istemleri reddeder. 

Kararların Bildirilmesi : 

MADDE 28. — Uyuşmazlık Mahkemesi, vereceği bü:ün kararların sanuçîannı ilgili Başsavcı ve Başkanun-
sözeüsüne, görev uyuşmazlığının çözülmesi için kendisine başvuran yargı merciine, karan beklemesi için 
yazı yazılmış bulunan yargı merciine veya mercilerine, uyuşmazlığın çözülmesi için başvurmuş olan kişi
lere veya makamlara hemen tebliğ eder. 

İlgili yargı mercileri ile bütün makam, kuruluş ve k!şi?er; mahkeme kararlarına uymak, geciktirmeksizin 
onları uygulamakla ödevlidirler. 

Gerekçeli kararın birer örneği de birinci fıkrada ya'zıh yerlere ve kişilere gönderilir. 

Kararların kesinliği ve Yayımlanması : 

MADDE 29. — Uyuşmazlık Mahkemesi kararları kesindir. Mahkemenin ilke kararlan ile Mahkeme Baş
kanıma uygun göreceği önemli kararlar, Resmi Gazete ile yayımlanır. 
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Kararlar Arasındaki Çelişmelerin Giderilmesi : 

MADDE 30ı. — Uyuşmazlık Mahkemesinin kararları arasında çıkabilecek çelişmeler, mahkeme tarafın
dan verilecek bir ilke kararı ile giderilir, tike kararı, gerekçesiyle açıklanır. 

tike kararları, yüksek mahkemelerden uyuşmazlık mahkemesine seçilen asıl ve yedek üyelerin bütününün 
katıSacakîörı toplantılarda almır. Katılacakların sayısı hiçbir halde bütün assıl ve yedek üyelerin dörtte üçünden 
aşağı olmaz. İlk toplantıda ilkeye ilişkin kararlar üçte iki oy çoğunluğuyla verilir. Sonuç alınamazsa ikinci 
toplantıda oy çokluğuyla yetiniiir. Bir işte mahkemenin kökleşmiş içtihadına aykırı bir çoğunluğun gerçek
leşmesi durumunda dahi ilke kararı verilmesi zorunludur. 

Bir ükf1 kararının değiştirilmesi veya kaldınhnaısı dahi yeni bir ilke kararı ile olabilir. 
lîükc kararına yer olup olmadığım kendiliğinden veya ilgili Başsavcı veya Başkatnunsözcüsünün gerekçeli 

vazısı üzerine, mahkeme Başkam takdir eder. 

tike kararını gerekli gören Başkan; çelişme doğuran kararları veya kökleşmiş içtihadı gösteren bir karar 
ile yeni çoğunluğun görüşünü ve çelişme gerekçesini kapsayan bir yazıyı, istemde bulunandan başka Başsavcı 
ve Başkanunsözcülerine, belirteceği bir sürede görüşlerini bildirmek üzere yollar, tike kararının görüşülmesi 
için üyelere dağıtılan gündeme Başsavcı ve başkamın sözcülerinin süresi içinde verdikleri karşılıklarla onla
ra gönderilen yazı ve kararların örnekleri de eklenir. Gündemin dağıtıldığı gün ile görüşme günü arasında ge
çecek sürenin acele işler dışında onbeş günden az olmaması gerekir. 

Görev konusundaki ilke kararları; Uyuşmazlık Mahkemesini ve bütün yargı mercilerini, hüküm uyuşmaz-
hklan dolayısıyla verilecek esasa ilişkin ilke kararları ise yalnız Uyuşmazlık Mahkemesini bağlar. 

V- — BÖLÜM 

ÇeşıMıi Hükümler 

Raportörlük : 

MADDE 31. — Uyuşmazlık Mahkemesine, çalışmalarında yardımcı olmak üzere, dört adet geçici raportör 
verilir. 

Geçici raportörler, hâkimlikte veyahut Hâkimler Kanunu gereğince hâkimlik ve savcılık sınıfından sayılan 
hizmetlerde en az yedinci derece aylığını almış olanlarla, aynı dereceyi kazanmış Danıştay Yardımcıları, Ka-
nunsözcüleri, askerî hâkim ve savcıları arasından, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanının isteği ve ilgilinin muva
fakati üzerine, mensup oldukları müesseselerin yetkili mercileri tarafından tayin edilirler. Bunların özlük iş
lerinde, mensup oldukları mesleklere ait hükümler uygulanır ve raportörlükte geçirdikleri süreler, mfesleklerin-
de geçmiş sayılır: Ancak, terfilerine, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı tarafından verilecek yazılı bilgi esas 
olur. Geçici raportörlerin görevlerini, Uyuşmazldc Mahkemesi Başkanı belli eder. Başkan gerekli görürse, dos
yayı, raporu düzenlemek üzere bir üyeye dahi verebilir. Raporlarda, raporu yazanın doğru bulduğu sonuca iliş
kin gerekçeli düşüncesi de gösterilir. 

Geçici raportörlere aylık ve ödeneklerinden başka 250'şer lira ek ödenek verilir. 

Yazı İşleri : 

MADDE 32. — Uyuşmazlık Mahkemesinin kalem işlerinde çalışmak üzere bir başkâtip, iki kâtip Yargı
tay'dan, iki kâtip Danıştay'dan, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanının isteği üzerine, mensup oklukları müessese
lerin yetkili mercileri tarafından tayin edilirler. Bunların özlük işlerinde, mensup oldukları mesleklere ait hüküm
ler uygulanır ve bu mahkemede geçirdikleri süreler, mesleklerinde geçmiş sayılu-; ancak, terfilerine, Uyuşmazlık 
Mahkemesi Başkam tarafından verilecek yazılı bilgi esas olur ve görevlerini Uyuşmazlık Mahkemesi Başkam bel
li eder. 
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Tebligat İşlemleri : 

MADDE 33. — Bu kanun gereğince yapılacak tebligat işlerinde 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri 
uygulanır. 

Harç ve Resim Bağışıklığı: 

MADDE 34. — Uyuşmazlık Mahkemesinde karara bağlanacak işler için verilecek dilekçiler, layihalar, ya
zılar veya belgelerden, mahkemenin işlemlerinden, kararlarından veya mahkemece yahut mahkemeden istenile
cek belge veya karar örneklerinden herhangi bir vergi, harç veya resim alınmaz. 

Mahkemenin ve Başsavcılar ile Başkanunsözcülerinin Bilgi ve Belge İsteme Yetkileri: 

MADDE 35. — Uyuşmazlık mahkemesi; incelediği işlerde, bütün organ, makam veya kuruluşlarla doğrudan 
doğruya yazışmaya girebilir ve onlardan her türlü bilgi veya belgeyi ya da belgelerin onanmış örneklerini 
isteyebilir. Bilgi veya belgenin verilmesinden, ancak 521 sayılı Danıştay Kanununda gösterilen şartlar altmda 
kaçınılabilir. 

Uyuşmazlık mahkemesiyle ilgili işlem yapan Başsavcılar veya Başkanunsözcüleri de yukarıki fıkrada yazılı 
yetkileri kullanırlar. 

Anayasa Mahkemesi Kararları Dolayısıyla Uyuşmazlık Mahkemesine Başvurulmaması ve Anayasa Mahke
mesi Kararlarının Yargı M ercilerini Bağlayıcılığı : 

MADDE 36. — Anayasa mahkemesinin Yüce Divan olarak verdiği görev konusundaki kararlar dolayısıy
la uyuşmazlık mahkemesine başvurulamaz. 

Bütün yargı mercileri, Anayasa Mahkemesinin Yüce Divan olarak görev konusunda verdiği kararlara, 
kendilerinin Anayasa Mahkemesinin kararı ile çatışan kesin veya kesinleşmiş bir karan bulunsa bile, uymak 
zorundadırlar. 

Hüküm uyuşmazlığı durumunda yalnızca Anayasa Mahkemesi karan gözönünde tutulur ve uygulanır, 

Davaya Katılanların Taraf Sayılması : 
MADDE 37. — Bir hukuk davasına taraflardan birisiyle birlikte işlem yapmak üzere katılanlarla bir ceza 

davasma usulünce katılanlar dahi bu kanuna göre taraflara tanınan yetkiler kendisiyle birlikte işlem yapacak
tan tarafa veya savcıya bağlı olmaksızın kullanabilirler. 

Ödenecek Ücretler : 

MADDE 38. — Uyuşmazlık Mahkemesi başkan ve üyeleriyle yedek üyelerine, katılacaktan her toplantı 
günü için, aylık ve ödeneklerinden başka, Bakanlar Kurulunca takdir edilecek miktarda ücret ödenir. 

Araç, Gereç vesair İhtiyaçlar : 

MADDE 39. — Uyuşmazlık Mahkemesinin araç, gereç vesair ihtiyaçlan ile başkan, üye, yedek üye ve 
geçici raportörlere verilen ücret ve ek ödenekler Adalet Bakanlığı Bütçesine eklenecek ödeneklerden karşı
lanır. 

Kaldırılan Hükümler : 

MADDE 40. — 9 Temmuz 1945 gün ve 4788 saydı Uyuşmazhk Mahkemesi kurulması hakkındaki kanun 
yürürlükten kaldınlmışnr. 

Geçici Maddeler : 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce Yüce Divan olarak Anayasa Mahkeme
siyle adli yargı mercileri arasında çıkan görev uyuşmazlıklarında, 36 ncı madde hükümleri uygulanır. 
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GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce 4788 sayıh Kanun hükümlerine uyularak 
Uyuşmazhk Mahkemesine, başvurulan işlerde 4788 sayılı Kanun uyannca yapılmış işlemler geçerli olup geri 
kalan işlemler bu Kanuna göre yürütülür. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra seçilecek ilk kurulun göreve başlaması 
tarihinden 6 Eylüle kadar geçecek süre, 4 yıllık görev süresinin hesabında gözönünde tutumaz ve bu kurul 
dönem başında göreve başlamış sayılır. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Bu Kanunun yürürlüğe girme tarihinden başlayarak en geç bir ay içinde Uyuş
mazlık mahkemesinin eski defter ve dosyalan Anayasa mahkemesine verilir. 

GEÇİCİ MADDE 5. — Bu Kanun Resmi Gazetede yayımlanınca, 2 ve 3 ncü maddelere göre Uyuşmazlık 
Mahkemesi başkan ve üyelerinin seçimi istemlerine başlanır. Şu kadar ki, eski başkan ve üyelerin görevleri 
Kanunun tümünün yürürlüğe girdiği tarihe kadar devam eder. 

Yürürlük : 

MADDE 41. — Bu Kanunun geçici 5 nci maddesi hariç diğer hükümleri yayımmı izleyen ikinci ayın ilk günü 
yürürlüğe girer. 

Yürütme : 

MADDE 42. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

CUMHURİYET SENATOSU 

GENEL SEKRETERLİĞİ 
Kanunlar Müdürlüğü 9 . 2 . 1979 

TASARI VEYA TEKLİFİN 

Sıra Sayısı 
M. M. C. S. Ö z e t i 

131 Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş ve İşleyişi hakkında Kanun Tasarısı. 

MİLLET MECLİSİNDE KALDIĞI SÜRE 
CUMHURİYET SENATOSUNDA KALACAĞI SÜRE 
SÜRENİN BİTİŞ TARİHİ 

3 aydan fazla 
3 ay 
8 Mayıs 1979 

TASARI VEYA TEKLİFİN HAVALE EDİLDİĞİ 
KOMİSYONLAR, TANINAN SÜRE (Gün) 

1. — İçişleri Komisyonuna Bir hafta. 
2. — Milli Savunma Komisyonuna Bir hafta. 
3. — Anayasa ve Adalet Komisyonuna Bir hafta. 
4. — Gündeme 12 . 4 . 1979. 
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Cumhuriyet Senatosu 
İçişleri Komisyonu 
Esas No. : 1/628 

Karar No. : 5 

İçişleri Komisyonu Raporu 

22 . 2 . 1979 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millet Meclisinin 7 . 2 . 1979 tarihli ve 45 nci Biieşiminde görüşülerek açık oyla kabul edilen, «Uyuş
mazlık Mahkemesinin Kuruluş ve İşleyişi hakkında K^nun Tasarısı» dosyası ile birlikte 8 . 2 . 1979 tarih ve 
1475-7109 sayılı yazı ile Başkanlığımıza havalesi üzerine ilgili evrak 9 . 2 , 1979 tarih ve 1/628-7109 sayılı 
yazı ile Komisyonumuza havale edilmiştir. 

22 . 2 . 1979 tarihinde Adalet ve İçişleri Bakanlıkları temsilcilerinin de katılmasıyla Komisyonumuzda 
yapılan inceleme sonunda; Kanun Tasarısının tümü ve maddeleri ayrı ayrı incelenmiş ve sözü edilen tasarı
nın, Anayasanın 142 nci maddesiyle Adli, İdari ve Askeri Yargı mercileri arasmda tüm görev ve hüküm 
uyuşmazlıklarının çözümlenmesi için görevlendirilen ve bu tarihe kadar faaliyete geçmesi gereken Uyuşmaz
lık Mahkemesinin Anayasa doğrultusunda kurulduğu ve işleyişinin şekle bağlandığı tespit edilmiştir. 

Bilindiği üzere Askeri Mahkemelerle Genel Mahkemeler arasında çıkan ceza ile ilgili olumlu ve olum
suz görev uyuşmazlıklarının çözüm mercii Yargıtay Ceza Genel Kurulu iken daha sonra yürürlüğe giren 
1961 Anayasasının 142 nci maddesi ve 353 sayılı Askeri Yargılama Usulü Kanununun 259 ncu maddesi bu 
imkânı ortadan kaldırmıştır. 

Kaldı ki, 9 . 7 . 1945 tarihinden beri 4788 sayılı Kanunla kurulmuş olan bugünkü Uyuşmazlık Mahke
mesi sadece hukuki işlerden doğan görev ve hüküm uyuşmazlıklarını çözümlemeye yetkilidir. Hal böyle 
olunca Anayasanın 142 nci maddesinde yer alan (Ceza davaları dahil) yargı mercileri arasında hüküm uyuş
mazlığının çözümü bu mahkeme tarafından çözürnlenememektedir. 

İşte mevcut tasarı bilhassa Meclis Genel Kurulunda yapılan olumlu değişikliklerle üst düzeyde ve nok
sansız bir metin haline geldiğinden Komisyonumuzca tüm maddeleri iktifakla ve aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Milli Savunma Komisyonuna gönderilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunu
lur. 

İçişleri Komisyonu Başkanı 
Ankara Senatörü 
İbrahim Öztürk 

Sözcü 
Aydın 

Sadettin D emi ray ak 
Toplantıda bulunamadı. 

Kâtip 
Sinop 

A. Vehbi Uğur 

Konya 
Erdoğan Bakkalbaşı 

Malatya 
Hamdi Özer 

Bu Kanunda SJZCÜ 
Kahramanmaraş 

Rıza Akgün 

Balıkesir 
Hikmet Aslanoğlu 

Toplantıda bulunamadı. 

İstanbul 
Vefa Poyraz 

Toplantıda bulunamadı. 

İzmir 
Münir Dal dal 

Manisa 
Ora! Karaosmanoğlu 

Muğla 
Haldun Menteşeoğlu 

Toplantıda bulunamadı. 

Tabii Üye 
Ekrem Acun er 

Toplantıda bulunamadı. 

Tabii Üye 
M. Şükran özkaya 

Toplantıda bulunamadı. 

Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye 
Namık Kemal Şentürk 
Toplantıda bulunamadı. 

Tekirdağ 
Orhan Öztrak 
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Milü Savunma Komisyonu Raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Milli Savunma Komisyonu 23 ? 2 . 1979 

Esas No. : 7109-1/628 
Karar No. : 24 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Millet Meclisinin 7.2.1979 tarihli 45 nci Birleşiminde görüşülerek açık oyla kabul edilen, Uyuşmazlık 
Mahkemesinin Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Kanun Tasarısı, ilgili Bakanlıkların temsilcilerinin de işti
rakleriyle Komisyonumuzun 23.2.1979 tarihli toplantısında tetkik ve müzakere edildi. 

Kanun tasarısının gerekçesinde ve Hükümet temsilcilerinin tamamlayıcı beyanlarını da değerlendiren 
Komisyonumuz: 

Tasarının tümü üzerinde yaptığı inceleme neticesinde; günün koşullarına uygun olarak hazırlanmış bu
lunan bu tasarıyı benimsemiştir. 

Bilindiği gibi, Anayasamız: Adli, idari ve askeri olmak üzere üç yargı sisteminin kurulmasını öngör
mektedir. Bugüne, kadar, her sistem arasında çıkan uyuşmazlıkları, bir üst kurulda kesin olarak çözüm
lenmektedir. Halbuki, bu üç sistem arasında meydana gelen görev ve hüküm uyuşmazlıklarını çözümle
mek gerekmektedir. Bu nedenle, Anayasamızın 142 nci maddesiyle böyle bir müessesenin kurulması hük
me bağlanmıştır. Böyle bir müessese; adli, idare ve askeri yargı mercilerinin en yüksek kuruldan seçile
cek üyelerden teşekkül eder. Bu yeni müessesenin görev alanı, 4788 sayılı Yasaya göre daha çok geniş 
olacaktır. Zira, 4788 sayüı Yasanın 1 nci maddesinde «Adli, idari ve askeri yargı organları arasındaki 
görev ve hüküm uyuşmazlıklarının hukuk davalarının halledilmesini öngörmektedir. Halbuki, askeri kişilere 
ait idari davalar Askeri Yargıtayca çözümlenmekte idi. Bundan dolayı idari davalar alanında askeri 
yargı ile idari yargı arasında uyuşmazlık olabilirdi. 

