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I. — 'GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Ad okunmak suretiyle yapılan yoklama so
nunda çoğunluk olmadığı anlaşıldığından; 

30 Nisan 1973 Pazartesi günü saat 15,00'te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 15,25'te son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Manisa 

Fikret Turhangil Orhan Daut 

Kâtip 
Amasya 

Vehbi Meşhur 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

Rapor 
1. — 1973 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) 

işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poruna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma 

1. — İstanbul Milletvekili Nuri Eroğan'ın, 
yurt dışındaki Türkler ve Türkiye aleyhine yapı
lan propagandalar konusunda gündem dip de
meci. 

BAŞKAN — Yurt dışındaki Türkler ve yurt 
dışında Türkiye aleyhinde yapılan propagandalar 
hakkında gündem dışı demeçte bulunmak üzere 
buyurun Sayın Nuri Eroğan. 

— 4 

Komisyonu başkanlıkları tezkereleri (M. Mec
lisi : 1/829; C. Senatosu : 1/194) (M. Meclisi 
S. Sayısı : 878; C. Senatosu S. Sayısı : 255) 
(Dağıtma tarihi : 28 . 4 . 1973) (GÜNDEME) 

NURİ EROĞAN (istanbul) — Sayın millet
vekilleri ; 

Bu konuşmayı çok çok evvel yapmak istemiş
tim. Aradan bu kadar zaman egçmiş olmasına rağ
men konunun hayatiyetini muhafaza etmiş olma
sı bize elem verici bir olaydır. 

Türk Parlâmentosunun güzel bir geleneği 
vardır. O da, dış politika konularında ve Millî 

»•« 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : .15,00 

BAŞKAN : Baştoaınveiküli Fikret Tunhangil 

KÂTİPLER : Sadi Bimay (Bilecik), Hüseyiaı Yenipımar (Tımoeili) 

BAŞKAN — 101 nci Birleşimi açıyorum. 
Çoğunluğumuz vardır. (O. H. P. sıralarından 

çoğunluk yoktur sesleri.) Usulüne göre itiraz ya
pılması lâzımdı. 

III. — (BAŞKANLIK DİVANININ OENEL KURULA SUNUŞLARI 
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Savunma konusunda birlik ve beraberlik göster
mesidir. Bu husus çok eski tarihlere kadar gider. 
Hatırlanacağı üzere ilk ciddî muhalefet partisi 
kurulduğu zaman muhalefet lideri ile o devrin ik-
tikdar partisi lideri ve Cumhurbaşkanı arasında 
müteaddit konuşmalar yapılmış ve dış tehlike öne 
sürülmek suretiyle bu hususta iki tarafın da ti
tiz davranması istenmiş ve bir mutabakata varıl
mıştı. Bu hal bugüne kadar devam etmiştir. An
cak bugün görünen odur ki, Hükümet dış poli
tika konusunda zayıf görünmektedir. 

Muhterem arkadaşlar, «bu konuşmayı çok ev
vel yapmak isterdim» demiştim sözümün başın
da. Gerçekten böyle idi, Dışişleri Bakanından Ba
tı Trakya Türkleri konusunda zannederim 13 ta
ne suali ihtiva eden bir önerge vermiştim. Soru 
bir nevi murakabe görevi yapma imkânı veren 
bir müessesedir. Bunda sual sorulur, bir şeyler Öğ
renmek istenilir, aynı zamanda soru sorulan ba
kan yahut hükümetten bu yolda başka bir şekil
de davranma ikazını da ihtiva eder. «Bir gazeteci 
mahkûm oldu, bir cami yıkıldı, orada Türkler 
sıkıntı içindeler, Lozan Andlaşmâsına aykırı ha
reket ediliyor. Bu hususlar hakkında ne düşünü
lüyor?» diye sordum. Sorduğum 13 suale verilen 
cevapta vakıaların mevcut olduğu beyan edildi, 
ama tedbir yok. 

Geçen gün bu konuda bir gazeteci, yahut Batı 
Türklerini Koruma Derneğinin sözcüsü bir be
yanda bulundu. Onu cevaplayan Sayın Dışişleri 
Bakanı «Hadiseler büyültülüyor» diye cevap ver
di. Demek ki bir şeyler var. 

Gelelim Ermeni davranışlarına; muhterem ar
kadaşlar bir gündem dışı konuşma sonunda ve
yahut ta olayın cereyanı sırasında Dışişleri Ba
kanımız kürsüye geldiler, Fransa'daki dikilen 
âbide konusunda izahat verdiler. Calibi dikkat
tir; Türk temsilcisinin bulunduğu Binanın 100 
metre ilerisinde böyle bir âbide dikiliyor ve âbi
denin altındaki yazıda Türk'ü rencide edecek iba
reler bulunuyor. Açış merasimine Fransız Baka
nı iştirak ediyor. Bizden ses?.. Soruyorsunuz, 
«evet». Fransa'daki Türk temsilcisi o günkü ga
zetelerin ifadesi ile hâdiseyi protesto etmek üzere 
Türkiye'ye geliyor. Gazetedeki bu ifadeyi oku
yunca doğrusu sevindim, gurur duydum. Bunu 
İkinci Cihan Harbi sırasında Rusların Kars, Ar
dahan ve Boğazlar üzerindeki talepleri karşısın
da o devirdeki Dışişleri Bakanımızın, yahut Mos -

kova Sefirimizin ] ıvranışım hatırladım ve bir 
benzetme ile sevincim arttı. Hatırlanacağı üzere 
o tarihte Moskova, Sefirimiz olan zat, bu teklif
ler yapıldığı zaman birdenbire reddetmiştir. Rus 
idarecileri kendisinden bu hususu hükümetle de 
görüşmesi lâzım gelip gelmediğini sorduğunda; 
«Hükümetinin böyle bir konuyu müzakere mev
zuu edemeyeceğini» ifade etmiş, ciddî bir şekilde 
red cevabını vermiştir. 

Şimdi bizim temsilcimizin Fransa'dan gelişi
ni gazeteler bu şekilde ifade edince o benzetme
yi yaptım, gurur duydum. Ama ertesi gün Dışiş
leri Bakanımızın bir beyanı çıktı; «İzahat vermek 
üzere Fransa'daki temsilcimizi çağırdık.» Şimdi 
buradaki ifade bence bir zaaf alâmetidir. Zaaf ise 
mağlubiyettir, mağlubiyet Türk'e yakışmaz. 

Muhterem arkadaşlar, denecek ki Fransa Hü
kümetine biz lüzumlu ikazı yaptık bu merasim 
için. O tarihteki gazetelerdeki havadisleri hatır
layacaksınız. Fransa temsilcimiz Başbakanı ara
mış bulamamış, muavinini aramış bulamamış, fi
lân zata duyurmuş. Bizim Dışişleri Bakanımız da 
Fransa'nın Türk temsilcisi ile görüşmek istemiş. 
Ne zaman? Açılma merasimi 11'inde, ayın 10'unda 
görüşme yapılıyor. E, insaf edelim, ayın l l ' inde 
yapılacak bir merasim için davetiyeler yapılmış
tır, bu davetiyelerde Fransız Bakanının konuşa
cağı beyan edilmiştir, bir angajman vardır or
tada. «Efendim son anda vazgeçsin». Olur, ama 
her memleketten, her devletten Türkiye'nin dış 
politkada gösterdiği, salâbeti, ahlâkîliği bekleme
ye hakkımız yok. Onlar öyle düşünür. Onlara im
kân vermemek lâzım gelir. «Efendim daha evvel 
söylese idiniz belki tedbir alırdık.» derler ve si
zin ağzınızı kapatırlar. Ben şahsen Fransa'da 
temsilci değil, Fransa'da bulunsa idim o tarihte, 
inanın samimî söylüyorum, şahsen bütün mesuli
yeti üzerime alır, o âbidenin altına dinamit ko
yar berhava ^ederdim orayı. Türk Milleti de be
ni tayip etmezdi bu hareketimden dolayı. 

HÜSAMETTİN BÂŞER (Nevşehir) — Pa
lavra.. 

NURİ EROĞAN (Devamla) — Muhterem ar
kadaşlar, ne olursa olsun... , 

Bu palavra değil arkadaş, bir Türk milletve
kilinin sözü bu. Aklını başına topla. Burada pa
lavra sökmez. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Ata
mazsınız. Atabilir mi idiniz?.. 
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NURİ EROĞAN (Devamla) — Atardım. 
BAŞKAN — Müdahale etmeyin, müdahale et

meyin, gündem dışı görüşüyorlar efendim. Müsa
ade buyurun. 

NURİ EROĞAN (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlar, ne olursa olsun, gerek Batı Trakya 
konularında, gerek Ermeni meselesinde Hükümet, 
Dışişleri zaaf göstermektedir. Bugün bir tefrika 
başladı Adalet Gazetesinde; «Ermeni - Türk İliş
kileri.» İyi bir tetkik mahsûlüdür, lütfen okuma
nızı rica edeceğim. Göreceksiniz, ne haller zu
hur etmiş, aramızda neler cereyan etmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, bu işlere eğilmekte geç 
kalınmıştır. Geçen hafta İstanbul'a gittim, elime 
bir bildiri geçti; Batı Trakya'da yapılan hare
ketler karşısında ayaklanma teklif ediyordu. 

Muhterem arkadaşlar, yeniden 6 - 7 Eylül hâ
diselerini yaşamak istemeyiz. Hükümetten ciddî 
olarak bu işe eğilmesini istiyorum. Bu konuda 
sözlerim bu. 

Bir mevzua daha kısaca temas edeceğim Saym 
Başkanın izinleriyle. Muhterem arkadaşlar, 50 
nci Cumhuriyet yılma giriyoruz. 10 ncu ve 15 nci 
Cumhuriyet Bayramlarında cezaevlerindeki mah
kûmların pek çoğu bayramları evlerinde geçir
mişlerdir. Rica ederim; Hükümet ve bu konuda 
teşebbüse geçmiş olan Cumhuriyet Halk Partisi 
işi biraz daha çabuklaştırsınlar bu 50 nci yılı bu 
vatandaşlar evlerinde geçirsinler. Bir an evvel şu 
umumî af kanununu çıkaralım. 

Saygılar sunarım. (D. P. sıralarından alkış
lar.) 

2. — Ordu Milletvekili Memduh Eksi'nin, 
Ermenilerin son zamanlarda giriştikleri olaylar 
konusunda gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Ermenilerin son zamanlarda gi
riştikleri hâdiseler üzerinde Sayın Memduh Ekşi 
gündem dışı söz istemiştir, buyurun. 

NURİ EROĞAN (İstanbul) — Ve Başer seni 
affetmeyeceğim bu lâfından dolayı. 

MEMDUH EKŞİ (Ordu) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; 

Amerika'da Yanıkyan adındaki bir Ermeninin 
orada görevli 2 hariciyecimizi tabanca ile öldür-
mesiyle başlayan Türk düşmanlığı, her gün bir 
yenisi eklenerek, aralıksız devam etmektedir. Üzü
lerek söylemeye mecburum ki, biz olaya gereği ka
dar önem vermiyoruz. Ermeniler, kendi kafala
rında şekillendirdikleri birtakım olayları bahane 

ederek bu haksız ve çirkin eylemlerine devam et
mektedirler. Dünyanın neresinde birden fazla Er
meni yanyana gelirse, işleri güçleri Türkler ve 
Türkiye aleyhine ne yapabileceklerse onu konuş
maktır ve hattâ teşkilâtlanarak birtakım meş'um 
tasavvurlarını eyleme dönüştürmektedirler. 25 Ni
san tarihli Hürriyet Gazetesinde, Ermenilerin 
Lübnan'da gerillâ örgütü kurdukları, sürmanşet 
bir haber olarak yer almıştır. «Ermeni Gücü Teş
kilâtı» ve «Ermeni Kurtuluş Cephesi» olarak 
adlandırılan bu 2 örgüt, silâhlı talim ve karate 
öğrenmekte imiş. Lübnan'da yaşayan 200 bin Er-
meniyi darıltmamak için bu Hükümet olaya mü- • 
lahale etmiyormuş. 

Amerika ve Fransa'dan sonra Lübnan'da su 
büzüne çıkan bu olaylara karşı Hükümetimizden 
Tereken tepki ve ilgiyi beklemek hepimizin hakkı
dır. Böylesine mühim bir konuda Hükümetin za-

lan geçirmeden tedbir almasını ve Meclislere du-
;• im hakkında bilgi vermesini bekliyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, söz buraya gelmişken 
bir üzüntümü belirtmek istiyorum. Los Angeles 
olayında şehit olan 2 hariciyecimizin geride ka
lan yakınlarına vatanî hizmet tertibinden maaş 
bağlanmasını talep ettim. Aradan 3 aya yakın bir 
süre geçtiği halde, teklif Halen Komisyonda-bek
lemektedir. Olayın nezaketini gözönüne alarak 
Meclisimizden, teklifin ivedilikle gündeme alınma
sını talep etmişsem de, yüce Heyetinizin kabulü
ne mazhar olmamıştır. Şimdi huzurunuzda ilgili 
komisyonlardan ve Sayın Hükümetten rica ediyo
rum; bir an önce teklifinin görüşülerek kanunlaş
masını temin etsinler. Böylece bu haddini bilmez
lere Hükümetin ve milleti temsil eden Meclisimi
zin bu konudaki duyarlılığını göstermemize yar
dımcı olsunlar. 

Hepinize saygılar sunarım. 

3. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu'nun, canlı hayvan alımında uygulanan 
Ekonomik Kurul Karan konusunda gündem dışı 
demeci. 

BAŞKAN •—• Canlı hayvan alımında uygula
nan Ekonomik Kurul kararı üzerinde Sayın Sü
leyman Mutlu kısa bir görüşme istemişlerdir. 

Buyurun. 
SÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karahisar) — 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; bu mevzuu 
bundan 2 ay evvel de bu kürsüye getirmiştim, 
maalesef ilgililerden hiçbir netice ve söz çıkmadı. 
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Aziz arkadaşlarım, Bakanliklararası Ekonomik 
Kurul bir karai' alarak, Türkiye'de şeker fabrika
larının ilgilendiği besicilerle, halk besicilerini; 
serbest besicileri ve kooperatifle ilgili besi hayva
nı besliyenleri fiyat bakımından ayrı tutmakta
d ı r 

Mesele şudur değerli arkadaşlar: 
Şeker Şirketine bağlı bir besici olabilmek, bir 

milletvekili olmak kadar sınıf farkı doğurmuştur. 
Şeker Şirketinin besicileri canlı hayvanlarını 
% 52 randıman adı altında ve hattâ % 50-den 
aşağı -besileri, canlı olarak masrafları dâhil 
11,5 liradan verirken, halk ve kooperatif besicile
ri besilerini 850 kuruştan Et ve Balık Kurumuna 
vermektedirler. Biz'bu sınıf ayrımına karşıyız. 

Sayın Başbakan Ticaret Bakanı iken bu duru
mun 30 Mart 1973 günü sona ereceğini bana özel 
olarak ve bir şeref sözü olarak vermişlerdi. Maa
lesef .bu alıma hâlâ devam edilmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu sınıf farkı mut
laka kaldırılmalıdır. Ekonomik Kurulun kararı
na göre sadece Şeker Şirketinden alınan bu besi
lere faik olarak Et Balık Kuruma 42 milyon li
ra fazla ödemiştir ve bu, birkaç yüz kişinin cebi
ne ve Şeker Şirketinin cebine girmiştir ve bu da 
ileride 440 sayılı Kanunun 24 neü maddesine gö
re bir kararname ile 'genel bütçeden çıkarılarak 
Et Balık Kurumuna ve dolayısıyle (birtakım im
tiyazlı ıbesici vatandaşın cebine girecektir. Bu 
hem adalet duygusuna, hem de Anayasamızın te
mel ilkesine aykırıdır. Ya serbest piyasadaki ör
gütlü, örgütsüz vatandasın besi hayvanlarının 
canlı ağırlığı da 11,5 liraya çıkarılır, veya diğer 
vatandaşlar arasında bu şirketin uyguladığı sınıf 
faikı mutlaka kaldırılır. 

Saygılarımı arz ederim. (C. H. P. sıraların
dan alkışlar.) 

4. — Kastamonu Milletvekili Hasan Tosyalı' 
nın, 1973 yılında Kastamonu'da yapılması düşü
nülen okullar konusunda gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Sayın Hasan Tosyalı, 1973 yı
lında Kastamonu'da yapılması düşünülen okullar 
üzerinde gündem dışı kısa bir söz istemiştir. 

Buyurun. 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 

Başkanım, çok değerli arkadaşlarım; 
Sözlerime Sayın Başkana teşekkür ederek baş

lıyorum. Çünkü bu teşekkür benim değil, hakkı 

yenen kitlenindir. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti
nin Anayasası, 5 yıllık plânları, Hükümet pro
gramları, yıllık bütçe programları ve bu Devleti 
idere eden resmî ağızlar yurdumuzun her köşe
sinin hölgelerarası denge ve adalet sağlanacak di
ye kalkmdırıl a cağına dair söz verdiği halde, mil
letimizi teşkil eden bütün zümreler arasında eşit 
ve adaletli 'bir kalkınma yapılacağı yazılı olduğu 
ve söz ile teyit edildiği halde, gel göıki Kastamo
nu'da bunun, tatbikatta tamamen aksini görmek
leyiz. 

Muhterem arkadaşlarım, bu kürsüden defalar
ca söyledim. Cumhuriyetin 50 nci yıldönümünü 
kutlayacağız, Cumhuriyetin 50 nci yılında kültü
rel kalkınma bakımından artırıcı hizmetler getire
ceğimiz yerde, 1 200 köyü. olan, 4 500 parça köy 
mahallesi olan Kastamonu'da 1973 yılında bir 
tek ilkokul dahi yapılmıyor, (bir tek ortaokul ya
pılmıyor, bir tek lise yapılmıyor, bir tek yüksek 
okul açılmıyor Bu mu Anayasa adaleti, bu mu 
5 yıllık plân adaleti, bu mu Hükümet programı, 
bu mu yetkililerin verdiği 'Sözler? 

SÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karahisar) — 
İktidardasın Sayın Tosyalı, iktidarda... 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Ben ikti
dar miktidar tanımam, ben adalet tanırım. Ben 
bu çatı altında milletvekiliyim, bu sıfatım mev-
cudolduğu müddetçe »haksızlıkları dile getiririm. 

Muhterem arkadaşlarım, ilgililerin dikka
tini çekiyorum; 

Kastamonu'ya gittim Vali ile ve Millî Eği
tim Müdürü ille görüştüm. Gönderilen tahsisat 
1973 yılında yalnız 750 bin liradır. 750 bin li
ra, geçen seneden gönderilmeyen paralanın 
'karşılığı olan borçları dahi ödemeye yetmemiş
tir. Bu sene değil bir ilkokul, bir dershane 
dahi yapmaya imkân, yoktur. Kastamonu'nun 
hudutları dahilindeki 14 ilçenıim 1 200 köyün
de, 4 500 parça köy mahallesinde hiçbir şey 
yapılmamaktadır. Buna vicdanı olan hiçbir 
kimse tahammül edeımez. Hele hele vilâyet da
hilindeki köylerinin % 75'inde okul olmayan 
Kastamonu'nun halkı hiç tahammül edemez. 

Yüce Meclisin bilgilerine sunar, Hüküme
tin âcil olarak bu noktaya temas etmesini önem
le rica ederim. 

Saygılarımı sunarım. 
5. — Dışişleri Bakanı Halûk Bayülken'in, İs

tanbul Milletvekili Nuri Eroğan ile Ordu Mil-
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letveküi Memduh Ekşi'nin gündem dı§ı demeç
lerine cevabı. 

BAŞKAN — Sayın Dışişleri Bakanı Bavul
ken, buyurun efendim. 

DIŞİŞLERİ BAKANI HALÛK BAYÜL-
KEN — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Biraz evvel bu kürsüden hitap etmiş olan 
muhterem arkadaşımız Sayın Eroğan'm Garbî 
Trakya ve Ermenilerle ve keza Sayın Mem
duh Ekşi'nin Ermeni faaliyetleriyle ilgili ola
rak söylemiş bulundukları hususlara, bundan 
evvel vermiş olduğum izahlarla birlikte yine bâ
zı açıklıklar getirmeye çalışacağım. 

Sayın Eroğan, eğer notları kâfi derecede 
süratle tutabilmişsem, Garbî Trakya hakkın
daki sorularına cevaben kendilerine vermiş ol
duğumuz .yazılı cevapta durumu izah etmiş ol
duğumuzu ve bundan bâzı baskıların mevcudi
yetinin açıkça görüldüğünü, buna mukabil 
cevapta tedbirler hususunda aydınlatıcı bir kı
sım bulunmadığımı ifade ettiler. 

Baskılar hususunda umumiyetle Garbî Trak-
ya'daki durum hakkında derhatır buyurulaca-
ğı üzere, muhtelif vesilelerle gerek bütçe mü
zakerelerinde sorulan suallere cevap olarak ve
yahut doğrudan doğruya durumu izah sade
dinde, gerek gündem dışı yaptığımız konuş
malarla mümkün olabildiği kadar geniş izahat 
vermeye çalışmışımdır ve bunların altında ya
tan sebepleri, 50 senelik bir maziyi muhtelif 
zaviyelerden gözden geçirmek suretiyle muh
terem arkadaşlarımıza ariz amik anlatmaya ça
lışmışımdır ve şu kanaatteyim ki, vermiş oldu
ğum bu izahlar meselenin muhtelif veçhelerini 
göstermiş ve bu hususta alınmış ve alınacak 
olan tedbirlerle ilgili olarak düşüncelerimiz 
genellikle tasvip görmüştür. 

Bugün Sayın Eroğan'm ortaya koymuş ol
duğu hususla ilgili olarak dün bir vesile ile 
yapmış olduğum beyanatı tekrar etmeme mü
saade buyursunlar. Dün vermiş olduğum bir 
beyanda ezcümle şöyle söyledim: «Türkiye ile 
Yunanistan'ın gerçek millî menfaatları esas 
itibariyle ahenkli olarak gitmek zorundadır 
muhtelif sebeplerle ve bu, ilki tarafın en yük
sek seviyedeki Devlet adamları tarafından muh
telif defalar ve her hükümet sırasında beyan 
edilegelmıiştir. Ancak beyanların fiiliyat ile 
tahakkuk etmesi lâzımdır. 

Andlaşmalar, tek taraflı olarak kendilerine 
riayet gösterilmek suretiyle hayatta, meriyet
te kalıp hükümlerini ifa edemezler. Binaen
aleyh mütekabiliyet esastır. Biz mütekabiliyet 
hususunu büyük bir dikkatle, hassasiyetle ta
kip ediyoruz.» 

Şimdi bu kürsüden tekrar teyiden ifade et
mek 'istediğim husus; andlaşmalarda mütekabi
liyet esastır ve biz bunu gözetiyoruz. 

Garbî Trakya ile ilgili olarak şunu da ilstilt-
raden kaydedeyim ki, Atina Büyükelçimiz bu
radadır, kendisi ile istişarede bulunacağız. Yap
tığımız teşebbüslerin cevaplarını bekliyoruz. 

Her halükârda mümkün olan bütün tedbir
lerin alınmakta olduğunu, mümkün olan. bü
tün teşebbüslerin yapılmakta olduğunu Sayın 
Eroğan'a ve bu hususta benden bilgi isteyen 
muhterem milletvekillerimize arz etmek isterim. 

Ermeniler konusunda Sayın Eroğan'm ifade
lerinin bir kısmı ile maalesef mutabık olamaya
cağım. Çünkü Marsilya olayından sonra Bü
yükelçimizin protesto maksadıyla merkeze dön
düğünü ifade buyurdular. Kendileri de benim 
kadar gayet iyi bilirler ki, bir elçi merkeze an
cak Hükümetin Dışişleri Bakanının talimatı 
üzerine gelir. Binaenaleyh büyükelçimizıi bu
raya çağırmak Hükümetin Dışişleriniin bir göre
vidir; bu yapılmıştır. Bunun istişare şeklinde 
söylenmesi, diplomatik kuralların ve müza
kere bakımından ve şartların icapları bakımın
dan ifade edilen bir terimdir. Yani şunu be
lirtmek isterim ki, müttefik ve dost memleket
ler arasında umumiyet itibariyle memnuniyet-
sizliklerıini belirtmeıikı, protestoda bulunmanın 
da muayyen usulleri ve şekilleri vardır. Zan
nediyorum ki, istişare maksadı ile veya diğer 
bir maksatla müttefik memleketler arasında 
elçilerin merkeze çağrılması ve memnuniyetsiz
liklerim gösterilmesi sık sık tekerrür eden olay
lar değildir. Hafızam beni yanıltmıyorsa böy
le bir durum senelerce evvel bir nutuk vesile
siyle Kanada tarafından, bir de bizim tarafı
mızdan yapılmıştır. 

Binaenaleyh, bunun zarf olarak görülme
mesi lâzımdır. İttifaklar ve dostlukların mu
hafazası için çalışmak hükümetlerin vazifeî as
liyelerinden olduğuna göre, millî menfaatle
rimize uygun harekel etmek sadedinde bulun
duğuna göre, müzakere yolu ile neticeyi ala-
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bilmek için her türlü usulün denenmesi lâzım
dır ki, hole müttefikler ve dostlar arasında, 
ondan sonra diplomatik kuralların şedit kısım
larına gitmek mecburiyeti hâsıl olabilsin. Gö
nül şunu ister ki, bu gibi yollara müracaat et
meye hiçbir zaman, bilhassa müttefikler ara
sında bir sebep ve lüzum kalmasın. 

Sayın Eroğan, yapılan teşebbüslerle ilgili 
olarak bendenizin buradaki Fransız Büyükelçi
sini oldukça geç bir tarihte neodime çağırarak 
teşebbüs yaptığımdan bahsettiler. 

Kendilerine şunu ifade etmek isterim ki, bu 
teşebbüsler ne ilkidir, ne de sonuncusudur. De
vamlı olarak bizi rahatsız eden konularla, muh
telif seviyelerde, muhtelif zamanlarda teşeb
büsler yapılmaktadır, yapılması lâzımdır, ne
ticeler ancak böyle alınabilir. Yoksa, bir te

şebbüsle, bir görüşme ile netice alınabilmek 
mümkün olsa idi, o takdirde diplomasinin işle
ri çok kolaylaşmış olurdu. Kendilerini temin 
etmek isterim ki, benim seviyemdeki teşebbüs
ler, omdan evvel muhtelif zamanlarda onların 
Dışişleri Bakanları sevüyesinde de münasip öl
çülerde vuku bulmuştur. İlk defa ve son de
fa yapılan bir teşebbüs değildir. 

Teşebbüslerin hangi seviyelerde yapılması
nı ve zamanının tayin etmek bakımından bazan 
faydalı olabilecek ölçüler de vardır. Bunun da 
diplomasi kuralları içerisinde kendileri tara
flından değerlendirilmeısini istirham ederim. 

Sayın Eroğan, Hükümetin zaıf gösterdiği, 
işlere eğilmielk için geç kalındığı intibaındalar 
ve keza bu hususta zaıf gösterilecek olursa üzü
cü birtakım olayların ortaya çıkabileceğine 
delâlet edecek bâzı, hiç değilse bir vesikayı 
gördüklerinden bahsettiler. 

Her halde üzücü olaylara sebebiyet verme
mek her bakımdan hükümetlerin aslî vazifesi
dir ve aynı zamanda bizlerin de bu konularda 
çok dikkatli olarak lüzumlu ahval dışında his
siyatı, heyecanları artıracak birtakım hareket
lerden sakınmamızda fayda vardır. 

Binaenaleyh, bendeniz Dışişleri Bakanı 
olarak bu şekilde konuşmakla meselelere yak
laşımda ve hissiyatı, heyecanı yukarı tempola
ra götüraıemek suretiyle duruma yardımcı ol
duğumu düşünüyorum. Çünkü, bendeniz de 
aynı şekilde görüşmelere iştirak edersem, his
siyatın nerede duracağını her halde Sayın 
Eroğan takdir buyururlar. 

Hükümetllerin zaıf göstermesi konusunda 
müsaade buyururlarsa kendileriyle mutabık ol
mama imkân yok. Çünlkü, bir konuda zaıf 
göstermek için bir olayın yeni çıkması lâzım. 
Halbuki, devamlı olarak müzmin bir halde de
vam eden olaylar için daha ziyade devamlı bir 
siyasetin bilgili bir şekilde, ölçülü bir şekil
de takip edilerek saptanması ve uygulanması 
netice verir. Kendilerini temin etmek isterim 
ki, gerek bizden evvelki hükümetler, gerek 
benden evvelki Dışişleri Bakanları ve gerek 
bendeniz bu hususta elimizde olan imkânları 
en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştığımızı 
zannediyoruz. Tıabliatiyle takdir kendilerinin
dir ve Yüksek Meclisindir. 

Sayın Memdum Ekşi'nin yine Ermenilerle 
ilgili olarak söylemiş olduğu hususlarda şunu 
belirtmek isterim: 

Bu da, muhtelif vesilelerle Senatoda ve 
Yüksek Mecliste arz etmiş olduğu üzere, sür-
dürülegelen konulardan birisidir. Bunlara kar
şı alınmış olan uzun vadeli tedbirlerle kısa va
deli tedbirleri birbirine karıştırmamak lâzım
dır. Yalnız, belki şunu belirtirsem memnun 
olacaklardır ki, yapılmış olan muhtelif (neş
riyata ve tahrikata rağmen, 24 Nisan'da muh
telif memleketlerde •vukubulan gösteriler an
cak o. memleketlerin kendi kanunları dairesinde 
ve Türkiye'ye karşı bir taşkmlı kifade etmemek 
suretiyle cereyan etmiş ve her hangi bir direkt 
ve endirekt tecavüz olayı misyonlarımıza veya
hut Türik dairelerine veya Türk vatandaşları
na karşı vuku bulmamıştır. Bu kadar çok olay
ların birbiri arkasıından devam ettiği bir or
tamda zannediyorum ki, Sayın Ekşi, Hüküme
tin ve Hariciyenin aralıksız bir şekilde sürdür
düğü teyakkuzun, teşebbüslerin ve dikkatlin 
bir neticesi olarak bu hususun bu şekilde te
celli etmiş olduğunu kabul buyuracaklardır. 

Bendeniz, Meclislerin çalışma programla
rına göre öyle tahmin ediyorum ki, mümkün 
olabilen her fırsatta daimî surette Yüksek Mec
lislere izahat vermek imkânını aramış bir ar
kadaşınızım. Binaenaleyh, Sayın Ekşi, Mec
lislere bilgi vermek hususundaki sözlerinde bil
miyorum bendenizi de re'sen kastetmiş bulunu
yorlar mı idi? 

Vatanî hizmet tertibinden, şehit arkadaşla
rımıza maaş bağlanması hususundaki teklifleri) 
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dolayısiyle kendilerime yalnız kürsüden değil, 
çok evvelden, yazılı olarak da teşekkürlerimi 
ifade etmişimdir ve bu hususta Hükümet üye
si olarak bunun biran evveli tahakkuku husu
sunda mümkün olan görüşmeleri yapmışızdır ve 
hattâ bundan sadece tilki, üç gün evvel muhte
rem komisyonlardan birinin başkanı ile bu ko
nuyu ele almış ve kendilerinden alâkayı rica 
«trolşi-mdir. Şüphesiz ki, bu tasarının sürat
le kanunlaşması, Yüksek Meclisçe bu şehit ar-
kadaşllarımıza karşı yerine getirilecek b'ir vazi
fe şeklinde telâkki buyurulacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, sayın arkadaşları
mın hissiyatını çok iyi anlıyorum. Muhtelif ve
silelerle daha birkaç arkadaşımızın da Biati 
Trakya konusunda, Ermeni faaliyetleri konu
sundaki ifadelerini dikkatle takip etmişimdir 
ve bunları değerlendirmeye çalışmışımdır. Şu 
hususu tekrar belirtmek isterim ki; Hükümet 
programlarına bir göz attığınız takdirde, bu gi
bi konularla yalnız şahsî bakımdan değil, yal
nız Hariciye olarak değil, Hükümet program
ları şeklinde sistemli, devamlı ve netice alıcı 
birtakım çalışmaların içine girdiğimizi her hal
de müşahede buyuracaksınız. 

Esasında Hükümet programları bir taahhüt 
mahiyetindedir. Belki de bir bakanın kendi 
başına söyliyeceği sözlerden de daha önemli 
addedilebilir. 

Bu sebeple, bundan evvelki ve bu Hükü
metteki programlarda bahis buyurulan .konu
larla ilgili olarak dercedilmiş olan paragrafla
rı dikkate alacak olurlarsa, muhterem arka
daşlarımın ve Yüksek Meclis üyelerinin Hü
kümetçe ve Hariciyece bu konuları imkânların 
âzamisi nispetlinde takip ve menfaaatlerimize 
uygun bir şekilde intaç edilmeye çalışacağın
dan emin bulunacakları düşüncesiyle sözleri
me son verir, saygılarımı sunarım. 

NURİ EROĞAN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, bir yanlış anlaşılma oldu, müsaade eder
seniz iki kelime ile izah edeyim. 

BAŞKAN — Mümkün değil efendim, bir 
teamül yaratmayalım, bir başka zaman söz 
alırsınız efendim. Sayın Bakan öyle anlamış 
olabilirler, ona göre cevap verdiler. 

6. — Amasya Milletvekili Yekbi Meşhur'un, 
Sosyal Sigortalar Kurumunda uygulanan norm 
kadro dağıtımı konusunda gündem dışı demeci. 

j BAŞKAN — Sosyal Sigortalar Kurumunda 
uygulanan norm kadro dağıtımı ile ilgili ola
rak Sayın Vehbi Meşhur gündem dışı söz is
temişlerdir. 

Buyurun. 
VEHBİ MEŞHUR (Amasya) — Muhterem 

Başkan, muhterem milletvekilleri; 
Türkiyemizin sosyali kuruluşlarından biri 

olan Sosyal Sigortalar Kurumunda görevli 26 
bin personelin içinde bulunduğu durumu arz 
etmek üzere söz almış bulunuyorum . 

Muhterem arkadaşlarım, Kamu İktisadî 
Teşebbüslerinde çalışanlara. Bakanlar Kurulu
nun 7/3968 sayılı Kararı ile 1, 2, 3, 4 ncü dere
celere girecek kadrolar kararlaştırılmış. Nite-

j ikim bu kadrolar, 3 . 5 . 1972 tarih ve 14119 sa-
1 yılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe 

girmiştir. Bu karar ile de Sosyal Sigortalar 
Kurumu personeline belirtilen kadrolar tahsis 
olunmuştur. O karardaki nıorm kadro ile ik
tifa etmeyen Sosyal Sigortalar Kurumu, Ba
kanlar Kurulunun 7/5 - 1310 sayılı Kararı ile 
kendilerine, yani Kuruma 1 nci dereceden 94, 
2 nci dereceden 436, 3 ncü dereceden 917 ve 4 
ncü dereceden de 1 555 kadro olmak üzere 
3 002 norm kadro tahsis ettirmiş ve bu karar 
28 . 11 . 1972 tarihli, 14375 sayılı Resmî Ga
zetede yayımlanarak 1 . 12 . 1972 tarihinden 
itibaren yürürlüğe girmiştir. 

Ancak, bu karar ne şıekillde ve nasıl uygu
lanmış, kararnamede belirtilen norm kadro
lar ne şekilde ve kimlere tahsis edilmiş, işte 
bu yöım çok mühimdir. Aynı yetki ve sorum
luluğa sahip iki kişiden birini düşünün, 1 000 -
1 500 lira allıyor, diğeri ise 3 - 4 bin lira alı
yor. İşte bunun için bu dağıtımda büyük bir 
adaletsizlik olmuştur. 

Bakanlar Kurulunun altına imza koyduğu 
bir kararname, uygulamada sosyal adalete uy
gun olarak tatbik edilmelidir. 

Yine Bakanlar Kurulunun 30 . 12 . 1972 ta
rihli, 14407 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 
kanun kuvvetindeki 2 sayılı Kararnamıeısinin 
bir bölümünde aynen; «Bu kararnaımeriin de
rece yükselmesinin şartları ve usulü» başlığını 
taşıyan 68 nqi maddesinde, «Eğitim ve öğretim 
sınıfı hariç, diğer sınıfların 1, 2, 3 ve 4 ncü 
derecelerdeki kadrolarına derece yükselmesin
deki süre kaydı aranmaksızın atanmasındaki 
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usule göre daha aşağı derecelerden memur ata
nabilmek için memurun yüksek öğrenim görmüş 
olması, 2 ve 3 ncü derecedeki görevlere ata
nabilmek için en az 10 yıl, 1 ve 2 nci dereceler
deki görevlere atanabilmeleri için ilse en az 15 
yıl, 13 . 2 . 1960 tarihli ve 160 sayılı Kanunun 
4 ncü maddesine tabi kurumlarda çalışmış ve 
atanacakları görevin gerektirdiği nitelikleri 
kazanmış olması şarttır.» denilmektedir. 

Yani, 1 - 4 ncü derecelere atanabilmeyi, 
yakında Meclislerimizde görüşülecek 2 sayılı 
Kanun kuvvetindeki Kararname, bâzı şartlara 
bağlanmıştır. 

Bu bahse konu norm kadrolar yüksek öğre
nimini tamamlamış memurlara verilebilecek 
ve sadece yüksek öğrenim görmüş olmak da 
yetmiyor, ayrıca Devlet hizmetinde geçen sü
re de aranıyor; eın az 10 sene Devlet hizmeti 
şart koşuluyor. 

Gelelim Sosyal Sigortalar Kurumunda bu 
kadroların dağıtılmasına. Kadrolar şöyle da
ğıtılmıştır ki, yürekler acısıdır: Memur orta
okul tahsülli, 4 ncü dereceden maaş alıyor. Yap
tığı göreve bakıyorsunuz, yanında çalışan ve 
aynı görevi yapan başka bir memura (ki, o 
yüksek tahsilli) onun maaşı 1 000 - 1 500ı lira. 
Kurumda öyle bir huzursuzluk var ki, tasav
vur edemezsiniz. Kurumun önü hergün iş ta-
kipçileniyle dolup taşıyor. Emeklilik işlemi, si
gortalılar için büyük bir problem. Bâzı me
murlar şöyle diyor; «(reisin, işinizi norm kad
ro alan memur yapsın. Ahmet neden norm 
kadro alır da ben alamam? Ben yağ çekim esini 
bilmiyorsam kabahat mi? Benim yaptığım gö
revden başka bir görev mi yapıyor ki?... 

Evet, bu gibi söylentiler hep memurların di
linde. Bu adaletsizlik giderilmediği müddetçe 
verimli çalışma beklemek mümkün değildir. Bu 
adaletsiz uygulama ve eşitlik ilkesine aykırılık 
devam ederse 26 bine yaklaşan personel hu
zursuzluktan kurtarılamaz. 

Sosyal Sigortalar Kurumunda . çalışanların 
bu acıklı durumunu 12 Şubat 1973 tarihli Hür
riyet Gazetesi dile getirmiş, efkârı umumiyeye 
açıklamıştır. Tüm İktsi'adî Devlet Teşekkülie-
rindeki uygulamalar da aynıdır. Kadrolar ih
das edilmiş; 1, 2, 3 ve 4 ncü dereceler ulufe da
ğıtılır gidii dağıtılmıştır. 

30 . 4 . 1973 O : 1 

i Son günlerde Sağlık personelinden de bu 
tip şikâyetler çok çok gelmektedir, Sayın Ba
kanın dikkatini çekerim. 

Personel arasındaki bu huzursuzluğun gide
rilmesi için 28 . 11 . 1972 tarihli ve 14375 sayılı 
Resmî Gazetede yayımlanan 7/5310 sayılı Ba
kanlar Kurulu Kararnamesıinin Sosyal Sigorta
lardaki uygulanış şekli tam bir tarafsızlık içe
rsinde tetkik edilir ve incelenirse dağıtımdaki 
aksaklık ve adaletsizlik derhal ortaya çıkacak
tır. 

Bu inançla ilgililerin dikkatlini çeker, Yüce 
Meclise saygılarımı sunarım. 

7. — Yasama Meclislerinin dıs münasebetle
rinin düzenlenmesi hakkındaki 378 sayılı Kanu
nun 1599 sayılı Kanunla değiştirilen 1 nci mad
desi ve bu Kanunun tatbikatında uygulanan Yö
netmelik hükümleri uyarınca, Avrupa Konseyi 

J Istişarî Meclisi ve benzeri kurullarda T. B. M. 
Meclisini temsil edecek asil ve yedek üyelere ait 
gruplarca bildirilen adayların listesi. 

BAŞKAN — Sunuşlar vardır efendim, arz 
ediyorum. 

Avrupa Konseyi Statüsünün bâzı maddele
rinin tadilinin onanmasına dair 6022 sayılı Ka
nunla değişik, 25 nci maddesi üyelerin seçiımle-
ririi, 26 nci madesi de Türkiye'nin 10 üye ile 
temsilini öngörmüştür. 

Ayrıca, Yasama Meclislerinin Dış Münase
betlerinin Düzenlenmesi hakkındaki 378 sayılı 
Kanunun 1599 sayılı Kanunla değiştirilen 
1 nci maddesi ve bu kanunun tatbikatında uy
gulanan Yönetmelik hükümleri uyarınca, Av
rupa Konseyi Istişarî Meclisi ve benzeri kurul
larda Türkiye Büyük Millet Meclislimin temsili
ni mümkün kılmak üzere, siyasî partilerin 
kuvvetleri oranında, parti gruplarınca göstere
cekleri adayların Meclislerin Genel Kurulların
da bilgiye sunulmalarıyla seçilmiş olurlar, de
mektedir. 

Üyelik süresi, Avrupa Konseyi İçtüzüğü 
hükümlerine göre, bir âdi oturumun başında 
başlar, diğer bir âdi oturuma kadar devam 
eder. 

Bu hususu belirttikten sonra gruplarca bil
dirilmiş bulunan listeyi Yüksek Meclisinize su-

| nacağım. 
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LJisteyi okutuyorum efendim. 
AsıLüyeler : 
Orhan Oğuz (A. P. Eskişehir Milletvekili), 
Cevdet Akçalı (A. P. Adana Milletvekili), 
öemal Külâhlı (A. P. Bursa Milletvekili), 
Esat Kıratlıoğlu (A. P. Nevşehir Milletve

kili), 
İbrahim Öktem (C. H. P. Bursa Milletve

kili), 
Mustafa Üstıündağ (C. H. P. Konya Millet

veikili). 
Turhan Feıyziıoğlu (C. G. P. Kayseri Millet

vekili,) 
Yedek üyeler : 
Nihat Bayramoğlu (A. P. Bolu Milletve

kili), 
Mehmet Yardımcı (A. P. İstanbul Millet

vekili), 
Ertuğrul Akça (A. P. Manisa Milletvekili), 
Kemal Güneş (A. P. Kırşehir Milletvekilli), 
Emıiın Palksüt (C. H. P. Ankara Milletve

kili). 
BAŞKAN — Genel Kurulun bilgilerine su

nulmuştur. 

8. — Cumhuryet Senatosu Tabiî Üyesi Meh
met Özgüneş'in, (2/95) esas numarada kayıtlı; 
«İlkokul öğretmenlerine üst öğretim imkânlarının 
sağlanmasına» dair kanun teklifinin, İçtüzüğün 
36 ncı maddesine göre gündeme alınmasına dair 
önergesi. (2/95, 4/387) 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Üyesi 
Mehmet Özgüneş'in, (2/95) esas numarada ka
yıtlı teklifinin, İçtüzüğün 36 ncı maddesi gere
ğince süresi içinde görüşülmemiş bulunması 
münasebetiyle gündeme alınmasına mütedair 
önergesâı vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Eğitim sosyal ve ekonomik kalkınmanın en 

etkili aracı, öğretmen eğitimin temel unsuru
dur. 

Orta ve yüksek öğretime temel teşkil eden, 
çocuğu kişiliğinin gelişime ve şekillenme çağın
da eğiten ilköğretimin ve ilkokul öğretmeninin 
eğitimdeki yeri çolk önemlidir. 

Ayrıca Millî Eğitim Bakanlığının merkez 
ve taşra örgütünde ilköğretimle ilgili görevler 
İlk öğretmen okullarının üstünde eğitim görmüş 
ilkokul öğretmenlerine ihtiyaç göstermektedir. 

Uzun yıllar köylerde ve kasabalarda çalışan 
i'lkoıkul öğretmenlerinin üst öğrenime devamla
rı bugün, memuriyetten istifa şartına (bağlan
mıştır. Çoğunluğu varlıklı olmayan ailelerden 
gelen ilkokul öğretmenlerinin bu şartlar altın
da üst öğrenime devam etme imkânları çok kı
sıtlanmış, hattâ (imkânsız hale getirtilmiştir. 

İlkokul öğrietmenlerimize üst öğrenim im
kânlarını sağlamak üzere hazırlamış olduğum 

' kanun teklifi sevk edilmiş olduğu Millet Mec
lisi Millî Eğitim Komisyonunca, 5 . 12 . 1969 
tarihinden beri karara bağlanmamıştır. Bu 
gecliktirmenin gerekçesi Genel Kurula da bildi-
ıriilm ermiş tir. 

İçtüzüğün 36 ncı maddesi gereğince kanun 
teklifimin doğrudan doğruya gündeme alınma
sını arz ederim. 

Mehmet Özgüneş 
C. Senatosu Tabiî Üyesi 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Millî 
Birlik Üyesi Sayın Mehmet Özgüneş tarafından 
verilmiş bulunan önerge Genel Kurulun bilgi
lerine arz olunmuştur. Bu önerge ile Millî 
Eğitim Komisyonunda bulunan kanun teklifi
min gerekli süreyi geçmesine rağmen görüşülüp 
Genel Kurula indirilmediği, bu sebeple görüş
mesiz Geneli Kurulda gündeme alınması talep 
olunmaktadır. Bu hususu oylarınıza arz edece
ğim. Kabul edenler... Etmeyenler... 

Tereddüt hâsıl olmuştur, yeniden oylayaca
ğım efendim. 

'Sayın ÖzJgüneş'in kanun teklifinin koımis-
yoruda süresi içinde görüşülmemiş olması nede
niyle gündeme alınması talep olunmaktadır. Bu 
isteği terviç edenler lütfen oylarını kullansın
lar. 

Bu isteği kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmemiştir. 

9. — Konya Milletvekili Mustafa Üstündağ'-
ın, «657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
1327 sayılı Kanunla değişen 68 nci maddesinin 
(a) fikrasına ek yapılmasına» dair kanun tekli
finin İçtüzüğün 36 ncı maddesine göre gündeme 
alınmasına dair önergesi. (2/444, 4/386) 

BAŞKAN — Konya Milletvekili Sayın Mus
tafa Üstündağ'm 2/444 esas numarada kayıtlı 
kanun teklifinin süresi içinde komisyonda gö
rüşülmemesi sebebiyle İçtüzüğün 36 ncı madde-
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si gereğince görüşme yapılmaksızın gündeme 
alınması teklif olunmaktadır, bu önergeyi oku
tuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
12 arkadaşımla birlikte hazırlamış olduğu

muz «657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
1327 sayılı Kanunla değişen 68 nci maddesinin 
(a) fıkrasına ek yapılmasını öneren kanun tek
lifimizin İçtüzüğün 36 ncı maddesine göre, 45 
günü geçmiş olması dolayısıyle doğrudan doğ
ruya gündeme alınması için gerekli işlemin ya
pılmasını saygılarımla arz ederim. 

Konya 
Mustafa Üstündağ 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza arz ediyo
rum.. Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edil
memiştir efendim. 

10. — Ordu Milletvekili MemdvA Ekşi'nin, 
442 sayılı Köy Kanununun 2491 sayılı Kanunla 
değiştirilen 19 ncu maddesinin 1 nci fıkrasının 
yürürlükten kaldırılmasına ve bu kanuna bir 
madde eklenmesine dair kanun teklifinin, İçtüzü
ğün 36 ncı maddesine göre gündeme alınmasına 
dair önergesi. (2/307, 4/385) 

BAŞKAN — Ordu Milletvekili Saym Mem-
duh Ekşi'nin bir önergesi vardır; aynı şekilde 
2/307 esas numarada kayıtlı kanun teklifinin 
İçtüzüğün 36 ncı maddesi gereğince Komisyon
da yeterli süre içinde görüşülemediğini ve bu 
sebeple otomatikman gündeme alınmasını tale-
betmektedirler. 

Önergelerini okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
27 . 3 . 1970 tarihinde vermiş olduğum, 442 

sayılı Köy Kanununun, 2491 sayılı Kanunla de
ğiştirilen 19 ncu maddesinin 1 nci fıkrasının yü
rürlükten kaldırılmasına ve bu kanuna bir mad
de eklenmesine dair kanun teklifim, uzun süre-
denberi komisyonlarda beklemektedir. Bir an 
önce kanunlaşması gerektiğinden, İçtüzüğün 36 
ncı maddesine istinaden gündeme alınmasını ve 
ivedilikle görüşülmesini saygılarımla rica ede
rim. 

Ordu 
Memduh Ekşi 

BAŞKAN — Sayın Ekşi, önergenizi izah et
mek üzere buyurunuz. 

30 . 4 . 1973 O : 1 

I MEMDUH EKŞİ (Ordu) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; 

29 . 1 . 1970 tarihinde Millet Meclisi Başkan
lığına sunduğum bir kanun teklifi ile 442 sayılı 
Köy Kanununun 2491 sayılı Kanunla değiştiri
len 19 ncu maddesinin 1 nci fıkrasının yürür
lükten kaldırılarak bu Kanuna bir madde ek
lenmesini önermiştim. 

Bu teklifimde köy muhtarlarına maaş bağ
lanmasını istedim. Aradan üç yıla yakın bir za
man geçtiği halde, üzülerek söylemeye mecbu
rum ki, teklif henüz komisyonlardan geçerek 
gündeme alınmamıştır. 

Değerli arkadaşlarım, bilindiği gibi, 442 sa
yılı Kanunun 34 ile 41 nci maddeleri muhtarla
rımıza hiç de küçümsenmeyecek görevler yük
lemiş bulunmaktadır. Bu kanunî görevlerin dı
şında muhtarlarımızın harcırahsız, yevmiyesiz 
köylerimizin Özelliğinden' doğan birçok işle uğ
raştığı gibi, kendilerinin örf ve âdete uyarak 

I köye gelen Devlet memurlarını ağırlama yükü 
de küçümsenmeyecek büyük bir külfettir. 

Bunlara karşılık muharlara çoğu yerde köy
lümüzün fakirliği nedeniyle tahsil edilemeyen 
«salma parasından» az bir ücret ödenmektedir. 
Muhtarları, Köy Kanununun 10 ncu maddesine 
göre Devlet memuru saymışız, mahkeme usulü 
bakımından aynı kadronun içine sokmuşuz, ay
rıca 33 ncü madde ile çalışma ve kazanma ola
naklarını da kısıtlamış bulunmaktayız. 

Değerli arkadaşlarım, hepimiz Türkiye'nin 
gerçeklerini bilen insanlarız. Birçok meslek men
subuna sosyal garantilerin verildiği bir ülkede 
Devletin köydeki temsilcileri olan muhtarları
mızı karşılıksız çalıştırmaya gönlümüzün razı 
olacağını kabul edemiyorum. Lütfedip önerge
me olumlu oy kullanırsanız bu sorunun çözüm
lenmesinde önemli bir adım atılmış olacaktır. 

Bu sebeplerle önergeme itibar edilerek ka
nun teklifimin gündeme alınmasını ve ivedilik
le görüşülmesinin teminini Yüce Meclisten say
gı ile istirham ediyorum, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Ekşi, önergesini izah et
tiler; kanun tekliflerinin komisyonda süresi 
içinde görüşülememiş olması sebebiyle İçtüzüğün 
36 ncı maddesi uyarınca gündeme alınması hu
susunu oylarınıza arz ediyorum.. Kabul edenler.. 

I Etmeyenler.. Kabul edilmemiştir. 
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11. — A. P. ve C. G. P, ve D. P. Grup Baş-
kanvekillerinin, Genel Kurul çalışmalarının res
mî tatiller dışında Pazartesi, Salı, Çarşamba ve 
Perşembe günleri saat 15,00 -20,00 arasında ya
pılmasına dair önergesi. 

BAŞKAN — Bir önerge daha vardır, okutu
yorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
30 Nisan 1973 tarihinden itibaren Genel Ku

rul çalınma1 arının resmî tatiller dışında Pazar
tesi, Sah, Çarşamba ve Perşembe günleri saat 
15,00 - 20,00 arasında yapılmasına karar veril
mesini arz ve teklif ederiz. 
A. P. Millet Meclisi Grup C. G. P. Millet Meclisi 

Başkanvekili Grup Başkanvekili 
Balıkesir İstanbul 

Cihat Bilgehan Sezai Orkunt 
D. P. Millet Meclisi Grup 

Başkanvekili Y. 
Kocaeli 

Vehbi Engiz 

BAŞKAN — önergeyi tasviplerinize arz 
ediyorum.. Kabul edenler.. Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

12. — A. P. Grup Başkanvekili Aydın Mil
letvekili Nahit Menteşenin, gündemde mevcut 
kanun tasarılarının görüşülmesine imkân ver
mek üzere; «Başkanlık Divanmdaki açık üyelik
lere seçim» maddesinin gelecek birleşime ertelen
mesine dair önergesi. 

BAŞKAN — Bir önerge daha vardır, okutu
yorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Gündemde mevcut kanun tasarılarının görü

şülmesine imkân vermek üzere seçim maddesi
nin gelecek birleşime ertelenmesini arz ve teklif 
ederim. 

A. P. Grup Başkanvekili 
Aydın 

Nahit Menteşe 

BAŞKAN — Sayın Ahmet Şener, buyuru
nuz. 

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

Evvelâ İçtüzüğün 203 ncü maddesinin 3 ncü 
fıkrasını sayın Başkana hatırlatmak isterim. Sa

yın Başkan, bu maddede sarahaten «Riyasetin 
vazifeleri şunlardır» demektedir : 

«1. — Dışarda Meclisin temsili; 
2. — Bu Nizamname ahkâmının tatbiki; 
3. — Müzakerelerin idaresi;» 
Sayın Başkan, siz gündemi kendi salâhiye

tiniz dairesinde yaptınız, bize getirdiniz. Şimdi 
biz de, gene Tüzüğün hükümlerine göre bir se
çimi, yani gündemin 1 nci madesini gerrTe bı
rakmak istiyoruz. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Bu 
önergedir. 

AHMET ŞENER (Devamla) — İstirham ede
rim beyefendi. Tüzük önümüzde, oradan lâf at
maya hakiniz yok. O kadar. Ben önergeyi bili
yorum. Beni ancak Sayın Başkan ikaz edebilir. 

BAŞKAN — Müdahale buyurmayınız Saym 
Tosyalı. 

Devam buyurun efendim. 
AHMET ŞENER (Devamla) — İçtüzüğün 

81 nci maddesine göre ekseriyetin olmadığını 
belirtmek için beş üyenin ayağa kalkması gere
kir. Doğrudur. Yine İçtüzüğün 134 ncü madde
sine göre, arkadaşlarımız ekseriyetin olmadığını 
bağırarak beyan ettikleri halde, siz, «Yerden 
bağırmanız doğru değildir; beş kişinin ayağa 
kalkması lâzımdır» dediniz. Doğrudur. Ama Sa
yın Başkan, takdir haki sizdedir. Siz bizi denet
lerken biz de sizi denetliyoruz. Mecliste ekseri
yet olmadığı halde karar alıyorsunuz. Mecliste 
ekseriyet yoktur. 

Ben de, ibu MeeVVn odacısından tutun, Baş
kanına kadar olduğu gibi, bu kanunların Türk 
Milleti adına çıkmasını istiyorum. Ama bunu 
nizam içinde yapmaya mecburuz. 

Ben saat 8,30'da Meclise gelip akşam saat 
19,00'a kadar burada çalışacağım - Şu veya bu 
şekilde kimseyi itham etmiyorum - sizin bir va
zifeniz de bu Meclisi toplayıp burada- çalışmayı 
temin etmektir. Bunun için Divanı mı toplaya
caksınız, karar mı alacaksınız devamı sağlamak 
zorundasınız. Yoksa, siz Hükümet Programına 
261 oy vereceksiniz, ondan sonra çekip bir tara
fa gideceksiniz. Ben burada bu kararların nok
san üye ile alınmasına taraftar değilim. 

Zapta geçirmek için söylüyorum: Kanun çı
karıyorsunuz, alacağınız kararlar Anayasaya 
aykırıdır. Buradaki üyeler noksan ve ye+ers'z-
dir; görmüyor musunuz Sayın Başkan, kanun 
çıkaracağız. 
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Evet, ben muhalefetteyim; millet adına mu
halefetimi yapmak için buraya gelmişimdir, siz 
de iktidar olmak için. Buyurun iktidarınızı, ge
tirin üyelerinizi, bunu beraber çıkaralım. O za
man yoksam beni itham etmek hakkınız vardır. 

İtiraz ediyorum Sayın Başkan, yapılan doğ
ru değildir. Yoklama yapmaya mecbursunuz. 
Aksi takdirde, ekseriyet olmadığı için seçim ge
ri bırakılıp, usule ve kılıfına uydurmak suretiy
le Mecliste Kanun çıkarmak mümkün değildir. 
Tüzük elinizdedir Sayın Başkan, evvelâ vazife
niz bunu tatbik etmektir. Üyeler olarak biz bu
nu teklif etsek bile, «Hayır arkadaşlar, bu usu
le uygun değildir.» denilmesi icabeder. 

Gündemi siz tanzim ettiniz. Şimdi, Meclisin 
önüne getirdiğiniz bu gündemi bir önergeyle 
değiştirip, takdimen başka kanunların görüşül
mesine geçiyorsunuz. Bu kanunlar da görüşü-
lürse ekseriyet yoktur; seçim de yapılsa ekseri
yet yoktur. 

Arz ederim. 
MUSA DOĞAN (Kars) — Söz istiyorum sa

yın Başkan. 

BAŞKAN — Bir önerge okuttuk. Önergeyi 
oylarınıza arz edecektik. Bir müzakere açma
dık Savın Doğan. 

Verilmiş bulunan önergenin usul bakımın
dan en ufak bir noksanlığı bahis konusu değil
dir. Bu gibi önergeler Meclisimizde müteaddit 
defalar işlem görmüştür. Bu sebeple Genel Ku
rulun oylarına arz edilmek üzere okutulmuş bu
lunmaktadır. 

Önerge sahibi Saym Nahit Menteşe, buyu
run. 

NAHİT MENTEŞE (Aydın) — Saym Baş
kan, sayın milletvekilleri; 

Bugün gündemimizde Başkanlık Divanında 
açık bulunan üyeliklere seçim vardır, Başkan
lık Divanının Genel Kurula sunuşları meyanm-
da olmak üzere. Ancak, Gruplar Meclis Başkan-
vekillikleri için adaylarını göstermişler, ancak 
kâtip üyelikler için henüz bir isim bildirmemiş
lerdir. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Gündeme ni
çin aldınız? 

BAŞKAN — Savm Şener, Savın Tosvalı'yı 
demin ikaz ettim; zatıâlinizden de istirham ede
yim efendim* 

I AHMET ŞENER (Trabzon) — Size soruyo
rum Sayın Başkan; gündeme niçin aldınız? 

BAŞKAN — Sual sorulup sorulamayacağı 
hususunu siz çok iyi bilirsiniz. 

NAHİT MENTEŞE (Devamla) — Şu hale 
göre, bugün seçim yaptığımız takdirde, gelecek 
defa da yine bir seçimle karşı karşıya kalaca
ğız. Esasen Meclis açılalı hemen hemen bir saat 
beş dakika olmuştur; saym üyeler gündem dışı 
çok önemli konulara temas etmişlerdir, hemen 
hemen her partiden arkadaşımız konuşmuştur. 

Meclisimizin gündeminde de 1086 sayılı Hu
kuk Usulü Muhakemeleri Kanuniyle ilgili ka
nun tasarısı, Yargıtay kanun tasarısı, 506 sayı
lı Kanunun tadili, Toptancı Halleri kanunu ta
sarısı ve MEYAK kanunu tasarısı bulunmakta
dır. Ehemmiyetini saym üyeler talîdir ederler. 

Saym Başkanında ifade ettikleri gibi, ilk 
defa- olmuyor, çoğu zaman seçimler Mecliste ge
ri IbırakılniTstn, 'gündemin ehemmiyetine binaen. 
Sayın Şener de herhalde bunıı talkdir 'ödıeırler. 
Esasen kendileriyle Bütçe Komisyonunda da 
birlikte çalışmaktayız; bu hususta her zaman 
insaf göstermişlerdir, takdir göstermişlerdir. 
Onun için, saym arkadaşım (bağışlasınlar, şu 'ka
nun tasarılarını çıkarmaya muvaffak elalıın. 

Teşekkürlerimi sunuyorum. 
BAŞKAN — Saym Şener'in beyanı üzerine 

bir hususu ar£ edeyim: 

Gündemimiz tetkik edildiğinde, «Başkanlık 
Divanında münhal bulunan iki Başkan vekilli
ği için seçim» vardır. Başkanlık Divanı Kâtip
likleri ile idareci üyelerin isimleri henüz Baş
kanlığımıza verilmemiş bulunmaktadır, önerge
yi kabul buyurmadığmız takdirde yapacağımız 
seçim, münhasıran iki münhal Başkanvekilliği-
ne aittir. Geri kalan kâtip üyeler ve idareci üye
nin seçimi, gruplarınca adaylar bildirilmediği 
için yapılamayacaktır. 

Arz ederim. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Gündeme ni
çin aldınız Saym Başkan. 

BAŞKAN — Başkanvekilliği için diyorum 
efendim. 

önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
I edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir.. 
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IV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

i. — 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemele
ri Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi 
ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkında 
kanun tasarısı ile C. Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem Özden ve 9 arkadaşının ve Ankara Mil
letvekili Suna Tural ile Sinop Milletvekili Hilmi 
îşgüzar'm, 1086 sayılı Huikuk Usulü Muhakeme
leri Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilme
si hakkında kanun tekliflerine, dair C. Senatosu 
Başkanlığı tezkeresi ve C. Senatosunca yapılan 
değişiklikler hakkında Millet Meclisi Adalet Ko
misyonu raporu. (1/717, 2/461, 2/470, 2/539) 
M. Meclisi S. Sayısı : 781 ve 78fe 1 nci ek; C. 
Senatosu S. Sayısı: 220) (1) 

BAŞKAN — Adalet Bakanı Sayın Hayri 
Mumcuoğlu tarafından verilmiş bir önerge var
dır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Gündemin «Bir defa görüşülecek işler» bö

lümünde yer alan 781 ve 781'e 1 nci ek Sıra Sa
yılı 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve 
bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakmda 
kanun tasarısı en âcil ihtiyaçları karşılamak 
amacım gütmekte olduğundan, bu niteliği iti
bariyle kısa zamanda kanunlaşmasını sağlamak 
üzere öncelikle görüşülmesini saygı ile arz ve 
teklif ederim. 

Hayri Mumcuoğlu 
Adalet Bakanı 

BAŞKAN — Adalet Bakanı Sayın Hayri 
Mumcuoğlu tarafından verilmiş bulunan öner
geyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler.. 
Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Millet Meclisimizce kanun teklifinin bütün iş
lere takdimen öncelikle görüşülmesi talebolun-
maktadır. Bu hususu oylarınıza arz ediyorum, 
Kalbul buyuranlar.. Kabul etmeyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

Millet Meclisince müzakeresi yapılmış bulu
nan bu Kanun, Cumhuriyet Senatosuna gönderil-

(1) 781 S. Sayılı basmayazı 24 . 1 . 1973 ta
rihli 42 nci Birleşim; 

781'e 1 nci ek S. Sayılı basmayazı bu Birle
şim tutanağının sonuna eklidir. 

miş ve Cumhuriyet Senatosunca bir maddesi ta-
dilen kabul edilmiş bulunmaktadır. Cumhuriyet 
Senatosunca vâki olan bu tadil, Komisyonumuzca 
benimsenmiş bulunmakıbadır. Oku tuyorunı. 

1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu
nun bâzı maddelerinim değiştirilmesi ve bu ka
nuna bâzı maddeler ekleınımesi hakkında kıanun 

tasarısı 

Madde 1. — 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhake
meleri Kanununun 8, 9, 176,.288, 289, 290, 409, 
427, 438, 440 ve 507 nci maddeleri aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir. 

Madde 440. — I. - Yargıtay kararlarına karşı 
tefhim veya tebliğden itibaren 15 gün içinde aşa
ğıdaki sebeplerden dolayı karar düzeltilmesi iste
nebilir : 

1. — Temyiz dilekçesi ve kanunî süresi içinde 
verilmiş olmaları şartıyle, tamamlayıcı dilekçe ve 
karşı tarafın cevap dilekçelerinde ileri sürülüp 
hükme etkisi olan itirazların kısmen veya tamam-
men cevapsız bırakılmış olması, 

2. — Yargıtay kararında birbirine aykırı fık
ralar .bulunması, 

3. — Yargıtay incelemesi sırasında hükmün 
esasını etkileyen belgelerde bir hile veya sahteliğin 
ortaya çıkması, 

4. — Yargıtay kararının usul ve kanuna aykı
rı bulunması, 

I I - Yargıtay evvelce cevapsız bırakılan iti
razları kendi görüşüne göre etki yapacak nitelikte 
bulmazsa karar düzeltilmesi isteği üzerine verece
ği kararda bu itirazları reddereken her biri hak
kında gerekçe göstermek zorundadır. 

I I I - Yargıtaym aşağıdaki kararları hakkında 
karar düzeltilmesi yoluna gidilemez : 

1. — 8 nci maddede gösterilen davalarla (II 
numaralı fıkrasının 7 numaraılı bendindeki dâva
lar hariç) miktar veya değeri onbin liradan az 
olan dâvalara ait hükümlerin onanması veya bo
zulmasına ilişkin kararlar, 

2. — Görev ve yetikti hâkimin reddi, dâva 
veya karşılık davanın açılmamış sayılması hakkın
daki kararlara ilişkin olanlarla merci belirtilmesi 
kararları, 

3. — Hakemlerin verdiği hükümlerin ve bu 
kanunun tahkim hükümlerine göre mahkemece 
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verilecek kararların onanmasına veya bozulmasına 
ilişkin kararlar. 

BAŞKAN —• Sayın Seydilbeyoğlu, söz iste
miştiniz efendim, buyurunuz. 

C. H. P. GRUBU ADINA MEHMET SEYDİ-
BEYOĞLU (Kastamonu) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım; 

Bundan kısa bir süre önce 1086 sayılı Hu
kuk Usulü Muhakemeleri Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesi ve bu Kanuna bâzı Mad
deler eklenmesi hakkındaki Kanun tasarısı ve 
bâzı teklifler Yüce Meclisimizde müzakere edi
lerek kabul edilmişti. Bunlardan sadece, tas
hihi karara ait 440 ncı maddesi Yüce Cumhuri
yet Senatosunca kısa bâzı değişiklikler yapıl 
mak suretiyle Meclise iade edilmiş ve Millet 
Meclisi Komisyonunda da bu değişikliğe uyul
ması kabul edilmiş bulunmaktadır. 

Maruzatım kısadır. Senatoda yapılan deği
şiklik, sadece, Hukuk Usulü Muhakemeleri 
Kanununun 440 ncı maddesini değiştiren Meclis 
metninin 3 numaralı bendinin, 1 numaralı fık
rasındaki 8-nci maddede gösterilen dâvalarla, 
miktar veya değeri 10 000 liradan az olan dâ
valara ait hükümlerin onanması veya bozulma
sına ilişkin kararlar hakkında karar düzeltil
mesi yoluna gidilemeyeceği şeklinde, Meclisi
mizde kabul edilmişti. Senatoda buraya bir is
tisna getirmiştir ki, «2 numaralı fıkrasının 7 nu
maralı bendindeki dâvalar hariç» denilmiştir, 
ki bu mirasçıhk belgesi verilmesi hakkındaki 
isteklerle, bu belgenin değiştirilmesi veya ipta
li dâvaları hakkında verilen hükümleri kapsı
yor. 

Hali hazırda mer'iyette bulunan kanunumu
za göre, mirasçıhk belgelerinin verilmesi ve ip
tali hakkındaki dâvalar asliye mahkemelerinde 
görülmekte iken, son yapılan değişiklikle - sür
ati sağlamak bakımından - sulh mahkemesinin 
görevi dâhiline alınmıştı. Yalnız, bu mirasçıhk 
belgelerinin verilmesi veya bunların iptali dâ-
vaları bugün önem kazanmış dâvalardır. Yurt 
dışında birçok işçimiz çalışmaktadır. Bilhassa 
bu yönden, mirasçıhk hususlarının tespiti ko
laylıkla mümkün olamamaktadır. Bir dâvanın 
Temyizde incelenmesi sırasında atlanması müm
kündür ve bu takdirde mirasçıhk haklarının 
zayi olması ihtimali bahis konusudur. Diğer ta
raftan, çok zaman, bu konudaki hükümler, ya
ni mirasçıhk belgelerinin verilmesi veyahut da 
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bunların iptali hakkındaki dâvalar, çok zaman 
resmî kayıtlara dayanmaktadır, bunda bir at
lama vukubulmuşsa ve tashihi karar yoluna 
gidilemezse hak zıyaı neticesini doğuracaktır. 
Bu bakımdan, bu konuda tashihi karar usulü
nün, karar düzeltmesi usulünün kalbul edilme
si yerinde olmuştur. Cumhuriyet Senatosunun 
bu değişikliğini biz yerinde görmekteyiz. 

Diğer taraftan, yine aynı maddenin aynı 
bendinin dördüncü fıkrası vardı ki, Hukuk Ge
nel Kurulunca verilmiş kararlar hakkında ka
rar düzeltilmesi yoluna gidilememesi hususunu 
kapsıyordu. 

Muhterem arkadaşlarım, malûm olduğu üze-
-a, hukuk mahkemelerince verilen kararlar Tem
yiz Mahkemesince bozulduktan sonra, eğer 
lahkeme bozmaya uymayarak eski Hikmünde 

ısrar ederse, bu kabîl hükümler Hukuk Genel 
Kuruluna gider. Muhterem arkadaşlarım, Hu
kuk Genel Kurulunun da - ender de o'lsa - hata 
yaptığı vakıası karşısında, istisnalar arasından 
bunun da çıkarılmasının, Cumhuriyet Halk Par-
t'si grubu olarak, yerinde olduğu kanısındayız. 
Bu itibarla, bunun, Senatonun kabul ettiği ve 
Komisyonun da uyduğu şekilde kabul edilme
sini saygı ile arz ve teklif ediyoruz. .Saygılar 
sunarım. 

BAŞKAN — Başkaca görüşmek isteyen sa
yın milletvekili1?. Yok. 

Millet Meclisimizce kabul edilmiş bulunan, 
1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanu
nunun bâzı maddelerinin 'değiştirilmesi ve bu 
Kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkındaki 
Kanun tasarısının 440 ncı maddesi Cumhuriyet 
Senatosunca tadilen kabul edilmiş, Komisyonu
muz bu hususu benimsemiş bulunmaktadır. Be
nimsenip benimsenmemesi hususunu oylarınıza 
n ^ edeceğim. Benimsemeyi kalbul buyuranlar.. 
Tra.brl etmeyenler .. Kaibrl edilmiştir. 

Bu sur°tle, tasarı kanunlaşmıştır. 
2. — 1973 yılı Bütçe Kanununa bağh (A) 

işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poruna dair C. Senaton ve Bütçe Karma 
Komisyonu başkanlıkları tezkereleri (M. Mec
lisi : 1/829; C. Senatosu .- 1/194) (M. Mecli
si S. Sayısı : 878; C. Senatosu S. Sayısı : 255) (I) 

(I) 878 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna 
I eklidir. 
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•BAŞKAN — Devlet Bakanı sayın . İsmail 
Hakkı Tekinel tarafından verilmiş bulunan bir 
'önerge vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Bugünkü «Gelen Kâğıtlar»'da yer alan, 1973 

yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde 
değişiklik yapılması hakkında Kanun tasarısı' 
nın, Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunun 50 
nci Yıldönümünün kutlanması hakkındaki 
30 . 3 . 1973 tarihli ve 1701 sayılı Kanunun 9 
ncu maddesi gereğince teşkil edilen fona öde
nek sağlamayı öngördüğü dikkate alınarak, 48 
saatlik sürenin geçmesi beklenmeden günde
me alınıp, gündemdeki diğer bütün işlere tak-
dimen öncelikle görüşülmesini arz ve teklif ede
rim. 

İsmail Hakkı Tekinel 
Devlet Bakanı 

BAŞKAN — Sayın Devlet Bakanı İsmail 
Hakkı Te'kinel'in bu önergesinde yer alan ve Ge
len Kâğıtlara .girmiş bulunan, 1973 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısının, İçtüzü
ğümüzde yazılı süreyi beklemeksizin gündeme 
alınması hususunu evvelâ 'oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kahul etmeyenler.... Kaibul 
edilmiştir. 

Bütün işlere takdim en ve öncelikle görüşül
mesi hususunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul eddilmiş-
tir. 

Komisyon raporunun okunup okunmaması 
hususunu oylarınıza arz ediyorum. Okunmasını 

kabul edenler... Okunmamasını kabul edenler.. 
Okunmaması hususu Genel Kurulca kararlaştı
rılmıştır. 

Komisyon ve hükümet yerlerini almış bulun
maktadır. 

Tümü üzerinde görüşmek isteyen sayın Mil
letvekili?... Yok. 

Maddeler geçilmesi hususunu oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kaibul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum. 

1973 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkında 

kanun tasarısı -
Madde 1. — 1973 Yılı Bütçe Kanununa 

bağlı (A) işaretli cetvelin Maliye Bakanlığı kıs

mının 930 kod numaralı (MALÎ TRANSFER
LER) programının 09 kod numaralı (DİĞER 
MALÎ TRANSFERLER) alt programının 3 öde
nek türünde yeniden açılan 002 kod numaralı 
(Türkiye Cumhuriyetinin Kuruluşunun 50 nci 
Yıldönümünün Kutlama giderleri karşılığı) fa
aliyetinde 900 kod numaralı (Transferler «Bu 
ödenek 1701 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi ge
reğince teşkil olunan fon'a ödenir.») harcama 
kalemine (80 000 000) liralık olağanüstü ödenek 
konulmuştur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek iste
yen sayın Milletvekili'?... Yok. 

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

2 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. . . 
BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is

teyen sayın Milletvekili?... Yok. 

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

3 ncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 3. — Bu Kanunu Maliye Bakanı yü

rütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek iste

yen sayın milletvekili?.. Yok. 

Maddeyi' oy] arınıza arz e-diyorımı. Kaibu] eden
ler.,. Kaibul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

'Tümü üzerinde görüşmek isteyen sayın millet
vekili?.. Yok. 

Bilâhara açık oylarınıza arz edilecektir. 

3. — C. Senatosu İstanbul Üyesi Rifat Öz-
türkcine ve C. Senatosu Malatya Üyesi Hamdı 
Özer'in, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu 
Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi, 
bâzı ek maddeler ilâve edilmesi ve bâzı geçici 
maddeler eklenmesi ve 506 sayılı Sosyal Sigor
talar Kanununun 23, 68, 71 ve 106 nci madde
lerinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifleri 
ile Çalışma ve Plân komisyonlarından seçilen 
8'er üyeden kurulu 41 No. lu Geçici Komisyon 
raporu (2/551 2/680) (S. Sayısı : 855) (1) 

(1) 855 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonu
na eklidir. 
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BAŞKAN — Sayın Naci Çerezci tarafından 
verilmiş bir önerge vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
T. C. Emekli Sandığı ile Sosyal Sigortalar Ku

rumuna bağlı olanlar arasındaki gayri âdil fark
lılığı giderebilmek üzere hazırlanıp Komisyonu
muzda tadilen kabul olunan ve gündemin 56. sı
rasında 855 sayı ile kayıtlı 506 sayılı Kanunun 23, 
68, 71 ve .106 ncı maddelerinin değiştirilmesi hak
kındaki kanun teklifinin, 'büyük bir kitlenin ıs
tıraplarını. hir an evvel sona erdirebilmek maksa-
diyle gündemin diğer - bütün maddelerine takdi-
men öncelik ve ivedilikle görüşülmesini saygı ile 
arz ederim, 

41 Numaralı Geçici Komisyon 
Başkanı 

Niğde 
Naci Çerezci 

BAŞKAN —• Gündemde mevcut ve 855 Sıra Sa
yısında kayıtlı, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Ka
nununun 23, 68, 71 ve 108 ncı maddelerinin de
ğiştirilmesi hakkındaki kanun teklifinin bütün iş
lere takdimen öncelikle ve ivedilikle görüşülmesi, 
Geçici Komisyon Başkanı Sayın Naci Çerezci ta
rafından tal cbülunmaktadır. 

Bu hususu oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyon ve Hükümet 'buradalar; lütfen yer
lerinizi alın. 

Komisyon raporunun okunup okunmaması 
hususunu oylarınıza arz ediyorum. Okunmasını 
kabul edenler... Okunmamasını kabul edenler... 
Okunmaması hususu Genel Kurulca kararlaştırıl
mıştık. 

Tümü üzerinde görüşmek isteyen Sayın Asu-
tay, buyurunu?, efendim. 

BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri; huzurunuzda 
müzakeresi yapılan 506 sayılı Kanunun £3 ve 
diğer maddelerinin tadilini öngören bu teklif, 
Emekli Sandığı ile İşçi Sigortaları Kurumu ara
sında yıllardan heri tait'bik edilegelen ibir adalet
sizliğin giderilmesini sağlayan ibir tekliftir. 

5434 sayılı Kanuna tabi, yani Emekli Sandığı 
Kanununa tabi ol ani er için, hak sahiplerinin ölü
mü halinde eşi çocukları veya diğer hak sahiple
rine maaş intikal ederdi. O kanunda erkek ço
cukları için muayyen hir yaş haddi konmuş, fa
kat kız çocukları için hir yaş haddi konmamış 

idi. 506 sayılı Kanunda ise, erkek ve kız çocuk
ları için 18 yaşma kadar, tahsile devam ettiği 
takdirde 25 yaşma kadar maaş veriliyordu. 25 
yaşma girince tahsile devam etmiş olsa dahi kız 
çocuklarından da aylıklar kesilir, bu hüküm ha
kimdir. Halbuki takdir buyuracaksınız ki, kız 
çocuklarını 18 yaşında evlendirmek mümkün de
ğildir. Tahsile devam edemedikleri takdirde ve 
25 yaşma gelmelerinde dahi. evlenmeseler, hiçbir 
yerden geliri olmamalarına karşılık, bunların 
elinden tutacak kimse de yoktur, Onun için, 
Emekli Sandığı Kanununa tabi olan şahsın kız 
çocuklarına avrı hir hüküm 'getirilmiş, demiş ki, 
«Kız çocuklarının maaşları, hak sahibi olanlar 
evleninceye kadar devam eder.» 

Malûmları olduğu veçhile, evlenme, hayat so
nuna kadar devam etmez. Bâzı sebeplerle bir an
laşmazlık, evliliğin sona ermesine sebep olur. Ev
lenmenin sona ermesi halinde, Emekli Sandığı 
Kanununa tabi olan müesseselerdeki halk sahip
lerinin, kayıp ettikleri veya kesilmiş olan maaş
larının tekrar ihyası mümkündü. 506 sayılı Ka
nunda bu husus da yoktu. Boşanma halinde kim
sesiz kalan hanımlara el uzatan bir müessese yok
tu. Bu getirilmiş olan kanun -teklifinde, boşanma
ları halinde de eski haklarını iktisap etmelerine 
yer veren ve sağlayan hükümler vardır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bugün 
İçin Sosyal Sigoartalar Kurumunda yapmış oldu
ğum tetkik sonucunda tespit ettim ki, 20 bini 
aşkın kız çocuğu 18 yaşını geçtiği için maaşları 
kesilmiş. Evlenmeleri sona erdiği için, birçok an
neler bu haktim istifade edememiş duruma gel
mişler. 20 bin kişi bu kanunun çıkmasını bekli-
yc-J. 

Bundan evvel tadil edilen 506 sayılı Kanunda 
eks:k bir hüküm vardı. Ancak, bu kanun yürür
lüğe girdiği tarihten sonra vâki olan hâdiseler 
için maaşların ihyası 'düşünülmüştü. Bu kanun 
teklifinde yapdmış olan bu aksaklıkları bertaraf 
edebilecek bir geçici madde de getirilmiştir. Den
miştir ki, «Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarih
ten evvel vukubulan hadiseler, bu kanunun hü
kümlerinden istifade eder.» 

Kısaca arz etmek istiyorum; bu kanun, kim
sesiz kalmış, elinden tutan kimsesi bulunmayan 
kız çocuklarını evleninceye kadar himaye edecek
tir. Evlenmeleri sonucu anlaşmazlık yoluyle vâ
ki olmuş boşanmalarda, yine bu kanun hükümle-
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rine göre kesilmiş olan maaşları ihya edilecek; 
merde ve namerde muhtaç olmaktan kiz çocuk
ları kurtulacak, 'sakatlık hallerinde -de erkek ço
cuklarını himaye altına alabilecek hususlar getir
miş ve yine hak sahibi olmakla beraber ikinci ev
liliklerinin öön.ı ermesi halinde yine himayesiz ka
lan birçok hak sahiplerini hakka kavuşturacak
tı.'. 

Bu kanunu en az bugün için yirmi bin hak 
sahibi beklemektedir. Bu kanunu kabul buyurur
sanız, bütün bu imkânsız kimselere elinizi uzata
caksınız, merde ve namerde muhtaç olma duru
mundan kurtaracaksınız, 

Bu kanunun Yüce Mecliste kabulü ile yirmi 
bin kişinin tam Meclise bağlılığı sağlanmış ola
caktır, Kanunun, ivedilik ve öncelikle müzakere
sini salğayan Yüce Meclise en derin 'saygılarımı 
arz eder, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Tümü üzerinde başkaca görüş
mek isteyen sayın miletvekili?.. Yok. 

Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul buyuranlar... Kabul demeyen
ler.., Kabul edilmiştir. 

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir 
geçici madde eklenmesi hakkında kanun teklifi 

Madde 1. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Ka
nununun 23 ncü maddesi aşağdıaki şekilde değiş
tirilmiştir : 

Madde 23. — İş kazası veya meslek hastalığı 
sonucu ölümlerde aşağıdaki hükümler uygulanır: 

I - Ölen sigortalının 88 nci madde gereğince 
tespit edilecek yıllık kazancının % 70'inin; 

A) Dul karısına % 50"si, gelir alan çocuğu 
bulunmayan dul karısına üçte ikisi; 

B) Sigortalı eşinin ölümü tarihinde çalışa
mayacak durumda malûl veya 55 yaşını doldur
muş olan ve geçiminin sigortalı tarafından sağ
landığı 'belgelenen kocasına % 50'si, gelir alan 
çocuğu bulunmayan aynı durumdaki kocaya üçte 
İkİSİ; 

G) • Çocuklardan : 
a) 18 yaşını, ortaöğrenim yapması halinde 

20 yaşını, yüksek öğrenim yapması halinde 25 ya
şını doldurmamış olan veya çalışamayacak du
rumda malûl bulunan ve Sosyal Sigortaya, Emek
li Sanlıklarına tabi çalışmalarından dolayı gelir 
veya aylık almayan erkek çocuklarla yaşları ne 
olursa olsun evli olmayan., evli olmakla beraber 
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sonradan hoşanan veya dul kalan ve Sosyal Si
gortaya, Emeldi Sandıklarına tabi bir işte çalış
mayan, -buralardan 'gelir veya aylık almayan kız 
çocukların her birine % 25'i, 

h) (a) fıkrasında belirtilen ve sigortalının 
ölümü ile anarız ve t-abasız kalan veya sonradan 
bu duruma düşenlerle ana ve babaları arasında 
evlilik 'bağlantısı bulunmayan yahut sigortalı ba
hanın ölümü tarihinde evlilik bağlantısı bulun
makla beraiber anaları sonradan evlenenlerin her 
birine % 50'si, 

Oranında yıllık gelir bağlanır, 
Sigortalının ölüm 'tarihinde 18 veya 20 yaşı

nı doldurmuş olup gelire hak kazanmamış durum
da olan erkek çocuklar, sonradan öğrenim yapar
larsa (a), fıkrasındaki haklardan yararlanırlar. 

I I - Sürekli iş göremezlik geliri sermaye ola
rak ödenmiş bulunan sigortalının ölümü halinde 
hak sahiplerine, sigortalıya verilen sermaye na
zara alınmaksızın bu kanun hükümlerine göre ge
lir bağlanır. 

I I I - Sigortalı tarafından evlât edinilmiş, ta
nınmış veya nesebi düzeltilmiş yahut babalığı 
hükme 'bağlanmış çocukları ile sigortalının ölü
münden sonra doğan çocukları, bağlanacak gelir
den yukarıda belirtilen esaslara göre yararlanır
la.-. 

IV - Hak sahibi eş ve çocuklara bağlanacak 
gelirlerin toplam sigortalının yıllık kazancının 
% 70'ini geçemez. Bu sınırın aşılmaması için ge
rekirse, hak sahibi kimselerin gelirlerinden oran
tılı olarak indirimler yapılır. 

V - Sigortalının erkek çocuklarına bağlanan 
gelirler çocuğun 18 yaşını, ortaöğrenim yapma
sı halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim yapması ha
linde 25 yaşını dolduracağı tarihe kadar devam 
eder. Çalışamayacak durumda malûl olan erkek 
çocukların gelirleri bu yaşlara vardıktan sonra 
da kesilmez. Ancak geliri kesilen erkek çocuklar
dan sonradan çalışamayacak durumda malûl olan
lara, Sosyal Sigortaya yahut Emekli Sandıkları
na tâhi çalışmalarından dolayı gelir veya aylık 
almamaları şartı ile, malûllük durumlarının tes
pitine e:;;as teşkil eden rapor tarihini talebeden 
aybaşından itibaren yeniden gelir bağlanır. 101 
nci madde hükmü saklıdır. 

VI - Sigortalının dul karısı evlenirse geliri 
kosilir, Gelirin kesilmesine yol açan evlenme son 
bulunca gelir yeniden bağlanır. Sonraki kocasın-



M. Meclisi B : 101 30 . 4 . 1973 O : 1 

'dan da gelir almaya hak kazanan dul karıya, 'bu 
gelirden fazla olanı ödenir. 

VII - Sigortalının kız çocuklarına 'bağlanan 
gelirlei', Sosyal Sigortaya, Emekli 'Sandıklarına 
'tâbi işlerde çalışmaya başladıkları veya evlendik
leri tarihi takibeden devre hasından itibaren ke
silir. Gelirin kesilmesine yol açan sebebin ortadan 
kalkması halinde 1 nci bölümün (C) fıkrası hük
mü saklı kalmak şartıyle, bu tarihten haşlanarak 
yeniden gelir bağlanır. Ancak evliliğin son bul
ması ile kocasından da gelir almaya hak kazanan 
kimseye bu gelirlerden fazla olanı ödenir. 

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

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

Madde 2. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Ka
nununun 68 nci maddesi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir : 

Madde 68. — Ölen sigortalının aylık bağlan
masına hak kazanan kimselerine aşağıdaki hüküm
lere göre aylık bağlanır. 

I - Ölen sigortalının 67 nci madde gereğince 
tespit edilecek aylığının; 

A) Dul karısına % 50'si, aylık alan çocuğu 
bulunmayan dul karısına üçte ikisi; 

B) Sigortalı eşinin ölümü tarihinde çalışa
mayacak durumda malûl veya 55 yaşım doldur
muş olan ve geçiminin sigortalı tarafından sağ
landığı belgelenen kocasına % 50'si, aylık alan 
çocuğu bulunmayan aynı durumdaki kocaya üçte 
ikisi; 

C) Çocuklardan; 
a) 18 yaşını, ortaöğrenim yapması halinde 

20 yaşını, yüksek öğrenim yapması halinde 25 ya
şını doldurmamış olan veya çalışamayacak du
rumda malûl bulunan ve Sosyal Sigortaya, Emek
li sandıklarına tabi çalışmalarından dolayı gelir 
veya aylık almayan erkek çocuklarla yaşları ne 
olursa olsun evli olmayan, evli olmakla beraber 
sonradan boşanan veya dul kalan ve Sosyal Sigor
taya, Emekli Sandıklarına tabi bir işte çalışma
yan, buralardan gelir veya aylık almayan kız ço
cukların her birine % 25'i, 

b) (a) fıkrasında belirtilen ve sigortalının 
ölümü ile anasız ve babasız kalan veya sonradan 
bu duruma düşenlerle ana ve babaları arasında 
evlilik bağlantısı bulunmayan yahut sigortalı ba
banın ölümü tarihinde evlilik bağlantısı bulun

makla beraber anaları sonradan evlenenlerin her 
birine % 50'si, 

Oranında aylık bağlanır. 
Sigortalının ölüm tarihinde 18 veya 20 yaşını 

doldurmuş olup aylığa hak kazanmamış durum
da olan erkek çocuklar, sonradan öğrenim yapar
larsa (a) fıkrasındaki haklardan yararlanırlar. 

I I - Sigortalı tarafından evlât edinilmiş, ta
nınmış veya nesebi düzeltilmiş yahut babalığı 
hükme bağlanmış çocukları ile, sigortalının ölü
münden sonra doğan çocukları, bağlanacak aylık
tan yukarıda belirtilen esaslara göre yararlanır. 

I I I - Hak sahibi eş ve çocuklara bağlanacak 
aylıkların toplamı sigortalıya ait aylığın tutarını 
geçemez. Bu sınırın aşılmaması için gerekirse hak 
sahibi kimselerin aylıklarından orantılı olarak in
dirmeler yapılır. 

IV - Sigortalının erkek çocuklarına bağlanan 
aylıklar, çocuğun 18 yaşını, ortaöğrenim yapma
sı halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim yapması ha
linde 25 yaşını dolduracağı tarihe kadar devam 
eder. Çalışamayacak durumda malûl olan erkek 
çocukların aylıkları bu yağlara vardıktan sonra 
da kesilmez. Ancak aylığı kesilen erkek çocuk
lardan sonradan çalışamayacak durumda malûl 
olanlara, Sosyal Sigortaya yahut Emekli Sandık
larına tabi çalışmalarından dolayı gelir veya ay
lık almamaları şartıyle malûllük durumlarının 
tespitine esas teşkil eden rapor tarihini takibeden 
aybaşından itibaren yeniden aylık bağlanır. 101 
nci madde hükmü saklıdır. 

V - Sigortalının dul karısı evlenirse aylığı ke
silir. Aylığın kesilmesine yol açan evlenme son 
bulunca aylık yeniden bağlanır. Sonraki kocasın
dan da aylık almağa hak kazanan dul karıya bu 
aylıklardan fazla olanı ödenir. 

VI - Sigortalının kız çocuklarına bağlanan ay
lıklar, Sosyal Sigortaya, Emekli Sandıklarına ta
bi işlerde çalışmaya başladıkları veya evlendikleri 
tarihi takibeden devre başından itibaren kesilir. 
Aylığın kesilmesine yol açan sebebin ortadan 
kalkması halinde I nci bölümün (C) fıkrası hük
mü saklı kalmak şartıyle, bu tarihten başlana
rak yeniden aylık bağlanır. Ancak evliliğin son 
bulması ile kocasından da aylık almağa hak ka
zanan kimseye bu aylıklardan fazla olanı ödenir. 

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

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul bu
yuranlar... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Madde 3. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar 
Kanununun 71 nci maddesinin (C) bendi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir : 

C) 18 yaşını veya ortaöğrenim yapması ha
linde 20 yaşını, yüksek öğrenim yapması halin
de 25 yaşını doldurmamış yahut yaşları ne olursa 
olsun çalışamayacak durumda malûl bulunan er
kek çocuklarla evli olmayan kız çocukların her bi
rine % 25i, 

Yukarki fıkrada belirtilen ve sigortalının ölü
mü ile anasız ve babasız kalan veya ana ye ba
baları arasında evlilik bağlantısı bulunmayanla
rın her birine % 50'si, 

Toptan ödeme şeklinde verilir. 

BAŞKAN — 3 ncü madde üzerinde görüş
mek isteyen sayın milletvekili?.. Yok. 

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

Madde 4. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Ka
nununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir : 

Geçici Madde — Bu kanunun yürürlüğe gir
diği tarihten önce ölen sigortalıların, gelir ve
ya aylıkları kesilmiş olan yahut gelir veya ay
lık bağlanmamış bulunan kimselerinden, bu ka
nun gereğince gelir veya aylığa hak kazananla
rına kanunun yürürlük tarihinden sonra yazılı 
talepte bulunmaları halinde, bu kanunun yürür
lük tarihini takifbeden dönem başından itibaren 
gelir veya aylık bağlanır. 

Bu kanunun 1 nci madesi ile değiştirilen 23 
ncü maddenin V, VI ve VII nci bölümleri ile 2 
nci maddesi ile değiştirilen 68 nci maddenin IV, 
V ve VI nci bölümleri hükümleri saklıdır. 

Çeşitli sigorta kanunlarına göre eş ve ço
cuklara ödenmekte olan gelir ve aylıklar aynı 
dönem başından itibaren bu kanunla değiştirilen 
23 ve 68 nci maddelerde belirtilen esaslara uy
gun olarak bağlanacak: gelir ve aylıklar sevi
yesine getirilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek iste
yen sayın Milletvekili?... Yok. Maddeyi oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek iste
yen sayın Milletvekili?... Yok. Maddeyi oyları
nıza arz arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 6. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen sayın Milletvekili.?.. Yok. Maddeyi oyla
rınıza arz ediyorum. Kaibul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde görüşmek isteyen 
sayın Milletvekili?... Yok. Tümünü oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir Tasarı Meclisimizce ka
bul edilmiş bulunmaktadır. 

4. — 5539 sayılı Karay ol arı Genel Müdür
lüğü kuruluş ve görevleri hakkındaki kanunun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesine, 2 ek ve 1 geçi
ci madde eklenmesine ve bâzı maddelerinin kal
dırılmasına dair kanun tasarısı ve İçişleri, İmar 
ve İskân, Adalet, Bayındırlık ve Plân komisyon
larından 3 er üyeden kurulu 108 No. lu Geçici 
Komisyonu raporu (1/800) (S. Sayısı : 872) (1) 

BAŞKAN — Sayın Bayındırlık Bakanı Nu
rettin Ok ve 108 numaralı Geçici Komisyon Baş
kam sayın İlhan Ersoy tarafından verilmiş 
önergeler vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü 

kuruluş ve görevleri hakkındaki kanunun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine, 2 ek ve 1 geçi
ci madde eklenmesine ve bâzı maddelerinin kal
dırılmasına dair kanun tasarısı, Geçici Komis
yonda (görüşülmüş ve kabul edilen şekliyle Mil
let Meclisine sunularak gündeme alınmıştır. 
(ıS. Sayısı : 872). 

