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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Ankara Milletvekilli 'Mustafa Başoğlü, Ankara 
Belediyesinin çalışmaları hakkında, 

Sivas Milletvekeli Ali Gürbüz, kömür ve yaka
cak sıkıntısı konusunda, 

Kars Milletvekili Bahri Dağdaş da, içişleri Ba
kanının tutumu hakkında gündiem dışı bdrer konuş
ma yaptılar, 

Millet Meclisinde kaibul edilerek Anayasanın 92 
nci madldesi uyarınca Cumhuriyet Senatosuna gön
derilen bazı kanun tasarılarının, görüşme tutanak
ları ile birlikte gönderilmediği nedeni ilie Cumhuri
yet Senatosu Başkanlığınca kabul edilmeyerek geri 
gönderildiğine dair Başkanlık tezkeresi Genel Ku
rulun bilgisine sunuldu. 

Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu ve 9 arka
daşının; partizanca hir tutumla işçi sendikalarını 
bölmeye çalıştığı, işçi toplumunu anarşiye ittiği, işsiz
liği önleyemediği ve işçi - memur ayırımı 'kıonusundla 
bugüne kadar olumlu bir sonuç sağlayamadığı iddia
sıyla Bakanlar Kurulu hakkında (11/21). 

Manisa Milletvekili Halil Yurtseven ve 9 arka
daşının; anarşi konusunda gerekli önlemleri zamanın
da almayarak Devlet otoritesini zayıflattığı, ülkede 
can ve mal güvenliğini sağlayamadığı iddiasıyla Ba
kanlar Kurulu hakkında (11/22) ve 

Kırşehir Milletvekili Mustafa Eşref oğlu ve 18 ar-
kadâşnıın da, milli eğitimimizi Anayasa ve Atatürk 
ilkeleri doğrultusundan saptırdığı iddiasıyla Milli 
Eğitim Bakanı Necdet Uğur hakkında (11/23) birer 
Gensoru açılmasınla ilişkin önergelerini geri aldık
larına dair önergeleri okundu; Gensoru önergeleri
nin geri verildiği bildirildi. 

Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, îdarei 
Umumiyei Vilâyat Kanununun 16.7.1965 gün ve 
671 sayılı Kanunla tadil edilen 140 nci maddesinin 
1 nci fıkrasıyla 116 nci maddesinin değiştirilmesine 
ilişkin kanun teklifi ile, Yozgat Milletvekili Ömer 
Lütfü Erzurumluoğlu ve 4 arkadaşının Oumlhuriyet 
Senatosu Adana Üyesi Mehmet Ünaldı'nın, Cum
huriyet Senatosu Ankara Üyesi ibrahim Öztürk'ün, 
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aynı konudaki kanun teklifleri (2/112, 2/491, 2/583, 
2/665) (S. Sayısı: 271) kabul ediM. 

C. Senatosu idare amirlerinin, 1978 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik ya
pılması hakkında kanun teklifli1. (2/609) (S. Sayısı : 
142) nin maddeleri kabul olunarak tümünün gelecek 
birleşimde açık oya sunulacağı bildirildi. 

30 Ocak 1979 Salı günü saat 15.0O'te toplanıl, 
mak üzere Birleşime saat 18.57'de sen verildi. 

Başkan Divan Üyesi 
BaşkanvekiM Rize 

Ali Fuat Eyüboğlu Yılmaz Balta 
Divan Üyesd 

İstanbul 
Recep Özel 

No. : 34 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

29 . 1 . 1979 Pazartesi 

Tasarılar 
1. — 6623 sayılı Türk Hava Yolları Anonim Or

taklığı Kanununun 7359 sayılı Kanunla Değişik 6 ncı 
Madidesıiniin Değiştirilmesine ilişkin Kanun Hükmün
de Kararname, (1/253) (Sanayi ve Teknoloji ve Ti
caret ve Plan komisyonlarına) 

2. — 79 sayılı Mili Korunma Suçlarının Affına, 
Mili Korunma Teşkilat, Sermaye, Fon Hesapları
nın Tasfiyesine ve Bazı Hükümler ihdasınla Dair 
Kanunun 10 ncu Maddesinin Değiştirilmesine ilişkin 
Kanun Hükmünde Kararname. (1/254) (Plan Ko
misyonuna) 

3. — 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve ihale Ka
nununun 2, 5, 7, 14, 16, 19, 25, 27, 36, 37, 41, 46, 50, 
60 ve 66 ncı Maddeleriyle Bu Kanuna 6150 Sayılı 
Kanunla Eklenen Ek M'addenin Değiştirilmesine ve 
bu Kanuna Ek 4876 Sayılı Kanunun Yürürlükten 
Kaldırılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararna
me. (1/255) (Plan Komisyonuna) 

Teklifler 
1. — Kocaeli Milletvekili Kenan Akman'ın, 5434 

sayılı TC Emekli Sandığı Kanununda değişiklik ya
pılmasına dair kanun teklifi. (2/683) (Plan Komisyo
nuna) 

2. — Ankara Milletvekili Selâhattin Öcal, ve 30 
arkadaşının, 5434 Sayılı TC Emekli Sandığı Kanu
nuna bir geçidi madde eklenmesi hakkında kanun 
teklifi. (2/684) (Plan Komisyonuna) 

3. — istanbul Milletvekili ismail Hakkı Tekine!, 
Cumhuriyet Senatosu Artvin Üyesi Recai Kocaman, 
istanbul Milletvekilli Fehmi Cumalıoğlu, istanbul Mil
letvekili Turan Kocal, Kayseri Milletvekili Turhan 
Feyzioğlu ve 5 arkadaşının; Seçimlerin Temel Hü
kümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki 26.4.1961 
tarih ve 298 Sayılı Kanuna bir geçici madde eklen
mesine dair kanun teklifi. (2/685) (Adalet Komisyo
nuna) 

No. : 35 

30 i 1 . 1979 Sah 

Teklif 
1. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ve 

16 arkadaşının, 1.7.1948 gün ve 5237 sayılı Bele
diye Gelirleri Kanununda değişiklik yapılmasına iliş
kin kanun teklifi. (2/686) (Plan Komisyonuna) 

Tezkereler 
1. — Adana Milletvekili Alparslan Türkeş'in ya

sama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi. (3/522) (Anayasa ve Adalet ko
misyonlarından kurulu Karma Komisyona) ı 

2. — Adana Milletvekilli Alparslan Türkeş'in, ya
sama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş- j 

bakanlık tezkeresi. (3/523) (Anayasa ve Adalet ko
misyonlarından kurulu Karma Komisyona) 

Sözlü Soru Önergeleri 
1. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Yusuf 

Özbaş'ın, Kahramanmaraş olaylarından sonra yaka
lanan sanıklara ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/203) 

2. — istanbul'Milletvekili Turan Koçal'ın, eğitim 
enstitülerinde yapılan öğrenci kayıtlarına ilişkin 
Mili Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/204) 

3. — Çorum MiUetvekiI Mehmet Irmak'ın, MTA 
kampında olay çıkaran işçilere ilişkin Enerji ve Ta
bii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi. (6/205) 
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4. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, anar
şik olaylara ilişkim içişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/206) 

5. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, sıkı
yönetimce alman önlemlerin bütün illerde uygulan
masına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/207) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. — İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nın, yurda 

sokulan kaçak silahlara ilişkin İçişleri Bakanından 
yazılı soru önergesi. (7/426) 

2. — Urfa MiietvekM Salih özcan'ın, İsviçre ve 
Münih Başkonsoloslarına ilişkin Dışişleri Bakanın-
dan yazılı soru önergesi (7/427) 

3. — İstanbul Milletvekilli Numan Uzun'un, 1978 
yılı emekli çeklerinin eksik ödendiği iddiasına ilişkin 
Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/428) 

4. — Giresun Milletvekilli Şükrü Abbasoğlu'nun, 
Bakanlıktan iş alan müteahhitlere ilişkin Bayındırlık 
Balkanından yazılı soru önergesi (7/429) 

• • • < « 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvckili Musih Görentaş 

DİVAN ÜYELERİ : İsmail Hakkı Ö atomum (Adama), Halil Karaatlı (Bıırsij) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 41 ncıi Birleşimi ni açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama yapıla
caktır. Lütfen anahtarları çevirerek beyaz düğmelere 
basmanızı rica ederim. 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere 

başlıyoruz. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

I. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, Ço
rum ve Ankara'daki hürriyetleri kısıtlayıcı olaylar 
hakkında gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Gündem dışı söz talepleri var.; 
Manisa Milletvekili Sayın Yahya Uslu, Ege ekti-

di tütün piyasası hakkında gündem dışı söz talebi
miz var, buyurunuz. 

Saym Uslu?.. Yok., 

Çorum Milletvekili Sayın Mehmet Irmak, Ço
rum ve Ankara'daki hürriyetleri kısıtlayıcı olaylar 
hakkında gündem dışı söz istemişlerdir, 

Buyurun Sayın Irmak. 

Süreniz 5 dakikadır Sayın Irmak. Lütfen, konu 
dışına çıkmamanızı da rioa edeceğim. 

MEHMET IRMAK (Çorum) — Sayın Başkan, 
sayın mıilletveikiilleri; hafta sonunu geçirdiğim se
çim bölgem Çorum'daki hürriyetleri kısıtlayıcı, zede
leyici ve engelleyici olayları müşahade ettiğim için, 
bu yönden halkın ıstıraplarını, dileklerini dertlerini 
dile getirmek için gündem dışı söz almış bulunuyo
rum. 

Çorum'da, evinden okuluna gitmek için sabah
leyin çıkmış olan bir gencin, dört kurşunla, uzun 
menzili silahlarla yaralanmış ve karnından, bağır
sakları paramparça olmuş bir vaziyette ameliyat ediil-
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mis-, bağırsakları kesilip, biçilip, eklenerek hasta dö
şeğinde hayatla memat arasında mücadele etmekte 
olduğunu, ziyaretimde görmüş ve öğrenmiş bulu
nuyorum. 

Diğer yandan, Osmancık ilçesinde, okuldaki ba-
sıit bir olaydan 2 çocuğun ikişer gün, üçer gün ra
poru bulunduğu halde, buma göre savcılığın resen 
dava açmaması gerektiği hakte, olay büyütülerek 
vahimleştirilerek, asayişsizliğin, ilçedeki asayişsizli
ğin bir tiplik örneği gibi gösterilerek, daha ağır va
him iddialar, hilafı hakikat iddialar da iddiamamıe-
ye eklenmek suretiyle, 15 günden beri, 15-20 gen
cin fuzulen hapishanede bulundurulduğunu müşahe
de etmiş bulunuyorum. 