Her ne kadar kabul edilen başka bir yasa ile Askeri Yargıtayın idari davalara ilişkin görevi sona erdi
rilmiş; böylece, idari yargı ile askeri yargı arasında uyuşmazlık çıkması önlenmiştir. Ancak, Anayasanın 
Danıştaya ilişkin 140 nci maddesine 20.9.1971 günlü ve 1488 sayılı Anayasa değişikliği ile eklenen altıncı 
fıkraya göre «askeri kişilerle ilgili idari eylem ve işlemlerin yargı denetimi yeni kurulmuş olan Askeri Yük
sek Mahkemesine verilmiştir» demiş ise de esas itibariyle bu da bir askeri mahkemedir. Bu mahkeme ile 
Danıştay arasında görev ve hüküm önünde uyuşmazlık olabilir. 

Örneğin, askeri mahkemelerle umumi mahkemeler arasında cezai yönden olumlu ve olumsuz görev uyuş
mazlıklarını çözümleyen merci 1631 sayılı Yasada, Yargıtay Ceza Kurulu olduğu belirtilmiş; ayrıca, 1684 
sayılı Yasada belirtilen davalarının çözüm yerinin de Yargıtay Ceza Heyeti Umumiyesi olduğu göstermiş
tir. Ancak, Anayasamız adli, idari ve askeri yargı mercileri arasındaki uyuşmazlıklarının, Uyuşmazlık 
Mahkemesi tarafından çözümleneceğini kabul etmiş sonra, 353 sayılı Yasanın 259 ncu maddesiyle 1631 
sayılı Yasa yürürlükten kaldırıldığı gibi askeri mahkemelerin de 1684 sayılı Yasada anılan (... vesair kaza 
selâhiyetini haiz makamlar) dan sayılmasının mümkün olmayacağı, Askeri Yargıtay tarafından içtihat ka
rarı alındığı gibi bu cihet Anayasa Mahkemesinin 2.6.1964 gün ve 1963/88 esas, 964/44 sayılı kararı ile 
de hükme bağlamıştır. Bu sebeplerden dolayı, adli, idari ve askeri merciler arasında çıkan görev ve hü
küm uyuşmazlıkları gideren ve bütün davaları kapsayan geniş yetkiye sahip bir Uyuşmazlık Mahkemesinin 
kurulmasına mutlaka bir ihtiyaç vardır. 

Çok yerinde ve çok isabetli bir kanun tasarısıdır. Bunun için Komisyonumuz: 
Böyle bir tasarıyı Millet Meclisi Genel Kurulunda kabul edildiği şekliyle aynen kabulüne, 
Havalesi gereğince Anayasa ve Adalet Komisyonu na tevdi buyurulmak üzere, 
Yüksek Başkanlığa sunulmasına, 
Karar vermiştir. 
Saygıyla arz olunur. 

Başkan Başkanvekilii -Bu Kanunida Sözcü 
içel Senatörü Talbii Üye Sivas 

İsmail Çataloğlu Suphi Gürsoytrak Tahsin Türkay 
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Kâtip Balıkesir Manisa 
Elazığ Hikmet Aslanoğlu Mustafa Fahri Dayı 

Hasan İldan Toplantada bulıunıarnadı Toplantıda bulunamadı 
C. Bşik. S. Üye /Kayseri Kocaeli 

Hilmi Fırat İbrahim Kirazoğlu Abdullah Köseoğlu 
İçel /Diyarbakır İzmir 

Talip Özdolay Sabahattin Savcı Süleyman Tuncel 

Anayasa ve Adalet Komisyonu Raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu 6 . 4 . 1979 

Esas No. : 1,1168 
Karar No. : 65 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Millet Meclisi Genel Kurulunun 7 Şubat 1979 tarihli 45 nci Birleşiminde görüşülerek açık oyla kabul 
edilen, Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Kanun Tasarısı, Millet Meclisi Başkanlığı
nın 8 Şubat 1979 tarih ve 1475 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmiştir. Cumhu
riyet Senatosu İçişleri ve Milli Savunma komisyonla-ınca, Millet Meclisinden geldiği şekilde kabul edilen 
tasarı Cumhuriyet Senatosu Başkanlığınca 26 Şubat 1979 tarihinde Komisyonumuza gönderilmiştir. 

Tasarının, Komisyonumuzda görüşülmesine 26 Mart 1979 tarihinde başlanmış, bu toplantıda tasarının, 
M. Fahri Dayı, Safa Reisoğlu ve Kâmran Erkmenoğlu'ndan oluşan' bir Altkomisyonda incelenmesi karar
laştırılmıştır. 

30 Mart 1979 tarihli toplantısında, Adalet Bakanlığı temsilcileri ile uzman olarak davet edilen Uyuş
mazlık Mahkemesi Başkanı Ahmet Boyacıoğlu ve Ankara Hukuk Fakültesi profesörlerinden Baki Kuru da 
hazır bulunduğu halde çalışmalarına başlayan Altkomisyon çalışmalarını 3 Nisan 1979 tarihinde tamamla
mıştır. 

Komisyonumuz, Altkomîsyonun 3 Nisan 1979 tarih ve 2 sayılı Raporunun ışığı altında 4 Nisan 1979 ta
rihlinde yaptığı toplantıda tasarıyı etraflıca incelemiş ve tümünü amaç yönünden olumlu bulmuş, maddele
rinin görüşülmesi sonunda ise Millet Meclisi metninin 1, 3, 4, 7, 8, 12, 16, 19, 22, 23, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 
36, Geçici 1 ve Geçici 3 ncü maddeleri ile 42 nci maddesini aynen, diğer maddeleri ise aşağıdaki gerekçelerle 
değiştirerek kabul etmiştir. 

1. İhtisaslaşmanın önemi gözönünde tutularak Uyuşmazlık Mahkemesinin göreceği işlere göre hukuk ve 
ceza bölümlerine ayrılmasının daha yararlı olacağı sonucuna varılmış ve tasarının 2 nci maddesi buna göre 
değiştirilmiştir. 

2. Tasarının 5 nci maddesi, Uyuşmazlık Mahkemesinin toplantı yerine açıklık getirecek biçimde yeni
den düzenlenmiştir. 

3. Tasarıda sözü edilen ilgili Başsavcı ve Başkanunsözcüsü deyimlerinin «ilgili» ile karışmaması için yet
kili sözcüğüne de yer verilmek suretiyle 6 nci maddede gerekli değişiklik yapılmıştır. 

4. Tasarının 9 ncu maddesi, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkan ve üyelerinin reddine dair hükümde, 44 sa
yılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkındaki Kanunun 44 ncü maddesine paralellik 
sağlayacak şekilde yeniden düzenlenmiştir. 

5. İkinci Bölüm başlığında yer alan «... inceleme kurulları» sözcüğünün bölümün içeriğine uymadığı so
nucuna varılarak bunun yerine «... inceleme kuralları» sözcüğü kullanılmak suretiyle bölüm başlığı değiştiril
miştir. 
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6. Tasarının 10 ncu maddesinin başlığı, madde içeriğine uygunluğu sağlamak amacıyla «olumlu görev 

uyuşmazlığı çıkarma» şeklinde yeniden düzenlenmiş ve ayrıca anılan maddenin birinci fıkrasının olumlu 
görev uyuşmazlığı çıkararak işi Uyuşmazlık Mahkemesine götürme yetkisinin bir süre ile sınırlı olmaksızın kul
lanılmasının, hakkın kötüye kullanılmasını ve bu suretle yargı hizmetini aksatıcı ve durdurucu sakıncaları da 
beraberinde getireceğini gözönünde bulunduran Komisyonumuz, olumlu görev uyuşmazlığı çıkarılmasını, hu
kuk mahkemesinde en geç birinci oturumda, ceza mahkemesinde delillerin ikamesine başlamadan önce ve ida
ri yargı yerlerinde de dilekçe ve savunma evresi tamamlanmadan görev itirazı yapılması koşuluna başlamak 
suretiyle yeniden düzenlenmiştir. 

Bunun yanı sıra Komisyonumuzca, ikinci fıkrada «ilgili Başsavcı...» deyimi yerine «yetkili Başsavcı...» 
deyimi kullanılmış ve 10 ncu maddeye, tasarıda yer almayan bazı halleri de düzenleyen üçüncü fıkranın ek
lenmesi uygun bulunmuştur. 

7. Tasarının 11 nci maddesinde söz konusu edilen hallerde uyuşmazlık çıkarılmasının esasen olanaksız 
olduğunu gören Komisyonumuz, bu metni çıkararak yerine tasarıda yer almayan Anayasa Mahkemesinde açı
lan davalara ilişkin hükümleri koymuştur. 

8. Komisyonumuz, tasarının 13 ncü maddesini, gerekli olmayan hallerde davayı uzatmamak amacıyla 
son fıkrasındaki «tebliğ eder» deyimini «tebliğ edebilir» şeklinde değiştirerek kabul etmiştir. 

9. Olumsuz görev uyuşmazlığını hükme bağlayan 14 ncü maddede sayılan koşullardan hukuki sebebin 
her zaman aynı olmayabileceğini, 4788 sayılı Yasada sadece «sebebi» deyiminin kullanıldığını gözönüne alan 
Komisyonumuz, metindeki «maddi ve hukuki sebepleri» deyimini sadece «sebebi» demek suretiyle değiştir
miş ve maddeyi bu değişik şekliyle kabul etmiştir. 

10. Komisyonumuz tasarının 15 nci maddesinin birinci fıkrasını, olumsuz görev uyuşmazlıklarında bir ay
lık süreyi kaçıran ilgili tarafın bir daha dava açmasını engellediği için bir aylık süreyi metinden çıkararak, 
ikinci fıkrasını ise deyim birliğini sağlayıcı değişikliği yaparak kabul etmiştir. 

11. Tasarının 17 nci maddesi, 14 ncü maddedeki değişikliğe uygun olarak düzenlenmiştir. 
12. Tasarının 18 nci maddesindeki, işin Uyuşmazlık Mahkemesince karaıa bağlanması için öngörülen 

üç aylık süre yeterli bulunmamış ve Anayasanın 151 nci maddesine paralel olarak altı aya çıkarılmıştır. 
13. Tasarının 2Q nci maddesi, maddede öngörülen yüksek mahkemelerin bukünkü görevlerinin değişik 

olduğu ilerde yeni mahkemelerin de kurulabileceği dikkate alınarak değiştirilmiş ve görevli bütün mahkemeleri 
kapsamak üzere «yüksek mahkeme» deyimi kullanılmıştır. 

14. Tasarının 21 nci maddesi, 15 nci maddedeki süre metinden çıkarıldığı için buna uygun biçimde ye
niden düzenlenmiştir. 

15. Tasarının hüküm uyuşmazlığını düzenleyen 24 ncü maddesinin birinci fıkrasına, hüküm uyuşmazlı
ğının kabul edilebilmesi için bu kararların, aynı konunun yanı sıra aynı sebebe de ilişkin olması esası geti
rilmiş, üçüncü fıkrası ise 15 nci maddedeki değişikliğe uygun olarak değiştirilmiştir. 

16. Tasarının 25 nci maddesi, hüküm uyuşmazlıklarında uygulanacak inceleme kurallarını belirtmekte ve 
hukuk davalarında Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun uygulanması esasını getirmektedir. Oysa, 4788 
sayılı Yasa Danıştay Yasasının uygulanması esasını öngörmektedir. Danıştay Yasası, Hukuk Usulü Muhake
meleri Kanununa göndermede de bulunduğundan Komisyonumuz bu uygulamayı daha olumlu bulmuş ve 
maddeyi bu yolda düzenlemiştir. 

17. Tasarının 26 nci maddesi, ikinci maddedeki değişikliğe uygun biçimde yeniden düzenlenmiştir. 
18. Tasarının 27 nci maddesi, incelemede izlenecek sırayı belirlerken, istemlerin önce süre yönünden ince

leneceğini hükme bağlamıştır. Süre yanında şekil koşulunun da aranması Komisyonumuzca benimsendiğinden 
metin buna göre değiştirilmiş ve bu arada maddi hatalar da düzeltilmiştir. 

19. Tasarının 29 ncu maddesi, ikinci maddedeki değişikliğe uygun olarak yeniden düzenlenmiştir. 
20. Tasarının ilke kararlarına ilişkin 30 ncu maddesi, 2 nci maddede yapılan değişikliğe uygun olarak 

düzenlenmiştir. 
21. 37 nci madde, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ile paralelliği sağlamak için yeniden düzenlen

miştir. 
22. Uyuşmazlık Mahkemesinde görevli olanlara ödenecek ücretleri düzenleyen 38 nci madde, Mahke

menin işleyişine ve günün koşullarına uygun biçimde değiştirilerek kabul edilmiştir. 
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23. Tasarının 39 ncu maddesi, 38 nci maddeye paralel olarak değiştirilmiştir. 
24. Kaldırılan hükümleri belirleyen 40 ncı maddeye, 1602 sayılı Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kanu

nunun Uyuşmazlık Mahkemesine ilişkin hükümleri de eklenmiştir. 

25. Tasarının geçici 2 nci maddesinde yer alan, bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce 4788 sayılı Ka
nun hükümlerine uyularak Uyuşmazlık Mahkemesine başvurulan işlemlere uygulanacak usul kapsamı geniş
letilerek ele alınmış ve geçici 2 nci madde bu şekilde yeniden düzenlenmiştir. 

26. Geçici 4 ncü madde, Komisyonumuzca uygulamadaki ihtiyaçlar dikkate alınarak yeniden düzenlen
miştir. 

27. Geçici 5 nci madde, Komisyonumuzca uygulamaya açıklık getirecek şekilde yeniden düzenlenmiş
tir. 

28. Yürürlükle ilgili 41 nci madde uygulama kolaylığı sağlama bakımından değiştirilmiştir. 
İşbu Raporumuz, Genel Kurulun olurlarına arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Tokat 

Zihni Betil 
Toplantıda bulunamadı. 

Başkan Y. 
Sözcü 

Manisa 
M. Fahri Dayı 

Kâtip 
Samsun 

Şaban D e mir dağ 

Bursa 
Şeref Kayalar 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Safa Reisoğîu 

Çankırı 
Gürhan Titrek 

4 ncü maddeye kadar görüşmelere 
katıldı. Mazereti nedeniyle ayrıldı. 

Hatay 
Mustafa Deliveli 

Toplantıda bulunamadı. 

İstanbul 
Ali Oğuz 

Toplantıda bulunamadı. 

İzmir 
Kâmran Erkmenoğlu 

Niğde 
Ergun Özkan 

Toplantıda bulunamadı. 

Sivas 
Muhittin T aylan 

Tabii Üye 
Mucip Ataklı 

Toplantıda bulunamadı. 

Tabii Üye 
Ahmet Yıldız 

Tekirdağ 
Hayri Mumcuoğlu 

Toplantıya katıldı, mazereti 
nedeniyle ayrıldı. 

Uşak 
Ahmet Tahtakılıç 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Uyuşmazlık Mahkemeshtrn Kuruluş ve işleyişi Hakkında Kanun Tasarısı 

1. BÖLÜM 

Genel Esaslar 

Mahkemenin Görevi : 

MADDE 1. — Adli, İdari ve askeri yargı mercileri arasındaki görev ve hüküm uyuşmazlıklarını kesin 
olarak çözmeye yetkili bir «Uyuşmazlık Mahkemesi»- kurulmuştur. 

özel kanun uyarınca hakeme başvurulmasının zorunlu olması halinde, eğer hakemlik görevi hâkim ta
rafından yerme getÜrlmiş ise bu merci, davanın konusuna göre, yukarıdaki frkrada yazılı adli veya idari 
yargı merdilerinden sayılır. 

Mahkemenin Kuruluşu : 

MADDE 2. — Uyuşmazlık Mahkemesi, bir Baş'can ile altı asıl ve altı yedek üyeden kuruludur. Baş
kan, Anayasa Mahkemesince kendi asıl ve yedek üye!sri arasından seçilir. Bir asıl bir yedek üye Hukuk 
Genel Kuruluna katılan Yargıtay Başkan ve üyeleri, ibir asıl bir yedek üye de Ceza Genel Kuruluna katı
lan Yargıtay 'Başkan ve üyeleri arasından, Yargıtay Büyük Genel Kurulunca, iki asıl iki yedek üye Danış
tay Dava Dairesi ile memurların ceza işlerine bakan dairenin başkan ve üyeleri, bir asıl ve bir yedek üye 
Askeri Yargıtay Başkan ve üyeleri, bir asıl ve bîr yeiek üye de Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin ha
kan niteliğine sahip üyeleri arasından, kendi Genel Kurullarınca seçilir. 

Başkanın Görevi : 

MADDE 3. — Uyuşmazlık Mahkemesi işlerinin yönetim ve yürütülmesi, Başkanın ödevidir. Başkanın 
mazereti halinde, Anayasa Mahkemesince kendi asıl ve yedek üyeleri arasından dönem başında görevlen
dirilecek bir üye, Uyuşmazlık Mahkemesine Başkanlık ederi 

Başkan ve Üyelerinin Görev Süresi : 

MADDE 4. — Uyuşmazlık Mahkemesinin Baş':an ve üyeleri, dört yıllık bir dönem için seçilirler; 
ancak yeni seçim tamamlanıncaya kadar eskî kurulun görevi devam eder. 

Dönem içinde açılacak Başkanlık veya üyeliklere aynı usulle yenileri seçilir. Bu suretle seçilenler, ye
rine seçildikleri hâkimin süresini tamamlarlar. 

Görev dönemleri sona eren hâkimler, yeniden seçilebilirler. 
Seçimler, dört yıllık dönemin bittiği yılın Temmuz ayında yapılır. Seçimi tamamlanan yeni kurul, 6 Ey

lülde göreve başlar. 

Mahkemenin Toplanma Yeri, Tarihi ve Toplanma Dönemi : 

•MADDE 5. — Mahkeme, en az ayda bir kez Anayasa Mahkemesi binasında toplanır. Başkan, ge
rektiğinde mahkemeyi daha erken (toplantıya çağırabilir. Her iki durumda da toplantı gündemi, en az üç 
gün önce, raporlarla birlikte hâkimlere, Başsavcı veya Başkanunsözcülefinden uyuşmazlıkla İlgili olanlara 
ulaştırılır. 

Başkan, mahkemeye gelen işlerden tutuklu, tedbirli olanlarla yürütmenin durdurulması İstemli bu
lunanlar gibi acele nitelikte olanların adi tatilden önce bitirilmesi için gerekli tedbirleri alır. 