Karayolları Genel Müdürlüğünün kurulu
şunu ve görevlerini bugünkü şartlara göre 
yeniden düzenleyen tasarı, ücretli yol yapılma
sına da hukukî imkân bahşedecektir. Tasarı, bu 
yönüyle, Ağustos ayında bitirilecek olan Bo
ğaziçi Köprüsünün işletmesini ilgilendirmekte
dir. 

Tasarının kanunlaşması sağlanmazsa geçiş-
ücreti tahsili çok zor ve belkide imkânsız hale 
gelebilecek, süratle çıkmadığı takdirde de ge
rekli ön hazırlıklar yapılamayacağından açılış
ta işletme zorlukları doğalbilecektir. 

Esasen kısa olan ve müzakeresi fazla zaman 
almayacak bu tasarının, Geçici Komisyonun 

(1) 872 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna 
eklidir. 
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'önerdiği şekilde öncelik ve ivedilikle ve diğer 
tasarılara tercihen görüşülmesini arz ve teklif 
ederim. 

Nurettin Ok 
Bayındırlık Bakanı 

Yüksek Başkanlığa 

22 yıldan bu yana Karayollarımızdaki büyük 
gelişmeler, son yıllardaki yeni bâzı tesisler ve 
(bu arada inşası ikmâl edilmek üzere bulunan 
Boğaz Köprüsü ile ele alınmış olan birkısım oto
yolların durumu), 5539 sayılı Karayolları Ge
nel Müdürlüğü Kuruluş ve görevleri hakkında
ki Kanunda acilen bâzı değişiklikler yapılması
nı gerekli kılmaktadır. Bu maksatla hazırlanıp 
Geçdei Komisyonumuzda görüşülerek (öncelik 
Ve ivedilikle ıgörüşülmesi teklifiyle) Genel Ku
rula arz olunan, gündemin (birinci görüşmesi 
yapılacak iteler) meyanında 63. sırada yer alan 
872 S. Sayılı Kanun tasarısının diğer bütün 
işlere takdimen, öncelik ve ivedilikle görüşül
mesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
108 Numaralı Geçici Komisyon 

Başkanı 
Kütahya 

İlhan Ersoy 

BAŞKAN — Sayın Bayındırlık Bakanı Nu
rettin Ok ve Geçici Komisyon Başkanı Sayın İl
han Ersoy tarafından verilmiş 'bulunan önerge
ler Genel Kurula arz edilmiştir. 872 İS. Sayısın
da kayıtlı ve gündemimizde bulunan 5539 sayı
lı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Gö
revleri 'hakkındaki Kanunla ilgili kanun tasa
rısının 'bütün işlere takdimen, öncelikle ve ive
dilikle görüşülmesi hususu her iki önergeyle 
talep edilmektedir. Her iki önergeyi müştereken 
işleme koyuyorum ve oylarınıza arz ediyorum. 
KaJbul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Komisyon ve hükümet yerlerini almışlardır. 
Komisyon raporunun okunup okunmaması hu
susunu oylarınıza arz ediyorum. Okunmasını ka
bul edenler... Okunmamasını kabul edenler... 
Okunmaması hususu ka'bul edilmiştir. 

Tümü üzerinde Sayın Hasan Tosyalı, buyu
runuz. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 
Başkanım; değerli arkadaşlarım; 

Memleketimizin kalkınmasında ıen büyük 
hizmeti ve en büyük gücü üzerinde taşımakta 
olan Karay ollarımızın Kuruluş ve Görevleri 
Kanununda, değişiklik getiren kanun tasarısı 
çok geç kalmış almakla beraber, bugün müza
kere edilmekte olmasını çok ımutlu bir olay ola
rak telâkki ediyorum. 

Buna ilâveten, bu kanun tasarısının kabul 
edilmesiyle birlikte, paralı yollar da ihdas edile
bileceğinden ve İstanbul köprümüzün de sürat
le hizmete açılacağı imkân dahiline gireceğin
den ve bilhassa paralı yollardan temin edilecek 
paralarla bugüne kadar ihmal edilmiş olan geri 
kalmış 'bölgelerimizdeki yol yokluğuna bir neb
ze olsun çare bulunacağından, kanun tasarısının 
tümünü kabul ettiğimi belirtir ve bu kanunun 
süratle meriyete girmesini candan temenni ede
rim. Kanun kabul edildiği takdirde Karay olla
rımıza başarılar dilerim. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Tümü üzerinde görüşmek iste
yen 'başkaca sayın milletvekili i . Yok. Madde
lere geçilmesi hustısunu oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler.., Ka'bul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü kuru
luş ve görevleri hakkındaki Kanunda bâzı de

ğişiklikler yapılmasına dair kanun tasarısı 

Madde 1. — 5539 sayılı Kanunun 2, 3, 4, 9, 
15, 19, 20 nci maddeleri aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

BAŞKAN —• Çerçeve maddesidir, bilâhara 
oylarınıza arz edeceğim; madde 2'yi okutuyo
rum : 

Madde 2. — Karayolları Genel Müdürlüğü
nün görevleri şunlardır : 

A) Bu kanuna göre tarif olunan otoyol, 
Devlet ve il yolları ağına giren yol güzergâh
larını ve bunların değişikliklerini hazırlayıp, 
imar mevzuatı kapsamına giren yerlerde İmar 
ve İskân Bakanlığının onayına sunmak, imar 
mevzuatı kapsamına girmeyen yerlerde doğru -
dan doğruya tâyin ve tespit etmek, hazırlaya
cağı programlar uyarınca yol ve köprüleri inşa 
ve ıslah etmek, onarmak ve güvenlikle kullanıl
malarını sağlayacak şekilde sürekli bakım al
tında bulundurmak ve bu konularda gerekli 
eğitim yapmak, 
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B) Bütün yol ağlarının inşası, onarımı, ba
kımı ve diğer hususlar hakkında teknik esas
larla vasıf ve şartları tesbit etmek, 

C) Yolların kullanılışına, teknik emniyet 
ve korunmasına ait esas ve kaideleri tesbit et
mek," yürütmek ve uygun göreceği yol işaretle-

D) Bu maddede sayılan işler için lüzumlu 
harita, etüt ve proej işlerini yapmak ve yaptır
mak, 

E) Genel Müdürlüğün çalışmalarına ait bil
gileri toplamak, basmak, yayınlamak, 

F) Yolların yapım, ıslah, onarım ve bakı
mına, emniyetle işlemesine gerekli garaj ve 
atölyeleri, makina ve malzeme ambarlarıyle de
polarını, idare binalarını, servis ve akaryakıt 
tesislerini, lâboratuvarları, deneme istasyonla
rını, yol boyu inkişafı ve ağaçlandırılmasına lü
zumlu fidanlıkları, dinlenme yerlerine, bakım ve 
trafik emniyetini sağlayacak bina ve lojmanları, 
verici telsiz istasyon]arıyle gerekli muhabere 
şebekelerini, Genel Müdürlüğün görevlerinin 
verimli yönetimine yarayacak diğer her türlü 
sosyal tesisleri, hazırlayacağı veya hazırlatacağı 
plân ve projelerine göre yapmak, donatmak, iş
letmek, kiralamak ve bakımlarını sağlamak, 

G) Genel Müdürlüğün görevlerinin yapıla
bilmesi için lüzumlu her türlü malzeme, alât, 
edevat, taşıt, makina ve donatımlarına, bunla
rın işletilmesi ve onarılması için gerekli bütün 
malzemeyi seçmek, sağlamak, icabında gereken
leri imal etmek veya ettirmek, depo etmek, 
onarmak, gerekli ambar, atelye ve tesisleri do
natmak ve işletmek, 

K) Genel Müdürlüğün görevleri içinde bu
lunan işlerin yapılması, trafik akımının emni
yetle ve kolaylıkla sağlanması için gerekli 
(arazi dâhil) her türlü binalı ve binasız taşın
maz malları kamulaştırmak, satmalmak, kira
lamak, kanunlarına göre geçici olarak işgal et
mek, 

I) Otoyol, Devlet ve il yolları ile ilgili di
ğer kanunların tahmil ettiği işleri yapmak. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde görüş
mek isteyen sayın milletvekili?.. Yok. Bir öner
ge vardır okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 2 nci 

madedsinin ilişikte sunduğum şekilde değiştiri
lerek kabulünü arz ve teklif ederim. 

Kayseri İzmir 
Hayrettin Nakipoğlu Burhanettin Asutay 

Madde 2. — Karayolları Genel Müdürlüğü
nün görevleri şunlardır : 

A) Bu kanunda tarif olunan otoyol, Devlet 
ve il yolları ağına giren yol güzergâhlarını ve 
bunların değişikliklerini hazırlayıp, imar mev
zuatı kapsamına giren yerlerde İmar ve İskân 
Bakanlığının onayına sunmak, imar mevzuatı 
kapsamı dışında kalan yerlerde doğrudan doğ
ruya tâyin ve tesbit etmek, hazırlayacağı prog
ramlar uyarınca yol ve köprüleri inşa ve ıslah 
etmek, onarmak ve emniyetle kullanılmalarını 
sağlayacak şekilde sürekli bakım altında bulun
durmak ve bu konularda gerekli eğitim yap
mak, 

B) Bütün yol ağlarının inşası, onarımı, ba
kımı ve diğer hususlar hakkında teknik esaslar
la vasıf ve şartları tespit etmek, 

C) Yolların kullanılmasına, teknik emniyet 
ve korunmasına ait esas ve kaideleri tespit et
mek, yürütmek ve uygun göreceği yol işaretle
rini tesis etmek, 

D) Bu maddede sayılan işler için lüzumlu 
harita, etüt ve proje işlerini yapmak ve yaptır
mak, 

E) Genel Müdürlüğün çalışmalarına ait bil
gileri toplamak, basmak, yayınlamak, 

F) Yolların yapım, ıslah, onarım ve bakı
mına, emniyetle işlemesine gerekli garaj ve atöl
yeleri, makina ve malzeme ambarları ile depo
larını, servis ve akaryakıt tesislerini, lâboratu
varları, deneme istasyonlarını, tarihî yol ağla
rına ait köprü ve diğer bütün yan tesisleri, yol 
boyu inkişafı ve ağaçlandırılması için lüzumlu 
fidanlıkları, dinlenme yerlerini, bakım ve trafik 
emniyetini sağlayacak bina ve lojmanları, ve
rici telsiz istasyonları ile gerekli muhabere şe
bekelerini, Genel Müdürlüğün görevlerinin da
ha verimli şekilde yönetimine yarayacak diğer 
her türlü sosyal tesisleri, hazırlayacağı ve ha
zırlatacağı plân ve projelerine göre yapmak, 
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yaptırmak, onarmak, donatmak, işletmek, ki
ralamak ve bakımlarını sağlamak, * 

Xjt) Bu maddede belirtilen görevlerin yapı
labilmesi için lüzumlu her türlü alât, edevat, 
taşıt ve makinalar ile donatımlarını, bunların 
işletilmesi ve onarılması için gerekli bütün mal
zemeyi seçmek, sağlamak, gerekenleri imal et
mek veya ettirmek, depo etmek, onarmak, ge
rekli ambar, atelye ve tesisleri donatmak ve iş
letmek, 

II) Genel Müdürlüğün görevleri içinde bu
lunan işlerin yapılması, trafik akımının emni
yetle ve kolaylıkla sağlanması için gerekli 
(arazi dâhil) her türlü binalı ve binasız taşın
maz malları kamulaştırmak, satmalmak, kirala
mak, kanunlarına göre geçici olarak işgal 
etmek, 

1) Otoyol, Devlet ve il yolları ile ilgili di
ğer kanunların tahmil ettiği işleri yapmak. 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
GEÇÎCI KOMİSYON BAŞKANI İLHAN 

ERSOY (Kütahya) — Sayın Başkan, esasen 
yapılan değişiklik, redaksiyon mahiyetindedir. 
Baskı hataları düzeltilmek suretiyle, yapılmış
tır. Bir de, birkaç gün önce kanunlaşmış olan 
1710 sayılı Eski Eserler Kanununda bulunan bir 
hükme, paralel hüküm getirilmiştir. Bir boşluk 
doldurulmuştur, onun için aynen katılıyoruz 
efendim. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Önerge 
hakkında bir iki temennimiz var, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — önerge hakkında söz olur mu ? 
önergeyi kabul ederse Komisyon,. Hükümete so
rarız, kabul etmezse yalnız önerge sahibine 
söz veririz. 

Hükümet?.. 
BAYINDIRLIK BAKANI NURETTİN OK 

(Çankırı) — Uygundur Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor. 
Hükümet uygun bulduğunu beyan ediyorlar. 
önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tadil şekliyle maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul 
edilmitşir. 

Madde 3. — Bu kanunda yazılı işler Genel 
Müdür tarafından yürütülür. Genel Müdür bu 
işleri yetki ve sorumluluklarıyle birlikte kısmen 
veya tamamen Genel Müdür yardımıcılarına, 

| Daire Başkanlarına, Genel Müdürlüğe hağlı 
müstakil ünite âmirlerine, Bölge Müdürlerine 

I ve bunların yardımıcılarına yaptırılabilir. 
Ancak, bu husus Genel Müdürün sorumlulu-

I ğunu ortadan kaldırmaz. 
I BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is

teyen sayın milletvekili?.. Yok. Maddeyi oyları- . 
I niza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etme

yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Karayolları Genel Müdürlüğü 
I Genel Müdürün idaresi altında üç Genel Mü

dür Yardımcısı ve beş müşavir ile, 
I Merkezde : 

Otoyolları Dairesi Başkanlığı, 
Etüt ve Proej Dairesi Başkanlığı, 
Yapım Dairesi Başkanlığı, 
Bakım Dairesi Başkanlığı, 
Köprüler Dairesi Başkanlığı, 

I Maikna ve İkmâl • Dairesi Başkanlığı, 
Plân ve Bütçe Dairesi Başkanlığı, 
İdarî İşler Dairesi Başkanlığı, 
Personel Dairesi Başkanlığı, 
Murakabe Kurulu Başkanlığı, 

I Hukuk Müşavirliği, 
Savunma Sekreterliği, 
Organizasyon ve Metod Müdürlüğü ve Say-

I manlık Müdürlüğünden, 
I Bölge müdürlükleri, Otoyollar müdürlükle

riyle Makine ve İkmal Grup şefliklerinden, 
I Teşekkül eder.. 

I BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen sayın milletvekili?.. Yok. Madde ile ilgili 
bir önerge vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
I Görüşülmekte olan kanun tasarısının 4 ncü 

maddesinin ilişikte sunduğum şekilde düzeltil
mesini arz ve teklif ederim. 

Kayseri 
Hayrettin Nakiboğlu 

Madde 4. — Karayolları Genel Müdürlüğü; 
Genel Müdürün idaresi altında üç Genel Müdür 
Yardımcısı ve beş müşavir ile, 

Merkezde : 
Otoyolları Dairesi Başkanlığı, 
Etüt ve Proje Dairesi Başkanlığı, 
Yapım Dairesi Başkanlığı, 
Bakım Dairesi Başkanlığı, 

I Köprüler Dairesi Başkanlığı, 
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Makina ve İkmal Dairesi Başkanlığı, 
Plân ve Proje Dairesi Başkanlığı, 
İdarî İşler Dairesi Başkanlığı, 
Personel Dairesi Başkanlığı, 
Denetim Kurulu Başkanlığı, 
Hukuk Müşavirliği, 
Savunma Sekreterliği, 
Organizasyon ve Metot Müdürlüğü, 
Saymanlık Müdürlüğünden, 
Taşrada : 
Bölge müdürlükleri, Otoyollar müdürlükleri 

ile Makina ve İkmal Grup şefliklerinden, 
Teşekkül eder. 

BAŞKAN — Bir önerge daha var, onu da 
okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte bulunan tasarının 4. madde

sindeki «Murakabe Kurulu Başkanlığı» deyi
minin «Teftiş ve Murakabe Kurulu Başkanlığı» 
olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederim.. 

Saygılarımla. 
Ankara 

A. Sakıp Hiçerimez 

BAŞKAN •— önergeleri ayrı ayrı işleme ko
yacağım. 

(Kayseri Milletvekili Hayrettin Nakiboğlu'-
nun önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İLHAN 

ERSOY (Kütahya) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
BAYINDIRLIK BAKANI NURETTİN OK 

(Çankırı) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Hayrettin Nakiboğlu'-
nun önergesine Komisyon ve Hükümet katıl
maktadır. önergevi oylarınıza arz ediyorum, 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Sayın Sakıp Hiçerimez'in önergesini tekrar 
okutuyorum. 

(Ankara Milletvekili Ahmet Sakıp Hiçeri
mez'in önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İLHAN 

ERSOY (Kütahya) — Sayın Başkanım, diğer 
kabul etmiş olduğumuz önergede, esas itibariyle 
Murakabe Kurulu değiştirilmiş oluyor. Denetim 
Kurulu denmek suretiyle, hepsini kapsayan ye

ni bir isimle ve oradaki terimlere uygun bir şe
kilde değişiklik yapılmış oluyor, bu itibarla bu 
yeni önergeye katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Bir evvel kabul buyurduğunuz 
önerge muvacehesinde, meselenin geniş kapsam
lı olarak halledilmiş bulunduğunu, bu sebeple 
katılmadığını Komisyon ifade ediyor. 

önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

Maddeyi tadil şekliyle oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 9. — Genel Müdürün teklifi üzerine, 
Karayolları Genel Müdürlüğünün merkez ve taş
ra kuruluşlarını, hizmetlerin gerektirdiği şekil
de düzenlemeye ve taşra kuruluşlarının sınır ve 
yerlerini tespit etmeye Bayındırlık Bakanı yet
kilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek iste
yen sayın milletvekili?.. Yok. Bir önerge var, 
okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 9. mad

desinin ilişikte sunduğum şekilde değiştirilme
sini arz ve teklif ederim. 

Kayseri 
Hayrettin Nakiboğlu 

Madde 9. — Genel Müdürün teklifi üzerine, 
Karayolları Genel Müdürlüğünün merkez ve 
taşra kuruluşlarını, hizmetin gerektirdiği şekil
de düzenlemeye ve taşra kuruluşlarının yerle
rini ve sınırlarını tespit etmeye Bayındırlık Ba
kanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi bir nevi redakte eder 
mahiyette gözüküyor önerge. Komisyon Baş
kanı?.. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İLHAN 
ERSOY (Kütahya) — Evet Sayın Başkanım, 
«Sınır ve yerlerini» ifadesi yerine «Yer ve sınır
larını» demek suretiyle daha düzeltilmiş bir şe
kildir. Bu itibarla katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor, Hükümet 
katılıyor. 

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

Maddeyi tadil şekliyle oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
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IV - Yol ağları 
Madde 15. — Karayolları Genel Müdürlüğü

ne ait yollar 3 sınıfa ayrılmıştır : 
A) Otoyollar, 
B) Devlet yolları, 
C) 11 yolları, 
A) Otoyollar : Üzerinde erişme kontrolü

nün uygulandığı Devlet yollarıdır. 
Genel olarak otoyollar ücretlidir. Bunlardan 

alınacak ücretin tespiti ve zarurî hallerde ücret
siz olması uygun görülen kesimlerinin tâyini 
Karayolları Genel Müdürünün teklifi üzerine 
Bayındırlık Bakanına aittir. 

B) Devlet yolları : Önemli bölge ve il mer
kezlerini deniz, hava ve demiryolu istasyon, is
kele, liman ve alanlarını birbirine bağlayan bi
rinci derecede anayollardır. 

C> 11 yolları : Bir il sınırı içinde ikinci cle-
V rece önemi haiz olan ve şehir, kasaba, ilçe ve 

bucak gibi bellibaşlı merkezleri birbirine ve 
il merkezine ve komşu illerdeki yakın ilçe mer
kezlerine, Devlet yollarına, demiryolu istasyon
larına, limanlara, hava alanlarına ve kamu ihti
yacının gerektirdiği diğer yerlere bağlayan yol
lardır. 

Bu üç sınıfa ait yol ağları kamu yararı, Millî 
Savunma ihtiyaçları ve bu ağların gelişmesine 
tesir eden ekonomik âmiller gözönünde tutul
mak suretiyle Karayolları Genel Müdürlüğü ta
rafından tespit ve Bayındırlık Bakanlığı Yük
sek Fen Kurulunca incelendikten sonra Bayın
dırlık Bakanının onayı halinde uygulanır. Dü
zeltmeler, değiştirmeler ve eklemeler de aynı 
usule bağlı olarak yapılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen?.. Sayın Asutay, buyurun. 

BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Bu maddenin (A) fıkrasını takibeden pa
ragrafta bir endişem var. Onun için huzurunu-
nu işgal ettim. 

(A) fıkrasını takibeden paragraf ; 
««Genel olarak otoyollar ücretlidir, Bunlar

dan alınacak ücretin tespiti ve zarurî hallerde 
ücretsiz olması uygun görülen kesimlerinin ta
yini Karayolları Genel Müdürünün teklifi üze
rine Bayındırlık Bakanına aittir.» diyor. 

Şimdi bu yollardan alınacak ücretlerin tes
piti, tayini Genel Müdürün teklifi üzerine Ba
yındırlık Bakanına ait. Nesi ait?. 

Şimdi bir yolun kilometresinden veya sını
rından smra geçişte Karayolları Umum Mü
dürlüğü bir ücret tespit eder. 3 lira der, 5 lira 
der, 7 lira der... Bunu Bayındırlık Bakanlığına 
teklif eder. Bayındırlık Bakanı bu teklifi kabul 
etmezse, yeniden bir teklif tanzim edilecek de
mektir. Ama, Genel Müdürlüğün tayin ettiği, 
tespit ettiği her türlü teklifi Bayındırlık Ba
kanı yeniden bir değerlendirmeye tabi tutmalı
dır? Her yapılmış olan teklifi kabul etmez, ge
riye iade edilirae; bu, uzun zamanda meselenin 
tatbikini ve uygulamasını sağlar, büyük zaman 
kaybına sebep teşkil eder. Onun için, Bayındır
lık Bakanlığına yapılmış olan teklifin üzerinde 
bir tadil yapma yetkisi öngörülmekte midir? 
Son karar mercii Bayındırlık Bakanlığı olduğu
na göre, yapılan teklifler üzerinde bir tadil yap
maya, yeni bir ücretin tespiti hususunda, uy
gar ve tatbik edeceğimiz kimseleri tedirgin et
meyecek yetkisi nedir? Bu hususta Komisyon 
ve Sayın Hükümet ne düşünür; bu açıklık ka
zanırsa,- bunun üzerinde tadil için hazırlamış 
olduğum ayrı bir önergeyi takdim edeceğim; 
ama Komisyonun bu mesele üzerinde bir açık
lama yapmasında zaruret var sanırım. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Başer, buyurunuz. 
HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Sa

yın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Bugün Türkiye'de vakıa şudur ki, yol emni

yeti yoktur. Çünkü, Ankara, İstanbul, İzmir 
arasındaki anayollar çift yönlü yollardır. Kar
şılıklı gelen vasıtalar önlerinde seyreden vası
tayı geçmek isterken sürücüler geçiş mesafesi
ni tahmin edemediklerinden büyük kazalar 
meydana gelmekte, bu da mal ve can kaybına 
sehebolmaktadır. 

Şimdi, bu maddede sadece otoyollar yeni 
ihdas edilmiştir, Devlet yolları, il yolları zaten 
mevcuttur. 

Acaba, otoyollarıyle Devlet yolları birleşti
rilip, mevcut güzergâhlar çift yol haline getiri
lip vatandaşın ifadesine arz edilmesi hususu 
varken, bir de otoyollar açacağız diye Devlet 
yolları ihmale mi uğrayacaktır? 

Her ne kadar burada Devlet yollarını deniz, 
hava ve demiryolu istasyon, iskele, liman ve 
alanlarını birbirlerine bağlayan birinci derece
de anayollardır demişse de, bunlar daha ziyade 
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sahil bölgelerini içine alıyor demektir. Halbuki, 
diğer yollar bunun dışında kalıyor. 

Diğer bir getirilen yenilik de, «otoyollar» 
adı altında, birçok yollar plânda ücretli bir ha
le getirilecektir; buna işaret ediliyor. 

Tabiî ki, otoyol birçok masrafı gerektirecek
tir. Bütçeden bu masraf yapılacak mı, yapılma
yacak mı, o da belli değil. 

ıSaym Bakan ve Sayın Genel Müdür iyi bi
lirler, birçok arkadaşlarımız her gün mevcut 
yolların asfaltlanması, kaplama yapılması ve 
düzeltilmesi için Karayolları Genel Müdürlü
ğünün bölge müdürlüklerini rahatsız ederken, 
tekrar otoyolları gibi bir hususu nasıl gerçek
leştireceğini ben şimdiden tahmin edemiyorum. 
Bu bakımdan mevcut Devlet yollarını ve il yol
larını asfalt hale getirip, vatandaşı tozdan kur
tardıktan sonra otoyolların yapımına geçilebi
lir kanaatindeyim. 

ıSaygılar sunarım. 

(BAŞKAN — Sayın Komisyon, buyurunuz. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İLHAN 

ERtSOY (Kütahya) — Sayın Başkan, çok de
ğerli arkadaşlarım ; 

Üzerinde görüşme yaptığımız madde, esas 
itibariyle arkadaşlarımın çok isabetle işaret bu
yurdukları gibi, bir yenilik getirmektedir. «Oto
yollar» tâbirini de karayolları literatürüne sok
makta ve memleketmizde otoyollar yapılmasını, 
yani bir başka deyimle geçen yıl kabul etmiş ol
duğumuz Erişme Kontrollü Yollar Kanununda 
kabul etmiş olduğumuz erişme kontrollü yol, 
yani paralı yol yapılmasını da öngörmektedir. 

Çok değerli arkadaşlarım, esas itibariyle 
otoyolların yapılması; yani paralı yol yapılma
sı fikri şuradan gelmiştir : Bu yollar kendi 
kendini finanse edeceği için, Karayollarına yük 
olmayacak, dolayısıyle Karayolları bütçenin 
dar imkânlarından istifade suretiyle, bütçenin 
kendilerine verdiği az imkânları daha iyi de
ğerlendirmek suretiyle sosyal değerde Anado
lu'nun en ücra köşelerine kadar giden yolları 
yapma imkânına kavuşacaklardır. 

Otoyolların paralı yol olduğunu Yüce He
yetinize arz ederken şu hususu bilhassa teba
rüz ettirmekte fayda mülahaza etmekteyim: 
Parasız yolu bulunmayan iki merkez arasında 
otoyol yapılmayacaktır. Ödeme gücü yeterli ve ge
lişmiş bölgelerimizde parasız yolları da bulunan 

— 28 

30• . 4 . 1973 O : 1 

yerlerde ayrıca, bunun dışında otoyollar yapıla
caktır. Henüz Türkiye'de hiç bir yerde yoktur. 
Ancak, yapıldığı takdirde faraza İstanbul - İz
mit gibi bir kesimde, halen yapılmakta olan Bo
ğaz köprüsünün bulunduğu yerde otoyol yapıla
caktır. Bundan elde edilen para doğrudan doğru
ya Karayollarının bütçesine katılacaktır ve dola-
yısiyle Karayolları, bu kendi kendini finanse eden 
yollara masraf yapmaktan kurtulmak suretiyle 
başka yerlerde başka imkânları kullanma olana
ğını bulacaktır. Bu hususu bilhassa arz etmek 
isterim. 

Bunun dışında, arkadaşlarımın bir tereddütü-
nü daha izale etmek için söylüyorum: 

Muhterem arkadaşlarım, bu bir vergi değildir. 
Bu bir hizmet karşılığıdır. Aynı zamanda Kara
yolları Genel Müdürlüğünce tespit edilecek, he
sap edilecek, Bayındırlık Bakanlığına gelecek, 
- muhterem arkadaşım Asutay'm temas buyur
dukları hususu cevaplandırmak için arz ediyo
rum - Bayındırlık Bakanlığı da bunu elbette 
kendi elemanlarına, yani Bakanlığındaki yüksek 
dereceli bir kurula, Fen Kuruluna tetkik ettire
cek, nihaî şeklini alacak, reddedecek, düzeltecek 
ve aynen onaylayabilecektir. Yoksa, Karayolla
rından gelen şeyin aynen tatbiki, tasdiki diye bir 
şey bahis konusu olamayacaktır. Nitekim madde
nin son paragrafında kamu yararının tespiti, ka
muyla ilgili hususların tespiti hususunda dahi 
Bayındırlık Bakanlığına bu yetkiler verilmiştir. 

Saygılarımla arz ederim. 

BAŞKAN — 15 nci madde üzerinde başkaca 
görüşmek isteyen sayın milletvekili?.. Yok. 

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

V - GELİRLER 
Madde 19. — Karayolları Genel Müdürlüğü

nün gelirleri şunlardır : 
1. Devlet bütçesinden yapılacak yardımlar, 
2. Her türlü bağışlar ve diğer çeşitli gelirler, 
3. Faizler, 
4. Lüzumu kalmayan veya hurdalaşan yol 

makine ve atelyeleriyle eşyasının ve taşınmaz mal
ların satışlarından elde edilen gelirler, 

5. Müteahhitlere sözleşmeleri gereğince veri
lecek malzeme, âlet, edevat, depo, arazi ve sai-
renin kira bedelleri, 

6. Taahhütlerini kısmen veya tamamen yeri
ne getirmeyen müteahhitlerden alınacak gecikme 
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ve saire tazminatı ve müteahhitlerin irad kaydo- j 
lunan teminat akçeleri, 

7. Geçişi ücretli olan yol, köprü ve tünel
lerin her çeşit gelirleri, 

8. Akaryakıtlardan alman gümrük resimleri. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek iste- I 
yen sayın milletvekili?.. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Sayın 
Başkan, Komisyondan bir sual sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Mad

dede «Devlet bütçesinden yapılacak yardımlar» 
deniyor. Burada «Devlet bütçesinden ayrılacak ı 
tahsisat» desek daha iyi olmaz mı? Sanki lütfen 
yardım yapılacakmış gibi bir anlama geliyor. 
Bir açıklık verelim. Karayolları çok mühim bir 
mesele. 

BAŞKAN — Sorunuzu sorun, Sayın Başer; ' 
madde tedvin etmeyin. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Bunu 
bu şekilde tâdil edemez miyiz, diye soruyorum. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Komisyon. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İLHAN 

ERSOY (Kütahya) — Sayın Başkanım, eski ku
ruluş kanununda aynı -tâbir geçmektedir; yani 
«Devlet bütçesinden yapılacak yardımlar» tâbiri 
geçmektedir. Malûmuâliniz Karayolları katma 
bütçeli bir kuruluştur. Bu itibarla, bağışlar, yar
dımlar gibi tâbirlerin geçmesi daha isabetli olur. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Madde üzerinde başkaca görüşmek isteyen sa

yın milletvekili?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 20. — 19 ncu maddenin 7 numaralı 
bendinde yazılı gelirler, aynı mahiyetteki yol, 
köprü ve tünellerin yapım, bakım, onarım ve iş
letmesinde kullanılmak üzere bir taraftan Kara
yolları Genel Müdürlüğü bütçesinde açılacak 
özel bir tertibe gelir, diğer taraftan da bütçe cet
vellerinin ilgili projelerine Maliye Bakanlığın
ca ödenek kaydolunur. Bu ödenekten yılı içinde 
sarfedilmeyen kısmı ertesi yıla, yukarıdaki esas
lar dairesinde, devren gelir ve ödenek kaydolu
nur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek iste
yen sayın milletvekili?.. Yok. j 
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Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
buyuranlar.. Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiş
tir. 

Çerçeve maddeyi tekrar okutuyorum efendim. 
Çerçeve 1 nci madde tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Çerçeve 1 nci maddeyi daha ev

vel kabul edilen 2, 3, 4, 9, 15, 19 ve 20 nci mad
deleri ile birlikte oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — 5539 sayılı Kanuna yeniden 
aşağıdaki 3 ek madde eklenmiştir : 

Ek madde 1. — Karayolları Genel Müdür
lüğü; görevlerine giren konularda, Devlet daire 
ve kuruluşlarıyle kamu tüzel kişileri, dernekler ve 
diğer kurum ve kuruluşlar tarafından veya dış 
yardımlardan karşılanmak suretiyle vâki olacak 
talepler üzerine, bu hizmetleri imkânları nispe
tinde, bedeli mukabilinde ve yapılacak anlaşma
lar esasları dahilinde ifaya, keza bu konuda adı 
geçen yol ağlarının güvenliği bakımından yol gi
riş ve çıkışlarının düzenlenmesini sağlayacak te
sislerin (konaklama tesisleri ve akaryakıt satış 
istasyonları gibi) yapılmasında ilgililerin zikredi
len esaslar dahilinde istediklerini karşılamaya 
yetkilidir. 

Bu suretle elde olunacak paraların gelir ve 
ödenek kaydıyle bu işlerden önce de harcama ya
pabilme yetkisi, maddeler arası aktarma ve öde
nekten harcanmayan kısmın ertesi yıla devrine 
dair esaslar Karayollar Genel Müdürlüğü Bütçe 
kanunlarında gösterilir. 

BAŞKAN — Ek madde 1 üzerinde görüşmek 
isteyen sayın üye?.. Yok. Madde ile ilgili bir de
ğişiklik önergesi vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanun tasarısındaki (Ek 

Madde 1) in ilişikte sunduğum şekilde değiştiril
mesini arz ve teklif ederiz. 

Kayseri İzmir 
Hayrettin Nakiboğlu Burhanettin Asutay 

Ek Madde 1. — Karayolları Genel Müdürlü
ğü; Devlet daire ve kuruluşları ile kamu tüzel 
kişileri, dernekler ve diğer kurum ve kuruluşlar 
tarafından vâki olacak görevleri ile ilgili hizmet 
taleplerini, kendi imkânları nispetinde, yapıla
cak anlaşmalar esasları dahilinde ve karşılıkları 
adı geçen kuruluşlarca veya dış yardımlardan 
karşılanmak şartiyle yerine getirmeye, ayrıca bu 
kanunda belirtilen yol ağlarının emniyeti bakı-
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mından yol giriş ve çıkışlarının düzenlenmesini 
sağlayaeak konaklama tesisleri ve akaryakıt sa
tış istasyonları gibi çeşitli tesislerin yapılmasına 
dair ilgililerin taleplerini, yukarıda belirtilen 
esaslara uygun olarak karşılamaya yetkilidir. 

Bu suretle elde olunacak paranın gelir ve 
ödenek kaydı, bu işlerden önce de harcama yapa
bilme yetkisi, maddeler arası aktarma ve ödenek
ten harcanmayan kısmının ertesi yıla devrine ait 
esaslar, Karayolları Genel Müdürlüğü Bütçe Ka
nunlarında gösterilir. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon ve Sayın Hü
kümet okunmuş bulunan önergeye katılıyorlar mı 
efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İLHAN 
ERSOY (Kütahya) — Katılıyoruz Sayın Başkan. 

BAYINDIRLIK BAKANI NURETTİN OK 
(Çankırı) — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN —• Sayın Komisyon ve Sayın Hü
kümet okunmuş bulunan önergeye 'katıldıklarını 
beyan etmektedirler. Önergeyi oylarınıza arz ©di
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Ek madde 1 'i 'tadil şekliyle oylarınıza sunuyo
rum. Kaibul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
•edilmiş/tir. 

Ek madde 2'yi okutuyorum: 
Ek madde 2. — Karayolları Genel Müdürlü

ğü; özel bir meslek bilgisine ve ihtisasına ihtiyaç 
gösteren geçici işlerden, zarurî hallere münha
sır olmak üzere, Maliye Bakanlığıyle Devlet Per
sonel Dairesinin görüşlerine dayanarak Bakanlar 
Kurulu kararıyle sözleşmeli yerli ve yabancı per
sonel çalıştırabilir. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İLHAN 
ERSOY (Kütahya) — Sayın Başkanım, «işler
den» tâbiri «işlerde» olacak efendim, baskı hata
sı olmuştur, düzeltilmesini İstirham ediyoruz, 

BAŞKAN — Peki efendim, o şekilde tas
hih ediyoruz. Madde üzerinde 'Sayın Asutay, 
buyurunuz efendim. 

BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Hemen arz edeyim ki, bu kanunun geçici 2 nci 
maddesi işlemez, iş'leyemez; bugüne kadar hiçbir 
müessesede işlemedi. 657 sayılı Kanun tadil edil
dikten sonra, vevmiyeli personeli aylığa bağladı
ğımız günden bugüne kadar Karayolları Genel 
Müdürlüğü elindeki elemanların yüzde 60'ını kay-

| betti. Eskiden ihtisas sahibi arkadaşlar yevmiye 
ile çalışırlarken hayat şartlarını omuzlayabiliyor-
lardı, 1327 sayılı Kanun geldi, yan ödemeler or
tadan kaldırıldı, bunun sonucu bütün elemanlar 
özel sektöre kaydı, bütün elemanlar Libya'ya 'git
tiler, Afrika'ya giden arkıdaşlarımız var, Alman
ya'ya gidenlerin de rakamı küçümsenmeyecek ika-
dar büyük. Mütehasıs 'arkadaşlarımızın okullarını 
bitirdikten sonra geldikleri zaman aldıkları maaş 
1 400 - 1 500 lira arasındadır. Bu ücretle bu 
kişileri burada çalıştırmaya bugün imkân yok
tur. Bir toplu sözleşme yapma hakları yoktur ki, 

I hayat •şartlarını dikkate almak suretiyle b ;r yev
miye isteyebilsinler, ancak mevcut statüye göre 
yılda bir kademe yatay, üç yılda bir dikey terfi
leri var, başka bir meseleleri yok. Bu madde üze
rinde söylenecek söz çok, ancak maddenin niçin 
işlemeyeceğini arz edebilmek için bu noktaya par-

I inak bastım. 
«Karayoları Genel Müdürlüğü; özel bir mes

lek bilgisine ve ihtisasına ihtiyaç gösteren geçici 
işlerden, zarurî hallere münhasır olmak üzere, 

I Maliye Bakanlığıyle Devlet Personel Dairesinin 
görüşlerine dayanarak Bakanlar Kurulu kararıy-

I le sözleşmeli yerli ve yabancı personel çalıştıra
bilir.» denilıncktedir. Şimdi, Genel Müdürlük 
geçici bir işte çalıştırmak maksadıyle sözleşmeli 
personel istihdam edebilmek için Bayındırlık Ba
kanlığına evvelâ müracat edecek, Bayındırlık Ba
kanlığı Maliye Bakanlığına gönderecek, Maliye 
Bakanlığı Personel Dairesine gönderecek, Perso
nel Dairesi meseleyi inceleyecek; netice itibariy
le kabul veya reddedecek Devlet Personl Dair-
si reddederse yevmiyeli personeli nasıl çalıştıra
bileceksiniz, hangi ahvalde Maliye Bakanlığının 
olurunu alabilirsiniz, Personel Dairesi hangi ih
tiyaca bugüne kadar cevap verebilmiştir?.. Onun 
için bu madde işlemez. 

Madem ki, Karayolları Genel Müdürlüğüne 
münhasır olmak üzere bir gerçeği; kendisine ayrı
lan bütçeyle hizmetleri yürütemediği 'gerçeğini 
görmüşüz ve paralı yol sistemini getirmişiz, hak
lı bir yol sistemi geltirmişiz: Meselâ bir örnek ola
rak arz edeyim; Devlet Demiryolları zarar eder. 
Neden zarar eder? Devletin bedava yapmış oldu
ğu yolardan otobüsler 7 saatte, 8 saatte İzmir'e 
gider; Devlet Demiryolları, alt tesislerini yap
madığı için, yolcuyu 14 saatte İzmir'e götürür; 
onun için kışın, bayramlarda Devlet Demiryol-

J larma itibar vardır, sair zamanlarda otobüse iti-
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• bar vardır; çünkü, 35 liraya götürür. Şimdi bü- I 
tün bu meseleleri bertaraf edebilecek yeni /bir sis
tem getirdik. O halde Bakanlığa bir yetki tanı
yalım. Bingime kadarki 'tatbikatı da dikkate ala
rak, ibu maddeyi şu kale getirelim: Ya Bakanlı
ğa itimat ederiz, ya Genel Müdürlüğe itimat ede
riz veya etmeyiz. Birisi çıkıp 'diyebilir ki, efen
dim 'bu siyasî suiistimal olur!.. Nasıl siyasî suiis
timal olur!.. Efendim, Bakan istediğini Genel 
Müdürlüğe atar; yok, ben buna inanmıyorum. 
Madde şu kale gelmelidir : «Karayolları Genel 
Müdürlüğü, özel 'bir meslek 'bilgisine ve ihtisası
na ihtiyaç gösteren geçici işlerden, zarurî hallere 
münhasır olmak üzere, Bayındırlık Bakanının gö
rüşünü alarak sözleşmeli veya yabancı personel 
çalıştırabilir.» Yani, Genel Müdürlük, benim »bu 
işte yaibancı ve yevmiyeli personel çalıştırmaya 
ihtiyacım var, geçici iştir, zorunlu İştir ve aynı 
zamanda zorunlu İmleri de arz etmek suretiyle, 
<ben 'burada şu kadar kadro çalıştırmalıyım de
melidir; Genel Müdürlük, bunu demelidir ve Ba
kanlık bunu tetkik etmelidir; yeterli gördüğü 
takdirde, Bakanlığın görüşünü almak suretiyle, 
bu geçici işlerde yevmiyeli yabancı ve yerli per
sonel çalıştırmalıdır. Bunu Maliye- Bakanlığına, 
bunu Personel Dairesine bırakırsanız, müracaat 
tarihinden ancak 6 ay sonra, en erken 4 ay son
ra bir sonuç alırsınız ki, o zaman da bu iş biter. 

Sayın milletvekilleri, bir noktayı arz ve işaret 
etmek istiyorum. Bugün iki kıtayı birleştirmiş 
olan şu asma köprümüzde ne kadar Türk mühen
disi çalışıyor; bunların karşısında ne kadar ya
bancı mühendis var? 20 kişinin oynadığı oyunu, 
iki tane az ücretli, memleket hizmetiyle yanan 
mühendis arkadaşımızın nasıl göğüs! ediklerini, na
sıl gece ve gündüzlerini bu köprüye-harcadıkları-
nı, kışın soğuğunda, yazın sıcağında, bütün me
şalelerinde nasıl kendilerini harcadığını görür-
nüîi. Bu köprü orada çalışan mlliyetçi mühendis
lerin işidir. Aldıkları para, özel sektörde çalışan 
bir kalem efendisinin aldığı ücretin üzerinde de
ğildir. O bakımdan müsaade ediniz sayın millet
vekilleri, bunu Personel Dairesi ve Maliye Ba
kanlığına bırakmayalım. Umum Müdürlüğün yet
kisi, tespiti üzerine Bakanlık bu ihtiyacı değerlen
dirsin; Maliyeye gitmeden, Personel Dairesine 
gitmeden, bu müesseseyi ibya edelim. 

Bunun için bir önerge veriyorum; iltifatınızı 
rica eder, teşekkür ederim. I 

BAŞKAN — Sayın Alaca, buyurunuz. I 
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İSMAİL HAKKI ALACA (Kars) — Muh
terem Başkan, aziz arkadaşlarım; 

Ek 2 nci maddenin müzakeresi sırasında kı
saca maruzatta bulunmak zorunda kaldım. 

Türkiye'mizin, bilhassa Karayolları camiası
nın büyük gayret ve çabalarını üzerine teksif 
ettiği İstanbul Boğaz Köprüsü (İnşaatının te
meli atılmadan evvel ki birçok aksak görüşle
re rağmen) bir şahaser olarak iki kıtayı birleş
tirmiştir. Adeta - tabir caizse - eski çağlarda 
yaratılan büyük eserlerin bir devir değişikliği 
ifadesi ve tarifi içinde tesmiye edldiği gibi, 
bu eser de hakikaten bizim için, Asya ve Av
rupa kıtaları için âdeta bir çağ değişikliğini 
ifade etmektedir. 

Şimdi, bu büyük eserle, bu köprü ile, bugün 
fennin ilerlemesi ve ondan sonra trafiğin art
ması dolayısiyle, klâsik mahiyette gördüğümüz 
yol, köprü ve birçok geçitler yanında, daha 
önemli tesislerin yapılması ile karşı karşıya 
bulunmaktayız. Binaenaleyh, ek 2 nci madde ile 
derpiş edilen ve büyük ihtisasa ihtiyaç ve zaru
ret hissetiren bâzı tesisler karşısında, hakika
ten mütehassıs kimselerle ve bunların ihtisasla
rına ihtiyaç vardır ve bu zaruret mevcuttur. 
Binaenaleyh, Hükümetçe getirilen ek 2 nci mad
dede bu zarurete yer verilmiş bulunmasında 
isabet mevcuttur. Ancak, işin önemi gözönün-
de bulundurulursa, burada fazla formalitelere 
yer vermeksizin, bu madde hükmünün yerine 
getirilmesi için kanunî sebepler mevcuttur. Bu 
itibarla, benden evvel konuşan arkadaşımın da 
ifade ettiği gibi, Maliye Bakanlığı, Devlet Per
sonel Dairesinin görüşünü almaya ihtiyaç duy
mamalıdır. Doğrudan doğruya, maddenin ter
tibi, «Bakanlar Kurulu kararıyla sözleşmeli yer
li ve yabancı personel çalıştırılabilir.» şeklinde 
olursa daha isabetli olur. Kaldıki, burada doğ
rudan doğruya alâkalı Karayollarıdır. Bunların 
istekleriyle, doğrudan doğruya Bakanlar Ku
rulundan karar istihsal edilir ve bu ihtisas er
babının istihdamı sağlanmış olur. Hem bu du
rum ayrıca, arkadaşlarımdan birisinin de ifade 
ettiği gibi, Personel Kanunu hükümlerine de 
tamamen uyar. Bu itibarla, biz ele bu istikâmet
te bir takrir verdik. Takririmize iltifat edilme
sini istirham eder, saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı, buyurun efen
dim. 
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HASA NTOSYALI (Kastamonu) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Şu kanun münaselbetyile saym Asutay tara
fından verilen önergeye aynen iştirak ediyo
rum. Sebebi de şu : 

Bugün, Karayollarının başındaki en büyük 
âmire, Genel Müdüre sorarsanız der ki ; «Benim 
en büyük derdim eleman noksanlığıdır:» En 
ücra memleket köşesine gidin, projeyi yapana, 
plânı yapana, müteahhitleri kontrol edene so
run, eleman noksanlığından şikâyet eder. Ma
karalarda çalışan tekniklere sorun, eleman nok
sanlığından şikâyet ederler. Yağdancılara sorun, 
eleman noksanlığından şikâyet ederler. Bugün 
Karayollarının, felce uğramasının ve kapasite
nin üstünde iş yapamamasının sebebi eleman 
noksanlığıdır. 

Şöyle bir kanun müzakere edilmekte iken, 
saym Bayındırlık Bakanına şahsen söyledim, 
tekrar edeceğim - Meclis tarafından sempati ile 
karşılanan bir Bayındırlık Bakanı, çalışkan bir 
Karyollan Genel Müdürü varken ve sayın arka
daşımız da böyle bir önerge vermişken, buna 
hepimizin iltifat etmesini ve Karayollarının 
içinde bulunduğu personel durumunu mutlaka 
ibu yoldan halletmemizi uygun buluyorum. He-
pizin buna iltifat etmenizi saygılarımla arz ede
rim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Komisyon Başkanı, bu

yurunuz efendim. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ÎLHAN 

ERSOY (Kütahya) — Sayın Başkan, Muhterem 
arkadaşlarım; 

Bu madde hakkında kısaca maruzatta bu
lunmak istiyorum. 

Ek madde 2 ile, Karayolları Genel Müdür
lüğüne, özel 'bir meslek bilgisine ve ihtisasına 
ihtiyaç gösteren geçici işlerde, zarurî hallere 
münhasır olmak üzere, Maliye Bakanlığı ile 
Devlet Personel Dairesinin muvafakatinin alın
ması ve Bakanlar Kurulu kararıyla yerli ve 
yabancı sözleşmeli personel kullanma imkânı ge
tirilmektedir. 

Yüksek malûmlarıdır; 657 sayılı Kanun ile 
bu kanunu tadil etmiş olan 1327 sayılı Kanun
da, kuruluş kanunlarında, «Sözleşmeli perso
nel kullanılmasına i'm'kân verilen hallerde» di
ye başlar ilgili madde. Aynı ibareleri, aynı ifa-
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deleri kullanmak suretiyle, Maliye Bakanlığı 
ve Devlet Personel Dairesinin olumlu görüşü
nün alınması ve Bakanlar Kurulu kararını da 
şart koşar. Madde, komisyonumuzca bu espiri-
ye aynen sadık 'kalınarak ve bundan evvel 
13 . 7 . 1972 de!609sayı ile kanunlaşmış bulu
nan Bayındırlık Bakanlığı Kuruluş ve görevle
riyle ilgili Kanunda da kabul etmiş olduğumuz 
metne aynen uyulmak suretiyle tedvin edilmiş 
ve huzurlarınıza böyle getirilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, kuruluş kanunla
rında bu ifadeleri aynen kullanıyoruz. Ama, 
bütün bunlara rağmen, çok değerli arkadaşla
rımın fikirlerine de Komisyon o'larak iştirak 
ediyoruz. Burada ki «Maliye Bakanlığı ile Dev
let Personel Dairesinin görüşlerine dayanarak» 
ifadesinin bir haşiv olduğu dahi iddia edilebi
lir. Ana kanunda, Personel Kanununda yer al
dığına göre, bu ifadeleri çıkarmakta bir beis 
görmüyoruz. Muhterem arkadaşlarım saym Ala
ca'nın bu yoldaki takririne katıldıkları takdir
de biz de Komisyon olarak katılıyoruz. Bu şekil
de maddenin düzeltilmesi halinde bir aksaklık 
doğmayacağına inanıyoruz. 

Bu hususu arz ettikten sonra, müsaade eder
seniz bir husus daha kısaca temas etmek iste
rim. 

!Son günlerde, kuruluş kanunlarına, Perso
nel Kanununun gerektirdiği için konmuş olan 
bu ve benzeri maddelere, bâzı kuruluşlarca 
karşı çıkıldığı, çeşitli şekillerde tenkid konusu 
yapıldığı, hepinizce malûmdur. 

Muhterem arkadaşlar; bir kuruluş kanunu
na sözleşmeli persinel kullanma imkânını veren 
hükümler koymak, mutlaka sözleşmeli perso
nel kullanılmasını gerektirmez; ancak, bu im
kânı sağlar Türk mühendis ve mimarlarının 
bulunduğu bir yerde, bunların görebileceği iş
ler var ise ve onlar bu işi liyakatla görüyorlar
sa, - ki memleketimizde bu büyük ölçüde 'böyle
dir- bunun yerine bir yabancı personel getirme
yi hiç bir kamu kuruluşunun, aklının köşesin
den bile geçirmeyeceği hepinizin de malûmu
dur; Esasen bunun formaliteleri daha uzun
dur. 

Bu itibarla, bu konuda tenkitlerin lüzumsuz 
olduğunu, maddeye konan bu hükmün sadece 
imkân sağlamak üzere getirilmiş bulunduğunu 
ve hizmetlerin mümkün olduğu kadar Türkiye'-
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deki yerli mühen'dis ve mimarlara gördürülme-
sinin esas bulunduğunu dikkatinize arz etmek 
istiyorum. 

Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Ek madde 2 üzerinde başkaca 
görüşmek isteyen sayın milletvekili var mı?.. 
Yok. 

Önergeler vardır, okutuyorum. 

(Sayın Başkanyığa 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının ek 

mad. 2'den 
«Maliye Bakanlığıyle Devlet Personel Dai

resinin görüşlerine dayanarak» 
İbaresinin metinden çıkarılmasını arz ve ri

ca ederim. 
Saygılarımla. 

İzmir 
Burhanettin Asutay 

Sayın Başkanlığa 
Ek ikinci maddedeki (Maliye Bakanlığıyla 

Devlet Personel Dairesinin görüşlerine dayana
rak) tâbirinin kaldirilmasmı dilerim. 

Kars 
İsmail Hakkı Alaca 

BAŞKAN -— Her iki önerge de aynı mahi
yettedir. Bu sebeple müşterek işleme koyuyo
rum. Sayın Komisyon? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İLHAN 
ERSOY (Kütahya) — Biraz evvelki beyanımda 
katıldığımızı arz ettim efendim. 

BAŞKAN —. Sayın Komisyon, kürsüden vâ
ki olan beyanlarında katıldıklarını arz ettiler. 

Sayın Hükümet katılıyor mu efendim? 
BAYINDIRLIK BAKANI NURETTİN OK 

(Çankırı) — Hükümet de katılıyor. 

BAŞKAN — Hükümet de katılıyor. 
iSaym Alaca ve Sayın Asutay'm önergeleri 

aynı mealdedir. Bu sebeple önergeleri müştere
ken muameleye koyuyorum; oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. Ka
bul edilmiştir. 

Maddeyi tadil şekliyle oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. Ka
bul edilmiştir. 

Ek Madde 3'ü okutuyorum. 
Ek madde 3. — İl yolları ağına giren taşın

maz mallar, üzerindeki tesisler ile birlikte ilgi

li idareler tarafından Karayolları Genel Mü
dürlüğüne parasız devir ve temlik olunur. 

BAŞKAN — Ek madde 3 üzerinde görüş
mek isteyen sayın milletvekili var mı? Yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler.. KaMl etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi tekrar okuuyorum. 
(2 nci madde tekrar okundu) 
BAŞKAN — Maddeyi ek 1, 2 ve 3 ncü mad

delerle birlikte oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 3. — 5539 sayılı Kanunun 5, 6, 7, 14* 

16, 17, 18, 24 ve 25 nci maddeleri yürürlükten 
kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen sayın milletvekili?.. Yok. Maddeyi oyla
rınıza arz ediyorum.. Kabul edenler.. Kabul et
meyenler.. Kabul edilmiştir. 

4 ncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 4. — Bu kanun yayımı tarihinde yü-

rürlüle girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is

teyen sayın milletvekili?. Yok. Maddeyi oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler.. Kabul etme
yenler.. Kabul edilmiştir. 

5 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 5. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is

teyen sayın milletvekili?. Yok. Maddeyi oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler.. Kabul etme
yenler.. Kabul edilmiştir. 

Kamunun tümü üzerinde sayın Tosyalı buyu
runuz efendim. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve 
Görevleri hakkındaki kanun tasarısı Yüce Mec
lisimizce kabul edilmiştir. Memleketimize ve 
Karayollarına hayırlı olmasını dilerim. 

Bu arada 3 tane temennim var. Bunlarında 
Karayolları Genel Müdürlüğünce ve Sayın Ba
yındırlık Bakanlığımızca dikkat nazara alın
masını temenni ediyorum; bunlar sırasıyle şun
lardır : 

HİLMİ BİÇER (Sinop) — BoyaJbat yolunu 
da söyle.. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — 1. Karayol
ları Genel Müdürlüğünün yeni kuruluş ve gö-

— .33: — 
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revleri hakkındaki kamımı ile temin edilen pa
ralarla, ilerlemiş bölgeler değil, geri kalmış 
- Kastamonu gibi geri kalmış - bölgelerdeki yol
suz sahaların öncelikle yollarının yapılması; 

2. — En mühimlerinden birisi de muhterem 
arkadaşlarım, bugüne kadar Devlet yolları üze
rinde, il yolları ve bundan sonraki otobanlar 
üzerinde yapılmış ve yapılacak sanayi tesis
leri, hepimizin gördüğü gibi, İstanbul'dan İz
mit'e ve Ankara'dan Etimesgut ve Sineanköy'e 
kadar olan yol üzerinde ve iki taraflı olarak 
zincirvarî yolun iki tarafını tıkayacak şekilde 
dizilmiş bulunmaktadır. Bu durum bir faciadır. 
ve bu facia dünyanın hiçbir yerinde yoktur. 
Şehircilik ve Türk genel kalkınmasına uyma
maktadır. İşin doğrusu şöyledir : 

Anayol açılır. Anayolun sağına soluna, her 
ı5Û0 metrede bir tâli, yani ikinci derecede yol
lar uzatılır. Kurulacak yeni sanayiler bu tâli 
yollar üzerinde karşılıklı olarak kurulur. Bu 
ö'OO'er metre aralıkla açılacak yeni tâli yollar 
üzerinde kurulacak sanayi sahaları arasındaki 
500 metrelik boşluğa, 50 ilâ 100 metrelik bü
yük sosyal konutlar, tesisler kurulur. Hal böyle 
olmasına rağmen, maalesef.. 

H. AVNİ KAVURMAÖIOĞLU (Niğde) — 
Bununla ne alâkası var? 

ıHASAN TOSYALI (Devamla) — Var.. Te
mennidir.. 

Maalesef, yeni yapılacak otobanlar, Devlet 
yolları üzerinde, yine iki tarafına hiçbir geçit 
vermeyecek şekilde sanayi tesisleri boncuk gi
bi dizilirsee, bu durum memleket kalkınmasının 
aleyhinedir. Sayın Bayındırlık Bakanlığının 
memleket imarında, Karayollarının da karayolu 
yapımında bu hususu dikkat nazarına almasını 
temenni ediyorum. 

3 ncü temennim şudur : Muhterem arkadaş
larım, demin bir parça söyledim, bu memleketin 
karayolu yapılacaksa, elemana, makineye ve 
paraya ihtiyacı vardır. Parayı ve makineyi biz 
Devlet Bütçesinden temin ediyoruz; fakat ma
alesef eleman temininde çok güçlük çekiyoruz; 
mevcudu da elden kaçırıyoruz. Mutlak surette, 
diğer Devlet iktisadî teşebbüsleriyle birlikte, 
başta Karayolları olmak üzere, bunların perso
nelini hizmette tutacak şekilde, gerekli kanunî 
tedbirler, terfi, yan ödeme ve bunları tatmin 
edici hususlar temin edilmelidir. Ancak bu sa

yede buradan çıkardığımız güzel kanunlar he
define ulaşabilir. 

Bu huhusları temenni mahiyetinde arz eder, 
saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Bayındırlık Bakanı Ok, 
teşekkür mahiyetinde görüşmek üzere buyuru
nuz efendim. 

BAYINDIRLIK BAKANI NURETTİN OK 
(Çankırı) — Sayın Başkan, muhterem arka
daşlarım. ; 

Karayollarının banisi Ali Rifat Paşa'nm, Ba -
kanlığımın şeref holünde vecize halinde hak 
edilmiş «Gidemediğin yer senin değildir» ve
cizesi, medeniyetin inkişafı ile anlam değiştir
miş ve şu anda getirilmiş kanunla mesele, 
medeniyetin gelişmesinde yeni bir veçhe ka
zanmış bulunmaktadır. 

Şu anda oylarınıza iktiran edecek olan ka
nun tasarısı, işte bu değişen anlamı, karayol
ları bünyesinde dâhilin'de kendisine has mahi
yetiyle şekillendirmek ve bu ihtiyaca cevap 
vermek amacını taşımaktadır. Medeniyetin bu 
inkişafı karşısında, artık insanların gidemediği 
yer mahiyet ve karakter değiştirilmiştir. Şükür 
Jİsuh ki, memleketimizin bilhassa büyük sana

yi mıntıkalarında, gelişmekte olan büyük sa
nayi imkânları muvacehesinde, şehirleri birbi
rine rapteden yollar, trafik kesafeti sebebiyle 
artık fevkalâde geçişi zor, fevkalâde ağır tem
poda seyreden ve bir nevi devinmek imkân 
ve olanaklarından mahrum halde kalmakta
dır. Bunu, büyük Türkiye'nin sanayi mıntı
kalarının en kesif bulunduğu izmit - istanbul 
arasında bütün çıplaklığı ile görmekteyiz. 

İstanbul - İzmit arasında halen mevcut bir 
geçiş yolunun yanı başında, daha süratli, daha 
emniyetli, daha rahat ve otokontrol sistemi 
dediğimiz medeniyetin yeni getirmiş olduğu 
bir sistem dâhilinde geçişi sağlamak üzere, 
yeni bir yol yapılması gerekmekte ve bu yolun 
yapılması tahtında, bunun yanıbaşmda, ücret
siz geçilmesi mümkün olan bir yolun hemen 
paralelinde, yeni bir otoyolu yapılması kendi
sini zaruret olarak hissettirmektedir, işte ge
tirmiş olduğumuz ve biraz sonra Yüie Meclisin 
tasvibine mazhar olduğu takdirde uygulama 
olanaklarını bulabileceğimiz bu kanun tasarı
sı, bu hükümleri getirmektedir. 

Aslında, otoyollar maliyeti çok yüksek ya
pılar olduğu cihetle, bu otoyoldan istifade ede-

34 — 
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cek kişilerin de elbette ücretle üzerinden geç- ı 
nıesi, memleketimizin diğer kesimlerinde ya
pılması gereken yollara zarar vermemesi yö
nünden, o yolların yapılması için, karayolları
na ayrılan ödeneğin bertaraf ötmemesi için ko
nulan bir sisteme işaret etmektedir. Bu sebep
le, bir taraftan sanayi mıntıkalarında daha 
rahat, daha emniyetli ve daha süratli yol yapı
mı imkânı hâsıl olacak, değir taraftan da mem
leketimize diğer, yapılması gerekli otoyolu 
yerine, ancak gidebilme imkânlarını yaratan 
yolların yapılmasına mâni olmayacak. Bu se
beple, getirmiş olduğumuz tasarının bu anlam 
dâhilinde kabulünü Yüce Meclisten diler, muh
terem arkadaşlarıma saygılarımı sunarım. (Al
kışlar); 

ıBAŞKAN — Sayın Geçici Komisyon Baş
kanı siz de arzu buyuruyor musunuz efendim. 

GEÇİCİ KOMılSYON BAŞKANI İLHAN 
ERSOY (Kütahya) — Kısa bir mâruzâtta bu
lunmak istiyorum. 

BAŞKAN — Çok kısa olmak üzere Sayın Ko
misyon Başkanı da teşekkürlerini arz etmek is
temektedir, buyurunuz efendim. 

GEÇÎCÎ KOMİSYON BAŞKANI İLHAN 
ERSOY (Kütahya) — Sayın Başkan, muhte
rem arkadaşlarım; 

Huzurlarınızda görüşülmesi tamamlanmış 
olan kanun tasarısının getirdiği üç ana yeni
lik vardır; bunları arz edip, kabulünüzden do
layı teşekkürlerimi sunacağım. 

Bunlardan bir tanesi; Karayolları teşkilâtı, 
günün icaplarına göre yeniden düzenlenme 
imkânına kavuşmuş ve günün şartlarına uy
gun bir hale getirilme yoluna gidilmiştir. 

İkincisi; otoyol sisteminin kabulü suretiy
le, yurdumuzda son yıllarda bir hayli artan 
trafik kazalarının ve sürat kaybının önlen
mesi yoluna gidilmiştir. Süratli ve emniyetli 
yol yapımı demek olan otoyolların, kendi ken
dini finanse etmesi sayesinde de, demin arz et
miş bulunduğum şekilde, yurdun diğer köşe
lerinde karayollarını yapma ve bunları en ücra I 
köşelere kadar götürme imkânına Karayolları Ge
nel Müdürlüğümüz kavuşturulmuş olacaktır. 

Getirilen üçüncü yenilik ise; il yolları ağının, 
daha süratle ve ciddiyetle ele alınmasını teminen, 
Karayolları Genel Müdürlüğüne bağlanmış ol
masıdır. Gönül arzu eder ki, inşallah, yüce Mec- | 
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lisler birgün köy yollarının da Karayollarına bağ
lanmasını öngören bir kanunu kabul etmek su
retiyle, yollarımızın heyeti umumiyesinin tek el
den ele alınmasını, değerlendirilmesini ve sürat
le bütün yolsuz köylerimizin yola kavuşmasını te
min etsin. 

Getirilmiş olan bu üç anayeniliği arz ettik
ten sonra yüce Heyetinize şükranlarımı da arz 
etmeyi bir vazife sayıyorum. 

'Saygılarımla. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Tasarının tümünü oylarınıza 
arz ediyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. Bilâhare açık oylarınıza arz edilecek
tir. 

5. — Yargıtay kanunu tasarısı ve Adalet ve 
Plân komisyonları raporları (1/615) (S. Sayı
sı : 774) (1) 

BAŞKAN — Yargıtay Kanun tasarısının mü
zakeresine geçiyoruz. 

Hükümet ve Bütçe Komisyonu lütfen yerini 
alsın efendim. 

HİLMİ BİÇER (Sinop) — Sayın Başkan, bize 
Adalet Komisyonu temsil edecek dediler. 

BAŞKAN — Biliyorsunuz Genel Kurulumuz
da birçok tartışmalar olmuştur; çok iyi hatırlıyo
rum' Millî Eğitim Komisyonu ile ilgili bir konu 
da vardı; Mecliste müzakereye vazedilecek ra
por son komisyondur. Konu itibariyle, tabiî Ada
let Komisyonunu ilgilendiriyor, ama bizim mü
zakereye vazedeceğimiz, Genel Kurula okuyaca
ğımız rapor son rapordur; hangi komisyondan 
gelmişse o rapor okunur. O da Bütçe Komisyonu
dur. Sayın Nahit Menteşe Bütçe Komisyonunda 
aldıkları için yerini alıyorlar... 

HİLMİ BİÇER (Sinop) — İşleme koyma
yın Sayın Başkan... 

BAŞKAN — İçtüzüğün tam anlamını gerek
tiren bir kişi lütfen gelsin. 

Adalet Bakanı Sayın Hayri Mumcuoğlu'nun 
bir önergesi vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Millet Meclisinin 774 sıra sayısında kayıtlı 

Yargıtay Kanunu Tasarısı Millet Meclisi günde-

(1) 774 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonu
na eklidir. 
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mine girmiş ve beklemekte olan tasarılar arasın- ! 
da bulunmaktadır. 

1961 Anayasasının yargı organları ile ilgili 
olarak getirdiği değişikliklerle, 1961 Anayasası
nı değiştiren 1488 sayılı Kanunun Yargıtaym 
bünyesinde yaptığı değişikliklerin gereği bu ta
sarı ile yerine getirilmiş bulunmaktadır. 

1488 sayılı Kanunla Anayasamıza eklenmiş 
bulunan geçici 13 ncü maddenin ikinci fıkrasın
da Yargıtay Kanununun anayasa değişiklikleri
nin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay 
içerisinde çıkarılması da hüküm altına alınmış
tır. 

Bu tasarının kanunlaşamamış olması nedeniy
le, iş artışını önleyecek yeni daireler faaliyete ge-x 

çemediği gibi, başkanlıkları açılmış bulunan dai
reler için yeni başkan seçimi de yapılamamakta ve 
hizmet müteessir olmaktadır. 

Bu itibarla Yargıtay Kanunu Tasarısının gün
demdeki diğer işlere takdimen öncelik ve ivedi
likle görüşülmesini arz ve teklif ederim. I 

C. Senatosu Tekirdağ 
Üyesi 

Hayri Mumcuoğlu 
Adalet Bakanı 

BAŞKAN — Sayın Adalet Bakanı Hayri 
Mumcuoğlu'nun vermiş olduğu önerge Genel Ku
rulun bilgilerine arz olunmuştur, önergede Sıra 
Sayısı 774 olan ve gündemimizde bulunan Yar
gıtay Kanun tasarısının bütün işlere takdimen, 
öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususu talep 
olunmaktadır. 

Bütün işlere takdimen, öncelik ve ivedilikle 
görüşülmesi hususunu oylarınıza arz ediyorum. 
Kaibul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Plân Komisyonu raporunu okutuyorum. 
(Plân Komisyonu raporu okundu.) 

BAŞKAN — Tasarının tümü üzerinde Sa
yın Başer, buyurun. 

HÜSAMETTİN IBAŞER (Nevşehir) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekileri; 

Yargıtay Kanun tasarısı, Anayasanın bâzı 
maddelerinde yapılan değişikliğe ve aynı za
manda, değişen şartlara uydurulmak suretiy
le Hükümetçe Yüce Meclise sevkedilmiştir. 

Hukuk Devleti vasfının benimsendiği mem
leketimizde adliye müesseselerinin önemi bü
yüktür. Vatandaş, hakkını ihkakı hak suretiy- I 
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le değil, adliye mahkemelerine müracaat et
mek suretiyle almaktadır. Bu bakımdan gerek 
bidayet mahkemeleri, gerekse Yargıtay mah
kemelerine büyük görevler düşmektedir. 

Hür ve demokratik rejimlerde adliye mü
esseselerinin değeri büyüktür. Dikta ve ko
münizm rejimini benimseyen memleketlerde 
ise adliyeye önem verilmez. Bu bakımdan mem
leketimizde de adliyenin süratli, sıhhatli ve isa
betli karar vermesi; hem vatandaşların iş
lerinin süratle görülmesi, hem de rejimin ayak
ta durması için büyük önem taşımaktadır. 

Bugün vatandaşlarımıız, ceza ve yargı usul
leri dolayısiyle mahkeme kapısına devamlı gi
dip gelmektedir. 

Yargıtay Teşkilât Kanunu görüşülürken 
bilhassa şu hususa dikkat etmek lâzımdır: Yar-
gıtaya üye olarak seçilenlerden bilfarz 25 se
ne ceza alanında çalışmış olan bir hâkimin ge
tirilip Hukuk Dairesine veya hukuk sahasın
da çalışmış ihtisas yapmış olan birinci sımıf 
bir hâkimin Ceza Dairesine verildiğini bundan 
evvelki tatibikatta gördük. Bu «Sen her ne ka
dar bidayet mahkemelerinde, cezada veya hu
kukta ihtisas yapmışsan da, buraya gelince se
nin branşını değiştiriyoruz» demek Yargıta
ym işini hem karıştırmak, hem de çıkmaza sok
mak anlamına gelir. Bu bakımdan, medenî mem
leketlerde işbölümü ve aynı zamanda ihtisas
laşma büyük önem taşır. Cezada ihtisas yap
mış bir kimseyi hukuka, hukukta ihtisas yap
mış olan bir kimseyi de cezaya getirirsen bu, 
o müessesenin uzun bir müddet çalşamaması-
na sebep olur. Bundan önceki 3 - 5 senelik tat-
kat bunu • göstermiştir ve Yargıtaym bu hata
dan dönmesi lâzımdır. 

İkincisi; vatandaşları üzen biı? husus da, 
Ceza ve Hukuk Genel kurullarına giden dos
yaların 3, 4, 5 seneden aşağı çıkmamasıdır. Se-
ıbebine gelince; bütün ceza veya hukuk daire
leri başkan ve yardımcılarımın haftanın bir 
gününde, 1'5 günde veya ayda bir toplanma
ları mümkün olmuyor. Mümkün olmayınca da 
vatandaş Yargıtay kapısında, dosyasının hak
lı veya haksız neticesini uzun müddet alamı
yor. Bunun da yeni gelen tasanda değişikliğe 
uğrayarak kolaylaştırılmış olduğunu görmek
teyiz. 

Üçüncü; ceza ve hukuk deirelerinin, deği
şen şartlar ve cemiyetteki nizam günden güne 
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artma'sı sebebiyle, işleri artmaktadır ve daire
ler kendisine gelen işleri âdeta çıkaramaz ha
le düşmüşlerdir ve dosyalar bir seneden aşağı 
Temyiz Mahkemesinden bidayet mahkemesi
ne dönmemektedir. Bu bakımdan da burada
ki ceza ve hukuk dairelerinin sayısının artırıl
mış olması da önem arz etmektedir. 

Dördüncüsü; Yargıtay üyelerinin işlediği 
disiplin suçlarına Yüksek Hâkimler Kurulunun 
el koyması da yerindedir. Çünkü, tek disiplin 
mahkemesi veya teftiş kurulu Yüksek Hâkim
ler Kurulunda birleştirildiğine göre, (Erbet-
te ki, buradaki de hâkimdir) disiplin suçu iş
lendiği zaman Yüksek Hâkimler Kurulunda
ki müfettiş hâkimlerin tahkikinden geçmesin
de fayda vardır. 

Getirilmiş olan Yargıtay kanun tasarısı 
elbette ki büyük boşlukları doldurduğu gibi, 
değişen şartlara da uymaktadır. Çıkmasının 
hem vatandaş, hem de Yargıtay için büyük 
faydalar sağlayacağı kanaatindeyim» 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Cumhuriyetçi Güven Partisi 

Grubu adma Sayın Hasan Tosyalı, buyurun 
efendim. 

C. G. P. GRUBU ADINA HASAN TOSYALI 
(Kastamonu) — Sayın Başkan, değerli millet

vekilleri ; 
Yeni Yargıtay kanun tasarısı hakkında, 

Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu adma gö
rüşlerimi arz etmek için huzurunuzdayım. 

Evvelâ, gecikmiş bulunan ve zarurî bir ih
tiyaç olan Yargıtay kanun tasarısını hazırla
yıp Yüce Meclise getiren Hükümete teşekkür
le söze başlamak isterim. 

Yargıtay, vatandaşlarımızın adalet istedik
leri en üstün mercidir. Bu mercide vukubula-
cak herhangi bir aksaklık veya hata, vatanda-
ışımızın hukukunu ihlâl edecek ve bu mercile
re olan güvenini sarsacaktır. Adalet tevzunde 
esas, sürat ve hakkaniyettir. Bunlardan nok
san olan bir mahkeme kararı, adalet yerine 
adaletsizlik dağıtmış olur. 

Şimdiye kadar Yargıtay, iş bakımından meş
bu, kadro bakımından noksan bir vaziyette 
adalet dağıtmaya çalışmış ise de, işlerin çok
luğu ve kadro noksanlığı sebebiyle hatalardan 
salim olmuştur diyemeyiz. Mühim olan, Yargı-
taya gelen bir mahkeme dosyasının iyice in-

— 37 

30 . 4 . 1973 O : 1 

celenerek tam bir kanaat içinde karar veril
mesidir. Şahsan bizlerin tatmin olmadığımız 
kararlar çıkmıştır. Kararda mühim olan esfoa-
bı mucibedir. Esbabı mucibesiz karar esasen, 
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununa göre 
muallel karardır. Meselâ, bâzı kararlar gör
müşüzdür, onaylarken, «Dosya münderecatına, 
mevcut delillere göre kararın onanmasına 
diye kararlar almışızdır. Böyle karar olmama
sı gerekir. Esasında, dosyaların içindeki de
lillerin münakaşa edilerek, birinin diğerine 
tercih sebepleri belirtilerek yapılacak bir 
onama hepimizi tatmin eder; ama yukarıda 
arz ettiğimiz gibi, kadro noksanlığı ve işlerin 
çokluğu-buna mâni olmaktadır. 

Yeni tasarı kanunlaştığı takdirde bu hu
zursuzluklarımız da giderilmiş olacaktır. Ana
yasanın getirdiği değişiklikler, kurduğu yeni 
organlar bu tasarının acele getirilmesini zaru
rî kılmıştır. Tasarı, yeniden teşkilâtlanma ta
sarısı olmayıp, teraküm etmiş işlerin ecilen, 
adalete uygun şekilde neticelenmesini sağla
maktadır. Bu tasarı bundan başka, başkan ve 
üyelerde bâzı nitelikler aramaktadır. 

Tasarının birinci bölümü 25 maddeden iba
ret olup, Yargıtaym kuruluşu, kuruluşa dâhil 
organlar ve organların görevleri yer almak
tadır. 

Bir yenilik de, Yargıtay Birinci (Başkanlık 
Divanı ile, Yönetim Kurulu olmak üzere iki 
yeni organ getirilmiş ojmasıdır. 

Birinci Başkanlık Divanı, Yargıtaym işle
yiş ve mensupları yönünden karar almak ve 
aksaklıkları gidermek için kurulmuş bir or
gandır. Yargıtayda daire adedinin artırılma
sı, işlerin süratle ve adalete uygun şekilde çık
masını sağlamaktadır. 

Hukuk daireleri 9 dan lö 'e ; ceza daireleri 
7'den 9'a çıkarılmaktadır. Bu çok sevindirici 
ve memnun edici bir haldir. Cumhuriyet 2 nci 
Başsavcıları ile Yargıtay savcılarının unvan
ları «Yargıtay üyesi» olarak değiştirilmek su-
retiyleı üye kadrosu olmadan da Yargıtay dai
relerini çoğaltmak imkânına kavuşmuş ola
caktır. Sayıları 40 civarında olan üyeler az ol
madığı gibi, yine kadro olmadan da dairele
re üye verilmesi kolay bir hale getirilmiştir. 

Hukuk ve Ceza Genel Kurullarının bünye
si değiştirilmiş, Anayasanın emrettiği yeni gö
revler verilmiştir. 
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Tasarının dördüncü bölümünde, Yargıtay 
Birinci Başkanı, Cumhuriyet Başsavcısı ve dai
re başkanlarının görevlerinin süreli olması 
esası kaldırılmış, bunun yerine devri bir sis
tem; değişebilen başkanlar esasını ikâme et
miştir. 

Beşinci holümde, Yargıtay dairelerinde ça
lışacak tetkik hâkimlerine ve raportörlere ait 
hükümler ile; altıncı bölümde, Cumhuriyet Baş
savcılığı ve mensupları ile ilgili hükümler yer 
almış bulunmakta'dır. 

Yedinci bölümde, Yargıtay hâkimlerinin gö
revleri ve kişisel suçlarından dolayı hakların
da kovuşturma ve soruşturmaya ait usulî hü
kümler düzenlenmiştir. 

Yine bu tasarıda, Yargıtay kararları ve 
içtihatların ilgililere duyurulmasına dair hü
küm çok isalbetli hir iştir. 

Yargıtay organları : 
Yargıtay organları tasarıda, Birinci Baş

kanlık, Birinci Başkanlık Divanı, Yönetim Ku
rulu, yeteri kadar daire, Cumhuriyet Başsav
cılığı, kalem olarak ayrılmıştır. 

Eski duruma göre, Birinci Başkanın gö
revlerinde azalma olup, bunun bir kısmı Baş
kanlık Divanına devredilmiştir. Ayrıca, bir baş
kan yardımcılığınım da bu kanunla ihdas olu
nup, bâzı işlerin Birinci Başkanlıkla bölüşül
mesi suretiyle işlerin süratlendirilmesi sağla
nacaktır. 

Genel Sekreterlik, Birinci Başkanlığa ait 
yazı, işleri ve idarî işlerin yürütülmesinde en 
'büyük hizmeti görecek bir kuruluştur. 

Yargıtay Yönetim Kurulu : 
Yargıtay hâkim sınıfı dışında kalan perso

nelin özlük işlerini ifa edecek hir kurul olup, 
personelin haklarının teminata kavuşturulma
sında faydalı olmaktadır. Tasarıda, Yargıtay 
üyelerinin görevleri açıkça belirtilmiştir. Gö
revlendirildikleri daire ve kurula katılacak
lar, kendilerine tevdi edilen dosyaları kurul
larda tahlil edecekler, kararları yazıp başka
na yardımcı olacaklardır. 

Diğer bir mühim değişiklik de, Hukuk Ge
nel Kurulu, Ceza Genel Kurulu olarak çalış
makta olan daireler yerine, hukuk ve ceza dâ
va daireleri kurullarını öngörmektedir. Hukuk 
ve ceza daireleri kurulları kurulması halinde, 
daireler kurulu günlerinde başkan ve üyelerin 

dışında kalan üyelerle çalışma imkânı oldu
ğundan işler aksamayacak, günü gününe iş çı
karmak mümkün olacaktır. 

Daire Başkanımın 4 senede bir, üyelerin her 
yıl değişmesi ile içtihatlar donup kalmayacak, 
dalma yeni görüşler ve geniş ufuklar açıla
cak. 

Bir başka değişiklik de, Yargıtay Başkan 
ve üyeleri ile Başsavcı hakkında disiplin ce
zası uygulama yetkisinin Yüksek Hâkimler Ge
nel Kuruluna tanınmış olmasıdır. 

Tetkik hâkimliklerine, ikinci ve üçüncü sı
nıf hâkimlerin de getirilmesinin sağlanması ay
rı bir yeniliktir. Bu suretle, adalet tevziinde 
sürat sağlanmış olacaktır. 

|Bu tasarı ile Cumhuriyet Başsavcılığı teş
kilâtında, ikinci Başsavcı ile Yargıtay savcı
ları kaldırılmış, bunlar, «Yargıtay üyesi» un
vanını almışlardır. 

Yargıtayda bir Yayın İşleri Müdürlüğü ku
rulması, getirilen yenilikler arasındadır. Yar
gıtay karan ve içtihatlarımın düzenli bir şe
kilde yayınlanması böylece temin edilmiş ol
maktadır. 

Yargıtay çalışmaları teferruatlı olduğun
dan, bu çalışmayı tanzim edecek bir yönetme
lik çıkarmak suretiyle bâzı tereddütler izale 
edilmiş bulunmaktadır. Her işi kanun metni
ne sokmanın ne kadar güç olduğu düşünülerek 
getirilen bu yenilik iyi bir şekil almaktadır. 

Netice olarak; Yargıtay kanunu tasarısı
nın, getirdiği yeniliklerle adaleti, hakkaniye
te en uygun şekilde ve süratle yerine getire
ceğine inandığımızdan, Cumhuriyetçi Güven 
Partisi Grubu olarak bu tasarının kanunlaşma
sına yardımcı olacağımızı arz ederken; ka
nunun, adalet mensuplarına, milletimize hayır
lı ve uğurlu olmasını diler, Yüce Meclise say
gılar Bunarız. 

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

C. H. P. GRUPU ADINA GIYASETTİN KA
RACA (Erzurum) — Sayın Başkan, sayın mil-,-
letvekilleri; 

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu sözcüsü ola
rak, huzurlarınızda müzakeresi yapılan Yar
gıtay kanun tasarısını müspet karşıladığı
mızı evvelemirde arz etmek isterim. 
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Maddeler üzerinde ayrıca ve gerekli yer
lerinde detaylı görüşlerimizi arz ve ifade ede
ceğimiz için, şimdilik, tümü üzerindeki görüş
memiz kısa olacak ve teferruata dalmayaca
ğız. 

(Bir memleketin temeli ve esası adalete da
yandıkça uzun ömürlü olur, o devlet ve ülke pa
yidar olur. Adaletsiz bir ülkenin sonu ve gele
ceği hiçbir zaman için iyi görülmez ve iyi de 
olmaz. Demokratik rejimlerde bağımsız adli
yelerin ve bağımsız hâkimlerin önemi çok faz
ladır. Bizde maihkemeler ve hâkimler bağım
sızdır. Anayasamız, Türk adliyesini ve onun 
mümtaz temsilcileri bulunan hâkimleri yeteri 
derecede onore edecek hükümler getrimiştir. 
1221 numaralı Temyiz Mahkemesi Teşkilât Ka
nunu, çıktıktan sonra değişen ihtiyaçlar kar
şısında bâzı tadillere uğramış olmasına rağ
men, bugün, gerek bu tadiller muvacehesinde 
dâhi ihtiyacı karşılayacak mahiyette bulun
madığından ve gerekse 1961 Anayasasının ad
lî cihazımız ve özellikle Yarıgıtayla ilgili ola
rak getirmiş olduğu yeni kuruluşlar ve özel
likler de nazara alınarak Yargıtay Kanun ta
sarısını, müzakeresi yapılacak metin şeklin
de hazırlayıp Yüce Meclise getirmek zarure
ti hâsıl olmuştur. 

Şüphesiz ki bu kanun tasarısı, mevcut Yar
gıtay Teşkilât Kanununu dipten ve esasından 
değiştirecek maihiyette değildir. Esaslı görü
lecek bâzı konularda Irazı ilâveler ve toâzı de
ğiştirmeler getirmiştir. 

Bu itibarla, böyle bir kanun tasarısını ge
tirmekten maksat, adaleti daha süratle, daha 
âdil bir şekilde temin ve vatandaş hukuku
nu biran evvel ve zamanında tahakkuk ettir
mektir. 

Bu tasarıdan önce Temyiz Mahkemesinde 
ıbulunan mümtaz hâkimlerin büyük gayretleri 
ve çalışmalarına rağmen, (Maalesef, üzülerek 
söylemek lâzımdır ki) Temyiz Mahkemesinin 
bâzı dairesine gelen dosyalar yıllarca orada 
kalmakta, müzakere edilememekte, dolayıısiy-
le vatandaşlar da mutazarrır bir vaziyette, ke
sinleşmemiş bir hükme müsteniden beklemek
tedirler./ 

Meselâ, çjok ağır suçların; idama, müebbet 
hapise müncer olaJbilecek, adam öldürme gibi 
ağır suçlarını görüldüğü Birinci Ceza Daire-
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sinde murafaa istendiği zaman, 1972 yılında 
gelen bir dosyaya, tahminen 1973 yılının son
larına doğru, bir yıldan fazla bir zaman son-
sonra gün alınabilmektedir. Bu ise, bâzı za
man hapiste haksız veya yanlış yere yatan 
kimselerin haklarının da ziyama sefoebolmak-
tadır. 

Keza, gerek Hukuk ve gerekse Ceza Genel 
Kuruluna, umumiyetle Hukuk Genel Kuruluna 
ısraren gelen dosyalar ise üç sene, dört sene 
bile beklemektedir ve bu bir vakıadır. 

Yapılacak bu değişikliklerle, adaletin bu 
aksak işlemesinin ve gecikmesinin önleneceği 
tahmin edilmektedir. Her ne kadar, halen mev
cut dokuz dairenin, icra - İflâs ve Ticaret dai
releriyle birlikte adedinin 15'e çıkarılmasının 
ihtiyacı karşılayacağı tahmin edilmekteyse 
de, ceza daireleri adedinin 7*den 9'a çıkarılma
sının, ihtiyacı arzu edildiği şekilde karşılaya
cağı hiraz şüpheli görülmektedir. 

Yargıtaym bâzı dairelerine gelen dosyalar 
hir ay içerisinde, iki ay içerisinde ~ sonuçlandığı 
halde, bâzı dairelerine gelen dosyalar ise bir 
seneden fazla bir zaman beklemektedir. Aca
ba, o daireye gelen dosyadaki işler hafif ol
duğu için mi öyle çıkıyor, yoksa o dairede bu
lunan heyet daha sık müzakere yaptığı için mi 
bunlar diğerlerine nazaran çabuk çıkartılı
yor? Bunların yeniden gözden geçirilerek, hep
sinde süratin aynı derecede veya birbirine ya
kın bir şekilde sağlanmasının lüzumlu olaca
ğı inancını taşıyorum. 

Yargıtayda Birinci Başkanlık Divanı ile 
Yönetim Kurulunun teşkilinin şimdiye kadar 
mevcut olmaması bir aksaklık, bir noksanlıktı. 
Şimdi kurulan bu iki kuruluş; Yargıtaym iş
leyişi, mensupları yönünden alınacak karar
ların tespiti, bâzı aksaklıkların da giderilmesi 
hususunda alınacak kararlar nazara alındığı 
takdirde, bu müessesenin daha verimli, daha 
iyi çalışacağına örnek gösterilebilir. 

Muhterem arkadaşlarını, dünyanın her ta
rafında ve her teşkilâtta olduğu gibi, adlî ci
hazımızın da ihtisaslaşması kadar tabiî ve nor
mal bir şey yoktur. Bugün Türkiye'mizde avu
katlık bile ihtisaslaşmıştır: Büyük vilâyet
lerde ticaret avukatları, ceza avukatları ve 
hukuk avukatları ve hattâ iş dâvalarına ba
kan avukatlar mevcuttur. Bunların dışındaki 
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işleri bu avukatlar pek almamaktadırlar. Ada
lete hizmet yönünden olsun, hakkın tam ve ger
çek anlamında tecellisi yönünden olsun, bun
ların başarısı şüphesiz inkâr edilemez. 

Hal böyle olmasına rağmen, taşradan bi
rinci sınıfa ayrılmış olan bâzı hukuk hâkim
lerinin ceza hâkimliğime, ceza hâkimlerinin de 
hukuk hâkimliklerine atandıklarını müşahede 
ediyoruz. Beşerî hal olarak yanlışlık ve bunun 
dışında hastalık gibi sebeplerde mevcut oldu
ğu takdirde; yaşlanmış veya sıhhi durumu bo
zulmuş, bütün ömrünü ceza veya hukuk dâ
vasına vakfetmiş bir hâkimin bu yaşında, bu 
fizikî güçsüzlüğünde; 25 - 30 veya 15 - 20 yıl
dan beri bununla uğraşarak elde ettiği ceza ve
ya hukuk alanındaki ihtisasım bırakıp, da ye
niden, hukuka ait eserleri, içtihatları okuma
sı, derinleştirmesi, üzerinde tetebbüda bulun
ması ve ondan sonra, diğer hukuk dairesinde 
bulunan hâkimler gibi, hâdiseleri daha ivedi, 
daha çabuk ve daha güzel kavraması oldukça 
zordur. G-erçi bir hâkim muayyen bir merte
beye gelinceye kadar hukuk ve ceza dâvaları
nı görmüştür, bakmıştır; ama artık bir ihtisas 
asrında olduğumuza ve Yargıtay da bizim mâ
nevi ve beşerî alanda en son adlî cihazımız bu
lunduğuna göre; son derece mümtaz, son de
rece elyâk, fikriyatı, kabiliyeti, tecrübesiyle 
millete ve adalete hizmet edebilecek en güçlü 
insanları kendi ihtisaslariyle ilgili olan daire
lerde çalıştırmak daha lüzumlu ve daha zaru
rîdir. 

Şimdi 1488 sayılı Kanunla, Yargıtay ikinci 
başsaveılariyle, Yargıtay savcılarının Yargı-
taya hâkim olma esası kabul edildikten sonra, 
genellikle ömürlerini bu ceza dâvalarına vak
fetmiş, ceza dâvalarında teknisyen olan bu ar
kadaşlarımızın, (Eğer hal ve şartlar müsait ise) 
ihtiyaçta nazara alınacak, oeza dairelerinde 
çalıştırılmalarının adalete daha büyük hizmet 
.olabileceğine biz inanmaktayız. 

Yargıtaydaki hâkimlerimiz için söylene
cek hiçbir sözümüz yoktur. Bütün hizmetleri
ni, t aşanlar ın ı ve hukuk anlayışlarını sitayiş
le anam. Ancak, bâzı kararların tam ve ger
çek anlamında ve istenildiği şekilde incelene-
mediği, kalın dosyaların, muğlâk dosyaların in
celenmediği, içindeki bütün vesikaların oldu
ğu gibi değerlendirilmediği ve bu sebeple de bâ

zı kararların yanlış olduğu, bunun Heyeti Ümu-
miyede düzeltildiği, bâzılarının tashihi karar 
ile düzeltildiği görülmektedir. Esasen ağır ve 
geç işleyen Yargıtay dairelerine, bu dosyala
rın tekrar gelip de, genel kurullarda bekle
memesi için dosyaların daha dikkatle incelen
mesinde büyük fayda ve zaruret görmekteyiz. 

Bunun içindir ki, işlerin taksiminde, çok 
karışık, çok zor dâvaların verildiği daireler
de iş hacminin, diğerlerine nazaran daha :. az 
tutulmasının lüzumlu olacağına da aynı şekil
de inanıyoruz. 

Bu tasarının maddeleri üzerinde gerektiğin
de grubumuz adına görüşlerimizi arz edece
ğimiz için şimdiki konuşmamı bu kadarla ta
mamlar, Yüce Heyetinizi saygı ile selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Ülker, buyurunuz. 
REŞİT ÜDKEE (İstanbul) — Değerli ar

kadaşlarım ; 
Önümüze Yargıtay kanun tasarısı geç de ol

sa gelmiş bulunmaktadır. Benden evvel ko
nuşan değerli hatipler birçok nöemli noktala
ra temas buyurdular. Ben burada, tasarının tü
mü üzerinde birkaç önemli noktaya değin
mek istiyorum. 

Yargıtay, Anayasanın öngördüğü yüksek 
yargı organlarından birisidir ve vatandaşın 
adalet kapısında en son başvuracağı merci-
dir. Bir memlekette adaletin tam olarak var ol
duğunu iddia edebilmek için bâzı unsurların 
üzerinde durmak lâzımdır. Eğer, adalet zama
nında yerine gelmiyorsa, (Bir anlamda) ada
let yerine gelmiyor anlamını da taşıyabilir. Za
manında ' yerine getirilmeyen adalet, adaletten 
uzaklaşmış olur. 

Şimdi, önümde 11 Nisan 1928 de çıkmış 
«Temyiz Mahkemesi Teşkilâtına dair Kanun» 
var, onun 1 nci maddesinde; «Temyiz Mahke
mesi 4 hukuk, 4 ceza ve 1 Ticaret, 1 İcra İflâs 
dairesinden müteşekkil..» diye devam ediyor. 
Yani, o tarihlerde 4 hukuk, 4 ceza dairesi var. 
Bugün ise, Yüce Meclisin önünde bulunan şu 
tasarı ile hukuk dairesi sayısı 15'e, 7 olan ce
za dairesinin sayısı da 9'a çıkarılmaktadır. 

Şimdi görülüyor ki, durmadan bu dairele
rin sayılarını artırmaktayız ve buna rağmen 
işler yine yığılıp kalmakta, adalet gecikmek
te ve hepimiz bundan (Yargıtay dâhil olmak 
üzere) şikâyetçi olmaktayız. Bu meseleyi çöz-
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menin yolu dairelerin sayısını çoğaltmak mı
dır? O kanaatteyiz ki, dairelerin sayısını ço
ğaltmak bir yoldur; ama bu işin kesin çıkar 
yolu değildir. Bir defa, Yargıtayı yerine oturt
mak lâzımdır; Yargıtayın vazifesi nedir, neyi 
yapması lâzımgelir, ne yapmaktadır? 

Yargıtay esas itibariyle, hukukun tam uy
gulanmasını temin edecek bir merci olmalıdır. 
Halbuki bugün, bu konuda eksiklik olduğu 
ileri sürülmektedir. Üst mahkemelerin, - yani 
istinaf mahkemelerinin kurulması üzerinde 
tartışmalar vardır. Öyle ise, bu mahkemeler 
âdeta, ilk mahkemelerden sonra istinaf mah
kemelerinin görevlerini de göstermektedirler, 
bundan dolayı da tabiidir ki, işleri ağırlaş
maktadır. 

Bu üst mahkemelerin kurulması veya ku
rulmaması konusundaki tartışmayı bitirmek 
lâzımdır. Senelerden beri bu tartışma yapı
lır. Bir yerde bunu getirip bir sonuca var
dırmak lâzımdır, bu vesile ile bunu ifade et
mek isterim. 