Raporların iki üç günlük bulunmasına göre, eğer 
1 6 - 1 7 kişi 2 kişiye hücum etmiş olsalar idi, elbette 
olay bu kadar hafif geçirilmez, geçirilmiş olmaz ve 
daha vahim yaralar alması, raporun daha ağır de
recede olması gerekirdi. 

Birinci olayda, uzun menzilli silahlarla, patla
yıcı maddelerle, daha çok madde yakalandığı hal
de, maalesef mahalli basında yayınlanmış olduğu gi
bi değil, TRT, olayı yakalanan silahların cinsini 
vermemek suretiyle küçültmüş, ehemmiyetsiz bir 
hale getirmiş, haber güvenliğine, haber namusuna 
aykırı hareket etmiş bulunmaktadır. 

îşte, hürriyetlerin yanlış gösterilişi ve yanlış tat
bik edilişi, dolayısıyla kanunların iyi işletilmemesi 
sebebiyle, iyi kanunlar dahi olsa, kötü idareciler 
ve tatbikatçılar elinde vatandaşın hürriyetlerine ka
nun yolu ile tecavüz edilmekte olunduğunu belirt
mek gerekmektedir. 

Bu olaylarda; Osmancık ilçesindeki olayda, vila
yet makamından, öğretimin başında bulunan eği
tim müdürünün ve valinin, daha olaydan Osmancık 
Kaymakamının haberi olmadığı bir anda valinin ilçe
ye derhal gitmiş bulunduğunu ve ilçedeki lise müdü
rüne telkin ve tavsiyelerde bulunarak bu çocukların 
adalete teslim edilmiş olduğu ile iktifa edilmeyerek 
şiddetli disiplin yolundan da cezalandırılması, okul
la lilişkileninin kesilmesi gibi ağır müeyyidelere ma
ruz bırakılmış bulunduğunu, çevre halkı, beledi
ye başkanı ve diğer güvenilir kişiler tarafıma beyaın 
etmiş bulunmaktadırlar. Bir yanda uzun menzilli si
lahlarla, ağır silahlarla yaralanma oluyor, fail 
meçhul. 

Diğer yanda 3 - 4 çocuk anasında basit, çok ba
sit bir kavga oluyor, ama vilayetim valisi derhal o 
ilçeye kadar gidiyor ve olayı daha ağır şekilde ceza
landırılması için tavsiye ve telkinlerde bulunuyor. 

îşte bütün bunlar hürriyetlerin, bazıları için ne 
şekilde kötü tatbik edildiğinin, halkın hürriyetle
rinin nasıl çiğnendiğimin, bu çocukların şahsında bü
tün halkın, ilçe halkının, il halkının, çocuk velileri
nin acılarına acılar katıldığını müşahede etmiş bulu
nuyorum., 

Bir başka konu: 
Ankara'ya dönüşümde dün Parlamentoda bana 

müracaatlar vaki oldu. tş ve İşçi Bulma Kurumun
da 1 veya 1,5 seneden beri çalışmakta bulunan yüz
lerce genç memurun işlerine son verilmiş bulundu
ğunu, fuzuli zorlamalarla kendilerinin imtihan ka
zanmış bulunduğunu gösterir belgelerin «sahte ol
duğunu» iddia etmek suretiyle bu şahıslar - dünkü 
rakam 40 küsur kişi idi ve bu rakamın artacağı da 
söylenmektedir - işlerinden uzaklaştırılmış bulunu
yorlardı. 

BAŞKAN — Sayın Irmak, süreniz dolmuştur, 
lütfen toparlayınız. 

MEHMET IRMAK (Devamla) — Bağlayacağım 
bir cümle ile efendim. 

Değerli milletvekilleri, devletin devamlılığı esas
tır. iktidarlar değişir. Devlet adına yapılmış olan 
imtihanlar ve verilmiş olan belgeler, ancak mahke
me kararı ile aksi sabit olur ise, o zaman belki bu 
şahısların işline son verilmek düşünülebilir. Ama, 
imza taklit etmemiş, sahte belgeyi bizzat tanzim et
memiş, almamış kişileri sahte belge kullanmak su
çundan işlerinden etmek ve 1 senelik 1,5 senelik ça
lışma sürelerini, memuriyeti iktisap etmiş bulun
malarını, kazanılmış haklarını nazarı itibare almama
yı hürriyetlerle kabili telif bulmuyorum. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (MHP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Irmak. 

2. — Manisa Milletvekili Yahya Uslu'nun, Ege 
ekici tütün piyasası hakkında gündem dışı konuşması 
ve Gümrük ve Tekel Bakanı Tuncay Mataracının 
cevabı. 

BAŞKAN — Ege ekici tütün piyasası hakkında 
söz isteyen Sayın Yahya Uslu. 

Buyurun Sayın Uslu. 
t. ETEM EZGü (Samsun) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
t. ETEM EZGÜ (Samsun) — Sayın Başkan, 

size yardımcı olmak için bir şey söylemek istiyorum. 
Buraya çıkan hatipler kendi siyasi inançları içerisin
de birtakım şeyler söylemektedirler. Bunlara kulak 
vermemenin ne demek olduğunu anlayamıyorum. 
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Burası Parlamento salonu mu, nedir belli değil; gü
rültüden hiçbir şey anlayamıyoruz. 

BAŞKAN — ikaz edilecektir Sayın Ezgü. 
Buyurun efendim devam edin Sayın Uslu, Sü

reniz 5 dakikadır, lütfen konu dışına çıkmayınız. 

YAHLA USLU (Manisa) — Sayın Başkan, de
ğerli milletvekilleri; 

Ege'de soğuk bir bekleyiş vardır. Bu, sessiz mil
yonların bekleyişidir. Çünkü, Ege ekici tütün piyasa
sından ses seda yoktur, ne zaman açılacağı da hâlâ 
belli değildir. Hükümetten çıt çıkmıyor. Fukara tü
tün ekicisi 16 aylık emeğinin karşılığının ne olacağı
nı hâlâ bilememekte ve kötü sonucu düşünmektedir. 

Çilekeş tütün zürraı geçen yıl perişan edilmiş, 
Hükümet elinin tersiyle bu zümreyi tüccarın kucağı
na itivermişti. Tekel, kendisine düşen kısmı da yok 
pahasına alıp tütüncüyü yoksullaştırmıştı. Malı elin
den aldıktan sonra para değerini düşürerek, sağ elle 
verdiğini sol elle tekrar geri almıştı. Bu yıl da Hü
kümet tütüncüye bir güvence verememiştir hâlâ; zür
ra panik içindedir. Ne olacağını bilemediği için, şe
hir ve kasabalara akın etmiş, aç susuz han köşelerin
de ve sabahçı kahvelerinde bir ses beklemektedir. 

Ancak, Hükümet ve ilgili Bakan bu yıl da sesi 
başka yere vermiştir. Tüccara göz kırpmış, meydan 
senindir diyerek sinyali vermiştir. Şimdi Ege'de tüc
car harıl harıl tütün almaktadır karaborsa yoluyla. 
Gelen haberlere göre, mevcut rekoltenin yarısından 
fazlası tüccarın eline geçmiş bulunmaktadır. 

BAŞKAN — Sayın hatip, bir dakikanızı rica 
edeyim. 

Muhterem milletvekilleri, hakikaten hatibi takip 
etmek ve dinlemek imkânı kalmıyor. Gürültü yapıl
mamasını ve hatibi dinlemenizi rica edeceğim. 

Buyurun devam edin efendim. 

YAHYA USLU (Devamla) — Nerede Sayın Baş
bakan ve nerede Sayın Bakan ve Tekel? 

1177 sayılı Kanun neden işlemiyor? Neden uygu
lamaya konulmuyor? Neden karaborsaya engel olun
muyor? Çiftçiden, çapacıdan, fakirden yana olan laf 
ebeleri nerede? Yoksa sesleri enkazın içinde mi kaldı? 

Bu vurdumduymazlık karşısında zavallı ekici ne 
yapsın? Geçen yıl Hükümet eliyle cin çarpar gibi 
çarpılmış, ürünü elinden alınıp parasını almadan de
valüasyon şamarıyla şamarlanmıştı. Bu yıl ne şey
tanı gör, ne salavat getir diyerek kendisini tüccarın 
insafına teslim etmiştir fakir tütün zürraı. 

ilgililere soruyorum: Neden karaborsacılara engel 
olmuyorsunuz? Tüccarın kazanacağı milyonlarda ya-
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rarınız mı var, yoksa ekiciye hinciniz mı var? Tüc* 
cardan yana mısınız, zürradan yana mı? Ege tütün
cüsüne ceza mı tatbik ediyorsunuz? Yoksa bu kayıt
sızlığınız, tütün köylüsünü fukara yapma niyetiniz ve 
tüccara peşkeş çekme beceriniz, meşhur enkazın için
den mi çıktı? Çünkü insaf ve ciddilik sizin lügatiniz
de yoktur. En ciddi sözünüz bıyık kesmek, en ciddi 
hareketiniz kaş göz oynatmaktır. 

Sayın milletvekilleri, bu Hükümetin 3 ayağı var: 
Enkaz fobisi, MC Hükümeti ve Yahya Demirel de
magojisi. 

Hükümet bu 3 hayalet üstüne monte edilmiş, 
tükenmez bir hazine gibi bunları kullanmaktadır; ba-
zan da cansimidi olarak boynuna dolamaktadır. 
«Şeyhin kerameti kendinden menkuldür» deyimince, 
bunları kendi yaratmış, kendisi kullanıyor, işte tü
tün zürrama reva görülecek işlemin gerekçesi hazır; 
«Enkaz» veya «MC Hükümeti)», «Ne yapalım?» de
yip çıkılıverilecektir içinden. Adam hanımıyla kavga 
eder MC'ye, evinde fasulyesi pişmez enkaza, kana
lizasyon çukuruna düşer, Yahya Demirel'e bağlar ve 
ona yükler. 

Sayın Başbakan ve Sayın Bakana sesleniyorum. 
Eğer tütün baş fiyatı 100 liradan aşağı açılacak ve 
Ege'de tatbik edilecek olursa, bu millet artık «yeter» 
diyecektir ve tütün zürraını ve fakir fukarayı ezdir
mek için göz kırpmış bulunduğunuz holdingler ve 
tüccarlar sizin cenaze namazınıza dahi yetişmeye
cektir. 

O itibarla, bugüne kadar hiç sesi sedası çıkmaya
rak, Türk köylüsünü, Ege çiftçisini, Ege tütüncüsünü 
bir bekleyiş içinde bırakan Hükümete ve yetkililere 
tekrar ediyorum; Fakir tütün zürraını tüccarın elin
den kurtarmalısınız. Fakit tütün üreticisinin emeğinin 
karşılığını vermelisiniz. Yoksa bu sessiz milyonlar 
sizin gerinize teneke takmak için hazırlanacaktır ve 
sonunuz böylece fena olacaktır. 