Toplantı dönemi, her yıl 6 Eylülde başlar, 19 Temmuzda biter. 
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(Hükümetin teklifi) 

Başsavcıların, Başkanunsözcülerinin Düşüncelerini Bildirmeleri ve Toplantıya Katılmaları : 

MADDE 6. — tlgilı olan Cumhuriyet Başsavcısı, Başkanunsözcüsü, görüşlerim yazılı olarak bildirir
ler. Bunlar, gerekli gördükleri veya mahkemece gerekli görülen durumlarda toplantılara gelerek sözlü 
açıklamada bulunurlar, oya katılamazlar. 

'Birinci fıkrada anılan görevliler, bu Kanuna göre yapacakları bütün işlemleri, kanunlar gereğince yar-
dmıeıkrı olan kişilere yaptırmaya yetkilidirler. 

'Bu Kanunda sözü geçen Başsavcılar deyimi, Cumhuriyet Başsavcısı ile Askeri Yargıtay Başsavcısını; 
Başkanunsözcüleri deyimi de Danıştay Başkanunsözcüsü ile Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başkanun-
sözcüsünü; 'ilgili Başsavcı deyimi konusuna göre, bir uyuşmazlıkla ilgili bulunan Cumhuriyet Başsavcısı ve
ya Askeri Yargı'tay Başsavcısını; ilgili Başkanunsözcü ü deyimi ise konusuna göre uyuşmazlıkla iîgîli 
'bulunan Danıştay Başfkanunsözcüsünü veya Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başkanunsözcüsünü anla
tır. 

Dava ve İşlere Bakmanın Caiz Olmadığı Haller : 

MADDE 7. — Uyuşmazlık Mahkemesi Başkan ve üyeleri; 
1. Kendilerine ait olan veya kendilerini ilgilendiren dava ve işlere; 
2. Aralarında evlilik bağı kalkmış olsa bile eşinin, kan veya sıhriyet yönünden usul ve tfimranun, 

dördüncü dereceye kadar (Bu derece dahil) kan yönünden ve sıhriyeti doğuran evlilik kalkmış olsa bile 
üçüncü dereceye kadar (Bu derece dahil) sıhriyet yönünden civar hısımlarının veya aralarında evlatlık bağı 
bulunan 'kimselerin dava ve işlerine; 

3. Dava ve iş sahiplerinin vekili, vasisi veya kay mmu sıfatıyla hareket ettiği dava ve işlere; 
4. Hâkim, savcı, hâkem sıfatıyla bakmış veyahut tanık veya bilirkişi olarak beyanda bulunmuş olduğu 

dava ve işlere; .. -. 
5. îstişafi mütalaa ve kanaat beyan etmiş olduğu dava ve işlere; 
Bakamazlar, 

Çekinme : 

MADDE 8. — Uyuşmazlık Mahkemesi Başkan ve üyelerinin yedinci maddede yazık sebeplere dayanarak 
davaya veya işe bakmaktan çekinmeleri halinde, Uyuşmazlık Mahkemesi, çekinme isteğinde bulunan 
Başkan ve üyenin de iştirakiyle, konu hakkında kesin karar verir. Ancak, çekinme isteğinde bulunan Baş
kan veya üye oylamaya katılamaz. 

Mahkeme Kurulunun toplanmasına mani olacak sayıda üyelerin çekinme istekleri dinlenemez. 

Başkan ve Üyelerin Reddi : 

MADDE 9. — Uyuşmazlık Mahkemesi Başkan ve üyelerinin reddine dair istemler, reddedilen üye katıl
maksızın Uyuşmazlık Mahkemesince incelenir ve bu mahkemece ret konusu hakkında kesin karar verilir. 

Uyuşmazlık Mahkemesinin toplanmasına engel olacak sayıda Başkan ve üyenin reddine ilişkin isffiekler 
dinlenemez. 

2. BÖLÜM 

Uyuşmazlık Mahkemesine Başvurma Yolları ve İnceleme Kurulları 

Uyuşmazlık Çıkarma : 

MADDE 10. — Uyuşmazlık çıkarma; adli, idari veya askeri bir yargı merciinde açılmış olan davada 
ileri sürülen görev itirazının reddi üzerine, ilgili Başsavcı veya Başkanunsözcüsü tarafından görev konu
sunun incelenmesinin Uyuşmazlık Mahkemesinden istenmesidir. 
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Uyuşmazlık çıkarma isteminde bulunmaya yetkili makam; reddedilen görevsizlik itirazı adli yargı ya
rarına ileri sürülmüş ise Cumhuriyet Başsavcısı, idari yargı yararına ileri sürülmüş ise Danıştay Başkanun-
sözcüsü, Askeri Adli Yargı yararına ileri sürülmüş ise Askeri Yargıtay Başsavcısı ve Askeri idari Yargı ya
rarına Ueri sürülmüş ise Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başkanunsözcüsüdür. 

Görev itirazının reddine ilişkin karara karşı itiraz yolunun açık bulunduğu ceza davalarında ret kararı 
kesinleşmeden uyuşmazlık çıkarma istenilemez. 

Uyuşmazlık Çıkarılmayan Haller : 

MADDE 11. — Aşağıdaki durumlarda uyuşmazlık çıkarılmaz. 
a) Dava karara bağlanmış ve bu karar kesinleşmiş ise veya görevsizlik itirazını reddeden yargı yeri 

bu kararından dönerek görevsizlik kararı vermiş ve bu karar kesinleşmiş ise; 
b) Sulh, vazgeçme veya kabul ile dava sona ermiş ise, 

Yargı Merciince Yapılacak İşlemler : 

MADDE 12> — Görev itirazında bulunan kişi veya makam, itirazın reddine ilişkin kararın verildiği ta
rihten, şayet bu kararın tebliği gerekiyorsa tebliğ tarihinden, itiraz yolu açık bulunan ceza davalarında ise 
ret kararının kesinleştiği tarihten başlayarak 15 gün içinde, uyuşmazlık çıkarılmasını istemeye yetkili ma
kama sunulmak üzere iki nüsha dilekçeyi itirazı reddeden yargı merciine verir. 

Bu yargı mercii, dilekçenin bir nüshasını ve varsa eklerini yedi gün içinde cevabını bildirmesi için di
ğer tarafa tebliğ eder. Tebligat yapılan taraf, süresi içinde bu yargı merciine cevabım bildirmezse, cevap 
vermekten vazgeçmiş sayılır. 

Yargı mercii, kendisine verilen dilekçeyi, alman cevabı ve varsa belgeleri ile birlikte görevsizlik itira
zının reddine ilişkin karar ile dayanağı belgenin asıl ve örneklerini, uyuşmazlık çıkarmak isteminde bulun
maya yetkili makama gönderir. 

Bir davada uyuşmazlık çıkarılması için yalnız bir kez başvurulabilir. 

Uyuşmazlık Çıkarma İsteminde Bulunmaya Yetkili Makamca Yapılacak İşlemler : 

MADDE 13. — Uyuşmazlık çıkarma konusundaki dilekçe ile ekleri kendisine ulaşan yetkili makam, 
gerekirse gelen dilekçedeki veya eklerindeki eksikhkleri tamamlattıktan sonra, uyuşmazlık çıkarmaya yer 
olmadığı sonucuna varırsa, dileğin reddine karar verir. Bu karar, ilgili kişilere veya makama ve ilgili yar
gı merdine, hemen tebliğ olunur. Bu karara karşı hiç bir yargı merciine başvurulamaz. 

Uyuşmazlık çıkarılmasını gerekli gördüğü durumlarda yetkili makam, dilekçe ve eklerinin kendisine 
ulaştığı tarihten, şayet eksikleri tamamlatmak yoluna gitmiş ve bu erekle gönderdiği yazıları on gün geçme
den postaya vermiş ise eksikliklerin tamamlandığı tarihten başlayarak en geç on gün içinde düzenleyeceği 
gerekçeli düşünce yazısını, kendisine gönderilen dilekçe ve ekleri ile birlikte Uyuşmazlık Mahkemesine yol
lar ve ve ayrıca Uyuşmazlık Mahkemesine başvurduğunu ilgili yargı merciine hemen bildirir. 

Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı, düşünce yazısıyla eklerini, görevsizlik itirazını reddeden yargı mer
ciine göre ilgili bulunan Başsavcı veya Başkanunsözcüsüne tebliğ eder. Tebliği alan makam karşılık ver
mek isterse, yedi gün içinde yazılı karşılığını vermekle görevlidir. 

Olumsuz Görev Uyuşmazlığı : 
• " ' ' İH IMi 

MADDE 14. — Olumsuz görev uyuşmazlığı bulunduğunun ileri sürülebilmesi için adli, idari veya askeri 
yargı mercilerinden ikisinin tarafları, konusu, maddi ve hukuki sebepleri aym olan davada kendilerini gö-
revsiz görmeleri ve bu yolda verdikleri kararların kesin veya kesinleşmiş olması gerektir. 

Bu uyuşmazlığın giderilmesi istemi, ancak davanın taraflarınca ve ceza davalarında ise ayrıca ilgili ma
kamlarca ileri sürülebilir. 
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Yargı Merciince Yapılacak İşlemler : 

MADDE 15. — Olumsuz görev uyuşmazlıklarında ilgili kişi veya makam, son kararı vermiş bulunan 
yargı merciine bu kararın kesinleştiği tarihten başlayarak bir ay içinde iki nüsha dilekçe ile başvurabilir. 

Yargı mercii, dilekçenin bir nüshasını hukuk davalarında diğer tarafa, ceza davalarında ise sanığa, şa 
yet başvurma sanık ise ilgili makama yedi gün içindecevaplarını, varsa belgelerini de ekleyerek, vermek 
üzere tebliğ eder. 

Yargı merdi, cevapları aldıktan veya cevap süresi geçtikten sonra, evrakı, eğer süresinde cevap verilme
miş ise bunu da belirterek kendisi adli veya askeri adli yargı mercii olduğuna göre ilgili Başsavcı, idari yar
gı mercii veya Askeri idari yargı mercii olduğuna göre ilgili Başkanunsözcüsüne yollar. 

Uyuşmazlık Mahkemesince Yapılacak İşlemler : 

MADDE 16. — Evrakı alan Başsavcı veya Başkanunsözcüsü, dilekçede yeya eklerinde eksiklik varsa 
tamamlatüktan sonra yedi gün içinde düzenleyeceği iki nüsha düşünce yazısıyla birlikte bunları Uyuşmaz
lık Mahkemesine gönderir. Uyuşmazlık Mahkemesi bu kararları, yedi gün içinde düşüncesini bildirmek 
üzere uyuşmazlıkta ilk kararı vermiş bulunan yargı yerine göre ilgili Başsavcıya veya Başkanunsözcüsüne 
yollar. 

Cevap süresi geçtikten veya süresinde verilmiş cevap geldikten ve dilekçe yahut eki olan belgelerde ek
siklikler varsa taraflara veya yargı mercilerine bunları tamamlattıktan sonra mahkeme görevli yargı merciini 
belirten kararı verir. 

Olumlu Görev Uyuşmazlığı ve Uygulanacak Usul : 

MADDE 17. — Olumlu görev uyuşmazlığı; adli, idari vt ya. askeri yargıya bağlı ayrı iki yargı merciine 
açılan ve tarafları, konusu, maddi ve hukuki sebepleri aynı olan davalarda bu yargı mercilerinin her iki
sinin kendilerini görevli sayan kararlar vermiş olmaları, görev kararlarına karşı itiraz yolunun açık oldu
ğu ceza davalarında bu kararların kesinleşmiş bulunması durumunda meydana gelir. 

Olumlu görev uyuşmazlığının çözülmesinde olumsuz görev uyuşmazlıklarına ilişkin usul kuralları, uygu
lanır. Uyuşmazlık Mahkemesine başvurma istemini kapsayan dilekçe veya yazı ile eklerini alan ilgili Baş
savcı veya Başkanunsözcüsü uyuşmazlık Mahkemesine başvurunca, durumu her iki yargı merciine hemen 
bildirir. 

Uyuşmazlık Mahkemesi Kararlarım Bekleme ve Sürelerin Durması : 

MADDE 18. — Uyuşmazlık çıkarıldığı veya Uyuşmazlık Mahkemesine başvurulduğu resmi yazı ile ken
dilerine bildirilen yargı mercii, Uyuşmazlık Mahkemesince karar verilinceye kadar davanın görülmesini 
geri bırakır ve zamanaşımı süreleri ile öbür kanuni süreler veya hâkimin verdiği süreler, işin yeniden in
celenmesine başlanacağı güne kadar durur. Uyuşmazlık Mahkemesine başvurulduğunu bildiren yazının alın
dığı tarihten başlamak üzere üç ay içinde bu mahkemenin karan gelmezse yargı mercii olumlu uyuşmaz
lıklar dışındaki durumlarda, davayı görmeye devam eder. 

Uyuşmazlık çıkarılması için başvurulacağı bildirilerek yargı merciinden davaya bakmasının ertelenmesi 
istenemez. 

Yargı Mercilerinin Uyuşmazlık Mahkemesine Başvurmaları : 

MADDE 19. — Adli, idari, askeri yargı mercilerindcn birisinin kesin veya kesinleşmiş görevsizlik kararı 
üzerine kendisine gelen bir davayı incelemeye başlayan veya incelenmekte olan bir yargı mercii davada 
görevsizlik kararı veren merciin görevli olduğu kanısına varırsa, gerekçeli bir karar ile görevli merciin 
belirtilmesi için Uyuşmazlık Mahkemesine başvurur ve elindeki işin incelenmesini Uyuşmazlık Mahkeme
sinin karar vermesine değin erteler. 
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Mahkemenin gerekçeli kararı ile gerekli görülecek belgeler, onanmış ikişer örnekleriyle, kararın verildi
ği tarihten başlayarak yedi gün içinde Uyuşmazlık Mahkemesine yollanır. Bu mahkeme, görevsizlik ve 
başvurma kararlarını veren iki yargı merciine göre ilgili bulunan Başsavcı ve başkanunsözcüsüne, düşün
celerini yedi gün içinde bildirmek üzere, başvurma kararı ile eklerinin onanmış örneklerini yollar; şu ka
dar ki, uyuşmazlığın nedeni olan davada görev konusundaki düşüncesini, daha önce (Temyiz incelemesi do
layısıyla da olsa) bildirmiş bulunan Başsavcı veya başkanunsözcüsünden düşünce istenmez. 

Temyiz incelemesi Yapan Yargı Mercilerinin Uyuşmazlık Mahkemesine Başvurmaları : 

MADDE 20. — Daha önce Uyuşmazlık Mahkemesince yargı mercii belirtilmemiş olan bir davada 
temyiz incelemesi yapan Yargıtay, Danıştay veya Askeri Yargıtay, davanın adli, idari veya askeri adli 
yargının görevi dışında olduğu kanısına varırsa, incelediği kararı bozacak yerde, incelemeyi erteleyerek 
yargı merciinin belirtilmesi için Uyuşmazlık Mahkemesine başvurmaya karar verebilir. 

Bu karar üzerine yukarıki maddenin ikinci fıkrasında gösterilen işlemler yapılır. 

Mahkemelerin Başvurmalarının İncelenmesinde Uygulanacak Usul : 

MADDE 21. — Yukarıki maddeler uyarınca mahkemelerin gönderdikleri işlerin incelenmesinde Uyuş
mazlık Mahkemesince, başvurma süresine ilişkin hüküm ayrık olmak üzere, olumsuz görev uyuşmazlıkları 
ile ilgili usul kuralları, bu işlerin özellikleri gözönünde tutularak uygulanır. 

Hukuk Davalarında Tedbirlerin Devamı, Sona Ermesi ve Uyuşmazlık Durumunda Tedbir Kararı Ver
meye Yetkili Yargı Mercii : 

MADDE 22. — Hukuk davalarında adli veya idari yargı mercilerince verilmiş bulunan ihtiyati tedbir, ih
tiyati haciz ve özellikle yürütmenin durdurulması kararları, Uyuşmazlık Mahkemesinin kararına kadar ge
çerli kalacağı gibi bu kararları veren yargı merciinin görevsizliğine ilişkin Uyuşmazlık Mahkemesi kararla
rının davacıya bildirilmesinden sonra da, görevi belli edilen yargı merciince kaldırılmadıkça, altmış gün 
süre ile devam eder. 

Kendisine karşı tedbir kararı verilmiş bulunanın isteği üzerine, görev konusunda son kararı veren yargı 
mercii bu tedbirlerin kaldırılmasına veya değiştirilmesine karar verebilir. 

Süreye bağlı bir tedbir kararının birinci fıkrada anılan zamandan önce süresi dolarsa, göreve ilişkin 
son kararı veren yargı mercii, kararı almış olanın isteğiyle, tedbir süresini uzatabilir. 

Tedbir kararı bulunmayan bir işte, birinci fıkrada belli edilen süre içinde usulünce tedbir kararı verme
ye de görev konusunda son kararı veren yargı mercii, yetkilidir. Bu maddenin 2, 3 ve 4 ncü fıkralarında 
anılan kararları, uyuşmazlık çıkarma durumunda, görevsizlik itirazını reddeden yargı mercii, yargı merci
inin Uyuşmazlık Mahkemesine başvurması durumunda ise o yargı mercii verebilir. 

Ceza Davalarında Tedbirler : 

MADDE 23. — Ceza davalarında koruma veya başkaca güvenlik altına alma, el koyma, zoralım gibi 
tedbirlere konu olan şeyler ve belgeler, yurt dışarısına çıkarılması yasaklanmış şeylerle, yurt dışına çıkması 
yasak edilmiş kişilere ilişkin kararları, değiştirmeye veya kaldırmaya veya ilk kez vermeye görev konusun
da son kararı veren yargı mercii görevlidir, 

Anılan yargı mercii, tutuklulara Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 112 veya Askeri Mahkemeler 
Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun 75 nci maddesini uygulayacağı gibi tutuklamaya ilişkin başvur
maları da karara bağlar. 