- Diğer taraftan, Yargıtayın işlerini çoğaltan 
bir konu da, ilk mahkemelerden basit yanlış 
•kararların çıkabilme imkânlarıdır. Yanlış ka
rarlar çıktıkça, (Yani normalin üstünde çık
tıkça) hukuk uygulamaları, kanunlar, içtihat
lar ta tatbik edilmedikçe elbette Yargıtaya 
gelmekte, bozulmakta, tekrar ilk mahkemeye 
gitmekte, yine benzer usul ve esas hatalarıy-
le Yargıtaya gelmektedir. Öyle işe bu nokta 
üzerinde de durmak lâzımdır. Kaynaktan yu
karıya gelirken dosyalar, gerçekten normal 
şartlar altında yapılabilecek hatalarla gel
melidir. 

Yani şunu kastediyorum: Bu yıl, zannediyo
rum Yüksek Hâkimler Kurulunun bir kitabı 
çıktı; muhtelif konulara ait içtihatları özet
lemiştir, gruplara ayırmışlar, Adalet Bakan
lığı da bastırmış. Yargıtaya gelen dâvaların 
azaltılması bakımından bunun büyük fayda
sı olduğuna inanıyorum, çok yerinde bir baş
langıçtır. öyle ise, ilk mahkemeler bakımın
dan kararların sağlam çıkmasını temin ede
cek reformlar yapılmalı ve yargıçlar donatıl
malıdır. Gerçi, «Yargıçlık kürsüsüne çıkmış 
kimsenin buna ihtiyacı yoktur» gibi düşünülür
se de, buna ihtiyaç çoktur; nitekim, Yargıtay 
Kanun tasarısında da, bilimsel araştırma yap

mak için, yurt dışına çıkmak için madde ko
nulmuştur. Demek ki, bu, değil ilk mahkeme
de (İlk mahkemedeki daha az tecrübeli yargıç-

.larda) en yüksek kademeye çıkmışlarda dâhi 
bir ihtiyaçtır. 

Yargıtayın işlerini azaltmak bakımından 
kararların aşağıdan sağlam gelmesini sağla
yacak mahkeme kitaplıkları çok eksiklik arz 
etmektedir. Mahkeme kitaplıklarının gerekli 
ilgili kitaplarla teçhizine ve bu konuda yar
dımcı olacak hukuk malzemesinin teminine ve 
hâkimlerin aşağıdan yukarıya doğru gelişti
rilmesi için yapılacak programlara mutlaka 
başlanmalıdır; çünkü bunlar, bugün bağlan
sa 5 - 10 - 15 sene sonra ancak ürün verecek 
meselelerdir. O zaman biz, Yargıtayımıza iş 
yükü altında ezilmekten kurtarırız, halkımıza 
da, daha çabuk adalete kavuşma imkânını sağ
larız. Bugün bu şikâyetler vardır. 

Bugün dairelerin sayısının artırılmış olma
sına rağmen, eğer ilgili diğer reformlara eğil
mez, tedbirlerini almazsak, birkaç sene sonra, 
onfoeşe çıkardığımız daireyi onsekize, dokuza 
çıkardığımız daireyi onbire çıkarmak duru
munda kalacağız. 

Bunlar yalnız şahsî fikirlerim değil, Bilim 
adamları da, bu işin uygulanmasında bulu
nanlar da - biz de onlardan birisiyiz - aynı gö
rüşlere katılmaktadırlar. 

Değerli arkadaşlarım, diğer taraftan ge
rek Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda, 
gerekse Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda 
yapılacak değişikliklerin üzerine eğilmek lâ
zımdır. G-erçi yeni bir Hukuk Usulü Muhakeme
leri Kanunu, yeni bir Ceza Usulü Muhakemele
ri Kanunu tadilleri de (ki zannederim bugün 
bu toplantının başında kısmen birtakım yeni
likler getirildi) Yargıtayın işlerini kolaylaştı
racak ve gerçek yatağına irca edecek mesele
lerdir. 

Bu açıdan, Yargıtay Kanunu bugünkü ih
tiyacı karşılamak için getirilmiş bir kanundur. 
Fakat bu noktalar el'an açıkta durmaktadır. 
Bütün bunlar getirilmemiştir. Şikâyetlerimiz 
ileriki yıllarda da devam edecektir. 

Ülkemiz, gelişmekte olan bir ülkedir. Geliş
mekte olan ülkelerde hak, adalet isteyişi çok
tur; nizalar, ihtilâflar çoktur, tabiî bir haldir. 
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O bakımdan, bütün bu reformları bir arada î 
yapmak lâzımdır. 

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

yüce Meclisin muhterem üyeleri; 
«Adalet mülkün temelidir» sözü ile, adale

tin, bir milletin hayatında oynadığı önemli rol. • 
ifade edilmek istenmiştir. Maddî vakıa muame-
lelerindeki aksaklıkların, fertler arasında ihtilâf- I 
larm süratli, kolay ve ucuz halledilmesi yanında 
âdil olarak da halledilmesi, bir memleketin va
tandaşlarına huzur ve sükûn sağlayacağı gibi, 
devlete olan güveni de artırır. 

Maddî hukuk muamelelerindeki aksaklıkların 
adlî mercilere intikal ettirilmesi neticesinde ve
rilen kararla mahkemenin işi biter; karar, infaz 
safhasına geçer. Ancak, bu kararın her zaman 
pozitif hukuka, kanunlara uyduğu iddia edile
meyeceği gibi, taraflarını da tatmin etmeyebilir. 
Bu bakımdan, mevcut mahkemelerin verdiği ka
rarlara karşı birtakım kanun yolları tanınmış ve 
mevcut mahkemelerin üstünde mahkemeler ihdas 
edilmiştir. 

Klâsik hukukta ilk, orta ve yüksek dereceli 
mahkemeler olarak üç türlü mahkeme ihdas edil
miştir. Bizim memleketimizde bu klâsik tasnifin ı 
yalnız ilk ve yüksek dereceli mahkemeleri var
dır. Biraz evvel Eeşit Ülker arkadaşımızın da 
buyurduğu gibi, büyük bir ihtiyaca cevap veren 
istinaf mahkemeleri maalesef, 1924 yılında şer'i-
ye mahkemeleriyle beraber kaldırılmıştır. I 

Pozitif hukukta, Yargıtaym üzerinde bir mah
keme mevcut değildir. Aslında, mahkemelerin de- I 
rece olarak çoğaltılması, ihtilâfların birçok dere- I 
çelerden geçirilmesi vatandaşı yorar, devlet oto
ritesine olan itimadı da sarsar. Bu bakımdan, bu
günkü mevcut sistemlerde Yargıtay en yüksek 
merci olarak kabul edilmiştir. 

Yargıtay bir vakıa ve tahkikat mahkemesi de
ğildir. Mahkemelerin verdiği kararları kontrol | 
eder, yargılama yapmaz. Ancak, mahkemelerden I 
gelen kararların hukuka, kanuna uygunluğunu 
denetler. Bunun için bir bakıma Yargıtaya, «Ka
nun Mahkemesi» de denir. I 

En yüksek adlî merci olarak mahkemelerin 
kontrolünü sağlayabilmesi, memlekette hukukun 
tatbikatında ve tefsirinde birliği temin edebilme
si için Yargıtaym, her şeyden evvel rahat çalış- J 
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ması lâzımdır. Bugün görüyoruz ki (biraz evvel 
arkadaşlarımızın da işaret buyurdukları gibi) 
dairelerin adedini her geçen gün fazlalaştırıyo-
ruz; fakat yine, Yargıtaya gelen işler taham
mülün fevkinde oluyor ve birkaç yıl sonra, bu
gün ihtiyacı tatmin ettiğimiz kanaatiyle ihdas 
ettiğimiz müesseseler ihtiyaca kâfi gelmiyor. 

Bu bakımdan ben de, benden evvel konuşan 
Eeşit Ülker arkadaşımın kanaatine iştirak ede
rek diyorum ki, memleketimizde de istinaf mah
kemeleri kurulmalıdır ve bunların yolları araş
tırılmalıdır; bunların tedbirleri behemahal sürat
le alınmalıdır. Esasen bu tasarının tümü üzerin
de söz almaktaki en aslî maksadım bu konuyu 
dile getirmekti. 

En son 1221 sayılı Kanunla, Yargıtay teşki
lâtlandırılmış; filvaki daha önce; bir ceza, bir 
hukuk dairesi olarak kurulan Yargıtay, 1221 sa
yılı Kanunla 11'i hukuk (ki bunlardan biri icra -
iflâs ve diğeri ticarettir) 7'si de ceza olmak üze
re 18 daireye çıkarılmıştır. Buna rağmen ihtiyaç 
karşılanamamış; Yargıtaya gelen dava ve ihtilâf
lar tahammülü aşmış; ayrıca 1961 Anayasasının 
getirdiği değişiklikler ve kurduğu yeni müesse
selerle Yargıtay'da değişiklik yapmak zarureti 
doğduğu gibi, 1488 sayılı Kanunun Yargıtay 
bünyesinde bizatihi getirdiği değişiklikler muva
cehesinde Yargıtay Kanununda değişiklik yap
mak zarureti hâsıl olmuştur. Filvaki 1488 sayılı 
Kanunun 3 ncü maddesinin 2 nci fıkrası; altı 
aylık bir müddet içinde Yargıtay Kanununun de
ğiştirilmesini emretmiş ise de tasarı, memleket 
şartları itibariyle bugüne kadar Meclise getirile
memiş, ancak bugün bu imkân hâsıl olmuştur. 
Ben, benden evvel konuşan arkadaşlarım gibi, 
bu sahada gayretleri sebkeden, başta Hükümet 
olmak üzere bütün teknik elemanlara, çalışmış 
arkadaşlarıma yüksek huzurunuzda teşekkür et
meyi bir borç addediyorum. 

Arkadaşlarımız, bu tasarı ile getirilen deği
şiklikler üzerinde durdular. Ben aynı konuları 
tekrar etmeyeceğim. Ancak, bir hususa işaret et
meden de geçemiyorum: Bir dairede işlerin tera
kümü, işleri geciktiriyordu. Yani kabul edilen bir 
esasla, bir dairede işlerin çoğalması halinde di
ğer bir daireye de işlerin verilmesi şeklinde ge
tirilmiş bulunan suples de, imkân, tatbikat 
bakımından büyük avantajlar sağlayacaktır. 

Bu tasarının memleketimize hayırlı olmasını 
diler, hepinizi hürmetle selâmlarım. 
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BAŞKAN — Tümü üzerinde başkaca görüş
mek isteyen sayın milletvekili.. Yok. 

Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

1. — Zonguldak Milletvekili Hüseyin Bay-
türk'ün, Zonguldak ili Ereğli ilçesi Belediye Baş
kanının yasa dışı işlemlerine dair soru önergesi 
ve İçişleri Bakanı Mukadder Öztekin'in yazılı 
cevabı (7/1334) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun İçişleri Bakanı tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasını rica ederim. 
Karadeniz Ereğlisi Belediye Başkanının yasa 

dışı isj.em.leri hakkında Başkanlığınıza bu belde 
Belediye Meclis üyelerince yapılan şikâyetler hak
kında herhangi bir işleme girişilmiş midir? Şikâ
yet konusu hususlar Bakanlığınızca mülkiye mü
fettişlerine yerinde incelettirilmiş midir? 

Belediye Başkanının, Meclis üyelerince şikâ
yet konusu edilen hususlardaki tasarrufları de
vam ettiğine göre ilçede bu yüzden gittikçe artan 
huzursuzluğu gidermenin çarelerini Bakanlığınız 
ne şekilde düşünmektedir. 

Zonguldak Milletvekili 
Hüseyin Baytürk 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 

Mahallî îd. On. Md. 
2. D. Rs. Mua. 

Şb. Md. : 621-72-302 
-2/10592 24 . 4 . 1973 

Konu : Zonguldak Milletvekili Hü
seyin Baytürk tarafından verilen 
yazılı soru önergesi hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 10 . 10 . 1972 gün ve Kanunlar Müdür

lüğü 7/1334 - 6610/49355 sayılı yazınız. 
Zonguldak Milletvekiil Sayın Hüseyin Bay

türk tarafından Bakanlığıma yöneltilen ve Zon-

Çalışma süremizin dolmuş bulunması hase
biyle, araya da 1 Mayıs tatilinin girmiş olma
sından mütevellit; 

2 . 5 . 1973 Çarşamba günü saat 15,00'te top-
tanılmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanıma ısaaıti : 19,01 

guldak ili Ereğli Belediye Başkanının yasa dışı 
işlemlerine dair konuları kapsayan yazılı soru 
önergesi üzerine, önergede değinilen hususlar ma
hallinde Mülkiye Müfettişince incelenmesi için 
Teftiş Kurulu Başkanlığına intikal ettirilmiştir. 

Düzenlenecek olan rapor veya fezlekeye göre 
gereği yapılacaktır. 

Arz ederim. 
Mukadder Öztekin 

İçişleri Bakanı 

2. — Samsun Milletvekili Yaşar Akal'ın, 
Smsun ilinin Vezirköprü ilçesi Belediye Başka
nına dair soru önergesi ve İçişleri Bakanı Mu
kadder Öztekin'in yazılı cevabı (7/1472) 

Millet Medüsi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın İçişleri Bakanı 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına 
aracılığınızı arz ©derim. 

Saygılarımla. 
ıSamsun Milletvekili 

Yaşar Akal 

Seçim böılgem olan Samsun ilinin Vezirköp
rü ilçesinde Belediye çalışmaları ve özellikle 
Belediye Başkanının çalışmaları ile bağlantılı 
olarak bizzat yaptığım ioıcelleimelerde tespit 
ettiklerim ile halktan duyduklarımı ve özellik
le mahallî basında her gün konu olan işlemler
den bir kısmımı arz ediyorum. 

Tespit edilen duruma göre ıSayın Belediye 
Başkanının tamamen keyfî ve kanunlara ay
kırı bir tutum içimde hareket etmekte olduğu
nun yazılıp anlatılmakta olduğu, 

Belediye hizmetlerinıin görülmesinde ve be
lediye eliyle yapılan işller de ve ayrıca yaptırı-

V. — BORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLAR 
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lan işlerde tamamen kayırma yoluna gidildiği 
ve kanun hükümlerinin çiğnendiği, 

Belediye gelir ve giderleri hakkında gerekli 
(kontrolün mümkün olmadığı ileri sürülmekte
dir. 

Bu duruma ait iki örneği arz ediyorum. 
Ek 1. Belediye Başkanının işlemleri hak

kında vilâyejtçe verilen kararı gösteriyor. 
Ek 2. İse Belediye Başkanı hakkında ya

pılan son şikâyetleri tespit ediyor. 

Şimdi : Bugüne kadar pek çok kerre vilâ
yete ve Bakanlığınıza intikal ettirildiği bildiri
den şikâyetler hakkında Bakanlığınızca her 
hangi bir işlem yapılmış mıdır? 

Bu şikâyetler hakkında ve yazılı sorum ve
silesiyle arz ve izahına çalıştığım hususlar hak
kında Sayın Bakanlığımızca tarafsız ve güveni
lir bir müfettiş veya müfettişler grubu gönde
rilerek: tetkikat yaptırılması düşünülmekte mi
dir? 

Valilik Makamına 
Samsun 

Vezirköprü Belediye Başkanı Mecit Ulu-
çay'm idaresindeki kamu hizmeti gören resmî 
bir kuruluş niteliğini kaybetmiş tamamen ka
nunsuz ve keyfî bir idarenin hüküm sürdüğü, 
ısorumsuzluğun ayyuka çıktığı bir teşkilât ha
lini almıştır. 

1. Mer'i kanunlar, vilâyet idare kurulu
nun bu kanunlara dayanan kararları Vezirköp
rü Belediyesince hiçe sayılmakta keyfilik son 
haddini aşmış bulunmaktadır. 

2. Öyle ki hu keyfî hareketler, harcama
lar, kanunsuz inşaatlar denetim görevi ile 
yükümlü belediye üyelerinin, mütaahhitlik ve 
çeşitli menfaatler sağlanmasının yanısıra, tari
hî eserlerin etrafı park, elektrik santralının en 
güzel bahçesi de dâhil olarak özel anlaşmalarla 
ve kanunsuz olarak muayyen şahıslara ihalesiz 
olarak verilen gecekondularla doldurulması sa
de şehrin telâfisi imkânsız şekilde güzelliğini 
bozmakla kalmamakta, aynı şekilde belediye
yi parasız ve âmme hizmeti göremeyecek bir 
k-uruluş seviyesine düşürmekte, tıklım tıklım 
dolan pazarlardan alınan paraların mezba kan 
paralarının garap gibi belediyeye gelir getire
cek çeşitli kaynakların gelirlerinin belediye 
ikasasma girmediği iddialarını denetlemek için 
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I belediye azaları olarak görevimizi yapmak isti
yoruz,- durumu ve hesapları soruyoruz. Bize 
açık seçik hesap verilecek yerde, tüm çabaları
mız ve çalışmalarımız kanunsuz şekilde engelle
niyor, vilâyetimizin duruma müdaha'lesi ile diş
ilerin düzelmesi gerekirken fakat bu sefer daha 
kötü icraatlarla karşılaşıyoruz. 

Bugün Vezirköprü Belediyesi öyle bir hale 
gelmiştir ki, bu durumdan çıkar sağlayan bir 
avuç insan ve müteallihe hariç tüm ilçe halikı
nın güvenini kaybetmiş, hesabından kitabın
dan herkesin şüphe ettiği bir 'kuruluş haline gel
miştir. Oysa tüm Türkiye'nin kalkınma çabası 
olduğu zamanımızda, Vezirköprü Belediyesi Ve
zirköprü kalkınma ümitlerini haram etmiştir., 
Bu- durumların eleştirisini yapmak için toplan
tılar fırsatken bu da kanunsuz şekilde engellen
mektedir. 

3. 9 . 12 . 1972 günü gazete ile ilân edilen 
belediye toplantısına gidiyoruz. Bizleri toplan
tıya çağıran Belediye Başkanı 9 . 12 . 1972 Cu
martesi günü saat 10,,00'da yapılan toplantıya 
bizzat kendisi raporluyum diyerek gelmiyor. 
Toplantı yapılamıyor, durumu kaymakamlığa 
bildiriyoruz, öylece kalıyor. 

4. Ertesi hafta gazete ile ilân edilmeksizin 
toplantı yapılacağını haber alıyoruz. Fakat 
Belediye Başkanının sarhoş olduğunu, İlçe Kay
makamına şehir kulübünde yaptığının daha 
ağır bir şeklini PTT Müdürüne, Tekel Memuru
na yaptığını hakaret ve küfür ettiğini dlayın' 
Emniyette güçlükle iSUİh edildiğini duyuyoruz. 
Bu durumdaki Başlkanun yapacağı toplantıdan 
fayda beklemediğimiz, hattâ endişe ettiğimiz 
için iki A. P., dokuz C .H. P. li üye arkadaş 
olarak toplantıya 'katılmıyoruz. 

5. Fakat ekseriyet bulunmayan gazete ile 
ilân edilmeksizin kanunsuz bu toplantıyı 9 üye 
ile yapıyorlar. Seçimler yapılıyor, kararlar alı
nıyor. Fakat mütaahhitlik yaptığı resmen tes
pit edilen üyeden Ali İvgen iskat edilmiyor. 
Devlet memurlarına otoritelerini kıracak şekil
de yakışıksız saldırılar yapan Belediye Başkanı
nın akli muvazenesinin doktorlarca tesbiti zo
runlu kanaatindeyiz. 

Hakka, hukuka ve adalete saygılı olduğunu 
ve yasaların emrinden bir nebze bile şaşmadığı
na defalarca şahit dlduğumuz vilâyetimiziin 

I sayın yönetieilerdnün durumu inceleyerek, ge-
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Değini yapacaklarınla, kanunsuz şekilde üyeliği 
devam eden Ali İvgen'in üyeliğinin iskatı cihe
tine gideceklerine, Belediyenin muhasebelerin
de geniş ve detaylı ve doyurucu şekilde hesap 
tetkiki yaptıracaklarına, "kanunsuz son toplan
tının da iptali cihetine gideceklerine inanıyor. 
Hattâ keyfî idarenin ayyuka çıktığı kendileri
ne emanet edilen belediyede denetim görevini 
yapamayan bu şartlar altında yapmasına ve ça
lışmasına iım'kân olmayan Belediye Meclisinin 
Reisi dâhil feshedilmesi için emirleriniz husu
sunda gereğine saygı ile arz ediyoruz. 

18 . 12 . 1972 
Vezirlköprü Belediye Meclisi üyeleri 

İsmail Canükli Faruk Eren 
Mustafa Işık Reşit Doğanay 
Ali Çökgezer Burhan Varlı 
Kemal iSueu Emrullah Dinler 
Seyiit Sağlam Salih Üvez 

Şevket iSeçlkim 

KARAR 
Esas No : 2350 
Karar No. : 
11 İdare -Kurulu Vali Muavini Necati Tünna-

ym Başkanlığında, Hukuk İşleri Müdürü 
C. Öziş, Millî Eğitim Müdürü A. Sönmezer, 
Sağlık Müdürü S. Baysal, T. Ziraat Müdürü 
IS. Süzer, Veteriner Müdürü. B. Yozgat'ın işti
rakleriyle toplandı. 

Vezirköprü Belediye Meclisi üyelerinin Mec
lis kararına vâki itirazları üzerine tanzim olu
nan muameleli evrak, Özel İdare Müdürlüğü, 
Köy ve Belediye Bürosu ifadeli 14 . 7 . 1972-487 
sayılı yazıları ile gönderilmiş, İl İdare Kurulu
nun 20 . 7 . 1972 günü ve 1783 sayılı kararları 
ile görülen noksanların ikmali istenmiş, Vezir
köprü Kaymakamlığının 9 . 9 . 1972 gün ve 210ı 
sayılı yazılan ile iade olunmuş, İl Makamının' 
15 . 9 . 1972 gün ve 1771 sayılı derkenarı ile 
İdare Kuruluna havale olunmuş olmakla 11 İda
re Kurulunun 12 . 10 . 1972 günlü oturumunda 
durum incelendi. 

İtiraz edenler : Vezirköprü Belediyesi Mec
lis Üyeleri, Faruk Eren, Seyit Sağlam, Em
rullah Dinler, Kemal Sucu, Ali Çökgezer, İs
mail Canikli, Burhan Varlı, Reşit Doğanay, 
Mustafa Işık, iSallih Üvez, 

İtiraz olunan mevzular : 
1. Vezirköprü Belediye Meclisinin 1.6.1972 

tarihinde aldığı kararların, Meclis üye tam
sayısının yarısından bir fazlası olmadığı hal
de alındığından iptali isteği, 

2. . Belediye Meclisinin 15 . 6 . 1972 günlü 
oturumunda, Meclis Üyesi Faruk Eren, Bur
han Varlı, İsmail Canikli'nin devamsızlık nede
ni ile üyelik sıfatlarının kaldırılmasına karar 
verildiği, bu kararın usulsüz olup bu belediye 
toplantılarının hiçbir vasıta ile ilân edilmediği 
1 . 8 . 15 . 6 . 1972 günlü toplantlıarının iptali 
talep edildiği, 

3. Meclis üyesi Ali İvgen'in Meclis üyeliğin
den düşürülmesi işinin bu şahsın reyinden is
tifade etmek maksadüyle sonraya bırakıldığı 
iddiası. 

4. Bu toplantıdan başka bütün belediye 
hizmet ve icraatlarında bilhassa 2490 sayılı Ka
nun gereğince yapılması icap eden alım, satım 
ile inşaat onanmlan hiçbir kanunî mesnede 
dayanmadan tamamen şifai emirle yapıldığı 
gibi imar işlerinde 2785 sayılı İmar Kanunu
na tamamen aykın olarak yapıldığı, ve ilçenin 
perişan bir manzaraya büründüğüne kanunsuz 
yapılan bu icraatın tetkiki ile iptali isteği. 

Gereği görüşüldü : 
Vezirköprü Belediyesi üyeleri bulunan Fa

ruk Eren ve anradaşlarının yapmış oldukları 
her iki itiraz dileıkçelerindeki itiraz mevzuları 
üzerine, 1580 sayılı Belediye Kanununun 73 
neü maddesinle istinaden Kaymakamlığın mü
talâası alınıp, Hu'ku'k İşleri Müdürlüğünce tet
kik ettirilerek alınan mütalâalar, buna ait 
talep ve tetkik edilen dosyalar ve Belediye Ka
nununun âmir hükümleri muvacehesinde; 

1. Maddede zikri geçen Belediye Meclisi
nin 1 . 6 . 1972 günlü toplantısında, 1580' sayılı 
Belediye Kanununun 59 ncu maddesine istina
den mevcut üyelerin yarısından bir fazlası ile 
toplanması gerekirken Meclis mevcudu olan 
20 üyeden 10 üyesinin iştiraki ile toplanılmış 
Belediye Başkanının da üye kabul edilerek üye 
adedinin l l ' e iplağ edilmiş ise de, Belediye 
Başkanı üye sayılamayacağı için 1 . 6 . 1972 
günlük toplantı 10 üye ile yapılmış kabul edile
rek, kanunun âmir hükmü yerine getirilmediği 
oihetle 1 . 6 . 1972 günlü toplantıya ait Meclis 
Ikararlarmm iptali gerektiği. 
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2. Maddede açıklandığı veçhile Belediye 
Meclisinin, 1972 Haziran devresi normal toplan
tıları üyelere yazı ile bildirildiği, gazete ile 

• ilân olunmadığı Meclislim 1.8.1972 - 15.6.1972 
günlü devreye ait toplantılarının 8.15.6.1972 
günlü olanlarına, Meclis üyesi Faruk Erenin 
iştirak ettiği, üye Burhan Varlı'mm, bu top
lantıların hiçbirine iştirak etmediği, Belediye 
Kanununum 69 ncu maddesine göre, birbirini 
mütaakıp üç toplantıya gelmemek keyfiyetinin, 
senede üç devre olarak yapılan toplantılarının 
bir devresine ait üstüste üç içtima gününü kap
sadığı bu sebeple Üye Faruk Eren'itn üyelik sı
fatının kaldırılması ile ilgili Mecilis kararının ye
limde görülmediği, Burhan Varlı hakkındaki 
üyelik sıfatının kaldırılması kararı kanunun ru
huna uygun düşmekte ise de, Belediye Kanu
nun 55 nci maddesi hükmüne göre 15 . 6 . 1972 
günlü toplantının da gazete ile illân edilmıemesi' 
bu kararın da iptalini icap ettirdiği, 

Üye İsmail GamiMi'nim, üyelik sıfatının de
vam ettiği anlaşılmamakla bu üye hakkında 
yapılacak bir işlem olmadığı, 

3 ncü maddede bahsi geçen üye Ali Ivgen'in 
üyeliğimin düşürülmesi talebi ile ilgili hususun 
mahkemeye intikal ettiği üyelik sıfatının kal-
dırılimıasma dair gerekli karar vermeye 1580' sa
yılı Belediye Kanununun 30 ncu maddesine is-
timıadem Belediye Meclisinin yetkili bulunduğu 
bu kararda bir usulsüzlük olmamakla beraber 
toplantı gününün gazete ile ilân edilmediği, 

4 noü maddedeki iddialardan dolayı belirli 
ve olumlu bir hâdise zikredilmediği cihetle, bu 
maddeden dolayı halen yapılacak bir işlem bu
lunmadığı neticesine varılmıştır. 

Bu itibarla Vezirköprü Belediye Meclisinin 
16 . 6 . 1972 günlü toplantısının 1580 sayılı Be
lediye Kanununun 59 ncu maddesi mucibince 
lökseriyet temin edilmediği halde toplanılması, 
toplantı gününün aynı kanunun 55 nci maddesi
ne göre gazete ile ilân 'edilmediği yine Beledî* 
ye Meclisinin 8/ 15 . 6 . 1972 günlü toplantıla
rında gazete ile ilân yapılmadığı cihetle, 1580 

, aayıh Belediye Kanununun 73 ncü maddesine 
istinaden Vezirköprü Belediye Meclisinin 
1 . 6 . 1972 ve 8 - 15 . 6 . 1972 günlü toplantıla
rında alman kararların iptaline 12 . 10 .1972 gü
nünde oy birliği ile kanar verildi. 

Necati Tümay C. Öziş 
Vali Muavini Hukuk İşi. Md. -

R. Karamehmet 
Defterdar 

M. Ali Kumbasar 
Bayındırlık Md. 

B. Süzer 
T. Ziraat Md. 

A. Söıumezer 
M. Eğitim Md. 

S. Baysal 
iSağlık Md. 
E. Yozgat 

Veteriner Md. 
Aslının aynıdır. 

C. H. P. Vezirköprü İlçe İdare Kurulu 
Başkanı 

Ahmet Çeltekili 

T.C. 
İçişleri Bakanlığı 24 . 4 .1973 
Mahallî İd. Gn. Md 

Şb. Md. : 621-73-302-1/10591 
Konu : Vezirköprü Belediye Başkanı 
ile ilgili Samsun Milletvekili Yaşar 
Akal'm yazılı soru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 6 . 1 . 1973 gün ve Kanunlar Müdür
lüğü 7176/526P4-7/1472 sayılı yazınız. 

Samsun Milletvekili Sayın Yaşar Aka! tara
fından Bakanlığıma yöneltilen ve Samsun İli Ve
zirköprü Belediye Başkanı Meci't Uluçay"ın ya
sa dışı 'davranışlarda bulunduğuna 'dair yazılı 
soru önergesinde değinilen konular, mahallinde 
mülkiye Müfettişince incelettirilmesi için Teftiş 
Kurulu Başkanlığına intikâl ettirilmiştir. 

Düzenlenecek olan rapor veya fezleke üzerine 
gereği yapılacaktır. 

Arz ederim. 
Mukadder Özıtefcin 

İçişleri Bakanı 

3. — M araş Milletvekili İbrahim Öztürk'ün, 
vekil imam - hatiplerin durumuna dair soru öner
gesi ve Başbakan adına Devlet Bakanı İsmail 
Ararhn yazılı cevabı (7/1475) 

Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılmasına aracılığını
zı saygılarımla rica ederim. 

31 . 1 . 1973 
Maraş Milletvekili 

İbrahim Öztürk 

Soru : 
Bu ülkenin her yerinde 30 yıl idare amirliği 

yapmış bir hizmet adamı olarak, inanmışımdır ki, 
özellikle köy topluluklarını kalkındırmak ve (Top-
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lum »kalkınması metodu) nu uygulamak için 'din 
adamı ile öğretmeni barıştırmak yani okul ile ca
mi arasındaki mesafeyi kapatmak lâzımdır. 

Kutsal dinimizin müspet düşünceye dayalı 
yüksek alılâklı, ve bilgili fert ve 'toplum yarat
madaki amacı ile ökulunki arasında hiç bir fark 
bulunmadığını bunun Atatürk ilkelerine de ay
kırı olmadığını anlatmak ve köy 'topluluklarını 
geri (kalmışlığın dar geçitlerinden kurtarmak için 
öğretmen - imam - muhtar üçlüsünün bir araya 
getirmek zorun! uğuna inanıyorum. 

Meslek hayatımda uyguladığım fon metcddan 
çok iyi Sonuçlar aldığımı beyan etmek isterim. 

Şimdi 'konu şudur : Ülkemizde din görevlile
ri arasında bir ikilik vardır. Asil imam-hâtipler 
ve vekil imam-hâtipler... Bunlar kanuna göre, 
aynı görevleri yaptıkları halde, vekiller özlük ve 
sosyal haklar yönünden asillere nazaran çok geri
de kalmaktadırlar. Meselâ; asiller en çok 800-
1300 TL. vekiller 550 - 600 aylık alırlar. Vekil
ler doğum, ölüm, yakacak, tedavi ve ilâç yardım
larından faydalanamazlar. İzin haklan çok kı
sıtlıdır. Asil tayin edilince vekil imam'm göre
vi derhal sona erer. 

Bugün Türkiye'de 14 000 civarında vekil 
imam - hatip mevcuttur. Bu din görevlileri (bü
yük bir feragatle çalışmaktadırlar. Ancak hiçbir 
kanunî teminata sahip- olmayan bu vatandaşları
mızın durumlarını düzeltebilmek için gerek 633 
ve gerekse Personel Kanunda değişiklikler düşü
nülmekte midir? 

T. C. 
Devlet Bakanlığı 14 . 4 . 1973 
Sayı : 703/203 
7/1475 - 7183 

T.B.M. MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Kahramanmaraş Milletvekili İbrahim Öztürk' 

ün vekil İmam Hatiplerin durumları hakkında 
Sayın Başbakana yönelttiği ve -tarafımdan cevap
landırılması tensip olunan yazılı soru önergesi
ne verilen cevap ekte sunulmuştur. 

©ilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 
İsmail Arar 

Devlet Bakanı 
Halen yürürlükte bulunan Diyanet İşleri 

Başkanlığı kuruluş ve görevleri hakkındaki 633 
•sayılı Kanunun 21/f maddesi gereğince İmam-
Hatip kadrolarına, İmam-Hatip Okulu mezun
ları asaleten, hizmete fou nitelikte istekli çıkma

dığı takdirde aynı Kanunun 38 ncı maddesi 
uyarınca asgari İlkokul ve Kur'an Kursu mezu
nu olanlar vekâleten tayin edilmektedir. 

'Sayıları 13 O00 civarında bulunan vekil 
İmam Hatiplerin bulundukları göreve asaleten 
tayinlerini ve diğer memurlar gi'bi sosyal haklar
dan faydalandırılmalarını öngören Kanun tek
lifleri »T. B. M. Meclisinin ilgili komisyonda gö
rüşülmekte olup, Bakanlığımca da takip -edil
mektedir. 

Söz konusu değişiklik tekliflerinin Kanunlaş
ması halinde vekil İmam-Hatip problemi çözüm
lenmiş olacaktır. 

Arz ederim. 
İsmail Ara." 

Devlet Balkanı 

4. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan' 
m, Nihat Erim'in Avrupa İnsan Hakları Mahke
mesine aday olarak gösterümesîndeki kıstasla
rın neler olduğuna dair soru önergesi ve Başba
kan adına Dışişleri Bakanı Halûk Bayülken'in 
yazılı cevabı. (7/1503) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun sayın Başbakan tarafın

dan yazılı olarak 'cevaplandırılmasını' dilerim. 
Saygılarımla. 

2-3 .1 . 1973 
Tekirdağ Milletvekili 

Yılmaz Alpaslan 
Avrupa insan Hakları Mahkemesinde bo

şalan Türk üyelik için Hükümet aday olarak 
1 nei sırada Nihat Erim'i göstermiştir. 

Bu aday, Avrupa Konseyi Danışma Meclisin
de büyük tepki ile karşılanmış, önce Konsey Ge
nel Sekreteri Tontiç, eski .başbakan sayın Erim' 
in Meelisde uyandıracağı tepkiler konusunda Hü
kümet temsilcimizi uyarmış ve Hükümetin ricası 
üzerine daha sonra da Avrupa Konseyi Danışma 
Meclisinde beliren büyük direniş karşısında Sa
yın Erim'in adaylıktan vaz geçirtilmesi zorun-
luğu doğmuştur. 

Böyle bir olay Avrupa Konseyinde ve hattâ 
Milletlerarası hayatta ilk defa cereyan etmekte
dir. Bir devletin adayı fiilen red edilmektedir. 
Devletin itibarı ve haysiyeti bakımından duru
mun vahameti ortadadır. 

1. — Sayın Nihat Erim'in İnsan Hakları 
Mahkemesine aday olarak gösterilmesinde ne gibi 
düşünceler ve kıstaslar hâkim olmuştur? 

— 47 — 
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2. — Avrupa Konseyinin demokratik rejim, 
özgürlük ve İnsan Hakları anlayışı ortada iken, 
'böyle bir 'adaylığın yaratacağı tepki hesaba ka
tılmamış ve daha önce gereken temas ve yokla-
malar yapılmamış mıdır? 

3. —• Konsey Genel Sekreterinin uyarısına 
rağmen bu adaylıkta ısrar •edilmesinin ve Da
nışma Meclisinin tepkisi karşısında Sayın Erim' 
in çekilmeye mecbur edilmesinin Devlet ve 
Hüküme!; itibarları üzerindeki etkilerini Başbakan 
nasıl "değerlendirmektedir? 

4. — Sayın Erim'in Başbakan olduğu sıra
larda Başbakanlık Basın Merkezi, TRT ve diğer 
resmî kanallar Ttuk kamuoyuna Avrupa Kon
seyi yetkililerinin, «Erim ve Hüldimetinin çek 
olumlu etkiler sağladığı» kanaat ve izlenimlerini 
yayarken bugünkü hâle dönüşmesinin ve Erim'in 
adaylığının reddini Hükümet nasıl İzah etmek
tedir? 

T.-C. 
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 
7CI4.0Û9/ASGM - ASKD Gn. Md. 
Sayı :45 

13. 4. 1973 
Konu t Prof. Dr. Erim
in tnsan Hakları Diva
nıma adaylığı hk. soru 
önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: Başbakanlığa gönderilen 29 Ocak 1973 
tarih ve 7/1503-7262/5347 8Wûl yazıları. 

Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan'ın, 
Cumhuriyet Senatosu üyesi Prof. Dr. Nihat 
Eriim'in Avrupa tnsan Hakları Divanı'na aday 
gösterilmesi konusunda Barbakana yönelttiği 
yazılı soru önergesi, kendileri adına tarafımdan 
cevaplandırılması isteğiyle, Bakanlığıma ,gön-
ıgönderilmiştir. 

İşbu yazılı soru önergesinin cevabının ge
reği için ilişikte sunulduğunu arz ederim. 

Halûk Bayülken 
Dışişleri Bakanı 

Sayın Yılmaz Alpaslan 
Tekirdağ Milletvekili 
Avrupa İnsan Hakları Divanına yapılan se

çimle ilgili olarak Sayın Başbakana yönelttiği
niz yazılı soru önergesini Başbakan namına aşa
ğıda cevaplandırıyorum. 

30 . 4 . 1973 O : 1 

I Avrupa Konseyi'nde cari usule göre, İnsan 
Hakları Divanında bir memlekete ait yer her
hangi bir sebeple boşalınca o ülkenin Hüküme
ti bu münhal yere yapılacak seçim için Kon-
sey'e üç aday gösterir. Bern Büyükelçiliğine ta
yin edildiği için Sayın Prof. Suat Bilge Mer'i 
usule göre Divan'daki vazifesinden istifa etmiş; 
Hükümetimiz de bu yer için 'Sayın Prof. Nihat 
Erim'i, Sayın Prof. Ali Bozer'i, Sayın Prof. 
Feyyaz Gölcüklü'yü aday göstermiştir. 

Her üç adayımız da, bu yüksek vazifenin ge
rektirdiği yeteneklere sahip bulundukları göz 
önünde tutularak ve önceden rızaları alınarak, 
teklif edilmişlerdir, 

Bu gibi durumlarda mutad olduğu üzere, 
adaylarımız Konsey'e bildirilmeden evvel Straz-
burg'takî Daimî Temsilcimizle .gereken temasta 
bulunulmuş; muhtelif görüşler ve ihtimaller 
üzerinde durulmuştur. 

Adaylarımızdan herhangi birinin ve bu ara
da sayın Prof. Nihat Erim'in, ne Bakan Dele
geleri Komitesinde, ne de Danışma Meclisinde, 
bu gibi seçimlerde her zaman karşılaşılması 
muhtemel bulunanların dışında, etkin ve yaygın 
bir tepkiyle karşılanacağına dair bir kanaat ha
sıl olmamıştır. 

Nitekim her üç adayımızın adaylıkları, se-
I cimin ilk merhalesi demek olan Bakan Delege-
I leri Komitesinden, üzerlerinde herhangi bir mü-
I zakere cereyan etmeksizin, tasvip görerek geç

miş ve Danışma Meclisine gelmiştir. 

Bu safhada, belirli temayülleri olan bâzı 
Danışma Meclisi üyelerinin bu seçimi memleke
timiz bakımından kendi görüş ve temayülleri 
yönünden arzulanmayan bir mecraya sürükle
mek teşebbüsüne geçmek istedikleri üzüntü ile 
öğrenilmiştir. Seçim sonuçlarına tesir etmeye
cek dahi olsa, bu durumdan haberdar olan Sa-

I yın Prof. Erim, henüz seçimlere gidilmeden 
Dışişleri Bakanlığına müracaatla, başlangıçta 
bu adaylığı şeref duyarak kabul ettiğini; an-

I cak konuyu tekrar teemmül eyledikten sonra, 
halen aktif politika içinde bulunduğunu hesa-

I ba katarak İnsan Hakları Divanmdaki vazife
yi, seçilse dahi kabul etmemesi gerektiği sonu
cuna vardığını bildirmiş; bunun üzerine de Dai
mî Temsilcimiz bir mektupla durumu Danışma 

I Meclisi Başkanına intikal ettirmiştir. 

48 — 
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Seçim günü oya başvurulmadan evvel Mec
lis Başkanı bu mektup muhteviyatını Danışma 
Meclisinin bilgisine sununca, Meclis de üç ada
yımızdan biri olan Sayın Prof. Bozer'i İnsan 
Hakları Divanı üyeliğine, seçmiştir. 

'Saygılarımla arz ederim. 

5. — Gaziantep Milletvekili Şinasi Çolakoğlu 
nun, İslâhiye ilçesinin Pınarbaşı İlkokulu Öğ
retmenlerinden Murat Sarpkaya hakkında soru 
önergesi ve Millî Eğitim Bakanı Sabahattin Öz
bek'in yazılı cevabı (7/1521) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Millî Eğitim Bakanı ta

rafından yazılı olarak cevaplandırılmasına de
lâletlerinizi derin saygılarımla dilerim. 

7. 2.1973 
Gaziantep Milletvekili 

Şinasi Çolakoğlu 

Gaziantep ilinde açık bulunan ilokul mü
dürlükleri için 16 Kasım 1971 tarih ye 243.0/ 
16333 sayılı yazı ile duyuru yapılmıştır. 

Yönetmelik hükümlerine göre bâzı öğret
menler ilkokul müdürlüklerine atanmak üzere 
başvurmuşlardır. İslâhiye ilçesinin; Cumhuri
yet ve Pınarbaşı, Cevdetpaşa İlkokulları mü
dürlükleri de açık bulunduğundan Pınarbaşı 
ilkokulu öğretmenlerinden Murat Sarpkaya'da 
müdürlük için başvuranlar arasındadır. 

1 — Murat Sarpkaya'nın, ilgili yönetmelik 
hükümlerine göre topladığı puan nedir? Daha 
üstün puan alanlar var mıdır, kaç kişidir? 

2 — Murat Sarpkaya'nın, müdür olarak 
atanmasına engel hâli olmuş mudur?- Olmamış
sa 16 Kasım 1971 tarihli duyurunun ve işlemin 
iptal seboibi nedir? 

3 — Açık bulunan ilkokul müdürlükleri tâ
yin işlemi için 243,0/2786 sayılı ve 28. 12. 1972 
tarihli girişim neden yapılmıştır? 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 

Bakanlık Müşavirliği 26 . 3 .1973 
Sayı : 176 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 10. 2. 1973 tarih ve 7/1521-7360/54289 

sayılı yazıları. 
Gaziantep Milletvekili Şinasi Çolakoğlu' 

nun, Gaziantep İli İslâhiye İlçesinin Pınarbaşı 

İlkokulu öğretmenlerinden Murat Sarpkaya' 
nın okul müdürlüğüne tâyinine dair yazılı soru 
önergesi ile ilgili cevabımız ilişikte sunulmuş
tur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Prof. Dr. Sabahattin Özbek 

Millî Eğitim Bakanı 

Gaziantep Milletvekili Şinasi Çolakoğlu'nun, 
Gaziantep İli İslâhiye İlçesi Pınarbaşı İlkokulu 
öğretmeni Murat Sarpkaya'nın okul müdürlü
ğüne tâyinine dair yazılı önergesi ile ilgili 
cevabımız. 

Gaziantep İli Îslâıhiye İlçesi Merkez Cumhu
riyet, Pınarbaşı ve Cevdetpaşa İlkokullarının 
açık bulunan müdürlükleri için, ildahilinde, 
duyuru yapılmıştır. 

Bu duyurudan sonra müracaat edenler ara-
0 

sında İslâhiye İlçesi Merkez Pınarbaşı Okulu 
öğretmeni Murat Sarpkaya'da bulunmaktadır. 

Adı geçen, Dev - Genç örgütünün kurulduğu 
yıllarda İslâhiye'de Dev - Genc'in çalışmaları
na fiilen, 1970 yılında kÖmürlerdeki Îslâıhiye 
olaylarına tahrikçi olarak katılmış ve halk ta
rafından da dövülmüştür. 

Böyle olumsuz davranışlara sahip bir kişi
sinin, en yüksek puvanı alsa dahi, bir eğitim ve 
öğretim müessesesine her yönden örnek olacak 
müdürlük ıgörevine atanması sakıncalı görül
mektedir. 

Prof. Dr. Sabahattin Özbek 
Millî Eğitim Bakanı 

6, — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
üniversite mensuplarının 1972 yılı avans fark
larının ödenmesine dair soru önergesi ve Maliye 
Bakanı Ziya Müezzinoğlu'nun yazılı cevabı 
(7/1524) -

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Maliye Bakanı tarafın

dan yazılı alarak cevaplandırılmasına delâlet 
buyrulmasını rica ederim. 

Saygılarımla. 
İstan'bul Milletvekili 

Reşit Ülker 
'Soru : 
30 . 12 . 1972 gün ve 1508 sayılı Kanuna 

göre Üniversite mensuplarına Üniversiteler Per
sonel Kanunu yürürlüğe girinceye 'kadar avans 
verilmesi kabul edilmiştir. 
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Adı geçen Kanunla değişik 5 nci maddenin 
.on fıkrası «1970 Aralık ayından itibaren birik
miş avanslar 1972 malî yılı içerisinde Bakanlar 
Kurulunca tespit edilecek esaslar dahilinde öde
nir» hükmünü taşımaktadır. 

Bu 13 aylık avans farknıın 6 aylığı ödenmiş 
olduğu halde, 1972 malî yılının bitirmesine çok 
az bir zaman kalmasına rağmen, Kanunun açık 
hükmü ihmal edilerek bu avans farkı halen 
ödenmemiştir. Bunun sebebi nedir? 

T. C. 
Maliye Bakanlığı 

Anlkara 
BÜMKO . 111121 - 67 - 8049 

22 Mart 1973 
iKonu : İstanbul Milletvekili Sa
yın Reşit Ülker'in yazılı soru 
önergesi Hk. 

,Millet Meclisi Başkanlığıma 
İlgi : Kanunlar Müdürlüğünün 16 . 2 .1973 

tarih ve 7371/54552 - 7/1524 sayılı yazısı. 
İlgideki yazınıza ekli olarak gönderilen. 

İstanbul Milletvekili Sayın Reşit t^ker'in ya
zılı soru önergesi incelenmiş ve cevabî mütalâa
mız aşağıda sunulmuştur. 

30 . 12 . 1971 gün ve 1508 sayılı Kanunla, 
Üniversite, mensuplarına, Üniversite Personel 
Kanunu yürürlüğe girinceye kadar verilmesi 
kabul edilen ve Aralık 1970 tarihinden itibaren 
birikmiş bulunan 13 aylık avans farkının 6 ay
lık kısmı 1972 yılında «geçmiş yıllar borçları» 
tertibine mevdu ödenekten karşılanmış bulun
maktaydı. 

Son defa, 21 . 2 . 1973 tarih ve 14445 sayılı 
Resmî Gazetede yayımlanmış bulunan 1972 yılı 
Bütçe Kanununa ek 1673 sayılı Kanunun 2 nci 

- maddesi ile alman 15 000 000 TL. ılık: ek ödene
nin bir kısmı ile söz konusu avans bakiyesinin 
tamammnı ödenmesi sağlanmıştır. 

Arz olunur. 
Ziya Müezzinoğlu 

Maliye Bakanı 

7. —• İçel Milletvekili Turhan Özgüner'in, 
İstanbul Sıkıyönetim Mahkemesinde tutuklu ola-' 
rak yargılanan Cemal Madanoğlu ve arkadaşları 
hakkında kamuoyuna yansıyan savcılık iddiana
mesine dair soru önergesi ve Başbakan Ferid 
Melen'in yazılı cevabı (7/1526) \ 

30 . 4 . 1973 0 : 1 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumam Sayın Başbakan Ferid 

Malen tarafından yazılı olarak cevaplandırılma-
runa aracı olunmasını diler, saygılar sunarım. 

13 Şubat 1973 
İçel Milletvekili 

Turhan özgüne r 

İstanbul Sıkıyönetim Man'kemresinde tutuk
lu olarak yargılanmakta 'olan eski Millî Birlik 
Komitesi Üyesi ve Senatör Cemal Madanoğlu 
ve arkadaşlarının kamuoyuna yansıyan savcı
lık; iddianamesinden açıkça anlaşıldığıma göre; 
ha1 en İstanbul Milletvekili ve de Cumhuriyet
çi Partinin Genel Sekreteri eski Millî Birlik Ko
mitesi Üyesi Orhan Kabibay'ım başkanlığında 
bir ihtilâl grubu söz konusudur. Bu 'grup, Ce
mal Madanoğlu ve arkadaşlarının dâvasına var
lık veren kanun dışı türlü olaylar zincirinin 
hiç de küçümsenmeyecek bir halkası biçiminde 
göründüğüne göre : 

1. Kamuoyuna yansıyan bu idd^anamieden 
-.-xr,̂ a Türkiye Cumhur1'yetmin Başkanı olacak, 
Tfrk uHısunun yüce ç ı k a r a n açısından ne yap-
mıyı düşünmektesiniz1? 

2. Bu iddianame açıklanmeaya kadar, Or
han Kabibay ve arkadaşlarının İhtilâl Grubu 
olarak nitelenen bu kanun dışı örgüt hakkında, 
gerçekten hiç bir bilgi sahibi değil mi idiniz? 

3. Hiç değilse, iddianamenin açıkılannrasın-
dan şu ana kadar, herhangi bir işleme giriştiniz 
mi? Henüz girişmedi iseniz, kamuoyuna açıkla
mada ulusal bir sakınca yoksa, bunun gerçek 
nedenlerini açıklar mısınız? 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Başkanlığı 

Sayı : 77-44/33015 

11 . 4 . 1973 
Milet Me^'i'si Başkanlığına 

İlgi : 16 . 2 . 1973 tarihli ve Genel Sekre- -
tenlik Kanunlar Müdürlüğü 7373/54551-7ıl526 
sayılı yazınız. 

İçel Milletvekili Turhan Özgüner'in, İstan
bul Sıkıyönetim Mahkemesinde tutuklu olarak 
yargılanan Cemal Madanoğlu ve arkadaşları 
hakkında kamuoyuna yansıyan savcılık iddia-
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namesine dair yazılı sorti önergesinin cevabı üç 
nüsha olarak eklice sunulmuştur. 

Saygıyla arz ederim. 
Ferid Melen 

Başbakan 

İçel Milletvekili Turhan Özgüner'in, istan
bul Sıkıyönetim Mahkemesinde tutuklu olarak 
yargılanan Cemal Madanoğlu ve arkadaşları 
hakkında kamuoyuna yansıyan savcılık iddiana
mesine dair yazılı soru önergesinin cevabıdır. 

İstanbul (Sıkıyönetim Komutanlığından alı
nan bilgiye göre : 

Emekli Korgeneral Cemal Madanoğlu ve ar
kadaşları haklarında açılan kamu hukuku dâ
vasının soruşturma 'safhasında, Doğan Avcıoğ-
ılu ve Il'hami SoysaPın ifadelerinde, örgütlerinin 
sivil cunta gruplarından Orhan Kabibay grubu 
ile de yandaş çalışmalar içinde bulunulduğu
nun beyan edildiği; 

Askerî savcılığın Sıkıyönetim Komutanlığı
na yazdığı bir yazıda, bu dâvada sanıkların ceza 
mesuliyetlerini kollektifleştirebilme ve neticede 
kendi1 erini kurtarabilme amacıyle, müsnet suç
larına bâzı kişileri dahü etmeye ve yandaş gös
termeye çalışmakta olduklarının bildirilmesi 
üzerine, sanıkların ifadelerinde beyan ettikleri 
Orhan Kabibay grubu ile ilgili iddialarının kav
li mücerrette kaldığı müşahede ve mülâhaza 
edildiğinden soruşturmanın genişletilmesine te
vessül edilmediği; 

Anlaşılmıştır. 
Ferid Melen 

Başbakan 

8. — İstanbul Milletvekili Hüseyin Dolun'un, 
Devlet müzelerinde açılan lokantalara dair soru 
önergesi ve Başbakan adına Devlet Bakanı İsmail 
Arar'ın yazılı cevabı (7/1528) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki hu'suslarnı Sayın Başbakan tara

fından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ve 
istirham eder, saygılar sunarım. 15 . 2 . 1973 

istanbul Milletvekili 
Hüseyin Dolun 

il. Türkiye Devlet 'müzelerinden hangileri 
lokantalıdır? 

2. İçerilerinde asırların değerleri devletçe 
muhafaza edilen bu binalarda şayet varsa lo
kanta açtırılması, doğrumudur? 
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3.' Şayet varsa, bu lokantalar hangi firma
lara, ne suretle ve ne yollardan tahsis edilmiş 
veya kiralanmıştır. Kiraları ne miktardır? 

4. Kanun dışı bir işlem' yapılmışsa müseb
bipleri hakkında ne muamele tatbik edilmiş ve
ya edilecektir? 

5. Bu binalarda yangın veya diğer tehlike
lerin önlenmesi için, aynı zamanda bir tedbir 
almmışmıdır? Alınmışısa bunlar nelerdir? 

T. C. 
Başbakanlık 

Kültür Müstşarlığı 
©ski Eserler ve Müzeler 

Genel Müdürlüğü 
Şube : Müzeler 

Sayı : 732.21.Ç-02452 • 
13 Mart 1973 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Genel 'Sekreterlik Kanunlar Müdür

lüğü ifadeli, 2-0 . 2 . 1973 tarih ve 7392,/54720-
7/1528 sayılı yazılarınıza; 

İstanbul Milletvekili iSaym Hüseyin Dolun 
tarafından verilen ve yazılı olarak cevaplandı
rılması istenilen Devlet Müzelerinde açılan lo
kantalarda ilgili önerge incelenmiş ve sorrJan 
hususlarnı cevapları aşağıda sıra ile takdim 
olunmuştur. 

1. Memleketimiz müzelerinden yalnızca 
Topkapı Sarayı Müzesinde bir lokanta mevcut
tur. 

2. (Söz konusu llokanta için tahsis .dilen 
yer Mecidiye köşkünün altı ve önündeki bahçe
dir. Bu yer eski çadır köşkü veya müdafaa 
kulelerinden birinin ait kısmı olup kârgir bir 
yapıdır. Herhangi bir tehlike bahis konusu ol
madığından, 5805 sayılı Kanun ile teşkil edilmiş 
bulunan Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar 
Yüksek Kurulunun uygun mütalâası da alına
rak burası lokantaya tahsis edilmiştir. Bu hu
susta Bakanlığımızca herhangi bir salvinca gö
rülmemiş ve 31 Aralık 1965 tarih ve 8(180 sa
yılı yazımızla Topkapı Sarayı Müzesine uygun 
mütalâa verilmiştir. 

3. 'Söz konu'su lokanta müzede meydana ge
tirilmiş bulunan «Toprakı Sarayını Sevenler 
Derneğinin» yardımları ile meydana getirildi
ğinden 'bu derneğe tahsis edilmiş ve dernekçe 
istanbul'da dürüstlük ve işletmeciliği ire tanm-

öl — 
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muş oniki firmaya mektup yazılarak lokantanın 
işletilmesi teklif edilmiş ve bunlar içinden 
memleketimizin ço'k tanınmış bir firması olan 
Nurettin Doğan'bey'e (Konyalı) istanbul no-
terliılince yapılan 4 . 11 . 1968 tarih ve 18&67 
sayılı mukavele ile yılda 55 000 TL. teberru 
karşılığı beş yıllık işletme hakkı verilmiştir. 

4. Burada kanun dışı yaplımış bir işlemi 
bulunmamaktadır. 2490 sayılı Kanunun 46 ncı 
maddesinin son fıkrasına göre belli bir protokol 
dâhilinde yapılan bu işler, 1972 yılında Topka-
pı Sarayı müzesinde yapılan teftiş sırasında da 
ele alınarak tetkik edilmiştir. 

Buranm kiralanmıası için 28 . 5 . 1964 tari
hinde Müze Müdürlüğünce istanbul Defterdar
lığına intikal ettirilmiş ise de buna ait muame
leli evrakın Defterdarlık binasının yangım sı
rasında yandığı ilgiliılerce yapılan temas sonu
cundan anilaşılmış bulunmaktadır. 

6. Lokantada yakıt olarak elektrik ve bü
tan 'gazı kullanılmaktadır. Elektrik tesisatı il
gili uzmanlar tarafından kontroldan geçirilmiş, 
bir tehlike yaratacak nitelikte olmadığı, bütün 
fennî şartlara uygun şekilde yapıldığı, bütan 
gazı tüplerinin ise istanbul, itfaiyesinin tetkik 
sonunda verdikleri rapora göre bu tüplerin 
müze için herhangi bir tehlike teşkil etmediği 
tespit edilmiş bulunmaktadır. Esasen lokanta 
olarak kullanılan 'bu kısım tamamen kârgir 
cilup herhangi bir yangın tehlikesi düşünülemez. 
Buna rağmıen, her ân 'müdahale 'etmek üzere mü
zede bir itfaiye teşkilâtı da mevcuttur. 

Büyük bir ihtiyacı karşılayan ve Ibenzerıeri 
bütün Avrupa ve Amerika müzelerinde de bu
lunan böyle bir tesis, müze için yararlı olmak
tadır. 

(Durumu bilgilerinize arz eder, saygılarımı 
sunarım. ismail Arar 

Devlet Bakanı 
9. İstanbul Milletvekili Hüseyin Dolun'un, 

Gelibolu'da bulunan Fransız mezarlığına dair 
soru önergesi ve Başbakan adına Dışişleri Baka
nı Halûk Bayülken'in yazılı cevabı. (7/1529) 

45 . 2 . 1973 
Millet Meclisi Başkanlığına; 

Aşağıdaki sorumun Başbakan tarafından ya-
zıllı olarak cevaplandırılmasına delâlet buyrul-
masmı saygılarımla rica ederim. 

İstanbul Milletvekili 
Hüseyin Dolun 
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'Soru : Çanakkale ilimizin Gelibolu ilçesinde 
(Morto köyünde yüksekçe bir tepe üzerinde 
2239 ölünün isimlerini gösteren ve her birisinin 
üzerinde «Fransa için öldü» ibaresi yazılı plâ
ketler bulunan ve ayrıca her birisi isimsiz 3 €00 
Fransız ölüsünü temsil eden 4 miezarm ortasın
da dikili bir de anıt bulunmaktadır.) 

Dirinin intikamını ölüden alacak 'kadar bi
linç ve vicdandan yoksun ulus .olmadığımızı ta
rihin her döneminde ispatlamışızdır. Ancak, 
insanlığın gereğini karşılıklı yürütmenin de 
bir görev olduğunu kesinlikle bilmekteyiz. 

Değerili iki Türk diplomatının ölümünü âde
ta sevinçle karşıladıklarını afişe etmek için 
Marsilya'da bir ermeni kilisesinin avlusunda 
dikilen anıtın açılışına giden Fransız Gençlik 
ve Spor Bakanı ve Marsilya Belediye Başkanı
nın davranışı ve aradan süre geçmesine rağ
men, vurdum duymazlığa giren Fransız Devlet 
ve Hükümet yetkililerinin tutumları son derece 
esef vericidir. 

Hiç işleri yokken Çanakkale'ye gelip on'bin
lerce yurt evlâdımızı imha eden, kendi toprak
larında misafir sıfatını taşıyan diplomatların 
ölümüne göz yuman Fransız toplumunun bu 
davranışını t el'in amacını taşıyan aşağıdaki so
ruları sormak zorundayız. 

1. Cumhuriyetin "50 nci yılında yapılması 
gereken hazırlıklar arasında Orman Bakanlığı 
Mi'ılî Parklar Dairesinin Gelibolu'da harp mey
danı alanlarını düzenleyeceğini öğrenmiş 'bulu
nuyorum. Buram buram şehit kokan bu toprak
lavımiızda yatan üstelik millî şuur ve duygu!an
ımızı rencide eden ve de çiçeklerle donatılmış 
olan Fransız mezarlığının sökülüp atılması dü
şünülüyor mu? 

2. Bu topraklar herhangi bir anlaşmayla 
tapulu olarak mı tahsis edilmiştir. Edilmişse, 
anlaşmanın ilgili maddesinin ve tapunun iptali 
acilen düşünülüyor mu ? 

3. Gelibolu'daki savaş alanını ziyarete gi
den her Türk'ün beynini durduran Fransız me
zarları üzerindeki Fransa için öldü ibareleri
nin Cumhuriyetin 50 nci yılı şenliklerinden ön
ce ikazdırılması veya silinip atılması düşünülü
yor ,mu? 
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T. C. 
Dışişleri Bakanlığı 20 ,3 .1973 

SİED Gn. Md. 
Bayı : 111.327/29 

Konu : İstanbul Milletvekili Saym 
Hüseyin Dolun'un Gelibolu'daki 
Fransız Mezarlığı ile ilgili yazılı 
soru önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Başbakanlıktan 23 . 2 . 1973 tarihli 

77-39/1667 sayılı yazı ile Bakanlığıma havale 
buyurulan 15 . 2 . 1973 tarihli ve 7/1529 - 7393 
sayılı yazıları. 

İstanbul Milletvekili Sayın Hüseyin Dolun'
un Gelibolu'daki Fransız Mezarlığına dair kay
dedilen yazılarında bahse konu yazılı soru öner
gesinin Sayın Başbakan adına tarafımdan ce
vap] adırılmasının uygun görülmesi üzerine, 
önergedeki sorular dikkatle incelenmiş ve va
rılan sonuçlar görüşlerimizle birlikte aşağıda sı
rası ile bilgilerine sunulmuştur : 

1. Lozan Barış Andlaşmasma taraf yabancı 
devletlerin, bu arada Fransa'nın mezarlıklarına 
ait çeşitli hükümler sözü geçen Andlaşmamn 
124 - 136 ncı madel erinde yer almaktadır. Bu 
mezarlıklara ayrılacak yerlerle ilgili 128 nci 
maddede aynen şöyle denilmektedir : 

Yukarıdaki ahkâm, tahsis olunan arazide, 
Türkiye hâkimiyetine veyahut, hale göre, Yunan 
hâkimiyetine İrası halel etmez.» 

2. Lozan Barış Andlaşması ile Devletimiz 
tarafından tanınan birtakım haklara dayanma
sı dolayısiyle Gelibolu'daki Fransız Mezarlığı
nın statüsünü değiştirecek hareketlere tevessül 
olunmasının doğuracağı çok yönlü mahzurlar 
şüphesiz takdir buyurulacaktır. Ayrıca, Devle
timizin milletlerarası hukukun temellerinden bi
rini teşkil eden «Ahde vefa» prensibinin dış 
münasebetlerimizdeki önemli yeri ve özellikle 
millî çıkarlarımız yönünden bu prensibin' uygu
lanmasında titizlikle gösterdiğimiz dikkat ma
lûmudur. 

3. Marsilya'da dikilen Ermeni anıtı ve bu
nun açılış törenine sırf milletvekili sıfatı ile ka

kıldığı ileri sürülmekle beraber, Fransa Spor ve 
Gençlik Bakanının katılması Hükümetimizce 
açıklandığı üzere hepimizi derinden üzmüştür. 
Bu olay üzerine tarafımızdan alman bâzı ted
birlere ilâveten halen diplomatik girişimler ce
reyan etmektedir. 

Haklı hassasiyetimizi, kadîm Türk - Fran-
/sız ilişkilerini ve dostluğunu göz önünde tuta

rak, Fransız Hükümetinin bu dostluğu gölgelen
direcek hareketlere meydan bırakmayacağı ve 
girişimlerimize, karşı olumlu bir hareket hattı 
izlemesi beklenmektedir. 

Arz ederim. 
Dışişleri Bakanı 

Halûk Bayülken 

10. — Antalya Milletvekili thsan Ataöv'ün, 
Antalya Belediye Meclisince teklif edilen elektrik 
tarifesinin Bakanlıkça tasdikine dair soru öner
gesi ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Nuri 
Kodamanoğlu'nun yazılı cevabı (7/1530) 

19 . 2 . 1973 

Yüksek Başkanlığa 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Enerji Baka

nınca yazılı olarak cevaplandırılmasının teminini 
saygı ile arz ederim. 

Antalya Milletvekili 
thsan At.aöv 

1. Antalya Belediye Meclisince son olarak 
teklif edilen elektrik tarifesi hangi tarihte Ba
kanlıkça tasdik edilmiştir. 

«Madde 128. — Türkiye Hükümeti, Britan
ya İmparatorluğuna, Fransa ve İtalya Hüküme
tine karşı, kendi arazisi üzerinde bunların mey
danı harpte veya mecruhiyetle veya kaza ve 
ya hastalık neticesinde vefat etmiş olan berrî 
ve bahrî askerleri ile esarette vefat eden üse-
rayı harplerine ve sivil mevkuflarına ait metfen 
ve mezarlıkları ve izam mahzenlerini ve tezkirî 
namları için dikilmiş âbideleri muhtevi arsaları 
kendilerine ayrı ayrı ve müebbeten tahsis et
meyi taahhüdeder. Kezalik 130 ncu maddede 
mezkûr komisyonlar tarafından birleştirme me
zarlıkları, izam mahzenleri veyahut âbideler te
sisi için âtide lüzumu görülecek olan araziyi de 
kendilerine tahsis edecektir. 

Bundan mâada işbu metfenlere, mezarlıklara, 
izam mahzenlerine ve âbidata serbestii duhule 
müsaade etmeyi ve ledel - iktiza lâzım olan cad
de ve yolun inşasına ruhsat vermeyi taahhüde
der. 

Yunan Hükümeti kendi arazisine mütaallik 
olarak aynı hususatı taahhüdeder. 
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2. 1972 yılından önce Bakanlık kayıtlarına 
göre Antalya'da vatandaşlar meskenlerinde, sana
yide resmî dairelerde elektriği kaça yakmakta
dırlar.? 

3. 17 Haziran 1960 tarih 10528 sayılı Resmî 
Gazetede yayınlanan tarife yönetmeliğine göre 
Antalya Belediyesi Meclisince en son alman ka
rar Bakanlıkça hangi tarihte tasdik edilmiştir? 

4. Her hangi bir belediye tarifeyi tasdik et
tirmeden enerji satarsa hukukî yönden ne netice 
doğar? 

T. C. 
Enerji ve Tabiî 

Kaynaklar Bakanlığı 1 1 . 4 . 1973 
Sayı : 112/053 - 30/274 

Konu : Antalya Milletvekili Sayın 
İhsan Ataöv'ün yazılı soru önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
îlgi : 20 . 2 .1973 gün ve 7399/54775 - 7/1530 

sayılı yazınız. 
Antalya Milletvekili Sayın İhsan Ataöv'ün 

«Antalya Belediye elektrik tarifesi» ne dair ya
zılı soru önergesine ilişkin cevap ekte sunulmuş
tur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

Bakanı 
Nuri Kodamanoğlu 

Antalya Milletvekili Sayın İhsan Ataöv'ün 
«Antalya Belediyesi elektrik tarifesi» ne ilişkin 
yazılı soru önergesi cevabıdır. 

Soru : 1. 
Antalya Belediye Meclisince son olarak tek

lif edilen elektrik tarifesi hangi tarihte Bakan
lıkça tasdik edilmiştir? 

Cevap : 1. 
Antalya Belediyesi elektrik tarifesi, Bakan

lığımızca en son 12 Temmuz 1962'de tasdik edil
miştir. 

Soru : 2. 
1972 yılından önce Bakanlık kayıtlarına göre 

Antalya'da vatandaşlar meskenlerinde, sanayide, 
resmî dairelerde elektriği kaça yakmaktadırlar? 

Cevap : 2. 
Bakanlığımızdaki kayıtlara göre, 1972 yılın

dan Önce Antalya Belediyesi için 12 Temmuz 1962 
tarihinde tasdik edilmiş ve halen Belediyesince 

teklif edilmediği için değiştirilmemiş olan elek- « 
trik tarifesinin bir sureti ekte sunulmuştur. Bu ta
rifede öğrenmek istenilen elektrik fiyatları ka
yıtlı bulunmaktadır. 

Soru : 3. 
17 Haziran 1960 tarih 10528 sayılı Resmî Ga

zetede yayınlanan tarife yönetmeliğine göre An
talya Belediyesi Meclisince en son alman karar 
Bakanlıkça hangi tarihte tasdik edilmiştir? 

Cevap : 3. 
Antalya Belediyesi elektrik tarifesi, yukarda 

birinci soruya verilen cevapta da belirtildiği gibi, 
12 Temmuz 1962 tarihinde Bakanlığımızca tas
dik edilmiştir. 

Soru : 4. 
Her hangi bir belediye tarifeyi tasdik ettir

meden elektrik satarsa hukukî yönden ne netice 
doğar? 

Cevap : 4. 
7347 sayılı Kanuna göre; belediyelerin tarife

lerini Bakanlığımıza tasdik ettirmeleri zorunlu
dur. Bu icaba riayet etmeden elektrik dağıtımının 
ve para tahsilinin yapılması, kanuna aykırı bir 
hareket teşkil eder, ve her kanuna aykırı hare
ketin neticesi de mevzuatımızda gösterilmiştir. 
Ek :2 adet Antalya Belediyesi Elektrik tarifesi. 

Antalya Belediyesi için, Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanlığınca 12 Temmuz 1962 tarihinde 
onanmış olan 

ELEKTRİK TARİFESİ 
İşletmenin tahsiline vasıta olduğu vergi ve 

resimler hariç; 

1. — ÇİFT TERİMLİ TARİFELER : 
A) Meskenler : 
1. — Abone başına sabit hizmet karşılığı ay

da 100 Krş. 
. 2. — İlâveten sarfedilen Kwh başına 27 » 

(Asgarî fatura bedeli ayda 3 TL. dır.) 
B) Ticarethane ve Yazıhaneler : 

1. — Abone başına sabit hizmet karşılığı 
ayda 250 Krş. 

2. — İlâveten, sarfedilen Kwh başına 29 » 

(Asgarî fatura bedeli ayda 5 TL. dır.) 
C) Resmî Daire ve Kurumlar : 
1. —• Abone başına sabit hizmet karşılığı 

ayda 250 Krş. 
2. — İlâveten sarf edilen Kwh başına 29 » 
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(Asgarî fatura bedeli ayda 5 TL. dır.) 
D) Büyük Sanayi: 
1. — Kurulu takati 250 Kw'tan fazla olan ve 

bu takatin beher Kw. başına ayda en az 150 
Kwh. enerji istihlâkini veya 250 Kw. 250 x 150 = 
37 500 Kwh. enerji istihlâkini garanti eden ve 
sarf etmese bile bu miktar enerjinin parasını öde
meyi hususi mukavelede kabul eden sahayı abo
nelerine tatbik edilir. Sabit hizmet ücreti olarak 
müessese veya mukavele takatinin % 80 ninden 
az olmamak üzere fiilen çektiği azamî takatin 
beher Kvv'tan ayda 2 350 » 

2. — İlâveten, sarfedilen Kwh. başına 18 » 
E) Küçük Sanayi : 
Büyük sanayiin dışında kalan bilumum sana

yie tatbik olunacak tarifeler. 
1. — Sabit hizmet ücreti olarak müessese ta

katin beher Kw. için ayda 400 » 
2. — İlâveten, sarfedilen enerjinin beher 

Kwh. için 26 » 
II. — TEK TERİMLİ TARİFELER : 
Sabit hizmet ücreti alınmaksızın sadece sarfe

dilen enerji bedeli beher Kwh. başına alınacak 
ücretler : 

A) Meskenler 35 Krş. 
B) Ticarethane ve yazıhaneler 37 » 
C) Resmî daire ve kurumlar 34 » 
D) Büyük sanayi 28 » 
E) Küçük sanayi 33 » 
F) Umumî tenvirat 25,21» 
G) İçme suyu motopompu 25,21» 
H) Soğuk hava deposu 25,21» 
İ) Camiler ve vakıflar 25,21» 
I) İdare müstahdemleri 25,21» 
11. — Erzurum Milletvekili GıyasettinKara-

ca'nın, Erzurum İspir ilçesi halkından Vehbi 
Demir'in İstiklâl Madalyasına dair soru önergesi 
ve Millî Savunma Bakanı Mehmet îzmenin ya'-
zılı cevabı (7/1531) 

16 . 2 . 1973 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Millî Savunma Ba
kanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına 
delâlet Duyurulmasını arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 
Erzurum Milletvekili 

(riyasettin Karaca 
Soru : 
Erzurum ili İspir ilçesi halkından Vehbi De

mir in İstiklâl Madalyası almak için askerlik şu

besine yaptığı müracaatı Erzurum Askerlik Dai
re Başkanlığının 12 . 3 . 1970 gün ve 1. Kısım 
4061-8-70-16 sayılı yazısıyle Millî Savunma Ba
kanlığı Personel Dairesi Madalya Şubesine gön
derildiği halde, henüz şu ana kadar herhangi bir 
cevap alınamadığından tekrar durumu öğrenmek 
zarureti hâsıl olmuştur. 

Mumaileyh Gazi, takdir buyrulurki yaşlı ve 
rahatsız olup, bugünkü hayat şartları muvacehe
sinde malî yönden sıkıntı çekmektedir. 

İçinde bulunduğu bu müşkül hayat koşulla
rından biran önce kurtulması için dileğinin önce
likle yerine getirilmesi zarureti kendiliğinden an
laşılmaktadır. 

Bu sebeple : 
1. — Mezkûr gazinin müracaatı, halihazırdaki 

durumu itibariyle hangi safhadadır? 
2. — Bugünkü durumu itibariyle İstiklâl 

Madalyasını tahminen ne zaman alabilecektir? 
3. — Şayet, madalyası verilmişse, verildiği 

tarih ve numarası nedir? 

T. C. 
Millî Savunma 

Bakanlığı 
Ankara 

Kanun : 214/1-73 
Konu 
gesi 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 22 . 2 . 1973 tarih ve 7406/54823-7/1531 

sayılı yazı 
Erzurum Milletvekili Gıyasettin Karaca'nın 

Erzurum'un İspir ilçesinden Vehbi Demir'e İs
tiklâl Madalyası verilmesiyle ilgili yazılı soru 
önergesi aşağıdaki şekilde cevaplandırılmıştır. 

Arz ederim. 
Mehmet İzmen 

Millî Savunm'a Bakanı 
1. — İstiklâl Madalyası talebiyle müracaat 

eden Vehbi Demir'le ilgili kayıtların tetkikinde 
madalya verilmesine esas olacak noksanlıklar tes
pit edilmiştir. 

2. — Bu noksanlıkların tamamlanması için 
Tire Askerî Arşiv Müdürlüğüne yazılmış bulu
nulmaktadır. 

3. — Noksanlar tamamlandıktan sonra gerek
li işleme tevessül olunacaktır. 

12. — Sakarya Milletvekili Barbaros Turgut 
Boztepe'nin, sosyal güvenlik <ınla§ması yapma
dığımız ülkelerde çalışan işçilerimizin durumuna 

7 . 4 . 1973 
Yaznlı Soru öner-
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dair soru önergesi ve Başbakan ve kendi adına 
Çalışma Bakanı Ali Rıza Uzuner'in yazılı ceva
bı (7/1533) 17 . 2 . 1973 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan, Sa

yın Çalışma Bakanı tarafından yazılı olarak ce
vaplandırılmasında aracılığınızı saygı ile dilerim. 

Sakarya Milletvekili 
'Barbaros Turgut Boztepe 

Yurt dışında çalışan işçilerimizin yoğun oldu
ğu, bâzı Avrupa ülkeleriyle «Sosyal Güvenlik» 
anlaşması yapmış bulunuyoruz. 

Böylece, anlaşma yaptığımız ülkelerde çalışan 
işçilerimiz anavatana döndüklerinde, «Sosyal gü
venlikleri», Sosyal Sigortalar Kurumunca güven 
altına alınmış bulunmaktadır. 

Oysa «Sosyal Güvenlik» anlaşması yapmadığı
mız ülkelerde çalışan işçilerimizin, çalıştıkları ül
kelerle «sosyal güvenlik» anlaşması olan ve aynı 
zamanda ülkemizle de sosyal güvenlik» anlaşma
sı yapan ülkelerde çalıştıklarında, birinci çalıştık
ları ülkelerde geçen hizmetleri prim ödemiş olma
larına rağmen birleştirilmemektedir. 

Bu gittikçe gelişen, evrensel «sosyal güvenlik» 
anlayışına aykırı olduğu gibi, prim ödedikleri 
için gerçek bir sosyal hakkın karşılıksız kalması 
yönünden de adaletsizliktir. 

Açıkça belirttiğim bu önemli sorunun mutlak 
bir çözüme kavuşturulması zorunluğu vardır. 

ıBu nedenle : 
1. —• Hükümet olarak, özellikle Çalışma Ba

kanlığı yönünden bu konuda bir çalışma var mı
dır ; bu durumda olan Türk işçisi sayısı ne ka
dardır ve hangi ülkeleri kapsamaktadır? 

2. — Bu haksızlığın, gerçekte «sosyal gü
venlik» anlamına ve kavramına aykırı bir durum 
olması bakımından, giderilmesi için ne düşünül
mektedir? 

T. C. 
Çalışma Bakanlığı 

Araştırma, Plânlama 
ve Koordinasyon 

Dairesi Başkanlığı 
Sayı ': 12.1.1.1.3/115 27 . 3 . 1973 

.Konu : Sosyal Güvenlik Anlaş
ması yapmadığımız ülkelerde ça- ' 
bıan işçilerimizin durumu Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Sakarya Milletvekili Barbaros Turgut Bozte-

pe'nin sosyal güvenlik sözleşmesi yapmadığımız 

ülkelerde çalışan işçilerimizin hizmetlerinin bir
leştirilmesi konusunda Sayın Başbakana yönelt
tikleri ve kendilerinin de 24 . 2 . 1973 gün ve 
77-122/A/1770 sayılı yazı ile tarafımızdan cevap
landırılmasını tensip buyurdukları soru önergesi 
incelendi : 

Sayın Boztepe yazılı soru önergesinde, deği
şik ülkelerde çalışan işçilerimizin, sosj^al güvenlik 
anlaşması yapmadığımız ülkede çalıştıkları sırada 
prim ödemiş olmalarına rağmen, bu ülkenin aki-
ti olan ve memleketimizle sosyal güvenlik söz
leşmesi bulunan bir ülkeye gittiklerinde, birinci 
ülkede geçen sigortalılık sürelerinin ikinci ülke
de hesaba katılmadığını, bunun sosyal güvenliğin 
evrenselliği prensibine uymadığını, ödedikleri 
primlerin karşılıksız kaldığını açıklayarak, prob
leme bir çözüm bulunmasının gerekliliğini belirt
mekte ve, 

1. Hükümetin özellikle Çalışma Bakanlığı
nın bu konuda bir çalışma içinde bulunup bulun
madığını ve yukarıda açıklanan durumda olan 
işçilerin sayısının ne kadar olduğunu, 

2. Bu haksızlığın giderilmesi için ne düşü
nüldüğünü, 

Sormaktadır. 
Bilindiği üzere, sosyal güvenlik haklarının 

evrenselliğe kavuşturulması için üyesi bulundu
ğumuz uluslararası kuruluşlar yoğun bir çaba 
içindedir. Ancak, bugün için böyle bir düzeye 
varılabildiği söylenemez. Hâlâ, milletlerarası sos
yal güvenlik ilişkilerinde, ikili sözleşme ve anlaş
malar milletleri bağlayıcı nitelikteki belgeler ol
makta devam etmektedir. Bu nedenledir ki Tür
kiye Cumhuriyeti Hükümetleri de sıra ile İngil
tere, Federal' Almanya, Hol anda, Belçika, Avus
turya, .İsviçre, Danimarka ve Fransa ile ikili sos
yal güvenlik sözleşmeleri aktetmiş bulunmakta
dır. Bu sözleşmelerin de kapsamına yalnızca Âkit 
iki ülkenin vatandaşları alınmakta ve bu sözleş
me hükümleri yalnızca bu ülkelerin vatandaşları
na uygulanabilmektedir. Zaten, Âkit ülkelerden 
herhangi biri sözleşmeye taraf olmayan bir ülke 
adına da taahhüde girişemeyeceği de doğaldır. 

Yalnız sosyal güvenlik açısından değil, diğer 
yönleriyle de birçok sakıncaları bulunan bu duru
mun önlenebilmesi için, son defa Avrupa Kon
seyi hiç değilse üyeleri arasında bir anlaşmaya 
varmak amacıyle, Sosyal Güvenlik Avrupa An
laşmalarının da deneylerinden yararlanarak, ve-
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ni bir «Avrupa Sosyal Güvenlik Sözleşmesi» ha
zırlamıştır. Bu sözleşme, bugüne değin, Konsey 
üyesi beş devlet adına imzalanmış bulunmaktadır. 
Bunlar Türkiye, Fransa, Avusturya, İtalya, Lük-
senburg'dur. Bu sözleşme yürürlüğe girdiğinde 
özellikle Avrupa'nın kuzey ülkelerinden Âkiti bu
lunduğumuz ülkelere gidenlerin sosyal güvenlik
lerini teminat altına alacaktır. 

Arz ederim. 
Ali Rıza Uzuner 
Çalışma Bakanı 

13. — Afyon Kardhisar Milletvekili Süley
man Muilıı'nun, Afyon ili Sultandağ ilçesinin 
emniyet teşkilâtına dair soru önergesi ve İçişle
ri Bakam Ferit Kubat'ın yazılı cevabı. (7/1534) 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki sualimin İçişleri Bakanı tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasını rica eder, 
saygılarımı sunarım, 18. 2. 1973 

Afyon Milletvekili 
tSüleyman Mutlu 

• 1. Afyon ili Sultandağı ilçesi Polis teşkilâ
tının tutumu hakkında 30. 6. 1972 günlü dilek
çe ile İçişleri Bakanlığına 21. 6. 1972 günlü di
lekçe Afyon Valiliğine, Sultandağı ilçesinden 
Ahmet Köseoğiu tarafından verildiği halde dik
kate alınmadığı ve gerekli tahkikatın yaptırıl
madığı iddia edilmektedir. Doğru ise sebebi ne
dir? 

2. Şikâyete mevzu olan Polis memuru Hüse
yin Şeref, Hüseyin Peker Ahmet Bolbol, Bek
çi Basri Karataş'm işbirliği ile komiser Meh-
mehmet Akman'm :bunlara fırsat vererek: 

a. İlçeye gelen konser ekiplerinden bir ba
yanı sahneden sürükliyerek sejbepsiz olarak Ka-
rakol'a götürdükleri. 

b. Bir minübüs ile Akşehir barına gittikleri, 
orada polislerin halk tarafından dövüldüğü, 
Minübüs camlarının kırıldığı ve ' Minübüs üc
retinin ödenmediği. 

c. Gölden Polis memurlarının balık avlaya
rak, pazarda sattıkları 

d. Eüşvet istedikleri. 
e. Ahmet Köseoğlu'nu şikâyet ettiği gerek

çesi ile Karakola götürüp dövdükleri ve hatta 
bıçakla yaraladıkları, şikâyetçiyi Hastanelik et
tikleri iddia edilmekte ve şahitler gösterilmek
tedir. 
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j Bu durum karşısında İçişleri Bakanlığınca 
ve Afyon Valiliğince.ne gibi tedbirler alınmış
tır. 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 8. 3. 1973 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Daire : Personel 
Şube : 3. B. 3/055676 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 22. 2. 1973 gün ve Gn. Sek. Kanunlar 

Müd. 7414 - 54936 - 7/1534 sayılı yazıları. 
Afyonkarahisar Milletvekili Sayın Süley

man Mutlu'nım Afyon İli Sultaridağ İlçesi Em
niyet Teşkilâtının tutumu hakkında Bakan
lığıma yönelttiği 18. 2. 1973 tarihli yazılı soru 
önergesi ile ilgili cevabımız aşağıya çıkarılmış
tır. 

iSultandağı ilçesinden Ahmet Köseoğiu ta
rafından Bakanlığıma ve Afyon Valiliğine gön
derilen dilekçelerde yer alan ihbar ve şikâyet 
konuları üzerinde mahallinde gerekli soruştur
ma yapılmış ve düzenlenen fezleke yetkili İda
re Kuruluna gönderilmiştir. 

Ayrıca dilekçede yer alan ve önergede dile 
getirilen ihbar ve şikâyet konuları hakkında, 
disiplin yönünden de gerekli soruşturmaya baş
lanmış bulunmaktadır. 

Bilgilerinize erz ederim. 
Feri't Kubat 

İçişleri Bakanı 

14. — Kocaeli Milletvekili Vehbi Engiz'in, 
İktisadî Devlet Teşekküllerinde çalışan işçilere 
verilen primlerin ödenmediğine dair soru öner
gesi ve Başbakan adına Maliye Bakanı Ziya 
Müezzinoğlu'nun yazılı cevabı (7/1535) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan tara

fından yazılı olarak cevaplandırılmasına delâ
letinizi saygılarımla arz ederim. 20. 2. 1973 

Kocaeli Milletvekili 
Vehbi Eniğiz 

(Soru: 
440 sayılı kanunla İktisadî Devlet Teşek

küllerinde çalışan işçiler kârdan birer maaş ik
ramiye alırlar. 1967 yılına kadar 3 sene teşvik 
pirimi verildiği halde, 1967 senesinden sonra 

I halen meriyette bulunan 440 sayılı kanuna ta-
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bi İktisadî Devlet Teşekkülleri yaptıkları kâr
dan işçilerin bu pirimihi neden ödememişler
dir? 

T. e. 
Maliye Bakanlığı 20. 3. 1973 

Ankara 
Hormiit KKİD (İSKŞ) 
52700 - 10/13008 

Konu : İşçilere kârdan 
verilecek ikramiyelerle 
ilgili yazılı soru önerge
si Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
7/1535 - 7416 

İlgi: Başbakanlığın 24. 2. 1973 gün ve 77-106-
A/1771 sayılı yazısı. 

Kocaeli Milletvekili Vehbi Engiz tarafından 
Sayın Başbakanın yazılı olarak cevaplandırıl
ması isteğiyle verilen «440 Sayılı Kanunla İkti
sadî Devlet Teşekküllerinde çalışan işçiler kâr
dan birer maaş ikramiye alırlar. 1967 yılına ka
dar 3 sene teşvik primi verildiği halde, 1967 se
nesinden sonra halen mer'iyette bulunan 440 
ıSayılı Kanuna tabî İktisadi Devlet Teşekkülle
ri yaptıkları kârdan işçilerin bu primin neden 
ödememişlerdir.» şeklindeki soru önergesinin 
'Sayın Başbakan tarafından Sayın Bakanımızca 
'cevaplandırılmasının tensip edildiği bildirilmek
tedir. 

440 Sayılı Kanuunun 30. maddesinin 1. . ve 
2. fıkralarında her ne kadar teşekküllerin her 
çeşit personeline, geniş ölçüde işçi çalıştıran
lardan Bakanlar Kurulunca belli edilenlerde 
kârın % 10 unu, .bunlar dışında kalanlarda % 5 
ini geçmemek ve bir aylık ücret tutarını aşma
mak üzere Yönetim Kurulunun teklifi ve ilgili 
Bakanın onayı ile ikramiye verilebileceği hük
mü yer almakta ise de, aynı kanunun ek geçici 
7. maddesinde «İktisadî Devlet Teşekküllerine 
ait personel rejimi yeniden düzenleninceye ka
dar bu kanunun 30. maddesinin birinci ve ikin
ci fıkralarına göre verilecek ikramiye yerine 
7244 Sayılı Kanun esasları dâhimde 3659 sayılı 
Kanunun 4621 Sayılı Kanunla değiştirilimiş 
bulunan 13. maddesinin (C). (E) ve (G) fıkra
larında verilmesi hükme bağlanmış ikramiye, 
prim ve temettü verilir» denilmek suretiyle mez
kûr maddenin ilk iki fıkrası ertelenmiş bulun
maktadır. 

Bu itibarla hali hazırda kamu kesimindeki 
işçilere 6772 sayılı kanun gereğince Bakanlar 
Kurulunca tesibit edilen zamanlarda verilmek
te olan ilâve tediyeler dışında 440 Sayılı Ka
nun hükümleri dâhilinde bir ikramiye verilme
mektedir. 

Bilgilerine arz ederim. 
Ziya Müezzinoğlu 

Maliye Bakanı 

15. — Kocaeli Milletvekili Vebhi Engiz'in, 
sigorta acente ve prodüktörlerinin komisyon nis
petinin düşürülmesine dair soru önergesi ve 
Başbakan adına Ticaret Bakanı Naim Talû'nun 
yazılı cevabı (7/1536) 

iMillet Meclisi Başikanlığına 
Aşağıdaki sorumum Sayın Başbakan tara

fından yazılı olarak cevaplandırılmasına delâ
letlerinizi saygılarımla iarz ederim. 

2Q . 2 . 1973 
Kocaeli Milletvekili 

Vıeh'bd Engiz 
Soru : 
Ticaret Bakanlığı Ticaret Dairesinin almış 

olduğu bir kararla 1972 senesinin Eylül ayına 
kadar sigorta acente ve prodüktörlerinin komis
yonları trafik sigorta, nakliyat sigorta ve dü
ğer bütün sigorta kollarında komisyon nispeti 
% 20'den % 7,5'a düşürülmüş bulunmaktadır. 
Bu komisyon hadleri 1959 senesinden bugüne 
kadar % 20 trafik sigorta primi verilirikem bu
gün hayat pahalılığı ve geçim nispetleri her 
sene artmış olmasına rağmen geçimini sigorta
cılığa bağlamış acente ve prodüktörlerin ko
misyonları niçin kesilmiştir? Kesilen komis
yonlar niçin sigorta şirketlerine bırakılmıştır? 

T. C. 
Ticaret Bakanlığı 16 . 3 . 1973 

İç Ticaret G-enel Müdürlüğü 
Dosya No. : 14 (900.13) 42,12 

Sigortalar 
Konu : Vehbi Engiz'in yazılı soru 
önergesi hakkımda. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 22 . 2 . 1973 tarih ve 7417/55016 -

7/1536 sayılı yazınız. 
Kocaeli Milletvekili Vehbi Engizi'm sigorta 

acente ve prodübtörlerinjin komisyon nispetleri
nin düşürülımesiyle ilgili iSayın Başbakana yö-
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neflittiği soru önergesinin tarafımdan cevaplan
dırılmasının tensıip edilmesü üzerin© konu tet
kik edilmiş ve ileri sürülen hususlar hakkında 
hazırlanan cevabı havi not ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerine arz ederim. 
Nadim Talû 

Ticaret Bakanı 

Kocaeli Milletvekili Vehbi Enıiz'in sigorta 
acente ve prodüktörlerinin komisyon nispetle
ri hakkındaki yazılı soru önergesi ile ilgili not: 

iSoru : Ticaret Bakanlığı Ticaret Dairesinin 
almış olduğu bir kararla 1972 senesinin Eylül 
'ayına kadar sigorta acenta ve prodüktörlerinin 
komisyonları trafik sigorta ve diğer bütün si
gorta kollarında komisyon nispeti % 20'den 
% 7,5'a düşürülmüş bulunmaktadır. Bu ko
misyon hadleri 1959 senesinden bugüne kadar 
% 20 trafik sigorta primi verilirken bugün ha
yat pahalılığı ve geçim nispetleri her sene art
mış olmasına rağmen geçimini sigortacılığa bağ
lamış acente ve prodüktörlerin komisyonları 
niçin kesilmiştir? Kesilen komisyonlar niçin si
gorta şirketlerime bırakılmıştır. 

Cevap : Sigorta şirketlerinin murakebesi 
hakkındaki 7397 sayılı Kanunun 26 ncı madde
si 1 nci fıkrası «Sigorta şirketlerinin istihsal 
organların, bu organların durumuna göre 
verebilecekleri komisyonların azamî nispetileriy-
0!e prim tahsil ve ödeme mehilleri Ticaret Ba
kanlığınca tespit olunur» hükmünü âmirdir. 

Aynı maddenin diğer fıkralarında ise bu 
nispetler veya mehiller fevkinde muamele ifa
sının memnu olduğu, Bakanlıkça tespit edi-

. len nispetlerdeki komisyonlardan gayri istihsal 
organlarına, her ne nam ve şekilde olursa olsun 
ödemelerde bulunulamıyacağı, aksine muame
lenin Bakanlıkça tespit edilen nispetler fev
kinde komisyon ödeme sayılacağı belirtilmiştir. 

Sözü edilen Kanunun 28 nci maddesinde de, 
sigorta tarife ve talimatlarının Ticaret Bakan
lığınca tanzilm veya tasdik edileceği hükme 
bağlanmıştır. 

Belirtilen kanun hükümlerinin Bakanlığımı-
0a verdiği yetkiye istinaden bütün ülkelerde ol
duğu gibi bizde de komisyon ve tarifelerin 
miktar ve nispetleri sigorta türlerinin portföy 
içindeki ehemmiyeti, gelişme durumları, istih-
salindeki güçlükler, teminat altına alınan ri

zikoların nevi ve ağırlık, dereceleri gilbi objek
tif kıstaslar esas alınarak tespit edilir. Bu 
şartlar değişiklik arz ettiği takdirde komisyon 
ve tarifelerin fiyat ve nispetlerinin de değişme
si zorunlu olur. 

Bakanlığımız sigorta tarif elerini tanzim eder
ken her şeyden önce sigortalıların hak ve hu
kukunu gözönünde bulundurmak zorululuğun-
dadır. Tarifelerin, yapılacak hizmetin, veri
lecek teminatın tam karşılığı olması, sigortalı
lardan haksız ve fazla ücret alınmasına meydan 
verecek tarzda düzenlenmemiş olması gerekir. 

Bakanlığımız bu nedenle mevcut sigorta 
tarifelerini istatistik bilgilerin ışığı altında ye
niden tetkik ederek zararlı netice veren tarife 
fiyatlarımı artırmak, kârlı sonuç veren sigor
ta tarifelerini indirmek suretiyle uygun seviye
ye getirmiştir. Bu çalışmalar yapılırken her 
şeyden önce tarife fiyatlarını oluşturan unsur
lar üzerinde durulmuş ve bunların gerçek nis
pet ve miktarları tespit edilmiştir. 

Bu unsurların başında sigorta acente ve 
prodüktörlerinle verilen komisyonlar geldiğin
den, 1960 yılında, o günün koşulları ve Türki
ye sigorta portföyünün hacmi göz önünde bu
lundurularak tespit edilen komisyon nispetle
ri yeniden saptanarak 18 . 8 . 1972 tarih ve 
72/1 sayılı sirkülerimizle 1 . 9 . 1972 tarihin
den itibaren yürürlüğe konulmuştur. 