Saygılar sunarım. (AP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uslu. 
Buyurun Sayın Bakan. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI TUNCAY 
MATARACI (Rize) — Sayın Başkan, saygıdeğer 
milletvekilleri; 

Yaklaşmakta olan Ege tütün piyasası ve diğer 
bölgelerin tütün piyasası ile ilgili Manisa Milletve
kili Sayın Yahya Uslu'nun konuşmasını dinledim. 
Burada ifadelerinde tamamen bu piyasayı, gerçek tü
tüncünün savunucusu ve takipçisi olsaydı, burada bu 
şekilde ki bir beyanda bulunmazdı. Ne dedi arkadaşı
mız? «Ege tütün piyasasından ses seda yok.» 
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Sevgili arkadaşlarım, sayın arkadaşıma huzuru
nuzda şunu ifade edeyim, bunu söylemekle, tütün 
üreticisinin haklarını ne dereceye kadar nasıl savun
duğunu da kanıtlamış oluyorum. Şöyle ki: Bundan 
15-20 gün evvel, ilgili Bakan olarak, daha önceleri 
Tekel Genel Müdürlüğünün yapmış olduğu tespitleri 
yerinde bizzat inceleyip ilgililerden bilgi almak sure
tiyle, yaklaşmaşta olan tütün piyasasıyla ilgili bir ba
sın toplantısı yaptım. O basın toplantısında, izmir'e 
gelişimin nedeninin, yaklaşmakta olan Ege tütün pi
yasasının hazırlıklarını bizzat yerinde incelemek ve 
ilgili arkadaşlarımdan bilgi almak olduğunu ve bu 
nedenle izmir'e gelmiş ve bu toplantıyı tertip etmiş 
olduğumu, basın toplantısında ifade etmiştim. 

Şimdi acaba arkadaşımızın, «Ses seda yok» fikri
ni ve düşüncesini hangi fikirle, hangi maksatla Yüce 
Heyetinize ifade ettiğini anlamak mümkün değildir. 

Sevgili arkadaşım burada haklı bir konuya değin
di; 1177 sayılı Yasa ortadadır; hakikaten tüccarın 
bir karaborsa içerisine girdiği ihbarını almış, ilgili 
Genel Müdürlük, 1177 sayılı Kanunun amir hükmü 
gereğince bunu yapanlara gerekli ihtarı, tebligatı yap
mıştır. Yalnız, burada arkdaşımız, «Tüccardan yana 
mısınız, ekiciden yana mısınz» gibi, «Ekici soyulu
yor, tütün başfiyatı 100 lira olmalıdır̂ » gibi, muhale
fetin verdiği rahatlıkla ,ifadelerde bulunmaktadırlar. 

MEHMET EMtN DALKIRAN (Bursa) — Bafra 
15 lira. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI TUNCAY 
MATARACI (Devamla) — Sevgili arkadaşlarım, 
kendileri burada 3 nokta ile «MC Hükümeti)» «En
kaz» ve bir de «Yahya Demirelj» diye, kendi ifadele
riyle, geçmiş dönem eleştiriliyor diye şikâyette bulun
du. Şimdi mesuliyeti taşıyan bir arkadaş olarak, ger
çekleri biliyor ise, her yıl piyasa geldiği zamanda, 
gerçek tütün üreticisinin gerçek alınterinin emeğini 
değerlendirme inancında olan Hükümetimize, burada 
huzurunuzda çıkıp, «100 lira başfiyat olmalı, tütün 
üreticisi kan ağlıyor» gibi gayri ciddi ifadeler yarar 
sağlamaz, zarar getirir. 

GALtP ÇETİN (Uşak) — Ayıp ayıp, gayri ciddi 
sensin. 

BAŞKAN — Lütfen gürültü yapmayınız. Devam 
ediniz Sayın Mataracı. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI TUNCAY 
MATARACI (Devamla) — Sevgili arkadaşlarım, ar
kadaşlarımıza şunu ifade edeyim: 1976 piyasasının 
açılmasıyla, 1977 piyasasının açılmasında üreticilerde 

bizim sloganımız; süratli alım, süratli tesellüm, sürat
li ödeme idi. Geçmiş dönemlerde üreticinin, temmuz, 
ağustos sıcağı gelmesine rağmen, 1976 yılında birçok 
bölgelerde üreticinin elinde mahsul alınmaz iken, Al-
laha çok şükürler olsun, 1977 yılında böyle bir şikâ
yetle karşı karşıya kalmadık; gerek alımı, gerek te
sellümü, gerekse ödemeleri süratle yerine getirdik. 

Başfiyat konusuna gelince: Arkadaşlarımızdan, 
bilhassa muhalefetten ve çeşitli kuruluşlardan rica
mız şudur: Hükümet, her türlü şartları iyi değerler-
dirip, yaklaşmakta olan ve arkadaşımın büyük bir 
sabırsızlıkla beklediği ve öğrenmek istediği, Ege tü
tün piyasasının geçen yıl açtığınız 13 Şubat 1977 ta
rihinden daha önce açılacağını da ifade ederken; fi
yat konusunda geçen yıl başfiyat 100 lira diyordu
nuz, şimdi ben soruyorum yine 100 lira diyorsunuz. 
«Yüzj» mana itibariyle yüzmekten gelir, ama sizler 
hayal içerisinde yüzüyorsunuz; biz gerçeği vereceğiz. 

Saygılar sunarım. (AP sıralarından gürültüler. 
CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

3. — Trabzon Milletvekili Kemal Cevher in, 
Trabzon'da vukuagelen ölüm ve yaralamalar hakkın
da gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Trabzon Milletvekili Kemal Cev
her; Trabzon'da vukua gelen ölüm ve yaralama do
layısıyla gündem dışı söz istiyor. 

Buyurun Sayın Cevher. 
Sayın Cevher, konuşma süreniz 5 dakikadır, lüt

fen konu dışına da çıkmayınız, rica ediyorum. 

KEMAL CEVHER (Trabzon) — Sayın Başkan, 
Yüce Meclisin değerli üyeleri; 

Bugünkü CHP iktidarında cennet vatanımızı ken
di sultası altına almış sol güruh, Trabzon'da da son 
günlerde ölümle biten tedhiş hareketlerine girmiş bu
lunmaktadırlar. Trabzon halkımızı huzursuz kılan, 
tedirgin eden sol haytalar, önce Karadeniz Teknik 
Üniversitesini, Spor Bakanının operasyonu ile de 
yurtlarını ellerine geçirip, kendi stratejileri gereği şe
hir sokaklarına hâkim olma eylemine geçtiler. 

Artvin ilinde, solu hâkim kılmada üstlendiği gö
revi başarıyla yürüten, bilahara Ekim 1978'de Trab
zon Emniyet Müdürlüğü görevine taltifen atanan 
Yavuz Doğan, yansız ve etkin tedbirler için görev
lendirilen POL-DER'li polisleriyle bigâne kaldıkları 
Trabzon halkının gözyaşlarını akıtan kanlı olaylar 
şöyle sergilendi: 

20 Aralık günü Karadeniz Teknik Üniversitesinde 
Murat Aksoy ağır yaralandı, 
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26 Aralık günü Hikmet Balaban Etibank önünde 
silahla öldürüldü. Aynı olayda iki kişi yaralandı. 

27 Aralık günü Kemal Küp, PTT önünde silahla 
öldürüldü. Aynı olayda ağır yaralanan Vedat Aslan-
kaya 4 Ocakta Numune Hastanesinde kurtarılama
yarak öldü. 

28 Aralık günü Mete Vural, Yenicuma Mahalle
sinde evinde öldürüldü. Aynı olayda kardeşi ağır 
yaralandı. Aynı gün Karadeniz Teknik Üniversitesi 
çıkışında belediye otobüsüne yaylım ateşi açıldı, 7 
kişi yaralandı. 

11 Ocak günü Yapı ve Kredi Bankası soyulup 
900 bin Türk Lirası alındı. 

12 Ocak günü Kız Meslek Lisesinde öğretmen 
Hasan Balçık, Türk Hava Yolları önünde silahla öl
dürüldü. 

15 Ocak günü Reşit Gündüz, Orman Fakültesin
de bıçakla öldürüldü. 

16 Ocak günü Ahmet Cebi, Tabakhane semtinde 
bıçakla öldürüldü. Aynı gün Pazarkapı semtinde bir 
kahvehaneye silahla saldırıldı, iki kişi yaralandı. 

18 Ocak günü Of Lisesinde Ahmet Çakıroğlu si
lahla Öldürüldü, iki kişi yaralandı. 

19 Ocak günü Mustafa Öztürk silahla öldürüldü. 
20 Ocak günü Mehmet Gezici adlı polis memuru 

Ticaret Lisesi önünde silahla yaralandı. 
Muhterem üyeler, bu olayların sadece birinde 

saldırgan sağcı olabilir, diğer olaylarda ölen ve ya
ralananlar sağcı, saldırganlar solcudur. 

Hal böyle iken, Doğu Karadeniz'de gezide bulu
nan CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Süha Akın, 
17 Ocak günü Trabzon'da yaptığı basın toplantısında 
«Valinin görevde kaldığı sürece olayların devam ede
ceğini» beyanla kehanette bulundu, behemahal va
linin görevden alınacağını kesinlikle ifade etti. 

Cumhuriyet hükümetlerinde ilk defa bakan ha
tunlarının emriyle vali tayinine şahit olduktu; şimdi 
ise CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı, Trabzon'da 
sol mihrakların saldırısıyla kan gölleri meydana gel
mekte olduğu günlerde sıcağı sıcağına, ölenlerin, ya
ralananların, sağcı; saldırganların solcu olduğu her
kesçe bilinmesine rağmen, valiyi suçlu ilan edip gö
revden alınması gerektiğini ve alınacağını beyanla 
Trabzon halkıyla alay etmiştir. 

Trabzon halkı, liyakatıyla, yetenekleriyle, faal 
çalışmasıyla, kendileriyle kurduğu diyalogla çok sev
dikleri, devleti temsilde yegâne varlık olarak gördük
leri valilerinin, CHP Gençlik Kollan Genel Başkanı

nın emriyle alınırsa, Cumhuriyet hükümetlerinde ilk 
defa, Cumhuriyet ilkeleri adına hicap verici bir ata
ma emrine şahit olacaklardır. 

Bu kanlı olaylar sırasında Trabzon'a giden İçiş
leri Bakanı, görevlerini ihmal ve kötüye kullanmış ol
malarından dolayı, 13 Pol - Der'li polisi açığa aldı
lar. Ne var ki, Pol - Der açıktır, faaliyet diğer aşırı 
sol örgütlerle yürümektedir. 