Uyuşmazlık çıkarma durumlarında görev itirazını reddeden, yargı merciinin uyuşmazlık mahkemesine 
başvurduğu durumlarda ise Uyuşmazlık Mahkemesine başvuran yargı mercii, yukarıki fıkralar hükmünü 
uygular, 
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3. BÖLÜM 

Hüküm Uyuşmazlığı 

MADDE 24. — Görevle ilgili olmaksızın adli, idari veya askeri yargı mercilerinden en az ikisi tarafın
dan kesin olarak verilmiş veya kesinleşmiş birbirine uymayan kararlar arasında hüküm uyuşmazlığı mev
cudiyetinin kabul edilebilmesi için; hukuki ve idari davalarda en az davacımn ve ceza davalarında sanığın 
ve her iki halde de dava konuları ile maddi sebeplerin (vakıaların) aynı olması gereklidir. 

İlgili kişi veya makam Uyuşmazlık Mahkemesine başvurarak hüküm uyuşmazlığının giderilmesini iste
yebilir. Bu halde, başvurma süresine ilişkin hüküm ayrık olmak üzere, olumsuz görev uyuşmazlığının çı
karılması ile ilgili 15 ve 16 ncı maddelerdeki usul kuralları, hüküm uyuşmazlığının özellikleri gözönün-
de tutularak uygulanır. 

Hüküm Uyuşmazlıklarında Uygulanacak İnceleme Kuralları : 

MADDE 25. — Hüküm uyuşmazlıklarının incelenmesinde hukuk davalarında Damştay yargılama usulü
nün ceza davalarında ceza yargılama usulünün bu kanuna aykırı olmayan hükümleri uygulanır. Ancak uyuş
mazlık Mahkemesi gerekli gördüğü hallerde veya istek üzerine tarafların sözlü açıklamalarını dinleyebilir, 

Hüküm uyuşmazlıklarında Uyuşmazlık Mahkemesi anlaşmazlığın esasım da karara bağlar. 

4. BÖLÜM 

Uyuşmazlık Mahkemesi Görüşmeleri ve Kararları 

Kurulun Toplanma ve Karar Verme Şartları ve İncelemelerin Kâğıtlar Üzerinde Yapılması : 

MADDE 26. — Uyuşmazlık Mahkemesi, bütün asıl üyeleri toplantıda bulunmadıkça görüşmelere baş
layıp karar veremez, ancak Kuruldaki eksik üyenin yeri o üyenin geldiği yargı merdünin yedek üyesi ile, 
bu olmazsa başka bir yedek ile doldurulur. 

Mahkeme incelemelerini dosya üzerinde yapar ve kararı çoğunlukla verir. 

İncelemede İzlenecek Sıra : 

MADDE 27. — Uyuşmazlık Mahkemesi, uyuşmazlık çıkarsa ve görev uyuşmazlıklarına ilişkin istemleri 
önce süre bakımından inceler ve süresi içinde ileri sürülmemiş istemleri reddeder. 

Kararların Bildirilmesi : 

MADDE 28. — Uyuşmazlık Mahkemesi, vereceği bütün kararların sonuçlarını ilgili Başsavcı ve Baş-
kanunsözcüsüne, görev uyuşmazlığının çözülmesi için kendisine başvuran yargı merciine, karan beklemesi 
için yazı yazılmış bulunan yargı merciine veya mercilerine, uyuşmazlığın çözülmesi için başvurmuş olan 
kişilere veya makamlara hemen tebliğ eder. 

İlgili yargı mercileri ile bütün makam, kuruluş ve kişiler; mahkeme kararlarına uymak, geciktirmeksizin 
onları uygulamakla ödevlidirler. 

Gerekçeli kararın birer örneği de birinci fıkrada yazılı yerlere ve kişilere gönderilir. 

Kararların Kesinliği ve Yayımlanması : 

MADDE 29. — Uyuşmazlık Mahkemesi kararlan kesindir. Mahkemenin ilke kararlan ile Mahkeme 
Başkanının uygun göreceği önemli kararlar, Resmi Gazete ile yayımlanır, 

Kararlar Arasındaki Çelişmelerin Giderilmesi : 

MADDE 30. — Uyuşmazlık Mahkemesinin kararları arasında çıkabilecek çelişmeler, Mahkeme ta
rafından verilecek bir ilke kararı ile giderilir. İlke kararı, gerekçesiyle açıklanır. 
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îlke kararlan, Yüksek Mahkemelerden Uyuşmazlık Mahkemesine seçilen asıl ve yedek üyelerin bütü
nünün katılacakları toplantılarda alınır. Katılacakların sayısı hiç bir halde bütün asıl ve yedek üyelerin 
dörtte üçünden aşağı olmaz. İlk toplantıda ilkeye ilişkin kararlar üçte iki oy çoğunluğuyla verilir. Sonuç 
alınamazsa ikinci toplantıda oy çokluğuyla yetinilir. Bir işte Mahkemenin kökleşmiş içtihadına aykırı bir 
çoğunluğun gerçekleşmesi durumunda dahi ilke kararı verilmesi zorunludur. 

Bir ilke kararının değiştirilmesi veya kaldırılması dahi yeni bir ilke kararı ile olabilir. 
îlke kararına yer olup olmadığını kendiliğinden veya ilgili Başsavcı veya Başkanunsözcüsünün gerek

çeli yazısı üzerine, mahkeme Başkanı takdir eder. 
îlke kararını gerekli gören Başkan; çelişme doğuran kararları veya kökleşmiş içtihadı gösteren bir ka

rar ile yeni çoğunluğun görüşünü ve çelişme gerekçesini kapsayan bir yazıyı, istemde bulunandan başka 
Başsavcı ve Başkanunsözcülerine, belirteceği bir sürede görüşlerini bildirmek üzere yollar. îlke kararının görü
şülmesi için üyelere dağıtılan gündeme Başsavcı ve Başkanunsözcülerinin süresi içinde verdikleri karşılıklarla 
onlara gönderilen yazı ve kararların örnekleri de eklenir. Gündemin dağıtıldığı gün ile görüşme günü arasın
da geçecek sürenin acele işler dışında on beş günden az olmaması gerekir. 

Görev konusundaki ilke kararları; Uyuşmazlık Mahkemesini ve bütün yargı mercilerini, hüküm uyuşmaz-
lıklan dolayısıyla verilecek esasa ilişkin ilke kararlan ise yalnız Uyuşmazlık Mahkemesini bağlar. 

5. BÖLÜM 

Çeşitli Hükümler 

Raportörlük : 

MADDE 31. — Uyuşmazlık Mahkemesine çalışmalarında yardımcı olmak üzere, dört âdet geçici ra
portör verilir. 

Geçici raportörler, Hâkimlikte veyahut Hâkimler Kanunu gereğince hâkimlik ve savcılık sınıfından sa
yılan hizmetlerde en az yedinci derece aylığım almış olanlarla, aynı dereceyi kazanmış Danıştay yardımcı
ları, kanunısözcüleri, aisikerı 'hâkimler ve savcılar arasııdan Uyuşmazlık Mahkemesi 'Başkanının isteği V» 
ilgilinin muvafakati üzerine, mensup oldukları müesseselerin yetkili mercileri tarafından atanırlar. Bun
ların özlük işlerinde mensup oldukları mesleklere ait hükümler uygulanır ve raportörlükte geçirdikleri sü^ 
reler mesleklerinde geçmiş sayılır. Ancak, terfilerinde Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı tarafından verilecek 
yazılı biîgi esas olur. 

Askeri Hâkimler ve Savcılar arasından atanacak geçici raportörler hakkında subay sicil belgesi sıra
sıyla, Milli Savunma 'Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı, Müsteşar ve Milli Savunma Bakanı tarafından dü
zenlenir. Bu dicİlin düzenlenmesinde Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı tarafından subay sicil formu esasla
rına göre verilecek kanaat notu gözönünde bulundur ılur< 

Geçici raportörlerin görevlerini Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı belli eder. Başkan gerekli görürse, dos
yayı raporu düzenlemek üzere bir üyeye dahi verebilir. Raporlarda, raporu yazanın doğru bulduğu sonu
ca ilişkin gerekçeli düşüncesi de gösterilir. 

Geçidi raportörlere aylik ve ödeneklerinden başka 250'şer lira ek Ödenek verilir. 

Yazı İşleri : 

MADDE 32. — Uyuşmazlık Mahkemesi Başkannın isteği üzerine, Uyuşmazlık Mahkemesinin ka-
îem işlerirtde çalışmak üzere, Yargitaydan bir başka ip ile 'İki kâtip, Danıştaydan iki kâtip, mensup üîdufk-
İan kurumların yetkili mercileri tarafından atanır. Bunların özlük işlerinde, mensup oldukları meslekle
re ait hükümler uygulanır ve bu mahkemede geçirdikleri süreler, mesleklerinde geçmiş sayılır. Ancak, 
terfilerme, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı tarafından verilecek yazılı bilgi esas olur ve görevlerinü Uyuş
mazlık Mahkemesi Başkanı belli eder. 
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(Hükütaıletin teklifi) 

Tebligat İşlemleri : 

MADDE 33. — Bu kanun gereğince yapılacak tebligat işlerinde 7201 sayılı Tebligat Kanunu hüküm
leri uygulanır, 

Harç ve Resim Bağışıklığı : 

MADDE 34. — Uyuşmazlık Mahkemesinde karara bağlanacak işler için verilecek dilekçeler, layiha
lar, yazılar veya belgelerden, Mahkemenin işlemlerinden, kararlarından veya Mahkemece yahut Mah
kemeden İstenilecek belge veya karar örneklerinden herhangi bir vergi, harç veya resim alınmaz. 

Mahkemenin ve Başsavcılar ile Başkanunsözcülerimn Bilgi ve Belge İsteme Yetkileri : 

MADDE 35. — Uyuşmazlık Mahkemesi; inceldiği işlerde, bütün organ, makam veya kuruluşlarla 
doğrudan doğruya yazışmaya girebilir ve onlardan her türlü bilgi veya belgeyi yada belgelerin onan
mış örneklerini isteyebilir. Bilgi veya belgenin verilmesinden, ancak 521 sayılı Danıştay Kanununda gös
terilen şartlar altında kaçınılabihr. 

Uyuşmazlık Mahkemesiyle ilgili işlem yapan başsavcılar veya başkanunsbzcüleri de yukanki fıikrada yazılı 
yetkileri kullanırlar. 

Anayasa Mahkemesi Kararları Dolayısıyla Uyuşmazhk Mahkemesine Başvurulmaması ve Anayasa Mah
kemesi Kararlarının Yargı Meretlerini Bağlayıcılığı : 

MADDE 36. — Anayasa Mahkemesinin Yüce Divan olarak verdiği görev konusundaki kararlar dolayı
sıyla Uyuşmazlık Mahkemesine başvurulamaz. 

Bütün yargı merdileri, Anayasa Mahkemesinin Yüce Divan olarak görev konusunda verdiği karar
lara, ken'dilerinin Anayasa Mahkemesînin kararı 'ile çatışan kesin veya kesinleşmiş bir kararı bulunsa biîe, 
uymak zorundadırlar. 

Hüküm uyuşmazlığı durumunda yalnızca Anayasa Mahkemesi kararı gözönünde tutulur ve uygulanır. 

Davaya Katılanların Taraf Sayılması : 

MADDE 37. — Bir hukuk davasına taraflardan birisiyle birlikte işlem yapmak üzere katılanlarla bir 
ceza davasına usulünce katılanlar dahi bu kanuna gö e taraflara tanınan yetkileri kendisiyle bırlükte işlem 
yapacakları tarafa veya saverya bağlı olmaksızın kullanabilirler. 

Ödenecek Ücretler : 

MADDE 38. — Uyuşmazlık Mahkemesi Başkan ve üyeleriyle yedek üyelerine, katılacakları her top
lantı günü için aylık ve ödeneklerinden başka, Bakanlar Kurulunca takdir edilecek miktarda ücret ödenir, 

Araç, Gereç vesair İhtiyaçlar : 

MADDE 39. — Uyuşmazlık Mahkemesinin araç, gereç vesair ihtiyaçları ile Başkan, üye, yedek üye ve 
geç'ici raportörlere verilen ücret ve ek ödenekler Adalet Bakanlığı bütçesine eklenecek ödeneklerden karşı
lanır. 

Kaldırılan Hükümler : 

MADDE 40. — 9 Temmuz 1945 gün ve 4788 sayılı Uyuşmazlık Mahkemesi Kurulması Hakkındaki Ka
nun yürürlükten kaldırılmıştır. 
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(Hükükrtetin tekJÜfi) 

Geçici Maddeler : 

GEÇtCt MADDE 1. — Bu kanunun yürürlüğe girmesinden önce Yüce Divan olarak Anayasa Mah
kemesiyle adli yargı mercileri arasında çıkan görev uyuşmazlıklarında, 36 ncı madde hükümleri uygulanır. 

GEÇtCÎ MADDE 2. — Bu kanunun yürürlüğe germesinden önce 4788 sayılı Kanun hükümlerine uyu
larak Uyuşmazhk Mahkemesine, başvurulan isterde 47#8 sayılı Kanun uyarınca yapılmış işlemler geçerli 
otup geri kalan işlemler bu kanuna göre yürütülür. 

GBÇfCÎ MADDE 3. — Bu kanunun yürürüğe girmesinden sonra seçilecek İlk kurulun göreve baş-
laması tarihinden 6 Eylüle kadar geçecek süre, 4 yıllık görev süresinin hesabında gözönünde tutulmaz ve 
bu 'kurul dönem başında göreve başlamış sayılır. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Bu kanunun yürürlüğe girme talihinden başlayarak en geç bir ay içinde 
Uyuşmazlık Mahkemesinin eski defter ve dosyaları Anayasa Mahkemesine verilir. 

GEÇİCİ MADDE 5. — 2 ve 3 ncü maddelere göre Uyuşmazhk Mahkemesi Başkan ve üyelerinin seçi
mi işlemine hemen başlanır. Şu kadar ki, eski Başkan ve üyelerin görevleri Kanunun tümünün yürürlüğe 
girdiği tarihe kadar devam eder. 

Yürürlük : 

MADDE 41. — Bu Kanunun geçici 5 nci maddesi yaymu diğer maddeleri yayımını izleyen ikinci aym 
îîk günü yürürlüğe girer. 

Yürütme : 

MADDE 42. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 
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MİLLET MECLÎSİNİN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş ve İşleyişi 
Hakkında Kanun Tasarısı 

1. BÖLÜM 

Genel Esaslar 

Mahkemenin Görevi : 

MADDE 1. — Uyuşmazlik Mahkemesi; Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasası ile görevlendirilmiş, adli, 
idari ve askeri yargı mercileri arasındaki görev ve 
hüküm uyuşmazlıklarını kesin olarak çözmeye yetki
li ve bu kanunla kurulup görev yapan bağımsız bir 
yüksek mahkemedir. 

özel kanun uyarınca hakeme başvurulmasının zo
runlu olduğu hallerde, eğer hakemlik görevi hakim 
tarafından yerine getirilmiş ise bu merci, davanın 
konusuna göre, yukarıdaki fıkrada yazılı adli veya 
idari yargı mercilerinden sayılır. 

Mahkemenin Kuruluşu : 

MADDE 2. — Uyuşmazlık Mahkemesi, bir baş
kan ile altı asıl, altı yedek üyeden kuruludur. Başkan, 
Anayasa Mahkemesince kendi asıl ve yedek üyeleri 
arasından seçilir. Bir asıl, bir yedek üye hukuk genel 
kuruluna katılan Yargıtay Başkan ve üyeleri, bir asıl 
bir yedek üye de ceza genel kuruluna katılan Yargı
tay Başkan ve üyeleri arasından, Yargıtay Büyük Ge
nel Kurulunca, iki asıl, iki yedek üye Danıştay dava 
daireleri başkan ve üyeleri, bir asıl bir yedek üye 
Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin hakim niteliği
ne sahip üyeleri, bir asıl bir yedek üye de Askeri 
Yargıtay Başkan ve Üyeleri arasından, kendi genel 
kurullarınca seçilir. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş ve İşleyişi 
Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisi Metninin î nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Metninin 2 nci 
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MÎLLÎ SAVUNMA KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METtN 

Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş ve İşleyişi 
Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE I'. — Millet Meclisi Metninin 1 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. •— Millet Meclisi 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Metninin 2 nci 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş ve İşleyişi 
Hakkında Kanun Tasarısı 

1. BÖLÜM 

Genel Esaslar 

MADDE 1. — Millet Meclisi Metninin 1 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Mahkemenin Kuruluşu : 

MADDE 2. — Uyuşmazlık Mahkemesi bir Baş
kan ile oniki asıl, oniki yedek üyeden kurulur. 

Uyuşmazlık Mahkemesi, hukuk ve ceza bölümleri
ne ayrılır. Hukuk Uyuşmazlıkları Hukuk Bölümün
de, Ceza Uyuşmazlıkları Ceza Bölümünde karara 
bağlanır. 

Her bölüm, bir Başkan ile altı asıl üyeden kuru
lur. Birlikte toplanan Hukuk ve Ceza Bölümleri, 
Uyuşmazlık Mahkemesi Genel Kurulunu teşkil eder
ler. 

Uyuşmazlık Mahkemesi Genel Kurulu, bu Ka
nunla belli edilen görevleri yerine getirir ve ayrıca 
bölümler arasında çıkan olumsuz görev uyuşmazlık
larında görevli bölümü belli eder. 

Uyuşmazlık Mahkemesi Başkam, Anayasa Mah
kemesince kendi asıl ve yedek üyeleri arasından se
çilir. Bölümler ve Genel Kurul, Uyuşmazlık Mahke
mesi BaşkanınınBaşkanlığı altında toplanır. 

Uyuşmazlık Mahkemesi Hukuk Bölümüne, Yar
gıtay Hukuk Genel Kurulunca kendi başkan ve üye
leri arasından iki asıl, iki yedek üye; Danıştay Genel 
Kurulunca dava daireleri başkan ve üyeleri arasından 
iki asıl, iki yedek üye; Askeri Yüksek İdare Mahke
mesi Genel Kurulunca askeri hâkim sınıfından olan 
daire başkan ve üyeleri arasından iki asıl, iki yedek 
üye seçilir. 
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Başkanın Görevi : 

MADDE 3. — Uyuşmazlık Mahkemesi işlerinin 
yönetim ve yürütülmesi Başkanın ödevidir. Uyuşmaz
lık Mahkemesini Başkan temsil eder. 