Bu sirkülerimizde, sayın önerge sıahibi 
milletvekillinin belirttiği gibi bütün sigorta dal
larında değil sadece yangın, oto kasko ve oto 
mecburi malî mesuliyet sigortalarında aşağıda 
belirtilen nedenlerle ödenen istihsal komisyon
ları eskiye nazaran düşük tutulmuştur. 

a) Yangın sigortaları Türkiye" sigorta 
portföyünün % 35 ine yakın bir kısmını temin 
etmekte ve devamlı kârlı sonuçlar vermekte
dir. Yapılan çalışmalarla trafienin yüksek ol
duğu tespit edilmiş ve fiyatlar % 25 nispetin
de indirilmek suretiyle yanığın tarifesi yeniden 
'düzenlenmiştir. 

Buna paralel olarak bu branşta ödenen is
tihsal komisyonlarının da fazla olduğu görül
müş ve komisyon nispeti yangın sigortalarında 
önerge sahibinin değindiği gibi % 20'den % 
7,5 değil, % 35'ten % 30'a 'indirilmiş, yangı
na müteferri rizikolar için de % 15 ^komisyon 
ödenmesi öngörülmüştür. 
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Komisyon .nispetlerinde yapılan bu indiri
me rağmen istihsal organlarının 'kazançlarında, 
ne bugün içiiıı ne de gelecekte bir azalmıa söz 
konusu değildir. 

Zira ülkemizde sigorta portföyü ve portföy 
içimde yangın sigortası prim hacmi her yıl ar
tış göstermektedir. Son beş yıllık istatistikle
re göre Türkiye sigorta prim portföyünün orta
lama artış nispeti % 19,43, yangım sigortaların
da ise, aynı devrede, artış nispeit % 14,42'dir. 
(Ek : 1 - 2) 

İstihsali komisyonları tahsil edilen sigorta 
priminin bir yüzdesi olarak ödendiği cihetle 
sigorta istihsali diğer bir deyimle prim hacmi 
arttıkça* komisyon geliri de artacak demektir. 
Hal böyle olunca bu branşltla çalışan bir sigor
ta acenıtasmun 1960 yılından bu yana (komisyon 
geliri her yıl % 14,42 nispetinde artmış, başka 
bir ifade ile asgari % 150 fazllalaşmıştır. Bu ar
tışın bundan böyle de yangın sigortası prim 
portföyünün artış hızına eşit bir tempo ile de
vam edeceği aşikârdır. 

Kaldı kj bundan önceki sirkülerimizle mü-
teferri rizikolar için % 12,50 nispetinde komis
yon verilmesi öngörülmüş iken bu nispet yeni 
sirkülerimizde % 2,5 fazlasıyla % 15 olarak tes
pit edilmiştir. 

b) Kasko sigortalları ülkemizde yıllardan 
beri daima zararlı sonuçlar veren bir sigorta 
türüdür. Sık sık tarifesi artırılmış olmasına 
rağmen bu sigorta dalında sigorta şirketleri
nin zarar etmesi önlenememiştir. Son defa 
'kasiko sigorta tarifesi 1 . 12 . 1971 tarihinden 
itibaren % 100 artırılmak suretiyle yeniden dü
zenlenerek yürürlüğe konulmuştur. Bir tarifey
le birlikte istihsali 'komisyonlarının azamî nispe
t i % 22,50'dan % 10'a indirilmiş ve bu nispet 
üzerinden istihsal organlarına komisyon öden
meye başlanmıştır. 

Görülüyor, ki kasko sigortalarında % 10 
nispetinde komisyon uygulanması 1 . 9 . 1972 ta
rihimde yürürlüğe konulan söz konusu sirküle
rimizle başlatılmış değildir. Bu defa yapılan 
işlem bu sirkülerimizin yürürlük tarihimden 
önce 10 ayı aşkın bir zamandır tatbik edilen 
'komisyon nispetlerinin sirkülere aynen alınmış 
olmasından ibarettir. 

Kasiko sigortası komisyonlarının; % 22,5'dan 
% 10'a indirilmesinde, sigortalılar yönünden 

1 mutlaık zaruret görülmüştür. Aksi halde esasen 
ço(k yüksek olan tarife fiyatlarını % 12,5 ora-
nmde artırmak diğer bir deyimle bugünkü ta
rifeden % 12,5 nispetinde pahalı bir tarife 
yapmak gerekecekti. 

Halbuki kasko sigortalarında komisyonların 
azamî hadddmıîn % 12,5 indirtilmek suretiyle bu 
defa % 10 olarak tespit edilmiş olmasına rağ
men, tarife primleri % 100 artırılmış olldıı-
ğıındaıı istihsal organlarının kazancında aynı 
nispette azalma olmamıştır. Bu azalma kasko 
sigortası prim hacminin aynen kalması, hiç ar-

j tış göstermemesi kabul edilmiş olsa., ancak % 
i 2,5 civarındadır. Halbuki, yukarıda açıklan

dığı üzere, her yıl artış kaydeden umumî si
gorta portföyüne paralel olarak kasko sigorta
ları prim hacminin de artacağı tabiîdir. Nite
kim kasko sigortaları prim hacminin artış nis
peti son 5 senede ortalama % 18,11'dür. Bu du
rumda sigorta istihsalciilerinin bu branştaki 
kazançları azalmıyacak, bilâkis her yıl belirti
len oranda artış gösterecektir. (Ek : 3) 

c) Otomobil mecburî malî mesuliyet sigor
talarında ise durum daha da başlkadır. Bilin
diği üzere ülkemizde yaptırılması zorunlu olan 
tek sigorta 6085 sayılı Kanun hükümlerine gö
re otomobil mecburî maili mesuliyet sigortası
dır. Mecburi sigortalarda sigortalıya fazla 
'külfet yüklememek için sigorta primleri daima 
düşük tutulur. Ülkemizde de otomobil mec
burî malî mesuliyet sigortası primleri bu esas
tan hareketle çok az tespit edilmiştir. 

Yaptirilma.su mecburî olan bu sigortanın te
mini, sigorta acente ve prodüktörlerine e faz
la bir hizmet ve masraf yapılmasını gerektir
mez. Anılan kanun hükümlerime göre motorlu 
kara taşıt araçlarının kullanılabilmesi için tra
fik sigortasının temin edilmiş olmasında mut
lak zorunluk olduğu cihetle sigortalı sigortacı
yı kendisi arar bulur, sigortasını yaptırır. 

I Hal böyle olunca, bu sigortalarda 100- lira
lık primin 22,5 lirasının istihsal organlarına 
verilmesi, gerçekten yapılan hizmetle mukaye
se edilemiyecek derecede fazla, ödeımedir. Bu 
nedenle oto mecburî malî mesuliyet sigorta-

I larıyla ilgili istihsal komisyonlarında indirim 
yapılmasında zaruret görülmüştür. 

Kaldı ki bu sigorta türünde de her yıl prim 
j hacmi ortalama % 11,13 nispetimde artmakta, 
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istihsal organlarının kazançları da aynı nispette 
yükselmektedir. (Ek : 4) 

Arz olunur. 
Son 5 yıilda Türkiye umumî prim istihsali 

ve artış nispeti : 
İstihsal edilen Artış nispeti 

Yıllar primler % 

1967 
1968 
1969 
1970 
1971 

362 630 253 
420 489 124 
482 815 521 

. 563 740 096 
743 712 204 

Ortalama artış 

17,7 
15,95 
14,82 
16,77 
31,92 

% 19,43 

Son 5 yılda yangın sigortası prim istihsali 
ve artış nispeti : 

istihsal edilen Artış nispeti 
Yıllar primler % 

1967 
1968 
1969 
1970 
1971 

145 272 630 
161 211 891 
183 248 663 
206 026 207 
253 518 240 

Ortalama artış 

12,01 
10,97 
13,66 
12,42 
23,05 

% 14,42 

San 5 yılda kasko sigortası prim istihsali ve 
artış nispeti : 

istihsal edilen Artış nispeti 
Yıllar primler % 

1967 
1968 
1969 
1970 
1971 

58 897 426 
72 984 832 
77 685 625 
74 528 581 
90 424 360 

Ortalama artış : 

43,21 
23,92 
6,44 
4,24 
21,33 

% 18,11 

Son beş yılda oto mecburî maiî mesuliyet 
sigortası prim istihsali ve artış nispeti; 

istihsal edilen Artış nispeti 
Yıllar primler % 

1967 
1968 
1969 
1970 
1971 

36 120 213 
40 694 490 
44 826 465 
47 211-648 
52 440 425 
Ortalama artış 

16,97 
12,66 
10,15 
5,32 
11,08 

% 11,13 

12 . 3 . 1973 
ve 7423/55046-7/ 

16. — Afyon Karahisar Milletvekili Süley
man Mutlu'nun, Yalvaç ilçesine bağlı Kurusarı 
köyünde ilkokul yapımına dair soru önergesi ve 
Millî Eğitim Bakanı Sabahattin Özbek'in yazılı 
cevabı (7/1538) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sualimin Millî Eğitim Bakanı ta

rafından yazılı olarak cevaplandırılmasını rica 
eder saygılar sunarım. 

Afyon Karahisar 
Milletvekili 

Süleyman Mutlu 
1. — İsparta - Yalvaç ilçesine bağlı Kurusarı 

'köyünün ilkokulu ihale edildiği halde yaptırılma
nı asının sebebi nedir? 

2. — Taş, kum, kireci hazır olan bu okul han
gi yıl inşaat programına alınmıştır.? 

T. C. 
Millî Eğitim 

Bakanlığı 
Bakanlık Müşavirliği 

Sayı : 149 
İlgi : 26 . 2. 1973 tarih 

1538 sayılı yazıları. 
Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman Mut

lu'nun, İsparta Yalvaç ilçesine bağlı Kurusarı 
köyünde ilkokul yapılmasına dair yazılı soru 
önergesi ile ilgili cevabımız ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Prof. Dr. Sabahattin Özbek 

Millî Eğitim Bakanı 

Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman Mut
lu'nun İsparta Yalvaç ilçesine bağlı Kurusarı 
köyünde ilkokul yapılmasına dair yazılı soru 

önergesi ile ilgili cevabımız. 

İsparta Valiliğinden alman 1971 - 1972 yılı 
bilgilerine göre, 640 nüfuslu Yalvaç ilçesi Ku
rusarı köyün plânlı, (2) derslikli bir ilkokul, 
(2) öğretmen ve (64) öğrenci mevcuttur. 

1972 yılı ilkokul yapım programı için İspar
ta iline 3 000 000 lira ayrılmış ve (40) derslik 
yapımı öngörülmüştür. 

Adı geçen İl Valiliğinden 31 . 3. 1972 gün ve 
715/4564 sayılı yazı ile alman (70) derslik yapı
mını kapsayan 1972 yılı ilkokul yapım progra
mında, Kurusarı köyüne de (2) derslikli yeni bir 
ilkokul binası yapımına yer verildiği görülmüş
tür. 
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Depremden hasar gören ilkokulların yapımı 
için 560 000 lira yardım yapılacağı İmar ve İs
kân Bakanlığı tarafından bildirildiği halde, öde
nek verilmediği ve bunun üzerine Kurusarı kö
yü ilkokulu ile birlikte yedi köy okulunun da 
programdan çıkarıldığı ilgili Valiliğin 28.6.1972 
gün ve 9237 sayılı yazısından anlaşılmıştır. 

222 sayılı Kanunla ilkokul yapımına yardım 
olarak Genel Bütçeden alman ödenek valiliklere 
gönderilmektedir. Özel idare bütçelerine aktarı
lan bu ödenek, valiliklerce programlara bağlan
maktadır. 

İsparta Valiliği tarafından hazırlanan 1973-
yılı ilkokul yapım programı henüz Bakanlığı
mıza intikal etmemiştir. 

Prof. Dr. Sabahattin Özbek 
Millî Eğitim Bakanı 

17. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Ba
tı Trakya'da yaşayan soydaşlarımızın bir kısım 
haklarının Yunan mahallî makamlarınca kısıt
landığına dair soru önergesi ve Dışişleri Bakanı 
Halûk Bayülken'in yazılı cevabı (7/1540) 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Dışişleri Bakanı tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılmasını rica ede
rim. 20 . 2.1973 

İstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker 

Soru : Dünkü gazetelerde Batı Trakya'da bu
lunan 120 000 soydaşımızın Türkiye Radyolarını 
dinlemeleri ve Türkçe plâk çalmalarının Yunan 
mahallî makamlarınca yasaklandığı yolunda çı
kan haber doğru mudur? Doğru ise, cami yıkı
mı, okullarda Türkçe dersinin kaldırılması, em
lâk satımı yasaklanması, hıristiyanlık propagan
dasına mâruz tutulma gibi olaylardan ve özellik
le sizin Senato kürsüsünden 6 . 2 . 1973'de yap
tığımız konuşmadan sonra yalnız Lozan Antlaş
masına değil, İnsan Haklarına aykırı olan bu 
davranışın gerçek maksadı nedir"? Hükümet ola
rak ne gibi etkili tedbir düşünmektesiniz? 

T. C. 
Dışişleri Bakanlığı 

SİGM (SİYD) 
Dairesi Gn. Md. 

521.117/30 22 . 3 . 1973 
Konu : Reşit Ülker'in yazılı soru 
önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 26 . 2 . 1973 tarihli ve Kanunlar Md. 

7425/55098-7/1540 sayılı yazıları. 
Batı Trakyalı soydaşlarımızın bâzı hakları

nın kısıtlandığı ve kendilerine baskı yapıldığı 
hakkında İstanbul Milletvekiil Reşit Ülker tara
fından Bakanlığımıza yöneltilen yazılı soru öner
gesine verilen cevap iki nüsha olarak ilişikte su
nulmaktadır. 

Arz ederim. 
Halûk Bayülken 
Dışişleri Bakanı 

Sayın Reşit Ülker 
İstanbul Milletvekili 

Batı Trakya'da bulunan 110 000 soydaşımızın 
Türkiye radyolarını dinlemelerinin ve Türkçe 
plâk çalmalarının Yunan mahallî makamlarınca 
yasaklandığı yolunda basınımızda çıkan haberle
rin mübalâğalı olduğu anlaşılmaktadır. Birkaç 
köyde jandarmanın sebep olduğu bâzı olaylar 
görülmüş ise de, bunları bütün Batı Trakya'da-
ki soydaşlarımızın mâruz kaldığı genel bir uy
gulama şeklinde göstermek yanlıştır. Büyükder-
vent köyünde TRT yayınlarını dinleyen ve sey
reden dört Türk ailesine bundan böyle Türk ya
yınlarını takip etmemelerinin jandarma tarafın
dan bildirildiği yolunda bir haber 23 Aralık 1972 
tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiştir. Ayrıca, 
Gümülcine'nin kuzeydoğusundaki Kozlubekir, 
Küçükmüsellim ve Bıyıklıköy adındaki üç köy
deki Türk kahvelerine giren jandarma, kahveci
lerden radyolarını kaldırıp evlerine götürmeleri
ni istemiş ve halkın kahvecilerden bu konuda iza
hat isteyecek olması halinde bu kaldırmanın jan
darma emriyle yapılmadığını, radyoları bozuldu
ğu için eve götürdüklerini söylemelerini kahve-

_- 62 — 
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çilere tenbih etmiştir. Kozlubekir'de bulunan ka
rakol merkezine bağlı üç köyde Türkiye'den ge
len gazetelerin, duvarlardaki bilumum Türkçe 
ibare ve yazıların ve saatli maarif takvimlerinin 
kahvelerde bulundurulmasının da jandarma ta
rafından yasaklandığı yine aynı tarihte öğrenil
miştir. Kozlubekir 'deki karakol jandarmasının 
davranışından ibaret olduğu anlaşılan ve basını
mıza iki 'ay sonra intikal etmiş olan bu olay
lar hakkında zamanında gerek Atina'da Büyük
elçiliğimiz ve gerek Ankara'da Bakanlığımız ta
rafından Yunanistan nezdinde teşebbüs yapılmış 
ve bu hareketlere sebebiyet veren mahallî makam
ların uyarılmaları istenilmiştir. 

Batı Trakya'daki azınlık okullarında yapılan 
Türkçe tedrisat, herhangi bir değişikliğe uğra
madan, eskisi gibi devam etmektedir. Bu okul
larda, aynen İstanbul'daki azınlık okullarında ol
duğu gibi, dil, tarih, coğrafya ve yurtbilgisi 
dersleri ülke dilinde, diğer bütün dersler ise azın
lık dilinde verilmektedir. 

İskeçe'deki Tabakhane Camii bir istimlâk ne
ticesinde yıkılmış olup, Bakanlığımız tarafından 
bu konuda 20 Ocak 1973 tarihinde yapılan açık
lama metninde de bildirildiği üzere, 1939'da tan-# 

zim edilmiş bulunan İskeçe şehir plânına göre is
timlâk sahasına dahil bulunduğu halde zamanı
mıza kadar tatbik mevkiine konulmamış olan bu 
plân çerçevesinde mezkûr camiin istimlâkinin âni 
olarak gerçekleştirilmesi karşısında Yunan Hükü
meti nezdinde teşebbüste bulunularak Tabakhane 
Camiinin istimlâk edilerek yıkılmasının soydaş
larımız arasında ve kamuoyumuzda uyandırdığı 
derin teessür ve infial belirtilmiş ve bu müessif 
olayın ortaya çıkardığı sonuçların en kısa zaman
da ve en münasip şekilde telâfisi istenmiştir. 

Yunan Hükümeti cevaben, istimlâkin İskeçe' 
de yapılmakta olan turistik tesisler dolayısiyle 
1939 tarihli şehir plânının tatbik mevkiine ko
nulmasından ileri geldiğini, bu kabîl zarurî is-, 
timlâklerin memleketimizde de zaman zaman ya
pıldığını, para bulunmaması dolayısiyle plânın 
şimdiye kadar gecikmiş olduğunu bildirmiş, çok 
uzun süre önce kararlaştırılmış olan bu istimlâk 
muamelesine Türk - Yunan ilişkileri zaviyesinden 
başka bir mâna verilmemesini ifadeyle, iki mem
leket münasebetlerine verdikleri önemi belirtmek 
bakımından, Yunan Hükümetinin istimlâk edi
len cami yerine, istimlâk sahasına girmeyen bir 

mahalde istimlâk bedelinden de istifade etmek su
retiyle yeni bir cami inşası için gerekli izni vere
ceğini beyan etmiştir. 

Mevzuubahis izin için gerekli dilekçe İskeçe 
Müftüsü tarafından ilgili Yunan makamlarına 
verilmiştir. 

Sınır bölgelerinde gayrimenkul iktisalbı ile il
gili bir kanunun soydaşlarımıza sert bir şekilde 
tatbiki konusu tarafımızdan dikkatle takip edil
mekte ve soydaşlarımızın gayrimenkul iktisabına 
konan takyitlerin kaldırılması için teşebbüsleri
miz sürdürülmektedir. Konulan takyitlerin daha 
ziyade, Gökçeada ve Bozcaada.'da Rum sekeneye 
ait 2195 parça gayrimenkulun, Yunanistan'ın bu 
konudaki itiraz ve teşebbüslerine rağmen, tarafı
mızdan 1964 - 65 yıllarında istimlâk edilmiş ol
masına karşılık tutulduğu anlaşılmaktadır. 

Batı Trakya'daki soydaşlarımızın hıristiyan-
lık propagandasına mâruz tutulduğu yolunda ba
sında çıkan haber hakkında da şimdiye kadar ya
pılan araştırmalar, ileri sürüldüğü gibi bir pro
pagandanın mevcudiyetine ve hele soydaşlarımı
zın bu konuda tazyik altında bulunduğuna delâ
let edecek bir cihetin mevzuubahis olmadığım, 
dolayısiyle bu haberin de mübalâğalı olduğunu 
göstermiştir. Bâzı soydaşlarımızın evlerine gön
derildiği söylenen «Tanrı nedir?» adlı kitabın 
kendine özgü bir tarikatça (Yehova Şahitleri) çı
karılan ve yurdumuza da girişi yasaklanmış bir 
broşür olduğu anlaşılmıştır. 

Saygılarımı sunarım. 
Halûk Bayülken 
Dışişleri Bakanı 

18. — Çorum Milletvekili Cahit Angıh'ın, Ço-
rum'da şeker fabrikası yapılmasına dair soru 
önergesi >ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nuri Ba-
yarhn yazılı cevabı (7/1566) 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
İlişikte sunduğum sorumun yazılı olarak Sana

yi ve Teknoloji Bakanı tarafından cevaplan
dırılmasına aracılığınız saygılarla rica ederim. 
27 . 2 . 1973 

Çorum Milletvekili 
Cahit Angın 

İlişiği 
İkinci Beş Yıllık Plânda yeni şeker fabrikası 

yapımı öngörülmemiş, mevcutların tevsii plânlan
mış idi. Son tevsii projesi ikmal edilmiş olmasına 
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rağmen, sağlanan üretim artışıyle ulaşılan üre
tim kapasitesi, son yıllarda artan şeker tüketimini 
ancak karşılar seviyeye gelmiş bulunmaktadır, Şe-
'ker tüketimi ile üretimin vardığı rakamlar, Üçün
cü Beş Yıllık Plânda 3 yeni şeker fabrikasının 
yapımını lüzumlu kılmış ve bu sebeple Üçüncü 
Beş Yıllık Plân döneminde 3 yeni şeker fabrikası
nın yapımı öngörülmüştür. 

1. — Çorum ilinde tahditti, şeker pancarı ekim 
alanı Çorum Ziraat Odasının tespitine göre 3 100 
hektardır. Yine aynı tespite göre elde edilen pan
car 93 bin tonu bulmaktadır. Tahdit kalktığı za
man ekim alanının genişleyeceği bellidir. Kaldı ki 
Kızılırmak havzasında çok geniş bir alanda pan
car tarımı yapılmamaktadır. 

Çorum ve çevresinde pancar ekimi yönünden 
büyük bir boşluğun bulunduğunu, Şeker Sanayii 
Genel Müdürlüğünün yapacağı bir inceleme or
taya koyacaktır. Çorum Ziraat Odasından bu 
alanda yapmakta bulunduğu incelemeyi, Bakanlı
ğınıza sunma hazırlığı içinde bulunduğunu, ma
hallî basından öğrenmiş bulunuyorum. 

2. Çorum çiftçisi, çeşitli, tarihlerde konu
lan tütün ve haşhaş ekimi yasaklariyle, tarım
sal üretimini hemen hemen yalnızca tahıla 
inhisar ettirmiş, yıllık hava şartlarınım elve
rişsizliği karşısında son derece güvencesiz 
kalmıştır. Kızılırmak havzasının elverişli kü
çük bir kesiminde çeltik tarımı ve yukarda 
arz ettiğim ölçüdede pancar tarımı yapmak
tadır. Tahıldan, şeker pancarı tarımına, Ço
rum çiftçisine yeteri güvence verecek ölçüde 
kaydırma yapılması zarureti apaçık ortada
dır. 

Haşhaş yasağıı, son yasaktan bir yıl evveli
ne rastlaması, hu yasak nedeniyle zarar gö
ren iller aı asmada girememiş, haşhaş yasağı
nın Çorum çiftçisine yüklediği zarar Çorum 
çiftçisinin üstünde kalmıştır. 

3. Önümüzdeki beş yıl içinde Dünya Ban
kasından alınacak kredi ile uygulanacak «kır
sal alanda kalkınma projesi» bölgede hayvan-
eıbgTin ve hayvansal linetimin geliştirilmesini 
hedef almıştır. Bu nedenle Çorum ilinde ya
pılacak şeker fabrikası, bu proje uygulaması
nı tamamlayan, amaca yönelik değerli bir eser 
olacaktır. Şeker fabrikasının küspe artığı, hay
vancılık projesini tamamlayan bir değer kaza
nacaktır. 

Bu faktörler karşısında: 
a) Yapımı Üçüncü Beş Yıllık Plânda ön

görülen 3 şeker fabrikasından birinin Çorum
da yapılması düünülüyor mu? 

b) Şeker Sanayii Genel Müdürlüğü, üze
rinde durduğumuz konuların ışığında bir etüt 
yapmışmıdır? Yapılmışsa böyle bir etüdün ya
pımı yolunda Bakanlığınızın görüşü nedir 

Çorum Milletvekili 
Cahit Angın 

T. C. 
iSanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

Kamu İktisadî Teşebbüsleri 
Dairesi Başkanlığı 

,Sayı : l'3/9 - 4/768 
7/1566 

24 . 4 . 1973 
Ankara 

Konu : Cahit Amgı'nm so
ru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 5 . 3 . 1973 tarih ve 7475/55435 sayılı 

yazıları. 
1. Çorum Milletvekili Sayın Cahit Angın' 

m Çorunı'da bir şeker fabrikası kurulması hak
kındaki soru önergesi Bakanlığımızca incelet
tirilmiş ve bu inceleme sonucunda tespit edi
len noktalar aşağıya; çıkarılmıştır. 

2. Bilindiği üzere, memleketimizin şeker 
tüketimi 1972 yılında 742 00O ton gibi yüksek 
bir seviyeye yükselmiştir. Üçüncü Beş Yıllık 
Plân döneminin son yılında bu miktarın bir 
milyon tonu aşacağı tahmin edilmektedir. Hız
la artan şeker talebini karşılamak üzere, bir 
taraftan pancar potansiyeli bakımından uygun 
olan ve teknik şartlar yönünden elverişli bu
lunan şeker fabrikalarımız büyütülmekte ve ara
da Eskişehir ve Turhal gibi eski olan fabrikalar 
motlıcmleştirilmekte, diğer taraftan yeni fab
rikaların kurulması cihetine gidilmektedir. 
Tevsileri yatırım programına alınmış " olan 
fabrikalar, Turhal, Eskişehir, Burdur, Konya 
ve Adapazarı şeker fabrikalarıdır. Bu proje
lerle yılda 265 bin tonluk yeni bir şeker üre
tim kapasitesi kazanılacaktın1. 1974 - 1977 yıl
larında şeker şirketinin yatırım programına 
alınmasını teklif edeceği tevsii projeleri Kü
tahya, Malatya, Kayseri, Susurluk ve Ankara 
şeker fabrikalarına ait bulunmaktadır. Bu son 
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beş projenin bitimin de de yılda 135 bin topluk 
ek bir şeker tüketim kapasitesi kazanılmış ola
caktır. 

3. Şeker üretiminin hızla artışı karşısın
da pancar üretim potansiyelinin yeterlik du
rumunu tespit etmek amacı ile, Kasım 19(69 ile 
Ocak 1971 arasında 17 şeker fabrikasında araş
tırmalar yapılmıştır. Bu araştırmalarda fab
rikaların ekim bölgelerindeki köylerin ekim 
potansiyeli üzerinde ayrı ayrı çalışmalar ya
pılarak pancar potansiyelleri tespit edilmiş, ay
rıca ilgili Devlet kuruluşlarından (D|SÎ ve Top
rak Su) sulama ve arazi ıslah projelerine ait 
bilgiler derlenmiştir. 

4. Bu etütler, T. Ş. F. A. Ş. Genel Müdür
lüğü tarım tekilâtıoıca, ülkemizin tarımsal, eko
nomik ve sosyal olanakları ile gelişmeleri de 
gözönünde tutularak ayrıca incelemeye tabi 
tutulmuş, fabrikaların pancar ekim potansi
yelleri mümkün olduğu kadar gerçeğe yakın 
bir şekilde tespit edilmeye çalışılmıştır. Etüt
lere göre, 18 ııci şeker fabrikasının Afyon ilin
de kurulmasının uygun olacağı sonucuna va
rılmış ve bu fabrikanın kuruluş hazırlıklarına 
geçilmiştir. Üçüncü Beş Yıllık Plân dönemin-

- de kurulmasına başlanması öngörülen ikinci ve 
üçüncü şeker fabrikalarımın, pancar potansiye
linin uygunluğu yönünden, kuruluş yerlerinin 
tespiti çalışmalarına Şeker Şirketi Ziraat Teş
kilâtı tarafından devam edilmektedir. Bu ça
lışmalarda, pancar potansiyelinin günlük pan
car işleme kapasitesi 4 000 ton civarında olan 
bir fabrikayı optimum kampanya süresince 
çalıştırabilecek bir seviyede olması gözönün
de tutulmaktadır. 

5. ıSıonuç olarak; Çorum ilinde halen Amas
ya Şeker Fabrikasına bağlı olarak Çorum Mer
kez Alaca, Mecitözü ve Osmancık ilçesinin 124 
köyünde pancar ekimi yapıldığını, bu ilçeler
de 1972 yılında ekilen pancar miktarının 30 146 
dekar olduğunu, Çorum ve yöresinde tarım 
için bir potansiyel gözüktüğünü, 1973 yılında 
pancar tanımı yönünden Şeker Şirketine bir 
etüdün yaptırılacağını, bu yöreye yeni bir şe
ker fabrikasının kurulup kurulamayacağının 
etüt sonuçlarına göre belirleneceğini bilgileri
nize arz ederim., 

Nuri Bayar 
jSanayi ve Teknoloji Bakanı 

19. — Ankara Milletvekili Cenghhan Yorul
maz'm, Keskin - Hamit köyü arasındaki karayo
lunun asfaltlanmasına dair soru önergesi ve Ba
yındırlık Bakanı Mukadder Öztekin'in yazılı ce
vabı. (7/1567) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Bayındırlık Bakanı ta
rafından yazılı olanak cevaplandırılmasını say-
ıgılarımla rica ederdim. 

•28 . 2 . 1973 
Ankara Milletvekili 

Gengüzhiam Yorulmaz 

Soru : 
.1. Ankara'nın Keskin ilçesi ve Hamit kö

yü arası birimci sınıf yol inşası 4 yıl önce ta
mamlandığı halde, hâlâ asfalt kaplamla yapıl
mamıştır. Bu nedenle balkımdan da uzak kalan 
yol tahrip olmaktadır. Geçen yıllarda asfalt
lama projesine alındığı halde hâlâ bekjlieitiılımek-
"tedir. Aynı yolun Hamit köyü. - Kırşehir ara
sı da bitmek üzere bulunduğuna göre, 1973 
programında Keskin - Hamit köyü arasının as-
falttlanması düşünülmekte midir ? . 

2. Ayrıca Keskin ilçesini Balâ ? Kaman as
faltına bağlayan Keskin - Dörtyol arası 20 Km. 
lik yol, Karayollarının bakımındadır. Bu yol 
da devamlı bir bakımdan mahram ve tamamen 
(bozulmuş durumdadır. Millî servet heba olmak
tadır. Bütün vasıtalar parça kırmakta ve bü
yük kazalar meydana gelmektedir. Bu sözünü 
.ettiğim yolun da bu yıl bakımının yapılması 
ve asfaltlama işlemine tevessül edilmesi düşü
nülmekte inlidir? 

T. C. 
Bayındırlık Bakanlığı 28. . 3 . 1973 

Özel Kalem 
Sayı : A-Oıl/468 

Konu : Ankara Milletvekili Cen- • 
g'izhan Yorulmaz'ın yazılı sorusu. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 5 . 3 . 1973 gün ve 7478/55492-7/1567 

sayılı yazınız. 
Keskim - Hamit köyü ve Keskin - Dörtyol 

arası yallarının asfaltlanması ve bakımının ya
pılması hakkında Ankara Milletvekili Cengiz-
han Yorulmaz tarafından verilen yazılı soru! 
önergesi iaşağida cevaplandırılmıştır. 
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1. Ke^klin ilçesi Hamlit Iköyüniden geçen 
Kırşehir Devlet yolunun asfalt kaplaması; 

Keskin Hük. Kon. - Ankara, Kır
şehir il Hd. 20 km. 

Ankara, Kırşehir il Hd. - (Kamam -
Kırşehir il Hd. 34 kim. 

54 km. 
olarak 1973 yılı bitümlü kaplama program ta
sarısına alınmıştır. 

2. Keskin ilçesini Bailâ - Kaman yoluna 
(bağlayan 22 km. lilk stabilize il yolunun b akı
nımın yapılması için ilgililere talimat verilmiş
tir. 

Söz konusu yol asfaltlı kaplama yapımına 
'elverişli durumda değildir. Onarımı 3 ncü Beş 
Yıllık Plân dönemimde ele alınacaktır. 

(Bilgilerinize arz ederim. 
Mulkaidder öztefcin 

Bayındırlık Bakanı 

20. —• Afyon Karahisar Milletvekili Süley
man Mvitlu'nun,- Afyon Karahisar ilinin Şuhut 
ilçesindeki lise binasının çökmesine dair soru 
önergesi ve Millî Eğitim Bakanı Sabahattin Öz
bek'in yazılı cevabı (1/1568) 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakanı 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına ta
vassutlarını saygı ile arz ve rica ederim. 

Afyon Karahisar Milletvetkili 
iSüleyman Mutlu 

Afyon - Şuhut ilçeısindelkÜ lise binası yeni 
olmasına rağmen bir tarafının çöktüğü iddia 
ddilerefc içine talebe alıntaamajktadır. 

Bu nedenle; 

1. Bu okulun çökmesine sebep nedir ? Me
sulleri var mıdır? 

2. Lisede okuyan talebeler için yeni bir 
yer düşünülüyor mu? Yeni lise one zaman yapı-
laciaktır? 

T. O. 
Millî Eğitim Bakanlığı 19 . 3 . 1973 

Bakanlık Müşavirliği , 
IS ayı : 165 

Millet Meclisi Başkanlığına, 
İlgi : 7 . 3 . 1973 tarih ve 7490/55770-7/ 

1568 sayılı yazıları. 
Afyon Karahisar Milletvekili 'Süleyman 

Mutlu'rnın, Afyon Karahisar ili Şuhut ilçesin
deki lise binasının çökmesine dair yazılı soru 
önergesi ile ilgili cevabımız ilişikte sunulmuş
tur. 

Billjgllerihize saygılarımla arz ederimi 
Prof. Dr. .Sabahattin Özbek 

Millî Eğitim Bakanı 

Afyon Karahisar Milletvekili İSüleyman Mutlu' 
nun, Afyon Karahisar İli Şuhut ilçesindeki lise 
binasının çökmesine dair yazılı soru önergesi 

ile ilgili cevabımız. 
Afyon - Şuhut ilçesinde Şühut Lisesi tara

fından kullanılan ve çökme tehlikesi gösteren 
bina, («Lise ve Pansiyon Yaptırma Derneği»1 ta
rafından ilkokul pansiyonu olarak yaptırılmış 
ve daha sonra liseye devredilmiştir. Mahallin
de tanzim edilen raporda, binanın birinci ve 
ikinci katının lise tarafından kullanılmasının 
sakıncalı olacağı, zemin katın lise hizmetinde 
kul]anılabileceği, takviyeli bir onarım yapıl
mak suretiyle tamamının pansiyon hizmetlerin
de kuillamlmasının mümkün olacağı belirtilmiş
tir. 

Ayrıca, .adı geçen bina dışında Şulhut Lise
sinin 12 derslikli eski binası da mevcuttur. Bu 
binanın, ilçe merkezinde açılması düşünülen 
Kız Sanat Okuluna tahsis edilmesi mahallinden 
istenmiş, lisenin işgal ettiği binanın çökme teh
likesi göstermesi üzerine bu istek, Bakanlığı
mızca olumlu karşılanmamıştır. Şuhut Lisesine 
yeni bir bina yapılıncaya kadar okulun, eski 
binasında öğretime devam etmesi uygun görül
müştür. 

Şuhut Lisesine yeni bina yapımı, 1974 yılı 
liseler yatırım programı ile teklif edilecektir. 

Prof. Dr. Sabahattin Özbek 
Millî Eğitim Bakanı 



Millet Meclisi 
Gündemi 

10ıl NCİ BİRLEŞİM 

30 . 4 .1973 Pazartesi 

Saat : 15,00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Başkanlık Divanmdaki açık üyelik
lere seçim. 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

JI 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

X I . — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas
lan ve 0 arkadaşının, Siyasî Partiler Kanununun 
74 ncü maddesinin yeniden düzenlenmesine dair 
kanun teklifi ve Adalet, Anayasa ve Plân ko
misyonlarından 5 er üyeden kurulu 49 No. lu Ge
çici Komisyon raporu (2/540) (S. Sayısı : 421) 
(Dağıtma tarihi : 3 . 9 . 1971) 

X 2. — 648 sayılı Siyasî Partiler Kanunu
nun 5, 8, 14 ve 76 ncı maddelerinin değiştiril
mesine ve bu kanuna iki ek ve bir geçici mad
de ile 44 sayılı Anayasa Mahkemesinin kuruluş 
ve yargılama usulleri hakkındaki Kanunun 
18 nci maddesinin (B) fıkrası ve 58 nci madde
sinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ile 
Malatya Milletvekili Mustafa Kaftan'ın, 648 sa
yılı Siyasî Partiler Kanununun 10 ncu madde
sinin (b) bendinin değiştirilmesi hakkında ka
nun teklifi ve Aydın Milletvekili İsmet Sezgin 
ve 2 arkadaşının, 648 sayılı Siyasî Partiler Ka
nununun 79, 80, 82 »ci maddelerinin değiştiril
mesine ve 81 nci maddesinin kaldırılmasına dair 
kanun teklifi ve içişleri, Adalet, Anayasa ve 
Plân komisyonlarından seçilen 4'er üyeden ku
rulu 72 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(1/611, 2/659, 2/666) (S. Sayısı : 661) (Dağıt
ma tarihi : 22 . 4 1972) 

X 3. — Memur Yardımlaşma Kurumu ka
nun tasarısı ve Ankara Milletvekili A. Sakıp 

Hiçerimez ve 58 arkadaşının, Türkiye belediye
ler, il özel idareleri, iktisadî Devlet kuruluş
ları ve Devlet Memurları Yardımlaşma Kuru
mu (MEYAK) kanunu teklifi ve Adalet, Millî 
Eğitim, içişleri, Sanayi ve Teknoloji, Ticaret, 
Maliye ve Plân komisyonlarından 3'er üye seçi
lerek kurulan 67 numaralı Geçici Komisyon ra
poru (1/582, 2/591) (S. Sayısı : 663) (Dağıtma 
tarihi : 2 . 5 .1972) 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
X I . — Köy İşleri Bakanlığı kuruluş ve gö

revleri hakkında kanun ile Cumhurbaşkanının 
geri gönderme tezkeresi ve Köy İşleri ve Plan 
komisyonlarından 8'er üye seçilerek kurulan 19 
numaralı Geçici Komisyon raporu (1/594) (S. 
Sayısı : 311'e 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
1 . 4 . 1972) 

X 2. — Çırak, Kalfa ve Ustalık Kanunu ile 
Cumhurbaşkanının geri gönderme tezkeresi ve 
istanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 9 arkadaşı
nın, Çırak, Kalfa ve Ustalar hakkındaki kanun 
teklifi ve Sanayi ve Teknoloji, Ticaret, Adalet, 
Millî Eğitim, Çalışma ve Plân komisyonlarından 
4'er üyeden kurulu 5 No. lu Geçici Komisyon ra
poru. (2/702, 2/577) (S. Sayısı : 12ö'ya 3 ncü 
ek) (Dağıtma tarihi : 27 . 9 . 1972) 

3. — Malatya Milletvekili Ahmet Karaas-
lan'm, içişleri Bakanlığı Merkez ve Taşra Teş
kilâtında çalışan memurların maaş intibakı 
hakkındaki 6.27 sayılı kanuna geçdci bir madde 
eklenmesi hakkında kamun teiklifi ve içişleri 
ve Plân komisyonları raporları (2/269) (S. Sa
yısı : 721 ve 721'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihle
ri : 10 . 7 . 1972 ve 1 . 2 .1972) 

4. — C. Senatosu istanbul Üyesi Mebrure 
Aksoley'in, ellerinde sağlık muayene fişi bulun
mayan istiklâl Madalyalı muharip gazilerle di-

(X) Açık oya sunulacak isleri gösterir. 



ğer bütün muharip gazilere Millî Savunma Ba
kanlığınca sağlık muayene fişi verilmesi hak
kında kanun teklifi ve Millî Savunma Komis
yonu raporu (2/301) (S. Sayısı : 372, 372'ye 
1 nci ek ve 372'ye 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
26 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1 9 7 2 ve 9 . 12 . 1972) 

5. — C. Senatosu İstanbul Üyesi Mebrune 
Aksoley'in, 1076 sayılı İhtiyat Zabiti ve İhtiyat 
Askerî Memurları Kanununun 8 nci maddesinin 
(TC) fıkrasının değiştirilmesine dair kanun tek
lifi ve Millî Savunma Komisyonu raporu 
(2/281) (S. Sayısı : 381, 381'e 1 nci ek ve 381'e 
2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 12 . 7.1972, 
4 . 2 . 1972 ve 9 . 12 . 1972) 

6. — 7126 sayılı Sivil Savunma Kanununa 
iki madde eklenmesine dair kanun ile 
Cumhurbaşkanının geri gönderme tezkeresi ve 
İçişleri Komisyonu raporu (1/150) (S. Sayısı : 
375, 375'e 1 nci ek ve 375'e 2 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 2.7.1971, 29.12.1971 ve 21.12.1972) 

7. — C. Senatosu Gaziantep Üyesi Salih Tan-
yeri'nln, 13 Mart 1329 tarihli İdarei Umumiyei 
Vilâyat Kanununun 118 ve 136 nci maddeleri
nin değiştirilmesi ve bu kanuna bir madde ek
lenmesi hakkında kanun teklifi ve İçişleri Ko
misyonu raporu (2/201) (S. Sayısı : 492 ve 
492'ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 16.2.1972 
ve 21 . 12 . 1972) 

8. — C. Senatosu Gaziantep Üyesi Salih 
Tanyeri'nin, 14 Nisan 1930 tarih ve 1580 sayılı 
Belediye Kanununun 62 ve 77 nci maddelerinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve İçişleri 
Komisyonu raporu (2/202) (S. Sayısı : 493 ve 
493'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 16 . 2 . 1972 
ve 21 . 12 . 1972) 

9. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 403 
sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 25 nci 
maddesinin (b) fıkrasına bir bent eklenmesi 
hakkında kanun teklifi ve Dışişleri, Adalet ve 
İçişleri komisyonları raporları (2/532) (IS. Sa
yısı : 698 ve 698'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihle
ri : 25 . 6 . 1972 ve 21 . 12 . 1972) 

10. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu 
ve 15 arkadaşının, Mehmet Tevfilkoğlu Hatice' 
den doğma 1339 doğumlu Nevşehir Yenimahal
le 10 hanede kayıtlı Mustafa Parmaksızın affı 
hakkında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu 
raporu (2/196) (S. Sayısı: 161,161'e 1 nci ek, 161'e 
2 nci ek ve 161'e 3 neü ek) (Dağıtma tarihleri : 
18 . 4 .1970, 21 . 6 ,1971, 4 .2 .1972 ve 2812.1972) 

11. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı, An
kara Milletvekili Suna Tural ile Sinop Millet
vekili Hilmi İşgüzar'm ve Kocaeli Milletvekili 
Vehbi Engiz'in, Genel af kanunu teklifleri 
ve Adalet Komisyonu raporu (2/383, 2/439, 
2/482) (S. Sayısı : 353, 353'e 1 nci ek ve 353'e 
2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 15 . 6 . 1971, 
4 . 2 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

12. — İstanbul Milletvekili Eeşit Ülker'in, 
Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinin kal
dırılması ve 113 neü maddesinin değiştirilme
sine dair kanun teklifi ve Adalet Komisyonu 
raporu (2/284) (S. Sayısı : 359, 359'a 1 nci 
ek ve 359'a 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
17 . 6 . 1971, 4 . 2 .1972 ve 27 . 12 . 1972) 

13. — C. Senatosu İstanbul Üyesi Rifat öz-
türkçine'nin, Türk Kanunu Medenisinin 485 
nci maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/9) 
(S. Sayısı : 360, 360'a 1 nci ek ve 360'a 2 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri: 16 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 
ve 27 .12 .1972) 

14. __ Burdur Milletvekili Mehmet öz-
bey'in, eşinden beş sene ayrı kalan karı - ko
canın ayrılması hakkında kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu (2/423) (S. Sayı
sı : 361, 361'e 1 nci ek ve 361'e 2 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 16 . 6 .1971, 4 . 2 . 1972 ve 
27 . 12 . 1972) 

15. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlr 
nın, Türk Ceza Kanununun değişik 449 ncu 
maddesinin 2 nci bendinin tadili hakkında Ka
nun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/449) 
(S. Sayısı : 366, 366'ya 1 nci ek ve 366'ya 2 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri : 21 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 
ve 27 .12 .1972) 

16. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ve 19 arkadaşının, Devlet Memurlarının disip
lin cezalarının affına dair kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu (2/135) (S Sayısı : 
367, 367'ye 1 nci ek ve 367'ye 2 nci ek) (Dağıt
ma tarihleri : 21 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 ve 
27 .12 .1972) 

17. — Burdur Milletvekili Mehmet özbey' 
in, Türk Ceza Kanununun 455 nci maddesinin 
1 nci fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/112) 
(S. Sayısı : 368, 368'e 1 nci ek ve 368'e 2 nci ek) 



- 3 
(Dağıtma tarihleri : 21 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 T 
ve 27 .12 .1972) 

18. — Burdur Milletvekili Mehmet özbey' 
in, Türkiye'de sabotaj yapanların ölüm cezası 
ile cezalandırılmaları hakkında kanun teklifi 
ve Adalet Komisyonu raporu (2/427) (S. Sayı
sı : 369, 369'a 1 nci ek ve 369'a 2 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri: 21 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 ve 
27 . 12 .1972) 

19. — C. Senatosu Tunceli Üyesi Arslan Bo-
ra'nm, Türk Ceza Kanununun 480 nci maddesi
ne son fıkra olarak bir fıkra eklenmesi hakkında 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/155) (S. Sayısı : 370, 370'e 1 nci ek ve 370'e 
2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 21 . 6 . 1971, 
4 . 2 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

20. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Türk Ceza Kanununun 141/1 ve 142/1 nci 
maddelerinin yürürlükten kaldırılması hak
kında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu ra
poru (2/388) (S. Sayısı : 377, 377'ye 1 nei ek ve 
377'ye 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 6 . 7 . 1971, 
4 . 2 . 1972 ve 27 . 12 . 1972 

21. — Adıyaman Milletvekili M. Zeki Adı
yaman'ın, Türk Ceza Kanununun 426 nci mad
desinin tadiline dair kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/456) (S. Sayısı : 378, 
378'e 1 nci ek ve 378'e 2 nci ek) (Dağıtma ta
rihleri : 6 . 7 . 1971, 4 . 2 . 1972 ve 27 . 12 .1972) 

22. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'm, 
27 . 5 ..1935 gün ve 2739 sayılı Ulusal Bayram
lar ve Genel Tatiller hakkındaki Kanuna 1 mad
de eklenmesine ilişkin kanun teklifi ve içişleri 
Komisyonu raporu (2/491) (S. Sayısı : 413, 
413'e 1 nci ek ve 413'e 2 nci ek) (Dağıtma ta
rihleri : 17.8.1971, 29.12.1971 ve 27.12.1972) 

23. — Nevşehir Milletvekili Selâhattin Hak
kı Esatoğlu ve 8 arkadaşı, ile içel Milletvekili 
Celâl Kargılı ve 6 arkadaşının, Ölüm cezasının 
kaldırılması hakkında kanun teklifleri ve Ada
let Komisyonu raporu (2/286, 2/578) (S. Sayı
sı : 512, 512'ye 1 nei ek) (Dağıtma tarihleri : ı 
10 . 3 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

24. — Ankara Milletvekili Suna Tur al ve Si
nop Milletvekili Hilmi Işgüzar'm, 6762 sayılı 
Ticaret Kanununun 626 nci maddesindeki hü
kümlerin ihlâline sebebolan ticaret erbaplarının 
itibarının iadesi hakkındaki kanun teklifi ve 
Ticaret ve Adalet Komisyonları raporları I 

(2/474) (S. Sayısı : 683 ve 683'e 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 25 . 5 . 1972 ve 27.12.1972) 

25. — Adıyaman Milletvekili M. Zeki Adıya
man'ın, uzun saç, uzun favori (erkeklerde) ile 
kadınların mini etek giymelerinin m en.'ine dair 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/665) (S. Sayısı : 688 ve 688'e 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 29 . 5 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

26. — 1944 doğumlu, Hüseyinoğlu, Azime'den 
doğma Zara'mn, Tekke köyünde nüfusa kayıtlı 
Salim Gol'ün özel affına dair kanun tasarısı ve 
Adalet Komisyonu raporu (1/525) (S. Sayısı: 725 
ve 725'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 19.5.1972 
ve 27 . 12 . 1972) 

27. — istanbul Milletvekili Sadettin Bilgiç 
ve 9 arkadaşının, Oğuz Bakırburç'un affına dair 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/523) (S. Sayısı : 726 ve 726'ya 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 15.9.1972 ve 27.12.1972) 

28. — Sivas ili, İmranlı ilçesi, Duran mahal
lesinden Celâl Karaca ile eşi Naime Karaca ve 
Şehitoğlu er Kemal Karaca'nm dul eşi Mürüvet 
Karaca ve yetimlerinin özel affına dair kanun 
tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu (1/368) 
(S. Sayısı : 727 ve 727'ye 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 15 . 9 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

29. — 1328 doğumlu, Ali Kızı Zeliha'dan 
doğma Simav ilçesinin Bahtıllı köyü, cilt 11, 
sayfa 6, hane 6'da nüfusa kayıtlı Saide Ya-
man'm özel affına dair kanun tasarısı ve Ada
let Komisyonu raporu (1/522) (S. Sayısı : 728 
ve 728'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 15.9.1972 
ve 27 . 12.. 1972) 

30. — 1933 doğumlu Hamdioğlu, Sivas Sa-
rıkışla nüfusunda kayıtlı Hayati Ercan'ın özel 
affına dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu 
raporu (1/526) (S. Sayısı : 729 ve 729'a 1 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri : 15 . 9 .1972 ve 
27 . 12 . 1972) 

31. — 1940 doğumlu Hamzaoğlu, Sultan'dan 
doğma Malatya'nın Çarmuzu mahallesinden Be
kir Dur'un özel affına dair kanun tasarısı ve 
Adalet Komisyonu raporu (1/527) (S. Sayısı : 
730 ve 730'a 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
15 . 9 . 1972 ve 27. 12 . 1972) 

32. — Sabık Pilot Assubay (941/828) Baş
çavuş Emekli M. Fevzi Gökdeniz'in (Gezgin) 
özel affına dair Kanun tasarısı ve Adalet Ko
misyonu raporu (1/371) (S. Sayısı : 731 ve 731'e 
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1 nei ek) (Dağıtma tarihleri : 15 . 9 . 1972 ve 
2 8 . 12 . 1972) 

. 33. — 5 . 1 . 1950 doğumlu Alioğlu, Fehi-
me'den doğma Samandağ Deniz mahallesinde 
309 hanede kayıtlı Enver Özel'in özel affına 
dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu ra
poru (1/326) (S. Sayısı : 732 ve 732'ye 1 ncd ek) 
(Dağıtma tarihleri : 15.9.1972 ve 28.12.1972) 

34. — 1945 doğumlu Osmanoğlu, Zehra'dan 
doğma Denizli'nin Tavas kazası orta mahalle 
nüfusunda kayıtlı Mehmet Ballı'nm özel affına 
dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu rapo
ru (1/370) (S. Sayısı : 733 ve 733'e 1 nei ek) 
(Dağıtma tarihleri : 15 . 9 .1972 ve 28.12.1972) 

35. — 1 Mart 1932 doğumlu Hurşitoğlu, 
Edibe'den doğma Giresun Hacısiyam mahalle
sinden Süleyman Bozbağ'm özel affına dair 
kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/521) (S. Sayısı : 734 ve 734'e 1 nei ek) (Da
ğıtma tarihleri : 15 . 9 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

36. — 1929 doğumlu, Mahiroğlu, Hatice'den 
doğma, Zara Yenicami mahallesi 321 hanede 
kayıtlı Adil Bedirhanoğlu'nun özel affına dair 
kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/3.67) (S. Sayısı : 735 ve 735'e 1 nei ek) (Da
ğıtma tarihleri : 15 . 9 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

37. — İstanbul Milletvekili Mustafa Fevzi 
Güngör ile Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat öztürkçine'nin, Toptancı halleri kanun 
tekliflerine dair Cumhuriyet Senatosu Başkan
lığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca yapı
lan .değişiklikler hakkında Millet Meclisi 57 
numaralı Geçici Komisyon raporu (2/221, 
2/173) (S. Sayısı : 433 ve 433'e 1 nei ek) (Da
ğıtma tarihleri : 23 . 11 .1971 ve 14 . 2 . 1973) 

38. — Aydın Milletvekili Kemal Ziya öz-
türk'ün, Ege ve Antalya bölgelerindeki pamuk 
üreticilerinin T. C. Ziraat Bankası ve Tarım 
Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının taksit-
lendirilmesi hakkında kanun teldifi ile C. Se
natosu Aydın Üyesi İskender Cenap Ege ve 9 
arkadaşının, Antalya ve Ege bölgelerindeki pa
muk üreticilerinin T. C. Ziraat Bankası, Tarım 
Kredi Kooperatifleri ve Türkiye Ziraî Donatım 
Kurumuna olan çiftçi borçlarının taksitlendiril-
mesi hakkında kanun teklifi ve Tarım, Ticaret 
ve Plân komisyonlarından 5'er üye seçilerek ku
rulan 95 No.lu Geçici Komisyon raporu (2/756, 
2/798) (S. Sayısı : 850) (Dağıtma tarihi : 
8 . 3 . 1973) 

39. — 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakeme
leri Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilme
si ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi hak
kında kanun tasarısı ile C. Senatosu İstanbul 
Üyesi Ekrem özden ve 9 arkadaşının ve An
kara Milletvekili Suna Tural ile Sinop Millet
vekili Hilmi İşgüzar'm, 1086 sayılı Hukuk Usu
lü Muhakemeleri Kanununun bâzı ' maddeleri
nin değiştirilmesi hakkında kanun tekliflerine 
dair C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve C. Se
natosunca yapılan değişiklikler hakkında Mil
let Meclisi Adalet Komisyonu raporu. (1/717, 
2/461, 2/470, 2/539) (M. Meclisi S. Sayısı : 
781 ve 781'e 1 nei ek; C. Senatosu S. Sayısı : 
220) (Dağıtma tarihleri : 29 . 12 . 1972 ve 
11 . 4 . 1973) 

40. — Yalvac'ın Tokmakçık köyü, hane 90, 
cilt 22, sayfa 146'da nüfusa kayıtlı Ali Osmaın-
oğlu Ayşe'den doğma 9 . 11 . 1948 doğumlu Hü
seyin S esli'nin ölüm cezasına çarptırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve C. Senatosu 
Başkanlığı tezkeresi ve C. Senatosunca ya
pılan değişikliğe dair M. Meclisi Adalet Komis
yonu raporu (M. Meclisi : 3/159; C. Senatosu : 
•2/3(20) (M. Meclisi S. Sayısı : 78, 78'e 1 nei efe 
ve 78'>e 2 ncd ek; C. Senatosu S. Sayısı : 1596 ve 
lOftö'ya ek) (Dağıtma tarihleri : 5 . 3 . 1970, 
22 . 2 . 1971 ve 14 . 4 . 1973) 

41. — 13 . 7 . 1965 tarihli ve 647 sayılı Ceza
ların infazı hakkımdaki Kamunda değişiklik ya
pılmasına dair kanun tasarısı hakkımda C. Se
natosu Başkanlığı tezkeresi ve C. Senatosunca 
yapılan değişikliğe dair M. Meclisi Adalet Ko-
imıisyonu raporu (M. Meclisi : 1/592;; C. Senato
su 1/148) OM. Meclisi S. Sayısı : 701, 701'e 1 inci 
ek ve 701 '«e 2 nei ıek; C. Senatosu ;S. Sayısı : 219) 
(Dağıtma tarfhlera : 21 . 6 . 1972, 9 . 1 .1973 ve 
14 . 4.1973) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X 1. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım' 
m, 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve 
bâzı maddelerine fıkralar eklenmesine dair ka
nun teklifi ve Adalet, İçişleri, Ticaret, Sanayi 



ve Plân komisyonlarından seçilen 3'er üyeden 
kurulu 6 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(2/15) (S. Sayısı : 136'ya 1 nci ek) (Birinci Da
ğıtma tarihi : 20 . 5 . 1970; ikinci dağıtma ta
rihi : 18 . 3 . 1971) 

X 2. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok ve 
39 arkadaşının, Tarım ve hayvan ürünlerinin ta
ban fiyatlarının saptanması ve ilânı hakkında 
ve Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Taban 
fiyat kanunu teklifleri ve Ulaştırma, Gümrük 
ve Tekel, Köy İşleri, Sanayi ve Ticaret, Maliye, 
Tarım, Dış Ekonomik İlişkiler ve Plân komis
yonlarından 2'şer üyeden kurulu 48 No. lu Ge
çici Komisyon raporu (2/535, 2/543) (S. Sayı
sı : 424) (Dağıtma tarihi : 18 . 9 . 1971) 

X 3. — Ankara Milletvekili Cengizhan Yorul
maz ve 17 arkadaşının, Ankara iline bağlı Kırık
kale ilçesinde (Kırıkkale) adı ile bir il kurulma
sı hakkında kanun teklifi ve İçişleri ve Plân 
komisyonlarından seçilen 7'şer üyeden kurulu 
54 No. lu Geçici Komisyon raporu (2/561) (Mil
let Meclisi S. Sayısı : 429 ve 429'a 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 18 . 10 . 1971, 2 . 2 . 1972) 

X 4. — Niğde Milletvekili Mevlüt Ocak-
çıoğlu ile Avni Kavurmacıoğlu'nun, Niğde ili
ne bağlı Aksaray ilçesinde (Aksaray) adı ile 
yeniden bir il ve dört ilçe kurulması hakkın
da kanun teklifi ve İçişleri ve Plân komisyon
larından seçilen 7'şer üyeden kurulu 54 No.lu 
Komisyon raporu (2/573) (S. Sayısı : 463) 
(Dağıtma tarihi : 4 . 2 .1972) 

X 5. — Millî Parklar kanunu tasarısı ve Ta
rım, Orman, Adalet, Maliye ve Plân komisyonla
rından 3'er üyeden kurulan 76 No. lu Geçici Ko
misyon raporu (1/91) (S, Sayısı : 685) (Da
ğıtma tarihi : 29 . 5 .1972) 

X 6. — Sosyal Hizmetler Kurumu kanun ta
sarısı ile Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üye
si Ahmet Nusret Tuna ve 4 arkadaşının, Sos
yal Hizmetler Kurumu kuruluş kanun teklifi 
ve Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi Ra-
gıp Uner'in, 6972 sayılı Korunmaya Muhtaç 
Çocuklar hakkında Kanunun 8 nci maddesinde 
değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi ve 
İçişleri, Sağlık ve Sosyal Yardım ve Plân ko
misyonlarından 7'şer üyeden kurulu 65 numa
ralı Geçici Komisyon raporu (1/663, 2/604, 
2/44). (S. Sayısı : 692) (Dağıtma tarihi : 
8 .6 .1972) 

X 7. — Cumhuriyet Senatosu Hatay Üyesi 
Mustafa Deliveli ve 2 arkadaşının, İskenderun 
Demir ve Çelik İşletmeleri Anonim Ortaklığı 
kanunu teklifi ve Sanayi ve Teknoloji, Ticaret, 
Adalet, Maliye ve Plân komisyonlarından 3'er 
üyeden kurulu 79 No. lu Geçici Komisyon ra
poru (2/655) (S. Sayısı : 700) (Dağıtma ta
rihi : 21 . 6 . 1972) 

X 8. — 29 . 7 . 1970 tarih ve 1318 sayılı 
Finansman Kanunu ile diğer bâzı vergi ka
nunlarının değiştirilmesi hakkında kanun ta
sarısı ile Sinop Milletvekili T. Fikret övet, Tekir
dağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan Zonguldak 
Milletvekili Cahit Karakaş Trabzon Millet
vekili Selâhattin Güven, Afyon Karahisar Mil
letvekili Hamdi Hamamcıoğlu, Kayseri Millet
vekili Enver Turgut, Bursa Milletvekili Ka
sım Önadım, İstanbul Milletvekili Kâzım Öze-
ke'nin, aynı kanunun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi hakkında kanun teklifleri ve Ada
let, İçişleri, Maliye, Plân komisyonlarından 
seçilen 6'şar üyeden kurulu 59 Numaralı Ge
çici Komisyon raporu (1/545, 2/410, 2/472, 
2/473, 2/486, 2/663) (S. Sayısı : 707) (Da
ğıtma tarihi : 30 . 6 . 1972) 

X 9. — Belediye Gelirleri kanunu tasarısı ve 
Kastamonu Milletvekili Mehmet Seydibeyoğlu 
ile Sinop Milletvekili T. Fikret Övet'in, 5237 
sayılı Belediye Gelirleri Kanununa ek kanun 
teklifi ve Maliye, İçişleri, Orman ve Plân ko
misyonlarından 5'er üyeden kurulu 53 No. lu 
Geçici Komisyon raporu (1/509, 2/372) (S. Sa
yısı : 713) (Dağıtma tarihi : 11 . 7 . 1972) 

X 10. — Veteriner Sağlık Zabıtası kanunu 
tasarısı ve 1234 sayılı Hayvanların Sağlık Zabıta
sı hakkında Kanunun 22,46 ve 48 neî maddeleri
ni tadil eden 1775 sayılı Kanunun 1 nci madde
sinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ile 
Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman Mutlu 
ve 14 arkadaşının, Hayvan Sağlık Zabıtası ka
nun teklifi ve İçişleri, Adalet, Millî Savunana, 
Gümrük ve Tekel, Sağlık ve Sosyal Yardım, Ta
rım ve Plân komisyonlarından 3'er üyeden ku
rulu 47 No. lu Geçici Komisyon raporu (1/142; 
1/481; 2/175) (S. Sayısı : 711) (Dağıtma ta
rihi : 11 . 9 . 1972) 

11. — Kamu hizmetlileri birlikleri kanun ta
sarısı ve Ankara Milletvekili Sakıp Hiçerimez 
ve 65 arkadaşının, kamu hizmetleri personeli 



birlikleri kanunu teklifi ve Anayasa, Adalet 
İçişleri ve Plân komisyonlarından seçilen 4'er 
üyeden kurulu 80 numaralı Geçici Komisyon 
raporu (1/643, 2/623) (S. Sayısı : 722) (Dağıt
ma tarihi : 15 . 9 . 1972) 

12. —• Gümrük ve Tekel Bakanlığının kuru
luş ve görevleri hakkındaki 2825 sayılı Kanu
nun bâzı maddelerinde değişiklik yapılmasına 
ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine, 2825 
sayılı Kanunda değişiklik yapan 6851 ve 6410 
sayılı kanunların bâzı maddelerinin değiştiril
mesine, Gümrük Muhafaza ve muamele sınıfı 
memurları teşkilâtı hakkındaki 3944 sayılı Ka
nuna bâzı maddeler eklenmesine ve bâzı madde
lerinde değişiklik yapılmasına, Tekel Genel Mü
dürlüğünün kuruluş ve görevleri hakkındaki 
4037 sayılı Kanunla, bu kanuna bağlı cetveller
de değişiklik yapan 6939 sayılı Kanunun bâzı 
maddeleri ile bâzı kadrolarının kaldırılmasına 
dair kanun tasarısı ve Gümrük ve Tekel ve Plân 
komisyonları raporları (1/139) (S. Sayısı : 110, 
110'a 1 nci ek ve 110'a 2 nci ek) (Dağıtma ta
rihleri : 9 . 4 . 1970, 15 . 9 . 1972 ve 1.12.1972) 

13. — 14 . 7 . 1965 tarihli ve 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununa 14 . 8 . 1970 ta
rih ve 1327 sayılı Kanunla eklenen ek geçici 
5 nci maddenin değiştirilmesi hakkında kanun 
tasarısı ve Plân komisyonu raporu (1/485) (S. 
.Sayısı : 343, 343'e 1 nci ek ve 343'e 2 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 11 . 6 . 1971, 9 . 12 . 1971 
ve 1 . 12 . 1972) 

14. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlı-
oğiu ve 9 arkadaşının, Türkiye Jeologlar Odası 
Kanunu teklifi ve Adalet, Enerji ve Tabiî Kay
naklar ve Plân komisyonları raporları (2/197) 
(S. Sayısı : 362, 362'ye 1 nci ek ve 362'ye 2 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri: 2 1 . 6 .1971, 9 .12 .1971 
ve 1.12 .1972) 

15. — Arşiv kanunu tasarısı ve İçişleri, Ada
let ve Plân komisyonları raporları (1/143) (S. 
iSayısı : 646, 646'ya 1 nci ek) (Dağıtma tarih
leri : 22 . 4 . 1972 ve 1 . 12 . 1972) 

16. — Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü 
Kuruluş ve görevleri hakkında kanun tasarısı 
ve İçişleri ve Plân komisyonları raporları 
(1/506) (S. Sayısı : 670 ve 670'e 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 12 . 6 . 1972 ve 1 . 12 . 1972) 

17. — Tabiplerin meslekî pratik tatbikatı 
hakkında kanun tasarısı ve Balıkesir Milletve

kili A. İhsan Kırımlı ve 13 arkadaşının, Entern-
lik kanun teklifi ve 'Sağlık ve Sosyal Yardım 
ve Plân komisyonları raporu (1/264, 2/189) 
(S. Sayısı : 704 ve 704'e 1 nei ek) (Dağıtma ta
rihleri: 27 . 6 . 1972 ve 1 . 12 . 1972) 

18. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk 
Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
31 . 7 . 1970 tarih ve 1323 sayılı Kanunla deği
şik 137 nci maddesine Ek - 7 sayılı cetvelin de
ğiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Plân 
Komisyonu raporu (1/687) (S. Sayısı : 751 ve 
751'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 21. 10 . 1972 
ve 1 .12 .1972) 

19. — Kumluca'nm Sarıkavak köyü hane 
188, cilt 3. A, sayfa 27'de nüfus siciline kayıtlı 
Ali Rıza oğlu Teslime'den doğma 1 . 7 . 1947 
doğumlu Mehmet Özean'm ölüm cezasına çarp
tırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu raporu (3/856) (S. Sayısı : 
755) (Dağıtma tarihi : 5 . 12 . 1972) 

20. — 1076 sayılı Yedek Subay ve Yedek As
kerî Memurlar Kanununun 3 ncü maddesinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna geçici maddeler 
ilâvesine dair 97 sayılı Kanuna geçici bir mad
de ile 1076 sayılı Kanunun 97 sayılı Kanunla de
ğişik 3 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine 
dair kanun, tasarıları ve Millî Savunma Komis
yonu raporu (1/27, 1/248) (S. Sayısı : 246, 
246'ya 1 nci ek ve 246'ya 2 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 28 .1 .1971 , 4 . 2 . 1 9 7 2 ve 9 .12 .1972) 

21. — 15 . 1 . 1934 tarih ve 2615 sayılı 
Askerî hastaneler ile hastane gibi kullanılacak 
revirlerde hastaların beslenme ve bakımları hak
kındaki Kanunun 2 nci maddesinin birinci fık
rasına (E) bendi eklenmesine dair kanun tasa
rısı ve Millî Savunma Komisyonu raporu (1/660) 
(S. Sayısı : 691 ve 691'e 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 2 . 6 . 1972 ve 9 . 12 . 1972) 

22. — 27 Mayıs 1960 tarihini müteakip halk
tan toplanmış silâhlara yapılacak işlem hakkın
da kanun tasarısı ve İçişleri, Adalet ve Millî 
Savunma komisyonları raporları (1/491) (S. Sa
yısı : 706 ve 706'ya 1 nci ek) (Dağıtma tarih
leri : 29 . 6 . 1972 ve 9 . 12 . 1972) 

X 23. •—Sermaye piyasasının tanzimi ve teşvi
ki hakkında kanun tasarısı ve Bursa Milletvekili 
Kasım Önadım ve 12 arkadaşının, Sermaye pi
yasasının tanzimi ve teşviki hakkında kanun tek
lifi ve Adalet, Ticaret, Maliye, Hahama ve Plân 



komisyonlarından serilen 3'er üyeden kurulu 35 
numaralı Geçici Komisyon raporu (1/334, 2/52) 
(S. Sayısı : 764) (Dağıtma tarihi: 14 . 12 . 1972) 

24. — Amasya Milletvekili Yavuz Acar ve 
23 arkadaşının ve İzmir Milletvekili Burhanet-
tin Asutay ve 9 arkadaşının, 2 . 1 . 1961 tarihli 
ve 195 sayılı Basın İlân Kurumu teşkiline dair 
Kanunun 5 nci maddesinin (a) fıkrasının de
ğiştirilmesine dair kanun teklifleri ve Çalışma 
ve İçişleri komisyonları raporları (2/507, 2/308) 
(S. Sayısı : 412, 412'ye 1 nci ek ve 412'ye 2 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri : 17.8.1971, 29.12.1971 
ve 21 . 12 . 1971) 

25. •— Polis Vazife ve Salâhiyet Kan un unun 
25 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı ve İçişleri Komisyonu raporu (1/231) 
(S. Sayısı : 470 ve 470'e 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihleri : 8 . 2 . 1972 ve 21 . 12 . 1972) 

X 26. — Yargıtay kanunu tasarısı ve Ada
let ve Plân komisyonları raporları (1/615) (S. 
Sayısı : 774) (Dağıtma tarihi : 26 .12 .1972) 

27. — Fazla fiyatla bilet satanların cezalan
dırılmaları hakkında kanun tasarısı ve İçişleri 
ve Adalet komisyonları raporları (1/113) (S. 
Sayısı : 158, 158'e 1 nci ek ve 158'e 2 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 18 . 5 .1970, 4 .2 .1972 ve 
27 . 12 . 1972) 

28. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Atagün' 
ün, 44 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluş ve 
Yargılama Usulleri hakkındaki Kanununun 38 
nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun tek
lifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/489) (S. 
Sayısı : 304 304'e 1 nci ek, 304'e 2 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 8 . 3 .1971, 4 . 2 . 1972 ve 
27 . 12 . 1972) 

29. — Edirne ili Lalapaşa ilçesi Çöm-
lekpmar Köyü hane 1, cilt, 5, sayfa l 'de 
nüfusa kayıtlı Osmanoğlu, Nazmiye'den doğ
ma 22 . 1 . 1937 doğumlu Mehmet Yama ile 
aynı nüfusa kayıtlı Emin kızı, Fatma'dan doğ
ma 1928 doğumlu Zehra Yama'nm ölüm ceza
larına çarptırılmaları hakkında Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/43) 
(S. Sayısı : 346, 346'ya 1 nci ek, 346'ya 2 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri : 15 . 6 .1971, 1 .2.1972 
ve 27 . 12 . 1972) 

30. — Kastamonu iline bağlı Daday ilçesinin 
Uyukören Köyü hane 9, cilt 5 ve sayfa 391 nu
marasında nüfusa kayıtlı Mehmetoğlu, Necibe' 

den doğma 15 . 3 .1943 doğumlu Hüseyin Ören' 
in ölüm cezasına çarptırılması hakkında Baş
bakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu rapo
ru (3/48) (S. Sayısı : 347, 347'ye 1 nci ek ve 
347'ye 2 noi ek) (Dağıtma tarihleri : 16 . 6 .1971, 
1 . 2 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

31. — Boğazlıyan ilçesine bağlı Yeni Fakılı 
bucağı Yiğitler Köyünün 15 hanesinde nüfusa 
kayıtlı Döndü Şahin'den doğma Mehmet Ali-
oğlu 2 . 1 . 1950 doğumlu Sırcalı Köyünde otu
rur Hüseyin Şahin'in ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/290) (S. Sayısı : 348, 
348'e 1 nci ek ve 348'e 2 nci «k) (Dağıtma ta
rihleri : 16 . 6 .1971, 1 .2.1972 ve 27 .12 .1972) 

32. — Artvin ilinin Şavşat ilçesinin merkeze 
bağlı Kireçli Köyünün 52 nci hane, 8 nci cilt ve 
146 sayfasında kayıtlı Mehmetoğlu, Güneş'ten 
doğma 4 . 2 . 1944 doğumlu Alim Gümüş'ün 
ölüm cezasına çarptırılmasına dair Başbakan
lık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/53) 
(iS. Sayısı : 349. 349'a 1 nci ek ve 349'a 2 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri 15 . 6 . 1971, 1 .2 .1972 
ve 27 . 12 . 1972) 

33. — Kastamonu iline bağlı Devrekani ilçe
sinin Contay Köyü, hane 4, cilt 23, sayfa 11'de 
nüfusa kayıtlı Hüseykıoğlu Fikriye'den doğma 
4 . 3 . 1944 doğumlu Süleyman Çelik'in ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/489) 
(S. Sayısı : 350, 350'ye 1 nci ek ve 350'ye 2 nci ek> 
(Dağıtma tarihleri : 15 . 6 .1971, 1 .2.1972 ve 
27 . 12 . 1972) 

34. — Zile ilçesinin İğdir nahiyesi Büyük 
Aköz köyü hane 20, cilt 35, sayfa 73'te kayıt
lı Alioğlu, Hanım'dan doğma 1935 doğumlu 
Abidin Demirbağ'm ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Ko» 
misyonu raporu (3/417) (S. Sayısı : 351, 351'e 
1 nci ek ve 351'e 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri -. 
15 . 6 . 1971, 1 . 2 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

35. — istanbul ilinin Sarıyer ilçesi Büyük-
dere, Dedekorkut sokak, hane 313, cilt 37 ve 
sayfa l l l 'de nüfusa kayıtlı Saffetoğlu Havva'
dan doğma 8 . 6 . 1943 doğumlu Selâmı Ko-
dal'm, ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu 



raporu (3/49) (S. Sayısı : 352, 352'ye 1 nci ek 
ve 352'ye 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
15 . 6 .1971, 1 .2 .1972 ve 27 .12 .1972) 

36. — Bartın ilçesinin Esenyurt köyü ha
ne 47, Oi'lt 20, Sayfa 73 numarasında, nüfus si
ciline kayıtlı Mustafaoğlu, Hatice'den doğma 
1949 doğumlu Ahmet Güneş'in ölüm cezasına 
çarptırılmasına dair Başbakanlık tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu raporu (3/640) (S. Sayısı : 
510 ve 510'a 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
2 . 8 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

37. — Artvin ili Borçka ilçesi Güneş en kö
yünün Selimiye Mahal leşimin Hane 1, Cilt 13 ve 
sayfa 92 numarasında nüfus siciline kayıtlı 
Eyüpoğlu Şadiye'den doğma 23 . 6 . .1948 doğum
lu Âdil Kalfa'nm ölüm cezasına çarptırılmasına 
dair Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyo
nu raporu (3/584) (<S. Sayısı : 511 ve 511'e 1 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri : 8.3.1972 ve 27.12.1972) 

38. — Çorum Milletvekili Cahit Angı'nm, 
Ateşli Silâhlar ve Bıçaklar hakkındaki 6136 sa
yılı Kanunun 4 ncü maddesinin değişikliği ile 
ilgili kanun teklifi ve İçişleri ve Adalet komis
yonları raporları (2/440) (,S. Sayısı :689 ve 
689'a 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 29.5.1972 
ve 27 . 12 . 1972) 

39. — 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler 
hakkındaki Kanunun bâzı maddelerinin değişti
rilmesine ve bu kanuna bâzı fıkralarla bir mad
de eklenmesine dair kanun tasarısı ve Sağlık ve 
Sosyal Yardım ve Adalet komisyonları rapor
ları (1/245) (IS. Sayısı : 778) (Dağıtma tarihi : 
27 . 12 . 1972) 

40. — 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler 
hakkındaıki Kanunun bâzı maddelerinin değişti
rilmesi hakkında. kanun tasarısı ve Sağlık ve 
Sosyal Yardım ve Adalet komisyonları raporla
rı (1/541) (iS. Sayısı : 779) (Dağıtma tarihi : 
27 . 12 . 1972) 

41. — 16 . 6 . 1927 tarih ve 1076 sayılı ih
tiyat Zabitleri ve İhtiyat Askerî Memurları Kanu
nunun 27 . 7 . 1970 tarih ve 1316 sayılı Kanımla 
değişik 23 ncü maddesine bir (d) fıkrası eklenmesi 
hakkında kanun tasarısı ve Millî Savunma Komis
yonu raporu (1/720) (S. Sayısı : 784) (Dağıtma 
tarihi : 24 . 1 . 1973) 

X 42. — Belediye Cezaları kanunu tasarısı ve 
İçişleri, Adalet ve Plân komisyonlarından 5'er 
üyeden kurulu 100 No. lu Geçici Komisyon ra
poru (1/665) (S. Sayısı : 793) (Dağıtma tari
hi : 2 . 2 . 1973) 

43. — Sözleşmeli subay kanunu tasarısı ve 
İçişleri, Millî Savunma ve Plân komisyonların
dan 5'er üye seçilerek kurulan 15 kişilik 97 No. 
lu Geçici Komisyon raporu (1/753) (S. Sayısı : 
804) (Dağıtma tarihi : 13 . 2 . 1973) 

. 44. — Farukoğlu 1950 doğumlu Mete Yat-
maz'm affı hakkında kanun tasarısı ve Adalet 
Komisyonu raporu (1/704) (>S. Sayısı : 839) 
(Dağıtma tarihi : 13 . 2 . 1973) 

45. — Ali Suphioğlu 1939 doğumlu İzmir 
Cedid Mahallesi nüfusunda kayıtlı Mustafa 
Kapancıoğlu'nun 2 yıl 6 ay hapis ve 83 lira 30 
kuruş ağır para cezasının özel affına dair ka
nun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/677) (S. Sayısı : 838) (Dağıtma tarihi : 
14 . 2 . 1973) 

46. — İzmir Milletvekili Şükrü Akkan ve 223 
arkadaşının, Anayasanın 68 neti maddesinin de
ğiştirilmesine ve referandumla kabul edilen ge
çici 11 nci maddesinin kaldırılmasına dair ka
nun teklifi ve Anayasa Komisyonu raporu 
(2/371) (S. Sayısı ' : 235'e 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihi : 15 . 2 . 1973) 

47. — İsparta Milletvekili Süleyman Demirel 
ve 218 arkadaşının, Anayasanın 68 nci madde
sinin değiştirilmesine ve referandumla kabul 
edilen geçici 11 nci maddesinin kaldırılmasına 
dair kanun teklifi (2/477) (S. Sayısı : 845) 
(Dağıtma tarihi : 15 . 2 . 1973) 

X 48. — Türkiye İnşaat ve Tesisat Müteah
hitleri Odaları Birliği kanunu tasarısı ve İmar 
ve İskân, Adalet, Sanayi ve Ticaret ve Bayın
dırlık komisyonlarından seçilen 6 şar üyeden 
kurulu 63 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(1/270) (S. Sayısı : 848) (Dağıtma tarihi : 
23 . 2 . 1973) 

49. — Ankara Milletvekili Suna Tural ile 
Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 1111 sayılı 
Askerlik Mükellefiyeti Kanununun 5 nci mad
desine bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifi 
ve Millî Savunma Komisyonu raporu (2/749) 
(S. Sayısı : 849) (Dağıtma tarihi : 23.2.1973) 



X 50. — Genel Sağlık Sigortası ve Genel 
Sağlık Sigortası Kurumu Kuruluş ve Görevleri 
hakkında kanun tasarıları, istanbul Milletvekili 
Reşit Ülker ve 47 arkadaşının, Halk Hastalık 
Sigortası ve C. Senatosu Sinop Üyesi Nazım tiıe-
beyli ve Sinop Milletvekili Hilmi Biçer'in, Ge
nel Sağlık Sigortası kuruluş ve görevleri hak
kında kanun teklifleri ile Sanayi ve Teknoloji 
Maliye, Çalışma, Ticaret, Sağlık ve Sosyal Yar
dım ve Plân komisyonlarından 4'er üye saçile-
rek kurulan 88 No. lu Geçici Komisyon raporu 
(1/700, 1/719, 2/362, 2/705) (S. Sayısı : 851) 
(Dağıtma tarihi : 10 . 3 . 1973) 

X 51. — 16.8.1961 tarihli 351 sayılı Yüksek 
öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesine veya kaldı
rılmasına dair kanun tasarısı ve Maliye, Gençlik 
ve Spor ve Plân komisyonlarından 5'er üye seçi
lerek kurulan 94 No, lu Geçici Komisyon raporu 
(1/731) (S. Sayısı : 852) (Dağıtma tarihi : 
9 . 3 . 1973) 

X 52. — 4 Haziran 1954 tarihli «Turizm Lehi
ne Gümrük Kolaylıkları Sösleşmesi» ve eski 
«Turistik Propaganda Malzemesi ve belgeleri 
hakkındaki protokol» ile «Özel karayolu araç
larının geçici ithaline dair Gümrük Sözleş
mesi» ne katılmamızın uygun bulunduğu hak
kında kanun tasarısı ve Turizm ve Tanıtma, 
Gümrük ve Tekel, Maliye, Dışişleri ve Plân ko
misyonları raporları (1/148) (S. Sayısı : 840) 
(Dağıtma tarihi : 17 . 3 . 1973) 

53. — C. Senatosu İstanbul Üyesi Rifat Öz-
türkçine ve C. Senatosu Malatya Üyesi Hamdi 
Özer'in, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu 
Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi, 
bâzı ek maddeler ilâve edilmesi ve bâzı geçici 
maddeler eklenmesi ve 506 sayılı Sosyal Sigor
talar Kanununun 23, 68, 71 ve 106 ncı madde
lerinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifleri 
ile Çalışma ve plân komisyonlarından seçilen 
8'er üyeden kurulu 41 No. lu Geçici Komisyon 
raporu (2/551, 2/680) (S. Sayısı : 855) (Da
ğıtma tarihi : 16 . 3 . 1973) 

54. — İzmir Milletvekili Şükrü Akkan'm, Meh-
metoğlu 1942 doğumlu, Mahmut Günaydın hak
kında özel Af kanunu teklifi ve Adalet Komis
yonu raporu (2/733) (S. Sayısı : 858) (Dağıtma 
tarihi : 27 . 3 . 1973) 

55. — Keşatoğlu, 1950 doğumlu, Ercan Yol
daş hakkında Özel Af kanunu tasarısı ve Adalet 
Komisyonu raporu (1/672) (S. Sayısı: 859) 
(Dağıtma tarihi : 27 . 3 . 1973) 

56. — Alioğlu 1946 doğumlu, Yusuf Ateş 
hakkında Özel Af kanunu tasansı ve Adalet 
Komisyonu raporu. (1/671) (S. Sayısı : 860) 
(Dağıtma tarihi : 28 . 3 . 1973) 

57. — Millî Emniyet Hizmetleri Teşkilâtında 
yararlı hizmetleri geçen îsrafil Kayabaşı'na va
tanî hizmet tertibinden aylık bağlanması hakku> 
da kanun tasarısı ve Malîye ve Plân komisyon
ları raporları (1/536) (S. Sayısı : 861) (Dağıt
ma tarihi : 29 . 3 . 1973) 

58. — 53 sayılı Devlet İstatistik Enstitüsünün 
kuruluş ve görevleri haikkındalki Kanuna bir ek 
madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve Plân 
Komisyonu raporu (1/797) (S. Sayısı : 863) (Da
ğıtma tarihi : 29 . 3 . 1973) 

59. — Muratoğlu Mehmet Kaçmaz'a vatanî 
hizmet telkihinden aylık ibaığlanmıası hakkımdıa 
kanun tasarısı ye Maliye ve Plân komisyonları 
raporları (1/432) ('S, Sayısı : ®64) (Dağıtma 
tarihi : 30 . 3 . 1973) 

X 60, — Türkiye Cumhuriyet Hükümeti ile Ho-
landa Krallık Hükümeti arasında. Hava TJlaş-
tı/rması Anlatmasının 'onaylanmıasının uygum 
bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve Ulaş-
tırmıa, Dışişleri vıe Plân1 kom&sıyonlıarı naıporiıan 
(1/078) (ıS. Sayısı : 805) (Dağıtana rtiarikŞ : 
30 . 3 . 1973) 

61. — Yabancı memleketlerde Türk asıllı ve 
yafbancı uyruklu öğretmenlere sosyal yaa*dım 
yapılması hakkındaki 168 sayılı kanunun 5 nicl 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tasa
rısı ve Millî' Eğitim, Dışişleri ve Plân komis
yonları raporları (1/6Û8) (S. 'Sayısı : 866) 
(Dağıtma tarihi : 31 . 3 . 1973)' 

X 62. — Asgarî Ücret Tespit Usulleri İhdası 
hakkında 216 sayılı MilE'etleranası Çalışma Söz
leşmesinin omaylanm'aısnıın uygun bulunduğuma 
dıair kanun tasarısı ve Çalışma, Dışişleri ve 
Plân komilsy onları raporları (il/696) (S. Sayısı1: 
867) (Dağıtma tarihi : 31 . 3 . 1973) 

X 63. — 5539 sayılı Karayolları Genel Müdür
lüğü kuruluş ve görevleri hakkındaki kanunun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesine, 2 ek ve 1 geçici 
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madde eklemmıesine ve bâzı 'maddelerinin ka$-
dırılmasına dair ikanun tasarısı ve İçişleri, İmar 
ve İskân, Adalet, Bayındırlık ve Plân komisyon
larından 3 <er üyeden kurulu 108 No. ilu Geçici 
Komisyon raporu (1/800) (ıS. Sayısı : 872) (Da
ğıtma tarihi : 7 . 4 . 1973) 

64. — 5 Ocak 1961 gün ve 222 sayılı İlköğ
retim ve Eğitim Kanununun değişik 5 nci mad
desinin uygulama süresinin 10 yıl uzatılmasına 
dair kanun tasarısı ile Millî Eğitim ve Plân 
komisyonları raporları (1/512) (S. Sayısı : 870) 
(Dağıtma tarihi : 10 . 4 .1973) 

65. — 5 . 1 . 1961 tarih ve 222 sayılı İlköğre
tim ve Eğitim Kanununun 78 nci maddesinin 
(b) fıkrasının değiştirilmesine dair kanun tasa
rısı ile Çorum Milletvekili Kemal Demirer'in, 
5 . 1 . 1961 tarih ve 222 sayılı İlköğretim ve 
Eğitim Kanununun 78 nci maddesinin (b) fık
rasının değiştirilmesine dair kanun teklifi ve 
Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları. 
(1/752, 2/689) (S. Sayısı : 871) (Dağıtma tari
hi : 11 . 4 . 1973) 

66. — Fatsa İlçesi Bozdoğan köyü cilt 3, 
sayfa 86, hane 22'de nüfusa kayıtlı, Yusufoğlu, 
1938 doğumlu Ziya Yılmaz'm ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu (3/988) S. Sa
yısı : 875) (Dağıtma tarihi : 13 . 4 . 1973) 

67. — İstanbul Esentepe Emekli Sulbayevleri 
315 blok B - 16'da oturan Rahmi Kızı Peulhe Fai-
ze'den doğma Rami İslâm Bey Mahallesi nüfu
suma /kayıtlı 1931 doğumlu Zahide Aynur Pak-

soy'ıın affına dair kanun tasarısı ve Adalet Ko
misyonu raporu (1/668) (iS. Sayısı : 874) (Da
ğıtma tarihi : 14 . 4 . 1973) 

X 68 — Toprak ve Tarım Reformu kanunu ta
sarısı ve Konya Milletvekili Bahri Dağdaş'ın, 
Tarım ve Toprak Reformu, Edirne Milletvekili 
İlhami Ertem'in, Tarım Reformu kanun teklif
leri ve Anayasa, Adalet, Ticaret, İçişleri, İmar 
ve İskân, Köy İşleri, Orman, Tarım ve Plân ko
misyonlarından seçilen 3'er üyeden kurulu Ge
çici Komisyon raporu (1/655, 2/569, 2/690) 
(S. Sayısı : 869) (Dağıtma tarihi : 18 . 4 .1973) 

X 69. — Sayılarla müşterek bahis «Spor - Lo-
to» tertibi hakkında kanun tasarısı ve İstanbul 
Milletvekili Orhan Eyüboğlu, İzmir Milletvekili 
Münir Daldal ile Cumhuriyet Senatosu İzmir 
Üyesi Beliğ Beler ve İzmir Milletvekili Şinasi 
Osıma'nın, sayılarla müşterek bahis «Spor - Lo-
to» tertibi hakkında kanun teklifleri ve Genç
lik ve Spor, Adalet ve Plân komisyonları ra
porları (1/633, 2/304, 2/488, 2/615) (S. Sa
yısı : 873) (Dağıtma tarihi : 19 . 4 . 1973) 

X 70. — Ulaştırma Bakanlığı kuruluş ve 
görevleri hakkında kanun tasarısı ile Ulaştır
ma ve Plân komisyonları raporları (1/493) 
(S. Sayısı : 876) (Dağıtma tarihi : 24.4.1973) 

71. — Devlet Kitapları Mütedavil Sermayesi 
hakkındaki 2133 sayılı Kanunun 2 nci maddesi
ne bir fıkra eklenmesine dair 7380 sayılı Kanu
nun değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları 

(1/249) (S. Sayısı : 877) (Dağıtma tarihi : 
25 . 4 . 1973) 
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Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Sayı : 71-1395/1275 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulun
ca 14 . 2 . 1972 taırininıde kararlaştırılan «Yargı ıay kanunu tasarısı» ve gerekçesi iügdk olarak su
nulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygıyle arz ederim. 
Prof. Dr. Nihat Erim 

Başbakan 

GEREKÇE 

1221 sayılı Temyiz Mahkemesi Teşkilât Kanunu muhtelif tarihlerde, değişikliklere tabi tu-
tulmasırfa rağmen son zamanlarda ihtiyaca kâfi gelmemiş aksıyan hükümlerle birlikte ortaya 
çıkan boşlukların da doldurulması zorunluluğu bu kanunun yeni baştan ele alınmasını gerektir
miştir. Bilhassa 1961 Anayasasının getirdiği derişiklikler ve kurmuş bulunduğu yeni organlar, 
bu değişiklik işleminin süratle yapılmasını gerektirmiştir. Bu maksatla hazırlanmış bulunan muh
telif tasarılar ve mahkemeler teşkilât kanunu ile birlikte ele alman Yargıtay Teşkilât kanunu 
tasarısı yasama organlarına kadar intikal etmesine rağmen, muhtelif sebeplerle kanunlaşamıa-
mıştır. 

22 Eylül 1971 tarihinde yürürlüğe giren 1488 sayılı Kanunun 1961 Anayasasının bâzı mıadde-
l e rml .de^ t i r r a^ olması v? Hn p.vr.^n. Yn""''t'1"-1 bünyesi ile ilgili bâzı değişiklikleri de getirmiş 
bulunması ve 'ayrıca geçici 13 ncü maddesinin 2 nci fıkrası ile yapılacak değişikliklerin altı ay
lık süre içerisinde gerçekleştirilmesini öngörmüş bulunduğundan iş bu kanun tasarısı hazırlan
mış bulunmaktadır. 

Kanun tasarısı Yargıtaym yeniden kurmak veya yeniden teşkilâtlandırmak yönünden hazır-
lanımış bir tasarı olmayıp, yukarda belİTtiJdi^i üzere Anayasa değişikliklerine uygun hale geti
rilmek ve çalışmalarında artan iş hacmini karşılayacak tedbirleri almak gayesiyle hareket edil
miştir. Tasarıya sadece kuruluş ve teşkilâtla ilgili hükümlerin alınması ile iktifa edilmemiş 
Anayasanın 139 ncu maddesinin son fıkrasında kuruluş ve işleyişten başka, başkan ve üyelerin ve 
diğer mensuplarının nitelikleri ve 2 nci başkanların seçim usullerinin de kanunla düzenleneceğine 
işaret edilmiş olması nazara alınarak, tasarı «Yargıtay Kanunu» adı altında bütün ihtiyaçları kar
şılayacak bir metin haline getirilmiştir. 

11 bölümden ibaret bulunan kanun tasarısının, her bölümdeki maddelerinin açıklanması ileri
de maddelere ait gerekçeler arasında teferruatlı olarak gösterilecektir. Burada bölümlerin getir
diği yeniliklerle, anailkeleri belirtmekte fayda mütalâa edilmektedir. 

Tasarının birinci bölümü 25 maddeden ibaretti'r. Bu bölümde Yargıtaym kuruluşu, kuruluşa 
dâhil organları ve bu organların görevleri yer almaktadır. 
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2, nci maddenin incelenmiesinden anlaşılacağı üzere Yargıtaym bünyesinde birinci başkanlık 
divanı ile yönetim kurulu olmak üzere iki yeni organa yer verilmektedir. Birinci başkanlık di
vanı Yargıtaym gerek İşleyişi ve gerekse mensupilan yönünden alınacak önemli kararları alacak 
ve aksaklıkları giderecek yeni bir organdır. 

Yargıtaym daire sayısı da artırılmış bulunmaktadır. Bugün mevcudolan 9 hukuk dairesi ile 
ticaret ve icra iflâs daireleri de dâhil ollmak üzere hukuk daireleri sayısı 15'e ve 7 adet ceza dai
resi sayısı da 9'a çıkarılmış bulunmaktadır. 

Daire sayısının artırılması Yargıtaya intikal enen iş sayısının gün geçtikçe artması ve çıkarıl
mış bulunan yeni kanunların getirdiği sistemin sonucu olmuştur. Bilhassa iş sayısının gün geç
tikçe artması, aynı dairelere gelen işlerin bir daire tarafından çıkarılmasını güçleştirmiş ve bu 
dairelerin işlerini hem geç çıkarmalarına ve hem de yıl sonlarında devir vermelerine yol açmıştır. 
Bu itibarla yeni kurulan dairelerden faydalanmak suretiyle bir dairenin görevine giren işlerin eşit 
bir şekilde ikiye bölünmesi ve ayrı iki daire tarafından incelenmesi suretiyle dairelerin yükleri
nin hafifletilmesi mümkün 'olacaktır. 

Bu maksatla dairelere yeniden âza verilmesi ve yeni daireler için kalem teşkilâtı kurulup kad
ro tahsis edilmesi gerektiğinden tasarı ile bunun tedbirleri de alınmıştır. Bu arada 1488 sayılı 
Kanunla değiştirilmiş bulunan Anayasaya bu defa eklenmiş bulunan geçici 15 nci mıadde ile Yar-
gıtayda mevcut Cumhuriyet ikinci Başsavcıları ile Yargıtay savcılarının unvanlarının Yargıtay 
üyesi olarak değiştirilmiş olması ve bunlara ait kadroların Yargıtay üye kadrolarına intikaline 
ait hüküm getirilmiş bulunması, üye kadrosu almadan Yargıtay dairelerini çoğaltmak bakımın
dan faydalı olmuştur. Sayıları 40 civarında bulunan bu kadrolarda çalışanlardan istifade edil
mek suretiyle, yeni kurulan daireler için yeniden üye kadrosu teminine ihtiyacolmayacaktır. 