Sayın Bakan, amaç sivrisinekleri öldürmek değil, 
bataklıkları kurutmaktır. Sıkıyönetimin Kars'ta Erzu
rum'da ilanından sonra sol teröristler önce Artvin'i, 
Rize'yi kendi denetimleri altına aldılar, eylemlerini 
Trabzon'da sürdürüp halkı yıldırarak sokağa hâkim 
olma gayretlerine geçtiler. 

Trabzon halkı, Cumhuriyet döneminin cefakâr, 
çilekeş, çalışkan insanlarıdır. Devlete güvenleri, re
jime inançları tamdır. Kendilerini bu şuur ve inanç
larından saptırmak isteyenlere verecekleri dersleri 
vardır. Tarihini inkâr eden, milli harsına, milli inanç
larına ters tavır alan, kendi evladı Mustafa Suphi'yi 
dahi Karadeniz'de mıhlamasını bilmiştir. Mustafa 
Suphi hayranlarına bu olay ibret olmalıdır. 

BAŞKAN — Süreniz dolmuştur Spym Cevher, 
toparlayınız. 

KEMAL CEVHER (Devamla) — Trabzon halkı
nın birliğini, dirliğini, düzenlerini bozanlara sesleni
yorum. Trabzon üzerinden meşum elinizi çekin. 
Trabzon'u, Kahramanmaraş'a çevirmek isteyenler, 
emellerine eremeyeceklerdir. 

Kahramanmaraş'taki olaylar ne kadar vahim olur
sa olsun, Trabzon halkının kıyam etmesiyle doğa
cak olaylar yanında saman alevi kalır. Trabzon'da 
çıkartılmak istenen yangının ateşi, bizatihi çıkaran
ları yakacaktır. Tarihin her döneminde Türk'ün şe
refli bir kalesi olan Trabzon, bu iğrenç olaylara sah
ne olmayacaktır. 

Sayın Ecevit, Trabzon'un hassasiyetini çok iyi bi
lir; Sayın Ecevit, CHP Genel Sekreteri iken, Trab
zon'da Saray Sinemasında il kongrelerinde, kendi 
yanındaki Maçka Belediye Reisi Davut Kayhan'ı, 
kendi CHP li seçmeninin öldürüşüne şahit olmuştur. 
Kan davaları, Trabzon'da yıllar yılı, tedavisi imkân
sız kanserimsi bir hastalık olarak nesilden nesile sü
rer. Öldürme olaylarının nedeni siyasi de olsa, ideolo
jik de olsa, ölenlerin akrabaları, yakınları, akan kanı 
yerde koymazlar; gün bağışlarlar, kan bağışlamazlar. 

Bu nifak yuvalarına, bu sol teröristlere, tedhiş
çilere böylesine taraf olup, vatandaşın huzurunu, 
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dirliğini, düzenliğini bozmaya devam ederseniz Sayın 
Ecevit, kendi siyasi mezar taşınıza Trabzon şivesiyle 
mizahi şöyle bir ibare yazdırmış olacaksınız: «Vur-
duttu, vurduttu da vuruldu». 

Yüce Meclise saygılar sunarım, (AP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Cevher. 
Gündeme geçiyoruz. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. — Bursa Milletvekili Özer Yılmaz ve 9 arka
daşının, Türk parasının değerini ayarlama (Devalü
asyon) kararlarını zamanından önce açıklayarak ba
zı kimselere haksız kazanç sağladığı iddiasıyla Mali
ye Bakanı Ziya Müezzinoğlu hakkında bir Gensoru 
açılmasına ilişkin önergesini geri aldığına dair öner
gesi. (11/28, 4/175) 

BAŞKAN — Gündemin «Özel Gündemde Yer 
Alacak İşler» kısmındaki 2 Gensoru önergesinin ge
ri alınmasına dair önergeler vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Bugünkü Hükümetin devalüasyonlarla halkı soy

ması nedeniyle Maliye Bakanı hakkında verdiğimiz 
Gensoru önergesini, esasen gündemde önemli araştır
ma ve genel görüşme ve sözlü soru önergelerinin bu
lunması ve aynı güne iki gensoru önergesinin birden 
alınmış bulunması nedeniyle geri aldığımızı arz ede
riz. 

Bursa 
Özer Yılmaz 

İzmir 
Zeki Efeoğlu 

Kocaeli 
İbrahim Topuz 

Manisa 
Sümer Oral 

Hatay 
Ali Yılmaz 

Artvin 
Hasan Ekinci 

Afyonkarahisar 
A. İhsan Ulubahşi 

Zonguldak 
Koksal Toptan 

Gümüşhane 
Mehmet Çatalbaş 

Manisa 
Yahya Uslu 

BAŞKAN — Geri verilmiştir. 
2. — Kırşehir Milletvekili Mustafa Eşrefoğlu ve 

9 arkadaşının, tutum ve girişimleriyle Türk kültürünü 
ve dilini yozlaştırdığı iddiasıyla Kültür Bakanı Ah
met Taner Kışlalı hakkında bir Gensoru açılmasına 
ilişkin Önergesini geri aldığına dair önergesi. (11/29, 
4/176) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Menfi tutum ve icraatıyla milli kültürümüze en 

büyük darbeyi vuran ve milli kültürümüzü milli kül
tür olmaktan çıkaran Kültür Bakanı Ahmet Taner 
Kışlalı hakkında verdiğimiz Gensoru önergemizi, 
esasen gündemde uzun süreden beri bekleyen önemli 
araştırma, genel görüşme önergelerinin bulunması ve 
aynı güne iki gensoru önergesinin konmuş olması 
nedeniyle geri aldığımızı saygıyla arz ederiz. 

Kırşehir 
Mustafa Eşrefoğlu 

Zonguldak 
Gültekin Kızılışık 
Ka hramanmaraş 

Mehmet Eşrefoğlu 
İçel 

Ali Ak 
Amasya 

Muhammet Kelleci 
BAŞKAN — Geri verilmiştir. 

Bursa 
Ali Elverdi 

Aydın 
Behiç Tozkoparan 

İçel 
Nazım Baş 

Adana 
Hasan Gürsoy 

Kütahya 
İrfan Haznedar 

V. — OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

/. — 1978 Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cet
velde değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi. 
(2/609) (S. Sqyısı : 142) (1) 

BAŞKAN — Gündemimizin oylaması yapılacak 
işler kısmında yer alan 142 S. Sayılı 1978 yılı Bütçe 

(1) 142 S. Sayılı basmayazı 25.1.1979 tarih 40 
ncı Birleşim tutanağına eklidir. 

Kanununa Bağlı (A) İşaretli Cetvelde Değişiklik Ya
pılması Hakkında Kanun Teklifinin açık oylaması 
yapılacaktır. 

Açık oylamanın oy kutusunu, önce sıralar arasın
da dolaştırmak, sonra kürsü önünde bekletilmek su
retiyle yapılmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Oy kutusu sıralar arasında dolaştırılsın. 
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VI. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 288 
nci maddesine 1 fıkra eklenmesine ilişkin kanun hük
münde kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
Komisyonu raporu. (1/245) (S. Sayısı : 273) (1) 

BAŞKAN — Kanun tasarı ve tekliflerinin görüş
melerine geçiyoruz. 

Gündemimizin, «Kanun, Tasarı ve Teklifleriyle 
Komisyonlardan Gelen Diğer tşler» kısmının 1 nci 
sırasında yer alan, 273 S. Sayılı, 6762 sayılı Türk Ti
caret Kanununun 288 nci Maddesine 1 Fıkra Eklen
mesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin ka
bulüne dair kanun tasarısı üzerindeki görüşmelere 
başlıyoruz. 

Sayın Komisyon? Burada. 
Sayın Hükümet? 
DEVLET BAKANI AHMET ŞENER (Trabzon) 

— Sayın Başkan, Hükümet burada. 
BAŞKAN — Hükümet adına Sayın Şener burada 

efendim. 
Komisyon raporunun okunup okunmamasını oy

larınıza sunuyorum. Raporun okunmasını kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Okunmasına lüzum görülme
miştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen? 
ÖZER YILMAZ (Bursa) — Adalet Partisi Grubu 

adına söz istiyorum. 
BAŞKAN — Grup adına Sayın Yılmaz, buyurun 

efendim. 
AP GRUBU ADINA ÖZER YILMAZ (Bursa) — 

Sayın Başkan, muhterem arkadaşlar, hepinizi Adalet 
Partisi Grubu adına saygıyla selamlarım. 

6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 288 nci mad
desine bir fıkra eklenmesine ilişkin Kanun Hükmün
de Kararname ve Sanayi, Teknoloji ve Ticaret Komis
yonu raporu üzerinde konuşmak üzere söz almış bulu
nuyorum. 

Muhterem arkadaşlar, dünya literatüründe dev
lete «baba» şeklinde hitap edilir. Çünkü babalık mü
essesesi çok büyüktür ve devletin baba olarak vasıflan-
dırılmasında kasıt, dürüst olması, âdil olmasıdır. Dev
letin kişilere karşı elbetteki farklı davranma içerisi
ne girmemesi lazım gelir. 

Hükümettim bu ıgetiınmiiş olduğu kanun tasarısı, 
kanaatimizce, bfeuz sonra da işaret edeceğimiz gübıi, 
Anayasaya aykırı bir fceyfıiyetiüir. 

(/) 273 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 

Muhterem aırkaldaişlar, Türk Ticaret Kanıuınıumum 
288 mci maddesiinû müsaade edersıeniz, bir, kere dama 
ııttıılaımızıa arz etmek isterimi: «Gerek Itaalhhüt anıımda 
gerek: sonradan ödenmesi şart (kılınan pay bedellerin 
nin iştiraki taahhüt edenler tarafından TC Merkez 
Bankasına veya diğer muteber bir bankaya tevdi 
edlmesü lazımdır. Tevdii edilen bedeller, şirketin tes
cil ve ilan edildiğimle dair idare meclisline© ticaret! 
ısidii memurluğumdan alınacak ilmühaberlerin ibrazı 
üzerime şirkette verilir. Bankaya tevdi edilen bedelleri 
kuruculara veriletmez. Şinkelt vücut bulmadığı takdir
de tevdi ©dilem bedeller omları tevdi edenlere geri 
veriri», 

Türk Ticaret Kamuinlu bir. bütündür muhteremi 
arkadaşlar. Borada sermaye payımın! yatırılmasındalkliı 
kasıt üçümcü şahıslara karşı şirketim (itibarımı göster-
rnıek va üçüncü şahıslarım yanılmasını önlemektir* 

Simidi Hükümet, hepıiıruiziiln bildiği gibi kamun hük
mümde kartarnıaimiö çıkarıma yetkis'imi Mediiisı'erdenı 
alelacele çıkarttı. Ellbetteikli kamun hükmündeki karar* 
nameler; Anayasada yeri olduğu için böyle bir şeyin 
getıMlmesii doğru ıjdi; fakait gellim bakın ki, bu Hü-
Ikıülmet şirketlere Ticaret Kanunumun bir bütünlümü 
buzlam ve devletin itibarımı sarsar mahiyette bin 
hüküm »getirmektedir. Getirilen maddeyi ofcuyo-
ırum muhterem arkadaşlar; «6762 sayılı Türk Ticaret 
Kanlunuınıum 288 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklen
miştir. 