(Başkanın mazereti halinde Anayasa Mahkemesin
ce kendi asıl ve yedek üyeleri arasından dönem başın
dan seçilip görevlendirilecek bir üye Uyuşmazlık 
Mahkemesi Başkanına vekâlet eder. 

Başkan ve Üyelerin Görev Süresi: 

MADDE 4. — Uyuşmazlık Mahkemesinin Başkan 
ve üyeleri, dört yıllık bir dönem için seçilirler; ancak 
yeni seçim tamamlanıncaya kadar eski kurulun göre
vi devam eder-

Dönem içinde açılacak Başkanlık veya üyeliklere 
aynı usulle yenileri seçilir. Bu suretle seçilenler, yeri
ne seçildikleri hâkimin süresini tamamlarlar. 

Görev dönemleri sona eren hâkimler, yeniden se
çilebilirler. 

Seçimler, dört yıllık dönemin bittiği yılın Tem
muz ayında yapılır. Seçimi tamamlanan yeni kurul, 
6 Eylül'de göreve başlar. 

Mahkemenin Toplanma Yeri, Tarihi ve Toplan
ma Dönemi : 

MADDE 5, — Mahkeme, en az ayda bir kere 
Başkentte toplanır. Başkan gerektiğinde mahkemeyi 
ayda birden fazla toplantıya çağırabilir. Her iki du
rumda da toplantı gündemi, toplantıdan en az üç 
gün önce raporlarla birlikte üyelere ve uyuşmazlıkla 
ilgili başsavcı veya başkanunsözcülerine ulaştırılır. 

Başkan, mahkemeye gelen işlerden tutuklu, ted
birli olanlarla yürütmenin durdurulması istemli bulu
nanlar gibi acele nitelikte olanların adli tatilden önce 
bitirilmesi için gerekli tedbirleri alır. 

Cumhuriyet Senatosu 
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MADDE 3. — Mület Meclisi Metninin 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Meclisi Metninin 4 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5, — Millet Meclisi Metninin 5 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(MiHi Savunma Komisyonunun jkatoul ettiği metin) j (Anayasa ve Adalet Komisyonunun kaibul ettiği metin) 

Uyuşmazlık Mahkemesi Ceza Bölümüne, Yargı
tay Ceza Genel Kurulunca kendi başkan ve üyeleri 
arasından iki asıl, iki yedek üye; Askeri Yargıtay 
Genel Kurulunca daire başkan ve üyeleri arasından 
iki asıl, iki yedek üye; Danıştay Genel Kurulunca 
dava dairelerinde görev alan veya görev alma niteli
ği olan daire başkan ve üyeleri arasından iki asıl, iki 
yedek üye seçilir. 

Bölümlerde ve Genel Kurulda toplantı yetersa
yısı, asıl üyelerin mazeretleri halinde yedlek üyeler 
alınmak suretiyle sağlanır. 

MADDE 3. — Millet Meclisi Metninin 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

3 ncü 

MADDE 4. — Millet Mechsi Metninin 4 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Millet Meclisi 
maddesi aynen kabul edilmiştir, 

Metninin 5 nci 

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştti^ 

MADDE 4. — Millet Meclisi metninin 4 ncü 
maddesi aynen kabul edilimiştir. 

Mahkemenin Toplanma Yeri, Tarihi ve Toplan
ma Dönemi : 

MADDE 5. — Uyuşmazlık Mahkemesi Hufcuk 
ve Ceza Bölümleri ile Genel Kurulu, Başkanın çağ
rısı -üzerine, Başkentte, mahkeme için ayrılan yende 
toplanır. Toplantının gündemi toplantıdan en az üç 
gün önce, raporlarla birücte üyelere ve uyuşmaz
lıkla ilgili Başsavcı veya Ba^kanunsözcüterine dağı
tılır. 

Başkan, mahkemeye gelen işlerden tutuklu, ted
birli olanlarla yürütmenin durdurulması istemli bu-
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Toplantı dönemi, her yıl 6 Eylül*de başlar, 19 
Temmuz'da biter. 

Başsavcıların, Başkanunsözcülerinm Düşünceleri
ni Bildirmeleri ve Toplantıya Katılmaları : 

MADDE 6. — İlgili olan Cumhuriyet Başsavcısı, 
Başkanunsozcüsü, görüşlerini yazılı olarak bildirirler. 
Bunlar, gerekli gördükleri veya mahkemece gerekli 
görülen durumlarda toplantılara gelerek sözlü açıkla
mada bulunurlar, oya katılamazlar. 

Birinci fıkrada anılan görevliler, bu Kanuna göre 
yapacaktan bütün işlemleri, kanunlar gereğince yar
dımcıları olan kişilere yaptırmaya yetkilidirler. 

Bu Kanunda sözü geçen Başsavcılar deyimi, Cum
huriyet Başsavcısı ile Askeri Yargıtay Başsavcısını; 
Başkanunsözcüleri deyimi de Danıştay Başkanunsöz-
cüsü ile Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başkanun
sözcüsünü; ilgili Başsavcı deyimi konusuna göre, bir 
uyuşmazlıkla ilgili bulunan Cumhuriyet Başsavcısı 
veya Askeri Yargıtay Başsavcısını; ilgili Başkanun-
sözcüsü deyimi ise konusuna göre Uyuşmazlıkla ilgi
li bulunan Danıştay Başkanunsözcüsünü veya Askeri 
Yüksek İdare Mahkemesi Başkanunsözcüsünü anla
tır. 

Dava ve İşlere Bakmanın Caiz Olmadığı Haller : 

MADDE 7. — Uyuşmazlık Mahkemesi Başkan ve 
Üyeleri; 

1. Kendilerine ait olan veya kendilerini ilgilen
diren dava ve işlere; 

2. Aralannda evlilik bağı kalkmış olsa bile eşi
nin, kan veya sıhriyet yönünden usul ve füruunun, 
dördüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan yö
nünden ve sıhriyeti doğuran evlilik kalkmış olsa bile 
üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) sıhriyet yö
nünden civar hısımlarının veya aralannda evlatlık 
bağı bulunan kimselerin dava ve işlerine; 

3. Dava ve iş sahiplerinin vekili, vasisi veya kay-
yumu sıfatıyla hareket ettiği dava ve işlere; 

4. Hâkim, savcı, hâkem sıfatıyla bakmış veyahut 
tantk veya bilirkişi olarak beyanda bulunmuş olduğu 
dava ve işlere; 
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(İçişleri Komisyonunun katnd ettiği metin) 

MADDE 6. — Millet Meclisi Metninin 6 ncı 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Millet Meclisi Metninin 7 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

(Sv Sayısı : 913) 



— 47 — 

(MüK Savunma Komisyonunun kabul eütiği metin) 

MADDE 6. — Millet Meclisi 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Metninin 6 ncı 

MADDE 7. — Millet Meclisi 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Metninin 7 nci 

(Anayasa ve Adalet Komisyonunun kabul ettiği metin) 

bulanlar gibi acele nitelikte olanların adli tatilden 
önce bitirilmesi için gerekli tedbirleri alır. 

Toplantı dönemi, her yıl 6 Eylülde başlar, 19 
Temmuzda biter. 

Başsavcıların, Başkanunsözcülermrn Düşünceleri
ni Bildirmeleri ve Toplantıya Katılmaları: 

MADDE 6. — YetkiK veya ilgili olan Başsav
cılarla, Başkanunsözcüleri görüşlerini yazılı olarak 
biklirirler. Bunlar gerekli gördüklerinde veya mah
kemece gerekli görülen durumlarda toplantılarda söz
lü açıklamada bulunurlar, oya katılmazlar. 

Yukarıdaki fıkrada gösterilen görevliler, bu ka
nuna göre yapacakları işlemleri, kanunlar gereğince 
yardımcıları olan kişilere de yaptırmaya yetkilidir
ler. 

Bu kanunda geçen Başsavcılar deyimi, Cumhuri
yet Başsavcısı ile Askeri Yargıtay Başsavcısını; Baş-
fcanunssözcüleri deyimi, Danıştay Başkanunsözcüsü 
ile Askeri Yüksek îdare Mahkemesi Başkanunsöz-
cüsünü; yetkili Başsavcılar veya Başkanunsözcüleri 
deyimi, olumlu görev uyuşmazlığı çıkarmak için 
yargı merciinin görevine yöneltilen itirazı, hangi 
yargı yararına ileri sürülmüşse o yargının Başsavcı
sını veya Başkanunsözcüsünü; ilgili Başsavcılar veya 
Başkanunsözcüleri deyimi, bir yargı merciinin bağlı 
olduğu yargı kolunun Başsavcısı veya Başkanunsöz
cüsünü anlatar. 

MADDE 7. — Millet Meclisi 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

metninin 7 nci 
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KMilet Meclisinin kaibul ettiği metin) 

5. îstişari mütalaa ve kanaat (beyan «tmiş oldu
ğu dava ve işlere; 

Bakamazlar. 

Çekinme: 

MADDE 8. — Uyuşmazlık Mahkemesi Başkan ve 
üyelerinin 7 nci maddede yazılı sebeplere dayanarak 
davaya veya işe bakmaktan çekinmeleri halinde, uyuş
mazlık mahkemesi, çekinme isteğinde 'bulunan başkan 
ve üye katılmaksızın konu hakkında kesin karar ve
rir. 

Mahkeme kurulunun toplanmasına engel olacak 
sayıda başkan ve üyenin çekinmek istemesi halinde, 
ancak toplanma nisabını ortadan kaldırmayacak sayı
da başkan ve üyenin çekinme isteği kahul edilebilir. 

Başkan ve Üyelerin Reddi : 

MADDE 9. — Uyuşmazlık Mahkemesi Başkan ve 
üyelerinin reddine dair istemler, reddedilen üye katıl
maksızın Uyuşmazlık Mahkemesince incelenir ve bu 
mahkemece ret konusu hakkında kesin karar verilir. 

Uyuşmazlık Mahkemesinin toplanmasına engel 
olacak sayıda başkan ve üyenin reddolunması halin
de, toplanma sayısını koruyacak surette, ret istemleri, 
reddolunanların en kıdemsiz olanından başlanarak in
celenip karara bağlanır. 

2. BÖLÜM 

Uyuşmazlık Mahkemesine Başvurma Yolları ve 
İnceleme Kurulları 

Uyuşmazlık Çıkarma : 

MADDE 10. — Uyuşmazlık çıkarma; adli, idari 
veya askeri bir yargı merciinde açılmış olan davada 
ileri sürülen görev itirazının reddi üzerine, ilgili Baş
savcı veya Başkanunsözcüsü tarafından görev konu
sunun incelenmesinin Uyuşmazlık Mahkemesinden is
tenmesidir. 

Uyuşmazlık çıkarma isteminde bulunmaya yeetkili 
makam; reddedilen görevsizlik kirazı adli yargı ya
rarına ileri sürülmüş ise Cumhuriyet Başsavcısı, idari 
yargı yararına ileri sürülmüş ise Danıştay Başkanun
sözcüsü, Askeri Adli Yargı yararına ileri sürülmüş ise 
Askeri Yargıtay Başsavcısı ve Askeri tdari Yargı ya
rarına ileri sürülmüş ise Askeri Yüksek İdare Mahke
mesi Başkanunsözcüsüdür. 

Cumhuriyet Senatosu 

(İçişleri Koırniisyomınun kaibul ettiği metin) 

MADDE 8. — Millet Meclisi Metninin 8 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Millet Meclisi Metninin 9 ncu 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Millet Meclisi Metninin 10 ncu 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

(S, Sayısı : 913) 



(MM Savunma Komisyonuaıısn kabul ettiği metin) 

MADDE 8. — Millet Meclisi 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Metninin 8 nci 

MADDE 9, — Millet Meclisi 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Metninin 9 ncu 

MADDE 10. - - Millet Meclisi Metninin 10 ncu 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

(Anaiyasa ve Adalet Komisyonunun kabul ettiği metin) 

MADDE 8, — Millet Meclisi 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

metninin 8 nci 

Başkan ve Üyelerin Reddi: 

MADDE 9; — Uyuşmazlık Mahşemesi Başkan 
ve üyeleri, tarafsız kalarnıyacakları kanısını haklı 
kılan hallerin varlığı iddiasıyla reddolunabilİTi 

Uyuşmazlık Mahkemesi Başkan ve üyelerinin red
dine ilişkin istemler, reddedilen üye katılmaksızın 
bölümlerce incelenin Bölümler ret konusunda kesin 
karar verir, 

Ret şahsidir. Bölümlerin toplantılarını engelle-: 
yen toplu ret istemleri dinlenmez. 

2. BÖLÜM 

Uyuşmazlık Mahkemesine Başvurma Yolları ve 
İnceleme Kuralları 

Olumlu Görev Uyuşmazlığı Çıkarma : 

MADDE 10. — Görev uyuşmazlığı çıkarma; 
adli, idari ve askeri bir yargı merciinde açılmış olan 
davada ileri sürülen görev itirazının reddi üzerine 
ilgili Başsavcı veya Başkanunsözcüsü tarafından gö
rev konusunun incelenmesinin Uyuşmazlık Mahke
mesinden istenmesidir. 

Yetkili Başsavcı veya Başkanunsözcüsünün Uyuş
mazlık Mahkemesinden istekte bulunabilmesi için, 
görev itirazının, hukuk mahkemelerinde en geç bi
rinci oturumda, ceza mahkemelerinde delillerin 
ikamesine başlamadan önce, idari yargı yerlerinde 
de dilekçe ve savunma evresi tamamlanmadan ya
pılmış olması ve yargı yerlerinin de kendilerinin gö
revli olduklarına karar vermiş bulunmaları şarttır., 
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(Millet Meclisinin kalbul ettiği metin) 

Görev İtirazının reddine ilişkin karara karşı itiraz 
yolunun açık bulunduğu ceza davalarında ret kararı 
kesinleşmeden uyuşmazlık çıkarma istenilemez. 

(İçişleri Komisyonunun kaıbul ettiği metin) 

Uyuşmazlık Çıkarılmayan Haller : 

MADDE 11. — Aşağıdaki durumlarda uyuşmaz
lık çıkarılmaz. 

a) Dava karara bağlanmış ve bu karar kesinleş
miş ise veya görevsizlik itirazını reddeden yargı 
yeri bu kararından dönerek görevsizlik kararı vermiş 
ve bu karar kesinleşmiş ise; 

b) Sulh, vazgeçme veya kabul ile dava sona er
miş ise. 

Yargı Merciince Yapılacak İşlemler : 

MADDE 12. — Görev itirazında bulunan kişi ve
ya makam, itirazın reddine ilişkin kararın verildiği ta
rihten, şayet bu kararın tebliği gerekiyorsa tebliğ ta
rihinden, itiraz yolu açık bulunan ceza davalarında 
ise ret kararının kesinleştiği tarihten başlayarak 15 gün 
İçinde, uyuşmazlık çıkarılmasını istemeye yetkili ma
kama sunulmak üzere iki nüsha dilekçeyi itirazı red
deden yargı merciine verir. 

Bu yargı mercii, dilekçenin bir nüshasını ve varsa 
eklerini yedi gün içinde cevabını bildirmesi için diğer 
tarafa tebliğ eder. Tebligat yapılan taraf, süresi için
de bu yargı merciine cevabını bildirmezse, cevap ver
mekten vazgeçmiş sayılır. 

Yargı mercii, itiraz dilekçesi üzerine verdiği itira
zı ret kararını kaldırarak görevsizlik kararı vermediği 
takdirde kendisine verilen dilekçeyi, alınan cevabı ve 
varsa belgeleriyle bilikte görevsizlik itirazının reddine 
ilişkin kar^r ile dayanağı belgenin asıl veya örnekleri-

MADDE 11. — Millet Meclisi Metninin 11 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Millet Meclisi Metninin 12 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(Milli Savunma Komisyonunun kabul ettiği metin) 

MADDE II. — Mıliet Meclisi Metninin 11 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Millet Meclisi Metninin 12 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

(Araaiyasa ve AdaM Komisyonunun kabuil ettiğd metin) 

Görev itirazının yargı merciince yerinde görüle
rek görevsizlik kararı verilmesi halinde, görev konu
sunun Uyuşmazlık Mahkemesince incelenebilmesi, 
temyizen bu kararın bozulmuş ve yargı merciince de 
bozmaya uyularak görevli olduğuna karar verilmiş 
bulunmasına bağlıdır. 

Uyuşmazlık çıkarma isteminde bulunmaya yetki
li makam; redddedilen görevsizlik itirazı adli yargı 
yararına ileri sürülmüş ise Cumhuriyet Başsavcısı, 
idari yargı yararına ileri sürülmüş ise Danıştay Baş-
kanunsözcüsü, Askeri ceza yargısı yararına ileri 
sürülmüş ise Askeri Yargıtay Başsavcısı, Askeri İda
ri Yargı yararına ileri sürülmüş ise bu mahkemenin 
Başkanunsözcüsüdür. 

Görev itirazının reddine ilişkin karara karşı iti
raz yolunun açık bulunduğu ceza davalarında ret 
kararı kesinleşmeden uyuşmazlık çıkarma istenemez, 

Uyuşmazlık Çıkarılamayacak Haller : 

MADDE İL — Aşağıdaki hallerde uyuşmazlık 
çıkarılamaz. 

a) Anayasa Mahkemesinin Yüce Divan sıfatıyla 
baktığı davalarda, 

b) Anayasa Mahkemesine aç dan siyasi partile
rin kapatılması davalarında. 

MADDE 12. — Millet Meclisi metninin 12 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir^ 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

ni uyuşmazlık çıkarmak isteminde bulunmaya yetkili 
makama gönderir. 

Bir davada uyuşmazlık çıkarılması için yalnız bir 
kez başvurulabilir. 