Gene bu bölümde görüleceği üzere Yargıtaym çalışmaları sırasında ihtiyacolan organlardan 
hukuk ve ceza genel kurullarının ve Yargıtay Büyük Gendi Kurulunun bünyeleri değiştirilmiş ve 
bunlara Anayasanın yüklediği yeni görevler verilmiş bulunmaktadır. Bilhassa hukuk ve ceza 
genel kurullarının ilgili maddelerinde açıklanacağı üzere, yeni şekilleri süratli iş çıkmasını sağ-
lıyacak ve vatandaşın işlerinin senelerce Yargıtayda bekletmesine mâni olacaktır. 

Bu arada Yargıtay mensuplarının disiplin işleri ile ilgili konularda da Yüksek Hâkimler Ku
rulunun Anayasa hükümleri gereğince görevli olacağı bu bölümde getirilen hükümlerle tespit 
edilmiş bulunmaktadır. 

Tasarının ikinci bölülmlü görevlerin yapılmasa ve yetkilerin kullanılmasına ait hükümleri ta
şımaktadır. Kurulların toplanmaları, nisapları karar yeter sayıları bu bölümde gösterilmiş bu
lunmaktadır. 

Tasarının üçüncü bölümü, Yargı/tay hâkimle rinin niteliklerine ait esasları tesbit etmektedir. 

Dördüncü bölümde seçimlere ait hükümler tanzim edilmiştir. Bilindiği üzere Anayasamız 
Yargıtay Birinci Başkanı ille Cumhuriyet Başsavcısının ve Daire başkanlarının görevlerinin süreli 
olması esasını kaldırmış ve bunun yerine devri bir sistemi ve değişebilen başkanlar esasını getir
miş bulunmaktadır. Bu devrîlik ise Yargıtaym bünyesinde yapılacak seçimlerle sağlanacaktır. 
Bunun dışında Yüksek Hâkimler Kuruluna, Anayasa Mahkemesine Yargıtaydan üye seçilDmıesi ve 
ayrıca Yargıtaym bünyesinde kurulan organlara geleceklerin de seçim suretiyle tespit 'edilmesi 
zorunluğu Yargıtay Kanunu içerisinde seçimlere ait esasları tesbit eden müstakil hükümlere yer 
verilmesini gerektirmiştir. 

Tasarımın 5 nci bölümünde Yargıtay dairelerinde ve kurullarında yardımcı olarak çalışacak 
olan tetkik hâkimlerine ve raportörlere ait hükümler tanzim edilmiştir. 

Yargıtaym ayrılmaz bir parçası olan Cumhuriyet Başsavcılığı teşkilâtı, görevleri ve mensup
ları ile ilgili hükümler tasarının 6 nci bölümlünde yer almaş bulunmaktadır. 

Tasarmun 7 nci bölümü Yargıtay hâkimlerinin kişisel ve ^görevleri ile ilgili suçlarından dolayı 
halklarımda yapılacak inceleme, sıoruşturtma ve kovuşturma ile ilgili hükümleri teshit etmektedir. 
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Yargıtay kararlarının ve içtihatlarının ilgililere duyurulması işlerinin bir düzen altına alın
ması gayesiyle tasarının 8 nci bölümünde Yargı': vj yayın işleri ile ilgili hükümler getirilmiştir. 

Tasarının 9 ncu •bölümünde çeşitli hükümlere 10 ıııcu bölümünde geçici hükümlere ve 11 nci 
bölümde de son hükümlere yer verilmiştir. 

Maddelere ait gerekçeler 

1 nci Madde : 
Bu maddede Yargıtaym 'bir tarifi yapılmaktadır. 

2 oıc'i ımadde : 
[Bu maddede Yargıtayın kuruluşu tesbit edilmektedir. Buna göre bir birinci başkanlık, birin

ci (başkanlık divanı, yönetim kurulu, yeteri kadar daire, Guımihuriyet Başsavcılığı ve kalemler 
Yargıtay'ın çalışmalarında lüzumlu olacak organlar oilaraik tespit edilmiştir. 

3 ncü madde : 
Bu maddede Yargılayın görevleri gösteril/mistir. Anayasa hükmüne uygun olarak Yargıtay 

Adliye mahkemelerince verilen karar ve hükümleri son merci olarak inceliyecektir. Bunun dışın
da içtihatları ile ımemleket içerisinde kanunların ve hukuk kurallarının uygulanmasında birlik ve 
beraberliğin sağlanması, Yargıtay hâkimleri ile cm!ar durumunda olan kimselerin dâvalarına ba
kılması ve başkaca kanunlarla verilecek görevler Yargıtay tarafından ifa edilecektir. 

4 ncü madde : 
Kuruluş maddesinde birinci başkanlık olarak gösterilen organın kuruluşu bu madde ile temin 

edilmiştir. Buna göre birinci başkanlık bir birinci ıbaşkan ile iki birinci başkan yardımcısı ve bi
rinci 'başkanın Yargıtay üyelerinden seçeceği bir de genel sekreter bulunacaktır. 

5 nci madde : 
Bu maddede 1 nci başkanın görevleri tespit edilmiştir. Maıctde 'metninde 'görüleceği üzere bi

rinci başkanın ifa edeceği hizmetler ibirer birer «ayılmak suretiyle gönderilmiştir. Eskiye naza
ran Yargıtay 'birinci başkanının görevlerinde bir azalma 'mevcut olup, İra da Yargıtayda bir baş
kanlık divanının kurulmuş olmasının neticesidir. Yargıtay hâkimlerinin ve yardımcılarının hiz
metlerinin ifasında ve onlara görev tevdiinde başkanın bir kuralla birlikte hareket etmesinin da
ha faydalı ve daha objektif esas olacağı görüsü hâkim olarak, birinci başkanın görevleri madde
de 'görüldüğü üzere yeni baştan tanzim edilmiştir. 

6 nci madde : 
Yargıtayda bu defa ihdas edilmekte olan başkan yardımcılığı müessesesinin görevleri bu mad

de ile tespit edilmiştir. Yargıtay Başkanının .muhtelif kurullara katılması, kanunla verilen görev
lerin fazlalığı bir kısım işlere yetişememesi gibi bir s^nuç doğurduğu 'gibi, yokluğunda birinci 
başkanlık hizmetlerinin ifâ ^edilmesinde karşılaşılan güçlüklerin giderilmesi ve birinci başkanlık 
hizınıeberinin aksıaımadam kül halinde ifa edilebilmesi gayesi ile başkan yardımcılıkları ihdas edil
miştir. Maddede görüleceği üzere bunlar tamamen 'birinci başkana ait görevleri ifa edebilecekler
dir. Birinci başkan, kendisi görevi başında olduğu halde bir başka görevle meşgul bulunduğu za
man, kendisi tarafından ifa edilmesi gereken diŞer bir görevi yardımcılarına bırakabilecektir. 
Keza yokluğunda yardıımcıları ona ait bütün görevleri kıdem sırasına göre ifa edeceklerdir. Ancak 
her iki yardımcının da bulunmaması gibi bir halin ortaya çıkabileceği düşüncesi ile de, birinci 
başkanlık hizmetlerinin aksamamasını teminen maddenin son fıkrası ile bu görevin en kıdemli 
bir ikinci başkan tarafından ifa edilebileceğine yer verilmiş bulunmaktadır. 

7 nci madde : 
Genel sekreterim görevini tarif etmektedir. Genel sekreter birinci başkama ait yazı işlerinin 

ve idari işlerin yürütülmesinde, birinci başkan tarafından verilenleri yapacaktır. Genel sekre
terin bunun dışında re'sen hareket edeceği her hangi bir görevi tespit edilmemiştir. Elbette ki, 
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birinci başkanın bulunmadığı veya yardımcılarını görevlendirdiği konularda birinci başkanlığa 
ait işler, bu işleri görenler tarafından da • genel sekretere verilebilecektir. 

8 nci madde : 
Bu madde Yargıtayda bu tasarı ile kurulmakta oılan Birinci Başkanlık Divanının nasıl kurula

cağını göstermektedir. Birinci Başkanlık Divanının Başkanı Yargıtay Birinci Başkanıdır. Bunun 
dışında dört asıl, iki de yedek üyesi bulunmaktadır. Dört asıl üyeden iki tanesi Daire Başkanı, iki 
tanesi de üye olacaktır. Bunlar yedeklerle birlikte Hukuk ve Ceza dairelerinden mütesaviyen se
çileceklerdir. Yani Başkanlık Divanına katılacak olan bir Başkan bir üye ve bir yedek üye Hu
kuk dairelerinden; bir Başkan, bir üye bir yedek üye de Ceza dairelerinde mevcut Başkan ve aza
lar arasında seçilecektir. Bu seçim yapılırken Hukuk ve Ceza dairelerinden her Daireden bir 
üye seçilmesine dikkat edilecektir. Yani aynı Hukuk Dairesinden hem Başkan, hem üye ve hem 
de yedek üye seçilemeyecektir. Bu suretle Birinci Başkanlık Divanında aynı Daire birden fazla 
üye ile temsil edilmemiş olacaktır. 

9 ncu madde : 
Birinci Başkanlık Divanının görevleri 9 ncu madde ile tespit edilmiştir. Buna göre Yargıtaya 

yeni gelen üyelerin hangi dairelerde çalışacakları Divanca tespit edilecektir. Ancak Divan bu 
tespit isllemini yaparken kendi haline bırakılmamış dairelerin iş durumu ile ihtiyaçlarını Divan 
tarafından göz önünde tutulması zorunlu bırakılmıştır. Bu sayede yeni gelen üyelerin faydalı ola
cağı yerlerin tespitinde iş durumu ve ihtiyaç gibi objektif kıstaslar esas alınacaktır. Her hangi bir 
zorunluluk halinde Başkanlık Divanı Daire Başkanları ile üyelerin dairelerini değiştirebilecektir. 
Bu sayede yeniden seçimi gerektirmeyen fakat hizmetin gerektıireceği ve önceden teıspüti mümkün 
olmayan hallerin zuhur etmesi halinde, Başkanlık Divanı alacağı tedbirlerle hizmet aksamasını 
önlemiş olacaktır. 

Dairelerde ve kurullarda görev ifa edecek olan tetkik hâkimleri ile raportörlerin yerlerinin 
belld edilmesi de Başkanlık Divanına ait olacaktır. 

Yargıtay hâkimlerinin ve Cumhuriyet Başsavcısının gerek disiplin yönünden ve gerekse kişisel 
ve şahsî suçları ile görevden doğam suçlarından dolayı inceleme, soruşturma yapılması için Yük
sek Hâkimler Kurulunun karar vermesi halinde, yine Yüksek Hâkimler Kurulunun bu görevi bir 
Yargıtay Üyesii veya Daire Başkanı tarafından yapılmasını kararlaştırması halinde bu üye veya 
başkan, Başkanlık Divanınca tespit edilecektir. Başkanlık Divanı inceleme veya soruşturmayı ya
pacak olan üye ve başkanı kendisi münasip göreceği şekilde ve yapılacak inceleme ve soruştur
manın mahiyetini de göz önünde tutarak tespit edecek ve görevlendireceği üye ve Başkana gö
revi tevdi edecektir. _ • , 

10 ncu madde : 
Yargıtayda bir Yönetim Kurulu kurulması bu madde hükmü ile sağlanmaktadır. Yargıtay 

Yönetim Kurulu Yargıtay hâkim sınıfı dışında kalan personelinin özlük işlerini ifa edecek bir 
kurul olup, halen bu görev Yargıtay Birinci Başkanı tarafından ifa edilegelmektedir. Devlet Me
murları Kanununun getirmiş bulunduğu esaslar gözönünde tutularak memurların özlük işlerinin 
daha teminata kavuşturulması ve bir kurul eliyle yürütülmesi maksadı ile halen bu görevini ifa 
eden Birinci Başkanın Başkanlığında Cumhuriyet Başsavcısı ile üç asıl iki yedek olmak üzere Yar
gıtay üyelerinden müteşekkil bir kurul kurulmaktadır. 

11 nci madde : 
Yönetim Kurulunun görevleri bu madde ile tanzim edilmiştir. Madde metninde de görüleceği 

üzere Yargıtaym hâkim sınıfı dışında kalan personelin bütün özlük işlerinde bu kurul söz sahibi 
bulunmaktadır. 

12 nci madde : 
Yargıtaydaki Hukuk ve Ceza dairelerin sayısı bu madde ile belirtilmiştir. İlâve edilen dai

reler ile birlikte Hukuk Dairelerinin sayısı 15 ve Ceza Dairelerinin sayısı 9'a çıkarılmıştır. Eski
den ticaret ve icra iflâs ismi altında görev ifa eden Hukuk Daireleri de bu defa numaralı daire 
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haline getirilmiş ve kanunda ifa edecekleri görev gösterilmek suretiyle iktifa edilmiştir. Her dai
rede bir başkan - ki buna ikinci başkan veya daire başkanı denmek mümkün Ilımaktadır. - ile ye
teri kadar asıl ve yedek âza da bulunmaktadır. 

13 ncü madde : 
Bu maddede 15 Hukuk Dairesi ile 9 Ceza Dairesinin görevleri birer birer sayılmak suretiyle 

gösterilmiş bulunmaktadır. 
14 ncü madde : • 
Bu maddede ikinci1 başkanların yani daire başkanlarının görevleri gösterilmiş bu

lunmaktadır. Maddemin incelenmesinden de anlaşılacağı üzere gerek hukuk dairelerinde gerek
se ceza dairelerinde işlerin aksamadan yürümesi daire başkanının sorumluluğuna tevdi edüLmiş 
bulunmaktadır. 

15 nci madde : 
Bu maddede Yargıtay üyelerinin görevleri açıkça belirtilmiştir. Görüleceği üzere Yar

gıtay üyeleri görevlendirdikleri daire ve kurullara katılacaklar, kendilerine verilen dos
yaları kurullarında ve dairelerinde takrir edecekler, kararlarını yazacaklar ve her yönü ile baş
kanlarının yardımcısı olacaklarıdır. 

16 nçı madde : 
Tasarımım önemli değişiklik getiren. maddelerinden biri 16 ncı maddesidir. Bugün 

uygulamada hukuk genel kurulu ve ceza genel kurulu olarak çalışmakta bulunan daireler yeri
ne hukuk ve ceza dâva daireleri kurulları, kurulmasını öngören bir değişiklik yapılmaktadır. 

Bilindiği üzere Yargıtayun işi1 her seme bir miktar artmakta ve iş sayısı bir çığ gibi büyü
mektedir. Bunun neticesi olarak Yargıtay bir içtihat mahkemesi olarak çalışabilmek imkânını 
yitirmekte, ayrıca işlerin süratli çıkarılması gücünü de bulamamaktadır. 1221 sayılı Yargıtay 
Teşkilât Kanununun muhtelif değişiklikleri ile yemi daireler kurulması suretiyle artan işin kar-
şılanmasım'a çalışılması şeklinde alınan tedbirler bekleneni verememiştir. Hiç şüphe yok ki daire 
kurulması bilr ferahlık yaratmıştır. Ancak uygulama göstermiştir ki sadece daire kurulması 
Yargıtayın normal bir şekilde çalışmasına imkân vermemiştir. Yargıtayım bir içtihat mahkemesi 
olarak çalışmasını sağlıyamıamıştır. 

Bugün genel kurulların hukuık veya ceza dairelerine mensup başkam ve azaların tamamınım 
katılması ile çalışmasının bir sonucu olarak haftada birer gün toplanâbiime imkânımı buldukları 
ve bu toplantı günlerinde dairelerin çalışamadığı bir vakıadır. Ayrıca bir yargı kurulunda belli 
sayıdan çok hâkimin buiumıması, dikkatlerim ve ilginin dağılması sonucunu doğurmaktadır. 
Bu daha ziyade toplum psikolojisine ait tabiî bir olay olmakla beraber kurullarda işin çıkarıl
masını lemgeiliyen bir faktör olmaktadır. 

Hukuk ve ceza genel kurullanmım tamsayılarınım üçte ikisinin katılması ile toplanabilmesi, 
yani görüşme ve toplanma yeter sayılarınım üçte iki olması nedeni ile bugün bu kadar üyemiin 
her hafta toplanarak sadece belli olaylar üzerinde etkili kararlar alması güç olmaktadır. 

Bugün yabancı ülkelerde de fazla sayıda hâkimle meydana gelem yüksek yargı kurullarıma 
yer verilmemektedir. Daha ziyade hem dairelerim hem de kurulların haftanın her gününde çalı
şabilmesine imkân verebilecek çalışma şekillerine yer verilmektedir. Almam mahkemeler kurulu 
kanunu ile içtihadı birleştirme konusunda çok uzum zamandan beri benimsenmiş olan (büyük 
daire) esası bunun en güzel örneğidir. Bu büyük daire birinci başkam ile 8 üyeıdem meydana 
gelmekte ve içtihadı birleştirme konusunda karar vermektedir. 

Bizde de son defa kabul edilen Askerî Yargıtay Kurtuluş Kanununda daireler kurulu esası be
nimsenmek suretiyle bu yola gidilmiştir. 

İşte bu itibarla hukuk ve ceza geme! kurulları yerine hukuk ve ceza dâva daireleri kurulları 
kurulması halinde daireler kurulu günlerinde, dairelerden katılacak başkam ve azalar dışında ka
lan üyelerle dairelerin çalışması mümkün olacağından hizmet aksaması önlenecek ve gerek dai
relerde gerekse kurullarda her gün çalışmak ve iş çıkarmak mümkün olacaktır. Bu itibarla 
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hukuk ve ceza dâva dairelerinin hukuk ve ceza daireleri başkanları ile her dairenin kendi üye
leri içerisinden gizli oyla ve çoğunlukla seçildiği birer üye ve birinci başkandan meydana gelme
si esası kabul edilmiştir. Bu sayede her dairenin başkan ve onun dışında bir üye ile kurullar 
temsil edilmesi o dairenin görüş ve içtihadını aksettirebilmesi mümkün olacak aynı zamanda on
ların dâva dairelerine katılmaları sırasında kendi dairelerin günlük işlerini de çıkarmaları müm
kün olacaktır. Dâva dairelerindeki üye sayısının hukuk ve ceza genel kurullarına nazaran azal
mış olması da dâva dairelerinde işlerin daha kolay çıkmasını sağlayacaktır. Dâva daireleri ku
rullarına devamlı olarak katılacak olan daire başkanlarının 4 senede bir değişeceği ve üyelerin 
ise her yıl değişeceği gözönünde tutulduğu takdirde muayyen bir grubun içtihatlarının yerleşe
ceği "ve içtihatla-rın donup kalacağı yolunda bir düşünce de varidolamayacaktır. 

Madde metninde dâva daireleri kurullarının ne şekilde çalışacağı ve çalışmanın devamlı ola
bilmesi bakımından yedeklerinin ne şekilde kurullara katılacağı açıkça gösterilmiş bulunmaktadır. 

Keza hukuk ve ceza genel kurullarına birinci başkanın başkanlık etmesi mecburiyeti mer'i 
yasanın icabı olduğu cihetle bu iki kurulun aynı günde toplanması mümkün olamadığı halde bu 
defa getirilen sistemde başkan yardımcılarından hukuk dairelerinden seçileni hukuka ve ceza 
dairelerinden seçileni de cezaya başkanlık edebileceğinden dâva daireleri kurullarının birinci 
başkanın yokluğu sebebiyle toplanamaması gibi bir sakınca da önlenmiş bulunmaiktadır. 

Bu sayede hukuk ve ceza dâva dairelerinde görülmesi gereken işler daha süratle görülecek ve 
vatandaşın işlerinin senelerce be'klenmesi gibi bir sakınca giderilmiş olacaktır. 

17 nci madde : 
Bu madde ile hukuk ve ceza dâva dairelerinin görevleri tespit edilmiştir. Bu görevler madde 

metninde .açıkça belirtilmiş olup; bu kurulların verecekleri kararlar kesin bulunmaktadır. 
18 nci madde : 
Yargıtay Büyük Genel Kurulu : Bu kurul Yargıtaym en büyük organıdır. Anayasa

nın görev verdiği seçimlerin dışında içtihatların birleştirilmesi görevini de bu kurul ya
pacaktır. Ancak bu kurulun hukuk ve ceza kurul:nrı gibi çok sık toplanması bahse konu bulunma
dığı cihetle kuruluşunda herhangi bir değişiklik japılmaınnşjtır. Ancak ileride yeri geldiği zaman 
izah edileceği üzere toplantı nisabında yapılmış i olunan değişiklikle bu kurulun da kolay çalış
ması sağlanmış olacaktır. Yargıtay Büyük Genel Ivurıılunun birinci başkanın başkanlığında ikinci 
başkanlarla Cumhuriyet Başsavcısı ve Yargıtay üyelerinden meydana geleceği, birinci başkanın 
bulunmadığı hallerde başkan yardımcılarından kıdemli olanının başkanlık edeceği madde metnin
de sarahaten gösterilmiştir. 

19 ncu madde : 
Yargıtay Büyük Genel Kurulunun görevleri bu madde ile birer birer tespit edilmiş bulunmaktadır. 

Gayet açık bir şekilde gösterilmiş. olduğundan ayrıca açıklanmasına lüzum bulunmamaktadır. 

20 inci madde : 
Yargıtay kararları arasında meydana gelecek uyuşmazılııkların içtihatların birleştirilmesi yo

lu ile giderilmesini istemek yetkisinin kimlere aidolacağı 20 nci maddede açıkça gösterilmiştir. 
Adalet dairelerinde ve mahkemelerde işi olan ilgililerin hepsinin içtihat birleştirilmesini iste

mesi, uygulamada önüne geçilemez derecede ımfüracaata ve içtihat birleştirilmesi gayesinin dışına 
çlkan özel müracaatların yapılmasına yol açabileceğinden bu konuda da kanunun gerekli hüküm
leri tanzim etmesi zorunluğu neticesi olara'k gerekli hükümler 20 nci maddede gösterilmiştir. 

21 uci madde : 
OBaşjkanlar kurulunun ne şekilde teşekkül edeceği 21 nci maddede gösterilmiştir. 
22 nci madde : 
•Bu madde ile de Başkanlar Kurulunun görevleri belirtilmiş bulunmaktadır. Bu görevler bu

gün dahi Başkanlar Kurulunca ifa edilegelmekte olan görevlerden ibarettir. 
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23 ncü madde : 
Tasarının getirdiği önemli yeniliklerden biri de 23 ncü maddede belirtildiği üzere Yar

gıtay Başkan ve üyeleri ile Cumhuriyet Başsavcısı hakkında disiplin cezası uygulamak 
yetkisinin Yüksek: Hâkimler Kurulu Genel Kuruluna bırakılmış olması ilkesidir. 

Bilindiği üzere mer'i Hâkimler Kanunu hükümlerine göre Yargıtayın bünyesinde bulunan 
haysiyet divanına ait bulunan bu görev Yüksek Hâkimler Kurulunun Anayasa ile teşekkülü ve 
göreve başlamasından sonra gerek Hâkimler Kanununun ve gerekse Yargıtay Teşkilât Kanunu
nun değiştirilememiş olması nedeni ile; uygulamada ihtilâflara yol açan bir konu olarak kalmış 
buluımıaktadır. . , : : 

Yargıtay hâkimlerinin gerek disiplin işleri ve gerekse kişisel ve görevleri ile ilgili suçları yö
nünden Yüksek Hâkimler Kuruluna Tmğlı olup, olmayacakları; başka bir deyimle Yargıtay Hâ
kimlerinin teminatlarının ve özlük işlerinin diğer hâkimlerden ayrı bulunup bulunmayacağının 
incelenmesi bu konunun esasını teşkil etmektedir..^.,; ,; , . V 

Hiç şüphe yok ki, bu konuda "da rehber Anayasa olmaktadır. 
Anayasamızda Yargıtayın kuruluşu ile ilgili 139 ncu maddede Yargıtay Hâldmlerinisn temi

natları ile ve Özlük İşleri ile ilgili özel hükümler mevcut .değildir. Son iıkrasında Yargıtayın ku
ruluşu işleyişi ve üyelerinin, başkanlarının ve diğer mensuplarının nitelikleri kanunla düzenlenir 
denmiş olmasına rağmen Danıştayla ilgili maddede olduğu gibi bunların özlük İşlerine uygulana
cak yükümlere yer verilmemiş .olması keza teminatlarına ait hülküm buılunımaiması, bu konularda • 
Yargıtayın bünyesi dışında bir organın görevli bulunduğunun delilidir. 

NitöMm Yargıtayın kuruluşuna'ait 139 ncu maddenin gerelkçesini incelediğimiz zaman görü
leceği üzere «Adliye mahkemelerinin on yüksek kademesi olan Yargıtayın kuruluşu kanunla dü
zenlenecektir.. Yargıtay hâkimlerinin tabi oldukları statü esas itibariyle diğer hâkimlerle bera
ber tasarının diğer maddelerinde gösterilmiştir. Ancak göreve tâyinlerinde bir fark gözetilmiş 
ve bunların Yüksek Hâkimler Kurulu üye tamsayısının sallt çoğunluğu ile seçilmesi kabul edil
miştir» denilmek suretiyle Yargıtay hâkimlerinin tabi olacağı esasların diğer hâkimlerle aynı 
olduğu bu mıaddenlin geerikç esinde sarahaten belirtilmiştir. 

Hâkimlik teminatına ait 134 ncü maddenin Anayasadi&ki gerekçesi ile şöyledir : «tasarıda ka
bul edilen teminat sistemi anahatlan ile şudur. 134 ncü maddede işaret edilen ve hâkimlik mes-' 
leğini ve hâkimlerin özlük işlerini düzenleyecek olan kanundaki bütün konularda karar vermek 
yetkisi yalnız ve yalnız Yüksek Hâkimler Kuruluna verilmiştir. «Şu halde Yargıtay hâkimi temi
nat ye özlük işlerimde diğer hâkimle birlikte mütalâa edildiğine göre bir özlük işi olan disiplin 
ve inceleme ve soruşturma işlerinin de Yüksek Hâkimler Kuruluna aidolacağmı kabul etmek zo-
runludur/>:-i.S;*H<* >.* .l:_v.> *.<*.;•.. • . - _ ' - • . 

Anayasamız .1488 sayılı Kanunla değiştirilirken 139 ncu ve Yükselk Hâkimler Kurulunun gö
revlerine ait'",144''neü macl&ede değişiklik yapılırken bu konuda yeni bir hüküm getirilmemekle 
beraber ğenerl488 sayılı;Kanunla tadil, edilmiş ̂ bulunan"hâfldmlik mesleğine ait 134 ncü maddede 
de Yargıtay hâkimlerinin ayrı kalacağına dair «herhangi bir hüküm getirilmemiştir. 144 ncü mad
dede Yüksek Hâkimler Kurulunun Adliye mahkemeleri hâkimlerinin özlük işlerine bakacakları 
yolundalka değişikliği, ̂  bu itibarla askerî ve idarî yargıdan ayırmak maksadına matuf olarak ka
bul etmek gerekmektedir. ' . 

'Kaldı'ki Anayasanın 139 ncu maddesinin 2 nci Merasında Yargıtay hâkimlerini atamak yetkisi 
bir özlük işi olarak sarahaten Yüksek Hâkimler Kuruluna bırakılmıştır. Atamaya yetkili olan 
bir organ elbettdki diğer özlük işlerini de ifa edecektir. , 

Anayasanın kabulünden sonra 884 sayılı Kanunla değiştirilmiş bulunan 2556 sayılı Hâkimler 
Kanununun 17 nci maddesine bağlı bir sayılı cetveli incelediğimiz zaman görürüz ki, hâkimlik 
mesleğinin sınıfları içerisinde birinci sınıf hâkimlik olarak sadece Yargıtay. Başkan ve üyelikleri 
gösterilmiştir. Demek ki bunlar hâkimlik mesleğinin-içinde mütalâa edilmişler ve mesleğin'birinci 
sınıfı olarak tespit edilmişlerdir. Bu bakımdan da Yargı1?ay hâkimini diğer <> hâkimden Vayirdefc 
meflvmümjkün değildir. 
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Esasen Yargıtayın Adliye mahkemelerinin işlerini inceleyen bir yüksek mahkeme oluşu, onun 
da yüksek Adliye mahkemesi olarak kabulünü ancak, idarî ve askerî yüksek mahkemelerden 
ayırdedilmesini zorunlu kılar. 

Anayasa Mahkemesinin bu konuda açıklanmış bulunan bir kararının gerekçesi de aynı hususu 
teyidetmektedir. Nitekim 45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulunun teşkiline dair kanunun meriyete 
igirmesini takiben bâzı maddelerinin Anayasaya aykırı bulunduğu gerekçesi ile açılmış bulunan 
bir dâva sonunda Anayasa mahkemesinin 15 . 5 . 1963 tarihli ve 1963/50 esas ve 1963/111 ka
rar sayılı kararının gerekçesinde : 

45 sayılı Kanunun 44 ncü maddesinin iptali istenmekte idi. Bu maddede Yargıtay Birinci Baş
kanının disiplin işlemleri 'hakkında inceleme yapmak yetkisi Yüksek Hâkimler Kurulu Başkanına 
verilmişti. Anayasa Mahkemesi yukarıda belirtilen .kararında bu konuda yetkili organın Yüksek 
Hakimler Kurulu olması bakımından Yüksek" Hâkimler Kurulu Başkanına yetki veren madde ip
tal edilmiştir. Bu iptalle ilgili gerekçede «gerçekten Anayasanın 144 ncü maddesinde hâkimlerin 
'bütün 'özlük işleri 'hakkında karar vermek yetkilimin Yüksek Hâkimler Kuruluna aidolduğu bil
dirilmekle 'beraber son fıkrasında denetimin belli ]•;•---' '-- ^'n. Yüksek Hâkimler Kurulunca gö
revlendirilecek üst dereceli hâkimler r^;yh yapılır denilmektedir. Anayasanın hâkimler için ge
nel »olarak sevk ettiği bu hükümler karsısında Yargıtay "hâkimleri hakkında belli konular için ya
pılacak soruşturmanın (denetim) mefhumu içinde_ mütalâası gerektiği ve Yargıtay hâkimleri de 
genel olarak kullanılan hâkim terimine dâhil bulunduğu cihetle birinci başkan ve başsavcı hak
kında, soruşturmayı yapacak yüksek dereceli hâkimin de Yüksek Hâkimler Kurulunca görevlen
dirilmesi icalbetmektedir.) denilmek suretiyle yukarıdan beri açıklanan hususa sarahaten iştirak 
edilmiş bulunmaktadır. 

Bunlardan ayrı olarak, Yüksek Hâkimler Kurulunun bünyesinde bulunan birinci sınıfa ayrıl
mış hâkimlerle yasama organlarınca seçilen bu nitelikteki kimselerin 1488 sayılı Kanunla Ana
yasada yapılan değişildik sonucu olarak, bunların Yüksek Hâkimler Kurulu bünyesinden çıkarıl
mış elması ve Anayasanın yeni 143.ncü maddesine göre Yüksek Hâkimler Kurulu üyelerinin ta
mamını Yargıtay Hâkimlerinden seçilmesi esasının kabul edilmesi neticesi olarak da, ileri sürülen 
aleyhdeki görüşlerin mesnedi ortadan kalkınır} bulunmaktadır. 

İşte yukarıdan beri açıklanan Anayasa hükümleri, g ö k ç e l e r i ve Anayasa Mahkemesi kararı
nın gerekeesn ışığı altımda Yargıtay• hâkimleîûndn de diğer hâkimler gibi özlük (işleri bakımından 
Yüksek Hâıkamler Kumluna bağlı oluşları esasından hareket edilerek tanzim edilmiş bulunan 23 
ncü madde ile bunların disiplin, işlerinde karar vermek yetkisi Yüksek Hâkimler Kurulu Genel Ku
ruluna bırakılmıştır. 

Yargıtayın mensuplarının Yüksek -Hâkimler Kurulunda mevcut müfettiş hâkimler tarafından 
incelenim esi ve haklarında soruşturma yapılması önlenmek maiksadiylc bu işlerin Yüksek Hâkim
ler Kurulu mensuplarmca veya bir Yargıtay başkan veya üyesi tarafından yapılabilmesini sağla
mak yönünden «maddeye gerekli vuzuh verilmıiş bulunmaktadır.' Buna göre disiplin yönünden bir 
işlem yapılması gerektiği takdirde Yüksek Hâkimler Kurulunun lilgili! bölümü yapacağı ve
ya yaptıracağı ihzari inceleme sonunda soruşturma yapılması gerekip gerekmediğini 
takdıir edecektir. Soruşturma açılması gerektiği kanısına varırsa dosya.yı Yüksek Hâkimler Kurulu 
Genel. Kurulun a tevdii edecek ve bu kurul soı*u§tunma açılmasına karar verdiği takdirde soruştur
ma açılacak ve kanunda gösterildiği şekiklc yapılacaktır. 

Soruşturma sonucunda ilgiliye, işin mahiyetine ve önem derecesine göre uyarma cezası venilecek 
veya ilgili görevden çekilmeye davet olunacaktır.'•' Kesinleşen görevden çekilmeye davet kararının 
tebliğ tarihinden itibaren ilgili mezun sayılacak .ye ,s.görevine devam edemiyecekttir. Bu süre bir ay 
olup, ilgili bir ay-içinde görevinden çekildiğimi bildirmediği veya emekliliğini .istemediği takdirde 
görevinden çekilmiş sayılacaktır. 
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24 ncü madde : 
Bıı maddede Yargıtayda bulunacak kalemler, kalemlerin teşkilâtı ve mensupları gösterilmdş 

buruların ne şekilde atanacağı ve 657 sayılı Devlet Memuırları Kanunu ile ilişkileri açıkça belir
tilmiştir. 

25 nci madde : 
Yargıtay kalemlerinin başında bulunacak olan kalem müdürlerinin görev ve yetkileri bu mad

de ile belirtilmiş bulunmaktadır. 
26 ncı madde : 
ikinci bölümün bu ilk maddesi Yargıtay daireleri ile kurulların toplantı nisabını belli etmek

te ve görüşmelerin nasıl yapılacağını açıklamaktadır. 
27 nci madde : 
Dairelerin çalışmaları ve topİantı nisapları ile karar nisapları bu maddede gösterilmiş bulun

maktadır. Madde ile getirilen bir yenilik dairelerin yeter sayıda üye kadrosuna sahibolmaları 
halinde kanuni nisapla toplanmak şartiyle iki veya daha fazla kurul halinde çalışmaları imkânı sağ
lanmıştır. Bu suretle aynı zamanda daha fazla dosyanın incelenmesi ve karara bağlanması mümkün 
olacaktır. 

28 nci madde : . 
Bu maddede hukuk ve ceza dâva daireleri kurullarının toplantı ve karar nisapları ve çalışma 

usulü tesbit edilmiştir. 
29 ncu madde : 
Yargıtay büyük Genel Kurulun toplantı ve karar nisabı bu maddede gösterilmiştir. Ancak Yar

gıtayda hukuk dairelerinin fazla bulunuşu ve hukuk daireleri mensuplarının katılması ile kanuni 
nisabın sağlanabileceği düşüncesi ile büyük Genel Kurulun toplanabilmesi için ceza dâva daire
leri Kuruluna katılması gereken en az üye sayısının yarısı kadar Ceza Dairesi üyesinin de toplan
tıda bulunması şart kılanrnıştıır. 

30 ncu madde : 
Kurulların çalışabilmesi ve kurula katılacakların toplantı. gününde müzakere edilecek konular

da bilgi sahibi olması ve gerekli hazırlığı yapabilmesi bakımından kurulda görüşülecek işlerin bir 
gündem halinde tesbit edilmesi ve toplantı gününden bir hafta Önce üyelere dağıtılması bu madde 
ile sağlanmış bulunmaktadır. 

31 nci madde : 
Yargıtay Başkan ve üyelerinin nitelikleri bu madde iıle tesbit edilmiştir. Maddenin incelenme

sinden de anlaşılacağı üzere bu nitelikler Yargı taya seçilebilme hakkına sahip bulunan birinci sı
nıfa ayrılmış ilgililerin, birinci smufa ayrıldıktan sonra maddede gösterildiği üzere bâzı vasıf ve 
şartları kaybetmemiş olmaları esas tutulmuştur. 

32 nci madde : 
Yargıtayda yapılması zorunlu bulunan seçimlerle ilgili hükümler bu maidde ile tanzim edilmiş

tir. Anayasanın hükmüne uygun olarak birinci başkan ile Cumhuriyet Başsavcısını Yargıtay Büyük 
Genel Kuruilu seçecektir. Daire başkanlarının ve bu kanun tasarısı ile teşkil olunan başkan yar
dımcılarının ne şekilde seçilecekleri Anayasada gösterilmemiştir. Anayasamızın 139 ncu maddesinin 
1488 sayılı.Kanunla değiştirilmesine dair olan gerekçede ikinci başkanların genel kurulca seçil
mesinin güçlükleri göz önünde tutularak bunların seçim usullerinin kanunla tanzimine dair hü
küm getirileceğine işaret edilmiştir. Ancak bu defa hazırlanan tasarıda Yargıtay Büyük Genel 
Kurulunun teşekkülü karar vte oylamada nisap sayıları mer'i metinlerden değişik olarak tesbit edil
miş ve Genel Kurulun daha kolay toplanması sağlanmış bulunduğu gibi seçimlerin ilk üç turdan 
sonra özel hükümler uygulanarak neticelendirilmesine dair esaslarda tesbit edildiğinden, bunların 
da Yargıtay Büyük Genel Kurulunca seçilmesinde fayda mülâhaza edilmektedir. 

Maddenin diğer hükümleri seçimlerin ne şekilde yapılacağına dair hükümleri tesbit etmiştir. 
Anayasaya uygun olarak seçilenler 4 yıl süre ile görev ifa edecekler ve süreleri bitiminde yeni
den seçilebileceklerdir. 
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33 ncü madde : 
Bu madde île de birinci başkanlık divanı seçiminin esasları tanzim edilmiştir. Biirinci başkan

lık divanına verilmiş hullunan görevlerin önemi göz önünde tutularak bunların seçimleri de (Bü
yük Genel Kurulda yapılmak üzere büküm getirilmiştir. 

34 ncü madde : 
Yargıtay Daire ve kurullarında mevcut dosyaların Yargıtay Başkan ve üyeleri tarafından okun

ması halinde, gelen işin karşılanimıası mümkün olamıyacağmdan dosya okumak ve kurullarda takrir 
etmek üzere yardımcılara da ihtiyaç bulunduğu uygulamanın zorunlu bir sonucudur. Bugün Yar
gıtay üye yardımcısı unvanı altında ve birinci sınıfa ayrıllmış hâkimler tarafından ifa edilmekte 
olan bu görevin daha verimli netice sağlamasını tominen tetkik hâkimlerine tevdii bu madde 
ile 'sağlanmıştır. Birinci sınıfa ayrılmış hâkimlerin meslekte daha eskimiş ve tecrübe kazan
mış kimseler olmasına rağmen verimlerinitn azalmış bulunması ve güçlüklerinin, yaşları sebebiyle 
nisbeten azaimıası müspet sonuç alınırnasma engel olmuştur. On yıllık uygulamanın neticesi de 
gözönünde tutularak tetkik hâkimliği görevinin birincil sınıfa ayrılmış hâkiımılerin yanında 
ikinci ve üçjüncü sınıfta bulunan hâkimlere de tevdi edilmesi imkânı getirilmiştir. En genç hâ
kimin üçüncü sınıfta iki yılını doldurmuş bir kimse olarak meslekte staj hariç en az altı yıl 
kalmış bir kimse olması yönünden tetkik hâkimliğinde başarı sağlamasından endişe edilmemekte
dir. Kaldı ki bunları seçip atayacak olan Yüksek Hâkimler Kurulu muhakkak ki Yargıtaym ihti
yacını ve görevin özelliğini düşünecektir. 

Esasen mahdut sayıda olan tetkik hâkimliği kadrosunun her hangi bir sebeple açılması ve bu 
kadroya atamanın gecikmesi ihtimali göz önünde tutularak asaleten atanma şartlarını haiz olan
lara geçici yetki verilmesi de ımlümkün kılınmıştır. 

Bunların Yargıtayda geçirecekleri sürelerin hâkimlik meslekinde geçmiş sayılacağı ve yük
selmelerinde uygulanacak esaslar keza madde metninde gösterilmiş bulunmaktadır. 

35 nci madde : 
Tetkik hâkimleri kurul ve daire başkanlarının kendilerine verecekleri dosyaları ne şekilde top-

lıyacakları ve kararlarını yazacakları 35 nci madde metninde gösterilmiştir. 

36 nci madde : 
Yargıtayda tetkik hâkimlerinin dışında hukuk mezunu olup, hâkim sınıfından bulunmayan ra

portörler mevcuttur. Bunlar özel kanunları ile 1250 sayılı Kanun hükümleri dairesinde çalıştık
ları başkanların kendilerine vereceği görevleri ifa eden kimselerdir. Bu madde ile bunlara ait 
durum muhafaza edilmiştir. 

37 nci madde : 
Cumhuriyet Başsavcılığının kuruluş maddesidir. Bilindiği üzere 1488 sayılı Kanunla Anayasa

da getirilen geçici maddeler arasında geçici 15 nci madde ile Cumhuriyet Başsavcılığı teşkilâtı
nın bünyesinde bulunan Cumhuriyet îkinci Başsavcıları ile Yargıtay savcıları kaldırılmış bun
lar Yargıtay üyesi olarak tespit edilmiştir. Bu itibarla başsavcılığın kuruluşunun yeniden yapıl
ması gerektiğinden bu madde ille Cumhuriyet Başsavcılığının kuruluşu gösterilmiş bulunmaktadır. 

38 nci madde : . ' 
Cumhuriyet Başsavcısının görevleri bu maddede .gösterilmiştir. Anayasanın ve diğer kanunla

rın verdiği görevlerin yanında Cumhuriyet Başsavcılığı teşkilâtının düzenli bir şekilde işlemesi 
Cumhuriyet Başsavcısı tarafından sağlanacağından görev maddesi buna göre düzenlenmiştir. 

39 ncu (m/adde : 
Cumhuriyet Başsavcılığı başyardımcısı ile Cumhuriyet Başsavcı yardımcılarının görevleri 39 ncu 

maddede gösterilmiştir. 37 nci maddede belirtildiği üzere Cumhuriyet Başsavcılığı teşkilâtının 
kuruluşunun değişmesi ve mevcut bölümlerin kaldırılması karşısında dosyaların okunması ve teb-
liğnamelerin tanzim edilmesi 45 sayılı Kanunun uygulanmasından önce olduğu gibi, Cumhuriyet 
Başsavcı yardımcıları tarafından yapılacağından madde metni bu esas gözönünde tutularak tan-
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zim edilmiştir. Yapılacak hizmetin özelliği gözö nünde tutularak bu göreve atanacakların en az 
Cumhuriyet Savcılığının 7 nci derecesini iktdsab etmiş olmaları şartı da madde metnine ilâve edil
miştir, 

40 ncı madde : 
Bu madde Cumhuriyet Başsavcılığı teşkilâtının kalemine ait hükümleri ihtiva etmektedir. 

Yargıtay daireleri kalemlerinde uygulanan esaslar burada da tatbik edileceğinden ilgili 24 ve 
25 nci maddelere atıf yapılmış bulunmaktadır. 

41 nci madde : 
Kanun tasarısının getirdiği yeniliklerden biri de bu madde ile tanzim edilmiştir. Yargıtay'da 

mevcut bütün başkanlar ile, Cumlhuriyet Başsavcısının ve. Yargıtay üyelerinin görevleri ile ilgili 
veya kişisel suçlarından dolayı haklarında inceleme, soruşturma veya kovuşturma yapılabilmesi
nin esasları bu maddede gösterilmiştir. 

23 ncü maddenin gerekçesinde etraflıca açıklandığı üzere bu konularda tamamen özlük işle
rinden madut bulunması nedeni ile bu konuda da görev Yüksek Hâkimler Kuruluna bırakılmış
tır. 

Madde metninde incelemende, soruşturmanın ve kovuşturmanın ne şekilde yapılacağı, kimler 
tarafından yapılacağı açık açık tespit edilmiş ve uygulamada herhangi bir ihtilâfa meydan ve
rilmemek üzere ilgililerin görevleri ve görevlerinin hudutları kesin olarak belli edilmiştir. 

Bir yargıtay 'hâkiminin Yargıtaya seçilmeden evvel işlemiş 'olduğu suçunun bahse konu olması 
halinde bu fiilin incelenmesi Yargıtay üyeliğine seçildikten sonra başladığı veya şikâyet Yargıtay 
üyesi olduktan sonra ortaya atıldığı takdirde, artık onun sıfatı gözönünde tutulacağından buna 
dair hüküm de 'madde metninde yer almış bulunmaktadır. 

Ayrıca Yargıtayın ve mensuplarının" özel durumları itibariyle 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanu
nunun 15 ve 21 nci maddelerinin kendi!erine uygulanmaması esası da getirilmiş bulunmaktadır. 

42 nci madde : 
Yargıtay hâkimlerinin haklarında cezaî yönden soruşturma ve kovuşturma yapılması halin

de bunların sonucu beklenmeden müstakillen disiplin işlemlerinin yapılması ve uygulanması müm
kün olup, bu madde ile bu husus sağlanmış bulunmaktadır. 

43 ncü madde : 
Yargıtayın bünyesinde yayın işlerini idare etmek üzere bir yayın işleri Müdürlüğü kurul

maktadır. Bu maddede müdürlüğün kuruluşu ve mensupları ile bunların nitelikleri gösterilmiş
tir. 

44 ncü madde : 
Yargıtay yayın işleri Müdürlüğünün görevleri açıkça be l i edilmiştir. 
45 nci madde : 
Yargıtay karar ve içtihatlarının düzenli bir şekilde yaymlanaibilmesi sağlanmak üzere, bu mad

de ile yeterli hükümler konulmuştur. 
46 ncı madde : 
Her yıl uygulanmakta olan adlı araverme süresince Yargıtayda işlerin ne şekilde görüleceği, 

nöbetçi dairelerde çalışacakların nasıl tesbit edileceği 46 ncı madde ile teslbit edilmiştir. 
Adlî araverme süresinde Yargıtayda nöbetçi kalanlar o yıl için bir ay izin kullanabilecekler

dir. Ancak Adlî aravermeden önce izninin bir kısmını veya tamamını kullanmış olanlar Adlî ara
vermeden istifade edemeyeceklerdir. Keza Adlî aravermeden faydalananlar da, '0 yıl içerisinde ka
nuni izinlerini kullanamayacaklardır. Bu suretle bir kimsenin iki defa izin kullanması önlenmiş 
olacaktır. Hiç şüphe yokki kısmen izin kullandığı için Adlî tatilden faydalanmamış olanlar izin
lerinin ıgeri kalan kısmını taleibettikleri takdirde kullanabilecekleridir. 

47 nci madde : 
Yargıtayın çalışmaları ile ilgili olarak bir iç yönetmelik düzenlenmesinde zorunluluk vardır. Bi

lindiği üzere bu konulardaki teferruatın kanunla tespit edilımıesindeki güçlük böyle bir yönetme
liğin hazırlanmasını gerektirmektedir. 47 nci madde bu hususu sağlamaktadır. 
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48 nci madde : 
Yargıtayda alınacak ilke kararlan, yapılacak yönetmelikler ve içtihadı birleştirme kararla

rı Resmî Gazete ile yayınlanarak kamu alanında duyurulacaktır. 
49 ncu madde : 
Her yıl Adlî ara verme sonunda Adlî yılın ne şekilde açılacağı bu madde dle tespit edilmiştir. 
50 nci madde : 
Bu madde ile mahkemelerden ve Adalet Dairelerinden Yargıtaya gönderilecek olan dosyaların 

ilgili hâkim ve savcılar tarafından kanunda belirtilen görevli daireye gönderilmesinin sağlanması
nın esasları t estet edilmiştir. Bilindiği üzere dosyaların görevli olmıyan bir Daireye gönderilme
si halinde o dosyanın tetkik sırası gelinceye kadar bu husus fark edilmemekte ve dosya lüzum
suz yere bir Dairede beklemekte o Dairenin gelen iş sayısını kabartmaktadır. Bu mahzurun ber
taraf edilmesi maksadı ile ilgililere kanuni mükellefiyet yüklenmiş bulunmaktadır. 

51 nci 'madde : 
23 ncü maddenin gerekçesinde belirtildiği üzere Yargıtay hâkimlerinin özlük işleri Yüksek Hâ

kimler Kuruluna ait olacağından bu tasarıda düzenlenmemiş bulunan özlük işlerine dair konular 
için 51 nci madde ile genel olarak Yüksek Hâkimler Kurulu görevli kılınmış bulunmaktadır. 

5'2 nci madde : 
2556 sayılı Hâkimler Kanununun 17 nci maddesine bağlı (1) sayılı cetvelde gösterilen unvan

lar arasında mevcut «Yargıtay Üye Yardımcılığı» unvanı bu kanun tasarısı ile kaldırılmış ve yeri
ne «Tetkik Hâkimliği» unvanı getirilmiş bulunduğundan cetevlde buna uygun olarak gerekli 
bir işlem yapılmaktadır. 

53 ncü madde : 
Bu madde ile Avukatlık Kanununun 4 ncü maddesinde bir değişiklik yapılmaktadır. 1136 sa

yılı Avukatlık Kanununun 4 ncü maddesinde belirtilen görevlerde bulunanlar, gerek bu- görev
lerden ayrıldıktan sonra, gerekse, kanunun 12 nci 'maddesinde avukatlıkla 'birleşebilen işlerden sa
yılanlar bakımından, göreve devam ettikleri sırada, avukatlık mesleğine .kabul için, 3 ncü madde
nin staj bitim belgesi almış olmakla ilgili (c) ve avukatlık sınavını başarmış olmaya ilişkim.' (d) 
bentlerindeki kayıtlardan vareste tutulmaktadırlar. Bunun dışında kalan ve ikinci maddenin diğer 
bentlerinde sayılan şartların mevcudiyeti ile 5 nci maddede yer alan engellerin bulunmadığı hu
susları incelenmekte ve belgeleri istenmektedir. Stajını tamamlamak suretiyle avukatlık mesleği
ne yeni girecekler için kanunun belli ettiği şartların ve engellerin tesbiti bakımından sözü edilen 
maddeler hükümlerinin eksiksiz olarak uygulanması ve bu hususların belgelendirilmesi zorunluğu 
vardır. Ancak daha önce bir kamu görevi ifa etmiş, özellikle hâkimlik, savcılık ve 4 ncü madde
nin 1 nci fıkrasında yazılı diğer mesleklerde bulunmuş olanların ayrıca T. C. vatandaşı olup, olma
dıklarının, Türk Hukuk Fakültelerinden mezun bulunup bulunmadıklarının, mahkûmiyetlerinin 
ve avukatlığa engel hallerinin mevcudolmadığı hususlarının yeniden soruşturulup belgelendirilmesi 
gereksiz olduğu gibi, işlerin gecikmesine de sebebiyet vermektedir. Zira sözü edilen görevlerde 
bulunanların, avukatlık mesleği için aranan şartları haiz oldukları esasen bellidir ve bu nitelikler
den yoksun olanların kamu görevini ifa etmeleri de mümkün değildir. 

Bu bakımdan 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 4 ncü maddesinde yapılan bir değişklikle yu
karıda işaret edilen gereksiz işlemler kaldırılmıştır. 

Maddedeki değişiklik, ikinci fıkranın son cümlesinin metninden çıkarılması ve üçüncü fıkra ola
rak yukarıda sözü edilen esası düzenliyen hükmün eklenmiş olmasıdır. Eklenen ikinci fıkra hük
münden de anlaşılacağı üzere, birinci fıkrada sayılan görevlerde bulunanlar için., baroya yazılma 
imkânı, durumlarını ve isteklerini belirten bir dilekçe vermekle elde edilmiş olacak, ayrıca üçün
cü ve 5 nci maddede yapılı hususların ve stajla ilgili 17 nci maddedeki belgelerin aranması ve is
tenmesi gereği kalmıyacaktır. Ancak, görev ve tahsil durumları ile haklarında her hangi bir soruş
turma veya kovuşturma bulunup 'bulunmadığının anlaşılabilmesi, diğer bir deyimle avukatlığa ka
bul şartları ile engellerin tesbiti bakımından sicil özetlerinin getirilmesi gerekecektir. Sicil özetle-
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rinde istenilen bilgilerin bulunması asıldır. Bunlardan birinin noksan bilgiyi kapsaması, örneğin 
Türk Hukuk Fakültelerinden birinden mezun olduğuna dair kaydı taşımaması halinde bu hususun 
yeniden belgelendirilmesi gerekeceği tabiîdir. 

Bu istisna, Avukatlık Kanununun aradığı şartlar ve belgeler yönünden olup, meselâ ruhsatna
me Harcının ödendiğine dair makbuz gibi belgelere şümulü olmadığı şüphesizdir. 

Bu imkândan yararlanabilmek için görevden ayrılanların üç ay içinde baroya başvurmaları zo-
runluğu vardır. Bu süre içinde evvelki görevleri sırasındaki niteliklerini muhafaza ettikleri e^ası 
benimsenmektedir. Avukatlığa engel olmıyan görevler için zaten ayrılma süz konusu olmadığından 
böyle bir süreden de söz edilmemiştir. Ancak üç aylık süreyi geçirdiği tadkirde, sicil özetinde be
lirli hususların dışındaki şart ve engellerin araştırılması ve belgelendirilmesi gerekecektir. 

54 neü madde : 
Yargıtay Kanununun dışındaki diğer kanunlarda Yargıtaym bu tasarı ile kaldırılan ceza ve 

hukuk genel kurullarına verilmiş görevlerin mevcudolcluğu malûmdur. Hukuk ve ceza genel ku
rullarının kaldırılması ve yerine hukuk ve ceza dâva dairelerinin kurulmuş olması göz önünde 
tutularak düğer kanunlarla hukuk daireleri genel kuruluna verilen görevlerin, hukuk dâva daire
leri kurullarına; ceza genel kurullarına verilen görevlerin de, ceza dâva daireleri kuruluna aidola-
cağı esası 54 neü madde (ile tesbit edilmiş ve uygulamada tereddütlere yol açılması önlenmiş bulun
maktadır. 

Geçidi 1 nci madde : 
Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Yargıtay 2 nci Başkanlığında 4 yıllık sürelerini doldur

muş bulunanların yerlerine yeniden seçim yapılması Anayasamıza 1488 sayılı Kanunla eklenen 
geçici 13 neü maddenin hükmü icabıdır. Yargıtay Kuruluş Kanununnun yürürlüğe girdiğli taırfihten 
itibaren bir ay içersinde bu seçimlerin yapılması Anayasa gereğidir. Bu arada bu tasarı ile yeni
den kurulmakta bulunan dairelerin başkanlıkları için de seçim yapılması zorunluğu göz önünde tu
tularak her iki seçimin birlikte yapılmasını sağlamak ve yeni kurulacak dairelerin de süratle göreve 
başlamasını mümkün kılmak maksadiyle bu geçici madde ile seçimler için biir aylık süre tanınmış 
bulunmaktadır. 

Geçici 2 nci madde : 
Yargıtayda mevcut üyelerin yeni daireler kurulması sebebiyle yanibaştan çalışacakları daire

lerin tesbiti gibi çok şümullü bir yer değiştirtmenin mahzurlu olacağı göz önünde tutularak bu geçici 
madde getirilmiş ve sadece yeni kurulacak olan daireler sebebiyle gerekli görülenlerin yerlerinin 
değiştirilmesi ve Anayasanın geçici 15 nci maddesi gereğince Yargıtay üyesi unvanını iktisabetmiş 
bulunan Cumhuriyet İkinci Başsavcıları ile Yargıtay Cumhuriyet savcılarının çalışacakları dairele
rin belli e'dilnıesi maksadiyle bu madde tanzfim edilmiştir. Bu işlemler yapılıncaya kadar ve yeni 
kurulacak dairelerin fiilen çalışmaya başlatmasına kadar, yeni kurulacak dairelerde görevlendirilmiş 
bulunan üyelerin görevsiz kalmamaları için geçici bir süre ile ihtiyaç duyulan dairelerde görevlen
dirilmeleri de mümkün olacaktır. 

Geçici 3 neü madde : 
Anayasaya 1488 sayılı Kanunla eklenmiş bulu?;an geçici 15 nci maddenin ilk fıkrası Yargıtay 

2 nci Cumhuriyet başsavcıları ile Yargıtay Cumhuriyet savcılarını Anayasa değişikliğinin yürür
lük tarihi olan 22 Eylül 1971 tarihinde Yargıtay üyesi yapmış bulunmaktadır. Bunlar bugün fii
len Yargıtay üyesi sıfatını iktisabetmiş olduklarından onlara ait hak ve sorumluluklara da sahip 
bulunmaktadırlar. Ancak geçidi 15 nci maddenin son fıkrası, Cumhuriyet başsavcılığına ait ve 
Yüksek Savcılar Genel Kurulu (ile bölümlerine ait görevlerin aksamasını önlemek bakımından, bun
ların 45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Kanununda gerekli değişiklik yapılıncaya kadar görevleri
ne devam edeceklerine dair bir hüküm getirmiş bulunmaktadır. 

Bu kanun tasarısının yürürlüğe girdiği tarihte anılan 45 sayılı Kanunun meriyete girmemesi 
veya meriyete girip de kurduğu müesseselerin göreve başlamaması ihtimaline binaen, Yargıtayda 
yapılacak seçimlere, hukuken Yargıtay üyesi' olmuş bulunan ikinci başsavcılarla Yargıtay savcı-
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larınm katılmasının önlenmesine mâni olmak maksadı ile geçiici' 3 ncü madde tanzim edilmiş bulun
maktadır. Bunlar geçici olarak ifa ettikleri görevleri devanı etse dahi seçime, seçmek ve seçilmek 
üzere katılabileceklerdir. Böylece Anayasal haklarının kullanılması önlenmemiş olacaktır. 

Ancak seçimlerin sonucuna göre, görev iifa edecekleri yerlerde Anayasanın geçici 15 nci madde
sinin tespit ettiği görevlerinin fiilen sona ermesinden sonra işe bağlıyacaklardır. Böylece ayrı ayrı 
iki kanunla ilgili konular sebebiyle uygulamada bir boşluk hâsıl olması önlenmiş bulunmaktadır. 

Geçiici 4 ncü madde : 
Gerek yeni kurulan daireler ve gerekse yeni kurulacak kurullar göreve başlamadığı takdirde 

bu kanun tasarısı ile yapılan değişikliklerin uygulaması mümkün olamayacağından bu konunun 
uzun süre sürüncemede kalmasını önlemek maksadıyle geçici 5 nci madde ile, yapılması zorunlu 
seçimlerin bu kanun tasarısının yürürlüğe gireceği tarihten itibaren bir ay içinde yapılması, bu 
madde ile zorunlu kılınmıştır. 

Geçici 5 nci madde : 
Yeni kurulacak daii'relerle eski daireler arasında bir görev çatışmasını önlemek ve uygulamada 

kargaşalığa meydan vermemek maksadıyle geçici 5 nci madde tanzim edilmiş bulunmaktadır. 
Geçici 6 nci madde : 
Bu madde ile hukuk ve ceza genel kurullarında mevcut üslerin bu tasaTi ile bunların yerine kaim 

kılman, hukuk ve ceza dâva dairelerine intikali sağlanmaktadır. 

Geçici 7 nci madde : 
Halen Yargıtayda görev ifa etmekte olan üye yardımcılarının unvanlarının bu kanun tasarısı 

ile «tetkik hâkimi» olarak değiştirilmiş olması sebebiyle bunların yeniden atanmalarına lüzum 
bulunmadığı bu madde (ile- sağlanmıştır. 

Geçici 8 nci madde : 
Bu kanun tasarısı gereğince yapılacak yönetmelikler, Yargıtaym işlemesinde ve görevlerin ifasın

da önemli hükümler taşıyacağından, yönetmeliklerin fazla gecikmemesi için bu madde ile üç aylık 
bir süre içerslinde ikmal edilmesi mecburiyeti getirilmiştir. 

Geçidi 9 ncu madde : 
Yargıtaym kalemlerinde bu kanun tasarısı île ihdas edilen Yazı İşleri Müdürlüğü ve şeflik gö

revleri bugün fiilen başkâtiplerle başkâtip yardımcıları tarafından (ifa edilmekte olduğundan bunla
rın unvanları yeni şekle göre değiştirilmiş ve bu sebeple yeniden atanmalarına lüzum bulunmadığı 
bu madde ile gösterilmiştir. 

Geçiici 10 ncu madde : 
Bu madde daireler arasında iş taksiminin, uygulamada meydana getireceği aksaklıkları gider

mek üzere ve bir yıllık uygulamanın sonucuna göre başkanlar kuruluna görev vermektedir. 

Geçici 11 nci madde : 
Yargıtayda raportörlük görevi hâkim smfmdan olan tetkik hâkimleri tarafından ifa edilmek

te olup, 1250 sayılı Kanun gereğince başkanların nezaret ve sorumlulukları altında bu görevi ifa 
eden ve hâkim sınıfından olmayan hukuk mezunlarına bir defaya mahsus olmak üzere Hâkimler 
Kanununun 70 ve 71 ncıl maddelerindeki hükümlere paralel olarak biİT hak tanımaktadır. Bunlar 
diledikleri takdirde, maddede gösterilen şartlar dairesinde müracaat yapabileceklerdir. 

Geçici 12 nci madde : 
Raportörlük görevini hâkimlik meslekinde bulunanların ifa etmesi esas olduğundan ve geçici 

11 nci madde ile getirilen hüküm de gözönünde tutularak, hâkim sınıfından olmıyan raportörlerin 
zamanla tasfiyesini sağlamak üzere bu madde getirilmiş bulunmaktadır. 

55 nci madde: 
Bu madde ile 1221 sayılı Temyiz Mahkemesi teşkilâtı Kanunu ve bu kanunun tadil ve ekleri 

ile Yargıtay üye yardımcılığına dair 18 . 7 . 1960 tarihli ve 28 sayılı Kanun ve bu kanun tasarısına 
aykırı diğer kanunların hükümleri kaldırılmaktadır. 
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56 ncı madde: 
Kanun hükümlerinin yürürlük taılihini göstermektedir. 
57 nci madde: 
Kanunu yürütecek organı tespit etmektedir. 

Adalet Komisyonu raporu 

Millet -Meclisi 
Adalet Komisyonu 24 . 10 . 1972 
Esas No. : 1/615 
Karar No. : 99 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Adalet Bakanlığınca hazırlanarak Başbakanlığın 16 . 2 . 1972 gün ve 71 -1395/1275 sayılı 
yazısıyle Türkiye Büyük Millet Meclisime arz «dilmiş bulunan Yargıtay kanun tasarısı Komisyo
numuza havale edilmiş olmakla Adalet Bakanlığı, Yargıtay ve Yüksek Hâkimler Kurulu temsilci
lerinin de hazır bulunması suretiyle incelenmiş ve müzakere edilmiştir. 

Bugün ımer'i olan 1221 sayılı Temyiz Mahkemesi Teşkilât Kanunu 'değişlik zamanlarda hâsıl 
olan ihtiyaca binaen değişikliklere' uğramış olmasına rağmen günün ihtiyaçlarına cevap veremez 
hale gelmiştir. Bilhassa 1961 Anayasasının yargı organlarıyle ilgili olarak getirdiği yenıillikler ve 
değişiklikler Yargıtaym bünyesinde de değişiklik yapılmasının gerektirmiştir. Bu itibarla hazır
lanmış bulunan yeni tasarılar komisyonumuza kadar gelmiş ve müzakere edilmiş olmasına rağmen 
muhtelif sebeplerle kanunlaşamamıştır. 

22 Eylül 1971 tarihlinde yürürlüğe girmiş bulunan 1488 sayılı Kanunun 1961 Anayasasının ge
tirdiği esaslarda da değişiklik yapmış ve bu değiğişiklfflkler sebebiyle yeni Yargıtay Kanununun 
6 aylık süre içerisinde çıkarılmasını öngörmüş bulunduğundan hazırlanmış bulunan tasarı hem 
Anayasanın bir gereğini ve beını de Yargıtaym ihtiyacı olan hükümleri yerine getirmiş bulunmak
tadır. 

Tasarının incelenımiesinden de anlaşılacağı üzere yeni baştan Yargıtaym teşkilâtlanmasını sağ
layacak bir kanun hazırlanmamış olup, mevcut müesseselerin hizmetin ihtiyacına cevap verecek şekil
de yenliden düzenlenmesi ve Anayasanın emrettiği değişikliklere yer verilmesi prensibi hâkim ol
muştur; 

Komisyonumuz da bu prensibi benimseyerek kanun tasarısını incelemiş ancak bâzı maddelerin
de gerekli} değişiklikleri yapmış bulunmaktadır. 

Tasarı 10 bölümden ibaret olup, birinci bölümde Yargıtaym kuruluşu ve görevleriyle başlangıç 
hükümlerine yer verilmiştir. 

İkinci bölüm Yargıtayda görevlerin ne şekilde yapılacağı ve yetMttierin kullanılması hususları
nı tanzim ©tmiştir. 

Üçüncü bölümde Yargıtay hâkimlerinin nitelikleri dördüncü bölümde Yargıtaya Anayasanın 
ve diğer kanunların vermiş bulunduğu seçim görevlerini) ne şelkilde ifa 'edileceğine dair hükümler 
gösterilmiştir. 

Tasarının beşinci bölümü Yargıtay dairelerinde çalışacak olan yardımcı elemanlarla (ilgili hü
kümleri ihtiva etmektedir. 

Altıncı bölüm Yargıtaym Cumhuriyet Başsavcılığına ait hükümleri yedinci bölüm Yargıtay hâ-
Iki'mlerinin kişisel ve görevle ilgili suçlarına ait hükmleri tanzim etmiştir. 

Sekizinci bolümde Yargıtoy bünyesiıiie yeniden ilâve edilen Yargıtaym yayım (işleriyle ilgili hü
kümler ve bu konu ile ilgili olarak kurulacak döner sermaye ve Yargıtaym müstakil bir bütçeye 
kavuşturulması (esasları tanzim edilmiştir. 
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Dokuzuncu bölüm çeşitli hükümleri, onuncu bölüm, ise ihtiyaç duyulan geçici hükümleri ihtiva 
etmektedir. 

Komisyonumuzca yapılmış bulunan değişiklikler ilgili maddelere ait gerekçelerde etraflıca açık
lanmış bulunmaktadır. 

MM.de gerekçeleri : 
Madde 1. — Tasarının bu maddesi aynen kabul edilmiş, sadece madde metninde geçen kanun

lar kelimesi kanun olarak düzeltilmiş bulunmaktadır. 
Madde 2. — Tasarının ikinci maddesi komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
Madde 3. — Yargıtayın görevlenin! gösteren bu maddede yapılan değişiklik birinci fıkraya 

inhisar etmektedir. Bu fıkradaki ikinci cümle tasarıdan çıkarılmıştır. Yargıtayın görevleri esasen 
çıkarılmış bulunan fıkra ile sağlanmak istenen gayeyi ihtiva ettiği cihetle bir fazlalık olarak düşü
nülmüş ve bu nedenle birinci fıkranın ikinci cümlesi tasarıdan çıkartılmıştır. 

Madde 4. — Bu maddede yapılan değişiklik başkan yardımcısı deyiminin başkan vekili olarak 
düzeltilmesinden ibarettir. Yargıtayda birinci başkandan sonra ikinci başkanlığa yani daire başkan
ları mevcut bulunmaktadır. Başkan yardımcısı deyimi birinci başkanla daire başkanları arasın
daki kademeyi ifade etmemektedir. Daha çok birinci başkana yardım eden tali makam olarak de-
yimlendiği kanısını uyandırmaktadır. Oysa ki, birinci başkan yardımcısı birinci başkandan sonra 
gelen ve ikinci başkanların üstünde bir makamdır. Bunların ifa edecekleri görevler tasarıda bu 
şekilde tanzim edilmiştir. Bu itibarla başkan yardımcısı yerine başlkan (vekili) deyiminin kullanıl
ması daha faydalı mütalâa edilmiştir. 

Madde 5. — Beşinci madde aynen kabul edilmiş sadece 7 ve 8 nci bentlerde ufak bir değişiklik 
yapılmıştır. 7 neti bentde hizmetlilerden bahsedilmektedir. Bugün 657 sayılı Devlet Memurları Ka
nunu hikmeti deyimini kaldırmış bulunduğundan, hizmetlilerde memur statüsüne taıbi olduJklarından 
bu bentteki hizmetli kelimesi çıkarılmıştır. 8 nci bentte diğer maddelere uygun olmak üzere (bu 
kanun ve diğer) kelimelerinin ilâvesi suretiyle düzeltilmiştir. 

Madde 6. — Bu maddede yapılan değişiklik dördüncü maddede izah edilen gerekçeye uygun 
olarak (yardımcı) kelimeleri yenine (vekil) keli)nelerinin konulmasından ibarettir. 

Madde 7. — Genel sekreterin- görevlerini talik eden bu madde ve uygulamada bir ihtilâta mey
dan vermemek üzere daha açık olarak ifade edilmiş bulunmaktadır. 

Madde 8. — Bu maddede dördüncü madde kabul edilen esasa uygun olarak madde metninde 
geçen (yardımcı) kelimeleri yerine (vekil) kelimelerinin yer alması suretiyle bir değişiklik yapılmış 
maddenin anahükmü muhafaza edilmiştir. 

Madde 9. — Dokuzuncu madde tasarıda olduğu gibi muhafaza edilmiştir. Sadece maddenin 
dördüncü bendinde yer alan (Yüksek Hâkimler Kurulunca istendiği) kelimeleri çıkarılmış bu
nun yerine (gerektiği) kelimesi ilâve edilmiştir. Bu değişildik Yargıtay hâkimlerenin disiplin iş
leri ile kişisel ve görevden doğan suçlarına uygulanacak hükümlerle ilgili olup, ilgili maddelerinde 
gerekçesi açıklanmış bulunmaktadır. 

Madde 10. — Tasarıda yönetim kuruluna genel sekreterin katılmasına yer verilmemiştir. Genel 
sekreterin ifa edeceği görev bakımından yönetim kurulunda bulunması faydalı mütalâa edilmekle 
bu madde genel sekreterin de katılmasına imkân verecek şekilde değiştirilmiş bulunmaktadır. 

Madde 11. — Bu maddenin birinci fıkrasına ve son kısmına (ve yönetmelikleri yapmak) keli
meleri ilâve edilmek suretiyle bir değişiklik yapılmıştır. Bu sayede Yargıtayın memurları ile ilgili 
yönetmelikleri yapacak organ da belli edilmiş bulunmaktadır. 

Madde 12. — Bu maddenin 2 nci fıkrası tasarıya nazaran değiştirilmiş bulunmaktadır. Tasarı
da her dairede dört asıl ve yeteri kadar yedek üye bulunacağına işaret edilmiştir. Yargıtay dai
relerinin normalin üzerinde işle yüklü bulunması nedeni ile hor dairenin iş miktarına göre o daire
de çalışacak üye adedi çoğaltılabilmektedir. Dairede çalışacak bütün üyelerin aynı oranda çalış
maları ve görev bölümü yapmaları zorunludur. Tasarıda olduğu gibi (yedek) deyimi kabul edildiği 
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takdirde asıl üyeler görevde iken yedeıklerin çalışması mümkün olamayacaktır. Bu itibarla tasarı
daki (asıl ve yedek) deyimleri kaldırılmış, yerine yeteri kadar üye bulunur şeklinde bir ilâve ya
pılmıştır. 

'Madde 13. — Onüçüncü madde tasarıda olduğu gibi kabul edihujş bulunmaktadır. 
Madde 14. — İkinci başkanların görevlerine dair olan bu maddede yapılan değişiklik cümleler-

daki bâzı kelimelerin redaksiyonu mahiyetindedir. Hüküm getiren bir değişiklik yapılmamıştır. 
Madde 15. — Bu maddede bir tiekrara yer vermiş bulunan üçüncü fıkra çıkarılmış ve birinci 

fılkra ile tevhidedilmiş bu itibarla da maddenin fıkra numaraları yeniden teselsül ettirilmiştir. 
Madde 16. — Hükümet tasarısında eslki hukuk ve ceza genel kurulları yerine hukuk ve ceza da

va daireleri müessesesi ihdas edilmek istenmektedir. Tasarıya göre bu müessese mer'i Kanundaki 
genle! kurullar yerine kaim olacaktır. Bilindiği üzere Yargıtaym asıl görevi ilk mahkemelere açı
lan davaların sionucunda verilen kararların kanunlara uygun olup, olmadığını denetlemektir. Yar-
gıtayda, örneğin Danıştayda olduğu gibi tazminat dairesi, vergi dairesi gibi daireler bulunmadığı 
cihetle dava daireleri deyiminin kullanılması için bir sebep yoikitur. Bu itibarla genel kurul deyi
minin kullanılması ve eski halin muhafaza edilmesi Yargıtaym bünyesine daha uygun düşeceğin
den tasarının getirdiği bu değişiklik komisyonumuzca benimjsenmemişltir. 

Diğer taraftan tasarıda genel kurulların tiyle adedi azaltılmış ve bu suretle daha kolay çalışma
sının sağlanacağı gerekçede gösterilmiştir. Tasarıdaki şekil kabul edildiği takdirde bu kurullara 
bir yıl süre ile bir daireden sadece başkan ve bir üye katılabilecektir. Bu durum Yargıtaym bün
yesine uygun düşmez ve zararlı sonuçlara sebebolur, zira dairelerde çalışan diğer üyelerin genel 
kurulla bağlan kopacaktır. Dairede çalışan diğer üyeler, diğer-dairelerin konuları ile bağlantıları
nı keseceklerdir. Böylece daireler arasında içtihat uyuşmazlığı çıkacak ve dairelerde üye değişikli
ği yapıldığında dairesi değişen üye yeni gittiği daireye uzun süre faydalı olamayacaktır. Yargı
taym Meri Kanuna göre çalışma düzeni genel kurulları üyeleri yetiştirici bir fonksiyona sahip kıl
mıştır. Hükümet tasarısı kabul edildiği takdirde bu hususita sona erecektir. Bu itibarla 16 ııcı 
madde Komisyonumuzca yukarda açıklanan gerekçelerin ışığı altında yeni baştan tanzim edilmiş 
bulun inaktadır. 

Madde 17. — Bu maddede yapılan değişiklikler 16 ncı maddede kabul edilen esaslara paralel 
olarak yapılmıştır. 

Madde 18. — Tasarının onsekizinci maddesi genel olarak kabul edilmiş sadece Yargıtay büyük 
genel kuruluna başkan vekillerinin de katılmasını sağlayacak bir ilâve yapılmıştır. Başkanvekille-
rinin Yargılayın asıl üyeleri olması nedeni ile genel kurulda bulunmaları bir zorunluluğun ifa
desidir. 

Madde 19. — Bu maddede Büyük Genel Kurulun görevlerine dair hükümler Komisyonumuzca 
da belli edilmiştir. Sadece yedinci bent çıkarılmış madde numaraları yeniden teselsül edilmiş ve 
8 nci bent birinci bent olmak üzere yeni baştan düzenlenımiştir. Şöyle ki : Tasarıda bu bentte 
ikinci başkanların başkanlık edeceği daireleri belli etmek, gerekirse yerlerini değiştirmek yetkisi 
büyük Genel Kurula verilmektedir. İkinci başkanlık seçimleri her dairenin başkanlığı için Büyük 
Genel Kurulca yapıldığı ve bu durum tasarının 32 nci maddesinde belirtildiği cihetle ayrıca bu
rada tekrarına lüzum yoktur. Diğer taraftan ikinci başkanların yerlerini değiştirmek yetkisi tasa
rının 9 ncu maddesinde birinci başkanlık divanına verilmiş bir görev olduğu cihetle 7 nci bentte 
lüzum görülmemiştir. 8 nci bentte 17 aıci ve 18 nci maddelere uygun olmak üzere düzeltilmiş 
bulunmaktadır. 

Madde 20. — Yirminci madde tasarıda olduğu gibi kabul edilmiş sadece bir son fıkra eklenmiş
tir. Bu sayede içtihadı birleştirme kararlarının yazılıp ilânının gecikmesilnden doğan mahzurlar 
önlenmiş ve bu kararların ilgililerine çok kısa bir sürede duyurulması imkânı temin edilmiştir. 

Madde 21. — Tasarının bu maddesine birinci başkanvekilleriniin başkanlar kuruluna katılma
sına imkân verecek bir ilâve yapılmış bulunmaktadır. 
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Madde 2 2 . — Tasarının 22 nci maddesi 1 nci ve 4 ncü fıkraların değiştirilmesi suretiyle ka
bul edilmiştir. 4 ncü bentte başkanlar kuruluna' tanınan üyelerin yerinin değiştirmek yetkisi ta
sarımın 5 nci maddesi ile birinci başkana ve 9 ncu maddesi ile de birinci Başkanlık Divanında ta
nınmış olduğu cihetle ayrıca başkanlar kuruluna da böyle bir yetkinin tanınması uygulamada karı
şıklığa yol açacaktır. Bu bakımdan tasarının 4 ncü bendi değiştirilmiştir. Diğer taraftan 5 nci 
bentteki son cümlede birinci başkan yerine sadece başkan deyimi yazılmıştır. Zira birinci başka
nın bulunmadığı zamanlarda kurula başkanvekilleri de başkanlık edeceğinden uygulamada iltibasa 
meydan verebilecektir. Maddede yapılan diğer değişiklik de hukuk daireleri arasındaki görev uyuş
mazlıklarının hukuk başkanlar kurulu; ceza daireleri arasındaki görev uyuşmazlıklarının da ce
za başkanlar kurulu tarafından incelenmesi esası kaibul edilmiştir. Zira örneğin hukuk daireleri 
arasındaki görev uyuşmazlıkları için ceza daireleri başkanlarının yük altında sokulması böylece 
önlenecektir. 

Madde 23. — Bu madde Yargıtay mensuplarının disiplin işlemleri ile ilgili bulunmaktadır. 
Tasarıda Yargıtay hâkimlerinin disiplin işlemleri bu maddenin gerekçesinde uzun uzun izah edil
diği üzere Yüksek Hâkimler Kuruluna bırakılmıştır. Komisyonumuz bu maddenin müzakereleri 
sırasında disiplin işleminde karar organı olacak makamın Yüksek Hâkimler - Kurulu mu yoksa 
Yargıtayın bünyesinde bir organ mı olmalıdır konusunu müzakere etmiştir. Neticede gerek di
siplin işlemlerinde ve gerekse Yargıtay hâkimlerinin kişisel ve görevle ilgili suçlarında karar or
ganının Yargıtayın bünyesinde bulunmasının Anayasa açısından daha doğru olaciağı sonucuna var
mış ve maddede gerekli değişiklikleri bu yönden yapmıştır. 

Anayasanın Yargitayı yüksek bir mahkeme olarak kaibul etmiş olması ve 1:39 ncu maddesin
de sarahaten adalet mahkemelerinin verdiği kararları inceleme mercii biçiminde nitelendirmiş 
olması, Yargıtayın adalet mahkemeleri biçiminde nitelendirilmesine imkân olmayacağının açık bir 
delilidir. Diğer taraftan Anayasanın 144 ncü maddesi (Hâkimlerin bütün özlük işleri hakkında ka
rar verme yetkisi Yüksek Hâkimler Kurulunundur) şeklinde iken 1488 sayılı Kanunla yapılan 
değişiklikte (Yüksek Hâkimler Kurulu, adliye mahkemeleri hâkimlerinin özlük işleri hakkında 
kesin karar verir) şeklinde değiştirilmiştir. Şu itibarla Yüksek Hâkimler Kurulunun görev ve 
yetkileri sadece adliye mahkemeleri hâkimine ait bulunmaktadır. 

Diğer taraftan Anayasanın 137 ve 139 ncu maddelerinin son fıkraları da yukarda açıklanan gö
rüşü teyit ve takviye etmektedir. Gerçekten 139 ncu maddenin son fıkrasında Yargıtay için 45 
sayılı Kanundan ayrı olarak bir kanun çıkarılacağına işaret edilmiş ve bu fıkrada Yargıtay hâki
mi deyimi yerine Yargıtay başkan ve üyeleri deyimi kullanılmıştır. 137 nci maddede ise 
son fıkrada Cumhuriyet Başsavcısının yüksek mahkemeler hâkimleri hakkındaki hükümlere tabi 
kılınmış olması Yüksek Mahkeme hâkimlerinin adliye mahkemeleri hâkimlerinden ayrı hükümlere 
tabi olduğunu ispata yeterlidir. Bu bakımdan Yargıtay Başkan ve üyeleri hakkında diğer hâkim
lerden farklı hükümlerin tedvir edilmesi bir Anayasa gereğidir. 

Ayrıca Anayasanın 1488 sayılı Kanunla değişik 144 ncü maddesinin son fıkrası değiştirilerek hâ
kimler hakkında müfettiş hâkimler eliyle denetim yapılmasına imkân verilmiştir. Yargıtay Başkan 
ve üyeleri Anayasa deyimi ile adliye mahkemeleıi hâkimleri deyimi kapsamına sokulduğu takdirde 
onlar hakkındaki denetim ye soruşturmanın da müfettiş hâkimler eliyle yapılması gibi bir sonuç or
taya çıkar. Yargıtay hâkimlerinin mesleğin birinci sınıfına dahil kimseler olması, müfettiş hâkim
lerin ise en fazla birinci sınıfa ayrılmış hâkim derecesinde bulunabileceği gözönünde tutulduğu tak
dirde alt derecedeki hâkimlerin Yargıtay hâkimlerini denetlemesi gibi kaibul edilmesi mümkün olma
yan bir sonucun ortaya çıkması da Yargıtay mensuplarının adliye mahkemeleri hâkimi deyimine da
hil olmadığını kabulü zorunlu kılmaktadır. 

İşte bu gerekçelerle Yargıtay hâkimlerinin disiplin işlemlerinin kendi bünyelerinde halledilmesi 
prensibi esas olmak üzere 23 ncü madde yeni baştan tanzim edilmiştir. Bu ara prensip dışında uy
gulama yönünden tasarıda getirilmiş bulunan ilkeler Komisyonumuzca da benimsenmiştir. 
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Madde 24. — Tasarının yirmidördüncü maddesi aynen kabul edilmiştir. Sadece sondan bir ev
velki fıkrada Yargıtay m'emurlarına uygulanmaması gereken 657 sayılı'Kanım hükümlerine bu ka
nunun 45, 219, 221, 214 ncü maddeleri ilâve edilmiş bulunmaktadır. Bu maddeler Yargıtay kâtip
lerinin ifa ettikleri görev yönünden diğer memurlarla aynı şartlara tabi olmamaları bakımından ka
bili tatbik görülmemiştir. 

Madde 25. — Tasarının bu maddesi aynen kabul edilmiştir. 
Madde 26. — Tasarının yirmialtmcı maddesi aynen kabul edilmiştir. 
Madde 27. — Tasarıda Yargıtay dairelerinin yeteri kadar üyeye sahibolması halinde iki ayrı ku

rul halinde çalışmalarına imkân verilmiş olması mahzurlu görülmüştür. Bu takdirde bir dairede 
kanunî şekilde meydana gelmiş iki heyet kararları arasında aykırılıklar meydana gelebilecektir. Ve 
bunlar Daire Başkanının ne şekilde olursa olsun, tedbir almak suretiyle önlenmesi mümkün olma
yan durumlar meydana getirecektir. Bu itibarla 27 nci madde Komisyonumuzca değiştirilmiş bu
lunmaktadır. 

Madde 28. — Bu maddede hukuk ve ceza kurulları ile ilgili olarajk 16 ncı maddede yapılan de
ğişiklik göz'önünde tutularak gerekli değişiklik yapılmış ve madde metnine vuzuh verilmiştir. 

Madde 29. — Bu maddede büyük genel kurulun toplamının üçte ikisi ile toplanacağına dair 
hüküm (en az üçte ikisi ile toplanır) şeklinde düzeltilerek büyük genel 'kurulun üçte ikisinden 
fazla üye ile toplanamayacağı gibi bir netice çıkarılması önlenmiş bulunmaktadır. 

Madde 30. — Bu maddede tasarıya nazaran değiştirilmiş ve Yargıtay genel kurullarında görü
şülecek işlerin gündeminin, o iş hakkındaki bilgi verecek ve üyelerin daha önceden hazırlanmasını 
sağlayacak imkânlar getirilmiş bulunmaktadır. 

Madde 31. — Yargıtay mensuplarının niteliklerini gösteren bu madde değiştirilmiş ve tasarıya 
nazaran genişletilmiştir. Sadece birinci sınıfa ayrılmış olmak kâfi görülmemiş Anayasanın kabul 
ettiği bu şart, asgari şart olarak bırakılmış bunun dışında Yargıtaya seçilecekler' arasında tercih 
halklarının kullanılmasında bâzı objektif ölçülere yer verilmiştir. 

Madde 32. — Yargıtay'da yapılacak seçimlerle ilgili bulunan 32 nci maddede bâzı değişiklik
ler yapılmış ve bu sayede seçimlerin daha kolay yapılabilmesi ve lüzumsuz seçim turları yapılma
sının önlenmesi sağlanmış bulunmaktadır. 

Madde 33. — Tasarının Otuzüçüncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
Madde 34 .— Bu madde tasarıya komisyonumuzca eklenmiştir. Yargıtay'da yapılacak seçim

lerin yargıtaym bünyesine ve mensuplarının kişiliğine uygun olarak "yapılabilmesini teminen içe
ride ve dışarıda her ne suretle olursa olsun seçim propagandası yapılmış olması önlenmiştir. 

Madde 35. — Tasarının 34 ncü maddesi 35 nci madde olarak aynen benimsenmiştir. 
Madde 36. — Tasarının 35 nci maddesi 36 ncı madde olarak aynen benimsenmiştir. 
Madde 37. — Tasarının 36 ncı maddesi 37 ncimadde olarak aynen benimsenmiştir. 
Madde 38. — Cumhuriyet Başsavcılığının kuruluşuna dair olan bu maddede ufak bir değişik

lik yapılarak yeniden tanzim edilmiştir. Madde metnindeki ceza dairelerinin sayısı kadar kalem 
bulunur hükmü tasarıdan çıkarılmıştır. Bu hüküm Yargıtay Savcılığının mevcudolduğu devre
de lüzumlu bulunan ve Anayasa ile bu müessesenin kaldırılması ile artık gereği kalmamış olan 
bir hüküm olarak mütalâa edilmiş ve yargıtay kaleminin parçalanmasına ihtiyaç görülmemiştir. 

Madde 39. — Tasarının 39 ncu maddesinin esası aynen benimsenmiştir. Sadece 7 ncd fıkradaki 
(süreli bir biçimde) deyimi çıkarılmış 9 ncu fıkraya da Yargıtay kalemlerine uygun hale geti
rilmek üzere Cumhuriyet Başsavcısının uygulayacağı cezalar meyanma (kısa süreli durdurma ce
zaları» dahil edilmiştir. 

Madde 40. — Tasarının 39 ncu maddesi 40 ncı madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Madde 41. — Taasrınm bu maddesi de 38 nci maddede belirtilen gerekçeye uygun olarak yeni 

baştan düzeltilmiştir. 
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Madde 42. — Yargıtay mensuplarının kişisel ve görevle ilgili suçlarını va bunlara uygulana
cak hükümleri tanzim eden bu maddede 23 ncü maddenin gerekçesinde açıklanan araprensip 
nazara alınarak Yüksek Hâkimler Kuruluna görev verilmesi esasına ilişkin hususlar çıkarılmış 
ve konu tamamen yargıtay m bünyesinde çözümlenecek hale getirilmiştir. 

23 ncü maddenin gerekçesi bu madde içinde mualif olup, tekrarlanmamıştır. 

Madde 43. — Tasarının 42 nci maddesi 43 ncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Madde 44. — Tasarının 43 ncü maddesi değiştirilmek suretiyle 44 ncü madde olarak kabul 
edilmiştir. 

Madde 45. — Yargıtay Yayım İşleri Müdürlüğünün görevlerine ait bulunan bu maddede deği
şiklik yapılarak bu müdürlüğün görevleri genişietiLmiştir. Bu genişletme yargıtay yayınlarından 
istifade edecek kitlenin bu istifadesinin daha şümullü ve faydalı olmasını sağlayacak niteliktedir. 

Madde 46. — -Bu maddede de yapılan değişiklikle madde metni daha şümullü bir hale getiril
miş olup, bu değişiklik aynı zamanda 45 nci maddede yapılan değişikliğe paralel olarak düşünül
müştür. 

Madde 47. — Kırkyedinei madde tasarıya komisyonumuzca eklenmiştir. Bu madde ile Yargı
layın Genel Bütçe içerisinde kendi bütçesi ile yönetilmesi sağlanmış olmaktadır. Yargıtay bağım
sız bir yüksek mahkemedir. Bu mahkemenin hiç. bir tasarrufu yürütme organının tamamlayıcı 
bir işlemine bağlanmaması zorunludur. Yargı ve yönelim alanlarındaki bağımsızlığın malî yönde 
de kabul edilmesi eşyanın tabiatına uygun düşmektedir. 

NiteSkkı Yargıtay gibi yüksek .mahkeme olan Anayasa Mahkemesi, Danıştay ve hattâ Sayıştay 
bağımsız bütçe ile yönetilmektedir. Bunun dışında Yargı tayın bağımsız bütçeye sahibolması ve 
Adalet Bakanlığı bünyesinden ayri'lmtası bu yüksek mahkemenin ihtiyaçilarının karşılanmasında 
daha faydalı olacaktır. 

Madde 48. — Bu maddede tasarıya komisyonumuzca eklenmiş bulunmakladır. Yukarda belir
tilen Yargıtay Yayın Müdürlüğünün görevleri ve Yargıtay kararlarının Yargıtay tarafından neş
redilmesi birtakım malî problemlerle karşılaşacaktır. Bunun genel bütçe içerisinde tetkik edilecek 
mleblâğlarla sağlanması zorunlu olacağından bir döner sermaye teşkili çok daha faydalı olacaktır. 
Nitekim emsali kuruluşlarda da bu uygulama mevcut bulunmaktadır. Bu itibarla döner sermayeye 
ait hükümiler 48 nci maddede yer almış bulunmaktadır. 

Madde 49. — Tasarının 46 nci ımaddesi 49 ııcu madde olarak aynen kabul edilmiştir. Sadece 
Adlî aravermeden yararlaıımayıp nöbetçi kalan Yargıtay hâkimlerimin izin süreleri 45 güne çıka
rılmak suretiyle bir değişiklik yapılmıştır. Bütün bir yıl çalışan ve yaş ortalaması 50'nin üzerinde 
bulunan Yargıtay Başkan ve üyellerinin adlî tatili içerisinde daha yüklü bir mesai yaptıkları göz-
önıünde tutulursa daha uzun süre ile dinlenmeğe ihtiyaçları kendiliğinden ortaya çıkacaktır. Di
ğer taraftan tatilden faydalananlar 45 gün süre ile izin yaptıklarından eşitlik ilkesi de ancak bu 
sayede bozulmayacaktır. 

Madde 50. — Tasarının 47 nci maddesi 50 nci madde olarak aynen benimsenmiştir. 

Madde 51. — Tasarının 48 nci maddesi 51, nci mıadde olarak aynen benimsenmiştir. 

Madde 52. •.— Tasarının 49 ncu ımaddesi 52 nci madde olarak aynen benimsenmiştir. 
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Madde 53. — Tasarının 50 nei maddesi 53 neü madde olarak ve değiştirilmek suretiyle kabul 

edilmiştir. Zira; Ceza davalarına ait dosyalar esasen C. Savcıları tarafından Cumhuriyet Başsavcı
lığına gönderildiği cihetle 'maddenin sadece hukuk dava dosyalarına teşmili uygun gömmüştür . 

Madde 54. — Bu madde tasarıya komisyonumuzca ilâve edilmiştir. 
Madde İncelenmesinden de anlaşılacağı üzere Yargıtay hâkimlerine izin verilmesi konusunda 

esaslar tespit edilmektedir. Bugün Yüksek Hâkimler Kuruluna ait olan bu görev 23 ncü madde
nin gerekçesinde belirtilen hususilar dolayısıyle Yargıtayın bünyesine mal edilmektedir. Aynı za
manda hizmet aksamasını önlemek gayesi gözönünde tutulmuştur. Bir Yargıtay Hâkiminin nasıl 
ve ne zaman izne ayrılacağı Yargıtayın bünyesinde daha kolayca tespit edilecektir. 

Madde 55. — Bu madde de tasarıya ^komisyonumuzca eklenmiş bulunmaktadır. Yargıtay hâ-
kümlerüniin dış ülkelere bilimseli araştırma ve inceleme için gideMlmelerrndeki fayda izahtan vares
tedir. Bunun sağlanması için gerekli hüküm madde metnine dereedilmiş bulunfmaktadır. 

Madde 56. — Tasarının 51 nci maddesi 56 ncı madde olarak aynen benimsenmiştir. 

Madde 57. — Tasarının 52 nci maddesi 57 nci madde olarak aynen benimsenmiştir. 
(Tasarının 53 ncü -maddesi; 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ile illgiHi görüldüğünden komisyo

numuzca tayyedilmiştir.) 
'Tasarının 54 ncü maddesi; komisyonumuzca hukuk ve ceza genel kurullarının bünyesinde ya

pılan değişiklikler sebebiyle, ta yy edilmiştir.) 
Geçici imadde 1. — Tasarının geçici 1 nci ımaddesi aynen benimsenmiştir. 

Geçici madde 2. — Tasarının geçici 2 nci maddesi aynen benimsenmiştir. 
(Tasarının geçici 3 ncü maddesi tayyedilmişıtir.) 

Geçici madde 3. — Tasarının geçici 5 nci maddesi geçici 3 ncü madde olarak aynen benimsen
miştir. 

Geçici madde 4. — Tasarının geçici 6 ncı maddesi geçici 4 ncü madde olarak aynen benimsen
miştir. 

(Tasarının geçici 7 nci maddesi tayyedilmiştir.) 
Geçici madde 5. — Tasarının geçici 8 nei maddesi geçici 5 nci madde olarak aynen benimsen

miştir. 
Geçici madde 6. — Tasarının geçici 9 ncu maddesi geçici 6 ncı madde olarak aynen benimsen

miştir. 
Geçici .madde 7. — Tasarının geçici HÖ ncu maddesi geçici 7 nci madde olarak aynen benim

senmiştir. 
Geçici madde 8. — Tasarının geçici 11 nci maddesi geçici 8 nci madde alarak aynen kabul edil

miştir. 
Geçici -madde 9. — Tasarının geçici 12 nci maddesi komisyonumuzca değiştirilmek suretiyle 

geçici 9 nen (madde olarak kabul edilmiştir. 