Ortaklık ibiçlinıiinıdeki kamu 'iktisadi teşebbüslerimt'm 
sermaye artırımlımda, Hazlime ve kamu iktisadi te
şebbüslerim© ait paylar için bıu mükürnfer uıygutammaiz» 
demiyor. 

Mulhteriem arkadaşlar, dema.o de söylediğim gibi, 
Devlet, adil olmak meciburiyeitinldedir. Devletim birv 
tokıım, baklan vardır; devlet, vengi koyar, devlet, para 
basar; devlet, kamun çıkarır; ama devlet, fcenidi ya
rarıma oSımak üzere bir eşitlik lilkiesânü boızalmaz, 

Şimdi burada, devlet diyor kil: Türk Ticaret Ka
munu hükümleri uyarımca bir şirket kuracağım. Ama, 
bert devletlim, ben kuyveitlıiyim, ben bu sermaye paı-
yımı yatiirmıayayum. 

Muhterem arkadaşlar, böyle bir durum hukuki ba-
kımDdaın vicdanımızı yaralamıyor mu? Eğer, bu ortak
lık şeklimde kurulan Kamu İktisadi Teşebbüsünüm 
ısermıaya artımına lıtiyaeı varsa, devlet bu ilhJüiyacı 
düymjuşsa, devlet ciddidir, bütçesin© bu parayı ko
yar ve bu ödemeyi yapar. Ama devlet, bu 1/4 ödeme
yi dalbii yapmadan bu işe gülüşmek işitiyor. 
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ıMujhterem arkadaşlar, Ibu sakıncalıdır, bu yola 
girecek olursak, devlet adına hükümet (birtakım ikan 
nuınjlar getirir ve bu kanunlarla karmu dülzenıi bozu
lur, Kaımıu düzeninde yaraıtıflımıak istianem şirketlerin 
'itibarı meselesi sarsılır,. Bu bakımdan, 'bu kanunu he-
pirriz, elbirliğiyle reddetonemiz gerekmektedir. 

,'Mulhtıerıam arkadaşlar, bakın Anayasanın eşitlik 
ülıkıesi meyli ifade ediyor; «Hiçbir kişiye, aliiyaye, ZÜIITH 
reye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz» Anayasanın, bu 
sarih hükmüne rağmen, bir Kamu İktisadi Teşebbü
sü, ortaklık şeklinde ifcuiru'limoş. Kamu İktisadi Te-
ışebibüsünıüaiı sermaye payının; yatırılmaimasımı kanun 
mum, hıknaıyesdınıe ailiacajk, olursanız, Anayasaya karşı 
ihareket cltaııiiş olursunuz. Yine aynı 'sekilide, Anaya-
ıslalmıızıın 41 nci maddesi, iktisadi ve sosyali hayatın dü
zeniyle ilgili olarak 2 nci fıkrasında, «iktisadi, sosyal 
ve kültürel ifcaikmımayı demokratik yollarla gerçöfc-
leşttirmekj» dem bahsediyor. Arkadaşlar, görüldüğü 
gilbi, Ibumuım demokrasiyle dıe ilgisi yoktur. Bu, dev
let olmıanım bir zorbalığıdır. Bunun adı zorbalıktır. 
Diğer anonim şirketler sermaye paylarının 1/4'İMi 
yatırmak m^cburiyetiınde olacaklar; ama,, sdz dev-
dıetsinıiz, devletlikten vazgeçûp, şiriket olmaya yönele-
cdksinıiz ve bu paraları şirkete yatılmayacaksınız. 
(Böyle bir şey adilane değildir muhteremi arkadaşlar. 

ıHöpilniizİn bizler gibi düşündüğüne inancımız tam
dır. «ıBuıruu Hükümet götürdü, ibiz iıkitiıdar partisi ola-
raJk bunu des'telkieyelkn]» düşüncesinden lütfen hareket 
etmeyimiz. Eğer, bir anonliım ışirketin, ortaklık şek
linde Ikjuruiîlan, Kamu İktisadî Teşelbbüsü şeklinde ku
mlan, Kamu İktisadi Teşebbüsünün sermayeye ihti
yacı varsa, Devlet 'bunu koysun!. Ne zaman kaya
cak? Orasını Devlet tayin edecek. 

ıMulhıterem arkadaşlar, KİT Komfeyonıunda gör-' 
dülk (ki, Devlet kendi üzerine dülşen görevleri yerine 
getıirmıiyor ve sermaye paylarını zamanımda ödemiyor. 
Bu yüzden, «Karnıu İktisadi Teşebbüsleri Devletin sır
ıtma yüktür» diyorsuınıuız. Bu yükü 'biraz daha artır-
malk için de böyle bir 'kanon teklifi.. getiriyorsunuz* 
Düişjünceileriniz de, fikriyatınız da ve parti prensiple-
rinliz de getirilmiş olan kanuna talban tabana zııttır 
sayım Cumlburiyet Halk Paritıiısi arkadaşlar. Bu bakım
dan), elbirliğiyle 'bu kanunun reddi için oy kıullana-
lum. 

Hepinizi saygıyla selamilarım efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yılmaz. 
Tüimıü üzerinde başka söz isteyen?., Yok. 
Tasarının mladdeleriıne geçilmesini oylarınıza su

nuyorum!: Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edil-
miş'tüır. 

ÖZEIf YILMAZ (Bursa) — Sayın Başkam, çok 
lisıtMıaım ederliım,, lüilüfen sayım, 

BAŞKAN — Saymaya lüzum yok efendiim, Baş
kanlık buralda görüyor zaten, ıkalbul etmeyen yoktur, 

ÖZER YILMAZ (Bursa) — Olmaz sayın Baş
kan, burada dört ıbeş tane Cumhuriyet Halk Partili1 

el Ikaldırdı efendim. 
BAŞKAN — Hayır efenJdim, sözlerden de el kal-

dıTdılar. Siz farkında değilsiniz; geriye donıseydiniz* 
sizin grup tamamen ıkaldırdı Sayın Yılmaz. 

!İ nioj maddeyi okıuıtıııyorumı: 
'6762 sayılı Türk, Ticaret Kamununum 288 nci mad

desine bir fıkra eklemmesime ilişkim kanun hükmün-: 
de kararnamemin 'kabulüne dalir kanıum tasarısı 

•Madde 1, — 6762 sayılı Türk Ticaret Kanumu-
mıum 288 noi maddesine aşjağıdaki fıkra eklıenmliştiir. 

^Ortaklık Ibiçirnıundekli kamu itkisadi teşebbüsle
rimin sermaye artınımnnıda, Hazine ve kamu iktisadi 
teşebbüslerine ait paylar için bu hükümler uygulan
maz». 

BAŞKAN — .1 nci madde üzerinde söz isteyen?.. 
Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Sayın Ka

badayı, buyurun efendim. 

MHP GRUBU ADINA İHSAN KABADAYI 
(Konya) — Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım, 
yıllardan beri Parlamentoda çalışan naçiz bir arka
daşınız olarak belirtmek isterim ki, her sene kitabi 
olarak bütçeler yaparız ama; işleyişi görür, yıl sonu 
gelir, öylesine yırtıklar doğar ki, yamaması mümkün 
olmayan açıklarla karşılaşırız. Bu açıkların nedeni, 
Hazinenin dibini delen, bütün imkânları yutan dü
deni, İktisadi Devlet Teşekkülleridir. Bunlar bu mil
letin sırtında, gelişmeyi sağlayan, üretimiyle memle
kete ve vatandaşa faydası olan, Hazineye yardım 
sağlayan teşekküller olmaktan çıkmış, tam manasıyla 
birer saltanat yuvasıdırlar. Hangisi olursa olsun, ka
pılarından içeri girdiğiniz andan itibaren, büroları
nın tezyini, tefrişi, yazlık - kışlık yerleri, hudutsuz, 
ölçüsüz almış oldukları personel ile bütçeye, mem
lekete yararı değil âdeta iktisadi olmayan, ama mem
leket için zulmü işleyen devlet teşekkülleridir. 

Benim kanım odur ki, devlet teşekkülleri bu vur
dum duymazlık içinde gider. Çalışmaları ciddi ka
rar ve prensiplere bağlanmaz ise, bütçeleri ondur-
mayacaktır. Enflasyonların, devalüasyonların, paha
lılığın ta kendisi olacaktır. Değil bunlara Anayasa 
dışı imkân sağlamak, eşitlik prensibini ihlal edip di
ğer şirketleri mecbur ettiğiniz, 1/4'ünü bunlara ya-
tırmamak gibi bir imkân sağlamak, kanımız o ki bu 
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devlet teşekküllerinin memlekete faydalı olmalarını 
istiyorsak, içinde bulunan amir - memur dahil, biz 
size bunu bağışladık, gölge etmeyin başka ihsan is
temeyiz. Kazanın çalışın, taş olun baş yarın, salta
nat sürün. Kazanamayanlara dâ  
ğını, demirini hurdasını ne varsja satın diyecek nok
taya geldiler. 