Uyuşmazlık Çıkarma İsteminde Bulunmaya Yet
kili Makamca Yapılacak İşlemler : 

MADDE 13. — Uyuşmazlık çıkarma konusunda 
ki dilekçe ile ekleri kendisine ulaşan yetkili makam, 
gerekirse gelen dilekçedeki veya eklerindeki eksiklik
leri tamamlattıktan sonra, uyuşmazlık çıkarmaya yer 
olmadığı sonucuna varırsa, dileğin reddine karar ve
rir. Bu karar, ilgili kişilere veya makama ve ilgili yar
gı merciine, hemen tebliğ olunur. Bu karara karşı hiç 
bir yargı merciine başvurulamaz. 

Uyuşmazlık çıkarılmasını gerekli gördüğü durum
larda yetkili makam, dilekçe ve eklerinin kendisine 
ulaştığı tarihten, şayet eksikleri tamamlatmak yoluna 
gitmiş ve bu erekle gönderdiği yazıları on gün geçme
den postaya vermiş ise eksikliklerin tamamlandığı ta
rihten başlayarak en geç on gün içinde düzenleyece
ği gerekçeli düşünce yazısını, kendisine gönderilen di
lekçe ve ekleri ile birlikte Uyuşmazlık Mahkemesine 
yollar ve ayrıca Uyuşmazlık Mahkemesine başvurdu
ğunu ilgili yargı merciine hemen bildirir. 

Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı, düşünce yazı
sıyla eklerini, görevsizlik itirazını reddeden yargı mer
ciine göre ilgili bulunan Başsavcı veya Başkanunsöz-
cüsüne tebliğ eder. Tebliği alan makam karşılık ver
mek isterse, yedi gün içinde yazılı karşılığını vermek
le görevlidir. 

Olumsuz Görev Uyuşmazlığı : 

MADDE 14. — Olumsuz görev uyuşmazlığı bu
lunduğunun ileri sürülebllmesi için adli, idari veya 
askeri yargı mercilerinden ikisinin tarafları, konusu, 
maddi ve hukuki sebepleri aynı olan davada kendile
rini görevsiz görmeleri ve bu yolda verdikleri ka
rarların kesin veya kesinleşmiş olması gerektir. 

Bu uyuşmazlığın giderilmesi istemi, ancak davanın 
taraflarınca ve ceza davalarında ise ayrıca ilgili ma
kamlarca ileri sürülebilir. 

(îçdşleri Korr/isyoniHiun kabul ettiği metin) 

MADDE 13. — Millet Meclisi Metninin 13 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 14. — Millet Meclisi Metninin 13 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir, 
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(Milli Savunma Komisyonunun kabul ettiği metin) 

MADDE 13. — Millet Meclisi Metninin 13 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 14. — Millet Meclisi Metninin 14 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

(Anayasa ve Adalet Komisyonunun kabul ettiği metin) 

Uyuşmazlık Çıkarma İsteminde Bulunmaya Yet
kili Makamca Yapılacak İşlemler: 

MADDE 13. — Uyuşmazlık çıkarma konusun
daki dilekçe ile ekleri kendisine ulaşan yetkili ma
kam, gerekirse gelen dilekçedeki veya eklerindeki 
eksiklikleri tamamlattıktan sonra, uyuşmazlık çıkar
maya yer olmadığı sonucuna varırsa, istemin red
dine karar verir. Bu karar, ilgili kişilere veya ma
kama ve ilgili yargı merciine, hemen tebliğ olunur. 
Bu karara karşı hiç bir yargı merciine başvurulamaz. 

Uyuşmazlık çıkarılmasını gerekli gördüğü durum
larda yetkili makam, dilekçe ve eklerinin kendisine 
ulaştığı tarihten, şayet eksiklikleri tamamlatmak 
yoluna gitmiş ve bu erekle gönderdiği yazıları on 
gün geçmeden postaya vermiş ise eksikliklerin tamam
landığı tarihten başlayarak en geç on gün içinde 
düzenleyeceği gerekçeli düşünce yazışım, kendisine 
gönderilen dilekçe ve ekleri ile birlikte Uyuşmazlık 
Mahkemesine yollar ve ayrıca Uyuşmazlık Mahke
mesine başvurduğunu ilgili yargı merciine hemen 
bildirir, 

Uyuşmazlık Mahkemesi Başkam, düşünce yazn 
sıyla eklerini, görevsizlik itirazını reddeden yargı 
merciine göre ilgili bulunan Başsavcı veya Başkanun-
sözcüsüne tebliğ edebilir. Tebliği alan makam kar
şılık vermek isterse, yedi gün içinde yazılı karşılığı
nı vermekle görevlidir. 

Olumsuz Görev Uyuşmazlığı .' 

MADDE 14. — Olumsuz görev uyuşmazlığının 
bulunduğunun ileri sürülebilmesi için adli, idari ve
ya askeri yargı meroilerinden en az ikisinin taraf
ları, konusu ve sebebi aynı olan davada kendilerini 
görevsiz görmeleri ve bu yolda verdikleri kararların 
kesin veya kesinleşmiş olması gerekir 

Bu uyuşmazlığın giderilmesi istemi, ancak da
vanın taraflarınca ve ceza davalarında ise ayrıca il
gili makamlarca ileri sürülebilir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 913) 



(Millet Meclislinin kafoul ettiği metin) 

Yargı Merciince Yapılacak İşlemler : 

MADDE 15. — Olumsuz görev uyuşmazlıkların
da ilgili kişi veya makam, son kararı vermiş bulunan 
yargı merciine bu kararın kesinleştiği tarihten başla
yarak bir ay içinde iki nüsha dilekçe ile başvurabilir. 

Yargı mercii, dilekçenin bir nüshasını hukuk da
valarında diğer tarafa, ceza davalarında ise sanığa, 
şayet başvuran sanık ise ilgili makama yedi gün içinde 
cevaplarını, varsa belgelerini de ekleyerek, vermek üze
re tebliğ eder. 

Yargı mercii, cevapları aldıktan veya cevap süresi 
geçtikten sonra, evrakı, eğer süresinde cevap verilme
miş ise bunu da belirterek kendisi adli veya askeri ad
li yargı mercii olduğuna göre ilgili başsavcıya, idari 
yargı veya askeri idari yargı mercii olduğuna göre il
gili başkanunsözcüsüne yollar. 

Uyuşmazlık Mahkemesince Yapılacak İşlemler : 

MADDE 16. — Evrakı alan Başsavcı veya Başka-
nunsözcüsü, dilekçede veya eklerinde eksiklik varsa 
tamamlattıktan sonra yedi gün içinde düzenleyeceği 
iki nüsha düşünce yazısıyla birlikte bunları Uyuşmaz
lık Mahkemesine gönderir. Uyuşmazlık Mahkemesi 
bu kararları, yedi gün içinde düşüncesini bildirmek 
üzere uyuşmazlıkta ilk kararı vermiş bulunan yargı 
yerine göre ilgili Başsavcıya veya Başkanunsözcüsüne 
yollar. 

Cevap süresi geçtikten veya süresinde verilmiş 
cevap geldikten ve dilekçe yahut eki olan belgelerde 
eksiklikler varsa taraflara veya yargı mercilerine bun
ları tamamlattıktan sonra mahkeme görevli yargı mer
ciini belirten kararı verir. 

Olumlu Görev Uyuşmazlığı ve Uygulanacak Usul : 

MADDE 17. — Olumlu görev uyuşmazlığı; adli, 
idari veya askeri yargıya bağlı ayrı iki yargı merciine 
açılan ve tarafları, konusu, maddi ve hukuki sebeple
ri aynı olan davalarda bu yargı merciilerinin her iki
sinin kendilerini görevli sayan kararlar vermiş olma
ları, görev kararlarına karşı itiraz yolunun açık oldu
ğu ceza davalarında bu kararların kesinleşmiş bulun
ması durumunda meydana gelir. 

Olumlu görev uyuşmazlığının çözülmesinde olum
suz görev uyuşmazlıklarına ilişkin usul kuralları uy
gulanır. 

Uyuşmazlık mahkemesine başvurma istemini kap
sayan dilekçe veya yazı ile 'eklerini alan ilgili başsav-

54 — 

| (İçişleri Komisyonunun fcahul ettiği metin) 

I MADDE 15. — Millet Meclisi Metninin 15 nci 
I maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 16. — Millet Meclisi Metninin 16 ncı 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 17. — Millet Meclisi Metninin 17 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(Mffî Savunma Komisyonunun kabul ettiği metin) 

MADDE 15. — Millet Meclisi Metninin 15 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 16. — Millet Meclisi Metninin 16 ncı 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 17. — Millet Meclisi Metninin 17 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

(Ananasa ve Adaleit Komisyonunun kabul ettiği metin) 

MADDE 15. — Olumsuz görev uyuşmazlıkların
da ilgili ıkişi veya makam, son kararı vermiş bulu
nan yargı merciine bu kararın kesinleşmesinden son
ra iki nüsha dilekçe ile başvurabilir.-

Yargı mercii, dilekçenin bir nüshasını hukuk da
valarında diğer tarafa, ceza davalarında ise sanığa, 
şayet başvuran sanık ise ilgili makama yedi gün için
de cevaplarını, varsa belgelerini de ekleyerek, vermek 
üzere tebliğ eder. 

Yargı mercii, cevapları aldıktan veya cevap sü
resi geçtikten sonra, evrakı, eğer süresinde cevap ve
rilmemiş ise bunu da belirterek kendisi adli veya as
keri ceza yargı mercii olduğuna göre ilgili Başsavcı
ya, idari yargı veya askeri idari yargı mercii oldu
ğuna göre ilgili Başkanunsözcüsüne yollar. 

MADDE 16. — Millet Meclisi metninin 16 ncı 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Olumlu Görev Uyuş/nazlıyı ve Uygulanacak Usul : 

MADDE 17. — Olumlu görev uyuşmazlığı; adli, 
idari ve askeri yargıya bağlı ayrı iki yargı merciine 
açılan ve tarafları, konusu ve sebebi aynı olan da
valarda bu yargı mercilerinin her ikisinin kendileri
ni görevli sayan kararlar vermiş olmaları, görev ka
rarlarına 'karşı itiraz yolunun açık olduğu ceza dava
larında bu kararların kesinleşmiş bulunması duru
munda meydana gelir. 

Olumlu görev uyuşmazlığının çözülmesinde olum
suz görev uyuşmazlıklarına ilişkin usul kuralları uy
gulanır. 

Uyuşmazlık Mahkemesine başvurma istemini 
kapsayan dilekçe veya yazı ile eklerini alan ilgili baş-

! 

Yargı Merciince Yapılacak işlemler : 
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•(Millet Mecüsinin kalbul ettiği metin) 

cı veya başkanunsözcüsü Uyuşmazlık Mahkemesine 
başvurunca, durumu her iki yargı merciine hemen bil
dirire 

Uyuşmazlık Mahkemesi Kararlarını Bekleme ve 
Sürelerin Durması : 

MADDE 18. — Uyuşmazlık çıkarıldığı veya Uyuş
mazlık Mahkemesine başvurulduğu resmi yazı ile ken
dilerine bildirilen yargı mercii, Uyuşmazlık Mahke
mesince karar verilinceye kadar davanın görülmesini 
geri bırakır ve zamanaşımı süreleri ile öbür kanuni 
süreler veya hâkimin verdiği süreler, işin yeniden in
celenmesine başlanacağı güne kadar durur. Uyuşmaz
lık Mahkemesine başvurulduğunu bildiren yazının alın
dığı tarihten başlamak üzere üç ay içinde bu mah
kemenin kararı gelmezse yargı mercii olumlu uyuş
mazlıklar dışındaki durumlarda, davayı görmeye 
devam eder. 

Uyuşmazlık çıkarılması için başvurulacağı bildi
rilerek yargı merciinden davaya bakmasının ertelen
mesi istenemez. 

Yargı Merciilerinin Uyuşmazlık Mahkemesine 
Başvurmaları : 

MADDE 19. — Adli, idari, askeri yargı merci-
lerinden birisinin kesin veya kesinleşmiş görevsizlik 
kararı üzerine kendisine gelen bir davayı incelemeye 
başlayan veya incelemekte olan bir yargı mercii, da
vada görevsizlik kararı veren merciin görevli olduğu 
kanısına varırsa, gerekçeli bir karar ile görevli mer
ciin belirtilmesi için Uyuşmazlık Mahkemesine baş
vurur ve elindeki işin incelenmesini Uyuşmazlık 
Mahkemesinin karar vermesine değin erteler. 

Mahkemenin gerekçeli kararı ile gerekli görüle
cek belgeler, onanmış ikişer örnekleriyle, kararın ve
rildiği tarihten başlayarak yedi gün içinde Uyuş
mazlık Mahkemesine yollanır. Bu mahkeme, görev
sizlik ve başvurma kararlarını veren iki yargı mer
ciine göre ilgili bulunan Başsavcı ve Başkanunsöz-
cüsüne, düşüncelerini yedi gün içinde bildirmek üzere, 
başvurma kararı ile eklerinin onanmış örneklerini 
yollar; şu kadar ki, uyuşmazlığın nedeni olan davada 
görev konusundaki düşüncesini, daha önce (Temyiz 
incelemesi dolayısıyla da olsa) bildirmiş bulunan 
Başsavcı veya Başkanunsözcüsünden düşünce isten
mez. 

Cumhuriyet Senatosu 

(İçişleri Komisyonunun kabul ettiği metin) 

MADDE 18. — Millet Meclisi Metninin Î8 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 19. — Millet Meclisi Metninin 19 ncu 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

(S, Sayısı : 913) 
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(MftB Savunana Komisyonunun kabul ettiği metin) 

MADDE 18. — Millet Meclisi Metninin 18 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 19. — Millet Meclisi Metninin 19 ncu 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

(Anayasa ve Adaldt Komisyonunun kabul ettiği metin) 

savcı veya başkanunsözcüsü Uyuşmazlık Mahkeme
sine başvurunca, durumu her iki yargı merciine he-. 
men bildirir. 

Uyuşmazlık Mahkemesi Kararlarını Bekleme ve 
Sürelerin Durmadı : 

MADDE 18. — Uyuşmazlık Mahkemesine baş
vurulduğu resmi yazı ile kendisine bildirilen yargı 
mercii, görev konusunda Uyuşmazlık Mahkemesince 
bir karar verilinceye kadar davanın görülmesini ge
ri bırakır. Bu takdirde zamanaşımı süreleriyle öbür 
kanuni veya hâkim tarafından verilen süreler, işin 
yeniden incelenmesine başlanacağı güne kadar durur. 

Şu kadar ki, Uyuşmazlık Mahkemesine başvurul
duğunu bildiren yazının alındığı günden başlamak 
üzere altı ay içinde bu Mahkemenin kararı gelmezse 
yargı mercii davayı görmeye devam eder. Ancak, 
esas hakkında son kararı vermeden Uyuşmazlık Mah
kemesinin kararı gelirse yargı mercii bu karara uy
mak zorundadır. 

Uyuşmazlık çıkarılacağı bildirilerek yargı merciin
den davaya bakmanın ertelenmesi istenemez. 

MADDE 19. — Millet Meclisi metninin 19 ncu 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 913) 
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(Millet Meclisinin kabul eittiğji metin) 

Temyiz İncelemesi Yapan Yargı Mercilerinin 
Uyuşmazlık Mahkemesine Başvurmaları : 

MADDE 20. — Daha önce Uyuşmazlık Mah
kemesince yargı mercii belirtilmemiş olan bir dava
da temyiz incelemesi yapan Yargıtay, Danıştay, As
keri Yargıtay veya Askeri Yüksek İdare Mahkeme
si, davanın adli, idari veya askeri adli yargının gö
revi dışında olduğu kanısına varırsa, incelediği ka
rarı bozacak yerde, incelemeyi erteleyerek yargı mer
ciinin belirtilmesi için Uyuşmazlık Mahkemesine 
başvurmaya karar verebilir. 

Bu karar üzerine yukarıki maddenin ikinci fıkra
sında gösterilen işlemler yapılır. 

Mahkemelerin Başvurmalarının 
Uygulanacak Usul : 

İncelenmesinde 

MADDE 21. — Yukarıki maddeler uyarınca 
mahkemelerin gönderdikleri işlerin incelenmesinde 
Uyuşmazlık Mahkemesince, başvurma süresine iliş
kin hüküm ayrık olmak üzere, olumsuz görev uyuş
mazlıkları ile ilgili usul kuralları uygulanır. 

Hukuk Davalarında Tedbirlerin Devamı, Sona 
Ermesi ve Uyuşmazlık Durumunda Tedbir Kararı 
Vermeye Yetkili Yargı Mercii : 

MADDE 22, — Hukuk davalarında adli veya 
idari yargı mercilerince verilmiş bulunan ihtiyati ted
bir, ihtiyati haciz ve özellikle yürütmenin durdurul
ması kararları, Uyuşmazlık Mahkemesinin kararma 
kadar geçerli kalacağı gibi bu kararları veren yargı 
merciinin görevsizliğine ilişkin Uyuşmazlık Mahke
mesi kararlarının davacıya bildirilmesinden sonra 
da, görevi belli edilen yargı merciince kaldırılmadık
ça, 60 gün süre ile devam eder. 

Kendisine karşı tedbir kararı verilmiş bulunanın 
isteği üzerine, görev konusunda son kararı veren yar
gı mercii bu tedbirlerin kaldırılmasına veya değiş
tirilmesine karar verebilir. 

Süreye bağlı bir tedbir kararının birinci fıkrada 
anılan zamandan önce süresi dolarsa, göreve iliş
kin son kararı veren yargı mercii, kararı almış ola
nın isteği ile, tedbir süresini uzatabilir. 