Tasarının bu madde ile ilgili gerekçesinde belirtildiği üzere Yargıtay raportörlerinin hâkim 
sınıflından olması maksadı ile, bunlar dışındakilerin tasfiyesi gayesinin dışında bu maddenin 
ayrı bir anlamı vardır. Bugün Yargıtayda 1250 sayılı Kanun gereğince görev ifa etmekte olan ra
portörler, hukuka.il üye yardımcısı tarafından yapılması gereken dosya tetkiki ve kurullara tak
rir edilmesi işlerini fiilen ifa etmektedirler. 

Bu raportör kadroları 1938 ve 1939 yıllarında Yargıtayın yeteri kadar raportöre sahip bulun
maması sebebiyle, Yargıtayın bu ihtiyacını karşılamak üzere muvaikkat kaydı ile ihdas edilmiştir. 
Bu kadrolara pek çoğu avukatlık stajını da yapmış hukuk mezunları atanarak fiilen raportör 
olarak çalıştırıla gelmiştir. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 774) 

http://hukuka.il


— 22 — 

Muvakkat olan bu kadroların değil kaldırılması bilâkis kullanılmasına devam olunması ve 
bu sürede ilgillerin, bu raportörlere hâkimlik teminatı hükümlerinden istifade ettirileceklerinim 
vaat edilmesi, buna rağmen bugüne kadar ciddî bir tedbirin alınmamış olması mevcut haksızlı
ğın giderilımeslinli teminen bu hükmün Yargıtay Kanununa konimasırida âmil olmuştur. 

(Bunların hâkim sınıfından olanlarla aynı hizmeti görmelerine karşılık gerek teminat ve ge
rekse maaş ve ödemeler yönünden aynı haklara sahibolmamaları, Anayasanın eşitlik ilkesine de ay
kırı düşmektedir. ' 

Diğer taraftan, bu fiilî durumun devamı ikinci bir sakınca doğurmaktadır. Yargı yetkisine ve 
hâkimlik teminatına sahip kılınmamış kimseler, hâkimlere ait görevi ifa etmektedirler. Statüle
ri icabı buna lâyık ve hakları teslim edilmek gereken bu ilgililerin fiilî durumlarının hukukî hale 
getirilmesi bu sakıncayı da ortadan kaldıracaktır. 

İşte bu gerekçe ışığı altında k;onu ele alındığı cihetle, tasarının birinci fıkrasındaki ihtiyarî 
olan hüküm kesin hale getirilmiştir. Buna göre ilgililerin maddedeki şartlar dairesinde Yüksek 
Hâkimler Kuruluna müracaat etmeleri halinde, kurul bunların hâkimlik mesleğine kabulüne ka
rar vermeye mecbur olacaktır. 

Bir hâkimlik görevine atanmalarınla kadar da eski görevlerini ifa edeceklerdir. 

Geçici madde 10. — Tasarının geçici 13 ncü maddesi geçici 10 ncu madde olarak aynen be-
nimsenlmiştir. 

Madde 58. — Tasarının 55 nci maddesi 58 nci madde olarak aynen benimsenmiştir. 

Madde 59. — Tasarının 56 nci maddesi 59 ncu madde olarak aynen benimsenmiştir. 

Madde 60. — Tasarının 57 nci maddesi 60 nci madde olarak aynen benimsenmiştir. 
Havalesi gereğince Plân Komisyonuna tevdi edilmek üzere işbu rapor Yüksek Başkanlığa say-

gıyle sunulur. 

Adalet Komisyonu Başkanı 
İstanbul 

/. H. Tekinel 

İçel 
M. Ankan 

Konya 
Söz hakkım mahfuzdur 

K, İmer 

Sözcü 
Sivas 

T. Koraltan 
İmzada bulunamadı 

Kars 
/ . H. Alaca 

Konya 
0. Okay 

Niğde 

Kâtip 
Sinop 

H. Biçer 

Kırşehir 
C. Eroğlu 

Kütahya 
F. Azmioğlu 

M. Ocdkçıoğlu 

Artvin 
Söz hakkım mahfuz 

A. N. Budak 

Konya 
İ. Baran 

İmzada bulunamadı 

Siirt 
Söz hakkım mahfuzdur 

M. N. Oktay 
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Adalet Komisyonu tezkeresi 

Millet Meclisi 
Adalet 'Komisyonu 28 .11 .1972 
Esas No. : 1/615 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

1/615 esasta kayıtlı Yargıtay Kannn tasarısının Millet Meclisi Adalet Komisyonunda müzake
releri ikmâl 'edilerek hazırlanan rapor Başkanlığınız aracılığı ile havale edilmiş okluğu Bütçe ve 
Plân Komisyonuna gönderilmiştir. 

Bu. kere yapılan incelemeden 16 . 10 . 1972 tarihinde tasarının Geçici eski 12, yeni 9 ncu madde
si üzerinde tekriri müzakere yoluyla yeniden Komisyonumuzca görüşme yapıldığı ve yeni bir geçi
ci 9 ncu madde düzenlendiği halde sehven rapora eski metinin yazıldığı anlaşılmıştır. Buna ait ev
rakı müsbite dosyası iç erişimdedir. Bu maddî yanlışlığın düzeltilmesi ve Bütçe Plan Komisyo
nunda Komisyonumuzca 16 . 10 . 1972 tarihinde kabul edilen geçici 9 ncu maddenin esas alınarak 
müzakere edilmesini temini rieasıyle raporun 26 ncı sahifesi yeniden yazılarak Yüksek Başkanlı
ğa sunulmuişltur. 

Gereğinin yapılması saygıyle rica olunur. 
Adalet Komisyonu! 

Başkanı 
İ. Hakkı Tekine! 

İstanbul 

Bütçe Plân Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe Plân Komisyonu 15 .12 .1972 
Esas No. : 1/615 
Karar No. : 226 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Yargiitayın Kuruluş ve İşleyişine: dair «Yargıtay Kanun tasarısı» Adalet Bakanlığınca hazırla
narak 16 . 2 . 1972 gün ve 71-1395/1275 sayılı yazı ile Başbakanlıktan Türkiye Büyük Millet Mec
lisine arz 'edilmiş ve havale edildiği Millet Meclisi Adalet Komisyonunda incelendikteaı sonra, gene 
havalesi gereğince komisyonumuza gönderilmiştir. 

Hükümet tasarısı ve Adalet Komisyonunun bu tasarı üzerinde yapmış bulunduğu değişiklik 
lerle ilgili rapor ve metinler Komisyonumuzca incelenmiştir. 

Kanun tasarısı halen mevcudolan Yargıtaym artan iş hacmini karşılayabilmek üzere, teşkilâ
tının genişleıtiilmesini ve 1488 sayılı Kanunla değişmiş bulunan 1961 Anayasasının Yargııtayla 
ilgili hükümlerinin getirmiş bulunduğu yeniliklerin Yargıtay bünyesinde yer a'limasını hedef tut
muş bıulunmaktaidır. 

Bu esaslar dairesinde Yargılayın Kuruluşu, görevleri yeni baştan düzenlenmiş ve bünyede 
yeni organlara yer verilmiştir. Anayasanın öngördüğü Başkan ve üyelerinin ve diğer mensupları
nın nitelikleri ile Başkan, Cumhuriyet Başsavcısı ve ikinci Başkanların seçimlerine dair hüküm
ler de Anayasaya uygun olarak tanzim edilmiş bulunmaktadır. 

Bu itibarla tasarı genel olarak Komisyonumuzca da benimsemımiş ve bundan sonra maddelerin 
incelennıeısine geçilmiştir. 
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MADDELERLE İLGÎLÎ GEREKÇELER 

Madde 1. — Adalet Komisyonunca değiştirilmiş bulunan 1 nci madde Komisyoaıumıızca da 
aynen benimsenmiş bulunmaktadır. 

Madde 2. — Adalet Komisyonunca benimsenmiş bulunan tasarının 2 nci maddesi Komisyonu
muzca, verilen bir takrir üzerine değiftiirdlmi'ştir. Madde metninde Yargıtayda yeteri kadar daire 
bulunacağına işaret edilmiştir. Tasarının l £ nci maddesinde dairelerin adedii tespit edilmiş bu
lunduğundan, kuruluş maddesindeki bu yeteri kadar deyimi lüzumsuz kalmaktadır. Bxı itibarla 
madide metininden «yeteri kadar» deyimi çıkarılmış ve bunu takibeden «daire» kelimesi de «dai
reler» olarak düzeltilmiştir. 

Madde 3. — Adalet Komisyonunun değiştirmiş bulunduğu 3 ncü madde meitün olarak aynen 
benimsmmişse de riedaksiyon bakıimından takibedilen maddelere uygun hale getirilmek üzere bi
rinci, ikinci ve üçüncü bentlerdeki son kelimelerim sonlarına «miek, maki» ekleri getirilmiş ve 
madde bu şekilde düzeltilmiştir. 

Madde 4. — Adalet Komisyonumun değiştirdiği metin Komisyonumuzca da. aynen kabul edil
miştir. 

Madde 5. — Adalet Komisyonunun değiştirdiği metin Komisyonumuzca da aynen kabul edil
miştir;. 

Madde 6. — Adalet Komisyonunca değiştirilen bu madde de Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

Madde 7. —. Adalet Komisyonunca değiştirilmiş bulunan 7 nci madde de değişik şekliyle Ko
misyonumuzca kabul edilmiştir. 

Madde 8. — Adalet Komisyonunum yapmış bulunduğu değişiklikle madde Komisyonumuzca da 
benimsenmiştir. 

Madde 9. — Bu maddede Adalet Komisyonunca değiştirilmiş olduğu şekilde Komdsyonu-
muz:ca kabul edilmiştir. 

Madde 10. — Adalet Ko'nıkyonuınca değiştirilmiş bulunan 10 mcu madde Komisyonumuzca 
da ayıuem kabul edilmiştlir. 

Madde 11. — Adalet Komisyonunun değiştirmiş bulunduğu 11 nci madde Komifeyonumuzca da 
değişik şekliyle kabul edilmiştir. 

Madde 12. —, Bu maddede Komtisyonumuzca Adalet Komisyonunun değiştirdiği şekilde ka
bul edilmiştir. 

Madde 13. — Yargıtay dairelerinin görevlerini (belirten ve Adalet Komisyonunca Hükümet 
tasarısında olduğu gibi 'kabul edilimâş bulunan 13 ncü maddenin bâzı bentlerinde değişiklikler 
talebedilmiş ve kabul edilerek madde metni buna göre düzeltilmiştir. 

Verilen bir takrirle metinde geçjen haksız eylem ve el atma gilbi deyimlerin hukuk diline geç
miş haksız fiil ve müdahale deyimlerini tam mânasayle yansıtamadığı düşüncesi ile 4 ncü Hu
kuk Dairesinin görevlerinde geçen «haksız eylem» deyimi «haksız fiil» ve 14 ncü Hukuk Dairesi
nin görevlerinde geçen «el atmanın» deyimi d© «müdahalenimi» şeklinde düzeltilmiştir. 

Ayrıca 13 ncü maddemin siondan ikinci ve üçüncü fıkralarımda «ceza dava daireleri» deyim
leri geçmektedir. Hükümet tasarısındaki ceza dava daireleri «ceza genel kurulu» olarak Adalet 
Komisyonunica değiştirilmiş bulunduğundan bu fıkralarda geçen «ceza dava dairelileri» deyim
leri «<ceza genel kurulu» olarak Komisyonumuzca düzeltilmiş ve 13 ncü madde bu düzeltmeleri© 
birlikte kabul edilıniştir. 

Mjadde 14. — Adalet Komisyonunun değiştirmiş bulunduğu şekilde Komisyonumuzca da ka
bul edilmiştir. 

Madde 15. — Bu, maddede Adalet Komisyonunum değiştirdiği şekilde Komisyonumuzca kabul 
edilmiştir. 
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Madde 16. — Adalet Komisyonunun değiştirmiş bulunduğu 16 nei maddenin 1 nei fıkrası ve
rilen bir takrir üzenine Komisyonumuzca değiştirPmiş ve madde bu değişiklikle aynen kabul 
edilmiştim 

Maddenin 1 nci fıkrasında hukuk ve eeza genel kurullarının daire balkanlarının en az yarı
sından bir fazlasının katılması şartı tîle deyimi daha vazıh bîr haile getirilmek suretiyle hukuk ve 
ceza genel 'kurullarının ne şekilde kümlerin katılması ile toplanabileceği tespit edilmiştir. Madde
nin diğer fıkralarında herhangi bir değişiklik yapılmamış bulunmaktadır. 

Madde 17. — Adalet Komisyonunun kabul ettiği 17 nei madde Komisyonumuzca da aynen be
nimsenmiştir. 

Madde 18. — Adalet Komisyonunun kaibul ettiği 18 nei madde Komisyonumuzca aynen be
nimsenmiştir. 

Madde 19. —• Adalet Komisyonunun kabul ettiği 19 ncıı madde Komisyonumuzca 'da ayuen be
nimsenmiştir. 

Madde 20. — Adalet Komisyonunun kabul ettiği 20 nci madde Komisyonumuzca da aynen ka
bul edilmiştir. 

Madde 21. — Adalet Komisyonunun -kaibul ettiği! 21, nci madde Komisyonumuzca da aynen ka
bini edilmiştir. 

Madde 22. — Adalet Komisyonunun kaibul ettiği 22 nci madde Komisyonumuzca da aynen ka
bul edilmiştir. 

Madde 23. —. Adalet Komisyonunun kabul ettiği 23 ncü madde Komisyonumuzca da aynen ka
bul edilmjiştir. 

Madde 24. — Yargıtaym kalem (teşkilâtının kuruluşuna aidolan bu maddenin Adalet Komis
yonunca değiştirilmiş bulunan metni Komisyonumuzca da benimsenmiş ancak maddenin sondan 
ikinci fıkrası verilen bir takrir üzerine madde metninden çıkarılmıştır. 

Bu fıkrada 657 sayılı Kanunun 45, 46, 50, 51, 52, 214, 219 ve 221 nci maddelerinin Yargıtay 
kalemlerinde çalışanlara uygulanmayacağına daiı* hüküm, tesis edilmiştir. Bu maddeler 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununun anaprensipleri ile ilgıijıi maddeler olup, Yargıtay memurları da 657 
sayılı Kanuna tabi bulundukları cihetle hu anaprensiplerin kendilerine uygulanmaması yolundaki 
istisna, 657 sayılı Kanunun bütünlüğünü bozacağından ve ayrıca bu maddelerin uygulanması 
Yargıtay hizmetlerinin görülmesini aksatmayacağı cihetle madde metninden çıkarılması genel 
prensibin muhafazasını saklayacak v!e hizmeti aksatmayacaktır. 

24 ncü madde bu değişiklikle kabul edilmiştir. , 
Madde '25. —. Adalet Komisyonunca kabul edilmiş bulunan tasarının 25 nci maddesi Komis

yonumuzca da kaibul edilmiştir. 
Madde 26. — Adalet Komisyonunca -kabul edilmiş bulunan tasarının 26 nci maddesi Komis

yonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 
Madde 27. — Adalet Komisyonunun değiştirmiş bulunduğu 27 nci maddenin 2 nei fıkrasında 

cümlede bir düşüklük bulunduğundan «örnekleıina» kelimesinden evvel «karar» kelimesinin ek
lenmesi suretiyle cümlenin anlamına vuzuh verilmiş ve 27 nci madde yapılan bu ufak düzeltme ile 
kaibul edilmiştir.! 

Madde 28. — Adalet Komisyonunu değiştirerek kabul ettiği 28 nci madde Komisyonumuzca 
da aynen kabul edilmiştir. 

Miadde 29. — 29 ncıı maddenin Adalet Komisyonunca değiştirmiş bulunan metni birinci fık
rada yapılan bir düzeltme ile Komisyonumuzca kaibul edilmiştir. 

1 nci fıkrada «ceza dâva daireleri» deyimi geçmektedir. Tasarının 16 nci maddesindeki ceza 
dâva daireleri kurulu «ceza genel kurulu» olarak değiştirilmiş ve bu değişiklik Komisyonumuzca 
da benimsenmiş bulunduğundan 29 ncıı madde metnindeki bu deyimin «eıeza genel kuruluna» şek
linde değiştirilmesinde zorunluk vardır. Bu itibarla gerekli değişiklik yapılmıştır. 

Madde 30. — Adalet Komisyonunun yapmış bulunduğu değişiklik Komisyonumuzca da aynen 
benimsenmiştir. 
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Madde 31. — Bu mtaddede Adalet Komisyonunun değiştirdiği şekilde Komisyonumuzca kabul 
edilmiştir. ; 

M;adde 32. — Bu maddenin 8 nci fıkrasında sıon kelime olan «adaylık konulabilir» deyimi 
cümlenin yazılışı itibariyle kulağa hoş gelmediğinden «adaylıklarını koyabilirler» şeklinde dü
zeltilmiş ve Adalet Komisyonunun yapmış bulunduğu değişiklik bu düzeltme ile birlikte Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Madde 33. — Adalet Komisyonunca kabul edilmüş bulunan tasarının 33 ncü maddesi Ko
misyonumuzca da aynen benimsenmiştir, 

Madde 34. — Bu maddeniin matlabı propaganda yasaklığı şeklinde yazılmış olup, «propagan
da yasağı;» şeklinde düzeltilmiş ve madde metni Adalet Komisyonunun kabul ettiği değişik şek
li ile -aynan benimsenmiştir.. , 

Madde 35. —- Adalet Komisyonunun kabul ettiği tasarının 34 ncü maddesi 35 ncü madde ola
rak Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. • 

Madde 36. —• Adalet Komisyonunca kabul edilen tasarının 35 nci maddesi 36 nci madde olarak 
K^omıisyonumıızca da aynen kabul edilmiştir. . 

Madde 37. •—• Tasarının Adalet Komisyonunca 37 nci madde olarak kabul 'edilen 36 ueı mad
desi, 37 nci madde olarak Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 

Madde 38. — Adalet Komisyonunca değiştirilmiş bulunan 38 nci maddeniin içjerisindeM «ye
teri kadar» deyimi çıkartılmak suretiyle değişik metin aynen kabul edilmiştir. 

Bunada yeteri ikadar Cumhuriyet Başsavcısı yardımcıları bulunacağına daıir hüküm «Oumjhu-
riyet Başsavcı yardımcıları» deyiminin zaten birden çok yardımımın bulunacağına ilşaret etmiş 
olması yönünden birde yeteri kadar deyimi ile teyidedilmesinde fayda bulunmadığı gibıi uygu
lamada bu yeteri kadarın ölçüsünü tespit edecek kesin kıstaslar meveudolmadığından, mad
de metninde yeteri kadar deyiminin bulunmaması herhangi bir hizmet aksamasına yol açmayaca
ğından verilen bir takrir üzerine «yeteri kadar deyimi» madde metninden çıkarılmıştır. 

Madde 39. —. Adalet Komisyonunun değiştirmiş bulunduğu mıetin Komisyonumuzca da aynen 
kabul edilmiştir. 

Madde 40. —, Tasarının 39 ncu maddesi 40 nci madde olarak Komisyonumuzca da aynen kabul 
edilmiştir. 

Madde 41. — Adalet Komisyonunca değiştirilmiş bulunan 41 nci madde Komisyonumuzca da 
kalbul edilmiştir. 

Madde 42. — Adalet Komisyonunun değiştirmiş bulunduğu 42 nci maddenin son fıkrasında 
1402 sayılı Kanun gereğince yapılacak işlemlerde izin merciinin Yargıtay mensupları için Yar
gıtay Genel Kurulu olduğuna işaret edilmiştir. Burada Cumhuriyet Başsavcısı dahil ledilmemiştir 
Anayasanın 137 nci maddesinin son fıkrası uyarınca Cumhuriyet Başsavcısı, Yüksek Mahkemeler hâ
kimleri hakkınldakii bıükümilere tabi bulunduğundan bu fıkraya Yargıtay Birinci Başkanından son
ra '«Cumhuriyet Başsavcısı» deyiminin eklenmesinde zorunluluk bulunduğundan Komilsyonu,muz-
ca bu, ilâve yapılmak suretiyle 42 nci madde Adalet Komisyonunun değiştirdiği şekilde kabul 
edilmiştir., . ' 

Madde 43. —• Tasarının Adalet Komisyonunca 43 ncü madde olarak kabul edilen 42 nci mad
desi Komisyonumuzca da aynen kalbul edilmiştir. 

Madde 44. —, Adalet Komisyonunun tasarının 43 ncü ınaddesini değiştirerek ve 44 nfcü madde 
olarak kabul ettiği anlaşılmıştır. Komisyonumuzca da bu madde değiştirildiği üzere benimsen
miş ancak verilen bir takrir üzerine 'birinci fıkradaki «yeteri kadar» deyimi ile ikinci fıkrada
ki yeteri kadar deyimleri madde metninden çıkarılmıştır. Birinci fıkradaki memu.r deyimi ile 
ikinci fıkradaki tetkik hâkiminin çoğul olarak yazılması halinde maksat ifade edildiğinden ke
sinlik ifade etmeyen yeteri kada,r deyimi madde metninden çıkarılmış bulunmaktadır. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 774) 



- ?! ~ 
MJadde 45. — Bu madde Adalet Komisyonunun 'değiştirmiş bulunduğu şekilde Komisyonumuz

ca da 'benimsenmiştir. Ancak verilen bir takrirle'maddenin sonuna bir cümle ilâve edilmiştir. 
Yargıtay kararlarının önemli olanlarının bastırılıp mahkemelere ve abone olanlara dağıtıl

ması işleminin yapılabilmesini sağlamak; uygulamacılara büyük fayda sağlayacağından, Yargıtay 
Yayın İşleri Müdürlüğünün bu işi re'sen ve muntazaman yapabilmesini sağlamak üzere madde
nin sonuna «Yargıtay kararlarının önlemli olanlarını bastırıp mahkemelere ve abone plan avukat
lara'' dağıtımını sağlamak» cümlesi lilâv'e edilmiş bulunmaktadır. 

Madde 46. — Adalet Komisyonunca değiştirilmiş bulunan 46 ncı madde Komisyonumuzca da 
aynen kabul edinmiştir. "..: •: 

Madde 47. —- Yargıtay bütçesinin, -genel bütçe • ilerisinde • 'müstakili olmasını sağlarsak ve bu 
bütçenin Adalet Bakanlığı bünyesinden çıkarılmasını hedef tutmak üzere Adalet Komisyonunda 
tasarıya eklenmiş bulunan 47 nci madde Komisyonumuzda yapılan .incelemeler sırasında genel 
bütçe prensiplerine aykırı olması nedenli ile tasarıdan çıkarılmıştır.. 

Madde 48. — Adalet Komisyonunca değiştirilerek kabul edilen 48 nci madde Komisyonumuz
ca da aynen kabul edilmiş ancak madde numarası 47 olarak düzeltilmiştir. 

Madde 49. — Adalet Komisyonunca değiştiril erek kabul edilmiş bulunan .49 ncu madde Ko
misyonumuzca da aynen benimsenmiş sadece madde numarası teselsülün, bozulmaması için 48 ola
rak düzeltilmiştir. 

Madde 50. — Tasarının 47 nci maddesi Adalet Komisyonunca 50 nci madde olarak kabul edil
miş olup, bu madde 49 ncu madde olmak üzere Komisyonumuzca da tasarıda olduğu üzere kabul 
edilmiştir. 

Madde 51. —. Adalet Komisyonunca 5.1 nci madde olarak aynen kabul edilen tasarının 48 nci 
maddesli Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiş madde numarası 50 olarak düzeltttlmıiştir. 

Madde 52. —. Adalet Komisyonunca 52 nci madde olarak kabul edilen tasarının 49 ncu mad
desi Komisyonumuzca da yapılan bir değişiklikle 51 • nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Maddenin birinci fıkrasında geçmietote olan- «Başkan Yardımcısı» deyimi tasarının 6 ncı mad
desinde «Bjaşlkanvekili» olarak düzeltilmiş bulunduğundan, bu düzeltnıeye uygun «olarak bu mad
dedeki .«Başkan yardımcıları» deyim|i «Başkanvekillerii» ,olarak düzdtilmiştir. 

Madde 53. — Adalet Komisyonunca değiştirilmiş bulunan tasarının 50 nci maddesi değiş-
tinilmiş olduğu şekilde ve 52 ncıi madde olarak Komisyonumuzca da beriimsenm,i|§tir. 

Madde 54. — Adalet Komisyonunun değiştirmiş bulunduğu 54 ncü madde Komisyonumuzca 
53 ncü madde olarak aynen benimsenmiştir. 

Mjadde 55. —. Adalet Komisyonunun değiştirimiş bulunduğu 55 nci madde de Komisyonumuzca 
aynıen benimsenmiş ve 54 ncü madde olarak kabul edilmiştir. 

Mjadde '56. —, Adalet Komisyonunca aynen kabul .edilen tasarının 51 nci maddesi Komisyonu
muzca da benimsenmiş, ve 55 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

• Madde 57. — Tasarının 52 ncıi maddesi Adalet Komisyonunca 57 ncıi madde olarak aynen be
nimsenmiş olup, Komisyonumuzca da kabul edilmiş ancak 56 ncı madde olaralk tespit edilmiş
tir.; . 

Geçici madde 1. — Tasarının geçici 1 nci maddesli AdaletKomisyonunda olduğu üzere, Komis
yonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 

. Geçici madde 2. — Tasarının geçici 2 nci maddesi. Adalet Komisyonunda,olduğu üzere Komis
yonumuzda da aynen kajbul edilmiştir, 

Geçiai madde 3. — Tasarının geçici 5 nci maddesi geçici 3 ncü madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

Geçici madde 4. — Tasarının geçici 6 ncı maddesi geçici 4 ncü madde olarak aynen kabul edil-
mfıştıir. 

Geçici madde 5. — Tasarının geçici 8 nci maddesi geçici 5 nci madde olarak aynen kabul edil
miştir. 
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Geçici madde 6. — Tasalımın geçici 9 neu maddesû geçici 6 neı madde olarak aynen kabul ediî-
müştiir. 

Geçici madde 7. — Tasarının geçici 10 nen maddesi geçidi 7 nei madde oflarak aynen kabul edil
miştir. 

Geçici madde 8. — Tasarının gıeteM 11 nçi maddesi geçici 8 nci madde olarak aynen kabul 
edilmiştir. 

Geçici Madde 9. — Adalet Komisyonunca değiştirilerek kabul edilmiş bulunan geçici 9 nen madde 
Komisyonumuzda yapılan müzakereler sonunda yeniden değiştirilmiş ve bu değişiklikte kabul edil-
miştir. 

Adalet Komisyonunun kabul etmiş b^n«d*ığu feapci 9 neu maddenin 1 nci fıkrasında Yargıtay 
raportörlerinin Yüksek Hâ'kimlep Kr»rulun)eı& hâkimlik mesleğine kabullerine karar verilir, hükmü 
yer almaktadır. Maddenin bu şekilde kammtepnası halinde Yüfesek Hâkimler Kurulu raportörle
rin müracaatlarında onları- hâkafeılik mesle^ne: kabule mecbur tutulmaktadır. Anayasanın hâkim
lerin bütün, olzlük iğleri hakkında karaEvejraae yetki sini tanıdığı Yüksek Hâkimler Kurulu bu kararını 
verirken takdir hakkını, kullanmak imkânuıdan, mahrum edilmekte bu suretle Anayasaya aykırı bir 
durum yaratılmaktadır. Diğer taraftan 1597 sayılı Kanunla değişik 45 sayılı Yüksek Hâkimler ve 
Yüksek Savcılar-Kurulu Kanununun 37 nci maddecinde «Yüteseik Hâkimler Kurulu, bir kimsenin 
hâkimlik mesleğine kabul edilip- edilmemesini iMnei fıkrada yazılı esaslara göre takdir eder.» Hük
mü meveudolup, maddenin bu fıkrasına kesinlik verilmesi mezkûr 37 nci maddeye de aykırı düğ
mektedir. Bu itibaria geeiûi 9 neu maddenin1 nci fıkrasındaki cümlenin son kelimesi olan «verilir» 
deyimi «verilebilir» şeklinde düzeltilmiştir. 

Bu maddenin 3 ncü fıkrası 1 nci fıkradaki zorunluluk gözönünde tutularak raportörlere kadro 
sağlanması ile ilgili bir hüküm getirmiştir. Birinci fıkrada yapılan değişiklik sebebiyle bu hükme 
yer kalmadığı gi'bi. teşkilât kanunları ile kacfrü- alınması genel prensibe aykırı bulunmaktadır. Ge
nel Kadro Kanunu hülcümleri ile 657 sayılı Kanunun getirdiği esaslar kadroların ne şekilde alına
cağını açıkça göstermiş ve |)u kadroların bütçe kanunlarına ekleneceğine de işaret etmiştir. Bütçe 
kanunlarının müzakere usulieHhin de değişik bulund^ğ^ı gözönünde tutularak ve genel prensibe uyu
larak maddenin 3 ncü bendi tasandan çıkarılmıştır. 

Geçici Madde 10. — Tasarının geçici13 neü maddesi geeiei 10'neu madde olarak aynen kabul 
edilmiştir. 

Madde 58. — Tasarının 55 nei maddesi aynen kabul edilmiş ve Adalet Komisyonunca 58 olarak 
tespit edilen madde numaram 57 olarak düzeltilmiştir, 

Madde 59. — Adalet Komisyonunca 59 neu madde olarak aynen kabul edilen Tasarının 56 neı 
maddesi Komi'syonıımnzea- da benimsenmiş ve 58 nci madde olarak kaimi edilmiştir. 

Madde 60. — Tasarının 57 nei maddesi Adalet Komisyonunca 60 neı madde olarak aynen benim
senmiştir. Komisyonumuz da bu görüşe katılmış anea'k madde numarası 59 olarak düzeltilmiştir. 

Bu suretle değiştirilerek kabul edilen kanun tasarısı, Anayaım gereğince çıkarıl ması zorunlu bu
lunan kanunlar arasında olması nedeniyle: öncelik ve ivedilikle görüşülmesine karar verilmiştir. 
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Öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere Yüksek Başkan
lığa arz olunur. 

Başkan 
Zonguldak 

K. Ncdimoğlu 

Aydın 
İV. Menteşe 

Edirne 
1. Ertem 

lapasrla 
A /. Balım 

Malaitıya 
/ / . Gökçe 

Ordu 
0. Vural 

Söacü 
Ankara 

M. K. Yılmaz 

Balıkesir 
C. Bilgehan 

.Eskişehir 
/. Aiıgı 

İeel 
C. Okyayuz 

Manisa 
M. Ok 

Sakarya 
N. Bayar 

Yozgat 
Söz hakkını mahfuzdur 

C. Sungur 

Adana 
8. Kıhç 

BurSa 
A. Türksl 

Eskişehir 
8. ÖzUirk 

İzmir 
K. Önder 

Muş 
A. Neftçi 

Samsun 
ti. Ğmlp 

Zonguldak 
8. T. Mnftnoğl-u 

Afyon Karalıkar 
II. Ilamamcıoğlu 

Oorum 
A. Güler 

Hatay 
/ / . Özkan 

Kayseri 
V. Â. Özkan 

Niğde 
/ / . A. Kavurmacıoğlu 

Trateon 
A. Şener 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ • 

YARGITAY KANUNU TASARISI 

B4RÎNÜİ IBÖLtHYE 

Başlangıç, kuruluş ve görev 

MADDE 1. — Yargıtay Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile bu kanunun ve diğer kanunların 
hükümlerime g'öre kurulup görev ifa eden yük sek mahkemelerden (biridir. 

Kuruluş : 

MADDJE 2 .— Yargıtay, Birinci Başkanlık, Birinci Başkanlık Divanı, Yönetim Kurulu, yeteri 
kadar daire, Cumhuriyet (Başsavcılığı ve kalemle rinden meydana gelir. 

Yargıtaym görevleri : . • 

MADDE 3. ~ Yarigıtaym göreıv-leri şunlardır :< 
1. Yatfgıtay; adliye mahkemelerince verilen karar ve hükümleri son merci olarak inceleyip 

karara hağlar. Yurtta adliye mahkemelerince kanun hükümlerinin ve hukuk kurallarının uygu
lanmasında birliği sağlar. Gerektiğinde daire ve kuruluşlar arasında beliren içtihat uyuşmazlık
larını giderir., 

2. Yargıtay daire (başkan ve üyeleri, Cumhuriyet Başsavcısı ile kanunlara göre onlar duru
munda (bulunan kimseler 'aleyhindeki görevden d oğan tazminat dâvalarına ve bunların kiışdisel 
suplarına ait ceza dâvalarına ve kanunlarla gös terilen diğer dâvalara ilk ve son derece mahke
mesi olarak bakar. 

3. Kanunlarla verilen diğer işleri görür. 

Birinci Başkanlık : 

MADDE 4. — Birinci Başkanlık, birinci başkan ve iki birinci başkan yardımcısı ile birinci 
başkanın Yargıtay üyeleri arasından seçeceği genel sekreterden »kurulur. 

Birinci Başkanın görevleri : 

MADDE ö. — Birimci Başkanın görevleri şunlardır: 
1. Yarlgıtayı temlsiil etmek, 
2. Kurullara başkanlık etmek, 
3. Yaıigıtaym verimli ve düzenli çalışmaları nı sağlamak ve bu yolda uygun göreceği tedbirleri 

almak, 
4. Dairelerin çalışana durumları üzerinde ge rekli gördüğü bilgileri yazı ile istemek ve kurul

larca verilen yöneltim kararlarını yerine getirmek, 
5. Zaruret halinde Yargıtaya ait önemli geçici işlerde veya başkanlık ettiği kurullarda dosya 

takrir etmek üzere Yargıtay Başkan ve üyelerini ve tetkik hâkimlerini görevlendirmek, 
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ADALET KOMİSYONU DEĞİŞTİRİŞİ 

Yargıtay kanunu tasarısı 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Başlangıç, kuruluş ve görev 

MADDE 1. — Yargıtay Türkiye Cumhuri
yeti Anayasası ile bu kanun ve diğer kanunla
rın hükümlerine göre kurulup görev ifa eden 
yüksek mahkemelerden biridir. 

Kuruluş : 

MADDE 2. — Tasarının ikinci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Yargıtay in görevleri : 

MADDE 3. — Yargıtayın görevleri şunlar
dır : 

1. Yargıtay, adliye mahkemelerince verilen 
ıkarar ve hükümleri son imerci olarak inceleyip 
karara bağlar. 

2. Yargıtay daire Başkan ve üyeleri, Cum
huriyet Başsavcısı İle kanunlara göre onlar du
rumunda bulunan kimseler aleyhindeki görev
den doğan tazminat dâvalarına ve bunların ki
şisel suçlarına ait ceza dâvalarına ve kanunlar
la gösterilen diğer davalara ilk ve son derece 
mahkemesi olarak bakar. 

3. Kanunlarla verilen diğer işleri görür. 

Birinci Başkanlık : 

MADDE 4. — Birinci Başkanlık, Birinci 
Başkan ve iki Birinci Başkanvekili ile Birinci 
Başkanın Yargıtay üyeleri arasından seçeceği 
genel sekreterden kurulur. 

Birinci Başkanın görevleri: 

MADDE 5. — Birinci Başkanın görevleri 
şunlardır. 

1. Yargıtayı temsil etmek, 
2. Kurullara Başkanlık etmek, 
3. Yargıtayın verimli ve düzenli çalışmala

rını sağlamak ve bu yolda uygun göreceği ted
birleri almak, 

4. Dairelerin çalışma durumları üzerinde 
gerekli gördüğü bilgileri yazı ile istemek ve ku-

Millet Meclisi 
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Yargıtay kanunu tasarısı 

BİRİNCİ BÖLÜM. 

Başlangıç, kuruluş ve görev 

MADDE 1. — Adalelt Komüsyoaıunun birinci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Kuruluş : 

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

Yargıtayın görevleri : 

MADDE 3. — Yargıtayın görevleri şunlar
dır : 

1. — Adliye mahkemelerince verilen karar 
ve hükümleri son merci olarak inceleyip karara 
bağlamak, 

2. — Yargıtay Daire ve Başkan ve üyeleri, 
Cumhuriyet Başsavcısı ile kanunlara göre onlar 
durumunda bulunan kimseler aleyhindeki gö
revden doğan tazminat davalarına ve bunların 
kişisel suçlanma ait ceza davalarına ve kanun
larla gösterilen diğer davalara ilk ve son dere
ce mahkemesi olarak bakmak, 

3. — Kanunlarla verilen diğer işleri görmek. 

Birinci Başkanlık : 

MADDE 4. — Adalet Komisyonunun 4 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Birinci Başkanın görevleri : 
MADDE 5. — Adalet Komisyonumun 5 nci 

maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(Hükümetli teklifi) 

0. Bir dairede ani olarak meydana gelen bir boşluğu doldurmak üzere çok kısa bir süre 
için başka bir daire üyesini, o dairede görevlendirmek, 

7. Yargıtay memur ve taametlilerini denetlemek veya denetletmek, 
8. Başka kanunlarla verilen işleri görmek, 

Başkan yardımcılarının görevi : 

MADDE 6. — Başkan yardımcılarının görevleri şualardır: 
1. (Birinci başkana ait görevlerden, Birinci Başkan tarafından verilenleri yapmak, 
2. ıBiriîici Başkanm yokluğunda kıdem Bira »ma göre ona vekillik etm^k, 

Birinci Başkan yardımoılaraıın da yokluğımda Birinci Başkana en kıdemli ikinci başkan, kı
demlerde eşitlik halinde ise yaşlısı vekillik eder. 

Genel sekreterin görevleri : 

MAJDİDE 7. — öenel 'sökfeter, (Birinci Başkanın vereceği yafci işlerini yü%ürür ve Birinci 
Başkanın idari işlerinin yürütülmesinde ona yardım eder. 

Birinci Başkanlık divam : 
MADDE 8. — Birinci Başkanlık divanı, Birinci Başkanın başkanlığında ikisi ikinci başkan 

olan dört asıl ve iki yedek üyeden kurulur. 

Bunlardan ? 
Bir başkan, bir asıl ve bir yedek üye hukuk dairelerinden; bir başkan, bir asıl, bir yedek üye 

de ceza dairelerinden olmak üzere Yargıtay Büyük Genelı Kurulunca seçilir. 

•Birinci Başkanlık divanı üyeliğine aynı daireden IbiMen failâ kîm«e ŝ glledtnez. 
Mazereti halinde birinci başkan kıdemli başkan yar^Uneısı, kıdemli bâş8&n yardımcısına di-
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(Adalet Komisyonu değiştirici) 

rullarca verilen yönetim kararlarını yerine ge
tirmek, 

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

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

7. Yargıtay memurlarını denetlemek veya 
denetletmek, 

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

Başkanvehillerinin görevi : 

MADDE 6. — Başkanvekillerinin. görevleri 
şunlardır : 

1. Birinci Başkana ait görevlerden, Birinci 
Başkan tarafından verilenleri yapmak, 

2. Birinci Başkanın yokluğunda kıdem sı
rasına göre ona vekillik etmek, 

Birinci Başkan vekillerinin de yokluğunda 
Birinci Başkana ve kıdemli İkinci Başkan, ka
demlerde eşitlik halinde ise yaşlısı vekillik 
eder. 

Genel sekreterin görevleri : 

MADDE 7. — Genel sekreter yönetim işle
rinde Birinci Başkanın yardımcısıdır. Birinci 
Başkanın vereceği yönetim ve yazı işlerini yü
rütür. 

Genel Sekretere Birinci Başkanın onayı 
ile lüzumunde tetkik haki'mlerinden yeteri ka
dar yardımcı ils genel sekreterlik hizmetleri 
için yeteri kadar memur verilir. 

Birinci Başkanlık Divanı : 

MADDE 8. — Birinci Başkanlık Divanı, Bi
rinci Başkanın Başkanlığında ikisi ikinci Baş
kan olan dört asıl ve iki yedek üyeden kuru
lur. 

Bunlardan : 

Bir başkan, bir asıl ve bir yedek üye hu
kuk dairelerinden; bir başkan, bir asıl bir 

(Bütçe Plan Komisyonu değiştirip 

Başkanvekillerinin görevi : 

MADDE 6. — Adalet Komisyonunun 6 ncı 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Genel Sekreterin görevleri : 

MADDE 7. — Adalet Komisyonunun 7 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Birinci Başkanlık Divanı : 
MADDE 8. — Adalet Komisyonunun 8 nci 

maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(Hükümetin teklifi) 

ger başkan yardımcısı vekillik eder. Birinci başkanla yardımcılarının bulunmaması halinde di
van üyesi olan ikinci başkanlardan kıdemli olanı divanın Ibaşkanlık görevini ifa ©der. (Bu tJafcldiiiılde 
kurul noksanı yedeklerle tamamlanır. 

Birinci Başkanlık divanının görevleri : 

MADDE 9. — Birinci 'Başkanlık divanının görevleri şunlardır : 
1. — Yeni gelen üyelerin, dairelerin i§ durumu ve ihtiyaçları gözönünde tutularak yerlerini 

belli etmek, 
2. — Zorunluk 'halinde ikinci başkan Ve üyelerin dairelerini değiştirmek, 
3. — Yargıtay tetkik hâkimleri ile raportörlerin çalışacakları daireleri, kurulları ve görecek

leri işleri belli etmek ve (gerektiğinde yerlerini değiştirmek, 
4. — Yargıtay (başkanları, Cumhuriyet Başsavcısı ve Yargıtay üyelerinin hâkimlik vakar 

ve şerefine ve kişisel haysiyetlerine dokunan ya da vazife icaplarına u^mıyan ihtiyarî eylem ve 
davranışlarından ve kişisel ve görevle iülgili suçlarmdan dolayı ihzari soruşturmanın (bir Yargıtay 
üyesi veya başkan tarafından yapılması Yüksek Hâkimler Kurulunca İstenildiği tialkdSrde bu kfiimse-
yi tesbit etmek, 

5. — Yetkili merciin neresi (olduğu bildirilmemiş ©lan yönetim işlerini yapmak, 
6. — Bu veya başka kanunlarla verilen diğer işleri görmek, 
Birinci Başkanlık divanı üyeleri »kendileri ile ilgili (konularda Birinci 'Başkanlık divanına ka

tılamazlar, 

Yönetim Kurulu : 
(MADDE 10. — Yargıtay Yönetim Kurulu; Yargıtay Birinci Başkanının başkanlığında, 'Cum

huriyet (Başsavcısı ile Yargıtay Büyük G-enel Kurulunca iki yıl için ad çekmek suretiyle belli edi
len üç aşıl ve iki yedek Yargıtay üyesinden meydana gelir. 
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yedek uya de ceza dairelerinden olmak üzere 
Yargıtay Büyük Genel Kurulunca seçilir. 

Birinci Başkanlık Divanı üyeliğine aynı 
daireden birden fazla kimse seçilemez. 

Mazereti halinde Birinci Başkana kıdemli 
başkanvekiîi, kıdemli başkanvekiline diğer 
başkanvekili vekillik eder. Birinci başkanla 
vekiUerinin bulunmaması halinde divan üyesi 
olan ikinci başkanlardan kıdemli olanı divanın 
Başkanlık görevimi ifa eder. Bu takdirde ku
rul noksanı yedeklerle tamamlanır. 

Birinci Başkanlık Divanının görevleri: 

MADDE 9. — Birinci Başkanlık Divanının 
görevleri şunlardır : 

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

2. — Zorunluluk halinde ikinci Başkan 
ve üyelerin dairelerini değiştirmek, 

3. — Yargıtay tetkik hâkimleri ile rapor
törlerin çalışacakları daireleri) kurulları ve 
görecekleri işleri belli etmek ve gerektiğinde 
yerlerini değiştirmek, 

4. — Yargıtay Başkanları, Cumhuriyet Baş
savcısı ve Yargıtay üyelerimin hâkimlik 
vakar ve şerefine ve kişisel haysiyetlerine do
kunan ya da vazife icaplarına uymayan ihti
yarî eylem ve davranışlardan ve kişisel ve 
görevle ilgili suçlarından dolayı ihzari soruş
turmanın bir Yargıtay üyesi veya başkanı 
tarafından yapılması, gerektiği takdirde, bu 
kimseyi tespit etmek, 

5. — Yetkili merciin neresi olduğu bildi
rilmemiş olan yönetim işlerini yapmak, 

6. — Bu veya başka kanunlarla verilen di
ğer işleri görmek, 

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

Yönetim Kurulu : 
MADDE 10. — Yargıtay Yönetim Kurulu; 

Yargıtay Birinci Başkanının başkanlığında, 
Cumhuriyet Başsavcısı, Genel Sekreter ile Bi
rinci Başkanlık Divanınca iki yıl için başka 

kurullarda görev almamış olanlar arasından 

(Bütçe Plan Komisyonu değiştirişi} 

Birinci Başkanlık Divanının görevleri : 

MADDE 9. — Adalet Komisyonunun 9 ncu 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Yönetim Kurulu : 
MADDE 10. — Adalet Komisyonunun 10 

ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(Hükümetin teklifi) 

Birimci Başkanın görevi başında bulunmadığı samanlarda yönetim kurulu birinci başkan yar
dımcılarından birinin başkanlığında •toplanır. Bunların da bulunmaması halinde kurula Cum
huriyet Başsavcısı başkanlık ©der ve kurulun üye noksanı yedeklerden tamamlanır. 

Yönetim Kurulunun görevleri : 

MADDE 11, — Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır : 
1. — Yargıtay İBaşkan ve üyeleri ile tetkik hâkimleri dışında kalan Yargıtay personelinin 

atama, nakil, yükselme, disiplin ve sair özlük işlerini ifa etmek ve bunlarla ilgili karar ve tedbir
leri almak, 

2. — Bu ve başka kanunlarla verilen diğer işleri yapmak, 
Yönetim Kurulu üye tamsayısı ile toplanır ve kararlarını çoğunlukla alır. 

Daireler : 

MADDE 12. — Yargıtayda 15 hukuk ve 9 ceza dairesi vardır. 
Her dairede Yargıtay IBüyük Genel Kurulunca seçilen bir ikinci başkan (daire başkanı) ile bi

rinci başkanlık divanınca görevlendirilen 4 asıl ve yeteri kadar yedek üye bulunur. 

Dairelerin görevleri : 

MADDE 13. — Özel kanunlarda başkaca hüküm bulunmadığı taktirde hukuk dairlerinden; 
Birincisi : Taşınmaz mallara ilişkin mülkiyet hakkına ait asliye ve sulh mahkemelerinden ve

rilen, ikinci, beşinci, altıncı, yedinci, sekizinci, onikinci ve onüçüncü hukuk dairelerinin görevleri 
dışında kalan Ihıüküm Ve kararları, 

ikincisi : Şahıs, aile ve miras hukukuna ait asliye ve sulh tmıahlkeınetataden verilip de altımıcı 
ve sekizinci hukuk dairelerinin görevleri dışında kalan Ihüküm ve kararlan, 

Üçüncüsü : Sulh mahkemelerinden verilip de ikinci, beşinci, altıncı, sekizinci, dokuzuncu, 
onbirinci ve onikinci (hukuk dairelerinin görevleri dışında ikalan Ihüküm ve kararlan, 

Dördüncüsü : Asliye mahkemelerinden verilen, haksız eylem ve (haksız mal edinmeden genel ve 
özel kanunlardan doğan tazminat ve alacak dâvaları ile sözleşmelerden meydana gelen uyuş
mazlıklara İlişkin Ihüküm ve kararları, dâvanın nakli, hâkim reddi, taşınmaz mallar hukuku ile 
ilgili dâvalar ayrık olmak üzere hukuk, ticaret ve icra işlerine ait yangı yeri belirtilmesi1 ve asliye 
mahkemelerinden verilip de diğer hukuk dairelerinin görevleri dışında İkalan büküm ve kararlan, 

Beşincisi : 4753 ısayılı Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu ile 5613 sayılı Kanunun '6 ncı maddesi 
uyannea iskân' İşlerinden dolayı toprak mahkemesi sıf âtiyle verilen hükümlerle, kamulaştırma 
ve 634 ısayılı Kat Mülkiyeti Kanununa ilişkin uyuşmazlıklara dair Ihüküm ve kararlan, 

Altıncısı : Vakfa ilişkin hüküm ve kararlarla asiliye ve sulh miaJhlkemelieriiJnidıen verilip de k&ıy-
niaikfara, öjzfel Ve gıemjel sularla, şıül'a, iştira ve vefa haklarına, paydaşlar veya mirasçılar arasında 
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ad çekmek suretiyle belli edilen iki asıl ve iki 
yedek Yargıtay üyesinden meydana gelir. 

Birinci Başkanın görevi başında bulun
madığı zamanlarda yönetim kurulu birinci 
başkanvekillerinden birinin başkanlığında top
lanır. 

•Yönetim Kurulunun görevleri : 

MADDE 11. — Yönetim Kurulunun görev
leri şunlardır. 

1. — Yargıtay Başkan ve üyeleri ile tetkik 
hâkimleri dışında kalan Yargıtay personeli
nin atama ve nakil, yükselme, disiplin ve sair 
Özlük işlerimi ifa etmek ve bunlarla ilgili karar 
ve tedbirleri almak ve yönetmelikleri yapmak, 

2. — Bu ve ba?ka kanunlarla verilen diğer 
işleri yapmak, 

Yönetim Kurulu üye tamsayısı ile toplanır 
ve kararlarını çoğunlukla alır. 

Daireler 

9 MADDE 12. — Yargıtayda 15 Hukuk ve 
Ceza Dairesi vardır. 

Her dairede Yartgıtay Büyük Genel Kurulun
ca seçilen bir ikinci başkan (daire başkanı) ile 
Birinci Başkanlık Divanınca görevlendirilen 
yeteri kadar üye bulunur. 

Dairelerin gör evleri : 

MADDE 13. — Tasarının 13 ncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

(Bütçe Plan Komisyonu dcğiştİrişi) 

Yönetim Kurulunun görevleri : 

MADDE 11. — Adalet Komisyonunun 11 nci 
maddesi aynan kabul edilmiştir. 

Daireler : 
MADDE 12. — Adalet Komisyonunun 12 nci 

maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Dairelerin görevleri : 

MADDE 13. — özel kanunlarda başkaca hü
küm bulunmadığı takdirde hukuk dairelerim
den, 

Birincisi : Taşınmaz mallara ilişkin mülkiyet 
hakkına ait asliye ve sulh mahkemelerinden ve
rilen, ikinci, beşinci, altıncı, yedinci, sekizinci, 
onikinci ve ondördüncü hukuk dairelerinin gö
revleri dışında kalan hüküm ve kararları, 

ikincisi : Şahıs, aile ve miras hukukuna ait 
asliye ve sulh mahkemelerinden verilip de al
tıncı ve sekizinci hukuk dairelerinin g'örevleri 
dışında kalan hüküm ve kararları, 

Üçüncüsü : Sulh mahkemelerinden verilip 
de ikinci, beşinci, altıncı, sekizinci, dokuzuncu, 
onbirinci ve onikinci hukuk dairelerinin görev
leri dışında kalan hüküm ve kararları, 

Dördüncüsü : Asliye mahkemelerinden veri
len haksız fiil ve haksız mal edinmeden genel 
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taşınır ve taşınimlaz mallanın taksam ve şjiyuunıuaı giderilmesi davalarına asliye ve sulh ve ticaret 
mahkemelerinden verilip de kira (bağitından doğan tahliye dâvalarına, tahliye ile birlikte görü
len kira karşılığı ve tazminat dâvalarına, nişan bozmadan doğan hediyelerin geri 'alınması ve taz
minat dâvalarına, nüfus kütüğü ve yaş kayıtlarının düzeltilmesi öz ve soyadının . değiştirilmesine 
ilişkin hüküm, ve kararlan, 

Yedincisi : 766 sayılı Tapulama Kanununun 6 ncı maddesi uyarınca kurulan tapulama mahke
meleri tarafından verilen hüküm ve kararları, 

Sekizincisi : Züyedliğe dayanılarak taşınmaz maların aynî hakkında açılan dâvalara ilişkin 
asliye ve sulh mahkemelerince verilen hüküm ve kararlarla taşınmaz malların iktisabı, zamanaşı
mı ile tesciline ilişkin hüküm ve kararları, 

Dokuzuncusu : 1475 sayılı tş Kanunu, 274 sayılı Sendikalar Kanunu, 275 sayılı Tüplü 1§ Söz
leşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu, 212 sayılı Basım mlelsîelkünide çalışanlarla çalıştıranlar aıra»ıın(d)aM 
ilişkileri düzenliyen Kanunla, Deniz iş Kanunundan doğan uyuşmazlıklara değinen, 10 ncu hukuk 
dairesinin görevi dışında kalan ve iş mahkemelerinden verilmiş olan lıüküm ve kararları, 

Onuncusu : 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kamımı ile 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve diğer 
bağımsız çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanundan d/oğan uyuşmazlıklara ilişkin olarak iş 
mahkemelerinden verilen hüküm, ve kararlan, 

Onbirincisi : Türk Ticaret Kanununun uygulanmasından ve onun diğer kanunlarla yer alma 
sına rağmen ticari hüküm saydığı kurallara göre asliye ve sulh mahkemelerinden verilen ve 15 ncî 
hukuk dairesinin görevi dışında kalan hüküm ve kararlan, 

Onikincisi : icra ve iflâs Kanununun uygulanmasından doğan dâva, itiraz ve şikâyetler dolayı-
siyle icra tetikik ımercilerinden verilen ve 13 ve 15 nci hukuk dairelerinin görevleri dışında kalan 
hüküm ve kararlan, 

Onüçüncüsü : Borçlar Kanununun özel sözleşme türlerinden satış ve trampa, bağışlama, ariyet 
ve karz, vekâlet, vekâlietsiz tasarruf, kefalet, ölünceye kadar bakıp gözetme, adi ortaklık, alacağın 
temliki, borcun nakli, [Sözleşmeleri ile iljgili bütün alacak ve tazminat dâvalan, kira parasının tah
sili, kira parasının tahsili ile birlikte kira parasının belli edilmesi dâvalanna ilişkin asliye mahke
melerinden verilen hüküm Ve kararlarla, icra tetkik mercilerinden umumi hükümler çevresinde ve
rilen istihlkak ve icra ve iflâs Kanununun 277 - 280 nci madde hükümlerine değinen iptal dâvala
nna ilişkin hüküm ve kararlan, 

Ondördünoüsü : Mülkiyetin gayriaynî haklara ilişkin olup da, asliye ve sulh mahkemlelerinden 
verilen, ikinci, beşinci, altıncı, yedinci, sekizinci ve onikincd hukuk dairelerinin görevleri dışında 
kalan hüküm ve kararlarla, kamu mallarından mera, yaylak, kışlak dâvalan ve şahsi haklara da
yanan taşınmazın tapuya tescili ve el atmanın önlenmesi dâvalan ve 2613 sayılı Kadastro ve Tapu 
Tahriri Kanununun 27 nci maddesinde yazılı ve 5572 sayılı Kanuna dayanılarak görevlendirilen 
asliye mahkemelerince verilen hüküm ve kararlan ve taşınmaz mallar hukukuna ilişkin dâvalarda 
yargı yerinin belli edilmesi işlerini, 

OnbeşincİBİ : Ticari nitelik taşıyan ya da taşımayan bütün istisna sözleşmelerinden doğan uyuş
mazlıklar hakkında asliye mahkemelerinden verilen kararlarla, 6183 sayılı Âmme alacaklannın tah
sili usulü Kanununa dayanan istihkak dâvalarına ilişkin hüküm ve kararlan, 

inceler ve karara bağlarlar. 

CEZA DAİRELERİNDEN : 

Birincisi : Türk Ceza Kanununun 2 nci kitabının 9 ncu babında yer alan ölüm, ağır hapis ve 
beş seneden fazla hapis ve kamu hizmetlerimden daimî olarak yasaklık cezalarını gerektiren ve 
diğer dairelerin görevlerine girmiyen cürümlere ait hüküm ve kararlan, 

İkincisi : Sulh ceza mahkemelerinden Oeza Kanununa göre verilen ve diğer dairelerin görevleri
ne girmiyen suçlara ait hüküm ve kararlan, 
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ve azal kanunlardan doğ-an tazminat ve alacak 
davaları ile »özleşmelerden meydana gelen uyuş
mazlıklara ilişkin hüküm ve kararlan, davanın 
nakli, hâkim reddi, taşınmaz mallar hukuiku ile 
ilgili; davalar ayrık olmak üzere hukuk ticaret 
ve icra işlerine ait yargı yeri belirtilmesi ve as
iliye mahkemelerinden verilip de diğer hukuk 
dairelerinin görevleri dışında kalan hüküm ve 
kararlan, 

Beşincisi : 4753 sayılı çiftçiyi topraklandır
ma Kanunu ile 5613 sayılı Kanunun 6 ncı mad
desi uyarınca iskân işlerinden dolayı toprak 
mahkemesi sıf atiyle verilen hükümlerle, kamu
laştırma ve 634 sayılı kat mülkiyeti Kanununa 
ilişkin uyuşmazlıklara dair hüküm ve kararları, 

Altıncısı : Vakfa ilişkin hüküm ve kararlar
la asliye ve sulh mahkemelerinden verilip de 
kaynaklara, özel ve genel sulara, şüf'a, iştira ve 
vefa haklarına, paydaşlar veya mirasçılar arasın
da, taşınır ve taşınmaz mallann taksim şüyuunun 
giderilmesi davalanna asliye ve sulh ve tica
ret mahkemelerinden verilip de kira dağıtı
mından doğan tahliye davalannı, tahliye İle 
birlikte görülen kira ikarşilığı ve tazminat da
valanna, nişan bozmadan doğan hediyelerin ge
ri alınması ve tazminat dâvalarına; nüfus kü
tüğü ve yaş kayıtîannın düzeltilmesi öz ve soy
adının değiştirilmesine ilişkin hüküm ve karar
lan, 

Yedincisi: 766 sayılı Tapulama Kanunu 6 ncı 
maddesi uyannca kurulan mahkemeleri tara
fından verilen hüküm ve kararları, 

Sekizincisi : Zilliyedliğe dayanılarak taşın
maz mallann aynî hakkında açılan davalara 
ilişirin asliye ve sulh mahkemelerince verilen 
hüküm ve kararlarla taşınmaz mallann iktisa
bı, zaTnanaşımıyle tesciline ilişkin hüküm ve ka
rarlan, 

Dokuzuncu : 1475 sayılı iş Kanunu, 274 sa
yılı Sendikalar Kanunu, 275 sayılı Toplu iş Söz
leşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu, 212 sayılı 
Basın Mesleğinde çalışanlarla çalıştıranlar ara
sındaki ilişkileri düzenleyen Kanunla, Deniz İş 
Kanunundan doğan uyuşmazlıklara değinen, 
onuncu hukuk dairesinin görevi dışında kalan 
ve iş mahkemelerinden verilmiş olan hüküm ve 
kararlan, 
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Üçüncüsü : Orman Kanunu gereğince açılmış ceza idâvaları sonunda verilen hüküm, ve karar
ları ve âmmenin emniyeti için dâva nakli ve Ceza Kanununun mevkii meriyete vazı'na mütaaîlik 
kanunun 36 ncı maddesinde yazılı ve Yargıtaya verilmiş yargı yeri belirtme konularını, 

Dördüncüsü : Türk Ceza Kanununun 456/3 noü maddesine giren cürümlerden dolayı verilen 
hüküm ve kararlarla, diğer ceza dairelerinin görevleri dışımda kalan hüküm ve kararları, 

Beşincisi : Türk Ceza Kanununun 2 nci kitabının 3 ncü babının, birinci, ikinci ve üçüncü fasıl
larında ve aynı kanunun 403 ilâ 410 ncu maddelerinde ve 8 nci babında yazılı suçlara ilişkin hü
küm ve kararları, 

Altıncısı : Türk Ceza Kanununun ikinci kitabının altıncı babının üçüncü ve dördüncü fasılların
da ve onuncu babı ile 5917 sayılı Kanunda yazılı hususlara ait hüküm ve kararlan, 

Yedincisi : Memurların kaçakçılık hükümlerine göre cezalandırılan veya cezası artırılan suçla
rına ilişkin 'hüküm ve kararlar jile, özel kanunlarda yazılı lolup da diğer dairelerin görevlerine gir-
miyen suçlara ilişkin hüküm ve kararları, 

Sekizincisi : Türk Ceza Kanununun ikinci kitabının üç ve altıncı b ablarında yazılı olup da, 
5 ve 6 ncı ceza dairelerinin görevlerine giren suçlar ayrık olmak üzere aynı kitabın 1, 2, 3, 4, 5, 6 
ve 7 nci bablarnıda yer alan ağır cezalıları cürümler ile dokuzuncu babında belirtilen Türk Ceza 
Kanununun 468, 470 ve 473/2 nci maddelerde yazılı suçlarla, 171 sayılı toplantı ve gösteri yürü
yüşleri hürriyeti ve 6187 sayılı vicdan ye toplantı hürriyetinin korunması ve 298 sayılı seçimlerin 
tamel hükümleri ve seçmen kütükleri, 1475 sayılı iş ve 506 sayılı -Sosyal Sigortalar, 274 sayılı Sen
dikalar ve 275 sayılı Toplu iş iSözleşmesi ve Grev ve Lokavt hakkındaki kanunlara ilişkin hüküm 
ve kararları, 

Dokuzuncusu : 6136 sayılı Ateşli silâh ve bıçaklar hakkındaki Kanun ile Türk Ceza Kanunu
nun taksirli suçlara ilişkin 383 ve 389 ncu maddelerine giren ağır cezalıları cürümlere ve aynı ka
nunun 455 nci maddeısine uyan ölüme sebebiyet suçlarına ait hüküm ve kararları; 

inceler ve karara bağlarlar. 
466 sayılı Kanun dışı yakalanan veya tutuklanan kimselere tazminat verilmesi hakkındaki ka

nuna göre verilen kararlar, esas kanunları itibariyle hangi ceza dairesinin görevine giriyorsa o 
ceza dairesinde incelenir ve karara bağlanır. 

Yargılanmaları Yargıtaya aidolan hâMm, savcı ve memurların dâvaları, eylemin niteliğine gö
re benzeri eylemlere ilişkin hüküm ve kararların inceleme yeri olan daireye ve bu dairelerden çıka
cak kararların temyiz yolu ile incelenmesi de ceza dâva daireleri kuruluna aittir. Şu kadar ki, asıl 
dâvayı gören daire kurulu mensupları ceza dâva daireleri kuruluna katılamaz, 

Hüküm veren daire, ceza dâva daireleri kurulu kararına uymıyarak kendi kararında ısrar et
mesi halimde, ceza dâva daireleri kurulunca verifecek ikinci karar kesin olup, ilgili dairece uyul
ması zorunludur. 

Yukardaki bentte gösterilen hâkim, savcı ve memurlara ait dâvalarda ceza dairelerinin görev
lerinin tâyininde mahkemeye sevk maddeleri esas alınır. Muhtelif suçlara ait dâvalarda en ağırını 
incelemeye yetkili daiıe görevlidir. Temyiz halinie bunlardan, sadece temyiz isteğine konu olanlar 
nazara alınır. 
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Onuncusu : 506 sayılı Sosyal Sigortalar Ka
nunu ile 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve 
diğer bağımsız çalışanlar Sosyal Sigortalar Ku
rumu Kanunundan doğan uyuşmazlıklara 'iliş
kin olarak iş mahkemelerinden verilen hüküm 
ve kararları, 

Onbirincisi : Türk Ticaret Kanununun uy
gulanmasından doğan ve onun diğer kanunlar
da yer almasına rağ-men ticarî hüküm saydığı 
15 nci hukuk dairesinin görevi dışında kalan 
hüküm ve kararları, 

Onikincisi : icra ve İflâs Kanununun uygu
lanmasından doğan dava, itiraz ve şikâyetler 
dolayısıyle icra tetkik meroilerinden verilen ve 
13 ve 15 nci hukuk dairelerinin görevleri dı
şında kalan hüküm ve kararları, 

Onüçüncüsü : Borçlar Kanununun özel ve 
sözleşme türlerinden satış ve trampa, bağışla
ma, ariyet ve karz, vekâlet, vekâletsiz tasarruf, 
kefalet, ölünceye kadar bakıp gözetme, âdi or
taklık, alacağın temlüM, borcun nakli, sözleş
meleriyle ilgili bütün alacak ve tazminat dava
ları, kira parasının tahsili, kira parasının tahsi
liyle birlikte kira parasının belli edilmesi dava
larına ilişkin asliye mahkemelerinden verilen 
hüküm ve kararlarla, icra tetkik mercilerinden 
umumî hükümler çevresinde verilen istihkak ve 
icra ve ifslâs Kanununun 277 - 280 nci madde 
hükümlerine değinen iptal davalarına ilişkin 
hüküm ve kararları, 

Ondördüncüsü : Mülkiyetin gayriaynî hak
lara ilişkin olup, da asliye va sulh mahkemele
rinden verilen, ikinci, beşinci, altıncı, yedinci, 
sekizinci ve onikinci hukuk dairelerinin görevle
ri dışında kalan hüküm ve kararlarla, kamu 
mallarından mera, yayla, kışlak davaları ve 
şahsî haklara dayanan taşınmaz tapuya tescili 
ve müdahalenin önlenmesi dâvaları ve 2613 sa
yılı Kadastro ve Tapu Tahriri Kanununun 27 
nci maddesinde yazılı ve 5572 sayılı Kanuna 
dayanılarak görevlendirilen asliye mahkemele
rince verilen hüküm ve kararları ve taşınmaz 
mallar hukukuna ilişkin davalarda yargı ye
rinin belli edilmesi işleririi, 

Onbeşincisi : Ticarî nitelik taşıyan ya da ta
şımayan bütün istisna sözleşmelerinden doğan 
uyuşmazlıklar hakkında asliye mahkemelerin
den verilen kararlarla, 6183 sayılı Âmme Ala-
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caklarının tahsil usulü Kanununa dayanan is
tihkak dâvalarına ilişkin hüküm ve kararlan, 

inceler ve karara bağlar. 

Ceza dairelerimden : 

Birincisi : Türk Ceza Kanununun 2 nci kita
bının 9 ncu babında yer alan ölüm, ağır hapis 
ve 5 seneden fazla hapis ve kamu hizmetlerin
den daimî olarak yasaklık cezalarını gerektiren 
ve diğer dairelerin görevlerine girmeyen cü
rümlere ait hüküm ve kararları, 

ikincisi : Sulh ceza mahkemlerinden Ce
za Kanunim göre verilen ve diğer daire
lerin görevlerine girmeyen suçlara ait hüküm 
ve kararları, 

Üçüncüsü : Orman Kanunu gereğince açıl
mış ceza davaları sonunda verilen hüküm ve 
kararları ve âmmenin emniyeti için dava nakli 
ve Ceza Kanunun mevkii meriyete vazına mü
teallik Kanunun 36 ncı maddesinde yazılı ve 
Yargıtaya verilmiş yargı yeri belirtme konula
rını, 

Dördüncüsü : Türk Ceza Kanununun 456/3 
ncü maddesine giren cürümlerden dolayı veri
len hüküm ve kararlara, diğer ceza daireleri-
nin dışında kalan hüküm ve kararlan, 

Beşincisi : Türk Ceza Kanununun ikinci ki
tabın üçüncü babının, birinci, ikinci ve üçüncü 
fasıllarında ve aynı kanunun 403 İlâ 410 ncu 
maddelerinde ve 8 nci babında yazılı suçlara 
ilişkin hüküm ve kararları, 

Altıncısı : Türk Ceza Kanununun 2 nci kita
bının altıncı babının üçüncü ve dördüncü fasıl-
lannda ve onuncu babıyle 5917 sayılı Kanunda 
yazılı hususlara ait hüküm ve kararları, 

YedüncM : Memurlann kaçakçılık hüküm
lerine göre cezalandınlan veya cezası artınlan 
suçlarına ilişkin hüküm ve kararlarıyle, özel 
kanunlarda yazılı olup da, diğer dairelerin gö
revlerine girmeyen suçlara ilişkin hüküm ve 
kararları, 

Sekizincisi : Türk Ceza Kanununun 2 nci 
kitabının 5 ve 6 ncı baplarında yazılı olup da, 
5 ve 6 ncı ceza dairelerinin görevlerine giren 
suçlar ayrık olmak üzere aynı kitabın 1, 2, 3, 4, 
5, 6 ve 7 nci baplannda yer alan ağır cezalı cü
rümler ile 9 ncu babında belirtilen Türk Ceza 
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İkinci Başkanların görevleri : 

MADDE 14. — ikinci başkanların görevleri şualarıdır : 
1. Dairelerinde ahenkli, verimli ve düzenli bir çalışmanın gerçekleşmesini ve işlerin mümkün 

olan süratle incelenip karara bağlanmasını, dairenin kendi kararları arasında birbirini tufomazlık-
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tkinci Başkanların görevleri : 

MADDDE 14. — tkinci Başkanların görev
leri şunlardır r 

(Bütçe Plan Komisyonu değiştirişi) 

Kanununun 468, 470 ve 473/2 nci maddelerde 
yazılı suçlarla, 171 sayılı Toplantı ve Gösteri 
Yürüyüşleri Hürriyeti ve 6187 sayılı Vicdan ve 
Toplantı Hürriyetinin Korunması ve 298 sayı
lı Seçimlerin Temel hükümleri ve seçmen kü
tükleri, 1475 sayılı İş ve 506 sayılı Sosyal Si
gortalar, 274 sayılı Sendikalar ve 275 sayılı 
Toplu İş Sözleşmesi ve Grev ve Lokavt hakkın
daki kanunlara ilişkin hüküm ve kararları, 

Dokuzuncusu : 6136 sayılı Ateşli Silâh ve 
Bıçaklar hakkındaki Kanun ile Türk Ceza Ka
nununun taksirli suçlara ilişkin 383 ve 389 ncu 
maddelerine giren ağır cezalı cürümlere ve aynı 
kanunun 455 nci maddesine uyan ölüme sebebi
yet suçlarına ait hüküm ve kararlan, 

inceler ve karara bağlarlar. 
466 sayılı Kanun dışı yakalanan veya tutuk

lanan kimselere tazminat verilmesi hakkındaki 
Kanuna göre verilen kararlar, esas kanunları 
itibariyle hangi ceza dairesinin görevine giri
yorsa o ceza dairesince incelenir ve karara bağ
lanır. 

Yargılanmaları Yargıtaya aidolan hâkim, 
savcı ve memurların davaları fiilin niteliğine 
göre benzeri fiillere ilişkin hüküm ve kararla
rın inceleme yeri olan daireye ve bu daireler
den çıkacak kararların temyiz yoluyle incelen
mesi de ceza genel kuruluna aittir. Şu kadar ki, 
asıl davayı gören daire "kurulu mensupları ceza 
genel kuruluna katılamaz. 

Hüküm veren daire, ceza genel kurulu ka
rarına uymayarak kendi kararında ısrar etmesi 
halinde ceza genel kurulunca verilecek ikinci 
karar kesin olup, ilgili dairece uyulması zorun
ludur. 

Yukardaki bentde gösterilen hâkim, savcı ve 
memurlara ait davalarda ceza dairelerinin gö
revlerinin tâyininde mahkemeye sevk maddele
ri esas alınır muhtelif suçlara ait davalarda en 
ağır incelemeye yetkili daire görevlidir. Temyiz 
halinde bunlardan, sadece temyiz isteğine konu 
olanlar nazara alınır. 

İkinci başkanların görevleri : 

MADDE 14. — Adalet Komisyonunun. 14 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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ların önlenmesini sağlamak için gerekli göreceği bütün tedbirleri almak ve özellikle dosyaları tok-
rir edeceklere bu esaslar uyarınca verdirmek ve kemdi yazmıyacağı kararların müsveddelerini ki
min yazacağını belli etmek, 

2. Birinci başkanlığın yetkisi saklı kalmak üzere kalem görevlilerini denetlemek, 
3. Kalem personeli hakkında ilgili kanunda (belirtilen uyarma ve kınama disiplin cezalarını 

uygulamak, 
4. Kararların zamanımda yazılıp dosyaların mahallerine iadesini sağlamak, 
5. Bu ve diğer kanunlarla verilen diğer göj îvleri yapmak, 
Daire Başkanına, gerektiğinde kıdemli üye vekillik eder. 

Yargıtay üyelerinin görevleri : 
MADDE 15. — Yargıtay üyelerinin görevleri şunlardır : 
1. Verilecek dosyaları gerekli şeMİde ve zarıanmda inceleyip kurula takrir etmek, 
2. Bulundukları kurumlarda görüşmeler© ka.ılimak ve oylarım vermek, 
3. Kendilerine verilecek dosyaların karar müsveddelerini yazmak:, 
4. Dairenin ahenkli, verimli ve düzenli çalışmasının sağlanması ve idlerin çabuklukla incele

nip karara bağlanmasında başkana yardım etmek. 

Hukuk ve ceza dâva daireleri kurulları : 
MADDE 16. — Hukuk İDâva Daireleri Kurulu, Hukuk Dairelerinin, ceza dâva daireleri kurulu 

ceza dairelerinin başkanları İle her dairenin kendi üyelerinden gizli oyla ve çoğunlukla seçe
ceği birer üye ve birinci (başkandan meydana gelir. Seçimler her yıl Eylül ayının ikinci haftasın
da yapılır. Asıl üyeden başka iki de yedek üye seçilir. Seçimlere o dairede mevcut asıl ve yedek 
bütün üyeler katılır. Eskilerin yeniden seçilhnesi caizdir. 

Bir daire başkanının veya asıl üyesinin mazereti yahut meslekten ayrılmış »olması halinde yer
leri, kıdem sırasına göre o daireden seçilmiş yedek üyeler ile doldurulur. 

Yedeklerin mazeretleri yahut meslekten ayrılmış olmaları halinde, dairelerinin o gün görevde 
bulunan diğer üyeleri kıdem sırası ile ilgili daireler kuruluna katılır. 

Yargıtay birinci Ibaşkanının (başkanlık etmediği hukuk dâva daireleri kuruluna hukuk daire
lerinden; ceza dâva daireleri kuruluna ceza dairelerinden seçilmiş elan birinci başkan yardımcısı 
başkanlık eder. 
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1. Dairelerinde ahenkli, verimli ve düzenli 

bir çalışmanın gerçekleşmesini ve işlerin müm
kün olan süratle incelenip karara bağlanmasını, 
daiıenin kendi kararları arasında meydana gelen 
ujyuşmazlıklaıin önlenmesini sağlamak için ge
rekli göreceği bütün tedbirleri almak ve özel
likle dosyalan takrir edeceklerî  bu esaslar uya
rınca tespit etmek ve kendi yazmayacağı karar-
lann naniği üye tarafından yazılacağını belli 
etmek. 

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

3. Kalem personeli hakkında ilgili kanun
da belirtilen uyarma, kınama ve kısa sureli dur
durma disiplin cezalannı uygulamak, 

4. Kararların zamanında yazılıp dosyalann 
mahallerine iadesini sağlamak, 

5. Bu ve diğer kanunlarla verilen diğer gö
revleri yapmak, 

Daire başkanına, gerektiğinde kıdemli üye 
vekillik eder. 

Yargıtay üyelerinin görevleri : 
MADDE 15. — Yargıtay üyelerinin ıgörevle-

ri şunlardır : 
1. Kendilerine verilecek dosyalan gerekli 

şekilde ve zamanında inceleyip kurula takrir 
etmek ve kararlan yazmak, 

2. Bulunduklan kurullarda görüşmelere 
katılmak ve oylarını <velrmek, 

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

Hukuk ve Ceza Genel Kurulları : 
MADDE 16. — Hukuk ve Ceza Genel Kurul-

lan, daire Başkanlarının en az yansından bir 
fazlasının katılması şartıyle ilgili kurullara 
bağlı daireler sayısının en az iki katı üye sayı
sı île tcyplafliırlar. 

Yartgıitay Birinci Başkanının Başkanlık et
mediği ya da bulunmadığı zamanlarda Hukuk 
Genel Kuruluna hukuk daireleründen, Ceza Ge
nel Kurullarına ise ceza dairelerinden seçilmiş 
olan birinci baskanvekili başkanlık eder. 

(Bütçe Plan Komisyonu değiştirişi) 

Yargıtay üyelerinin görevleri : 
MADDE 15. — Adalet Komisyonunun 15 

nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Hukuk ve ceza genel kurulları : 
MADDE 16. — Hukuk ve ceza genel kurul

ları, bu kurullara bağlı daireler sayısının en az 
iki katı üye ile toplanır. Genel kurullara daire 
başkalarının en az yarısından bir fazlasının ve 
başkanlarının katıldığı dairelerden bir, katıl-
madiği dairelerden iki üyenin iştiraki zorunlu
dur. 

Yargıtay Birinci Başkanının başkanlık etme
diği, ya da bulunmadığı zamanlarda hukuk ge
nel kuruluna hukuk dairelerinden, ceza genel 
kuruluna ise ceza, dairelerinden seçilmiş olan 
birinci baskanvekili başkanlık eder. 
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Birinci başkanla belli kurulda onun yerini tıtacak olan yardımcısının (bulunmaması halin
de, o toplantıya katılmış bulunan daire başkanlırından en kıdemlisi, başkanlık görevini1 yapar; 

İcra ve iflâs 'Kanunundaki ceza hükümlerinin uygulanmasına ilişkin daire kararlarının ceza 
dava daireleri kurulunda tincelennıesi sırasında ilgili dairenin 'başkan ve üyesi de ceza dâva 
daireleri kuruluna katılır. 

Hukuk -ve Ceza Dâva Daireleri kurullarının görevleri : 

MADDE 17. — Hukuk ve ceza dâva daireleri kurullarının görevleri işunlardır : 
1. Yargıtay dairelerinin bozma kararlarına karşı direnmeye dair (verilen mahkeme kararlannı 

inceleyip kesin lolarak karar vermek, 
2. Yargıtay datüreferindeaı birimin: 
a) Müstakar içtihadından veya aynı dâva daireleri kuruluna mensup diğer fbir dairenin 

içtihadından dönmek isterse, 
h) Benzer olaylarda Ibiılbirine uymiyan kar arlar vermiş bulunursa, 
o) Hukuk v*eya ceza dâva daireleri kuruluna mensup iki dairenin kararları arasında uyuş

mazlık {bulunursa, 
Bunlan kesin olarak karara bağlamak, 
3. Yargıtay üyeleri ile kanunen onlar durumunda bulunan kimselere ait dâvaları ilk mah

keme olarak ıgörmek ve kesin hükme bağlamak V3 ilk mahkeme olarak lözel dairelerce verilecek 
hüküm ve kararların temyiz ve itiraz yoluyla incelenmesini yapmak, 

4. Kendi kuruluna mensup Yargıtay Hâkimleri hakkında vukubulacak ret isteklerini 
usul kanunları gereğince İnceleyip kesin olarak karara bağlamak, 

5. Bu ve başka kanunlarla verilen diğer göravleri yapmak, 

Yargıtay Büyük Genel Kurulu : 

MADDE 18. — Yargıtay Büyük Genel Kurulu birinci başkanın (başkanlığında ikinci baş
kanlarla (Cumhuriyet Başsavcısı ve üyelerden meydana gelir. 

Birinci Başkanın bulunmadığı hallerde Büyük Genel Kurula başkan yardımcılarından kı
demli olanı; o da yoksa diğer başkan yardımcısı başkanlık eder. Başkan yardımcılannın da bu
lunmaması (halinde başkanlık görevirii, toplantıda bulunan en kıdemli ikinci (başkan yapar. 
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Birinci başkanla 'belli kurulda onun yerini 
tutacak olan başkanveMlleriınin bulunmaması 
'halinde, o toplantıya katılmış olan daire baş
kanlarından en kıdemlisi, başkanlık görevini 
yapar. 

icra ve iflâs Kanunundaki ceza hükümleri
nin uygulamasına ilişkin daire kararlarının Ce
za Genel Kurulunda incelenmesi sırasında ilgili 
dairenin başkan ve en az bir üyesi de Ceza Gef-
nel Kuruluna katılır. 

Hukuk ve Ceza Genel Kurullarının görevleri: 

MADDE 17. — Hukuk ve Ceza Genel Ku
rullarının .görevleri şunlardır : 

1. Yargıtay dairelerinin bozma kararları
na karşı direnmeye dair verilen mahkeme! ka
yarlarını inceleyip kesin olarak karar vermek, 

2. Yargıtay dairelerinden biri, 
a) Yerleşmiş içtihadından dönmek ister-

-se, 
b) Benzer olaylarda birbirine uymayan 

-kararlar vermiş bulunursa, 
c) Hukuk Genel Kuruluna bağlı hukuk 

daireleri arasında ya da Ceza Genel Kuruluna 
dahil ceza daireleri arasında içtihad uyuşmazlık
ları bulunursa, 

Bunları kesin olarak karara bağlamak, 
3. Yargıtay üyeleri ile kanunen onlar du

rumunda bulunan kimselere ait davaları ilk 
mahkeme olarak görmek ve kesin hükme bağla
mak ve ilk mahkeme olarak özel dairelerce veri
lecek hüküm ve kararların temyiz ve itiraz yo-
luyle incelenmesini yapmak, 

4. Bu ve başka kanunlarla verilen diğer 
görevleri yapmak, 

Yargıtay Büyük Genel Kurulu : 

MADDE 18. — Yargıtay Büyük Genel Ku
rulu, birinci başkanın başkanlığında başkanve-
Mlleri, ikinci başkanlarla Cumhuriyet Başsavcı
sı ve üyelerden meydana gelir. 

Birinci Başkanın bulunmadığı hallerde Bü
yük Genel Kurula başfeanveMlâerinden kıdem
li olanı; o da yoksa diğer başkanvekili başkanlık 
eder. Baştoanvekillerinih de bulunmaması halinde 
başkanlık görevini, toplantıda bulunan en kı
demli ikinci başkan yapar. 

(Bütçe Plan Komisyonu değiştirişi) 

Birinci Başkanla bel kurulda onun yerini 
tutacak olan başkanvekillerinin bulunmaması 
hallinde, o toplantıya katılmış olan daire baş
kanlarından en kıdemlisi, başkanlık görevini 
yapar. 

icra ve iflâs Kanunundaki ceza hükümleri
nin uygulanmasına ilişkin daire kararlarının 
ceza genel kurulunda incelenmesi sırasında ilgi
li dairenin başkan ve en az bir üyesi de ceza 
genel kuruluna katılır. 

Hukuk ve ceza genel kurullamıın görevleri : 

MADDE 17. — Adalet Komisyonunun 17 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Yargıtay büyük genel kurulu : 

MADDE 18. — Adalet Komisyonunun 18 nci 
madesi aynen kabul edilmiştir. 
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Yargıtay Büyük Genel Kurulunun görevleri : 

MADDE 19. — Yargıtay 'Büyük iGtenel Kurulunun görevleri şunlardır : 
1. Birinci Balkanın, Başkan yardımcılarının, daire başkanlarını ve (bu kanunda gösterilen ku-

rulların üyelerini seçmek, 
2. Anayasa Mahkemesi ile Yüksek Hâkimler Kuruluna, kanunlarında (belli edilen sayıda asıl 

ve yedek üye seçmek. 
3. Cuınhuriyet Başsavcısını seçmek, 
4. özel kanunların Yargıtay üyesinin katılmasını lönıgiördüğü kurallara üye seçmek, 
5. Yargıtayın varlık /ve görevlerini ilgilendiren alanlarda Anayasanın 149 ncu maddesi uya

rınca Anayasa Mahkemesine Yargıtay birinci başkanı tarafından iptal dâvası açılmasına karar 
vermek, 

6. Yargltay üç yönetmeliğini yapmak ve gerektiğinde değiştirmek, 
7. İkinci başkanların, (başkanlık edeceği daireleri belli 'etmek, gerekirse yerlerini değiştirmek, 
8. Hukuk Ve ceza dâva daireleri kurulları; ıbir daire ille mensubolduğu dâva daireleri ku

rulu; (hukuk veya ceza dairelerinden biri ile bu dairenin nıensubolmadığı dâva daireleri kurulu; 
bir ceza daîre'si ile bir (hukuk dairesi arasında hâsıl olacak içtilhat uyuşmazlıklarım (halletmek, 
bunlar arasında vukubulacak içtilhat değiştirme taleplerini karara bağlamak, 

9. Bu Ve başka kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak, 
Yargıtay Büyük Genel Kurulu görevlerinin yapılmasında içinden seçeceği bir komisyona ha

zırlık (çalışması yaptırabilir. 

tçtihadlarm birleşmesini istemek yetkisi : 
MADDE 20. — tçtihadların birleştirilmesini birinci başkan doğrudan doğruya veya Yargı-

taydaM dairelerin ya da genel kurulların verdikleri karar sonucunda gerekçeli yazı file başvurma
ları ya da (Cumhuriyet Başsavcısının bîazat başvurması halinde, İlgili kuruldan ister. 

Diğer merci veya kişilerin gerekçeye dayanan yazılı başvurmaları (halinde, içtihadı birleştirme 
yoluna gitmenin gerekip gerekmediğine birinci başkanlık divanı karar verir. Bu karar kesindir. 

içtihadı birleştirme kararlarının değiştirilmesi ya da kaldırılmasının istenmesi de yukardaki 
usule bağlıdır. 

İçtihadı birleştirene konusu cezaya ilişkin ise Cumhuriyet Başsavcısı bu kurullara üye olarak 
katılma ve oy vermıe yetkisine sahiptir. 
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Yargıtay Büyük Genel Kurulunun görevle
ri: 

Ku-MADDE 19. — Yargıtay Büyük Genel 
rulunun görevleri şunlardır : 

1. Birinci başkanı, başkanlveMlerini, daire 
(başkanlarını ve bu kanunda gösterilen kurulla-
nn üyelerini seçmek, 

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

3. Cumhuriyet Başsavcısını seçmek, 
4. Özel Kanunların Yargıtay üyejsinin ka

tılmasını öngördüğü kurullara üye seçmek, 
5. Yargıtayın varlık ve görevlerini ilgilen

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

6. Yargıtay iç yönetmeliğini yapmak ve 
gerektiğinde değiştirmek, 

7. Hukuk Genel Kurulunun benzer olaylar
da birbirine aykırı biçimde verdiği kararları 
ile Ceza Genel Kurulunun yine benzer olaylar
da birbirine aykırı olarak verdiği kararları ya 
da Hukuk Genel Kurulu ile Ceza Genel Kurulu, 
Hukuk Genel Kurulu ile bir Hukuk Dairesi, Hu
kuk Genel Kurulu ile bir Ceza Dairesi, ya da 
Ceza Genel Kurulu ile bir Ceza Dairesi, Ceza 
Genel Kurulu ile bir Hukuk Dairesi ya da bir 
Hukuk Dairesi ile bir Ceza Dairesi arasındaki 
içtihat uyuşmazlıklarını gidermek ve İçtihadla-
n birleştirmek, 

8. Bu ve başka kanunlarla verilen diğer 
görevleri yapmak, 

Yargıtay Büyük Genel Kurulu görevlerinin 
yapılmasında içinden seçeceği bir komisyona 
hazırlık çalışması yaptırılabilir. 

İçtihatların birleşmesini istemek yetkisi : 

MADDE 20. — içtihatların birleştirilmesini 
birinci başkan doğrudan doğruya veya Yargı-
taydaki dairelerin ya da Genel Kurulların ver
dikleri karar sonucunda gerekçeli yazı ile baş
vurmaları ya da Cumhuriyet Başsavcısının biz
zat başvurması halinde, ilgili kuruldan ister. 

Diğer merci veya kişilerin gerekçece daya
nan yazılı başvurmaları halinde, içtihadı bir-

(Bütçe Plan Komisyonu değiştirişi) 

Yargıtay Büyük Genel Kurulunun görevleri : 

MADDE 19. — Adalet Komisyonunun 19 ncu 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

İçtihatların birleşmesini istemek yetkisi : 

MADDE 20. — Adalet Komisyonunun 20 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Alınmış lalan ilke kararları çevresinde içtihadı birleştirme (görüşleri yürütülür ve kararları 
yazılır. 

içtihadı birleştirme kararlan benzer hukukî konularda Yargıtay dairelerini ve Adalet Mahke
melerini bağlar. 

Başkanlar Kurulu : 
MADDE 21. —^Başkanlar Kurulu birinci başkan ile daire başkanlarından kurulur. 
Birinci başkanın bulunmadığı (hallerde başkanlar kurulunun Ibaşkaniik görevi birinci baş

kan yardımcılanndan kıdemlisi tarafından, onun da bulunmaması Ihalinde diğer başkan yardımcısı 
tarafından ifa edilir. 

Başkanlar Kurulunun görevleri : 

MADDE 22. — /Başkanlar 'Kurulunun görevleri şunlardır : 
1. Daireler arasında meydana (gelen görev uyuşmazliklannı kesin karara (bağlamak, 
2. Dairelerden birinin yıl içinde gelen işleri normal çalışma dle karşılanamıyacak oranda 

artmış ve daireler arasında iş bakımından bir dengesizlik meydana gelmişse, takvim yılı başında 
toplanıp bîr kısım işleri başka daireye vermek, 

3. İçtihadı birleştirme görüşmelerine ve fcararlannın yazılmasına ilişkin olarak ilke kararları 
almak, 

4. Bir dairede birikmiş işleri sonuçlandırmak amacı ile bir üyenin dairesini geçici olarak de
ğiştirmek, 

5. Bu ve başka kanunlarla verilen diğer işleri görmek, 
Başkanlar kurulunda, oylarda eşitlik halinde birinci başkanın katıldığı tarafın oyları üstün tu

tulur. 
Mazeretleri olmadıkça başkanlar, başkanlar kuruluna katılmak zorundadırlar. 
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leştirme yoluna gitmenin gerekip gerekmedi
ğine Birinci Başkanlık Divanı karar verir. Bu 
karar kesindir. 

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

içtihadı birleştirme konusu cezaya ilişkin 
ise Cumhuriyet Başsavcısı bu kurullara üye ola
rak katılma ve oy verme yetkisine sahiptir. 

Alınmış olan ilke kararları çevresinde içti
hadı birleştirme görüşmeleri yürütülür ve ka
rarlan yazılır. 

kararları benzer huku-
dairelerini ve Adalet 

içtihadı birleştirme 
kî konularda Yargıtay 
mahkemelerini bağlar. 

İçtihadı birleştirme kararlarının niteliğini 
açıkça belirten özeti kararın verilmesini izle
yen en kısa zamanda Yüksek Hâkimler Kurulu
na ve Adalet Bakanlığına bildirilir. Yüksek 
Hâkimler Kurulu ve Adalet Bakanlığı bütün 
adalet mahkemelerine ve Cumhuriyet savcılık
larına bu kararların en kısa zaman içinde duyu
rurlar. 

Başkanlar Kurulu : 

MADDE 21. — Başkanlar Kurulu Birinci 
Başkan ile Birinci başkanveklilieri ve daire baş
kanları tarafından kurulur. 

Birinci başkanın bulunmadığı hallerde baş
kanlar kurulunun başkanlık görevi, birindi baş-
kanveki'llerinden kıdemlisi tarafından, onun 
da bulunmaması halinde diğer başkanvekili ta
rafından ifa edilir. 

Başkanlar Kurulunun görevleri : 

MADDE 22. 
leri şunlardır : 

Başkanlar Kurulunun görev-

1. Hukuk ve ceza daireleri arasında mey
dana gelen görev uyuşmazlıklarını kesin 
karara bağlamak; şu kadar ki, ceza daire
leri arasındaki görev uyuşmazlıkları ceza dai
releri başkanlar kurulu ve hukuk daireleri ara
sındaki görev uyuşmazlıkları ise hukuk daire
leri Başkanlar Kurulu tarafından.karara bağla
nır. 

2. Direlerden birinin yıl içinde gelen işleri 
normal çalışma ile karşılanamayacak oranda 

(Bütçe Plan Komisyonu değiştirişi) 

Başkanlar Kurulu : 

• MADDE 21. — Adalet Komisyonunun 21 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Başkanlar kurulunun görevleri: 

MADDE 22. — Adalet Komisyonunun 22 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Yargıtay mensuplarının disiplin işlemleri: 

MADDE 23. — Yargıtay Başkan ve üyeleri ile Cumhuriyet Başsavcısı hakkında disiplin cezası 
uygulamak yetkisi Yüksek Hâkimler Kurulu Genel Kuruluna aittir. 

Yüksek Hâkimler Kurulu bunların^ Yargıtay hâkimliğinin vakar ve onuruna dokunan, kişisel 
haysiyet ve itibarlarım kıran, ya da görev icaplarına uymıyan davranışlarından dolayı haklarında 
disiplin kovuşturmasını gerektiren eylemin ağırlığına göre «uyarma», «görevden çekilmeye davet» 
işlemlerinden birini uygular. 

Yukardaki fıkrada yazılı eylem ve davranışları, her ne biçimde olursa olsun haber alan Yargı
tay Birinci Başkanı gerekli işlemin yapılması için durumu Yüksek Hâkimler Kuruluna bildirir. 
Yüksek Hâkimler Kurulunun ilgili bölümü yapacağı veya yaptıracağı inceleme neticesinde bu ko
nuda soruşturma yapılması gerektiği sonucuna vardığı takdirde dosyayı bir raporla Yüksek Hâ
kimler Genel Kuruluna gönderir. Aksi halde bir işleme yer olmadığına kesin olarak karar verir. 
Şu kadar ki, inceleme mutlaka ilgili bölümün bir üyesi veya bir Yargıtay üyesi tarafından yapı
lır. 

Yüksek Hâkimler Genel Kurulunca yapılacak soruşturmada, Kurul Başkanı ilgilinin savunma
sını ister, ilgili dilerse kendi ya da göndereceği vekille savunmasını yapabilir. 

Yüksek Hâkimler Genel Kurulu gerektiğinde soruşturmanın bir veya birkaç üyesi tarafından 
yapılmasına da karar verebilir. 

Yüksek Hâkimler Kurulu Genel Kurulu delilleri serbestçe takdir eder, ve üyelerinin üçte iki
sinin bir oyda birleşmesi ile karar verir. 

Uyarma cezası ile görevinden çekilmeye davet cezasının tâyin eden karar aleyhine ilgili, tebliğ 
tarihinden itibaren 15 gün içinde konunun bir defa daha incelenmesini istiydbilir. îtiraz üzerine 
inceleme, evrak üzerine yapılır. Yüksek Hâkimler Kurulu Genel Kurulu itirazı yerimde görfürse 
cezayı tümü ile kaldırır veya değiştirir. 

îtiraz üzerine verilen kararlar aleyhine başka mercilere başvurulamaz. 
Kesinleşmiş olan görevden çekilmeye davet kararının tebliği tarihinden itibaren ilgili mezun 

sayılır ve bir ay içinde görevinden çekilmediği1 ya da emekliliğini istemediği takdirde görevden 
çekilmiş sayılır. 
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artmış ve daireler arasında iş bakımından bir 
dengesizlik meydana gelmişse, takvim yılı ba
şında toplanır, bir kısım işleri başka daireye 
vermek, 

3. İçtihadı birleştirme görüşmelerine ve 
kararlarınım yazılmasına ilişkin olarak ilke ka
rarlan almak, 

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

Başkanlar Kurulunda oylarda eşitlik halin
de başkanın katıldığı tarafın oyları üstün tu
tulur. 