Hal böyle iken, benden önce I konuşan Adalet Par
tisi Sözcüsü arkadaşımın anladığı gibi, aferin ikti
sadi Devlet Teşekkülleri, sen milletin yüzünü güldür
dün, güç verdin, iyi çalışıyorsun 
pürüzlerin var, seni bu pürüzlerden de kurtaralım. 
Seni Anayasa ve Şirketler Kanununun dışına çıkarı
yoruz. 1/4 payı da yatırma, şiıjndiye kadar gittiğin
den daha alabildiğine ne hudut 
habire koş, anlamında bir nevil 

tanı, ne sınır tanı, 
kötüye ve kötülüğe 

teşvik zımnında gördüğümüz için Milliyetçi Hare
ket Partisi olarak eşitlik prensibinin bozulmamasını, 
Anayasanın bu yoldaki amir hükmünün bozulmaması
nı, Şirketler Kanununun eşitlik ilkesinin ihlal edilmeme
sini, Milliyetçi Hareket Partisi olarak biz uygun gör
mekteyiz. Bugüne kadar gidiş tarzları hiç iyi olma
mıştır. iktisadi Devlet Teşekküllerinin bu yılki za
rarları 48 milyar diyorlar. Ben bunun hâlâ nazari ol
duğu kanısındayım, bunun üzerine daha da çok çı
kacağı kanısındayım. Bir de bunları, sermaye artı
rımında 1/4 hisse payını yatırmamak gibi bir imkâ
na kavuşturur iseniz, bu teşekküller kendilerine da
ha çok çeki düzen vermek, sorumluluk ve mesuliye
tini hissetmek değil, daha da çok laçkalık içerisin
de, mevcut endişelerimizi daha çok artıracak, ileri
de telafisi mümkün olmayan çıkmazlara Devleti ve 
Hazineyi sokacağı için ben, Yüce Meclise ve muh
terem arkadaşlarımıza, gelin yasalara uyalım, gelin 
Anayasaya uyalım, gelin şirketlerin eşitlikleri ölçü
sünde saygılı olalım, bunları istisna etmek değil, da
ha da sıkı kontrollere alarak Hazinenin dibini de
len, hararın kökünü yırtan, düden misüllü bütçe yu
tan tavrından kurtarıcı tedbirlere gidelim, bilakis, 
şimdiye kadar geldiği kötü yolda teşvik edici pirim 
vermeyelim diye bu huzura gelen maddenin reddini 
Milliyetçi Hareket Partisi olarak istirham etmekte
yiz. 

Saygılar sunarım. (MHP sıralarından alkışlar). 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kabadayı. 
1 nci madde üzerinde başka söz isteyen?.. Buyu

run Sayın Ceyhun. 

EKREM CEYHUN (İstanbul) — Sayın Başkan, 
Yüce Meclisin sayın üyeleri; 

Üzerinde konuştuğumuz kanunun 1 nci madde
si; «Ortaklık biçimindeki Kamu iktisadi Teşebbüs
lerinin sermaye artırımında Hazine ve Kamu İktisa
di Teşebbüslerine ait paylar için bu hükümler uygu
lanmaz.» hükmünü getiriyor. 

Ortaklık biçimindeki Kamu iktisadi Teşebbüsle
ri, yalnızca kamunun meydana getirdiği ortaklıklar 
olduğu takdirde, bu maddenin geçerliliği söz konusu 
olabilir; ancak, kamunun ortak olduğu ortaklıklar, 
kamu ve özel kesim karması şeklinde ise, o takdirde 
bu maddenin uygulanması Anayasanın eşitlik pren
sibi yönünden mümkün değildir, Borçlar Yasası yö
nünden mümkün değildir. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Kars) — Devletleştirmek is
tiyor hepsini yahu. 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Dağdaş, lütfen. Ha
tibi dinleyin. 

TÎCARET BAKANI TEOMAN KÖPRÜLÜLER 
(Ankara) — Bu şekilde konuşulmaz. 

EKREM CEYHUN (Devamla) — Şayet Hükü
met bu değişikliği... 

BAHRt DAĞDAŞ (Kars) — Senden öğrenmeye
ceğim konuşmayı. 

EKREM CEYHUN (Devamla) — ... Kamu ik
tisadi Teşebbüslerinin ortak olduğu... 

BAŞKAN — Lütfen karşılıklı konuşmayın efen
dim, 

BAHRt DAĞDAŞ (Kars) — Seninle mi konuşa
cağız? 

BAŞKAN — Sayın Dağdaş, lütfen hatibin ko
nuşmasına mani olmayın. 

Buyurun devam edin. 
AHMET SAYIN (Burdur) — Onları ikaz edin 

Sayın Başkan. 

EKREM CEYHUN (Devamla) — ... Diğer ka
mu kuruluşlarına karşı olan borçlarını... 

BAŞKAN — Efendim, Başkanlık hepsini teker 
teker görüyor, farkındadır. Nereden geldiğini bili
yor, 

Buyurun devam edin. 

EKREM CEYHUN (Devamla) — ... Hükümet 
bu maddeyi Kamu iktisadi Teşebbüslerinin iştirak
lerine olan paylarını ödeme zorluğundan ötürü geti
riyor ise, o takdirde böyle bir maddeye gerek yok
tur. Nihayet yapılacak işlem bir Hazine işlemidir ve 
bu Hazine işlemini düzenlemeye Maliye Bakanı da 
yetkilidir. Bu bakımdan kanaatimiz o dur ki, bu 
madde. rJ 
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BAHRÎ DAĞDAŞ (Kars) — (Bakanlar Kurulu 
sıralarına doğru) Bakana bakın yahu.. Elini, ayağını 
uzatma, Bakansın sen. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, hatibin konuşma
sına mani olmayın; sükûnetle dinleyin. Sayın Dağ
daş, Sayın Dağdaş lütfen oturun yerinize. 

Buyurunuz devam ediniz efendim. 

EKREM CEYHUN (Devamla) — Kanaatimiz 
odur ki, bu madde, bu şekliyle kanunlaştırıldığı tak
dirde, ölü bir madde olarak meydana gelir. 

Bir örnek vermek istiyorum: Doğu ve Güney
doğu Anadoluyu kalkındırmayı bütün siyasi partiler 
programlarına koymuşlar ve Dördüncü Planda da 
öncelik verilmiş. Mesela Erzurum'da, hayvancılığı 
geliştirebilme bakımından, Et ve Balık Kurumu ile 
müşterek, sermayenin büyük kesimi halkta olan bir 
şirketin teşekkül ettiğini düşünelim. Bu şirketin, ku
ruluş sermayesinin tamamının ödenmesinden sonra, 
gelişen iş hacmine paralel olarak, sermaye tezyidine 
gittiğini kabul edelim. Sermaye tezyidinde, Et ve 
Balık Kurumu Genel Müdürlüğü kendisine düşen 
payı yatırmadığı takdirde, sermaye tezyidinin gere
ği olan daha büyük işleri yapma imkânından bu şir
ket mahrum kalır. Bu durumda, kamunun ortaklığı 
ile meydana getirileceği öngörülen ve Dördüncü 
Plânda ağırlık kazanan bütün sanayi tesisleri daha 
kuruluş anında ölü doğmaya mahkûm olurlar. 

Binaenaleyh, Yüce Meclisten bu madde üzerinde 
iyice düşünülerek 'karar verilmesinde yarar gördüğümü 
belirtmek ister, bu maddenin işlerlik (kazanması komu-
sum>daki bir önergemizin Sayın Başkanlığa takdim 
edilmek üzere olduğunu bildirir, Yüce Meclise saygı
lar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ceyhun. 
Buyurun Sayın Dağdaş. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Kars) — Sayın Başkan, *te-
ğerti milletvekilleri, bu kanunla, bu Hükümetin Ti
caret Bakanı bir cürmü daha işlemek işitiyor. 

Bakan ithalat konusunda % lO'luk akçeleri % 40'a 
çıakrmış. Sanayi kesiminde % 2,5'lük teminat akçe
lerini % 25'e çıkarmış. O sirküleri yayınlamış. Bu
raya da geliyor, özel sektörü tamamen öldürmek İçlin, 
açıkça değil - çıksın açıkça söylesin burada, ben dev
letçiliği getiriyorum; ben özel kesimi reddediyorum • 
ama oyunlarla Büyük Millet Meclislinin önüne gel
mek, hakikaten bir hükümetim tutumu ciddiyetle ele 
alınmak gerekir. «Oyun» ne demek? Millet Mecli
sinin önüne çeşitli oyunlarla gelmek ne demek? Çık 
buraya de ki : Biz Hükümet olarak her şeyi devlet-

leştiriyoruz, ithalatı da, ihracatı dai Böyle dolambaç
lı yollardan gitmeye ne lüzum var. 

Sirkülerde % 10'u % 40'a çıkaracaksın. Sanayici 
kesiminin teminatını da % 25'e çıkaracaksın. Herifin 
evini yıkmışsın zaten. Ondan sonra da yerine ikame 
ötmek için oyunlarla kanun getiriyor. Buna bir oyun 
kanunu denir. Biz bunu rejimle kabil telif görmüyo
ruz. Anayasanın karma ekonomi nizamını yıkıcı bir 
tutum olduğuna inandığımız için bunu reddediyo
ruz., 

Saygılar sunarım. (AP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dağdaş. 
ÖZER YILMAZ (Bursa) Söz istiyorum Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN — Kişisel söz bitmiştir efendim. 
ÖZER YILMAZ (Bursa) — Grup adına efendim. 

(CHP sıralarından «Konuştu efendim» sesleri) 
BAŞKAN —Grup adıma tümü üzerimde konuş

tu, madde üzerimde görüşebilir, yetki belgeniz de gel
miştir. Buyurun efendim. 

AP GRUBU ADINA ÖZER YILMAZ (Bursa) 
— Sayın Başkan, muhterem arkadaşlar; 

Deminden beri Adalet Partisine mensup sözcüler, 
Milliyetçi Hareket Partisine mensup sözcü arkadaşı
mız, bunun Anayasaya aykırı olduğunu sarahatle be
lirttiler. Fakat buna karşı arzu ettik M, tümü üzerin
de de Sayın Hükümet yetkilileri, «Hayır bu Anayasa
ya aykırı değildir» diye bir defide bulunsunlar. 

Muhterem arkadaşlar, bunu lütfen bir muhalefe
tin, Hükümetin getirmiş olduğu kanuna direnişi şek
linde anlayarak katılaşmayın; meseleye biraz daha 
yumuşak bakın. 

Hükümetten ve Komisyondan isteğimiz; lütfen bu 
tasarıyı geri çeksinler. İçtüzüğün 39 ncu maddesine 
göre komisyonlar kendilerine havale edilen tasan ve
ya teklifleri, ilk önce Anayasanın metin ve ruhuna asy-
kın olup olmadığını tetkik etmekle yükümlüdürler. 

HASAN CERÎT (Adana) — Anayasaya aykırı de
ğil ki getirmişler. 

ÖZER YILMAZ (Devamla) — Öyle zannediyo
rum ki bu yükümlülüğe uyulmamış. Bunum incelen
mesi içlin bu kanun teklifini gelin elbirliği ile Komis
yon geri alsın ve biz tekrardan bu hususun Anayasa
ya aykırı olup olmadığımı Komisyonda incelenmesi
ni temin edelim. 

Hepimizi saygı ile selamlarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yılmaz. 
ÎHSAN KABADAYI (Konya) — Söz istiyorum 

efendim ı 
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BAŞKAN — Grup adına mı efendim?.. 
İHSAN KABADA Yi (Konya) — Tümü üzeninde. 
BAŞKAN — Madde üzerinde grup adına konuş

tunuz Sayın Kabadayı. 
Evet, 1 nci madde üzerinde başka söz (isteyen?.. 
MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU (C. 

Senatosu Kayseri Üyesi) — Söz istiyorum efendini. 
BAŞKAN — Hükümet söz işitiyor, buyurun efen

dim. 
MALÎYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU (C. 