Tedbir kararı bulunmayan bir işte, birinci fıkra
da belli edilen süre içinde usulünce tedbir karan ver
meye de görev konusunda son kararı veren yargı 
mercii, yetkilidir, 

(İçişleri Komisyonunun kalbtfl ettiği metin) 

MADDE 20. — Millet Meclisi Metninin 20 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 21. — Millet Meclisi Metninin 21 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 22. — Millet Meclisi Metninin 22 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu (S, Sayısı : 913) 
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(Mffi Savunma, Komisyonunun 'kabul ettiği metin) 

MADDE 20. — Millet Meclisi Metninin 20 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 21. — Millet Meclisi Metninin 21 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 22. — Millet Meclisi Metninin 22 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

{Anayasa ve Adaldt Komisyonunun .kabul ettiği metin) 

Temyiz İncelemesi Yapan Yargı Mercilerinin 
Uyuşmazlık Mahkemesine Başvurmaları : 

MADDE 20. — Daha önce Uyuşmazlık Mahke
mesince yargı mercii belirtilmemiş olan bir davada 
temyiz incelemesi yapan yüksek mahkeme, davanın, 
davaya bakan mahkemenin görevi dışında olduğu ka
nısına varırsa, incelediği kararı bozacak yerde, ince
lemeyi erteleyerek yargı merciinin belirtilmesi için 
Uyuşmazlık Mahkemesine başvurmaya karar verebi
lir. 

Bu karar üzerine yukarıdaki maddenin ikinci fık
rasında gösterilen işlemler yapılır. 

Mahkemelerin Başvurmalarının 
Uygulanacak Usul : 

İncelenmesinde 

MADDE 21. — Yukarıdaki maddeler uyarınca 
mahkemelerin gönderdikleri işlerin incelenmesinde 
Uyuşmazlık Mahkemesince, olumsuz görev uyuşmaz
lıkları ile ilgili usul 'kuralları uygulanır. 

MADDE 22. — Mület Meclisi metninin 22 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu (S, Sayısı : 913) 
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•(Millet Meclisinin kabul ettiğfi metin) 1 

Bu maddenin 2, 3 ve 4 ncü fıkralarında anılan ka- I 
rarları, uyuşmazlık çıkarma durumunda, görevsiz
lik itirazını reddeden yargı mercii, yargı merciinin I 
Uyuşmazlık Mahkemesine başvurması durumunda I 
ise o yargı mercii verebilir. I 

Ceza Davalarında Tedbirler : I 

MADDE 23. — Ceza davalarında koruma veya 
başkaca güvenlik altına alma, el koyma, zor alım gi
bi tedbirlere konu olan şeyler ve belgeler, yurt dışına 
çıkarılması yasaklanmış şeylerle, yurt dışına çıkma- I 
sı yasak edilmiş kişilere ilişkin kararlan, değiştirme- I 
ye veya kaldırmaya veya ilk kez vermeye görev ko- I 
nusunda son kararı veren yargı mercii görevlidir. 

Anılan yargı mercii, tutuklulara Ceza Muha
kemeleri Usulü Kanununun 112 veya Askeri Mahke
meler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun 75 
nci maddesini uygulayacağı gibi tutuklamaya ilişkin I 
başvurmaları da karara bağlar. I 

Uyuşmazlık çıkarma durumlarında görev itira- I 
zını reddeden, yargı merciinin Uyuşmazlık Mahke- I 
meşine başvurduğu durumlarda ise Uyuşmazlık | 
Mahkemesine başvuran yargı mercii, yukarıki fıkra- I 
lar hükmünü uygular. I 

3. BÖLÜM 

Hüküm Uyuşmazlığı I 

MADDE 24. — 1 nci maddede gösterilen yargı 
mercilerinden en az ikisi tarafından, görevle ilgili I 
olmaksızın kesin olarak verilmiş veya kesinleşmiş, 
birbirine uymayan kararlar arasında hüküm uyuş- I 
mazlığının varlığının kabul edilebilmesi için; bu ka- I 
rarların aynı konuya ilişkin ve en az davacılarının I 
aynı olması ve kararlar arasındaki uyuşmama yüzün- I 
den hakkın yerine getirilmesinin olanaksız bulunma- I 
sı gerekir. I 

Ceza kararlarında; sanığın, fiilin ve maddi olay- I 
ların aynı olması halinde hüküm uyuşmazlığı var I 
sayılır. I 

İlgili kişi veya makam Uyuşmazlık Mahkemesi- I 
ne başvurarak hüküm uyuşmazlığının giderilmesini I 
isteyebilir. Bu halde, başvurma süresine ilişkin hü
küm ayrık olmak üzere, olumsuz görev uyuşmazlı- I 
ğının çıkarılması ile ilgili 15 ve 16 nci maddelerde
ki usul kuralları uygulanır. I 

Cumhuriyet Senatosu 

(îçişleri Komâsyonuaım kabul ettiği metin) 

MADDE 23. — Millet Meclisi Metninin 23 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 24. — Millet Meclisi Metninin 24 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

(Si Sayısı : 913) 
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(Mili Savunma Komisyonunun kabul ettiği metin) 

MADDE 23. — Millet Meclisi Metninin 23 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 24. — Millet Meclisi Metninin 24 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

(Anaiyasa ve Adatelt Komisyonunun fcabul ettiği metin) 

MADDE 23. — Millet Meclisi metninin 23 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

3. BOLUM 

Hüküm Uyuşmazlığı 

MADDE 24. — 1 nci maddede gösterilen yargı 
mercilerinden en az ikisi tarafından, görevle ilgili ol
maksızın kesin olarak verilmiş veya kesinleşmiş, bir
birine uymayan kararlar arasında hüküm uyuşmaz
lığının varlığının kabul edilebilmesi için; bu kararla
rın aynı konuya ve sebebe ilişkin ve en az davacıla
rının aynı olması ve kararlar arasındaki uyuşmama 
yüzünden hakkın yerine getirilmesinin olanaksız bu
lunması gerekir. 

Ceza kararlarında; sanığın, fiilin ve maddi olay
ların aynı olması halinde hüküm uyuşmazlığı var sa
yılır. 

İlgili kişi veya makam Uyuşmazlık Mahkemesine 
başvurarak hüküm uyuşmazlığının giderilmesini iste
yebilir. Bu halde olumsuz görev uyuşmazlığının çı
karılması ile ilgili 15 ve 16 ncı maddelerdeki usul ku
ralları uygulanır. 

Cumhuriyet Senatosu (S, Sayısı : 913) 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) (içişleri Komisyonunun kabul ettiği metin) 

Hüküm Uyuşmazlıklarında Uygulanacak İnce
leme Kuralları : 

MADDE 25. — Hukuk davalarında ve idari da- MADDE 25. — Millet Meclisi Metninin 25 nci 
valarda, işin özelliğine ve ilgi derecesine göre Hukuk maddesi aynen kabul edilmiştir. 
Usulü Muhakemeleri ve Danıştay Yargılama Usulü 
Kanunlarının ve Ceza davalarında Ceza Muhakeme
leri Usulü Kanununun, bu Kanuna aykırı olmayan 
hükümleri uygulanır. Ancak Uyuşmazlık Mahkeme
si gerekli gördüğü hallerde veya istek üzerine taraf
ları dinleyebilir. 

Cezaya ilişkin olmayan hüküm uyuşmazlıkların
da Uyuşmazlık Mahkemesi anlaşmanın esasını da 
karara bağlar. 

Ceza hukuku alanındaki hüküm uyuşmazlıkların
da esasa ilişkin karar verilmeyerek sadece o davayı 
hangi mahkemenin görüşüp karara bağlayacağını 
belirlemek üzere görev uyuşmazlığı çözümlenir. Ka
zanılmış haklar saklı tutulur. 

4. BÖLÜM 

Uyuşmazlık Mahkemesi Görüşmeleri ve Kararları 

Kurulun Toplanma ve Karar Verme Şartlan ve 
incelemelerin Kâğıtlar Üzerinde Yapılması : 

MADDE 26. — Uyuşmazlık Mahkemesi, üye 
tam sayısı toplantıda bulunmadıkça görüşmelere baş
layıp karar veremez, ancak kuruldaki eksik üyenin 
yeri o üyenin geldiği yargı merciinin yedek üyesi ile, 
bu olmazsa başka bir yedek ile doldurulur. Mahke
me, her toplantı dönemi başında, yıllık çalışma pla
nını saptar. 

Kurul incelemelerini dosya üzerinde yapar ve ka
rarı çoğunlukla verir. 

incelemede İzlenecek Sıra : 

MADDE 27. — Uyuşmazlık Mahkemesi, uyuş
mazlık çıkarsa ve görev uyuşmazlıklarına ilişkin is
temleri önce süre bakımından inceler ve süresi için
de ileri sürülmemiş istemleri reddeder. 

MADDE 26. — Millet Meclisi Metninin 26 ncı 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 27. — Millet Meclisi Metninin 27 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu (Sx Sayısı ; 913) 
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(Milli Savunma Kormsyonunun kabul ettiği metin) 

MADDE 25. — Millet Meclisi Metninin 25 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 26. — Millet Meclisi Metninin 26 ncı 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 27. — Millet Meclisi Metninin 27 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

(Anayasa ve Adalelt Komisyonunun kabul ettiği metin) 

Hüküm Uyuşmazlıklarında Uygulanacak İnceleme 
Kuralları : 

MADDE 25. — Hukuk alanındaki hüküm uyuş
mazlıklarında Uyuşmazlık Mahkemesi, Danıştay Yar
gılama usulünün bu kanuna aykırı olmayan hüküm
lerini uygulamak suretiyle anlaşmazlığın esasını da 
karara bağlar. 

Ceza alanındaki hüküm uyuşmazlıklarında Uyuş
mazlık Mahkemesi, Ceza Muhakemeleri Usulü Ka
nununun bu kanuna aykırı olmayan hükümlerini uy
gular ve esasa ilişkin bir karar vermeksizin sadece 
o davayı hangi ceza mahkemesinin görüp karara bağ
laması gerektiğini belirtmek suretiyle anlaşmazlığı 
çözer. Kazanılmış haklar saklı tutulur. 

Uyuşmazlık Mahkemesi hüküm uyuşmazlıklarını 
dosya üzerinde İnceleyerek karara bağlar. Gerekli 
gördüğü hallerde veya istek üzerine tarafları dinleye
bilir. 

4. BÖLÜM 

Uyuşmazlık Mahkemesi Görüşmeleri ve Kararları 

Bölümlerin ve Genel Kurulun Toplanma ve Ka
rar Verme Koşulları ve İncelemelerin Kâğıtlar Üze
rinde Yapılması : 

MADDE 26. — Hukuk ve Ceza Bölümlerinde 
ve Genel Kurulda, üye tam sayısı hazır bulunmadık
ça görüşmelere başlanamaz ve karar verilemez. Ek
sik üyenin yeri o üyenin geldiği yargı merciinin ye
dek üyesi ile, bu olmadığı takdirde başka bir yedek 
üye ile doldurulur. Mahkeme, her toplantı dönemi 
başında, yıllık çalışma planını yapar. 

Bölümlerde ve Genel Kurulda incelemeler dosya 
üzerinde yapılır ve bu kanunda belli edilenler dişin
de çoğunlukla karar verilir. 

İncelemede İzlenecek Sıra : 

MADDE 27. — Uyuşmazlık Mahkemesi, uyuş
mazlık çıkarmaya veya görev uyuşmazlıklarına iliş
kin istemleri önce şekil ve süre açısından inceler; 
yöntemine uymayan veya süresi içinde ileri sürülme
miş istemleri reddeder. 

Cumhuriyet Senatosu (S* Sayısı ; 913) 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

Kararların Bildirilmesi : 

MADDE 28. — Uyuşmazlık Mahkemesi, verece
ği bütün kararların sonuçlarını ilgili Başsavcı ve Baş-
kanunsözcüsüne, görev uyuşmazlığının çözülmesi 
için kendisine başvuran yargı merciine, kararı bekle
mesi için yazı yazılmış bulunan yargı merciine veya 
mercilerine, uyuşmazlığın çözülmesi için başvurmuş 
olan kişilere veya makamlara hemen tebliğ eder. 

İlgili yargı mercileri ile bütün makam, kuruluş 
ve kişiler; Mahkeme Kararlarına uymak, geciktir
meksizin onları uygulamakla ödevlidirler. 

Gerekçeli kararın birer örneği de birinci fıkrada 
yazılı yerlere ve kişilere gönderilir. 

Kararların Kesinliği ve Yayımlanması : 

MADDE 29. — Uyuşmazlık Mahkemesi karar
ları kesindir. Mahkemenin ilke kararları ile Mahke
me Başkanının uygun göreceği önemli kararlar, Res
mi Gazete ile yayımlanır. 

Kararlar Arasındaki Çelişmelerin Giderilmesi : 

MADDE 30. — Uyuşmazlık Mahkemesinin ka
rarları arasındaki çelişmeler, mahkeme tarafından 
verilecek bir ilke kararı ile giderilir. 

İlke kararları gerekçesiyle açıklanır. 
İlke kararına konu olan durumlarda Uyuşmaz

lık Mahkemesinin toplantı yeter sayısı onbirdir. Asıl 
üyelerin mazereti halinde yedek üyeler katılarak top
lantı yeter sayısı sağlanır. İlk toplantıda ilkeye iliş
kin kararlar üçte iki çoğunlukla verilir. Bu çoğunluk 
sağlanamazsa ikinci toplantıda salt çoğunlukla yeti-
nilir. Bir işte mahkemenin yerleşmiş içtihadına aykırı 
bir çoğunluğun gerçekleşmesi durumunda dahi ilke 
kararı verilmesi zorunludur. 

Bir ilke kararının değiştirilmesi veya kaldırılması 
yeni bir ilke kararıyla olur. 

İlke kararına yer olup olmadığına kendiliğinden 
veya ilgili Başsavcı veya Başkanunsözcüsünün gerek
çeli yazısı üzerine Başkan ve asıl üyelerce yapılacak 
toplantıda karar verilir. Başkan, konuyu raportörle
re veya üyelerden birine de incelettirebilir. 

İlke kararını gerekli gören başkan, çelişme do
ğuran kararlan veya kökleşmiş içtihadı gösteren ka
rarlardan biriyle yeni çoğunluğun görüşünü ve çe
lişme gerekçesini kapsayan bir yazıyı, istemde bulu
nandan başka Başsavcı ve Başkanunsözcülerine, be
lirteceği bir sürede görüşlerini bildirmek üzere yol-

(İçişleri Komisyonunun kabul ettiği metin) 

MADDE 28. — Millet Meclisi Metninin 28 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 29. — Millet Meclisi Metninin 29 ncu 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 30. — Millet Meclisi Metninin 30 ncu 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu (S4 Sayısı : 913) 
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(Mffla Savunma Komösyonuniîn kaıbıU ettiği metin) 

MADDE 28. — Millet Meclisi Metninin 28 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 29. — Millet Meclisi Metninin 29 ncu 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 30. — Millet Meclisi Metninin 30 ncu 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

(Anayasa ve Adateit Komisyonunun kabul ettiği metin) 

MADDE 28. — Millet Meclisi metninin 28 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir, 

Kararların Kesinliği ve Yayımlanması : 

MADDE 29. — Bölümlerin ve Genel Kurulun 
kararlan kesindir. İlke kararları ile Başkanın uygun 
göreceği Bölümlerin kararları Resmi Gazetede ya
yımlanır. 

Kararlar Arasındaki Çelişmelerin Giderilmesi : 

MADDE 30. — Uyuşmazlık Mahkemesi Bölüm
lerinin kararları arasındaki çelişmeler, Genel Kurul
ca verilecek ilke kararlan ile giderilir. 

İlke kararları gerekçesiyle açıklanır. 
îlk toplantıda ilkeye ilişkin kararlar üçte iki ço

ğunlukla verilir. Bu çoğunluk sağlanmazsa ikinci top
lantıda salt çoğunlukla yetinilir. Bir işte, Bölümlerin 
yerleşmiş içtihadına aykın bir çoğunluğun gerçekleş
mesi durumunda dahi ilke kararı verilmesi zorunlu
dur. 

Bir ilke kararının değişmesi veya kaldırılması ye
ni bîr ilke kararıyla olur. 

ilke kararına yer olup olmadığına bölümler ka
rar verir. Başkan, konuyu raportörlere veya üyeler
den birine incelettirebilir. 

Bölümlerin ilke kararını gerekli görmesi halinde, 
Başkan çelişme doğuran kararlan veya kökleşmiş iç
tihadı gösteren kararlardan biriyle yeni çoğunluğun 
görüşünü ve çelişme gerekçesini kapsayan bir yazıyı, 
istemde bulunandan başka başsavcı ve Başkanunsöz-
cülerine, belirteceği bir sürede görüşlerini bildirmek 
üzere yollar. îlke kararının görüşülmesi için üyelere 
dağıtılan Gündeme Başsavcı ve Başkanunsözcüleri-
nin süresi içinde verdikleri karşılıklarla onlara gön
derilen yazı ve kararların örnekleri de eklenir. Gün
demin dağıtıldığı gün ile görüşme günü arasında ge-
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(Millet Meclisinin kaibul ettiği ranatin) 

lar. İlke kararının görüşülmesi için üyelere dağıtılan 
gündeme Başsavcı ve Başkanunsözcülerinin süresi 
içinde verdikleri karşılıklarla onlara gönderilen yazı 
ve kararların örnekleri de eklenir. Gündemin dağı
tıldığı gün ile görüşme günü arasında geçecek sü
renin acele işler dışında 15 günden az olmaması ge
rekir. 

Görev konusundaki ilke kararları; Uyuşmazlık 
Mahkemesini ve bütün yargı mercilerini, hüküm 
uyuşmazlıkları dolayısıyla verilecek esasa İlişkin ilke 
kararları ise yalnız Uyuşmazlık Mahkemesini bağ
lar. 

5. BÖLÜM 

(İçişleri Komisycttumun kabul ettiği metin) 

Çeşitli Hükümler 

Raportörlük 

MADDE 31. — Uyuşmazlık Mahkemesine, ça
lışmalarında yardımcı olmak üzere, Başkanın takdir 
edeceği yeter sayıda geçici raportör verilir. 