Kanunî mazeretleri olmadıkça başkanlar, 
Başkanlar Kuruluna katılmak zorundadırlar. 

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

Yargıtay Birinci Başkanı, Birinci Başkanve-
killeri, İkinci Başkanları ve üyeleri ile, Cumhu
riyet Başsavcısının disiplin işlemleri : 

MADDE 23. — Yargıtay Birinci Başkanı, 
Birinci başkanvekilleri, ikinci Başkan ve üye
leri ile Cumlhuriyet Başsavcısı hakkında disiplin 
cezası uygulama yetkisi haysiyet divanına ait
tir. 

Haysiyet Divanı, Birinci Başkanın Başkan
lığında, Cuırihurryet Başsavcısı ile her daireden 
bir üyenin katılması ile tenkil edilir. 

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

Haysiyet Divanı üye tam sayısı ile toplanır 
ve 2/3 çoğunlukla karar verilir. 

Birindi Başkanın yokluğunda kıdemli Birin
ci Başkanvekili Haysiyet Divanına başkanlık 
eder. Haysiyet Divanı, Yargıtay üyeliğinin vakar 
ve onuruna dokunan kişisel haysiyet ve itibarı
nı kıran ya da ^örev icaplarına uymayan davra
nışlarından dolayı haklarında disiplin kovuş
turmasını gerektiren eylemin ağırlığna göre 
«uyarma, görevinden çekilmeye davet» işlemle
rinden birinS uygular. 

Yukardaki fıkrada yazılı eylem ve davranış
ları her ne biçimde olursa olsun Birinci Başkan 

(Bütçe Plan Komisyonu değiştirişi) 

Yargıtay Birinci Başkanı, Birinci Başkanve-
killeri, ikinci Başkanları ve üyeleriyle, Cumhuri
yet Başsavcısının disiplin işlemleri; 

MADDE 23. — Adalet Komisyonunun 23 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Kalemler : * 

MADDE 24. — Yargıtay Birinci Başkanlığı ile Yargıtay dairelerinde ve kurumlarından birer* 
kalem (bulunur. 

Kalemlerde bir yazı işleri müdürü, yeteri kadar kalem şefi, memur, kâtip, mübaşir ve odacı 
bulunur. 

Yazı İşleri Müdürlüğünle atanmada hukuk mezunları tercih edilir. Hukuk mezunu talip bulun
madığı takdirde lise veya ticaret lisesi mezunu olmak, veya en az beş yıl süre ile kalem şefliği, 
ilk dereceli mahkemelerde aynı süre ile başkâtiplik yapmış olmak zorunludur. 

Kalem şefliğine atanabilmek için lise ya da ticaret lisesini bitirmiş olmak veya Yargıtayda 
ya da ilk dereceli mahkemelerde beş yıl ve daha fazla süre ile kâtiplik yapmış olmak gerekir. 

Kalem kadrolarına yapılacak atamalarda ve atanacakların bütün özlük hakları ile sair işlem
lerinde bu kanunda yazılı istisnalar dışında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Hâkimler 
Kanununun ilgili hükümleri yönetim kurulunca uygulanır. 

Açılan kadrolara ilk kez atanacaklar yönetim kurulunca yapılacak açık yarışma sınavı ile belli 
edilir. Naklen atanacaklar için daire başkanı ya da âmirinin ve Cumhuriyet Başsavcılığı kalem
leri için Cumhuriyet Başsavcısının inhaları göz önünde tutulur. 
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gerekli soruşturma işlemini yapmak üzere duru
mu Birinci Başkanlık Divanına bildirir. 

Adalet Bakanlığı ile Yüksek Hâkimler Ku
rulundan gelen ihbar ve şikâyetlerin sonucu 
Adalet Bakanlığına veya Yüksek Hâkimler 
Kuruluna bidirilir. 

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

Birinci Başkanlık Divanı yapacağı ya da 
yaktıracağı soruşturma sonunda toplanan delil
leri yeterli görürse; aoruşturma dosyasının bir 
raporla Yüksek Haysiyet Divanına gönderilme
sine, aksi takdirde bir işleme' yer olmadığına 
kesin olarak karar verir. 

Haysiyet Divanı Başkanı ilgilinin savunma
sını ister, iligiDi dilerse kendi ya da göndereceği 
vekil aracılığı ile savunmasını yapabilir. 

Haysiyet Divanı, delilleri serbestçe takdir 
eder. 

Bu kararlar aleyhine ilgili tebliğ tarihinden 
itibaren 15 gün içinde konunun bir defa daha 
incelenmesini Haysiyet Divanından isteyebilir. 
itiraz üzerine inceleme evrak üzerinde yapılır. 
itiraz yerinde görülürse ceza tümü ile kaldırılır 
ya da değiştirilir, itiraz üzerine verülen karar
lar kesindir. 

Kesinleşmiş olan görevden çekilmeye davet 
kararının tebliğinden itibaren ilgili mezun sa
yılır ve bir ay içinde görevden çekilmediği ya 
da emekliliğini istemediği takdirde görevden çe
kilmiş sayılır. 

Kalemler : 

MADDE 24. — Yargıtay Birinci Başkanlığı 
ile Yargıtay dairelerinde ve kurullarında birer 
kalem bulunur. 

Kalemlerde bir yazı işleri müdürü, yeteri 
kadar kalem şefi, memur, kâtip, mübaşir ve oda
cı bulunur. 

Yazı işleri müdürlüğüne atanmada hukuk 
mezunları tercih edilir. Hukuk mezunu talip 
bulunmadığı takdirde lise veya Ticaret lisesi 
mezunu lolmak, veya en as 5 yıl süre ile kalem 
şefliği, ilk dereceli mahkemelerde aynı süre ile 
başkâtiplik yapmış olmak zorunludur. 

Kalem şefliğine atanabilmek için lise ya da 
Ticaret lisesini bitirmiş olmak veya Yargıtaiyda 

(Bütçe Plan Komisyonu değiştirişi) 

Kalemler' : 
MADDE 24. — Yargıtay Birinci Başkanlığı 

ile Yargıtay dairelerinde ve kurullarında birer 
kalem bulunur. 

Kalemlerde bir yazı İşleri müdürü, yeteri 
kadar kalem şefi, memur, kâtip, mübaşir ve 
odacı bulunur. 

Yazı işleri müdürlüğüne atanmada hukuk 
mezunları tercih edilir. Hukuk mezunu talip 
bulunmadığı takdirde lise veya ticaret lisesi 
mezunu olmak, veya en az beş yıl süre üe ka
lem şefliği, ilk dereceli mahkemelerde aynı süre 
ile başkâtiplik yapmış olmak zorunludur. 

Kalem şefliğine atanabilmek için lise yada 
ticaret lisesiısti bitirmiş olmak veya Yargıtay'da 
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Açılan kadrolara atama için sınav yapılacağı uygun görülecek araçlarla ilân edilir. Hânda 607 

sayılı Kanunun 47 nci maddesindeki yönler açıkça belirtilir. 
657 sayılı Kanunun 46, 50, 51, 52 nci maddeleri hükümleri uygulanmaz. 
Yarışma sınavında kazananlar başarı sırasına göre bir çizelge ile tesbit olunarak en üst dere

cede basan kazananlardan bağlamak üzere sırası ile atama yapılır. Hukuk Fakültesi mezunlan 
için sınav şartı aranmaz. 

Yazı iğleri müdürlerinin görevleri : 
MADDE 25. — Yazı işleri müdürü, kalemin birinci derecede sorumlu görevlisidir. Kalem işleri

nin düzenle yürütülmesini sağlar ve Yargıtay îç Yönetmeliğinde gösterilen görevleri yapar. 

ÎKÎNCÎ BÖLÜM 

Görevlerin yapılması ve yetkilerin kullanılması 

Toplantı ve kararlar : 
MADDE 26. — Yargıtay daireleri ile kurulları oylamaya katılacakların tümünün hazır bulun

ması ya da bu kanunla belli edilen çoğunluğun meydana gelmesi halinde toplanırlar. 
Görüşmeler gizli olur. Daire ve kurullarda kararlar çoğunlukla verilir, özel hükümler saklıdır. 
Daireler ve genel kurulların toplu olarak reddi caiz değildir. 

Dairelerin çalışması : 
MADDE 27. — Daireler bir ikinci başkan ve dört üyenin katılması ile toplanırlar ve salt ço

ğunlukla karar verirler. 
Daireler, iş durumu zorunlu kıldığı ve yeter üye bulunduğu takdirde, birinci fıkradaki toplan

ma sayısına uyulmak şartı ile, iki ya da daha çok kurullar halinde çalışabilirler. Bu kurullarda 
başkanlık görevini, kurula katılan en kıdemli üye yapar. 
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ya da ilk dereceli mahkemelerde 5 yıl ve daha 
fazla süre ile kâtiplik yapmış olmak gerekir. 

Kalem kadrolarında yapılacak atamalarda 
ve atanacakların bütün özlük haklan ile şâir 
işlemlerinde bu kanunda yazılı istisnalar dışın
da 057 sarılı Devlet Memurları Kanunu ile Hâ
kimler Kanununun ilgili bükümleri yönetim 
kurulunca uygulanır. 

Açılan kadrolara ilk kez atanacaklar yöne
tim kurulunca yapılacak açık yarışma sınavı 
ile belli edilir. Naklen atanacaklar içlin daire 
başkanı ya da âmirinin ve Cumhuriyet Başsav
cılığı kalemleri için Cumhuriyet Başsavcısının 
inhaları giözbnünde tutulur. 

Açılan kadrolara atama için sınav yapılaca
ğı uygun görülecek araçlarla ilân edilir, ilânda 
057 sayılı kanunun 47 nci maddesindeki yönler 
açıkça belirtilir. 

657 sayılı Kanunun 45, 46, 50, 51, 52, 214,219, 
221 nci maddeleri hükümleri uygulanmaz. 

Yarışma sınavında kazananalar başarı sıra
sına ĝ öre b&r çizelge ile tespit olunarak en üst 
derecede başarı kazananalardan başlamak üze
re sırası ile atama yapılır. Hukun Fakültesi 
mezunları için sınav şartı aranmaz. 

Yazı İşleri Müdürlerinin görevleri : 

MADDE 25. — Tasarının 25 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir 

İKİNCİ BÖLÜM 

Görevleri yapılması ve yetkilerin kullanılması 

Toplantı ve kararlar : 

MADDE 26. — Tasarının 26 nci maddesi ay
nen kabul edümiştir. 

Dairelerin çalışması: 

MADDE 27. — Daireler bir ikinci başkan ve 
dört üyenin katılması ile toplanır., işi müzakere; 
eder ve salt çoğunluk ile karar verirler. 

Millet Meclisi 
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yada ilk dereceli mahkemelerde beş yıl ve 
daha fazla süre ile kâtipEk yapmış olmak ge
rekir. 

Kalem kadrolarına yapılacak atamalarda 
ve atanacakların bütün özlük hakları ile sair 
işlemlerinde bu kanunda yazılı istisnalar dışın
da 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 
Hâkimler Kanununun ilgili hükümleri yönetim 
kuruluaıca uygulanır. 

Açılan kadrolara ilk kez atanacaklar yö
netim kurulunca yapılacak açık yarışma sı
navı ile belli edilir. Naklen atanacaklar için 
daire başkanı ya da âmirinin ve Cumhuriyet 
Başsavcılığı kalemleri için Cumhuriyet Başsav
cısının inhaları gözonünde tutulur. 

Açılan kadrolara atama için sınav yapıla
cağı uygun görülecek araçlarla ilân edilir. 
ilânda 657 sayılı Kanunun 47 nci maddesindeki 
yönler açıkça belirtilir. 

Yarışma sınavında kazananlar başarı sı
rasına göre bir çizelge ile tespit olunarak en 
üst derecede başarı kazananlardan başlamak 
üzere sırası ile atama yapılır. Hukuk Fakül
tesi mezunları için sınav şartı aranmaz. 

Yazı işleri müdürlerinin görevleri : 

MADDE 25. — Tasarının 25 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Görevlerin yapılması ve yetkilerin kullanılması 

Toplantı ve kararlar : 

MADDE 26. — Tasarının 26 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

Dairelerin çalışması : 

MADDE 27. — Daireler bir ikinci başkan 
ve dört üyenin katılması ile toplanır, işi mü
zakere eder ve salt çoğunluk ile karar verirler. 

(S, Sayısı : 774) 
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Daire kararlarında, görüşmeye katılan başkan ve üyelerin adlarının yazılması ve karar çoğun
lukla verilmişse karşı oy yazısının, kararın örnek ve asıllarında gösterilmesi zorunludur. 

Hukuk ve ceza dâva daireleri kurullarının çalışması: 

MADDE 28. — Hukuk ve ceza dâva daireleri kurulları tamsayıları ile toplanır ve oy çokluğu 
ile karar verirler. Şu kadar ki, bir özel dairenin ilk mahkeme olarak verdiği kararın temyiz veya 
itiraz yolu ile incelenmesinde, özel dairede duruşmaya veya karara katılmış olanlar, daireler kuru
lunda bulunamazlar. Bunların yeri o dairenin diğer üyeleri ile doldurulamazsa, diğer dairelerden 
getirilecek yedek üyeler, kurulu tamamlar. 

Tarafların sözlü açıklamalarının dinlenmiş olduğu işlerde o gün dosya incelenip karara varı-
lamadığı takdirde, sonraki oturumda tarafların yeniden dinlenmesine ihtiyacolmaksızın kâğıtla
rın okunması ile yetinilir. 

Yargıtay Büyük Genel Kurulunun çalışması: 

MADDE 29. — Yargıtay Büyük Genel Kurulu, dairelerin her birinin mevcudu bes itibar edi
lerek toplamının üçte ikisi ile toplanır. Şu kadar ki, Yargıtay Büyük Genel Kurulunun toplana
bilmesi için ceza dâva daireleri kuruluna katılması zorunlu üye sayısının yarısı kadar ceza daire
si üyesinin hazır bulunması da şarttır. 

Yargıtay Büyük Genel Kurulu toplantıda bulunanların üçte iki çoğunluğu ile karar verir ancak 
birinci toplantıda üçte iki çoğunluk sağlanamaz ise ikinci toplantıda bulunanların salt çoğunluğu 
ile yetinilir. 

Toplantı nisabı bakımından özel hükümler saklıdır. 

Kurulların gündemi : 

MADDE 30. — Dâva daireleri ve Yargıtay Büyük Genel kurullarında görüşülecek işlerin gün
demi, bu kurullara başkanlık edecek başkan tarafından toplantı gününden bir hafta önce düzen
lettirilerek dairelere dağıtılır. Gündemlerde görüşülecek konular hakkında gerekli bilgiler verilir. 
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Görüşmeye katılan başkan ve üyelerin adla
rı mahallerine gönderilecek örneklerine de ya
zılır. Karar çoğunluk ile verilmişse karşı oy 
yazısı kararın asıl ve örneklerinde gösterilir. Mü
zakereler (gizli cereyan eder. 

Hukuk ve Ceza Genel Kurullarının çalışma
sı : 

MADDE 08. — Hukuk ve Ceza 'Genel Kurul
ları 16 ncı maddede yazılı şekilde toplanır. 
Toplantıda bulunanların üçte iki çoğunluğu 
ile karar verir ancak birinci toplantıda üçte iki 
çoğunluk sağlanamaz ise ikinci toplantıda 
bulunanların üçte iki çoğunluğu ile karar Verir 

Bir özel dairenin ilk mahkeme olarak verdi
ği kararın temyiz veya itiraz yolu ile incelenme
sinde özel dairelerde duruşmaya veya karara 
katılmış olanlar, Genel Kurullarda bulunamaz
lar. 

Tarafların sözlü açıklamalarının dinlenmiş 
olduğu işlerde o gün dosya incelenip karara ya
rılamadığı takdirde, sonraki oturumda taraf
ların yeniden dinlenmesine ihtiyaç olmaksızın, 
kâğıtların okunması ile yetinilir. 

Yargıtay Büyük Genel Kurulunun çalışması : 

MADDE 29. — Yargıtay Büyük Genel Ku
rulu, dairenin her birinin mevcudu beş itibar 
edilerek toplamının en az üçte ikisi ile toplanır. 
Şu kadar ki, Yargıtay Büyük Genel Kurulunun 
toplanabilmesi için Ceza Dava Daireleri Kuru
luna katılması Sorunlu üye sayısının yarısı ka
dar Ceza Dairesi üyesinin hazır bulunması da 
şarttır. 

Yargıtay Büyük Genel Kurulu toplantıda 
bulananların üçte iki çoğunluğu ile karar verir 
ancak birinci toplantıda üçte iki çoğunluk sağ
lanamaz ise ikinci Saplantıda (bulunanların salt 
çoğunluğu ile yetinilk. 

Toplantı nisabı bakımından özel hükümler 
saklıdır. 

• Kurulların gündemi : 

MADDE 30. — Genel Kurullarda görüşüle
cek işlerin gündemi, bu kurullara başkanlık 
edecek başkan tarafından toplantı gününden 
bir hafta önce düzenlettirilerek dairelere dağı-
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Görüşmeye katılan başkan ve üyelerin ad
ları mahallerine gönderilecek karar örnekleri
ne ds yazılır. Karar çoğunluk ile verilmişse 
karşı oy yazısı, kararın asıl ve örneklerinde 
gösterilir. Müzakereler gizli cereyan eder. 

Hukuk ve Ceza Genel kurullarının çalışması: 

MADDE 28. — Adalet Komisyonunun 28 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Yargıtay Büyüli Genel Kurulunun çalışması : 

MADDE 29. — Yargıtay Büyük Genel Ku
rulu, dairenin her birinin mevcudu beş iti
bar edilerek toplamının en az üçte ikisi ile 
toplanır. Şu kadar ki, Yargıtay Büyük Genel 
Kurulunun toplanabilmesi için Ceza Genel Ku
ruluna katılması zorunlu üye sayısının yarısı 
kadar ceza dairesi üyesijnüı hazır bulunması 
da şarttır. 

Yargıtay Büyük Genel Kurulu, toplantıda 
bulunanların üçte iki çoğunluğu ile karar ve
rir, ancak birinci toplantıda üçte iki çoğun
luk sağlanamaz ise, ikinci toplantıda bulunan
ların salt çoğunluğu ile yetinilir. 

~ Toplantı nisabı bakımından özel hükümler 
saklıdır. 

Kurulların gündemi : 

MADDE 30. —• Adalet Komisyonunun 30 ncu 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Nitelikler 

Yargıtay Başkan ve üyelerinin nitelikleri : 

MADDE 31. — Yargıtay üyeliğine seçilebilmek için birinci sınıfa ayrıldıktan sonra, birinci 
sınıfa ayrılmayı gerektiren nitelikleri yitirmemiş bulunmak hâkimlik vakar ve onuruna dokunan 
kişisel haysiyet ve itibarı kıran ya da görevle ilgili her hangi bir suçtan - affa uğramış olsalar 
bile - kesin olarak hüküm giymemiş olmak, bu fıkrada yazılı nitelikte eylemlerden dolayı disiplin 
cezası almamış olmak, yer değiştirme cezasına çarptırılmamış olmak gereklidir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Seçimler 

Başkanların ve Cumhuriyet Başsavcısının seçimi: 

MADDE 32. — Yargıtay Büyük Genel Kurulu; Birinci Başkanı, Cumhuriyet Başsavcısını, Birin
ci Başkan yardımcıları ile İkinci Başkanlarını kendi üyeleri arasından, üye tamsayısının salt ço
ğunluğu ile ve gizli oyla seçer. 

Ancak Birinci Başkan Yardımcılığına seçileceklerden birinin Ceza, diğerinin ise Hukuk Daire
lerinden seçilmesi zorunludur. 

Birinci Başkan Yardımcısı ya da İkinci Başkan seçilmek istiyenler önceden Birinci Başkanlı
ğa başvurmak suretiyle aday olduklarını bildirirler. Seçim gününde, oylamaya başlamadan önce de 
adaylık konulabilir; adayların ad ve soyadları seçime başlamadan önce üyelere duyurulur. 

Yargıtay içinde ve dışında seçimle ilgili olarak propaganda anlamına gelecek davranışlarda bu
lunulamaz. 

Seçimler Birinci Başkanlıkça belli edilen gün ve saatte yapılır. Çalışma saati sonuna kadar 
devam edilir. 

Seçimin ilk üç turunda üye tamsayısının salt çoğunluğu aranır. Sonraki turlar üçüncü turda 
en çok oy alan iki aday arasında ve yukarıdaki kurallar çevresinde aralıksız devam eder. Seçim 
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tılır. Gündemlerde görüşülecek dosyalardaki 
maddî olay 'bozma ve direnme ve temiyiz neden
leri, özet olarak anlaşılır biçimde belli edilir. 

tJÇÜNOÜ BÖLÜM 

Nicelikler 

Yargıtay Başkan ve üyelerinin nitelikleri : 

MADDE 31. — Yarlgıtay Birinci Başkam 
ve Cumhuriyet Başsavcısı seçilebilmek için se
kiz yıl, Yargıtay Birinci Başkanvekali ve ikinci 
Başkam, seçilebilmek için de ailtı yıl süre ile 
Yargıtay üyeliği yapmış olmak zorunludur. 

Yargıtay üyeliğine seçilebilmek için : 
1. Birinci sınıifa ayrıldıktan sonra en az 

üç yıl geçinmiş Ve birinci sınıf a ayrılmayı gerek
tiren nitelikleri yitiırmemiş bulunmak, 

2. Hakimlik vakar ve onuruna dokunan ki
şisel haysiyet ve itibarı kıran ya da görevle il
gili herhangi bir suçtan - affa uğramış olsalar 
bile - kesin olarak hüküm giymemiş olmak, 

3. İkinci bentte yazılı nitelikteki eylem
lerden dolayı disiplin cezası almamış olmak, 

4. Yer değiştirme cezasına çarptırılmamış 
olmak, i 

Gereklidir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Seçimler 

Başkanların ve Cumhuriyet Başsavcısının se
çimi : I 

MADDE 32. — Yargıtay Büyük Genel Ku
rulu Birinci Başkam, Cumhuriyet Başsavcısını, 
Birinci BaşkanveMlleri ile İkinci Başkanlarını 
kendi üyeleri arasımdan, üye tamsayısının salt 
çoğunluğu ile ve gizli oyla seçer. 

İlk üç oylamada sonuç alınmazsa dördüncü 
oylama üçüncü oylamada en çok oy alan iki 
aday arasında yapılır. 

Dördüncü oylamaya katılacak olan aday
ların aldığı oya eşit sayıda oy alanlar da seçime 
katılırlar. 

Oylama adaylardan birinin üye tamsayısı
nın salt yoğunluğu sağlamasına kadar tekrarla
nır. I 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Nitelikler 

Yargıtay Başkan ve üyelerinin nitelikleri : 

MADDE 31. —Adalet Komisyonunun 31 nci 
maddesi aynetti kabul edilmiştir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Seçimler 

Başkanların ve Cumhuriyet Başsavcısının 
seçimi : 

MADDE 32. — Yargıtay Büyük Genel Ku
rulu birinci başkan, Cumhuriyet Başsavcısını, 
birinci başkanvekilleri ile ikinci başkanlarını 
kendi üyeleri arasından, üye tamsayısının 
salt çoğunluğu ile ve gizli oyla seçer. 

ilk üç oylamada sonuç alıınmazsa, dör
düncü oylama, üçüncü oylamada en çok oy 
alan iki aday arasında yapılır. 

Dördüncü oylamaya katılacak olan aday
ların aldığı oya eşit sayıda oy olanlarda 
seçime katılırlar. 

Oylama adaylardan birinin üye tamsayısı
nın salt çoğunluğu sağlamasına kadar tekrar
ladır. 
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bir günde sonuçlanmazsa onu izliyen çalışma günlerinde de sonuç alınıncaya kadar seçime devam 
olunur. 

İkinci Başkanlık seçimi, her boş Daire Başkanlığı için ayrı ayrı yapılır. 
Yargıtay Birinci Başkanı, Birinci Başkan Yardımcıları, İkinci Başkanları ve Cumhuriyet Baş

savcısının görev süreleri 4 yıldır. Süresi bitenler yeniden seçilebilirler. Yeni seçim yapılıncaya 
kadar eski Başkanlar, Başkanlık görevlerine devam ederler. 

Her hangi bir nedenle boşalan Başkanlıklar ve Cumhuriyet Başsavcılığı ile yeniden bir Daire 
kurulup Başkanlık ihdası halinde 15 gün içinde yeniden seçim yapılır. 

Yargıtay Birinci Başkanı ve Birinci Başkan Yardımcıları ile İkinci Başkanları ve Cumhuriyet 
Başsavcısının bu görevlerinden her hangi bir nedenle çekilmeleri ya da istifa etmeleri halinde 
Yargıtay üyeliğinden de çekildiklerini açıkça bildirmedikleri takdirde Yargıtay üyeliği görevleri 
devam. eder. 

Birinci Başkanlık Divanı Seçimi: 

MADDE 33. — Yargıtay Büyük Genel Kurulu üye tamsayısının salt çoğunluğu ile ve gizli oy
la Hukuk ve Ceza dairelerinden olmak üzere birer ikinci Başkanla, birer asil ve birer yedek üye
yi Başkanlık Divanı için seçer. Seçilecek olanların tamamının bir oy pusulasında gösterilmesi su
retiyle oy kullanılması mümkündür. Seçimin ikinci turunda da salt çoğunluk sağlanamadığı tak
dirde çoğunluk oyunu alanlar Başkanlık Divanına seçilmiş sayılırlar. , 

Başkanlık Divanına seçilenlerin görev süresi iki yıl olup tekrar seçilmeleri caizdir. 
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Seçim bir günde sonuçlanmazsa onu izleyen 
çalışma günlerinde de sonuç alınıncaya kadar 
bu adaylar arasında oylamaya devam olunur. 
Bu seçimlerde üye tamsayısının en az üçte iki
sinin hazır bulunması şarttır. 

Birinci Başkanvekilliğine seçileceklerden 
birinin hukuk ve diğerinin ceza daireleri baş
kan ya da üyelerinden olması zorunludur. 

İkinci Başkanlık seçimi her boş daire baş
kanlığı için ayrı ayrı yapılır. 

Birinci başkanveMli ya da ikinci başkan se
çilmek isteyenler seçim gününden önce yazı ile 
Birinci Başkanlığa başvurabilecekleri gibi ilk 
seçim gününde oylamaya başlamadan önce aday
lık konulabilir. 

Birinci Başkanlıkça, seçim başlamadan 
adayların ad ve soyadları üyelere duyurulur. 

Seçimler Birinci Başkanlıkça belli edilen 
günde ve saatte yapılır. Çalışma saati sonuna 
kadar seçime devam olunur. 

Yargıtay Birinci Başkanı, Birinci Başkanve-
killeri, ikinci Balkanları ve Cumhuriyet Baş
savcısının görev süreleri dört yıldır. Süresi bi 
tenler yeniden seçilebilirler. Yeni seçim yapılın
caya kadar eski Başkanlar ve Cumhuriyet Baş
savcısı görevlerine devam ederler. 

Herhangi bir nedenle boşalan Başkanlıklar 
ve Cumhuriyet Başsavcılığı ile yeniden bir dai
re kurulup Başkanlık ihdası halinde 15 gün 
içinde yeniden seçim yapılır. 

İkinci Başkanların kıdeminin tespitinde, 
Yargıtay üyeliğindeki kıdem esas alınır. 

Yargıtay Birinci Başkanı ve Birinci Baş-
kanvekilleri ile İkinci Başkanları ve Cumhuri
yet Başsavcısının bu görevlerinden herhangi 
bir nedenle çekilmeleri ya da istifa etmeleri ha
linde YarPü+ay üyeliğinden de çekildiklerini 
açıkça bildirmedikleri takdirde Yargıtay üye
liği görevleri devam eder. 

Birinci Başkanlık Divanının seçimi : 

MADDE 33. — Tasarının 33 ncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

(Bütçe Plan Komisyonu değiştirişi) 

ıSeçim bir günde sonuçlamazsa, onu izle-
ysn çalışma günlerinde de sonuç alınıncaya 
kadar bu adaylar arasında oylamaya devam 
olunur. Bu seçimlerde .üye tamsayısının en 
az üçte ikisinin hazır bulunması şarttır. 

Birisıci başkanvekilliğine seçileceklerden 
birinin hukuk ve diğerinin ceza daireleri 
balkan ya da üyelerinden olması zorunludur. 

İkinci başkanlık seçimi her boş dair* baş
kanlığı için ayrı ayrı yapılır. 

Birinci başkanvekili ya da ikinci başkan se
çilmek isteyenler seçim gününden önce yazı 
ile birinci başkanlığa başvurabilecekleri gibi 
ilk seçim gününde oylamaya başlamadan önce 
adaylıklarını koyabilirler. 

Birinci başkanlıkça, seçim baklama •'an 
adayların ad ve soyadları üyelere duyurulur. 

Seçimler birinci başkanlıkça belli edilen 
»•ün ve saatte yapılır. Çallıma saati sonrpa ka
dar seçime devam olunur. 

Yargıtay birinci başkan, birinci başkanve-
killeri, ikinci başkanları ve Cumhuriyet Baş
savcısının görev süreleri dört yıldır. Süresi 
bitenler yeniden seçilebilirler. Yen] seçim ya
pılıncaya kadar eski başkalar ve Cumhuriyet 
Başsavcısı görevlerine devam ederler. 

Herhangi bir nedenle boşalan başkanlıklar 
ve Cumhuriyet Başsavcılığı ile yeniden bir 
daire kurulup başkanlık ihdası halinde 15 gün 
içinde yeniden seçim yapılır. 

İkinci başkanlaiTi kıdeminin tespitinde, 
Yargıtay üyeliğindeki kıdem esas alınır. 

Yargıtay birinci başkanı ve birinci başkan-
vekilleri ile ikinci başkanları ve Cumhur'iyet 
Başsavcısının bu görevlerinden h0rhanig; bir 
nedenle çekilmeleri ya da istifa ebeleri ba.rn-
de Yar<ntay üverğ'nden de çekiM'klsrinp alık
ça bildirmedikleri takdirde Yargıtay üyeliği 
görevleri devam eder. 

Birinci Başkanlık divanının seçimi : 

MADDE 33. — Tasarının 33 ncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir; * 
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BEŞİNCÎ BÖLÜM 

Daire ve Kurulların Yardımcıları 

Tetkik Hâkimleri : 

MADDE 34. — Yargıtayda yeteri kadar tetkik hâkimi bulunur. Tetkik hâkimleri birinci sı
nıfa ayrılmış veya ikinci sınıf hâkimlerle, üçüncü sınıfta ild yılını doldurmuş olanlar arasından 
Yüksek Hâkimler Kurulunca atanırlar. 

Atamanın gecikeceği ve tetkik hâkimine ihtiyacı zorunlu bulunduğu hallerde, münhal bulunan 
tetkik hâkimliği kadrolarına, bu kadrolara atanmak niteliğine sahip hâkimlere Yüksek Hâkimler 
Kurulunca geçici yetki verilebilir. 

Tetkik hâkimlerinin yükseltilmelerinde, Hâkimler Kanununun 39 ncu maddesinde yazılı nite
liklerle birlikte çalıştıkları Kurul veya Daire Başkanlarının düşüncelerini belirten belgeler de göz 
önünde tutulur. 

Tetkik hâkimlerinin Yargıtay hizmetlerinde geçirdikleri süreler hâkimlik mesleğinde geçmiş sa
yılır. 

Tetkik hâkimlerinin görevleri : 

MADDE 35. — Tetkik hâkimleri kurul ve daire başkanlarının kendilerine verecekleri dosya 
ve evrakı süresinde incelerler dosya ve evrak hak landa bir rapor düzenlerler. Kararlara ve yapıla
cak işlere ilişkin düşüncelerini rapora yazıp kurullara bildirmekle yetinirler. 

Raportörler : 

MADDE 36. — Yargıtayda 1250 sayılı Kanuna göre çalışmakta olan raportörler, çalıştıkları 
daire ve kurul başkanının gözetim ve denetimi altında kanunlarında belirtilen görevleri ifa eder
ler. 

ALTINCI BÖLÜM 

Oumhuriyet Başsavcılığı 

Kuruluş : 

MADDE 37. — Cumhuriyet Başsavcılığı, bir Cumhuriyet Başsavcısı ile bir Cumhuriyet Başsav
cı Başyardımcısı ve yeteri kadar Cumhuriyet Başsavcı yardımcıları ve Yargıtay Ceza Daireleri
nin sayısı ve görevleri göz önünde tutularak yeteri kadar kalemlerden meydana gelir. 
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Propaganda yasaklığt : 

MADDE 34. — Yargıtayda yapılan bütün 
seçimlerde, Yargıtayın içinde ve dışında seçim
le ilgili olarak propaganda anlamına gelebilecek 
davranışlarda bulunulamaz. 

BEŞİNCİ BÖLtJM 

Daire ve Kurullarının Yardımcıları 

Tetkik Hâkimleri : 

MADDE 35. — Tasarının 34 ncü maddesi 
35 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Tetkik Hâkimlerinin görevleri : 

MADDE 86. — Tasarının 35 nci maddesi 36 
ncı madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Raportörler : 

MADDE 37. — Tasarının 36 ncı maddesi 37 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

ALTINCI BÖLÜM 

€umlhuriyet Başsavcılığı 

Kuruluş : 

MADDE 38. ^- (Cumhuriyet Başsavcılığı, 
Cumlhuriyet Başsavcısı ile îbir Cumhuriyet Baş
savcı Başyardımcısı ve yeteri kadar Cumhuriyet 
Başsavcı yardımcıları ile Cumhuriyet Başsavcı
lığı kaleminden meydana gelir. 

(Bütçe Plan Komisyonu değiştirişi) 

Propaganda yasağı: 

MADDE 34. — Yargıtay'da yapılan bütün 
seçimlerde, Yargıtay'ın içinde ve dışında se
çimle ilgili olarak propaganda anlamım gele
bilecek davranışlarda bulunulamaz. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Daire ve kurulların yardımcıları 

Tetkik hâkimleri : 

MADDE 35. — Tasarının 34 ncü maddesi 
35 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Tetkik hâkimlerinin görevleri : 

MADDE 36. — Tasarının 35 nci maddesi 
36 ncı madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Raportörler : 

MADDE 37. — Tasarının 36 ncı maddesi 
37 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

ALTINCI BÖLÜM 

Cumhuriyet Başsavcılığı 

Kuruluş : 

MADDE 38. — Cumhuriyet Başsavcılığı; 
Cumhuriyet Başsavcısı ile bir Cumhuriyet 
Başsavcı Başyardımcısı ve Cumhuriyet Baş
savcı yardımcıları ile Cumhuriyet Başsavcılığı 
kaleminden meydana gelir. 
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Cumhuriyet Başsavcısının görevleri : 

MADDE 38. — Cumhuriyet Başsavcısının göreyleri şunlardır : 
1. Cumhuriyet Başsavcılığını temsil etmek, 
2. Anayasa Mahkemesinde savcılık görevini yapmak, 
3. Ceza işlerine ilişkin içtihatların birleştirilmesi müzakere ve kararlarına katılıp oyunu kul

lanmak, 
4. Yargıtay üyelerinin kişisel suçlarından dolayı açılan kamu dâvasının duruşmalarına ka

tılmak, 
5. Cumhuriyet Başsavcılığının verimli ve düsenli bir şekilde çalışmasını sağlamak ve bu yol

da uygun göreceği her türlü tedbiri almak, 
6. Cumhuriyet Başsavcı Başyardımcısı ile Cumhuriyet Başsavcı yardımcılarının yükselme ve 

ilerleme fişlerini vermek, 
7. Cumhuriyet Başsavcılığında görevli olanla n sürekli bir biçimde denetim ve gözetim altında 

bulundurmak ya da bu denetim ve gözetimi tensi Gedeceği yardımcılarından birine yaptırmak, 
8. Cumhuriyet Başsavcılığı kalemine naklen atanacak personelin inhalarını yapmak, 
9. Cumhuriyet Başsavcılğında görevli personel hakkında ilgili kanunda belirtilen uyarma ve 

kınama disiplin cezalarını uygulamak, 
10. Bu ve diğer kanunlara verilen görevleri yerine getirmek, 

Cumhuriyet Başsavcı Başyardımcısı ile yardımcılarının görevleri : 

MADDE 130. — Cumhuriyet Başsavcı Başyardımcısı, Cumhuriyet Başsavcısının vereceği görev
lerle birlikte, özel hükümler saklı kalmak kaydı ile, Cumhuriyet Başsavcısının yokluğunda ona 
vekillik eder. Başyardımcının da ibulunmadığı zamanlarda bu görevi en kıdemli Cumhuriyet Baş
savcı yardımcısı yapar. 

Cumhuriyet Başsavcı yardımcıları, kendilerine verilen dosyaların tebliğnamelerini, karar 
düzeltme ve itiraz yoluna 'başvurma işlemlerini Cumhuriyet Başsavcısı adına düzenler ve onun 
yerine imza ederler. Cumhuriyet Başsavcısının vereceği'sair işleri görürler. 

iÇumhuriyet Başsavcı Başyardımcısının birinci sınıfa ayrılmış olanlardan; yardımcıları ise Cum
huriyet savcılığının 7 ncî ve daha yukarı derecelerine ulaşmış bulunanlar arasından atanması zo
runludur. 

Kalemler : 
MADDE 40. — Cumhuriyet (Başsavcılığında Yargıtay Ceza Dairelerinin sayısına ve görevlerine 

karşılık «olmak üzere yeteri kadar kalem bulunur. Kalemlerde bir yazı işleri /müdürü, yeteri kadar 
kalem §efi, memur, kâtip, mübaşir veodacı bulunur. 

Millet Meclisi (S. «ayısı : 774) 



(Adalet Komisyonu değiştirişi) 

Cumhuriyet Başsavcısının görevleri : 

MADDE 39. — Cumhuriyet Başsavcısının 
görevleri şunlardır : 

1. 'Cumhuriyet (Başsavcılığını temsil etmek, 
2. Anayasa Mahkemesinde Savcılık göre

vini yapmak, 
3. Ceza işlerinle ilişkin içtihadlarm birleş

tirilmesi müzakere ve kararlarına katılıp oyu
nu kullanmak, 

4. Yargıtay üyelerinin kişisel suçlarından 
dolayı açılan kamu davasının duruşmalarına 
katılmak, 

5. Cumhuriyet Başsavcılığının verimli ve 
düzenli ibir şekilde 'çalışmasını sağlamak ve hu 
yolda uygun ıgöreceği her türlü tedhiri almak, 

6. Cumhuriyet Başsavcı Başyardımcısı ile 
Cumhuriyet B'aşsavsı yardımcılarının yükselme 

i, ve ilerleme fişlerini vermek, 
7. 'Cumhuriyet Başsavcılığında görevli olan

ları denetim ve îgözetiım ialtında bulundurmak 
ya da "bu den'etim ve gözetimi tensifbedeceği yar
dımcılarından birine yaptırmak, 

8. Cumhuriyet Başsavcılığı kalemine nak
len atanacak personelin inhalarını yapmak, 

9. Cumhuriyet Başsavcılığında görevli 
personel hakkımda İlgili kanunda 'belirtilen 
uyarma, kınama ve kısa süreli durdurma disip
lin ©ezalarını uygulamak, 

10. Bu ve diğer kanunlarla verilen görev
leri yerine getirmek, 

Cumhuriyet BUŞSÜVCI Başyardımcısı ile yar
dımcılarının ıgörevi : 

MADDE 40. — 'Tasarının 39 ncu maddesi 40 
ncı madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Başsavcılığı kalemi : 

MADDE 41. — Cumhuriyet Başsavcılığı ka
leminde bir yazı dişleri müdürü, yeteri kadar ka
lem şefi, memur, mübaşir ve odacı bulunur. 

(Bütçe Plan Komisyonu değiştirişi) 

Cumhuriyet Başsavcısının görevleri : 

MADDE 39. — Adalet Komisyonunun 
39 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Başsavcı Başyardımcısı ile yar
dımcılarının görevi : 

MADDE 40. — Tasarının 39 ncu maddesi 
40 ncı madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Başsavcılığı kalemi : 

MADDE 41. — Adalet Komisyonunun 
41 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(Hükümetin teklifi) 

Bu kanunun 24 ve 25 nci maddelerinde yazılı hükümler 'Cumhuriyet Başsavcılığı kalemleri ve 
mensupları için de uygulanır. 

YKDÎNOÎ BÖLÜM: 

Suçlarla ilgili inceleme, soruşturma ve kovuşturma 

Kişisel ve görevle ilgili suçlar : 

MADDE 41. — Yargıtay Başkanları, Cumhuriyet Başsavcısı ve Yargıtay üyelerinin görevleri 
ile ilgili veya kişisel suçlarından dolayı haklarında soruşturma yapılabilmesi. Yüksek Hâkimler 
Genel Kurulunun kararma bağlıdır. Ancak bu konuda 2556 sayılı Hâkimler Kanununun 111 nci 
maddesi hükümleri saklıdır. 

Yargıtay Başkanları, Cumhuriyet Başsavcısı ve Yargıtay üyelerinin (görevleri ile ilgili veya 
kişisel suçları hakkında Yüksek Hâkimler Kuruluna intikal eden veya ettirilen ihlbar, şikâyet ve
ya soruşturma istekleri yahut belirtilen suçları Yüksek Hâkimler Kurulunun her hangi bir şekil
de haber alması üzerine, kurulan ilgili bölümü gerekli incelemeyi yaparak konuyu soruşturma açıl
masını gerektirir nitelikte bulduğu takdirde tanzim ettiği dosyayı Yüksek Hâkimler Kurulu 
Genel Kuruluna gönderir. Aksi halde vereceği kararla dosyayı işlemden kaldırır. Dosyanın işlem
den kaldırılmasına dair "bölüm kararına karşı ilgililer, kararın kendilerine tebliğinden itibaren 
bir hafta içinde Yüksek Hâkimler Kurulu Genel Kuruluna itiraz edebilirler. îtiraz üzerine verilen 
karar kesindir. 

Yüksek Hâkimler Genel Kurulunca soruşturma açılmasına karar verildiği takdirde keyfiyet 
Yargıtay Birinci Başkanlık Divanı Başkanlığına bildirilir. 

{Soruşturma Yargıtay Ceza Dairesi Başkanlarından'biri taraf mdan yapılır. 
Yargıtay Birinci Başkanlık Divanınca görevlendirilen Ceza Dairesi Başkanı sorgu hâkimleri

nin bu husustaki yetkisini haiz olup, soruşturmayı ikmal ettikten sonra tanzim edeceği fezlekeli 
evrakı Yüksek Hâkimler Kuruluna gönderir. 

Bu şekilde yapılıp, gerektiğinde noksanları bizzat kurulca veya 'soruşturmayı yapan ceza da
iresi başkanına tamamlattırılan dosya, Yüksek Hâkimler Kurulu Genel Kurulunca incelenip son 
soruşturmanın açılmasına mahal görülmezse, bıı konuda verilecek kararla işlemden kaldırılır. 
Son soruşturmanın açılması gerektiği sonucuna varıldığı takdirde, dosya görevle ilgili suçlarda 
Anayasa Mahkemesine, kişisel suçlarda Yargıtay Ceza Dâva Daireleri Kuruluna tevdi olunmak 
üzere Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilir. 

Yüksek Hâkimler Kurulu Genel Kurulu ile Ceza Dâva Daireleri Kurulunun vereceği karar
lar kesindir. 

Yüksek Hâkimler Genel Kurulu ile Yargıtay Birinci Başkanlık Divanınca görevlendirilen 
Yargıtay Ceza Dairesi Başkanı tarafından yapılan soruşturmalarda, yukarda yazılı olanlar dışında 
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun ilk soruşturmaya ilişkin hükümleri uygulanır. Soruşturma 
sırasında Yüksek Hâkimler Kurulu Genel Kurulunun ittihaz edeceği kararlar kesindir. Yargıtay 
Ceza Dairesi Başkanının vereceği tutuklama, tutuklamanın kaldırılmasına veya kefaletle salıve
rilmeye dair kararlar ise, Yüksek Hâkimler Kurulu Genel Kurulunun onaması ile kesinleşir. 

Bu madde gereğince haklarında inceleme ve soruşturma yapılması gerekenlerin, inceleme ve 
soruşturma mercilerinin tâyininde esas, inceleme ve soruşturma altına alındıkları zamandaki sıfat
larıdır. 

1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 15 ve 21 nci maddeleri ile bu kanunda yazılı kovuşturma 
ve usul hükümleri Yargıtay Başkanları ile Cumhuriyet Başsavcısı ve Yargutay üyeleri hakkında 
uygulanmaz. 
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(Adalet Komisyonu değiştirişi) 

Bu Kanunun 24 ve 25 nci maddelerinde ya
zılı hükümler 'Cumhuriyet Başsavcılığı kalemle
ri ve mensupları içlin de uygulanır. 

YEDİNCİ BÖLÜM 

Suçlarla illgili inceleme, soruşturma ve 
kovuşturma 

Kişisel ve görevle ilgili suçlar : 

MADDE 42. — Yargıtay Bıirinci Başkanı, 
Başkanvekllleri, İkinci Başkanları ve üyeleri 
ile 'Cumhuriyet Başsavcısının görevleri ile il
gili veya kişisel suçlarından dolayı haklarında 
soruşturma yapılabilmesi Birinci Başkanlık 
Divanının kararına bağlıdır. Ancak (ağır »ceza
yı gerektiren suçüstü hallerinin hazırlık ve ilk 
Soruşturması genel hükümlere tabidir. 

Birinci Başkanlık Divanı; kendisine intikal 
eden veya ettirilen ilhlbar Ve şikâyetleri inceleye
rek soruşturma açılmasını «gerektirir nitelikte 
gördüğü takdirde ilk soruşturma yapılması 
için Ceza Dairesi Başkanlarından teini 'görev
lendirir. Aksi takdirde dosyanın işlemden kal
dırılmasına karar verir. Bu karar kesindir. 

Soruşturma ile (görevlendirilen başkan sö-
ruşlturmayı ikmal ettikten sonra evrakı Birin
ci Başkanlık Divanına gönderir. 

Yargıtay lOeza Dairesi Başkanı öorlgu hâki
minin yetkisini <haiz 'olup, Ceza Muhakemeleri 
Usulü Kanununun ilk soruşturmaya ait hüküm
lerini uygular. Vereceği tutuklama veya tutuk
lamanın kaldırılması veya kefaletle salıverme
ye ait kararları Birinci Başkanlık Divanının 
onaması ile tekemmül eder. 

Birinci Başkanlık Divanı; (incelediği evrakı 
noksan bulursa tamamlar veya soruşturmayı 
yapan başkana tamamlattırır. 

Son soruşturmanın açılmasına mahal gör
mediği takdirde evrakın işlemden kaldırılması
na kesin olarak karar verir. iSon soruşturmanın 
açılması gerektiği sonucuna varırsa evrakı gö
revle ilgili suçlarda Anayasa Mahkemesine; ki
şisel suçlarda Yargıtay Ceza Genel Kuruluna 
tevdii olunmak iüaere ^Cumhuriyet Başsavcılığı
na gönderdir. 

Sanık Ceza 'Genel Kurulunca verilen kararın 
tefhim veya tebliğinden itibaren Î5 {güm içinde 

(Bütçe Plan Komisyonu değiştirişi) 

YEDİNCİ BÖLÜM 

(Suçlarla ilgili inceleme, soruşturma ve 
kovuşturma 

Kişisel ve görevle ilgili suçlar ; 

MADDE 42. — Yargıtay birinci başkanı, 
başkanvekilleri, ikinci başkanları ve üyeleri 
ile Cumhuriyet Başsavcısının görevleri ile il
gili veya kişisel suçlarından dolayı hakların
da soruşturma yapılabilmesi birinci başkanlık 
divanının kararına bağlıdır. Ancak ağırce-
zayı gerektiren suçüstü hallerinin hazırlık ve 
ilk soruşturması genel hükümlere tabidir. 

Birinci başkanlık divanı; kendisine intikal 
eden veya ettirilen ihbar ve şikâyetleri in
celeyerek soruşturma açılmasını gerektirir ni
telikte gördüğü takdirde ilk soruşturma ya
pılması içdn ceza dairesi başkanlarından bi
rini görevlendirir. Aksi takdirde dosyanın 
işlemden kaldırılmasına karar verir. Bu karar 
kesindir. 

(Soruşturma ile görevlendirilen başkan, 
soruşturmayı ikmal ettikten sonra evrakı bi
rinci başkanlık divanına gönderir. 

Yargıtay Ceza Dairesi Başkanı sorgu hâki
minim yetkisine hak olup, Ceza Muhakeme
leri Usulü Kanununun ilk soruşturmaya ait 
hükümlerini uygular. Vereceği tutuklama veya 
tutuklamanın kaldırılması veya kefaletle sa
lıvermeye ait kararları birinci başkanlık diva
nının onaması ile tekemmül eder. 

Birinci başkajnlık divanı; incelediği ev
rakı noksan bulursa tamamlar veya soruştur
mayı yapan başkana tamamlattırır. 

Son soruşturmanın açılmasına mahal gör
mediği takdirde evrakın işlemden kaldırılma
sına kesin olarak karar verir. Son soruştur
manın açılması gerektiği sonucuna varırsa 
evrakı görevle ilgili suçlarda Anayasa Mah
kemesine, kişisel suçlarda Yargıtay Ceza Ge
nel Kuruluna tevdi olunmak üzere Cumhuriyet 
Başsavcılığına gönderir. 

Sanık ceza genel kurulunca verilen kararı 
tefhim veya tebliğinden itibaren 15 gün 
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(Hükümetin teklifi) 

Disiplin işlemlerinin uygulanması : 

MADDE 42. — Cezaî yönden yapılacak soruşturma ve kovuşturmalar, disiplin işlemlerinin ay
rıca yapılmasına ve uygulanmasına engel teşkil etmez. 

jSEKÎZÎNCÎ BÖLÜM 

Yargıtay Yayın İşleri 

Yargıtay Yayın İşleri Müdürlüğü : 

MADDE 43. — Yargıtay Yayın İşleri Müdürlüğü Yargıtay kuruluşu içerisinde Birinci Baş
kanlığa bağlı olmak üzere Hukuk Fakültesi melunu veya yüksek tahsil yapmış Mr müdürün yö
netiminde bir şefle yeteri kadar memurdan kurulur. 

Yargıtay Yayın İğleri Müdürlüğünün görevleri : 

MADDE 44. — Yargıtay Yayın İşleri Müdürlüğünün görevleri şunlardır. 
1. Yargıtay daire, Hulkuk ve Ceza Dâva Daireleri Kurulu ve İçtihadı Birleştirme kurulların

dan gönderilen emsal ve içtihadı birleştirme kararlarını ilgili oldukları kanun, tüzük ve yönet
melik maddelerine göre özetliyerek tasnif ettikten sonra Birinci Başkanlık Divanma göndermek. 

2. Birinci Başkanlık Divanınca neşrine karar verilen emsal ve içtihadı birleştirme kararları
nın neşrini sağlamak üzere Adalet Bakanlığına göndermek. 

3. Yargıtay kütüphanesini kurmak ve yönetmek. 
4. Görevleri ile ilgili konularda Birinci Başkanlıkça ve Birinci Başkanlık Divanınca verile

cek sair işleri yapmak. 
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(Adalet Komisyonu değiştirişi) 

yeniden tetkikini Ceza Genel Kurulundan iste
yebilir. iBu suretle verilen karar kesindir. 

Haklarında (inceleme ve soruşturma yapıla
cakların, inceleme ve soruşturma mercilerinin 
tayininde son görev ve sıfatları esas alınır. 1402 
sayılı Sıkıyönetim Kanununun 21 nci maddesin
de sözü edilen yetkili izin mercii Yargıtay Bi
rinci Başkanı, Başkanvekilleri, İkinci Başkan
lar ve üyeler 'için Yargıtay Genel Kuruludur. 

Disipin işlemlerinin uygulanması : 

MADDE 43. — Tasarının 42 nci maddesi 43 
ncü madde olarak iaynen kabul edilmiştir. 

iSEKiZINCi BÖLÜM 

Yargıtay yayın işleri 

Yargıtay Yayın İğleri Müdürlüğü : 

MADDE 44. — Yargıtay Yayın İşleri Genel 
Müdürlüğü Yargıtay 'kuruluşu içerisinde Bi
rinci Başkanlığa bağlı olmak üzere Hukuk Fa
kültesi mezunu veya yüksek tahsil yapmış bir 
müdürün yönetiminde bir şefle yeteri kadar 
memurdan kurulur. 

45 nci madde gereğince kararların özetlenip 
tasnifi işleri Yargıtay Başkanı tarafından gö
revlendirilecek bir Yargıtay üyesi veya tetkik 
hâkiminin başkanlığında üçten az olmamak üze
re yeteri kadar tetkik hâkimi tarafından yapı
lır. 

Yargıtay Yayın İşleri Müdürlüğünün görev
leri : 

MADDE 45. — Yayın Müdürlüğü, Yargıtay 
Daire, Genel Kurul ve İçtihadı birleştirme ka
rarlarını kart usulüne 'göre ilıgili oldukları ka
nun, tüzük ve yönetmelik maddelerine göre 
özetleyerek tasnif ettikten sonra kararları ve 
özetini ftilhristleriıyle yayımlamak ve Türk Hu
kukunun (gelişmesine faydalı olacak nitelikteki 
telif ve çeviri eserleri ve yabancı mahkeme iç-
tiihadlarmm çevirilerini yayımlamak ve bu 

(Bütçe Plan Komisyonu değiştirişi) 

içinde yeniden tetkikini Ceza Genel Kurulun
dan isteyebillir. Bu suretle verilen karar kesin
dir. 

Haklarında inceleme ve soruşturma yapıla
cakların, inceleme ve soruşturma mercileriniıı 
tayininde son görev ve sıfatları esas alınır. 
1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 21 nci mad
desinde sözü edilen yetkili izin mercii Yargı
tay Birinci Başkamı, Cumhuriyet Başsavcısı, 
başkanvekilleri, ikinci başkanlar ve üyeler 
için Yargıtay Genel Kuruludur. 

Disiplin işlemlerinin uygulanması : 

MADDE 43. — Tasarının 42 nci maddesi 
43 ncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

ISEKİZİNC1 BÖLÜM 

Yargıtay Yayın İşleri 

Yargıtay Yayın İşleri Müdürlüğü : 

MADDE 44. — Yargıtay Yayın İşleri Mü
dürlüğü Yargıtay kuruluşu içerisinde birinci 
başkanlığa bağlı olmak üzere hukuk fakültesi 
mezımu veya yüksek tahsil yapmış bir müdü
rün yönetimimde bir şefle memurlardan kuru
lur. 

45 nci madde gereğince kararların özetle
nip tasnifi isleri Yargıtay Başkanı tarafın
dan görevlendirilecek bîr Yargıtay üyesi veya 
tetkik hâkiminin başkanlığında üçfceja az ol
mamak üzere tetkik hâkimleri tarafından ya
pılır. 

Yargıtay Yayın İşleri Müdürlüğünün gö
revleri : 

MADDE 45. — Yayın Müdürlüğü, Yargı
tay daire, genel kurul ve içtihadı birleştirme 
kararlarını kart usulüne göre ilgili oldukları 
kanun, tüzük ve yönetmelik maddelerine göre 
özetleyerek tasnif ettikten sonra kararlan ve 
özetini fihristleri île yayımlamak ve Türk hu
kukunun gelişmesin* faydalı olacak nitelikteki 
telif ve çeviri eserleri ve yabancı mahkeme iç
tihatlarının çevirilerini yayımlamak ve bu 
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(Hükümetin teklifi) 

Karar örneklerinin verilmesi : 

MAiDDE 45. — Yargıtay kalemlerinin müdürlerî, kalemlerinde yazılan kararlardan, dairelerin 
heyetlerince belli edilenlerin birer örneğini, kararların verildiği tarihten başlıyarak en geç iki ay 
içinde Yayın Müdürlüğüne vermekle (ödevlidirler. Kalem müdürlerî bu ödevlerinden dolayı Yargı-
tayın yetkili organlarınca denetlenirler. Yargıtay Yayın Müdürlüğü yukardaki fıkra hükmüne ay
kırı hareket eden ilgilileri gerekli kovuşturma yapılmak üzere yetkili organlara bildirir. 
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(Adalet Komisyonu değiştirişi) 

amaçla yabancı dilde yayımlanan eser ve karar
ları Türkçeye çevirtmek, Yargıtay kitaplığını 
korumak ve yönetmek, Yargıtay İçtihadlan 
arasında göreceği aykınlıMarı bir raporla ve 
ilgili kararların örneklerini de eklemek suretiyle 
Yargıtay Başkanlık Divanına bildirmek. 

Karar örneklerinin verilmesi : 

MADDE 46. — Yargıtay kalemlerinin âmiri 
olan yazı işleri müdürleri, kalemlerinde yazı
lan kararlardan, daireleri kurullarınca belli edi
lenlerin birer örneğini kararların verildiği ta
rihten başlayarak en geç bir ay içlinde Yayın Mü
dürlüğüne vermekle ödevlidirler. Yazı işleri 
Müdürleri bu ödevlerinden dolayı da Yargıta-
yın yetkili organlarınca denetlenirler. 

Bütçe : 

MADDE 47. — Yargıtay genel bütçe içinde 
kendi bütçesi ile yönetilir. 

Bütçenin birinci derecede ita amiri birinci 
başkandır. Masraf taJhakkuk memurluğu göre
vi, başkanın tensibedeceği memurlar tarafından 
yerine getirilir. 

Yasama meclisleri komisyon ve genel kurul
larında, bütçe ile ilgili görüşmeler sırasında 
Adalet Bakanı, lüzumu halinde Yargıtay Genel 
Sekreteri hazır bulunur. 

Döner Sermaye : 

MADDE 48. — Yargıtay Yayın Müdürlüğü 
görevlerinin yerine getirilebilmesi amacı ile 
genel bütçede «Yargıtay yayımlan döner ser
mayesi» adı altında konulacak ödeneklerden lü
zumu kadar döner sermaye verilir. Döner ser
maye miktarı, bir milyon liraya ulaşıncaya ka
dar kârlar döner sermayeye eklenebilir. Bu mik
tar Bakanlar Kurulu kararı ile bir misli artırı
labilir. 

Döner sermaye işlemleri, 1050 sayılı Muha-
sebei Umumiye Kanunu ile 2490 sayılı Artırma, 
Eksiltme ve îhale Kanununa ve sarftan önce 
Sayıştay denetimline bağlı değildir. 

Döner sermaye ile yapılacak yayımların fi
yatlarının hesaplanması, maiyete eklenecek 

(Bütçe Plan Komisyonu değiştirişi) 

amaçla yabancı dilde yayımlanan eser ve 
kararlan korumak ve yöneltmek, Yargıtay 
içtibatlan arasında göreceği aykırılıklan bir 
raporla ve ilgili kararlann örmeklerini de ek
lemek suretiyle Yargıtay Başkanlık Divalına 
bildirmek, Yargıtay kararlarının önemli ol'an-
lannı bastınp mahkemelere ve abone olan 
avukatlara dağıtımını sağlamak. 

Karar örneklerinin verilmesi : 

MADDE 46.—Adalet Komisyonunun 46ncı 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Döner sermaye : 

MADDE 47. — Adalet Komisyonunun 
48 ncı maddesi 47 nci madde olarak aynen ka
bul edilmiştir. 
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DOKUZUNCU BÖLÜM 

Çeşitli hükümler 

Adlî araverme işleri : 

MADDE 46. — Yargıtayda adlî ara verme sırasında, dâva ve işleri' görmek için (biri 'hukuk, 
ıbiri ceza olmak üzere iki nöbetçi daire kurulur. 

Nöbetçi dairelerde (görevlendirilecek başkan ve üyelerle nöbetçi kalacak tetkik hâkimleri Bi
rinci Başkanlık Divanınca 'belli edilir. Ancak tetkik hâkimlerinin tesbitinde ilgili daire başkanı
nın görüşü önceden tesbit olunur. 

İkinci başkanlarda üyelerin nöbetlerinin düzenlenmesinde, kendilerinden sonrakiler nöbet tut
madıkça tekrar nöbetçi bırakmamak ve mümkün oldukça kıdemliden daha kıdemsize doğru nöbeti 
sıraya koymak kuralı ve müm'kün oldukça ilgililerin istekleri ve adlî ara vermede görülecek dâ
va ve işlerin niteliğine göre daire başkanlarının da düşünceleri göz önünde bulundurulur. 

Adlî ara vermeden yararlanmıyanlarin yıllık izinleri yol süresi dâhil 30 gündür. 
Adlî ara vermeden faydalananlar, kısmen veya tamamen yıllık izin kullanamazlar. O yılın yıl

lık iznini adlî ara vermeden önce kısmen veya tamamen kullanmış olanların nöbetçi kalması zo
runludur. 

Adlî ara vermede nöbetçi kalacaklara durum, adlî ara vermeden en az iki ay önce duyurulur. 

Yargıtay İş Yönetmeliği : 

MADDE 47. — YargıtaydaM kurulların ve üyelerin, tetkik hâkimlerinin raportörler ile diğer 
personelin bu kanunda gösterilmiyen ve bu kanuna aykırı düşmiyen ödev ve yetkileri ile çalışma 
usulleri, seçimlerin yönetimi, tutulacak defterler, kullanılacak basılı kâğıtlar, kanun hükümleri 
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(Adalet Komisyonu değiştirişi) 

kâr orana veya miktarı; döner sermayenin işle
tilmesine, sarf usullerime ilişkim kurallar, Yar
gıtay Birinci Başkanlığı ile Maliye Bakanlığın
ca müştereken yapılacak bir yönetmelikle dü
zenlenir. 

Döner sermayemin yıllık bilançoları gider 
belgeleri ile birlikte malî yılın bitimimdem iti
baren 4 ay içinde Sayıştaya ve bilançonun bir 
örneği de Maliye Bakanlığına gönderilir. 

DOKUZUNCU BÖLÜM 

Çeşitli bükümler 

Adlî araverme işleri : 

MADDE 49. — Yargıtayda adlî araviertme 
sırasında, dava ve işleri görmek içim (biri hu
kuk, biri ceza olmak üzsre iki nöbetçi daire ku
rulur. 

Nöbetçi dairelerde görevlendirilecek başkan 
ve üyelerle nöbetçi kalacak tetkik hâkimleri 
Birimci Başkanlık Divanınca belli edilir. An
cak tetkik hâkimlerinin tespitinde %ili daire 
başkanımın görüşü önceden tespit olunur. 

İkinci başkanlarla üyelerim nöbetlerinim dü-
zemlemımiesinde, kendilerinden sonrakiler nöbet 
tutmadıkça tekrar nlöbetçi bırakmamak ve 
mümkün oldukça kıdemliden daha kıdeımsize 
doğru miöbeti sıraya koymak kuralı ve (müm
kün loldukça ilgililerim istekleri ve adlî araver-
mıede igörülecek dava ve dişlerim niteliğine göre 
daire başkanlarının da düşüncelleri gözonünde 
bulundurulur. 

Adlî aravermedem yararlanmayanların yıl
lık izinleri yol Süresi dahil 45 gündür. 

Adlî aravermedem faydalananlar, 'kısmen 
veya tamamıen yıllık izam kullanamazlar. O yı
lın yıllık iznini adlî aravermıeden önce kısmen 
veya tamamen kullanmış olanlarım nlöbetçi kal
ması zorunludur. 

Adlî aravermede nlöbetçi kalacaklara durum, 
adlî aravermeden en az 2 ay önıce duyurulur. 

Yargıtay tç Yönetmeliği : 

MADDE 00. — Taslarınım 47 mci maddesi 50 
nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

(Bütçe Plan Komisyonu değiştirişi) 

DOKUZUNCU BÖLÜM 

Çeşitli hükümler 

Adlî araverme işleri: 

MADDE 48. — Adalet Komisyonunun 
49 ncu maddesi 48 nci madde olarak kabul 
edilmiştir. 

Yargıtay iç yönetmeliği : 

MADDE 49. — Tasarının 47 nci maddesi 
49 ncu madde olarak aynen kabul edilmiştir; 
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(Hükümetin teklifi) 

çevresinde Yargıtay iç yönetmeliği ile düzenlenir. Yargıtayın iç düzenini ve bu kanunun uygulan
masını iç yönetmelik sağlar. 

Resmî Gazete ile yayınlanma : 

MADDE 48. — Bu kanun hükümlerine göre alınacak ilke kararlan ve yapılacak yönetmelik
ler ve içtihadı birleştirme kararlan Resmî Gazetede yayımlanır. 

' Adalet yılının açılışı: 

MADDE 49. — Her adlî yıl, Ankara'da Yargıtay Birinci Başkanının söylevi ile açılır. 
Birinci Başkanın yokluğunda bu görev* Yargıtay Birinci Başkanyardımcılannın en kıdemlisi 

taraf mdan yerine getiriâir. 
Açılış söylevinin metni üzerinde, daha önceden Başkanlar Kurulunun düşüncesi alınır. 

Dâva dosyalarının Yargıtay® gönderilmesi : 

MADDE 50. — îlk mahkemelerden Yargıtay dairelerine Temyiz incelemesi yapılmak üzere 
gönderilecek dâva dosyalarının Temyiz dilekçesi ile bağlı kalınmaksızın o mahkeme hâkim veya 
Cumhuriyet savcısı tarafından Yargıtay Kanununda ibelirtilen görevli daireye gönderilmesi sağla
nır. 
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Resmî Gazete ile yayınlanma : 

MADDE 51. — Tasarınım 48 nci maddesi 
51 mci onaddla olarak aynen kabul edilmiştir. 

Adalet yılının açılışı : 

MADDE 52. — Tasarının 49 ncu maddesi 
52 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Hukuk dava dosyalarının Yargıtaya gönderil
mesi : 

MADDE 53. — itlik mahkemelerden Yargı
tay 'Hukuk Dairelerine temyiz incelemesi ya
pılmak üzere gönderilecek dâva dosyalarının 
temyiz dilekçesi ile bağlı kalınmaksızın o mah
keme hakimi tarafından Yargıtay Kanununda 
belirtilen görevli daireye gönderilmesi sağla
nır. 

İzinler : 

MADDE 64. >— Birinci Başkan ve Cumhu
riyet Başsavcısının izin istekleri Birinci Baş
kandık Divanınca yerine getirilir. 

'Başkanvekillıeri ile ikinci başkanların yılık 
izim istekleri birinci başkanın, üyelerin izin 
istekleri daire (başkanlarının düşüncesi alın
dıktan sonra Hâkimler Kanunundaki esaslara 
göre birinci Başkanlık Divanınca karara bağ
lanır. 

Tetkik (hâkimlerine yıllık izin veriimesdnde, 
görev yaptıkları kurul ve daire (başkanlarımın 
düşüncesi alınır. 

îzin (husuisundaki tasarruflar ilgilinin sicili
ne işlenmek üzere Yüksek Hâkimler Kuruluna 
bildirilir. 

Dış ülkelerde bilimsel araştırma ve inceleme : 

MADDE 55. — Yargıtay üyeleri, bâMımsel 
araştırmalar yapmak ve meslekî incelemelerde 
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Resmî Gazete ile yayımlanma : 
MADDE 50. — Tasarının 48 nci maddesi 

50 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Adalet yılının açılışı: 

MADDE 51. — Her adlî yıl, Ankara'da 
Yargıtay Birinci Başkanının söylevi ile açıllr. 

Birinci başkanın yokluğunda bu görev 
Yargıtay Birinci başkanvekillerinin en kıdem
lisi tarafından yerine getirilir. 

Açılış söyleVinin metni üzerimde daha ön
ceden Başkanlar Kurulunun düşüncesi alınır. 

Hukuk dava dosyalarının Yargıtay'a gön
derilmesi : 

MADDE 52. — Adalet Komisyonunun 
53 ncü maddesi 52 nci madde olarak aynen ka
bul edilmiştir. 

İzinler : 

MADDE 53. — Adalet Komisyonunun 54 ncü 
maddesi 53 ncü madde olarak aynen kabul 
edilmiştir. 

Dış ülkelerde bilimsel araştırma ve inceleme : 
MADDE 54. — Adalet Komisyonunun 

55 nci maddesi 54 ncü madde olarak aynep. ka
bul edilmiştir. / 
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(Hükümetin teklifi) 

Özlük İşleri : 

MADDE 51. — Yargıtay başkanları ile üyelerinin ve tetkik hâkimlerinin bu kanunda göste
rilen istisnalar dışında 'bütün özlük işleri ve hakları Yüksek Hâkimler Kurulu tarafından yerine 
getirilir. 

Değişen cetveller 

MADDE 52. — Hakimler Kanununa bağlı (1) sayılı cetvelde yazılı Yargıtay üye yardımcılığı 
unvanı (tetkik hâkimi) olarak değiştirilmiştir. 

Değişen hükümler : 

MADDE 53. — 19 Mart 1909 tarih ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 4 ncü maddesi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 4. — Adlî ve askerî hâkimlik ve savcılıkta, Anayasa Mahkemesi asli ve geçici rapor
törlüklerinde ve Danıştay dâva daireleri Başkan ve üyelikleri ile başkanun sözcülüğü, kanun söz
cülüğü ve tou daireler başyardımcıları ve yardımcılıklarında veya kuruluşlarında avukat bulunan 
bakanlıklar ve katma bütçe ile yönetilen genel müdürlükler hukuk müşavirliği görevlerinde ve
yahut üniversiteye bağlı fakülteler hukuk ilmî dersleri profesörlük veya doçentliklerinde yahut 
Hâkimler Kanununa göre hâkimlk veya savcılık sınıflarından sayılan hizmetlerde en az dört yıl 
süre ile hizmet etmiş olanlar 3 ncü maddenin (c) ve (d) bentlerinde yazılı kayıtlardan vareste 
tutulurlar. 

Yabancılardan Türk uyruğuna kabul olunanlardan yabancı bir hukuk fakültesinden mezun 
olupda geldikleri yerlerde beş yıl süre ile mahkemelerin her derecesinde avukatlık etmiş veya 
lavukatlığı meslek edinmiş bulunanlar, 3 ncü maddenin (b) bendinde yazılı olduğu şekilde Tür
kiye Hukuk fakülteleri programlarına göre noksan kalan derslerden usulüne uygun olarak yapı
lan sınavı başarı ile vererek tasdikname almış ve ayrıca Türkçeyi iyi bilir oldukları da bir sınav
la anlaşılmış bulunursa 3 ncü maddenin (c) ve (id) bentlerinde yazılı kayıtlardan vareste tutulur
lar. 

Birinci fıkrada adı geçenlerin baro levhasına yazılma dilekçeleri üzerine, onanmış sicil özet
lerinim getirilmesiyle yetinilir. Ancak, bu kimselerden her ne söbeple olursa olsun görevlerinden 
ayrılmaları söz konusu olanlar, ayrılma tarihinden itibaren 3 ay içinde baroya başvurdukları 
takdirde bu imkândan yararlanırlar. Bu süre geçirilmişse, kanunda belirtilen diğer işlemlerin ve 
belgelerinde tamamlanması zorunludur.» 

Eski hukuk ve gazete genel kurullarına ait görevler : 

MADDE 54. — Diğer kanunlarda hukuk veya ceza genel kurullarına verilmiş bulunan görev
ler hukuk veya ceza dâva daireleri kurullarınca yerine getirilir. 
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bulunmak için (aylık ve ödenekleri, gerçek yol 
giderleri ve gündelikleri veriHmek ve bir yılı 
geçmemek üzere birinci Başkanlık Divanı kara
rı ile dış ülkelere (gönderilebilirler. 

Bu maksatla yurt dışına gönderileceklerin 
nitelikleri yapılacak yönetmelikle tespit edilir. 

Bu amaçla Yargıtay bütçesine iner yıl eri çok 
beş üye için ödenek konulabilir. 

Yargıtay üyeleri ulusal ve uluslararası 
klönğre ve konferans ve bilimsel toplantılara 
davet edildiklerinde gereken mü verilebilir. 

özlük işleri : 

5MADDE 56. — Tasarının 51 nci maddesi 
56 ncı madde olarak aynen kaibul edilmiştir. 

Değişeit cetveller : 

ÜABDB 57. — Tasârıriö* 52 nci maddesi 
57 nci madde olarak aynen kaM, ekBlm%tir. 
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Özlük işleri : 

MADDE 55. — Tasarının 51 nci maddesi 
55 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Değişen cetveller : 

MADDE 56. — Tasanrim 52 nci maddesi 
56 rieı madde olarak aynen kaibul edilmiştir. 
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ONUNCU BÖLÜM 

Geçici hükümler 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Yargıtay ikinci Başkanlığında 
dört yılını doldurmuş olanlarla bu kanunla yeniden kurulan daireler başkanlıkları için, yürür
lük tarihinden itibaren bir ay içinde yeni seçim yapılır. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Yargıtayda mevcut dairelerde 
görevli üyelerin yerlerinin yeniden tespiti Sorunlu değldilr. 

• Ancak yeni kurulan daireler ve bu dairelere verilen görevler dolayısıyle eski üyelerden ge
rekenlerin yerlerinin değiştirilmesi; 1488 sayılı Kanunla Anayasaya eklenmiş olan geçici 15 nci 
madde gereğince Yargıtay üyesi olmuş bulunanlların yerlerimin tespiti bu kanun hükümleri 
dairesinde yapılır. 

Yukarıki fıkra gereğince yerleri belli olanlar, görev ifa edecekleri dairelerin fiilen göreve 
başlamasına kadar geçici olarak ihtiyaç bulunan dairelerde çalıştınliırlar. 

GEÇİCİ MADDE 3. — 1488 sayılı Kanunla Anayasaya ilâve edilmiş bulunan geçici 15 nci 
madde gereğince Yargıtay üyesi olmuş bulunanlar geçici 2 nci madde gereğince yapılacak se
çimler ile bu Ikanun gereğince yapılacak diğer seçimlere seçmek ve seçilebilmek üzere 
katılırlar. Seçildikleri yerlerde, Anayasanın geçici 15 nci maddesi hükümleri dairesinde ve 
fiilen göreve başlamalarının mümkün olduğu tarihte, işe başlarlar. 

GEÇİCİ MADDE 5. — Bu kanun gereğince yeniden teşkil olunan kurul ve dairelerle ilgili 
seçimler, bu kanunun yürürlük tarihinden itibaren bir ay içinde yapılır. 

GEÇİCİ MADDE 6. — Bu kanun gereğince yeni kurulan dairelerin fiilen çalışmaya başla
masına kadar eski dairelere gelmiş olan işler eski dairelerce incelenip karara Ibağlanır. CBu işle
re ait tavzih ve karar düzeltme istekleri de eski dairelerce imlcelemijp karara (bağlanır. 

Yeni kurulan kurullara verilen görevler kurulların göreve başlamasına kadar bu görevlerin 
eski ilgilileri ve organları tarafından yapilır. 

GEÇİCİ MADDE 7. — Hukuk Genel Kurulunda mjevcut işler Hukuk Dâva Daireleri Kurulu
na; Ceza Genel Kurulunda mevcut işler Ceza Dâva Daireleri Kuruluna devredilir. 

GEÇİCİ MADDE 8. — Unvanları tetkik hâkimi olarak değişmiş bulunan üye yardımcılarınım, 
bu değişiklik sebebiyle yeniden atanmaları gerekmez. 

GEÇİCİ MADDE 9. — Bu kanunda yapılması öngörülen yönetmelikler, en geç üç ay içimde 
hazırlanarak yürürlüğe konur. 

GEÇİCİ MADDE 10. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Yargıtayda görevli bulunan 
başkâtiplerin unvanı «Yazı îşileri Müdürü» başkâtip yardımcılarının unvanları «Kalem şefi» 
olarak değiştirilmiştir. 

Bu değişiklik sebebiyle ilgililerin yeniden atanmaları gerekmez 

GEÇİCİ MADDE 11. — Başkanlar kurulu; bu kanunun yürürlüğe girmesi ve yeni dâirelerin 
fiilen çalışmaya başlamasından itibaren bir yıl içinde dairelere gelen iş miktar ve niteliklerimi 
tespit eder. iş durumunda miktar ve nitelik yönünden bir dengesizlik meydana gelmişse bu yı
lın bitimimden en geç 15 gü'n içinde toplanır ve dairelerin iş durumlarında adet ve nitelik itiba
riyle denge sağlayacak ve ayarlayıcı, kararlar alîr. 
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ONUNCU BÖLÜM 

Geçici hükümler 

GEÇİCİ MADDE 1. — Tasarının geçici 1 nci 
maddesi (aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Tasarının geçici 2 nci 
maddesi aynen kaibul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Tasarının geçici 4 ncü 
maddesi geçici 3 ncü madde olarak aynen ka
bul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Taşanının geçici 6 nci 
maddesi geçici 4 ncü madde olarak aynen kaibul 
edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 5. — Tasarının geçici 8 nci 
maddesi geçici 5 nci madde olarak aynen kabul 
edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 6. — Tasarının geçici 9 ncu 
maddesi geçici 6 nci madde olarak aynen kabul 
edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 7. — Tasarının geçici 10 
ncu maddesi geçici 7 nci madde olarak aynen 
kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 8. — Tasarının Geçici 11 
nci madesi geçici 8 nci madde olarak aynen ka
bul ediUtniştir. 

(Bütçe Plan Komisyonu değiştirişi) 

ONUNCU BÖLÜM 

Geçici hükümler 

GEÇİCİ MADDE 1, — Tasarının geçici 
1 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ .MADDE 2. — Tasarının geçici 
2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Tasarının geçici 
3 ncü maddesi geçici üçüncü madde olarak ay
nen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Tasarının geçici 
6 nci maddesi geçici 4 ncü madde olarak ay
nen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 5. — Tasarının geçici 
8 nci maddesi geçici 5 nci madde olarak aynen 
kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 6. — 
9 ncu maddesi geçici 6 nci 
nen kabul edilmiştir. 

Tasarının geçici 
madde olarak ay-

GEÇİCİ MADDE 7. — Tasarının geçici 
10 ncu maddesi geçici 7 nci madde olarak ay
nen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 8. — Tasarının geçici 
11 nci maddesi geçici 8 nci madde olarak ay
nen kabul edilmiştir. 
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GEÇÎCÎ MADİDE 12. — 1250 sayılı Kanun hükümlerine göre raportör unvanı verilen hukuk 
mezunlarından, bu görevde 4 yıl ve daha fazla llzmet etmiş bulunanların, Yüksek Hâkimler ve 
îSavcılar Kurulunca hâkimlik veya savcılık mesl Merinden birine kabullerine karar verilebilir. 

Mesleke kabullerine karar verilenlerin Yargıtaydafci hizmetlerinin üçte ikisi hâkimlik veya savcı
lık meslekinde geçmiş sayılarak bunların maaşlarıı a denk kadro bulunması halinde, sınıf ve derece
lerine uıygun /olmak üzere atama plânı gereğince ilgili kurullarınca bu görevlerden birine atanabilir
ler. 

Yukardakli fıkralar hükümlerinden faydalanrıak istiyen ilgililer bu kanun yürürlüğe girdiği 
tarihten, dört yılını ikmal etmiyenler ise bu sürenin bitiminden itibaren bir ay İçinde Yüksek 
Hâkimler veya Savcılar Kurullarına yazılı olarak başvurmadıkları takdirde daha sonra yapa
cakları talepleri nazara alınmaz. 

GEÇÎCÎ MADDE 13. — 1250 sayılı Kanun gereğince Yargıtayda raportör olarak çalışmakta 
olanların görevlerinden ayrılmaları halinde; açıl m kadrolara 1250 sayılı Kanun gereğince yeni
den atama yapılmaz. Bu kadrolar Yargıtaym genel idare hizmetleri kadroları meyanma intikal 
eder. 

ONBİRiNCı BÖLÜM 

Son hükümler 

Kaldırılan hükümler : 

MADDE 55. — Temyiz Mahkemesi Teşkilâtına dair 1221 sayılı Kanun ile tadil ve ekleri, Yargı
tay üye yardımcıları hakkındaki 18 . 7 . 1960 gün ve 28 sayılı Kanun ve diğer kanunların bu kanu
na uymıyan hükümleri kaldırılmıştır. 

Yürürlük : 

MADDE 56. — Bu Kanun yayımı tarihini taMbeden aybaşından itibaren yürürlüğe girer. 

Yürütme : 

MADDE 57. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Mle t Meclisi (!S. Sayısı : 774) 
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(Adalet Komisyonu değiştirigi) 

GEÇİCİ MADDE 9. — 1250 sayılı Kamun 
hi^iımletrtine göre Raportör unvanı verilen hu-
(krulk mezunlarHidan Yargıtay'da 4 yıl ve daha 
fazla hizmet etmiş ve bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihte hizmette olanlardan Daire Baş
kanlarınca müspet tezkiye almış bulunanların 
Yüksek Hâkimler Kurulunca hâkimlik mesle
ğine kabullerine karar verilir. 

Mesleğe kabullerine karar verilenlerin hâ
kimliğe atanmalarında müktesep haklan göz-
önünide tutulur ve atama yapılıncaya kadar 
Yargıtay'daki görevlerine devamı ejderler. 

Bunların atanmalarını sağlamak üzere ge
rekli kadrolar 1972 yılı Bütçe Kanununun 15 
nci maJdJdıesine bağlı hâkimlere ait kadrolara 
ilâve edilir. 

Yukarıdaki fıkralar hükümlerinden fayda
lanmak isteyenler bu kanunun yürürlüğe gir
diği tarihten, 4 yılını ikmâl etmeyenler ise bu 
sürenin ıbitiminden itibaren 1 ay içinde Yüksek 
Hâkimler Kuruluna yazılı olarak başvurmadık
ları takdirde daha sonra yapacakları talepleri 
nazara alınmaz. 

GEÇİCİ MADDE 10. — Tasarının geçici 13 
ncü maddesi Geçici 1*0 ncu tmadde olarak aynen 
kabul edilmiştir. 

ONBİRİNCİ BÖLÜM 

Son hükümler 

Kaldırılan hükümler : 

MADDE 58. — Tasarınım 55 nci miadidesi 
58 nci maldde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Yürürlük : 
MADDE 59. — Tasarının 56 nci maddesi 

59 ncu madde olarak aynen kabul edillmaştfcr. 

Yürütme : 

MADDE 60. — Tasarının 57 nci maddesi 
60 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Millet Meclisi 

(Bütçe Plan Komisyonu değiştirişi) 

GEÇİCİ MADDE 9. — 1250 sayılı Ka
nun hükümlerine göre raportör unvanı veri
len hukuk mezunlarından Yargıtay'da dört 
yıl ve daha fazla hizmet etmiş ve bu kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihte hizmette olanlar
dan daire başkanlarınca müspet teskiye almış 
bulunanların Yüksek Hâkimler Kurulunca, 
hâkimlik mesleğine kabullerine karar verilebi
lir. 

Mesleğe kabullerine karar verilenlerin hâ
kimliğe atanmalarında, müktesep haklan g'oz-
önünde tutulur ve atama yapılıncaya kadar 
Yargıtay'daki görevlerine devam ederler. 

Yukardaki fıkralar hükümlerinden fayda
lanmak, isteyenler bu kanunun yürürlüğe gir
diği tarihten, dört yılını ikmal etmeyenler ise 
bu sürepıin bitiminden itibaren bir ay içinde 
Yüksek Hâkimler Kuruluna yazılı olarak baş
vurmadıktan takdirde daha sonra yapacak
ları talepleri nazara alınmaz. 

GEÇİCİ MADDE 10. — Tasarının geçici 
13 ncü maddesi geçici 10 ncu madde olarak 
aynen kabul edilmiştir. 

ONBİRİNCİ BÖLÜM 

Son hükümler 

Kaldırılan hükümler : 

Tasarının 55 nci maddesi 57 nci madde ola
rak aynen kabul edilmiştir. 

Yürürlük : 

MADDE 58. — Tasarının 56 nci maddesi 
58 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Yürütme : 

MADDE 59. — Tasarının 57 nci maddesi 
59 ncu madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

(S. Sayısı : 774) 
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(Hükümetin teklifi) 

Başbakan 
JV. Erim 

Devlet Bakanı 
t. Öztrak 

Dışişleri Bakanı V. 
8. Bilge 

Ticaret Bakam 
N. Talû 

Ulaştırma Bakanı 
R. Danışman 

Turizm ve Ta. Bakanı 
E. Y. Akçal 

Devlet Bakanı 
D. Kitaplı 

Adalet Bakanı 
8. Büğe 

Maliye Bakanı 
8. N. Ergin 

Sa. ve So. Yar. Bakanı 
Ç. Ayhan 

Çalışma Baikanı 
A. B. TJzuner 

İmar ve İskân Bakanı 
8. Bingöl 

Devlet Baikanı 
A. t. G'6ğü§ 

Millî Savunma Bakanı 
F. Melen 

Milî Eğitim Bakanı 
/. Arar 

Güm. ve Tekel Bakanı 
H. Özalp 

Sanayi ve Tekno. Baikanı 
M. Erez 

Köy İşleri Bakanı 
N. Sönmez 

Gençlik ve Spor Bakanı 
A. Karakucak 

14 . 2 . 1972 

Devlet Baikanı 
t. Karâöz 

içişleri Balkanı 
F. Kubat 

Bâyifâdırlık Bakanı 
M. ÖzteMn 

Tarım Bakanı 
0. Dikmen 

En. ve Ta. Kay. Bakanı 
AT. Devres 

Orman Bakanı 
8. İmi 

MdHıet. Meclisi (S! Sayısı : 774) 



» m \l MİLLET MECLİSİ S. S*yw : Î 8 l © \ HCİ 6İC 
M)§& sayıh Hukuk Uauîür Muhakemeleri Kamımınun bazı madde
lerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi 
hakkında kanun taftan» ile C. Senatosu İstanbul Üyesi Ekrem 
Özden ve $ arkadaşının ve Ankara* Milletvekili Suna Tural ile 
Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzardın, 1ÖS6 sayılı Hukuk Usulü 
Muhakemeleri Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi hak
kında kanun tekliflerine dair C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
C. Senatosunca yapılan değişiklikler hakkında Millet Meclisi 

Adalet Komisyonu rap©»u (1/717, 2/46-1, 2/470, 2/539) 

(Not : C. Senatosu S. Sajyısı : 220) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 13.2.1973 

Sayı : 1142 - 1/449 
Kanunlar Müdürlüğü 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

ilgi : 29 . 1 .1973 igün ve '6681 sayılı yazınız : 

1086 »sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun oâzı mad&eâeöriijn değ-isşrtdtraJlmjeısi 've fbu ka
nuna 'bâzı maddeler eklenımeısi hakkında İkamın tasarısının, MüKlet Medisince Ikaibuü olunan fmıetmi, 
Cuimihurilyet Senaitosu Genel Kurulunun 14 . 2 . 1973! taıriMi 32 nci Bideşiiminıde ıdeğipiiriüıerek ve 
işarî oyla kabul edilmiş, dosya Sflfüşiiklfce ĝ ön<dea?üm%tir. 

Gereğini rica ederiim. 
^aıygılarıinıla. 

Tekin Ariburun 
Cumtaifyelt Senatosu Başkanı 

Adalet Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu 10 . 4 . 1973 

Esas No. : 1/717, (2/539, 2/470, 2/461) 
Karar No. : 79 

Yüksek Başkanlığa 

1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu ka
nuna bâzı maddeler eklenmesi hakkında kanun 'tasarısı, bir maddede yapılan değişiklik sebebiy
le, Cumhuriyet Senatosu Başkanlığının 13.2.1973 gün ve 1142/1-149 sayılı yazısıyle Başkanlığınıza 
gönderilmiş ve Başkanlığınızca da Komisyonumuza havate olunmakla ve ilgili bakanlık temsilcileri 
de hazır olduğu halde tetkik ve müzakere olunmuştur, 
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Cumhuriyet Senatosunca, münhasıran, tasarının birinci maddesiyle değiştirilen 1086 sayılı 
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 440 ncı maddesinde değişiklik yapılmış ve diğer madde
ler Millet Meclisinde kabul edildiği şekliyle benimsenmiştir. 

440 ncı maddede yapılan değişikliklerden biriyle, maddenin üçüncü fıkrasının bir numaralı 
bendinde yer alan «8 nci maddede gösterilen davalarda miktar veya değeri onbin liradan az 
olan davalara ait hükümlerin onanması veya bozulmasına ilişkin kararlar» hakkında karar dü
zeltilmesi yoluna gidilemeyeceğine dair hüküm, «8 nci nıa-ddede gösterilen davalarla (II numaralı 
fıkrasının 7 numaralı bendindeki davalar hariç) miktar veya değeri onbin liradan az olan davala
ra ait hükümlerin onanması veya bozulmasına ilişkin kararlar» şeklinde değiştirilmiş ve ikinci 
değişiklikle de, aynı fıkranın 4 numaralı bendinde yer alan, «Hukuk Genel Kurulunca verilmiş ka
rarlar» hakkında karar düzeltilmesi yoluna gidilemeyeceğine 'dair hüküm metinden çıkarılmış
tır. 

Tasarı ile Sulh Mahkemesinin görevleri içine alınan, «Mirasçılık belgesi verilmesi hakkındaki 
isteklerle, bu belgenin değiştirilmesi veya iptali -davalarında» <la Millet Meclisinden geçen şek
liyle Sulh Mahkemelerinden verilmiş bir karar olması sebebiyle 440 ncı maddenin 3 ncü fıkrasının 
bir numaralı bendi hükmü gereğince karar düzeltilmesi yoluna gidilemeyeceği kabul olunmuştur. 
Oysa, dış ilişkilerin eskisiyle kıyaslanamayacak derecede çoğalmış bulunması, bilhassa Türk işçi
lerinin yabancı memle'kotlerde kurdukları evlilik münasebetleri sebebiyle mirasçılık durumlarının 
karışık bir hal alması karşısında mirasçılık belgesi verilmesiyle, İninim değiştirilmesi veya iptali 
davaları, önem 'kazanmış ve karar düzeltilmesi yolunun kapatılması suretiyle de, hatalı bir karar 
yüzünden, mirasçıbk gibi Anayasal bir hakkın ziyaı sonucu doğabileceğinden, Cumhuriyet Senato
sunca, bu kararlar hakkında da, karar düzeltilmesi yoluna gidilmesine olanak sağlayan değişik
lik yerinde görülmüş ve Komisyonumuzca aynen benimsenmiştir. 

Hukuk Genel Kurulunca verilmiş kararlar hakkında, karar düzeltilmesi yoluna gidilmesi imkâ
nının yeniden sağlanmasına gelince; 

Hukuk Genel Kurulunda 'dâvaların 3 - 4 sene gibi uzun bir süre Konunda incelenebilmesi ve bu 
hususun adaletin tahakkukunda gecikmelere sebebiyet vermesi gibi sakıncaların, bir de karar düzel
tilmesi yoluna gidilerek artırıhnasından kaçınılması ve Hukuk Genel Kurulu kararlarında harta ihti
mallerinin yok derecede az olması sebeplerine da.ya.niiarak, tasarıdaki bu kararlar hakkında, karar -dü
zeltilmesi yolunun kapatılması Komisyonumuzca, evvelce kabule şayan görülmüşse de, Yargıtay Hu
kuk Genel Kuruluna, 1972 yılında, karar düzeltilmesi hakkında 59 adet talebin gelip bunun 23 ünün 
1973'e devredilmesi ve geri kalan 3(5 talepten 34'ünüın ret ile ve 2'sinin de, kabul ile sonuçlanması 
karşısında Hukuk Genel Kurulunun, hata nispetinin % 6 gibi büyük rakama erişmesi gerçeği karşı
sında, bu karar hakkında da, karar düzeltilmesi yolunun yeniden açılması adaletin isabetle tahak
kuku bakımından yerinde görülmüştür. Ayrıca; Hukuk Genel Kurulunun son merci olması da, bu
radan çıkan kararlarda hiç hata yapılmamasını gerektirir. 

Bu itibarla, 440 ncı madde metninden «Hukuk Genel Kurulunca verilmiş kararlar» hakkında ka
rar düzeltilmesi yoluna gidilemeyeceği hükmünün çıkarılması şeklinde Cumhuriyet Senatosunca yapı
lan değişiklik aynen benimsenmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere işbu rapor saygı ile sunulur. 
Adalet Komisyonu Başkanı Sözcü • Kâtip 

İstanbul Sinop Kukla reli Kütahya 
/. Halikı, Tckinel Hilmi Biçer Mehmet Atagün Fuat Azmioğlu 

Mardin Kars İçel Hatay 
E.Kemal Aybar 1. Hakkı Alaca Mazhar Arıkan * Talât Köseoylu 

Manisa Çorum Konya Sivas 
Hilmi Okçu İhsan Tombtı.j Söz hakkım, mahfuzdur Terfik Komitan 

Kubilay hner 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 781'e 1 nci ek) 

http://da.ya.nii
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun hâzı maddelerinin değiştirilmesi ve hu kanuna 
hâzı maddeler eklenmesi hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 8, 9, 176, 288, 289, 290, 409, 
427, 438, 440 ve 507 nci maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 440. — I - Yargıtay kararlarına karşı tefhim veya tebliğden itibaren 15 gün içinde aşa
ğıdaki sebeplerden dolayı karar düzeltilmesi istenebilir : 

1. Temyiz dilekçesi ve kanunî süresi içinde verilmiş olmaları şartıyle, tamamlayıcı dilekçe ve 
karşı tarafın cevap dilekçelerinde ileri sürülüp hükme etkisi olan itirazların kısmen veya tamamen 
cevapsız bırakılmış olması, 

2. Yargıtay kararında birbirine aykırı fıkralar bulunması, 
3. Yargıtay incelemesi sırasında hükmün esasını etkileyen belgelerde bir hile veya sahteliğin 

ortaya çıkması, 
4. Yargıtay kararının usul ve kanuna aykırı bulunması. 
II - Yargıtay evvelce cevapsız bırakılan itirazları kendi görüşüne göre hükme etki yapacak ni

telikte bulmazsa karar düzeltilmesi isteği üzerine vereceği kararda bu itirazları reddederken her 
biri hakkında gerekçe göstermek zorundadır. 