Senatosu Kayseri Üyesi) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri; 

Tasarı üzerinde söz alan değerli arkadaşlarımız, 
burada öngörülen hükmü, gerek KİT'lerle İlgili uy
gulama açısından ve gerekse Anayasaya uygunluk 
açısından çeşitli yönleriyle eleştirmiş bulunuyorlar. 
Ben yapacağım kısa açıklamada, konuyu asıl zemini
ne oturtmak ve bu çerçeve içinde bir hükme varılma
sını kolaylaştırmayı amaçlamak işitiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Yüce Meclislin önünde bu
lunan tasarı, Ticaret Kanununun bir maddesinin de
ğiştirilmesini öngörmektedir. Bu madde, anonim şir
ketlerde sermayenin artırılmasıyla ilgilidir ve yürür
lükteki şekline göre bir sermaye artımında, bu artırı
ma katılan ortaklardan her birinin katılacağı payın 
i/4'ini önceden bir bankada bloke etmesi gerekmek
tedir. Bu, anonim ortaklıklar içlin genellikle uygula
nan kuraldır. 

Bugün Yüce Meclisin onayına sunulmuş olan ya
sa gücündeki kararnameyle yapılan değişiklikle bu 
hükmün KİT'lerle ilgili uygulamada gözönünde tu
tulmaması öngörülmüştür. Yani KİT'lerle ilgili ola
rak bir ayrıcalık getirilmiştir. Önce sanıyorum .ki, bu 
ayrıcalığın nedenini açıklamakta yarar vardır. 

Değerli arkadaşlarım, bilindiği gibi KİT'ler yıllık 
programları içinde yönetilen kuruluşlardır ve bir yıl 
içindeki faaliyetleri bu programlara göre biçimlen
mektedir. Oysia, yıl içinde ortaya çıkan nedenlerle bir 
Kamu İktisadi Teşebbüsünün programında bir ortak
lığa katılması, ya da zaten ortak bulunduğu bir ku
ruluşun sermayesindeki artırıma katılması öngörül
mediği halde, sonradan böyle bir gerek doğabilir. 
•Boyla bir gereğin yerine getirilmesi, KİT'lerin bir 
programla idare ediknesi nedeniyle çok zaman güç
lük taşıyabilir. 

İşte bugün Ticaret Kanununda öngörülen bu de
ğişiklikle, bu güçlük giderilmeye çalışılmakta ve 
KİT'lere hareketlerinde bir serbestlik kazandırılmak 
istenmektedir, 

Hemen şunu arz etmek isterim ki, bu ihtiyaç bu
gün duyulmuş değildir. Bundan önceki hükümetler za
manında böyle bir ihtiyaç ortaya çıktığı içindir iki, 
her yıl bütçe kanunlarına getirilen hükümlerle Tica
ret Kanunundaki bu hükmün KİT'lere uygulama
larda yerine getirilmeyeceği hakkında hükümler ser-
dedilmek yoluna gidilmiştir. Başka bir deyişle, daha 
önceki dönemde bu ihtiyaç yıllık olarak bütçe kanun
larında öngörülen hükümlerle yerine getirilmeye çalı
şılıyordu. Anayasa Mahkemesi bu uygulamaya karşı 
çıkmıştır ve devamlı bir kanundaki değişikliğin, yıl
lık bütçe kanunlarıyla değil, devamlı nitelikteki bir 
başka kanunla yapılabileceğini ortaya koymuştur. 

Bizim bugün Yüce Meclisin önüne getirdiğimiz 
tasarı, işite Anayasa Mahkemesinin aym zamanda or
taya koyduğu bu ihtiyaca cevap vermektedir. Bu ne
denle Anayasaya bir aykırılık olmadığı gibi, geçmiş
teki uygulamanın Anayasa Mahkemesi tarafından (ip
tal edilmiş olması nedeniyle, şimdi bu uygulamaya 
Anayasa Mahkemesi kararı doğrultusunda yeniden 
bir düzenleme getirmek söz konusudur. 

Kısaca arz etmek gerekirse, Anayasaya uyuşmaz
lıktan söz etmek burada geçerli değildir. Ekonomi
mizin içinde önemli bir yer işgal eden Kamu İktisadi 
Teşebbüslerinin faaliyetlerini, özel sektörde olduğu 
gibi, belli bir çerçeve içinde kolaylaştırmak söz ko
nusudur. Bu nedenle böyle bir tasarının kabul edilme
si, bu kuruluşların faaliyetlerini güçlendirmek ve ko
laylaştırmak bakımından yararlı olacaktır. Takdirle
rinize sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Grupları adına başka söz isteyen?.. 

HÜSEYİN ERKANLI (Tunceli) — Şahsım adı
na söz istiyorum. 

BAŞKAN — Şahıs adına konuşma kontenjanı 
bitmiştir. 

Grup adına konuşmak isteyen?.. Yok. 
Buyurun Sayın Komisyon. 
SANAYİ VE TEKNOLOJİ VE TİCARET KO

MİSYONU BAŞKANI BARBAROS TURGUT 
BOZTEPE (Sakarya) — Sayın Başkanım, bu arada 
bu madde ile ilgili bir konuyu açıklamak istiyorum; 
bir örnekle bunu Yüce Meclise sunmak işitiyorum. 

Mesela bir Kamu İktisadi Teşebbüsü düşünelim 
ki, sermayesi 1 rniiyar lira olsun. Bu bir gerçektir kıt, 
ülkemizde bunların sermaye artırımları, birçok pro
sedür dolayısıyla uzun sürede gerçekleşememektedir. 
Şu da hepimizce bilinmektedir ki, ülkemizde Kamu 
İktisadi Teşebbüsleri her geçen gün gittikçe artan 
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büyük bir zararla kapanmaktadır. Şirndi bir 10 yıl 
geçtiğini 'düşünelim; 10 yıl sonra bunun sermayesinin 
artırımı düşünüldüğünde, bu 10 yılda yaptığı zarar
larla (Zaten bu zararları Hazine ve Maliye karşıla
dığına göre) bu sermayeyi 2 milyar liraya artırdığı
mız anda, bunun itibari değeri ile fiili değeri arasın
da bu fark zalten Hazinece bilfiil karşılanmış oluyor. 
Yani Komisyon olarak şunu söylemek istiyorum kÜ; 
bu aslında bir ayrıcalık değil, Devletin İdare etmek
te olduğu, yönettiği bu Kamu İktisadi Teşebbüslerine 
zarardan dolayı yapmış oldukları fiili yardımın o 
günkü rayici üzerinden gerçekleşmesidir. 

Değerli üye arkadaşlarımız oylarını bu düşünce
nin ışığı altında verirlerse, bu 1 nci maddenin lehinde 
oy vermelerii gerektiği açıktır. Kaldı M, bu gerçek 
ortaya çıktığından, geçmiş iktidarlarca da bugüne ka
dar ülkemizde özellikle 1975 yılına kadar, kanundaki 
bu boşluk bütçe yasalarıyla gerçe'kleşnıi'ştir. Ana
yasa Mahkemesi bu balkımdan 'bozmuştur. Bu bir ne
vi şimdi olan bir şeyin fiili hale gelmesi, olan bir ko
nunun yasalaşma işleminden başka bir ş/ey değildir. 
Kaldı ki, bunun devletçilikle yahut başka bir şeyle as
la ilgisi yoktur. Geçmiş iktidarlar da bunu başka uy
gulamalarla yerine getirmişlerdir. Üye arkadaşlarım
dan bunların ışığında oy kullanmalarını ve bu balkım
dan bu maddenin lehinde oy kullanmalarını rica edi
yorum, saygılarımla. 

•BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Komisyon. 
1 nöi maddeyi okunan şekliyle odlarınıza sunu

yorum; lütfen yerlerinize oturun, sayma imkânı ol
muyor çünkü. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 

Efendim, 2 Divan Üyesinin sayımlarında bir te
reddüt hâsıl olmuştur. Onun için ayağa kalkmak su-
rettiyle sayım yapacağım. 

1 nci maddeyi okunan şekliyle kabul edenler lüt
fen ayağa kalksınlar... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmemiştir. Madde reddedi'lmiştir. (AP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

Bu şekilde kanun tasarısı reddedilmiş oluyor. Di
ğer maddeler yürürlük maddeleridir. 

2. — 357 sayılı Askeri Hâkimler Kanununa iki 
Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Adalet ve Milli Savunma komisyonları raporları. 
(11146) (S. Sayısı: 253) (1) 

BAŞKAN — 357 sayılı Askeri Hâkimler Kanunu
na İki Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Ta
sarısı ve Adalet ve Milli Savunma komisyonları ra
porları. 

(1) 253 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 

30 , 1 . 1979 O ; 1 

Sayın Komisyon?.. Burada. 
Sayın Hükümet?.. Burada. 
Komisyon raporunun okunup okunmamasını oy

larınıza sunuyorum : Raporun okunmasını kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Raporun okunması ka
bul edilmemiştir efendim. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen?.. 

AHMET GÜLTEKİN KIZILIŞIK (Zonguldak) 
— Söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Grup adına mı efendim? 
AHMET GÜLTEKİN KIZILIŞIK (Zonguldak) 

— Grup adına konuşacağım Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Kızılışık. 

AP GRUBU ADINA AHMET GÜLTEKİN 
KIZILIŞIK (Zonguldak) — Sayın Başkan, saygıde
ğer milletvekili arkadaşlarım; 

Anayasa Mahkemesi, 10 Ocak 1974 tarihinde, 
1972/1-K sayılı iptal kararı ile, muaddel 357 sayılı 
Askeri Hâkimler Kanununun bazı maddelerini değiş
tiren Kanunu, Anayasa aykırılığı gerekçesiyle iptal 
etmiştir; bu iptal keyfiyetinden ötürü bir boşluk 
meydana gelmiştir. 

İptal edilen hükümler, sicil, terfi ve emeklilikleri 
düzenleyen hükümlerdir. Gerek Askeri Yargıtayın 
Başkan, İkinci Başkan, savcı ve hâkimlerinin, gerek
se Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin hâkim sınıfın
dan olan üyelerinin sicil işlemleri ve terfileri hususu, 
bu nedenle bir aksaklığa maruz kalmıştır. Nitekim, 
tasarı ile, bekleme süresini doldurmuş albaylardan, 
generalliğe yükselecekler ile, generallerin bir üst rüt
beye yükselmelerini sağlayacak yeni bir yöntem geti
rilmiş ve sorun, anayasal açıdan, çözümlenmeye ça
lışılmış bulunmaktadır. 

Gerekçe, bu mahkemelerin askeri olma niteliği
nin, mahkemelerin bağımsızlığına ve hâkimlik temi
natına dokunmadığı sürece, söz konusu olabileceği 
yönündedir. 