Geçici raportörler, hâkimlikte veyahut Hâkimler 
Kanunu gereğince hâkimlik ve savcılık sınıflarından 
sayılan hizmetlerde en az dört yılını ikmal etmiş ve 
üstün başarısıyla Uyuşmazlık Mahkemesinde yararlı 
olacağı anlaşılanlarla, aynı niteliği haiz Danıştay yar-
duncıları, kanunsözcüleri, askeri hâkimler ve savcı
lar arasından Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanının is
teği ve ilgilinin muvafakati üzerine, mensup olduk
ları müesseselerin yetkili mercileri tarafından geçici 
olarak görevlendirilirler. Bunların özlük işlerinde 
mensup oldukları mesleklere art hükümler uygulanır 
ve raportörlükte geçirdikleri süreler mesleklerinde 
geçmiş sayılır. Ancak, terfilerinde Uyuşmazlık Mah
kemesi Başkanı tarafından verilecek yazılı bilgi esas 
olur. 

Askeri hâkimler ve savcılar arasından atanacak 
geçici raportörler hakkında subay sicil belgesi sıra
sıyla. Milli Savunma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı, 
Müsteşar ve Milli Savunma Bakanı tarafından dü
zenlenir. Bu sicilin düzenlenmesinde Uyuşmazlık Mah
kemesi Başkanı tarafından subay sicil formu esas
larına göre verilecek kanaat notu gözönünde bulun
durulur. 

Geçici raportörlerin görevlerini Uyuşmazlık Mah
kemesi Başkanı belli eder. Başkan gerekli görürse, 
dosyayı raporu düzenlemek üzere bir üyeye dahi ve
rebilir. Raporlarda, raporu yazanın doğru bulduğu 
sonuca ilişkin gerekçeli düşüncesi de gösterilir. 

MADDE 31. — Millet Meclîsi Metninin 31 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(Müfit Savuronta Komfe^cmumin, ücafed cöâği metin) 

MADDE 31. — Millet Meclisi Metninin 31 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

(Anayasa ve Adalet Komisyonunun kabul ettiği metin) 

çecek sürenin acele işler dışında 15 günden az olma
ması gerekir. 

Görev konusundaki ilke kararlan; Uyuşmazlık 
Mahkemesini ve bütün yargı mercilerini, hüküm 
uyuşmazlıkları dolayısıyla verilecek esasa ilişkin ilke 
kararlan ise yalnız Uyuşmazlık Mahkemesini bağ
lar. 

5. BÖLÜM 

Çeşitli Hükümler 

MADDE 31. — Millet Meclisi metninin 31 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(Mille!; Meclisinin 'kalbııl esctiğji metin) 

Yazı İsleri ve Diğer Görevliler : 

MADDE 32. — Uyuşmazlık Mahkemesi Başka
nının isteği ve inhası üzerine Adalet Bakanlığınca 
atanacak bir görevli Başkanlık Sekreterliği görevini 
yerine getirir ve Anayasa Mahkemesi binasında gö
rev yapar. 

Başkanın isteği ve inhası üzerine Yargıtay, Da
nıştay, Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek idare Mahke
mesi ve Adalet Bakanlığınca atanacak ikişer kâtip
ten oluşacak büro tarafından da Uyuşmazlık Mah
kemesinin kalem ve yazı işleri yürütülür. Bunlardan 
Askeri Yargıtay ve Askeri Yüksek İdare Mahkeme
sinden alınacak sivil kâtiplerin atama işlemleri, Uyuş
mazlık Mahkemesindeki işlerin öteki görevlilerce üs
tesinden gelinemediğinin Başkanca takdir edilerek 
bildirilmesi üzerine yapılır. 

Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanının görevlendire
ceği bir kâtip, Uyuşmazlık Mahkemesi Yazı İşleri 
Müdürlüğü görevini yapar. 

Mahkemenin mübaşirlik, dağıtım ve temizlik işleri 
ile bu mahkemeye ait araçların şoförlük hizmetleri 
Adalet Bakanlığınca atanacak görevliler tarafından 
yürütülür. 

Bu maddede yazılı olan görevlilerin özlük işlerin
de mensup oldukları mesleklere ait hükümler uygu
lanır ve bu mahkemede geçirdikleri süreler meslek
lerinde geçmiş sayılır; ancak, terf ilerine Uyuşmazlık 
Mahkemesi Başkanı tarafından verilecek yazılı bilgi 
esas olur. 

Başkan, görevlilerin hangi işlere bakacaklarını 
belli etmek ve hizmetinden yararlanılamayanları gel
dikleri kurumlara göndermek yetkisine sahiptir. 

Tebligat İşlemleri : 

MADDE 33. — Bu Kanun gereğince yapılacak 
tebligat işlerinde 7201 sayılı Tebligat Kanunu hü
kümleri uygulanır. 

Vergi ve Harç Bağışıklığı : 

MADDE 34. — Uyuşmazlık Mahkemesinde ka
rara bağlanacak işler için verilecek dilekçeler, layi
halar, yazılar veya belgelerden, mahkemenin işlem
lerinden, kararlarından veya mahkemece yahut mah
kemeden istenilecek belge veya karar örneklerinden 
herhangi bir vergi veya harç alınmaz. 

Cumhuriyet Seaatosu 

(içişleri Komisyomsasn fcatotd e®^ mâm) 

MADDE 32. — Millet Meclisi Metninin 32 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 33. — Millet Meclisi Metninin 33 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 34. — Millet Meclisi Metninin 34 nçü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

(S. S*?»fc : %n) 



fM'$& Savunma Koffrtisyonuûun 'kaboıJ «frigo metin) 

MADDE 32. — Millet Meclisi Metninin 32 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 33. — Millet Meclisi Metninin 33 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 34, — Millet Meclisi Metninin 34 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

(Anayasa ve Adafeft Kotnasyonuaun fcafouf ettiği mestin) 

MADDE 32. — Millet Meclisi metninin 32 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 33. — Millet Meclisi metninin 33 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 34. — Millet Meclisi metninin 34 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(Millet 'MedLisiîiiri kaJbul ettiği metin) 

Mahkemenin ve Başsavcılar ile Başkanunsözcüle-
rinin Bilgi ve Belge İsteme Yetkileri : 

MADDE 35. — Uyuşmazlık Mahkemesi;" incele
diği işlerde, bütün organ, makam veya kuruluşlarla 
doğrudan doğruya yazışmaya girebilir ve onlardan her 
türlü bilgi veya belgeyi ya da belgelerin onanmış ör
neklerini isteyebilir. Bilgi veya belgenin verilmesin
den, ancak 521 sayılı Danıştay Kanununda gösterilen 
şartlar altında kaçınılabilir. 

Uyuşmazlık Mahkemesiyle ilgili işlem yapan baş
savcılar veya başkanunsözcüleri de yukarıki fıkrada 
yazılı yetkileri kullanırlar. 

Anayasa Mahkemesi Kararları Dolayısıyla Uyuş
mazlık Mahkemesine Başvurulmaması ve Anayasa 
Mahkemesi Kararlarının Yargı Mercilerini Bağlayıcı
lığı : 

MADDE 36. — Anayasa Mahkemesinin Yüce Di
van olarak verdiği görev konusundaki kararlar dola
yısıyla Uyuşmazlık Mahkemesine başvurulamaz. 

Bütün yargı mercileri, Anayasa Mahkemesinin 
Yüce Divan olarak görev konusunda verdiği karar
lara, kendilerinin Anayasa Mahkemesinin kararı ile 
çatışan kesin veya kesinleşmiş bir karan bulunsa bile, 
uymak zorundadırlar. 

Hüküm uyuşmazlığı durumunda yalnızca Anaya
sa Mahkemesi kararı gözönünde tutulur ve uygula
nır. 

Davaya Katılanların Taraf Sayılması ; 

MADDE 37. — Bir hukuk davasına taraflardan 
birisiyle birlikte işlem yapmak üzere katılanlarla bir 
ceza davasına usulünce katılanlar dahi bu Kanuna 
göre taraflara tanınan yetkileri kendisiyle birlikte 
işlem yapacakları tarafa veya savcıya bağlı olmaksızın 
kullanabilirler. 

Ödenecek Ücretler : 

MADDE 38. — Uyuşmazlık Mahkemesi Başkan 
ve üyeleriyle yedek üyelerine, katılacakları her ,top-
lantı günü için aylık ve ödeneklerinden başka, her 
yıl Bütçe Kanunu ile takdir edilecek miktarda ücret 
ödenir. 

(içişleri ^fthy^mmMj^M »ftiii metin) 

MADDE 35. — Millet Meclisi Metninin 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

35 nci 

MADDE 36. — Millet Meclisi Metninin 36 ncı 
maddesi aynen kafcyi edilmiştir. 

MADDE 37. — Millet Medisi Metnimin 
maddesi aynen kabul edîtaiştir. 

3v7 nci 

MADDE 38. — Millet Meclisi Metninin 38 nci 
maddesi aynen kabul şditaiştir. . 
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(Millî Savunma Kcttnffeyöttunuö ıfcafoul csttiği metin) 

MADDE 35. — Millet Meclisi Metninin 35 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 36. — Millet Meclisi Metninin 36 ncı 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 37. — Millet Meclisi Metninin 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

37 nci 

MADDE 38. — Millet Meclisi Metninin 38 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

(Analyasa ve Adalet Komisyonunun kabul ettiği nıetin) 

MADDE 35. — Millet Meclisi metninin 35 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 36. — Millet Meclisi metninin 36 ncı 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Davaya Katılanların Taraf Sayılması : 

MADDE 37. — Bir ceza davasına usulünce ka
tılanlar dahi bu kanuna göre taraflara tanınan yet
kileri kendisiyle birlikte işlem yapacakları tarafa ve
ya savcıya bağlı olmaksızın kullanabilirler. 

Ödenecek Ücretler : 

MADDE 38. — Uyuşmazlık Mahkemesi Başka
nına aylık ve ödeneklerinden ayn olarak her ay 400 
gösterge rakamının Bütçe yasası ile saptanan katsa
yının çarpımı ile bulunacak miktarda ödenek ve
rilir. 

Başkanın mazereti halinde Uyuşmazlık Mahkeme
sine Başkanlık edene, toplantıya katılan Başsavcıya, 
Başkanunsözcüsüne veya görevlendirecekleri savcı 
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Araç, Gereç ve Sair İhtiyaçlar : 

MADDE 39. — Uyuşmazlık Mahkemesinin araç, 
gereç ve sair ihtiyaçları ile Başkan, üye ve yedek 
üyelerine verilen ücret Adalet Bakanlığı Bütçesine ek
lenecek ödeneklerden karşılanır. 

Kaldırılan Hükümler : 

MADDE 40. — 9 Temmuz 1945 gün ve 4788 sa
yılı Uyuşmazlık Mahkemesi Kurulması Hakkındaki 
Kanun yürürlükten kaldırılmıştır. 

Geçici Maddeler : 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunun yürürlüğe 
girmesinden önce Yüce Divan olarak Anayasa Mah
kemesiyle adli yargı mercileri arasında çıkan görev 
uyuşmazlıklarında, 36 ncı madde hükümleri uygula
nır. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanunun yüriirlüğe 
girmesinden önce 4788 saydı Kanun hükümlerine 
uyularak Uyuşmazlık Mahkemesine başvurulan işler
de 4788 sayılı Kanun uyarınca yapılmış işlemler ge
çerli olup geri kalan işlemler bu Kanuna göre yü
rütülür. 

MADDE 39. — Millet Meclisi Metninin 39 ncu 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 40. — Millet Meclisi Metninin 40 ncı 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Millet Meclisi Metninin 
Geçici 1 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Millet Meclisi Metninin 
Geçici 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu (S, Sayısı : 913) 



— 73 — 
(Mili Savunma Komisyonunum Ikabul ettiği metin) (Anayasa ve Adalet Komisyonunun kabul ettiği metin) 

ve kanunsözcülerine, Uyuşmazlık Mahkemesinin asıl 
ve yedek üyelerine katılacakları her toplantı günü 
için aylık ve ödeneklerinden ayrı olarak 25 gösterge 
rakamının her yıl bütçe yasası ile saptanan katsayı
nın çarpımı ile bulunacak miktarda ödenek verilir. 

Uyuşmazlık Mahkemesinin raportörlerine aylık ve 
ödeneklerinden ayrı olarak her ay 100 gösterge ra
kamının Bütçe yasası ile saptanan katsayının çarpı
mı ile bulunacak miktarda ödenek verilir. 

Araç, Gereç ve sair İhtiyaçlar : 

MADDE 39. — Millet Meclisi Metninin 39 ncu MADDE 39. — Uyuşmazlık Mahkemesinin araç, 
maddesi aynen kabul edilmiştir, gereç ve sair ihtiyaçları ile Başkan, Başkanın maze

reti halinde Uyuşmazlık Mahkemesine Başkanlık 
eden üyeye, Başsavcı, Başkanunsözcüsü ile yardımcı
larına, Uyuşmazlık Mahkemesinin asıl ve yedek üye
lerine ve raportörlerine verilen ücret Adalet Bakan
lığı Bütçesine eklenecek ödeneklerden karşılanır. 

Kaldırılan Hükümler : 

MADDE 40. — 1602 sayılı Askeri Yüksek idare 
Mahkemesinin Uyuşmazlık Mahkemesiyle ilgili hü
kümleri ve 9 Temmuz 1945 günlü 4788 sayılı Uyuş
mazlık Mahkemesi Kurulması hakkındaki Kanun yü
rürlükten kaldırılmıştır. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 
Geçici 1 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — A) Bu Kanunun yürür
lüğe girmesinden önce, 4788 sayılı Kanun uyarınca 
Danıştay Başkanunsözcülüğüne veya Uyuşmazlık 
Mahkemesine intikal etmiş veya bakan veya valiler
ce Danıştay Başkanunsözcülüğüne yollanmış olumlu 
görev uyuşmazlıklarına ilişkin işlerle, aynı yasanın 
9 ncu maddesinde belirtilen onbeş günlük süre geç
memiş veya bu süre içinde Danıştay Başkanunsözcü
lüğüne gönderilmiş istemler eski kanun hükümlerine 
tabi kalırlar ve o kanun dairesinde işlem görürler. 

Şu kadar ki, bu işler Hukuk Bölümünde karara 
bağlanır. 

B) 4788 sayılı Kanun uyarınca olumlu görev 
uyuşmazlığı çıkarma yetkisi tanınmayanlara karşı 
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MADDE 40. — Millet Meclisi Metninin 40 ncı 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Millet Meclisi Metninin 
^Geçici 1 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Millet Meclisi Metninin 
Geçici 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 



(Millet Meclisinin 'kabul ettiği metin) 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu Kanunun yürürlüğe 
girmesinden sonra seçilecek ilk kurulun göreve baş
laması tarihinden 6 Eylüle kadar geçecek süre, 4 yıl
lık görev süresinin hesabında gözönünde tutulmaz 
ve bu kurul dönem başında göreve başlamış sayılır. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Bu Kanunun yürürlüğe 
girme tarihinden başlayarak en geç bir ay içinde 
Uyuşmazlık Mahkemesinin eski defter ve dosyalan 
Anayasa Mahkemesine verilir. 

GEÇİCİ MADDE 5. — 2 ve 3 ncü maddelere 
göre Uyuşmazlık Mahkemesi Başkan ve üyelerinin 
seçimi işlemine hemen başlanır. Şu kadar ki, eski Baş
kan ve üyelerin görevleri Kanunun tümünün yürür
lüğe girdiği tarihe kadar devam eder. 

Yürürlük : 

MADDE 41. — Bu Kanunun geçici 5 nci mad
desi yayımı diğer maddeleri yayımını izleyen ikinci 
aym ilk günü yürürlüğe girer. 

Yürütme : 

MADDE 42. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü
rütür. 

(İçişleri Komisyonunun kalbul ettiği metin) 

GEÇİCİ MADDE 3. — Millet Meclisi Metninin. 
Geçici 3 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Mület Meclisi Metninin 
Geçici 4 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir^ 

GEÇİCİ MADDE 5. — Millet Meclisi Metninin 
Geçici 5 nci Maddesi aynen kabul edilmiştin 

MADDE 41. — Millet Meclisi Metninin 41 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 42. — Millet Meclisi Metninin 42 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir, 
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(Milli Savunma Komisyonunun ıkabul ettiği metin) 

GEÇİCİ MADDE 3. — Millet Meclisi Metninin 
Geçici 3 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Millet Meclisi Metninin 
Geçici 4 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir^ 

GEÇİCİ MADDE 5. — Millet Meclisi Metninin 
Geçici 5 nci Maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 41. — Millet Meclisi Metninin 41 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 42. — Millet Meclisi Metninin 42 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

(Anayasa ve Adalet Komisyonunun fealbuü ettiği metin) 

hukuk mahkemelerinde açıkn davalarda, daha önce 
görev itirazında bulunulmuş olsun veya olmasın, işin 
karara bağlandığı güne kadar olumlu görev uyuşmaz
lığı çıkarılabilir. 

C) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, görül
mekte olan ceza davalarında veya idari yargı yerle
rindeki davalarda 10 ncu maddenin 2 nci fıkrasında 
öngörülen evreler geçmişse, işin karara bağlandığı 
güne kadar olumlu görev uyuşmazbğı çıkarılabilir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 
Geçici 3 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir, 

GEÇİCİ MADDE 4. — Bu Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihte Uyuşmazlık Mahkemesinde bulunan 
eski defter ve dosyalar Mahkemenin arşivinde sakla
nır. 

GEÇİCİ MADDE 5. — 2 ve 3 ncü maddelere 
göre Uyuşmazlık Mahkemesi Başkan ve üyelerinin 
seçimi 31 ve 32 nci maddelere göre raportörlerin ve 
kalem örgütünün oluşturulması işlemlerine hemen 
başlanır. Şu kadar ki eski Başkan ve üyelerin ve ra
portörlerle memurların görevleri kanunun tümü yü
rürlüğe girdiği güne kadar devam eder. 

MADDE 41. — Bu Kanunun geçici 5 nci mad
desi yayımı, diğer maddeleri yayımı tarihinden 2 ay 
sonra yürürlüğe girer. 

MADDE 42. — Millet Meclisi metninin 42 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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