III - Yargıtaym aşağıdaki kararları hakkında karar düzeltilmesi yoluna gidilemez : 
1. 8 nci maddede gösterilen davalarla miktar veya değeri onbin liradan az olan davalara ait 

hükümlerin onanması veya bozulmasına ilişkin kararlar, 
2. Görev ve yetki ile hâkimin reddi, dava veya karşılık davanın açılmamış sayılması hakkında

ki kararlara ilişkin olanlarla merci belirtilmesi kararları, 
3. Hakemlerin verdiği hükümlerin ve bu kanunun tahkim hükümlerine göre mahkemece veri

lecek kararların onanmasına veya bozulmasına ilişkin kararlar, 
4. Hukuk Genel Kurulunca verilmiş kararlar, 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 781'e 1 nci -ek) 
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C. SENATOSUNUN KABUL ETTÎĞÎ METİN 

1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna 
bâzı maddeler eklenmesi hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 8, 9, 176, 288, 289, 290, 409, 
427, 438, 440 ve 507 nci maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 440. — I - Yargıtay kararlarına karşı tefhim veya teblğden itibaren 15 gün içinde aşa
ğıdaki sebeplerden dolayı karar düzeltilmesi istenebilir : 

1. Temyiz dilekçesi ve kanunî süresi içimde verilmiş olmaları şartıyle, tamamlayıcı dilekçe ve 
karşı tarafın cevap dilekçelerinde ileri1 sürülüp hükme etkisi olan itirazların kısmen veya tama
men cevapsız bırakılmış olması, 

2. Yargıtay kararında birbirine aykırı fıkralar bulunması, 
3. Yargıtay incelemesi sırasında hükmün esasını etkileyen belgelerde bir hile veya sahteliğin 

ortaya çıkması, 
4. Yargıtay kararının usul ve kanuna aykırı bulunması, 
II - Yargıtay evvelce cevapsız bırakılan itirazları kendi görüşüne göre hükme etki yapacak ni

telikte bulmazsa karar düzeltilmesi isteği üzerine vereceği kararda bu itirazları reddederken her 
biri hakkında gerekçe göstermiek zorundadır. 

III - Yargıtayın aşağıdaki kararları hakkında karar düzeltilmesi yoluna gidilemez : 
1. 8 nci maddede gösterilen davalarla (II numaralı fıkrasının 7 numaralı bendindeki davalar 

hariç) miktar veya değeri onbin liradan az olan davalara ait hükümlerin onanması veya bozul
masına ilişkin kararlar, 

2. Görev ve yetki ile hâkimin reddi, dâva veya karşılık dâvanın açılmamış sayılması hakkın-
daki kararlara ilişkin olanlarla merci belirtilmesi kararları, 

3. Hâkemlerin verdiği hükümlerin ve bu kanunun tahkim hükümlerine göre mahkemece ve
rilecek kararların onanmasına veya bozulmasına iMşkin kararlar. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 781'e 1 nci ek) 
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MİLUİT MECLİSİ 

ADALEU KOMİSYONU METNİ 

1086 Sayılı Hukuk TJsıdü Muhakemeleri Kanu nunun hâzı maddelerinin değiştirilmesi ve hu 
kanuna haz% maddeler eklenmesi hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 1086 (Sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 8, 9, 176, 288, 289, 290, 
400, 427, 438, 440 vl& 507 nci maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 8. — Kesinleşmiştir. 

Madde 9. — Kesinleşmiştir. 

Madde 176. — Kesinleşmiştir. 

Madde 288. — Kesinleşmiştir. 

Madde 289. — Kesinleşmiştir. 

Madde 290. — Kesinleşmiştir. 

Madde 409. — Kesinleşmiştir. 

Madde 427. — Kesinleşmiştir. 

Madde 438. — Kesinleşmiştir. 

Madde 440.— Cumhuriyet Senatosunun 440 n cı maddesi benimsenmiştir. 

Madde 507. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 2. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 3. — Kesinleşmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — Kesinleşmiştir. 

MADDE 4. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 5. — Kesinleşmiştir. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 781'e 1 nci ek) 



Dönem : 3 
Toplantı :4 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

C. Senatosu İstanbul Üyesi Rifat Öztürkçine ve C. Senatosu Ma
latya Üyesi Hamdi Özer'in, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu 
Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi, bâzı ek maddeler 
ilâve edilmesi ve bâzı geçici maddeler eklenmesi ve 506 sayılı 
Sosyal Sigortalar Kanununun 23, 68, 71 ve 106 ncı maddelerinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifleri ile Çalışma ve Plân ko
misyonlarından seçilen 8'er üyeden kurulu 41 numaralı Geçici 

Komisyon raporu (2 /551 , 2 /680) 

;28 . 7 . 1971 
Millelt MeıcUsi BaştaJığıtna, 

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi, bâzı madde
ler ilâve edilmesi ve bâzı geçici maddeler eklenmesi hakkında kanun teklifi madde gerekçesi ile 
berafber sunulmuştur. Gereğini saygıyle arz ve rioa ederim. 

Cumhuriyet Senatosu 
İstanbul Üyesi 

Dr. Rifat Öztürkçine 

GBBMKİÖE 

20 nci madde «Sürekli iş göremezlik, sigortalının mesleğinde kazanımla gücünün tamamını veya 
bir kısmını yitirmiş bulunmasına göre hesaplanır». Bu hükmün tatbikatının devamı ise; işçileri-
ımizin haklarının ziayi olmasına yol açıyordu... Meselâ Glyoımerulo, Nefritis dolayısıyle de üremi 
olan hasta işçimiz; hastalığı nedeniyle bir daha su içinde... Rutubetli... Veya açık yerlerde çalı
şabilme imkânı kalmamıştır. Ağır bir enfaktüs... Kalp kifayetsizliği olan Mr işçimiz ağır işlerde... 
Ateş karşısında... Ayakta çalışma gücünü kaybetmiştir... Sağlık kurulları bu gibi işsçi hastalarımızı 
«işçi olarak çalışabilir» raporunu vermekte, devamı ise her gün yeni yeni haksızlıklara yol açıyor
du... Bu rapora müsteniden işveren; işçimizi aynı işini devam ettiriyor ise de işçimizin sıhhati ('Has
talığı) aynı işine devam edeibilme gücünü kaybettiği için işyerinde faydalı olamadığı nedeniyle de 
işakdini feshediyordu... Bu haksızlık hiç şüphe yok M, işverenden ziyade... Sigortalıya verilen 
sılhhî kurul raporlarından dolayısıyle 20 nci maddeden geliyordu... 20 nci maddeye «mesleğinden son
ra aynı işimde yapabilme» kelimelerinin ilâvesi ile sosyal çekişme duracak... Adalet normal rayın
dan başka bir deyimle de adalet normal rayına oturacaktır... 

iSigortâlının, «başka birinin sürekli bakımına (muhtaç ise bu gelir % 50 artırılır» hükmü 
«;% 60'a yükseltilir» şeklinde değiştirilmiştir, 

23 ncü maddenin VII nci bendi; 
5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 75 nci maddesi (26 . 6 . 1&56 tarihli ve 6745 sayılı 

Kanunla değişik şekli) ne eşit olarak tedvin edilmiştir. Yani işçinin yetim kızı ile Devlet memuru
nun yetim kızı arasındaki bozuk düzen kanun yolu ile tashihi cihetine gidilmiştir. Bekâr kalan işçi 
kızları da yetim aylığı almalarına devam edeceklerdir. 
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37 nci madde «Geçiica iş göremezlik ödeneğinin verilelbdlınesi için» geçici iş göremezliğin üçânaü 
günden başlanmak - Şartlı - hükmü baldınlmışltır. 

'Doktorlar ile sigortalı arasında hayli münakaşalara yol açıyordu. Bu bir nevi mikroplarla yani 
hastalıkla sigorta doktorları arasında özıel bir anlaşma varmış gibi... Ermisigû, gribal enfeksion 
angin regu hallerinde... geçıici işgöremezlik istirahaiti ilki günde iyileşir diye raporun devaımı gayri 
insanidir... Zira her gribal enfeiksionunun arkasınla tifo... Bronfco pneumoni mevcudolmadığını 
kim temin ede'bilir... Tababette hastalık yoktur.... Hasta vardır... Esasen Devlet memurları kanu
nunda esasen böyle bir hülküım de mevcut değildir. 

37 nci maddelden yeni bir fıkra ilâve edilerek «Meşkte hastalıkları ile iş kazalarında veya sal
gın hastalık hallerinde 120 gün hastalık sigortası primi ödemiş bulunanlara, 18 ayı geçmeımiete üze
re - geçici işıgöremezliık ödeneği - ödenimiesi için aranan şart kaldırılmışjtır. 

Zira kolera, veba, tifo v.s. salgın hastalıklarına yakalanma durumu işçinin iradesine tabi olan 
bir hâdise olamaz. Ve bu nedenledir ki, maddenin yeniden tedvini uygun görülmüştür. 

53 ncü madde 20 nci maddeye uygun olarak yeniden ele alınmıştır. Çalışıma gücünün en az 
üçte ikisini yitirdiği tespit edilen (a) fıkrası «Aynı işinde (mesleğinde) çalışma gücünün en az 
üçte ikisini yitirdiği tespit edilen» şeklinde değiştirilmesiyle sigortalı lehine âdil bir hüküm ihtiva 
edeceğini, (b) fıkrasında «Aynı işinde (mesleğinde) ile kurum sağlık kurulunca tedavisi için gön
derilen sağlık kurumların da kurul raporu verebileceğini)», aynı fıkranın üçüncü bendine - şu ka
dar ki, sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihten sonra parantez içinde (mevcut has
talığı ilerlememiş olan) kelimeleri ilâve etmekle de hayli itilâfı önleyeceğini, maddeye «Kurum 
sağlık kurulu dışı sağlık kurul raporlarına, kurum sağlık kurulunun tasdiki şartı konmuştur. 

79 ncu maddeye; ancak işveren, aynı iş alanı içinde çalıştırdığı sigortalının, sigorta primleri 
hesabından; yapılan tüm işin ölçümlemeye tabi tutulması ve diğer aynı işe ait işçilerin primleri 
ödenmemiş gibi kabul, edilmesi, işverenler arasında daima huzursuzluk yarattığını ve bu nedenle 
de sigorta primleri hesabında, primini ödemediği işe ait ölçümlemıeye tabi tutulacaktır, hükmü ilâ
ve edilmiştir. 

Çeşitli iş yerlerinde fikir ve beden işçisi olarak çalışanların Ek Madde 1. dite 23 . 10 . 1969 ta
rih ve 1186 sayılı kanunun geçici 3 ncü madddesi ile 23 . 10 . 1969 tarihinden önee prim ödeme
miş olanlar hizmetlerini belgelendirdikleri ve o zamana ait ilk aylık ücretleri üzerinden işçi ve 
işveren sigorta primlerini en geç beş yıl içinde defaten veya eşit taksitlerle ödedikleri takdirde 
toplam olarak en çok 10 yıllık hizmetleri Sosyal Sigortalarda veya Sosyal (Sigortalara devredilen 
sandıklarda geçen hizmetleriyle birleştirilir, hükmü işçinin 1950 yılından öncelki hizmetleri kanun 
hükmü dışında olduğu inancı ile Sosyal Sigortalar Kurumu ıbu talepleri reddetmiş ise de açılan dava
lar sigortalı lehine ve bu davalar (Kararlar aleyhine) yine (Sosyal (Sigortalar Kurumu tarafından 
temyiz edilmiş ise de yargıtay 9 ncu Hukuk dairesinin 10 . 11 . 1970 tarih 1930 esas ve 12.067 ka
rar numarası ile mahkemenin kararını tasdik = 12 . 2 . 1945 - 1 . 4 . 1950 = tarihleri arasında 
geçen sürenin hizmet müddetine katılması gerektiğinin tespitine = oybirliğiyle k a r a n karşısında 
Sosyal Sigortalar Kurumu daha hâlâ «vakasına münhasır bir olay mahiyetinde olup kurumumu
zun genel uygulamasını değiştirmemektedir,» diye yazışmalar, davalar; hem sigortalıyı ve hem 
Sosyal Sigortalar Kurumunu uzun zaman oyalamakta hattâ bu davalar sonucunda kuruma ağır 
malî külfetler yüklemekte olduğundan 1186 sayılı kanunun geçici 3 ncü maddesinin ışığı, altında 
ve bu kanunun 23 . 10 . 1969 tarihinden önce yerine umumî bir hüküm ihtiva edecek bir tarzda ve 
ömrü vadesiz olan yeni bir metin getirilmekle en mühim adaletsizliklerden biri hattâ ilki gideril
miş olacaktır. 

Ek madde 2 ile de Sosyal Sigortalar Kurumuna dâhil yani sigortalı işçileri de; Sosyal Si
gortalar Kurumu tarafından bir defaya mahsus olmak üzere 20 yıl ile 30 yıl arasında emekli olan
lara aldıkları emekli aylığı tutarı ile hizmet süreleri nispetinde (Emekli ikramiyesi) verilmesi ön
görülmüştür. 
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: Millî istihsalimizin ve kalkınma plânlarımızın yükseltilmesi ve tahakkuku için hakikî gayreti 
geçen bu sigortalı işçilerimize de Devlet memurlarında olduğu gibi emekli ikramiyesi verilmesi 
uygun mütalâa edilmiştir. 

Ek madde 3 ile de 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 90 ncı maddesine mütenazır 
olarak hazırlanmıştır, yani evlenme sebebiyle aylığı kesilen kız çocuklarla, evlenen dul karıya 
(Evlenme ikramiyesi) adı ile bir defa için almakta oldukları dul ve yetim aylıklarının iki yıllığı 
ödenir. Ve 5434 sayılı Kanunun 93 ncü maddesine 15 . 7 . 1965 tarih ve 662 sayılı Kanun ile ilâve 
edilen «Ancak iki yıldan önce yeniden aylık bağlanması halinde ödenmemiş bulunan evlenme ikra
miyesi farkı aylıklarından mahsubedilir.» hükmü ek maddeye ayrı bir fıkra olarak ilâve edilmiş
tir. 

Ek madde 4 ile; Sosyal Sigortalar Kanununun 96 ncı maddesi (Bu kanuna göre malûllük ve 
yaşlılık sigortalarından sağlanacak aylıklar ile ölüm sigortasından hak sahibi kimselere bağlana
cak aylıklara esas tutulacak aylıkların yıllık tutarı 3 000 liradan aşağı olamayacağını yani 250 
lira olacağını) ve bu hükme istinaden de T. C. Emekli Sandığı Kanununa ek ve geçici maddeler 
eklenmesi hakkında 15 . 7 . 1965 tarih ve 669 sayılı Kanun ile «Çeşitli emekli kanunlarına göre 
bağlanmış ve bağlanacak olan emekli, âdi malûllük veya vazife malûllüğü aylıklarının alt sınırı 
250 liradır. Bu alt sınır, memleketin ekonomik durumu, genel geçim şartları ve malî imkânlar 
gözönünde bulundurulmak ve Başbakanlık Devlet Personel Heyetinin istişarî kararı alınmak su
retiyle, Bakanlar Kurulunca artırılabilir.» Sosyal Sigortalar Kanununun 96 ncı maddesi; 
23 . 10 . 1969 tarih ve 1186 sayılı Kanun ile de «Malûllük ve yaşlılık sigortasından bağlanacak 
aylıklar ile, ölüm sigortalarından hak sahibi kimselere bağlanacak aylıkların hesabına esas tutu
lan aylığın yıllık tutarı 78 nci nmddedıeki günlük kazanç alt sınırın = yani 12 liranın = 360 ka
tından daiha az prime esas günlük kazanç üst sınırının bir yıllık tutarı üzerimden hesaplanacak ay
lığın yıllık tutarından fazla olamaz. Ye yine 1186 sayılı Kanunun geçici birinci maddesi ile de ye
niden tespit edilecek gelir ve aylık tutarlar gelir veya aylılklara esas olan esflri yıllara ait kazanç
lar ile kanunun yürürlük tarihinden sonra bağlanacak aylıklara esas olan yıllık kazançlar bu ka
nuna bağlı cetvelde yazılı katsayılarla çarpılmak sunetâyle hesaplanır. 

506 sayılı K. (Geçici 17 1186 sayılı Kanunun ge-
rve 19) mıaddelıeni gere- cici 1 nci maddesi üe ar-
ğinoe artınıma katsayıları tınma katsayıları 

1946 -1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
195G 
1957 
1058 
1959 
1960 
1961 
1962 
3963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 

3.46 
3.37 
3.02 
2.83 
«2.50 
2.16 
1.89 
1.69 
1.43 
1.17 
1.08 
1 
1 

5.7 
5.6 
5 
4.7 
4.1 
3.6 
3.1 
2.7 
2.4 
1.9 
1.8 
1.7 
1.6 
1.4 
1.3 
1.2 
1.1 
1 
t 
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Bu katsayılarının artırılması emekliler arasındaki sosyal dengenin sağlanma imkânı olamadığını 
ve nitekim «Sosyal Sigortaların emekli ile ilgili hükümleri değiştirildikçe 5434 sayılı Kanunun 
emelkli ile ilgili hükümlerinin değiştirilmesi cihetine gidildiğini 8 . 7 . 1971 tarih ve 1425 sayılı 
Kanun ile değiştirilen 5434 sayılı Kanunun emeklilikle ilgili hükümleri ve yine 7 . 1 . 19G9 tarihin-
de 1101 sayılı Kanunla değiştirilen 5434 sayılı Kanun hükümle rinde emelklilerin aylık dunumda bir 
sseyyaliyert yani Devlet memurlarının aynı kadrodaki aylıiklarmın ('derecedeki) tutarları dıeğiş'tikıçe 
emekli aylıklarına da sirayet edeceğini... katsayı değiştdıkçje; bu katsayıya göre emekli aylıkları 
değişeceğini... İşçilerin ise 1968 yılma kadar ilgili katsayıların durumu ve 1960, 1961, 1962 yılları
na ait arttırana katsayılarından da anlaşılacağı veçhile her 5 senede bir yeni yeni 'kanun teklif ve 
tasarıları ile Yüce Meclise arz edilecıelktir. Bu aradalki zaman içinde emelkli olan işçilerimiz ile onun 
geride bıraiktığı dul ve yetimlerin sosyal durumları hiç şüphe yok ki, her yönü ile beklemeye asla 
tîahiamımülü olmasa gendk. Devlet memurlarının katsayı değiştikçe buna mütenazır olarak aynı 
katsayı eımlefeliılere de intikal edeceğinden sosyal dengeyi kısmen de olsa sağlaımak gayesi ile (ek 
madde 4 ile Sosyal Sigortalar Kurumu ve bu kuruma devredilen sandıklardaki vazife malûllüğü, 
emelkli, dul ve yetim aylığı alanların, aylıklarının .tabanını Devlet memurlarının vazife malûllüğü, 
emeikli, dul ve yetim aylığı tabanı seviyesine yükseltilmesini... Ek madde 5 ile de; bu tabanın üs
tünde olanlarının da aylıklarını % 10ki ilâve ed leceğini... Efk madde 6 ile de Devlet memurları
nın; aylıklarına esas teşkil elden katsayı değiştikçe; vazife malûllüğü, emekli, dul ve yetim aylık
larının % 10'u 4 katsayıya göre ayarlanması uygun görülmiökle yine sosyal yara etyolojafk olarak 
tedavi edilmiş olacaktır. 

Oeçici Madde 1. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 23 ncü maddesinin VII nci bendi 
ile (yetim aylığı alan kızlara da; Devlet memuru yetim kızlarına tanınan aynı hakkın çok geç de 
olsa verilen sosyal ve eşit bir haktan ibarettir. Yani 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 
22 . 6 . 1956 tarih ve 6745 sayılı Kanunun 2 nci maddesiyle eklenen geçici 97 nci maddeye uy
gun olarak hazırlanmıştır. 

C. SENATOSU İSTANBUL ÜYESİ RİFAT ÖZTÜRKÇİNE'NİN TEKLİFİ 

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu 'Kanununun bâzı ^maddelerinin [değiştirilmesi, bâzı ek 'madde
ler ilâve edilmesi ve ibâzı geçici maddeler eklenmesi hakkında kanun teklifi (2/551) 

MADDE 1. — 23 . 10 .. 1969 (tarih vte £1186 sayılı (Kanunun (birinci 'maddesi ile değiştirilen 506 
sayılı (Sosyal 'Sigortalar Kanununun 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiriılmiiiştir \\ 

Madde 20. — .Sürekli 'iş (göremezlik jgeliri, sigortalının (mesleğinde -(aynı fişinde) kazanma 
(yapabilme) gücünün tamamını veya (bir fasmını yitirmiş bulunmasına göre hesaplanır. 

Mesleğinde (ayni İşinde) [sürekli fve İtam iş göremezlikte sigortalıya bağlanacak gelr, tam 5ş 
göremezlik. |geliri (gibi hesaplanacak, (bunun d̂  göremezlik derecesi toranındaki tutarı kendisine 
veriîlir. 

Mesleğinde >(aynı işinde) isürekli ıkıSmî veya sürekli itam ftşgöremez durumdaki sigortalı, başka 
birinin sürekli (baktmina muhtaç ise bu gelir % 60 artırılır. 

MADDE 2..i— 506 ısayilı ıSosyal (Sigortalar Kanununun J23 ncü maddesinin VII nci Ibeiıdi aşağı
daki şekilde 'değiştirilmiştir : 

VII. bent - igelir almakta iken evlenen kız Çocuklarının (gelirleri «kesilir. Gelirin kesilfmesine yol 
açan êvlenmenin »on (bulması (halinde (boşanmayı takiıbeden aybaşından itibaren siniden /gelir 
bağlanır. 

Nesebi isahih, nesebi tashih edilmiş, evlât edinilmiş, jtıelsebi Isahüh lolmayan ((anadan aylığa müs
tahak olma (halinde), tanınmış, Ibabalık ıdavası ile hükmen tanınmış (Türk Medenî Kanununun 
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297 hcî (maddesi (gereğince (babanın yalnız para ödemesi için (açılan davalar sonunda îbu |yolda bü
küm alınması (hariç) kız çocukları fta Ibu fıkra hükmünden faydalanırlar. 

Geçici \i§göremezlik ödeneği :: 

MADDE 8. i— (506 sayılı (Sosyal Sigortalar Kanununun İ37 jnci maddesi aşağıdaki sekide değiş
tirilmiştir j.: 

Madde 37. — (Hastalık sebebiyle ıgeçici işgöremezliğe uğrayan sigortalılardan geçici tiışgöretaez-
liğin (başladığı tarihten (önceki bir yü İçinde en az 120 gün hastalık sigortası primi bulunanlara, ge
çici iiişgöremezliğin ilk gününden (başlamak ve 18 ayı Igeçmemek üzere, Ihergün lilçin (geçici dlşgöre-
mezlük ödeneği Verilir. 

Ancak hastalık (halinde jgeçici ^göremezlik ödeneği verilebilmeli için kurumca tayin Ve tespit 
olunan lıekim veya sağlık .kurullarından dinlenme raporu alinmış (olması (şarttır. 

Mesleld (hastalıkları ile (iş. kazalarımda veya salgın hastalık Ihallerinde yukarıdaki (birinci fık
ra hükmü aranmaz. 

MAiDDE 4. — (506 sayılı İSosyal föi^ortalar Kanununun '53 ncü (maddesi .aşağıdaki ışjeküde değiş
tirilmiştir ': 

Madde 53. — a) Aynı işinde '(mesleğinde) çalışma (gücünün ıen az !üçte ikisini yitirdiği tes
pit edilen, 

b) Aynı işinde ('mesleğinde) çalışana (gücünün en az 'üçte (ikisini yitirmiş ıdurumda .'sayılmayan
lardan 134 ncü (madde gereğince yapılan tedavi' sonunda, (kurum (sağlık tesisleri (sağlık (kurullarınca 
düzenlenecek veya kurum sağllk ıkurulunca tedavisi (için gönderilen sağlık kurumlarının düzenle
diği sıhhî kurul raporlarda aynı 'işinde (mesleğinde) çalışabilir (durumda olmadığı beür'til'en sigor
talı malûllük sigortası bakımından (malûl sayılır. 

Şu kadar ki, sigortalı lolarak tilk defa çalışmaya başladığı tarihte (mevcut (hastalığı (ilerlememiş 
olan) malûl sayılma'sı gerektirecek derecede 'hastalık veya arızası /bulunduğu, lönceden veya (son
radan, yeterli (belgelerle tespit edilen sigortalı bu hastalık veya arızası sebebiyle malûllük sigor
tası yardımlarından yararlanamaz. 

Ancak (bu gibi sligortalilara malûllük sigortalarından 'evvelce ödenmiş (bulunan aylıkları geri 
aünmaz. ,Kurum (Sağlık Kurulu dışı sağlık kurul raporlarını kurum sağlık kurulunun tasdiki (şarttır. 

MADDE 6. —1506 sayılı İSosyal (Sigortalar Kanununun 79 ncu ımadesine aşağıdaki (fıkra eklen
miştir i: 

Ancak işveren, aynı iş alanı içinde çalıştırdığı sigortalının, sigorta primleri «hesabında; ! primi
ni ödemediği işe ait, ölçümlemeye taibi tutulacaktır. 

Çeşitli işyerlerinde fikir /ve T>eden (işçisi olarak çalışanların, 

EK MADDE 1. — a) ~1950 yılından evvelki çalıştığı (bir işyerinde geçen (sürenin, 
b) Sosyal (Sigortalar Kanununa tabi olmayan bir (işyerinde çalışıp Isonra Sosyal Sigortalar 

Kanununa tabi lolan Ibir işyerinde çalışanların, 

c) İSosyal (Sigortalar (Kanununa tabi olan bir işyerinde çalışip, sonradan Sosyal Sigortalar 
Kanununa tabi 'olmayan (bir (işyerinde çalışanların, 

Her ne (sebeple olursa olsun (Sosyal jSigortalar Kurumuna veya (bu kuruma devredilen çeşitli 
emekli sandıklarına lemekli veya yaşlılık aylığına esas olacak prim ödememiş olanlar; 

Hizmetlerini (belgelendirdikleri ,ve jo samana ait liük aylık lücretleri üzerinden iteçi ve işverene 
ait (sigorta primini en geç 5 yıl içinde eşit taksitlerle veya (def'aten tödedikleri takdirde; 

Toplam olarak ıen çok 10 yıllık hizmetleri (Sosyal Sigortalarda veya 'Sosyal (Sigortalara (dev
redilen sandıklarda igeçen hizmetleriyle (birleştirilir. 
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Emeklilik ikramiyesi,: 

EK MADDE 2. — (Hizmet süresi ne olursa olsun emekliye Itaibi tutulan (bir sigortalıya, Bos-
yal (Sigortalar Kurumu 'tarafından (bir defaya mahsus olanak üzere (emekli ikramiyesi) verilir. 

İkramiyenin hesabında; $5 yıh. dolduranlar, emekli aylığının 6 katını, 25 Süia 30 yıl arasında, 
emekli alanlara , J% l'i ilave ve 20 yıl ile 125 yıl arasında (% 0051 ((binde (beşi) 'ilâve edilerek he-
safbedıilir. 

30 İyili doldurmuş olanlar; emekli aylığının 12 kaltı ve 30 yıldan fazla çalışanlara da % l'i 
ilâve (edilerek (hesabedilir. Ancak ıbu ilâve % 5'i geçemez. 

Emtekli likramiyelerihi almadan ölenlerin, emeklilik (ikramiyeleri (506 ısayıü iSosyal (Sigortalar 
Kurumu 'hükümlerinle göre (emeklilik aylığına Sıak kazananlar ile vârislerdi (arasında taksim ledilir. 

EK (MADDE 3. — »Evlenme sebebiyle aylığı kesilen kız 'çocuklarla, evlenen dul karıya ı(ev-
leotume (ikramiyesi) adı Üle İbir defa üçin almakta oldukları dul ve yetim aylıklarının iki yillığı 
toptan olarak lödenir. 

Bu toptan ödemeler, 193 isayılı Gelir Vergisi Kanununun 25 nci maddesinin 3 numaralı fıkrası 
gereğince vergiden müstesnadır. 

Ancak iki (yıldan önce yeniden aylık bağlanması halinde, ödenmiş (bulunan evlenme ikra
miyesi farkı aylıklarından mahsubedilir. 

EIK MADDE % — ,Sosyal (Sigortalar Kanunu gereğince vazife malûllüğü,, emekli, dul ve 
yetim aylığı alanların aylıklarının tabanını, Devlet memurlarının vazife (malûllüğü, »emekli, dul 
ve yetim aylığı 'tabanı seviyesine yükseltilmiştir. 

EK MADDE S. — Halen almakta (oldukları vazife malûllüğü, lemekli, dul ve yetim aylıkları, 
Devlet (memurlarının vazife tmalûUüğü, /emekli, dul ive yetim aylıklarımın talbanı üstünde olanla
rının da aylıklarına \% 10'u ilâve edilerek (Verilecektir. 

EK ÎIVLA.DDE 16. — Devlet Memurlarının; aylıklarını esas teşkil leden kat sayı değiştikçe; va
zife (malûllüğü, emekli, dul /ve yetim aylıklarının % HO'u kat sayıya |göre ayarlanacaktır. 

MADDE 7. \— Avrupa (Ekonomik Topluluğuna dahil (olan Devletlerde çalışmak üzere (giden 
veya îş ve lîşçi! (Bulma (Kurumu (tarafından (gönderilen kimselerin; (o ülkelerde (geçen en çok 10 
yıllık çalışma (süreleri, ıek birinci maidde (hükmü gereğince borçlandıklarında, iSosyal (Sigor'talar-
da veya ISoisyal (Sügortalara devredilen sandıklarda (geçen hizmetleriyle (birleştirilir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — (Bu (kanunun yayım tarihinden önce yetim aylığı kesilen veya yetim 
aylığı Ibağlanamayan kız çocuklarına da; bekâr olduğu sürece jyetiim aylığı bağlanır. 

GEÇİDİ MADDE 2. — 1506 isayıll İSosyal (Sigortalar Kanununun İ80 nci maddesi gereğince 
prim, süresi içinde ve tam solarak Ödemeyenler için tahakkuk «den igeçikme 'zamları ile kanunî 
faizleri, [bu kanunun yayımı tarihinden iiltiharen borcun ©sasını 6 yıl lilçinde müsavi taksitlerle 
ödediklerinde; bu gecikme zamları lile kanunî faizleri affedilmiştir. 

MADDE 8. <— (Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 9. — 'Bu kanun hükümleri (Bakanlar Kurulu yürütür. 
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Mîllet Meclisi Başkanlığına 

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun bâzı maddelerinde değişiklik yapılmasına dair kanun 
teklifi ve gerekçesinin ilişikte sunulduğunu saygı ile arz ederim. 

11 . 5 . 1972 
Malatya Senatörü 

Hamdı Özer 

GEREKÇE 

Sosyal hizmetlerin özünü sosyal güvenlik teşkil eder. Yurdumuzda T. C. Emekli Sandığı ile 
Sosyal Sigortalar Kurumu en büyük birer sosyal güvenlik kuruluşlarıdır. Bu kuruluşlara bağlı 
memur ve işçi sınıfı arasında ikilik yaratmamak için hizmette ve hakta eşitlik sağlanmalıdır. 

Sosyal bir sınıfın diğer bir sosyal sınıfa hakta eşidolmaması toplum düzeninde dengesizliğe yol 
açar, Anayasamızın ruhuna ve sözüne aykırı düşer. 

Memurların Sosyal Sigorta Kurumu olan T. C. Emekli Sandığı Kanununun 74, 75, 90 ve 93 ncü 
maddelerinde dul ve yetimlere tanınan haklar sigortalıların da dul ve yetimlerine tanınmalıdır. 
Bu maddelerde memurların yetim kız çocuklarına yaş sınırlanması konulmamış evli olmayan yetim 
kızlara sıhhatli ve yaşı ne olursa olsun aylık alma hakkı tanınmıştır. Evlenen karı ve kız çocuklara 
evlenme ikramiyesi verilmektedir. Halbuki işçilerin dul ve yetim kızlarına böyle bir hak tanın
mamaktadır. 

İşçinin yetim kızı 18 yaşını bitirmişse ister bekâr ister dul olsun aylık almaktan yoksun tutul
muştur. (Malûllük hariç) 

Bu kanımla işçilerin dul ve yetimleri de memurların dul ve yetimleri gibi sosyal güvenlikte eşit 
hak sahibi olacaktır. Demokratik Sosyal Devlet ilkesinde sosyal sınıf üstünlüğü değil, sosyal ada
let bütünlüğü vardır. Âmme hizmetinde ve hakta eşitliği sağlamak Sosyal Devletin görevidir. Bu
nun için sosyal güvenlikle ilgili kanunlar arasındaki aykırılık ve dengesizlik bu kanunla giderilmiş 
olacaktır. 

Madem ki Sosyal Sigortalar Kanununa tabi hizmetlerde bulunanların Emekli Sandığına geçme
leri halinde 657 sayılı Kanun gereğince terfi ve emeklilik işlemlerinde intibak sağlanmaktadır. O 
halde Sosyal Sigortalar Kanununa bağlı olanların emeklilik hakları da memurlarmkine uyar hale 
sokulmalıdır. 
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C. SENATOSU MALATYA ÜYESÎ HAMDİ ÖZERİN TEKLİFİ 

506 sayıh Sosyal Sigortalar Kanununun 23, 68, 71 ve 106 ncı maddelerinin değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifi 

MADDE 1. — 506 sayıh Sosyal Sigortalar Kanununun 23 ncü maddesinin I nci fıkrasının (C) 
bölümündeki (a) bendi ile V ve VII nci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve sonuna VIII 
nci bir fıkra eklenmiştir. 

Madde 23. — İş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölümlerde aşağıdaki hükümler uygulanır : 
a) 18 yaşını veya orta öğrenim yapması halinde 20 yaşını, yüksek Öğrenim yapması halinde 

25 yaşını doldurmamış, yahut yaşlan ne olursa olsun çalışamayacak durumda malûl olan erkek 
çocukların ve evli olmayan kız çocukların her birine % 25% 

V - Sigortalının çocuklarına bağlanan gelirler; erkek çocuğun 18 yaşını, orta öğrenim yap
ması halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim yapması halinde 25 yaşını dolduruncaya kadar devam 
eder. Bu yaşlan doldurduklan tarihlerde çalışamayacak durumda malûl olan erkek çocukların 
gelirleri kesilmez, 101 nci madde hükümleri saklıdır. Evleninceye kadar kız çocuklann yaşlarına 
bakılmadan gelirleri kesilmez ve devam eder. 

VII - Gelir almakta iken evlenen kız çocuklann gelirleri kesilir evlilik dolayısıyle gelirleri ke
silen kız çocuklarla diğer evli kız çocukların evlilik durumlarının ortadan kalkması halinde bu 
tarihlerden başlamak üzere gelir bağlanır. 

Emeldi Sandığı veya Sosyal Sigorta ile ilgili hizmetlerde çalışan eş ve çocuklann gelirleri ke
silir. 

VIII - Gelir almakta iken evlenen kan ve kız çocuklann gelirleri kesilir ve bir defaya mahsus 
olmak üzere aldıktan aylıkların iki yıllık tutarı, (Evlenme ikramiyesi) ve yaş durumu dolayısıyle 
aylıkları kesilen erkek çocuklara da ayliklarının iki yıllık tutan (Gelişme ikramiyesi) adı ile öde
nir. 

Evlenmeleri dolayısıyle dul aylığı kesilen karılann tekrar dul kahnalan halinde kesilen gelir
leri bağlanarak ödenir. Ancak, iki yıldan önce yeniden aylık bağlanması halinde, ödenmiş bulunan 
evlenme ikramiyesi farkı aylıklanndan mahsubedilir. 

MADDE 2. — 506 sayıh Sosyal Sigortalar Kanununun 68 nci maddesinin I nci fıkrasının (C) 
bölümündeki (a) bendi ile IV ve VI ncı fıkralan aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 68. — ölen sigortalının aylık bağlanmasına hak kazanan kimselerine aşağıdaki hüküm
lere göre aylık bağlanır. 

a) 18 yaşını veya orta öğrenim yapması halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim yapması halinde 
25 yaşını doldurmamış, yahut yaşlan ne olursa olsun çalışamayacak durumda malûl bulunan er
kek çocukların ve evli olmayan kız çocukların her birine % 25'i, 

IV - Sigortalının çocuklanna bağlanan aylıklar; erkek çocuğun 18 yaşını orta öğrenim yap
ması halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim yapması halinde 25 yaşını dolduracağı tarihe kadar devam 
eder. Bu yaşlan doldurduklan tarihlerde çalışamayacak durumda malûl olan erkek çocukların 
aylıklan, bu yaşlara vardıktan sonra da kesilmez 101 nci madde hükümleri saklıdır. 

Kız çocukların yaş durumuna bakılmadan aylıklan evleninceye kadar kesilmez. 
VI - Aylık almakta iken evlenen kız çocukların aylıklari kesilir. Aylığın kesilmesine yol açan 

evliliğin son bulması halinde, bu tarihten başlamak üzere yeniden aylık bağlanır. 
MADDE 3. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun toptan ödemeye dair 71 nci maddesinin 

I nci fıkrasının (C) bölümündeki (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 71. — ölen sigortalının hak sahibi kimselerinden hiç biri bu kanuna göre ölüm sigorta

sından aylık bağlanmasına. hak kazanmadıkları takdirde aşağıdaki hükümler uygulanır : 
a)1 18 yaşını veya orta öğrenim yapması halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim yapması halinde 

25 yaşını doldurmamış yahut yaşlan ne olursa olsun çalışmayacak durumda malûl bulunan erkek 
çocuklann ve yaşlan ne olursa olsun evli olmayan kız çocukların her birine % 25'i, 
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MADDE 4. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 106 ncı maddesi (a) ve (fo) fıkraları aşa

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 106. — Bu kanunun uygulanmasında, sigortalının geçindirmekle yükümlü olduğu kim
seler : 

(a) Karısı çalışamayacak durumda malûl veya 55 yaşını doldurmuş kocası, 

b) 18 yaşını veya orta öğrenim yapıyorsa 20 yaşını, yüksek öğrenim yapıyorsa 25 yaşını dol
durmamış yahut 18 yaşım doldurmuş olup da çalışamayacak durumda malûl erkek çocuklarla, 
«vli olmayan kız çocukları, 

MADDE 5. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 6. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 
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41 Numaralı (Gtöçilci Komisyonu raptoroı 

Mület Meclisi 
41 Numaralı Geçici Komisyon 9.3.1973 

Esas No. : 2/551,2/680 
Karar No. : 9 

Yüfesetk Başkanlığa 

«Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Rifat Öztlirkçine'nin 506 sayılı Sosyal Sigortalar Ku
rumu Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi, bâzı ek maddeler ilâve edilmesi ve bâzı geçici 
maddeler eklenmesi hakkında kanun teklifi» ile. «Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Hamdi 
Özer'in, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 23, 68, 71 ve 106 nci maddelerinin1 değiştirilmesi 
hakkında kanun teklifi» teklif sahipleri ve ilgili Bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle; Genel Kuru
lun 8 . o . 1971 tarihli 67 nci Birleşiminde kurulması kabul edilen 41 Numaralı Geçici Komisyonu
muzda görüşüldü. 

'Tümü üzerinde cereyan eden müzakereler neticesinde, gerekçelerinde de belirtilmiş olduğu veç
hile, 17 . 7 . 1964 tarihli ve 506 sayılı iSosyal Sigortalar Kanununun, tatbikatta güçlükler tevli-
deden ve ihtilâflar yaratan bâzı maddelerinin tadiline dair olan ve aynı mahiyette oldukları görü
len kanun tekliflerinin tevhiden görüşülmesine ve bunlardan Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üye
si Rifat ÖztürkçiUe'nin 2/1551 esas sayılı teklifinin daha şümullü olması hasebiyle müzakereye esas 
alınmasına karar verilmiş ve maddelerin müzakeresine geçilmiştir. 

iMetno sarahat vermek ve tatbikatta muhtemel güçlükleri önlemek maksadıyle, Cumhuriyet Se
natosu Malatya Üyesi Hamdi Özer'in kanun teklifiyle tadili istenen 68 ve. 71 nci maddeleri de 
mıetnie ithal edilmek suretiyle, ;506 sayılı Kanunun prensiplerini bozmadan ve kanun yapma tekni
ğine sadık kalarak: Hasta, malûl ve ölen işçilerle, tahsildeki çocuklarına, dul ve yetimlerine; T. C. 
Emekli Sandığı Kanununda kabul -edilen esaslara mütenazır olarak 'bâzı haklat' tanınmasını temin 
ımaksadıyle dört esas, 'bir geçici ve yürürlükle yürütmeye müteallik iki madde içinde ve kanun 
tekliflerinde belirtilen talepler nazarı itibara .alınmak suretiyle, kanun metni ve başlığı 
ihtiyaca cevap verecek şekil ve esasta yeniden tanzim edilmiş ve anakanuna haşiv mahiye
tinde görülen bâzı maddeler teklif metninden çıkarılmış ve yapılan bu değişikliklerle kanun tek
lifi, Komisyonumuzun 14 . 2 . 1973 tarihli toplantısında kabul edilmiştir. 

Genel Kurula arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Niğde 

M. N. Çerezci 

Bolu 
H. İ. Cop 

tonzialdıa bulunamıaldı 

îamiir 
A. N. Erdem 

ıSÖZCÜ 
Kayseri 

E. Turgut 

Burjsıa 
K. Önadım 

Kocaeli 
V. Eniğiz 

İmzıada bu'luniasmıadı 

Kâtip 
Adana 

8. Yılmaz 

Erzurum 
N. GaiCinıoğliu 

limzalda biUİıuniaimaldı 

Malatya 
A. Klaımaslıaın 

İjinzıaldıa bulunaımialdı 

Ankara 
Söz hakkım mahfuz 

C. Yorulmaz 

îsitambul 
H. Tüjrkıay 

İmzada ıhuluniaanıadı 

Ytozgıat 
Söz balkikım mahfuz 

A. Baştürk 
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41 NUMARALI GEÇİCİ KOMİSYONUN DEĞİŞ/IÜRİŞİ 

506 sayılı (Sosyal Sigortalar Kanununun bâzı maddelerinin değiştirillmesi Ve bu kamuma Ibir geçici 
madde eklenmesi (hakkımda (kanun teklifi 

MADDE 1. — 506 (sayılı 'Sosyal Sigortalar Kanununun 23 meü (maddesi aşağıdaki 'şekilde değiş-
tiriflmıiştir : 

Madde 23. — İş kazası veya (meslek Ihasıtalığı sonucu ölümlerde aşağıdaki 'hükümler uygulanır : 
I) Ölen (sigortalımın 188 nci madde Igereğince îtösp'jîi edilecek yıllık kazancının % 70'inim; 
A) Dul karısına % 50'si (gelir alan çocuğu bulunmayan »dulIkanlsanafüiçjte 'ikisi; 
B) ISiigortala. leşinin ölümü tarihinde çalışamayacak durumda malûl veya 55 yasını doldur

muş olan ve geçimimin sigortalı tarafından sağlandığı Ibellgelemen kocasına % 50'si ıgelıir lalan çocuğu 
bulunmayan aynı durulmdaki kocaya (üçte ikisi; 

C) Çocuklardan : 
a) 18 yaşını, orltaöğretim yapması halinde 20 yaşını, yüksek öğrendim yapması (halinde 25 ya

şını doldurmamış Olan veya çalüşalmıayacak durumda (malûl bulunan ve ISos'yal (Sigortaya, Emekli 
Sandıklarına tabi çalışmalarından (dolayı (gelir veya aylık almayan erkek gocuklarla yaşları ne olur
sa öüsum lövlllı ol'mayam leıvli olmakla (beraber sonradan boşıaman veya dul (kalan ve Sosyal Sijgortaya, 
Emekli Sandıklarına tabi bir işte çalışmayan, buralardan ıgelülr veya laJylık lalmayan kız çocukların 
her'birine % 25 'i, 

b) (a) fıkraismda (belirtilen ve (sigortalının öltümiü ile anasız ve babasız kalan veya sonradan 
bu (duruma düşenlerle iana ve (babaları arasımda evlilik bağlantısı bulunmayan yahut sijgörlfealı (ba
banın ölümlü tarihimde evlilik bağlantısı (bultunmıakla (beraber lamaları sonradan evlenenlerim 'her'biri
ne % (50'sd 

loranmda yıllık gelir bağlanır. 
Sigortalının ö'Jülm tarihinde 18 Veya 20 yaşını doldurmıuş olup gelire IhaJk kazanmaımaş duruımda 

olan erkek çocuklar, (sonradan öğrenimi yaparlarsa (a) fıkrasındaki (haklardan yararlanırlar. 
II) Sürekli iş l̂ öremeizlik ıgeHri sermaye olarak ödenmiş bulunan (sigortalımın ölümü halimde 

hak sahiplerine, sigortalıya verilen sermaye nazara alınmaksızın bu kamun Ihlülkümleriıne îgöre (gelir 
bağlanır. 

III - İSilgiortalı tarafından evlât edinilmiş, tanımımış veya nesebi düisŝ Miilimiilş yaihut babalığı 
hlükme (bağlanmış gocukları ile sigortalının ölümünden isionıra doğan içjoouklan, (bağlanacak gelir
den yukarıda fbelirtilen esaslara ıgöre yararlanırlar. 

IV - (Hak sahilbi ıeş ve çocuklara bağlanacak gelirlerim toplamı sigortalının yıllık kazancının 
% 70'imi igeçemez. Bu sınırın iaşılmaması İçin (gerekirse, hak sahibi kimselerin gelirlerinden orantılı 
olarak indiriimıler yapıhr. 

V - 'Sigortalının erkek çocuklarına bağlanan igeürüıer çocuğun 18 yaşını, ortaöğrenimi yapması 
halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim yapması halinde (25 yaşını dolduracağı tarihe kadar devam eder. 
Çalışamayacak durumda malûl Olan lerkek çocukların gelirleri bu yaşlara vardıktan sonra da ke
silmez. Ancak geliri kesilen erkek çocuklardan donradan çalişaamayacak ıdhırumda ımıallûl olanlara, 
Sosyal (Sigortaya yahut Emekli ISandıiklarına tâbi çalhlşlmalarmdan (dolayı 'gelilr veya 'ayhk almaana-
lan şarttı ile, malûlliik durumlarının tespitime tesas teşkil edem rapor tarilh'ini takilbedem aJybaşınJdan 
itibaren yeniden |ge!ir bağlanır. 101 mlci madde hiikmiü (saklıdır. 

VI w ISilgforltalının idul (karısı levlemirse geliri kesilir. ıGelirim kesilimelsime yol 'açan evlenme son bu
lunca 'gelür yeniden ıbağlanır. Sonraki kocasından idıa igelir almaya (halk kazanan dul karıya, bu gelür-
llerdem fazla olanı Ödenir. 

VII - 'Sigortalının kuz içjocuklanna bağlamam gelirler, iSosVal (Sigortaya, Emekli (Samidıklarına tâ
bi işlerde çalışmaya başladıkları veya evlendikleri tarihi takilbeden devre (basandan itibaren kesi
lir. 'Mirim kesilmesine yol açan. sebebim ortadan, kalkması halinde 1 mci bölümün (C) fıkrası hükmü 
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saklı kallmak 'şartıyle, /bu tarihten başlanarak yeniden gıeMr Ibağlanır. Ancak evliliğin ©on bulması ile 
kocasından da gelir almajya ihıak kazanan kinııseye bra 'gelirlerden fazla olanı ödenir. 

MADDE 2. — 506 isalyılı Sosyal Sigortalar Kanununun dS nci maddesi aşağıdaki şekilde değdış-
tdrilmilşjtir : 

ıMadde 68. — Ölen 'sigortalının aylık (bağlanmasına hak kazanan kimıselerdine aşağıdaki 'Üülkümleire 
göre aylık bağlanır. 

I - 'Ölen sigortalının 67 inci madde 'gereğinice tespit ©ditecek aylığının; 
A) Dul karışma'% ÖO'si aylık alan gocuğu bulunmayan dul karısına üçte âkistü; 
OB) Sigortalı eşinin 'ölümü (tarihinde çalilşatmayacak durumda malûl veya 55 yaşını doldurmuş 

olan 've geçiminin sigortalı tarafından sağlandığı Ibellgelenen kocasına % 50'si, aylık alan çocuğu 
bulunmayan aynı durumdaki kocaya üçte Msi; 

C) Çocuklardan; 
a) 18 yaşını, ortaöğrenim yapması halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim yapması halinde 25 ya

şını doldurmamış olan veya çalışamayacak durumda malûl bulunan ve Sosyal Sigortaya, Emekli 
sandıklarına tabi çalışmalarından dolayı gelir veya aylık almayan erkek çocuklarla yaşları ne 
olursa olsun evli olmayan, evli olmakla beraber sonradan boşanan veya dul kalan ve Sosyal Sigor
taya, Emekli Sandıklarına tabi bir işte çalışmayan, buralardan gelir veya aylık almayan kız çocuk
ların her birine % 25'i, 

b) (a) fıkrasında belirtilen ve sigortalının ölümü ile anasız ve babasız kalan veya sonradan bu 
duruma düşenlerle ana ve babaları arasında evlilik bağlantısı bulunmayan yahut sigortalı baba
nın ölümü tarihinde evlilik bağlantısı bulunmakla beraber anaları sonradan evlenenlerin her birine 
%50'si, 

Oranında aylık bağlanır. 
Sigortalının ölüm tarihinde 18 veya 20 yaşını doldurmuş olup aylığa hak kazanmamış durumda 

olan erkek çocuklar, sonradan öğrenim yaparlarsa (a) fıkrasındaki haklardan yararlanırlar. 
II - Sigortalı tarafından evlât edinilmiş, tanınmış veya nesebi düzeltilmiş yahut babalığı hükme 

bağlanmış çocukları ile, sigortalının ölümünden sonra doğan çocukları, bağlanacak aylıktan yu
karıda belirtilen esaslara göre yararlanır. 

III - Hak sahibi eş ve çocuklara bağlanacak aylıkların toplamı sigortalıya ait aylığın tutarını 
geçemez. * Bu sınırın aşılmaması için gerekirse hak sahibi kimselerin aylıklarından orantılı ola
rak indirmeler yapılır. 

IV - Sigortalının erkek çocuklarına bağlanan aylıklar, çocuğun 18 yaşını, ortaöğrenim yapması 
halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim yapması halinde 25 yaşını dolduracağı tarihe kadar devam eder. 
Çalışamayacak durumda malûl olan erkek çocukların aylıkları bu yaşlara vardıktan sonra da ke
silmez. Ancak aylığı kesilen erkek çocuklardan sonradan çalışamayacak durumda malûl olanlara, 
Sosyal Sigortaya, yahut Emekli Sandıklarına tabi çalışmalarından dolayı gelir veya aylık almamaları 
şartıyle malûllük durumlarının tespitine esas teşkil eden rapor tarihini takibeden aybaşından iti
baren yeniden aylık bağlanır. 101 nci madde hükmü saklıdır. 

V - Sigortalının dul karısı evlenirse aylığı kesilir. Aylığın kesilmesine yol açan evlenme son 
bulunca aylık yeniden bağlanır. Sonraki' kocasından da aylık almağa hak kazanan dul karıya bu 
aylıklardan fazla olanı ödenir. 

VI - Sigortlının kız çocuklarına bağlanan aylıklar, Sosyal Sigortaya, Emekli Sandıklarına tabi 
işlerde çalışmaya başladıkları veya evlendikleri tarihi takibeden devre başından itibaren kesilir. 
Aylığın kesilmesine yol açan sebebin ortadan kalkması halinde I nci bölümün (C) fıkrası hükmü 
saklı kalmak şartıyle, bu tarihten başlanarak yeniden aylık bağlanır. Ancak evliliğin son bulması 
île kocasından da aylık almağa hak kazanan kimseye bu aylıklardan fazla olanı ödenir. 
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MADDE 3. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 71 nci maddesinin (C) bendi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir : 

C) 18 yaşını veya ortaöğretim yapması halinde 20 yaşımı, yüksek öğrenim yapması halinde 
25 yaşını doldurmamış yahut yaşları ne olursa olsun çalışamayacak durumda malûl bulunan er
kek çocuklarla evli olmayan kız çocukların her birine % 25'i, 

Yukarıdaki fıkrada belirtilen ve sigortalının ölümü ile anasız ve babasız kalan veya ana ve ba
balan arasında evlilik bağlantısı bulunmayanların her birine % 50'si, 

Toptan ödeme şeklinde verilir. 

MADDE 4. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir : 

GEÇİCİ MADDE — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce ölen sigortalıların, gelir veya 
aylıkları kesilmiş olan yahut gelir veya ayhk bağlanmamış bulunan kimselerinden, bu kanun 
gereğince gelir veya aylığa hak kazananlarına kanunun yürürlük tarihinden sonra yazılı talepte 
bulunmaları halinde, bu kanunun yürürlük tarihini takibeden dönem başından itibaren gelir veya 
aylık bağlanır. 

Bu kanunun 1 ndi maddesi ile değiştirilen 23 ncü maddenin V, VI ve VII nci bölümleri ile 2 nci 
maddesi ile değiştirilen 68 nci maddenin IV, V veVI nci bölümleri hükümleri saklıdır. 

Çeşitli sigorta kanunlarına göre eş ve çocuklara ödenmekte olan gelir ve aylıklar aynı dönem 
başından itibaren bu kanunla değiştirilen 23 ve 68 nci maddelerde belirtilen esaslara uygun olarak 
bağlanacak gelir ve aylıklar seviyesine getirilir. 

MADDE 5. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürülüğe girer. 

MADDE 6. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

»• ^ « ^ • • 
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Dönem : 3 
Toplantı : 4 M 1 L L E T M E C L I S 1 S. Sayısı ; 

5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri 
hakkındaki Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine, 2 ek ve 
1 geçici madde eklenmesine ve bâzı maddelerinin kaldırılmasına 
dair kanun tasarısı ve İçişleri, İmar ve İskân, Adalet, Bayındırlık 
ve Plân komisyonlarından 3'er üyeden kurulu Î08 No. lu Geçici 

Komisyon raporu (1 /800) 

T. C. 
Maşbakankk 12 . 3 . 1973 

Kanunlar ve Kararlar, 
Tetkik Dairesi 

&ay% : 71-1589/2Â4 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Bayındırlık (Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük lYEllet \Meclisine arzı Bakanlar Kuru
lunca 08 . 2 . 1973 tarihimde kararlaştırılan «6Ö39 sayılı (Karayolları 'Genel (Müdürlüğü kuruluş ve 
görevleri hakkındaki Kanunun 'bâzı maddelerinin değiştirilmesine 2 ek ve fbir geçici madde eklen
mesine ve iMzı maddelerinin Ikaldınhnasrna <lair kanun ıtasansı» ve gerekçesi ilişik olarak sunul
muştur. 

Ctereğinin yapılmasını saygrvle arz ederim. 
Ferid Melen 
Barbakan 

GEREKÇE 
1 . 3 . 1950 tarihlimde yünirhiğe giren 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü kuruluş ve 

görevleri hakkında Kanunun yirmi iki yıllık tatbikatı sonunda ortaya çıkan aksaklıkların gide
rilmesi, oto ve il yollarının yapım, bakım, onanm görevlerinin ve Karayolları Genel'Müdürlüğünün 
görevleri arasına alınması için Kuruluş Kanununda değişiklik yapılması zorunlu hale gelmiş ve bu 
tasarının hazırlanması yoluna gidilmiştir. 

Madde 1. — Bu madde ile 5639 sayılı Kamı .un muhtelif maddelerinde değişiklik yapıldığına 
temas edilmektedir. Değişiklik sebepleri ayrı, ayrı aşağıda ıgösterilmiştir. 

.Madde 2. — 5529 sayılı Kanunun .2 nci mad leşinin bâzı bentleri aynen alınmış bâzı bentlerin
de değişiklik yapılmıştır. 

A) Eski i (A) hendiııdeki Devlet yolları ağınla otoyol ve il'yolları eklenmiş, imar mevzuatı yö
nünden maddeye sarahat getirilmiş, ayrıca esM (İB) bendi il yollarının Genel Müdürlüğe devri 
dolayısryle metne ahnm.almıştır. Bentde zikredilen konularda eğitim yapılması da idarenin görevleri 
meyanında .Bayılmıştır. 

ÎB) Eski (C) bendinin aynıdır. 
•€) Eski (G) bendinin aynıdır. 
D) Maddeye eklenen bu yeni bentle Genel Müdürlük hizmetleriyle ilgili harita, etüt ve pro

je işlerinin yapılması veya yaptırılması imkânı sağlanmaktadır. 
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E) Cüzi değişiklikle eski (II) bendine paralel bir hüküm öngörülmüştür. 
F) Eski '(F) bendine açıklık getirilmiş, teknik ve sosyal gelişme ve ihtiyaçlara uygun olarak 

maddeye bâzı ilâveler yapılmıştır. 
G) Eski (D) bendi, gelişen teknik imkân ve zaruretler dolay isiyle yeniden tedvin edilmiş

tir. 
Ii) Eski (E) bendine; trafiğe ilişkin hususlar ile arazi ve gayrimenkullerden kiralama yo-

luyle de yararlanabilme imkânını sağlayan hüküm eklenmiştir. 
İ) Eski (İ) bendine yol ağlarının değişikliği de gözönünde tutularak açıklık getirilmiştir. 
Madde 3. — Eski 3 neü maddede, Genel Müdürün 2 nci maddede sayılan işleri yürüteceği ve 

devir yetkisinin 2 nci maddeye münhasır bulunduğu hükme bağlanmakta idi. Oysa, kanunun diğer 
maddelerinde öngörülen isler ve tasarrufların da Genel Müdür tarafından veya denetimi altında 
yürütülmesi gerekeceği izahtan vareste olmakla, madde «Bu kanunda yazılı işler » şeklinde de
ğiştirilmiş, devir yetkisinin kapsamı Genel Müdürlüğün çalışma özelliği, hareketliliği, sürat isteyen 
faaliyetleri gerektirdiği ve teşkilâtın Türkiye ölçüsünde yaygın ve dağınık ünitelerden oluştuğu 
gözönünde tutularak genişletilmiştir. 

Madde 4. — Karayolları Genel Müdürlüğünün kuruluşundan bu yana memleket ihtiyacı muva
cehesinde teşkilâtında birtakım genişlemeler olmuş ve halen memleketin önemli davalarından biri 
olan yol mevzuunun halli için sinesinde 40 OOO'cyakın personel istihdam eden bir teşkilât hüviye
tini almış bulunmaktadır. Ayrıca il yollarının yapım ve bakımının da Genel Müdürlük görevleri 
arasına ithali, esasen kendini hissettirmekte olan teşkilâtta değişiklik yapmak ihtiyacını; .bir zaru
ret haline getirmiştir. Yapılan ve yapılacak işlerin koordinasyonunun tam olarak sağlanmasının, 
iktisadilik ve verim yönünden önemi muhakkakla çok büyüktür. 

Genel Müdürlüğün genişleyen iş ve teşkilâtının bir Genci Müdür ve bir Genel Müdür Yardım
cısının nezareti altında bırakılmasının, idarenin iç ve dış hizmetlerinin ifasında en üst kademeyi 
teşkil edenleri çok zor durumda bıraktığı ve bazen hizmete yetişilmesine imkân kalmadığı görülmek
tedir. Bu itibarla üç Genel Müdür Yardımcılığının ihdası ile bu mevkiin vazifelerinin üç Genel 
Müdür Yardımcısı arasında taksimi suretiyle hizmetin daha verimli yönetimi sağlanmış olacaktır. 

Bu bakımdan üç Genel Müdür Yardımcısı ile Genel Müdürlüğün istişare organı olarak lüzumu 
aşikâr bulunan müşavirler kuruluşa eklenmektedir. 

Diğer kuruluş değişikliklerine gelince: 5539 sayılı Kanunun eski 4., 5., 6., 7 nci maddelerinde 
öngörülen üniteler ve teşkilâtın büyümesi Genel Müdürlüğe mevdu hizmetlerin artışı, faaliyet ala
nının genişlemesi ve ihtiyaçlar gözönüııe alınarak bâzı daireler ikiye tefrik edilmiş, bir kısmı unvan 
değiştirilerek veya yeniden ihdas suretiyle merkez ve taşra anakuruluşları halinde 4 ncü maddede 
tespit edilmiştir. 

Oto Yollar Dairesi Başkanlığı ile taşrada Oto Yollar müdürlükleri kuruluşu nedenleri gerek
çenin 19 ucu maddesi 7 nci bendinde geniş olarak açıklanmıştır. 

Teknik daireler dışında kurulması düşünülen diğer ünı'ıtelerden Muralkabe Kurulu Başkanliğı, 
genel müdürlüğün her türlü tetkik ve tahkik işlerini yürütecek bir kuruldur. Geniş teşkilâtı 
ve personel sayısı gözönünde bulundurulursa, tahikikait işi enlilerinin yürütülmesini temin zım
nında yapılacak hizmetin ha emi takdir edilecektir. tşlte bu hizmetlerin ifaısını taminen ve tatbi
katın kaçınılmaz bir sonucu olarak fiiliyatta münferiden tefrik olunan personelle yürütülmeye ça
lışılan bu görevin, kanunileştirilmesi amacıyle genel müdürlük murakabe kurulu başkanlığı 
teşkil olunmalktaıdır. 

Genel müdürlüğ'ün ım'crikcz teşkilâtına, Merkezî Hükümet Teşkilâtı Araştırına projesi raporun
da da öngörüldüğü üzere, organizasyon ve metot müdürlüğü ilâve edilmiştir. Teşkilâtın, devamlı 
olarak rasyonel osaslara göre düzenlenmesi ile bütün çalışma konularındaki metot ve sistemleri 
günün şartlarına göre geliştiirilmesi lıususlaırındıa ger etkili inceleme ve araşiti rm al arı yapacak olan 
bu müdürlük, çalışmalarının etkili ve tarafsız olabilmesi için, doğrudan doğruya genel müdürlüğe 
bağlanmıştır. 
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5539 sayılı Karnıma göre İdarî İğler Dairesi Başkanlığı bünyesine giren Personel • Şubesi Mü
dürlüğü hizmetin genel müdürlükle yakın ilişjkisii ve sair tatbikat zorunlulukları ve personel hac
minin büyük' ölçüde artışı gözönünde bııiıındurularalk, daire haline ifrağ ve birçok emsallerinde 
de okluğu üzere doğrudan doğruya Genel Müdürlüğe bağlanmıştır. 

'Taşra teşkilâtına ilişkin kuruluş hükmüne, makine ve ikmal grup şeflikleri ilâve edilmiştir. 
Bu şeflikler maihallî ihtiyaçlara göre lüzum görülen yerlerde İmrulabileeeklerdir. 

Savunma'sekreterliği ise özel kanunu gereğince esasen daha önce kuruluşumuza eklenmiş bir 
ünitedir. 

Madde 9. — 5539 sayılı Kanunun (5, 6, 7 nci) maddeleri kaldırılmış, eski 9 ncu madde yerine, 
13 . 7 . 1972 kabul, 20 . 7 . 1972 neşir tarihli ve 1609 sayılı Bayındırlık Bakanlığı Kuruluş ve 
Görevleri Kanununun 17 nci maddesi hükmüne paralel hükümler öngörülmüştür. 

Madde 15. — Yol ağlarmdaki değişiklik gözönüne alınarak, tarifler yapılmış, oto yollarının 
ücretli ya da ücretsiz olabileceği hükme bağlanmış, bu yallardan ücret alınması gerektiğinde üc
retin tespiti usulü hükme bağlanmıştır. 

Ayrıca fon yolların tespiti ile uygulanmasına ilişlkin hükümler;; yol ağlarmdaki değişiklik dik
kate alınarak, eski 16 nci maddenin ikinci fıkrası esaslarından yararlanılmak suretiyle tedvin edil
miştir. 

Madde 19. — 5539 sayılı Kanunun 19 ncu maddesikıin 1, 2, 3 ncü bentleri 5889 ve 6802 sa
yılı kanunlarla ilga edildiğinden metinden çıkarılmıştır. 

1 nci bent, eski 5 nci bendin aynıdiır. 
2 nci bent, eski 6 nci bendin aynıdır. 
3 ncü bent, eski 7 nci bendin aynıdır. 
4 ncü bent, eski 8 nci bendin aynıdır. 
5 nci berat, eski 9 ncu bendin aynıdır. 
6 vncı bent, eski 10 ncu bendin aynıdır. 
7 nci berat, paralı yol sisteminin uygulanacağı hallerde gelirlerinin genel müdürlüğe tahsisini 

öngörmektedir. 

6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu ve değişiklikleri uyarınca akaryakıttan alman İstihsal Ver
gisinden Genel Müdürlüğe gelir tefrik edilmekte olduğundan ve akaryakıttan alman Gümrük 
Vergisi de esasen Genel Müdürlüğe aidolmakla bu gelir kaynakları, metinde 1 nci bentde yer alan . 
Devlet bütçesinden yapılacak yardımlar meyanmdadır. 

Bilindiği üzere 20 yıl içinde karayollarımızda yük ve yolcu trafiğimde önemli artışlar olmuş
tur. Özellikle ağır trafiği bulunan bâzı şehirlerarası yollarımızın erişme kontrollü otoyolları ola
rak yeniden yapılması gerekmektedir. Bu tür yollar, giriş ve çıikış noktaları önceden tayin edil
miş sağdan soldan rasgele giriş çıkışları önlenmiş trafik güvenliği yüksek hız yollarıdır. 

Otoyollar maliyeti yüksek yapılardır. Kilometre maliyeti kırsal bölgelerde 15 milyon, şe
hirlerde ise 20 - 30 milyon lirayı bulmaktadır. Önplânda ele alınması gereken Gefoze - İamit ve 
İstanbul - Çekmece kesimlerinjkı yapımı bir milyar lirayı aşmaktadır. 

Maliyeti çok yüksek olan bu gibi yatırımların vergilere dayanan, normal bütçe kaynakların
dan karşılanması gittikçe güçleşmekte, yeni finansman, kaynakları bulunması gerekmektedir. 

Batı ülkelerinden bir çoğunda bu gibi yol, köprü ve tünellerden geçiiş ücreti alınmaktadır. 
Bir yerden bir yare yüksek hızla ve emniyetle ıgitmeyi sağlayan bu gibi özel ve pahalı tesisleri 
kullananların bu hizmetlerin karşılığını ödemeleri de normaldir. Ödenen bu ücretlerle tesislerin 
amortisman hakim ve işletme masrafları karsılanmaikta ve benzerli' yeni tesisler için finansman 
kaynağı sağlanılmaktadır. 
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Geçiş- ücreti uygulanarak bu yatırımların sistemi kullananlardan kısmen geri alınması prensi-
'bi memleketimizde de beııâmseiHniştir. 

Nitekim^ Üçüncü Beş Yıllık Plân stratejisinde^ bahse konu yollanın yıHıik: pragmmlara göre 
yapımı ve paralı geçiş sistemininişletilmesi ve bu hususun gerçekleşmesi için aynea katma bütçe
li ve yetki genişliğine sahip bir teşkilât kurulması da öngönümektedir. 

Mevcut Karayolları Genel Müdürlüğü, katma bütçe ile idare edilen bir kuruluş olmak/la plân
da öngörülen bedeflerlin bu kuruluşa tevdii ve paralı geçiş sistemmkı bu kuruluşça gerçekleştiril
mesi daha iktisadî görülmüştür. 

Madde 20. — 19 ncu maddedeki değişiklikler dikkate alınarak ve eski 19 ncu madde metnin
den yararlanılarak kaleme alınmıştır. 

Ek Madde 1. — Madde; her yıl Karayolları Genel Müdürlüğü bütçe kamunlarına konulan 
'(Ezcümle 1972 malî yılı Bütçe Kanununun 8 nci maddesi) hükümlerin kuruluş kanununda yer 
'alması gerelktiği mülâhazasryle tedvin edilmiştir. Gerçekten tâli görev maiyetindeki bu hizmetle
rin. yapılaibiileceğine ilişkim hükümlerin bütçe kanunlarına derci kanun, tekniğine aykırı düşmek
tedir. Bu konunun kuruluş kanununda hükme 'bağlanması bu yönden gerekli görülmüştür. 

Ek Madde 2. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 30 . 12 . 1972 tarihli Besımî Gazetede 
yayınlamam kanun hükmünde kararname ile değişik 4 ncü maddesinin (B) bemdii uyarınca sözleş
meli personel çalıştırılabilmesine imkân verilmesi için bu ek maddenin getirilmesi gerekli görül
müştür. 

Geçidi Madde — 11 yollarına ilişkin hizmetlerin genel müdürlük görevlerine dahil edilmesi, 
geçici maddemin şevkini zorunlu kılmaktadır. 

Madde 3. — Gereği kalmayan maddelerin yürürlükten kaldırılması öngörülmüştür. 

Madde 4, 5. — Yürürlük ve yürütme maddeleridir. 
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108 num&raki Geçici KoraffisyoEf raporu 

Millet M&did 
108 numaralı Geçici Komisyonu 5.4. 1973 

Esas No. : 1/800 
Karar No. : 2 

YiükseJ* Boşkaıüığ'a 

5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri hakkındaki Kanunun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine 2 ıek ve 1 geçici madde eklenmesine ve bâzı maddelerinin kaldırıl
masına dair ıkanun tasarısı, havale; buyrulan Adalet, içişleri, Bayındınlık, İmar ve İskân ve Plân 
kom&yonlarından. seçilen üçer üyeden kurulu 108 numaralı Geçici Komisyonumuzda, Bayındır
lık Bakanı ve diğer ilgili hükümet temsilcilerinin de huzuru ile tetkik: ve müzakere edildi. 

Günün icaplarına uyultaak. malksadıyle ve özellikle yapılan Boğaz Köprüsü ve otoyolların ikmıal 
edilmek üzere bulunması nedeniyle 5539 sayılı Kanunda yapılması zarurî görülen değişikliMer 
Kaım&yonııınuzîîa.. da yerinde görülmüştür. 

Ancak, tasarının 1 nci çerçeve maddesi ile değiştirilmek istenen 2 nci maddenin A, C ve K 
Dentlerintte, 4 ncü maddede, 15 nci maddenin A, C bentlerinde ve 19 ncu maddede redaksiyon 
mahiyetinde değişiklikler yapılmıştır. 

Taşanımı 2 nci çerçeve maddesi ile kanuna eklenen yani maddelerde ve tasarının yürürlük 
ve yürütme maddeleri olan 4 ncü ve 5 nci (maddelerde de redaksiyon mahiyetinde değişiklikler ya
pılmıştır. 

Ayrıca, herihaargi.bir teredddite: mahal bırakmamak, üzere yürürlükte bulunan Kanunun 19 ncu 
malddesinm 4 ncü bendinin: taşandaki 19 ncu maddede aynen yer alması, geçici maddenin ek 
mad&a, 3olasrak değiştirilmesi, (Ek madde l) 'e açıklık verilmesi ve tasan başlığımnda bu deği-
gjfkîrklem uygun, alarak düzeltilmesi 07 birliği ile kabul' olunmuş ve tasarının Millet Meclisinde 
öncBİik vet ivedilikle görüşülmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulmasına karar verilmiştir. 

Saygı ile sunulur. 

Geçici Komisyon Başkanı 
Kütahya 
/. Ersoy 

Afyon 
H, Hmmmcwğlu 

Denizli 
S. Aslan 

Sözcü 
İzmir 

M. Daldal 
Antalya 
Ö. Eken 

Denizli 
A. Uslu 

Kırşehir 
M. Aksoy 

Kâtip 
Kırklareli 
B. Arda 

Çanakkale 
M. Hulki ö.nür 

Kırklareli 
M. Atagün 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ . . 

5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri hakkındaki Kanunun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesine 2 eli ve 1 geçici madde eklenmesine ve bâzı maddelerinin kaldırılmasma dair kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — 5539 sayılı Kanunun 2, 3, 4, 9, 15, 19, 20 nci maddeleri aşağıdaki §ekilde değiş
tirilmiştir : 

Madde 2. — Karayolları Genel Müdürlüğünün görevleri »şunlardır : 
A) Bu kanunun tarifine göre otoyol, Devlet ve il yolları ağına giren yol güzergâhlarını ve 

bunların değişikliklerini hazırlayıp imar mevzuatı kapsamına giren yerlerde imar ve iskân Bakanlı
ğının onayına sunmak, imar mevzuatı kapsamına girmeyen yerlerde doğrudan doğruya tayin ve tes
pit etmek, hazırlayacağı programlar uyarınca yol ve köprüleri inşa ve ıslah etmek, onarmak ve gü
venlikle kullanılmalarını sağlayacak şekilde sürekli bakını altında bulundurmak ve bu konularda 
gerekli eğitimi yapmak. 

B) Bütün yol ağlarının inşası, onarımı, bakım ve diğer hususlar baklanda teknik esaslarla va
sıf ve şartları tespit etmek. 

C) Yolların kullanılışına, teknik emniyet ve korunmasına ait esas ve kaideleri tespit etmek 
ve yürütmek ve münasip göreceği yol işaretlerini tesis etmek. 

D) Bu maddede sayılan işleri yapmak için lüzumlu harita, etüt ve proje işlerini yapmak ve yap
tırmak. 

E) Genel Müdürlüğün çalışmalarına ait bilgileri toplamak, basmak yayınlamak. 
F) Yoların yapım, ıslah, onarım ve bakımına, emniyetle işlemesine gerekli garaj ve atelyeleri, 

makina ve malzeme ambarları ile depolarını, idare binalarını, servis ve akaryakıt tesislerini, lâbora-
tuvarları, deneme istasyonlarını, yol boyu inkişafı ve ağaçlandırılmasına lüzumlu, fidanlıkları, din
lenme yerlerini, bakım ve trafik emniyetini sağlayacak bina ve lojmanları verici telsiz istasyonları 
ile gerekli muhabere şebekelerini, Genel Müdürlüğün görevlerinin verimli yönetimine yarayacak di
ğer her türlü sosyal tesisleri, hazırlayacağı veya hazırlatacağı plân ve projelerine göre yapmak, 
donatmak, işletmek, kiralamak ve bakımlarını sağlamak. 

G) Genel Müdürlüğün görevlerinin yapılabilmesi için lüzumlu her türlü malzeme, alet, edevat, 
taşıt, makina ve donatımlarını, bunların işletilmesi ve onarılması için gerekli bütün malzemeyi seç
mek, sağlamak, icabında gerekenleri imal etmek veya ettirmek, depo etmek, onarmak, gerekli ambar, 
atelye ve tesisleri donatmak ve işletmek. > 

K) Genel Müdürlüğün görevleri içinde bulunan işlerin yapılmasına, trafiğin emniyetle ve ko
laylıkla akımını sağlamaya gerekli arazi ve gayrimenkulleri kiralamak, kanunlarına göre geçici ola
rak işgal etmek veya kamulaştırmak ve satınalmak. 

İ) Otoyol, Devlet ve il yolları ile ilgili diğer kanunların tahmil ettiği işleri yapmak. 

Madde 3. — Bu kanunda yazılı işler Genel Müdür tarafından yürütülür. Genel Müdür bu işleri 
yetki ve sorumluluklan ile birlikte kısmen veya tamamen Genel Müdür yardımcılarına, Daire 
Başkanlarına, Genel Müdürlüğe bağlı müstakil ünite âmirlerine, Bölge Müdürlerine ve bunların 
yardımcılarına yaptırabilir. 

Ancak bu husus Genel Müdürün sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. 

Madde 4. — Karayolları Genel Müdürlüğü Genel Müdürün idaresi altında Üç Genel Müdür Yar
dımcısı ve (5) Müşavir ile, 

Merkezde : 
Oto Yolları Dairesi Başkanlığı, 
Etüd ve Proje Dairesi Başkanlığı, 
Yapım Dairesi Başkanlığı, 
Bakım Dairesi Başkanlığı, 
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108 NUMARALI GEÇİCİ KOMİSYON DEĞİŞTİRİŞİ 

5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü kuruluş ve görevleri hakkındaki Kanununda bâzı değişik
likler yapılmasına dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — 5539 sayılı Kanunun 2, 3, 4, 9, 15, 19, 20 nci maddeleri aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

Madde 2. — Karayolları Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır : 
A) Bu kanuna göre tarif olunan otoyol, Devlet ve ü yollan ağına giren yol güzergâhlarını 

ve bunların değişikliklerini hazırlayıp, imar mevvuatı kapsamına giren yerlerde İmar ve İskân 
Bakanlığının onayına sunmak, imar mevzuatı kapsamına girmeyen yerlerde doğrudan doğruya 
tayin ve tespit etmek, hasırlayacağı programlar uyannca yol ve köprüleri inşa ve ıslâh etmek, 
onarmak v« güvenlikle kulanılmalannı sağlayacak şekilde sürekli bakım altında bulundurmak 
ve bu konularda gerekli eğitim yapmak, 

B) Bütün yol ağlarının inşası, onarımı, bakım, ve diğer hususlar hakkında teknik esaslarla 
vasıf ve şartları tespit etmek, 

C) Yolların kullanılışına, teknik emniyet ve korunmasına ait esas ve kaideleri tespit etmek, 
yürütmek ve uygun göreceği yol İşaretlerini tesis etmek, 

D) Bu maddede sayılan işler için lüzumlu harita, etüt ve proje işlerini yapmak ve yaptır
mak, 

E) Genel Müdürlüğün çalışmalarına ait bilgileri toplamak, basmak, yayınlamak, 
P) Yolların yapım, Islâh, onanın ve bakımına, emniyetle işlemesine gerekli garaj ve atölye

leri, makina ve malzeme ambarlanyle depolarını, idare binalarını, servis ve akaryakıt tesisleri
ni, lâboratuvarları, deneme istasyonîannı, yol boyu inkişafı ve ağaçlandırılmasına lüzumlu fManitk-
lan, dinlenme yerlerine, bakım ve trafik emniyetini sağlayacak bina ve lojmanlan, verici telsiz 
istasyonlarıyle gerekil muhabere şebekelerini, Genel Müdürlüğün görevlerinin verimi yönetimine 
yarayacak ıdiğer her türlü sosyal tesisleri, hazırlayacağı veya hazırlatacağı plân ve projelerine 
göre yapmak, donatmak, işletmek, kiralamak ve bakımlannı sağlamak, 

G) Genel Müdürlüğün görevlerinin yapılabilmesi için lüzumlu her türlü malzeme, alât, eda-
vat taşıt, makina ve donatımlannı, bunların İşletilmesi ve onanlması için'gerekli bütün malzeme
yi seçmek, sağlamak, icabında gerekenleri îmâl etmek veya ettirmsîk, depo etmek, onarmak,-ge
rekli ambar, atelye ve tesisleri donatmak v-> işletmek, 

K) Genel Müdürlüğün görevleri içinde bulunan işlerin yapılması, trafik akımının emniyetle 
ve kolaylıikla sağlanması için gerekliCarazi dahil) her türlü binalı ve binasız taşınmaz maHan ka
mulaştırmak, satmalmak, kiralamak, kanunlarına Pföre geçici olarak iişgal »etmek, 

I) Otoyol, Devlet ve il yollan ile İlgili diğer kanunların tahmil ettiği işleri yapmak, 

Madde 3. — Bu kanımda yazılı işler Genel Müdür tarafından yürütülür. Genel Müdür bu 
işleri yetki ve soramhıluklanyle birlikte kısmen veya tamamen Genel Müdür yardımcılanna, 
Daire Başkanlarına, Genel Müdürlüğe bağlı müstakil üniıfre âmirlerine, Bölge Müdürlerine ve 
bunların yardımcılanna yaptırabilir. 

Ancak bu husus Genel Müdürün sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. 

Madde 4. — Karayolları Genel Müdürlüğü Genel Müdürün İdaresi altında üç Genel Müdür 
Yardımcısı ve beş müşavir ile, 

Merkezde : 
Otoyolları Dairesi Başkanlığı, 
Etüd ve Proje Dairesi Başkanlığı, 
Yapım Dairesi Başkanlığı, 
Bakım; Dairesi Başkanlığı, 
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(Hükümetin teklifi) 

Köprüler Dairesi Başkanlığı, 
Makina ve İkmal Dairesi Başkanlığı, 
Plân ve Bütçe Dairesi Başkanlığı, 
idarî işler Dairesi Başkanlığı, 
Personel Dairesi Başkanlığı, 
Murakabe Kurulu Başkanlığı, 
Hukuk Müşavirliği, 
Savunma Sekreterliği, 
Organizasyon ve Metot Müdürlüğü, 
Saymanlık Müdürlüğünden. 
Taşrada : 
Bölgo Müdürlükleri, Otoyollar Müdürlükleri ile Makine ve ikmal Grup Şefliklerinden 
Teşekkül eder. 
Madde 9. — Genel Müdürün teklifi üzerine, Karayolları Genel Müdürlüğünün Mefkez vetaşra 

kuruluşlarını, hizmetlerin gerektirdiği şekilde, düzenlemeye ve taşra kuruluşlarmın sınır ve yerleri
ni tespit etmeye Bayındırlık Bakanı yetkilidir. 

IV - YOL AĞLARI 

Madde 15. — Karayolları Genel Müdürlüğüne ait yollar 3 sınıfa ayrılmıştır : 
A) Otoyollar, 
B) Devlet Yolları, 
İl Yoları. 
A) Otoyolları : Üzerinde erişme kontrolünün uygulandığı Devlet yollarıdır. 
Otoyollar ücretli olduğu gibi ücretsiz de olabilir. Otoyollardan alınacak ücret Karayolları Ge

nel Müdürünün teklifi üzerine Bayındırlık Bakanınca tâyin ve tespit olunur. 
B) Devlet Yollan : önemli bölge ve il merkezlerini demir, deniz ve hava istasyon, iskele, liman 

ve alanlarını birbirine bağlayan birinci derecede anayollardır. 

C) il Yolları : Bir ü sınırı içinde ikinci derece önemi haiz olan ve şehir, kasaba, üçe ve bucak 
merkezlerini birbirlerine ve il merkezine ve komşu ildeki yakın ilçe merkezlerine, "Devlet yollarına, 
yakın demiryolu istasyonlarına, limanlara, hava alanlarına ve kamu ihtiyacının gerektirdiği diğer 
yerlere bağlayan yollardır. 

Bu üç sınıfa ait yol ağları kamu faydası, Millî Savunma ihtiyaçları ve bu ağların gelişmesine 
tesir eden ekonomik amiller gözönünde tutulmak suretiyle Karayolları Genel Müdürlüğü tarafın
dan tespit ve Bayındırlık Bakanlığı Yüksek Fen Kurulunca incelendikten sonra Bayındırlık Ba
kanının onayj, ile uygulanır. Düzeltmeler, değiştirmeler ve eklemeler de aynı usule bağlı olarak 
yapılır. 

V - GELİRLER 

Madde 19. — Karayolları Genel Müdürlüğünün gelirleri şunlardır : 
1. Devlet bütçesinden yapılacak yardımlar; 
2. Teberrular ve diğer çeşitli gelirler; 
3. Faizler; 
4. Lüzumu kalmayan veya hurdalaşan yol makine ve atelyeleri ile eşyasının ve gayrimenlmlle-

rinin satışlarından elde edilen gelirler; 
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(108 numaralı Geçici Komisyon değiştirişi) 

Köprüler Dairesi Başkanlığı, 
Makina ve İkmâl Dairesi Başkanlığı, 
Plân ve Bütçe Dairesi Başkanlığı, 
İdarî işler Dairesi Başkanlığı, 
Personel Dairesi Başkanlığı, 
Murakabe Kurulu Başkanlığı, 
Hukuk Müşavirliği, 
Savunma Sekreterliği, 
Organizasyon ve Metod Müdürlüğü ve Saymanlık Müdürlüğünden, 

Bölge müdürlüklleri, Otoyollar müdürlükleriyle Makina ve ikmal Grup şefliüklerinden, 

Teşekkül eder. 

Madde 9. — Genel Müdürün teklifi üzerine, Karayolları Genel Müdürlüğünün merkez ve taş
ra kuruluşlarını, hizmetlerin gerektirdiği şekilde düzenlemeye ve taşra kuruluşlarının sınır ve 
yerlerini tespit etmeye Bayındırlık Bakanı yetkilidir. 

IV - YOL AĞLARI 

Madde 15. — Karayolları Genel Müdürlüğüne ait yollar 3 sınıfa ayrılmıştır : 
A) Otoyollar, 
B) Devlet yolları, 
O) il yollan, 
A) Otoyollar : Üzerimde erişme kontrolünün uygulandığı Devlet yolarıdır. 
Genel olarak otoyollar ücretlidir. Bunlardan alınacak ücretin tespiti ve zarurî hallerde ücret

siz olması uygun görülen kesimlerinin tayini Karayolları Genel Müdürünün tekllî üzerine Bayın
dırlık Bakanına aittir. 

B) Devlet yolan : önemli bölge ve il merkezlerini deniz, hava ve demiryolu istasyon, İskele, 
Bmjan ve alanlarını birbirlerine bağlayan birinci derecede anayollandır. 

C) il yollan : Bir il sının içinde ikinci derecede önemi haiz olan ve şehir, kasaba, ilçe ve 
bucak gibi beliibaşlı merkezleri birbirlerine ve il merkezine ve komşu illerdeki yakın ilçe mer
kezlerine, Devlet yollanna, demiryolu istasyonlarına, limanlara, hava alanlarına ve kamu ihtiyacı
nın gerektirdiği diğer yerlere bağlayan yollardır. 

Bu üç sınıfa ailt yol ağlan kamu yaran, Milî Savunma ihtıiyaçlan ve bu ağların gelişmesine 
tesir eden ekonomik âmiller gözönünde tutulmak suretiyle Karayollan Genel Müdürlüğü tarafın
dan tespit ve Bayındırlık Bakanlığı Yüksek Fen Kurulunca incelendikten sonra, Bayındırlık Ba
kanının onayı haüiimde uygulanır. Düzeltmeler, değiştirmeler ve eklemeler de aynı usule bağlı ola
rak yapılır. 

V - GELİRLER 

Madde 19. — Karayollan Genel Müdürlüğünün gelirleri şunlardır : 
1. Devlet bütçesinden yapılacak yardımlar, 
2. Her türlü bağışlar ve diğer çeşitli gelirler, 
3. Faizler, 
4. Lüzumu kalmayan veya hurdalaşan yol makina ve atölyeleriyle eşyanın ve taşınmaz malla

rın satışlanndan elde edilen gelirler, 
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(Hükümetin teklifi) 

5. Yol işleri müteahhitlerine sözleşmeleri gereğince verilecek malzeme alet, edevat, depo, arazî 
vesairenin kira bedelleri; 

6. Taahhütlerini kısmen veya tamamen yerine getirmeyen yol işleri müteahhitlerinden alınacak 
gecikme ve saire tazminatı ve müteahhitlerin irat kaydolunan teminat akçeleri; 

7. Geçişi ücretli olan yol, köprü ve tünellerin her çeşit gelirleri. 

Madde 20. — 19 ncu maddenin 7 numaralı bendinde yazılı gelirler, aynı mahiyetteki yol, köprü 
ve tünellerin yapım, bakım, onarım ve işletmesinde kullanılmak üzere Karayolları Genel Müdürlü
ğünün bütçesinde açılacak özel bir tertibe gelir diğer taraftan bütçe cetvellerinin ilgili projeleri
ne Maliye Bakanlığınca ödenek kaydolunur. Bu ödenekten yılı içinde sarf edilmeyen kısmı ertesi 
yıla, yukardaki esaslar dairesinde, devren gelir ve ödenek kaydolunur. 

MADDE 2. — 5539 sayılı Kanuna aşağıdaki şekilde 2 ek ve 1 geçici madde eklenmiştir : 

EK MADDE 1. — Karayolları Genel Müdürlüğü; görevlerine giren konularda, Devlet Daire ve 
müesseseleri ile kamu tüzel kişileri, dernekler, diğer kurumlar tarafından veya dış yardımlardan 
karşılanmak suretiyle vâki olacak talepler üzerine, bu hizmetleri imkânları nispetinde, bedeli muka
bilinde ve yapılacak anlaşmalar esasları dahilinde ifaya, keza bu konuda zikredilen yol ağlarının 
güvenliği bakımından yol giriş ve çıkışlarının düzenlenmesini sağlayacak tesislerin (Akaryakıt sa
tış istasyonları gibi) yapılmasında, ilgililerin zikredilen esaslar dahilinde isteklerini, karşılamaya-
yetkilidir. 

Bu suretle elde olunacak paraların gelir ve ödenek kaydı ile bu işlerden önce de harcama ya
pabilme yetkisi, maddeler arası aktarma ve ödenekten harcanmayan kısmın ertesi yıla devrine iliş
kin esaslar Karayolları Genel Müdürlüğü bütçe kanunlarında gösterilir. 

EK MADDE 2 : Karayolları Genel Müdürlüğü özel bir meslek bilgisine ve ihtisasına ihtiyaç 
gösteren geçici işlerinde, zarurî hallere münhasır olmak üzere Maliye Bakanlığı ile Devlet Perso
nel Dairesinin görüşlerine dayanarak Bakanlar Kurulu Kararı ile sözleşmeli yerli ve yabancı Per
sonel çalıştırabilir. 

GEÇİCİ MADDE : il Yolları ağına giren gayrî menkuller üzerlerindeki tesisler ile birlikte il
gili idareler tarafından Karayolları Genel Müdürlüğüne parasız olarak temlik olunur. 

MADDE 3. — 5539 sayılı kanunun 5, 6, 7, 14, 16, 17, 18, 24, 25 nci maddeleri yürürlükten kal
dırılmıştır. 

MADDE 4. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 5. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

28.2.1973 
Başbakan Devlet Bakam Devlet Balkanı Devlet Babamı 
F. Melen D. Kitaplı 1. Arar Z. Baykara 

Devlet Bakanı Adıalet Bakanı Millî Savunuma Balkanı tçüşleri Bakanı* 
t. öztrak F. Alpaslan M. İzmen F. Kubat 

Dışişleri Bakanı Maliye Bakamı Millî Eğitim Bakanı Bayındırlık Bakanı: 
II. Bayülken Z. Müezzinoğlu S. Özbek M. Öztekin 

Ticaret Bakanı Sağ. ve Sos. Y. Bakanı Güm. ve Tekel Bakanı Tarım Bakanı 
N: Talû K. Demir E. Özalp 1. Karaöz 

Ulaştırma Babanı Çalışma Bakanı Sanayii ve Tek. Bakanı En. ve Ta. Kay. Bakam 
R. Danışman A. R. TJzuner M. Erez N. Kodamanoğlu 

Turizm ve Tan. Bakanı İmar ve İskân Bakanı Köy İşleri Bakanı Orman Bakana. 
E. Y. Akçal T. Toker N. Sönmez 8. İnal 

Gençlik ve Spor Babanı 
A. Karaküçük 
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5. Müteahhitlere sözleşmeleri gereğince verilecek malzeme, alât, edevat, depo, arazi ve sairenin 
kira bedelleri, 

6. Taahhütlerindi kısmen veya tamamen yerine getirmeyen müteahhitlerden alınacak gecikme 
ve saire tazminatı ve müteahhiıtlterin irad kaydolunan teminat akçeleri, 

7. Geçişti ücretli olan yol, köprü ve tünellerin her çeşit gelirleri, 
8. Akaryakıtlardan alınan gümrük resimleri, 
Madde 20. — 19 ncu maddenin 7 numaralı bendinde yazılı gelirler, aynı mahiyetteki yol, köp

rü ve tünellerin yapım, bakım, onarım ve işletmesinde kullanılmak üzere bir taraftan Karayolla
rı Genel Müdürlüğü bütçesinden açılacak özel bir tertibe gelir, diğer taraftan da bütçe cetvelleri
nin ilgili projelerine Maliye Bakanlığınca ödenek kaydolunur. Bu ödenekten yıli içinde sarf edil
meyen kısmı ertesi yıla, yukarıdaki esaslar dairesinde, devren gelir ve ödenek kaydolunur. 

MADDE 2. — 5539 sayılı Kanuna yeniden aşağıdaki 3 ek madde eMenımfi§tir. 

Ek madde 1. — Karayolları Genel Müdürlüğü; görevlerine giren konularda, Devlet daire ve 
Ikuruluşlarlyle kamu tüzel MşiUeıri, dernekler ve diğer kurum ve kuruluşlar tarafından veya dış 
yardımlardan karşılanmak suretiyle vâki' olacak talepler üzerine, bu hizmetleri imkânları nispe
tinde, bedeli mukabilinde ve yapılacak anlaşmalar esaslan dahilinde ifaya, keza bu konuida adı 
geçen yol ağlarının güvenliği bakımından yol giriş ve çıkışlarının düzenlenmesini sağlayacak te
sislerin (konaklama tesisleri ve akaryakıt satış istasyonları gibi) yapılmasında ilgililerin zikre
dilen esaslar dahilinde istediklerini karşılamaya yetkilidir. 

Bu suretle elde olunacak paraların gelir ve ödenek kaydıyle bu işlerden önce de harcama ya
pabilme yetkisi, maddeler arası aktarma ve ödenekten harcanmayan kısmın ertesi yıla devrine 
dair esaslar Karayolları Genel Müdürlüğü Bütçe kanunlarında gösterilir. 

Ek madıde 2. — Karayolları Genel Müdürlüğü; özel bir meslek bilgisine ve ihtisasına ihtilaç 
gösteren geçici işlerden, zarurî hallere münhasır olmak üzere, Maliye Bakanliğıyl© Devlet Perso
nel Dairesinin görüşlerine dayanarak Bakanlar Kurulu kararıyle sözleşmeli yerli ve yabancı per
sonel çalıştırılabilir. 

Ek madde 3. — 11 yolları ağına giren taşınmaz mallar, üzerindeki tesisler ile birlikte ilgili ida
reler tarafından Karayolları Genel Müdürlüğüne parasız olarak devir ve temlik olunur. 

MADDE 3. — 5539 sayılı Kanunun 5, 6, 7, 14, 16, 17, 18, 24, 25 nci maddeleri yürülükten kal
dırılmıştır. 

MADDE 4. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 5. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 872) 





Dönem : 3 Q"7Q 
Toplantı : 4 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : ö f O 

1973 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Başkan

lıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/829; C. Senatosu : 1/194) 

(Not : C. Senatosu İS. Sayısı : 255) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 26.4.1973 

Kanunlar Müdürlüğü 
Say%:1374 - 1/194 

Bütçe Kaıtma Köanfisy'oaıü ^BaşîkanlığıınJa 
İlgi : 20 . 4 . 1973 gün ve 253 sayılı yazınız : 
1973 yılı Bütçe Kanununa bağlı (ıA) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun ta

sarısının, Bütçe Karma Komisyonunca kabul olunan metni, Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 
2(6 . 4 . 1973 tarihli 59 ncu Birleşiminde aynen ve açık oyla kabul edilerek, dosya ilişikte gönderil
miştir. 

Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 
Esas No. : 1/829 
No. : 341 

Açık Oy Neticesi : 96 

Kabul : 94 
Ret : 1 
Çekinser : 1 

Mehmet Ünaldı 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı V 

BaşIkanjveJdli 

Bütçe IKartoa Komilısyorau raporu 

26 . 4 .1973 

Millet Meclisi Başkainlığma 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 26 . 4 . 1973 tarihli 50 ncu Birleşiminde aynen kabul edi

len «İİ973 Yılı Bütçe Kanununa bağılı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında Kanun 
tasarısı» ve Bütçe Karma Komisyonu raporu ekli (olarak gönderilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa arz olunur. 
Bütçe Karma Komisyonu 

Başkan V. 
C. Senatosu Ankara Üyesi 

Yiğit Köker 

*>•<* 