Gerek iptal kararı gerekçesinde sayılan hususlar, 
gerekse Anayasa ilkelerine göre hazırlanan ve iptal 
dolayısıyla ortaya çıkan boşluğu dolduran tasarı, 
hem Adalet Komisyonunda, hem de Milli Savunma 
Komisyonunda, Askeri Yargıtay üyeleri, Yüksek 
İdare Mahkemeleri üyelerinin de iştirakiyle, yeniden 
gözden geçirilmiş ve Anayasaya uygun hale getiril
miştir. 

Böylece, albaylardan generalliğe yükselecekler ile, 
generallerin bir üst rütbeye yükselmelerini sağlaya
cak, biraz evvel bahsettiğim yeni yöntem, tasarının 
içine alınmış ve hâkimlerin kadrosuzluk ve yetersizlik 
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nedeniyle emekliye şevkini öngören hükümleri de 
yürürlükten kaldırılmak suretiyle, Anayasaya uygun
luk sağlanmıştır. 

Bu itibarla, gerek kanunun tümü, gerekse kanu
nun maddelerinde kodifiye edilmiş olan hususlar bü
yük bir boşluğu doldurur niteliktedir; bu görüşteyiz. 

Kanunun tümüne ve maddelerine Grubumuz adı
na oy vereceğimizi saygılarımızla arz ederiz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kızılışık. 
Tümü üzerinde söz isteyen başka sayın üye?.. 
LÜTFİ GÖKTAŞ (Trabzon) — Grup adına efen

dim. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
MSP GRUBU ADINA LÜTFİ GÖKTAŞ (Trab

zon) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Görüşmekte olduğumuz Askeri Hâkimler Kanu

nuna, 1611 sayılı Kanunla getirilen değişikliklerin 
birkısım hükümleri, Anayasa Mahkemesinin, 
10 . 1 . 1974 gün ve 1972 sayılı Kararıyla iptal edil
miştir. 

357 sayılı Askeri Hâkimler Kanununun 1611 sa
yılı Kanunla değişik 14, 21 ve 22 nci ve geçici 1 nci 
maddeler ile Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Baş
kan, İkinci Başkan, Başkanunsözcüsü ve hâkim sı
nıfından sayılan üyelerinin sicil, terfi ve kadrosuz
luk yüzünden emeklilik işlemlerini düzenleyen hü
kümlerini, Anayasa Mahkemesi, «Hukuka bağlı dev
letlerde mahkeme bağımsızlığı ve hâkim teminatı il
keleri, kişilerin mahkemelere ve hâkimlere güvenme
leri, inanmaları ve özellikle yürütmenin etkisi alfan
da kalmadan, tam tarafsız olarak, vicdani görevleri
ni yerine getireceklerinden emin olmaları, bu yönden 
kaygı ve tedirginlik içlinde kalmamaları gerekir. Oy
sa, yasayla öngörülmüş yöntem, Askeri Yargıtay ve 
onun hâkimlerini iç ve dış baskıya açık bir duruma 
sokmuştur. Bu ise, bağımsızlık ve teminatı zedeleye
cek bir sistem oluşmuştur» demek suretiyle, Anayasa
ya aykırı bulmuş ve bu hükümlerin iptaline karar 
vermiştir; böylece, iptal dolayısıyla ortaya bir boş
luk çıkmıştır. 

Gerek Askeri Yargıtay ve gerekse Yüksek Askeri 
İdare Mahkemesi, Anayasamızın 140 ve 141 nci mad
delerinde zikredilen yüksek mahkemelerdendir. 

Anayasamızın 132 nci maddesi, «Hâkimler, gö
revlerinde bağımsızdırlar; Anayasaya, kanuna »huku
ka ve vicdani kanaatlerine göre hüküm verirler» de
mektedir. 

Bu kanun tasarısı, iptal kararını gözönüne alarak, 
askerli hâkimler kesiminde meydana gelen boşluğu 
doldurmak ve Askeri Yargıtay ile, Yüksek Askeri 

İdare Mahkemesinin, Anayasa, hâkim teminatına uy
gun hale getirdiği ve bekleme süresi doldurulmuş al
baylardan generalliğe yükselecekler ile .generallerin 
bir üst seviyeye yükselmelerini sağlayacak yeni bir 
imkân getirmiştir. Hâkimlerin kadrosuzluk ve yeter
sizlik nedeniyle emekliye şevkini öngören hükümler 
yürürlükten kaldırılmıştır. 

Netice itibariyle, bu tasarı kanunlaştığında, fay
dalı hizmetlere vesile olacağına inanıyoruz. Bu sebep
le, kanunlaşmasına Grubumuz müspet oy verecek
tir. 

Bu vesileyle Sayın Başkan ve Yüce Meclis üye
lerine Grubum ve şahsım adına saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekür ederim Sayın Göktaş. 
Başka, grup adına konuşacak?... 
İHSAN KABADAYI (Konya) — Milliyetçi Hare

ket Partisi Grubu adına, Kahramanmaraş Milletveki
limiz Sayın Özbaş konuşacaklar efendim. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Özbaş. 

MHP GRUBU ADINA MEHMET YUSUF ÖZ
BAŞ (Kahramanmaraş) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri; hepinizi hürmetle selamlarım. 

Grubumuz, Anayasa Mahkemesinin iptal kararın
dan sonra büyük bir ihtiyaca cevap veren ve iyi ni
yetle tanzim edilmiş bulunan bu tasarıya müspet oy 
verme kararındadır. 

Biz, Grup olarak ,esasen, bütün ihtiyaçlara, mu
halefet muvafakat demeden, oy verme prensibimiz
de bu mevzuda da ısrar etmekteyiz. 

Hepinizi hürmetle selamlarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. Sayın Özbaş. 
Başka, grupları adına söz isteyen sayın üye?... 

Yok. 
Kişisel?... 

Buyurun Sayın Şensoy. 

KEMAL ŞENSOY (Ordu) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; Mlilli Savunma Bakanlığınca 
hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine su
nulması Bakanlar Kurulunca 3.5.1978 tarihinde karar
laştırılan, 357 sayılı Askeri Hâkimler Kanununa 2 
Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı için 
kişisel görüşlerimi arz etmek maksadıyla yüksek hu
zurlarınızda bulunuyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Anayasa Mahkemesi, 
10.1.1974 tarihli kararı ille, 357 sayılı Askeri Hâkim
ler Kanununa 1611 sayılı Kanunla getirilen değişik
lik ve eklerden önemli bir kısmını iptal etmiştir. İp
tal edilen hükümler, Askeri Yargıtay Başkanı, İkin
ci Başkanı, Başsavcı, Daire Başkanları ve üyelerinin 
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sidil, terfi ve emekliliklerini düzenleyen hükümler
dir. 

Değerli arkadaşlarım, Anayasa Mahkemesi, ayrı
ca, 1602 sayılı Askeri Yüksek îdare Mahkemesi Ka
nununun 80 nci maddesinin 1 nci fıkrasındaki sicil iş
lemi hükmü ile, 357 sayılı Askeri Hâkimler Kanunu
nun 1611 sayılı Kanunla değişik 12 nci maddesinin 
sicil işlemleriyle ilgili hükümlerini iptal etmiş bu
lunmaktadır. 

Birinci iptal kararı şu sonuçları doğurmaktadır: 
Yargıtay Daire Başkanları, Askeri Yargıtay ikinci 
Başkanı, Askeri Yargıtay Başsavcısı ve Başkanına si
cil verilmesi hususunda; 

1. Sicil belgesi düzenlenmeyecek, sicil bağlantı
ları olmayacaktır. 

2. Yükselmede herhangi bir şekilde değerlendi
rilmeye tabi tutulmayacaklardır. Yaş haddinden evvel 
kadrosuzluk ya da yeterslizlik nedeniyle emekliye sevk 
edilmeyeceklerdir; kadroları kanuni kadro olacak
tır. 

Anayasa Mahkemesinin bu neticeleri intaç eden 
kararına iltifat etmemek mümkün değildir. Anayasa 
Mahkemesi; kararında, Anayasamızın 132 nci mad
desinden bahisle, «Hâkimler görevlerinde bağımsız
dırlar. Anayasaya, kanuna, hukuka ve vicdani ka
naatlerine göre hüküm verirler» hükmüne dayan
maktadır Anayasa Mahkemesi. Ayrıca, bu her iki ku
ruluşun da, Anayasanın 140 ve 141 nci maddelerine 
göre Anayasal kuruluş olduğunu kabul etmek zaru
reti vardır. 

Şayet, Anayasa Mahkemesi, bu birinci bölümde 
zikretmiş olduğumuz iptal kararı cihetine gitmemiş 
olsaydı, bu mahkemeyi âdeta anayasal kuruluşun öte
sinde, askeri disiplin altında bulundurulan bir mah
keme olarak kabul etmek icap ederdi. 

Değerli arkadaşlarım, ikindi iptal kararı ise; yi
ne Anayasanın 132 nci, 140 ve 141 nci maddelerine 
dayandırılmak suretiyle verilmiştir. Bu iptal kararı 
neticesinde, yine bu kararın konusunu teşkil eden ze
vat hakkında sicil belgesi düzenlenmeyecek, sicil bağ
lantıları olmayacaktır; yükselmede herhangii bir şe
kilde değerlendirilmeye tabi tutulmayacaklardır. Yaş 
haddinden evvel, kadrosuzluk veya yetersizlik nede
niyle emekliye sevk edilmeyeceklerdir; kadroları ka
nuni kadro olacaktır. 

Gerek Adalet Komisyonu, gerek Milli Savunma 
Komisyonu raporlarının tetkikinde Anayasa Mahke
mesinin bu görüş ve mütalaalarına (iltifat edildiği sa
rahatle anlaşılmakta ve bu suretle tasarı iptal karar-
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lan gözönünde bulundurulmak suretiyle yeniden dü
zenlenen metin ve bu arada birçok metinlerin aradan 
çıkmış olması, Anayasaya uygun bir durumu meyda
na getirecek ve boşluk doldurulmuş olacaktır. 

Şahsi görüşüm olarak bu gerekçe ve bu kanun 
maddeleriyle beraber olduğumu saygıyla ifade etmek 
isterim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şensoy. 
Başka sözlsteyen?... Yok. 
Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza su

nuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum: 

357 Sayılı Askeri Hâkimler Kanununa İki Ek Madde 
Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı 

Madde 1. — 357 sayılı Askeri Hâkimler Kanunu
na aşağıdaki ek 5 nci madde eklenmiştir. 

Ek Madde 5. — Askeri Yargıtay Başkanının rüt
besi tümgeneral - tümamiral, başsavcısı ile ikinci baş
kanının rütbeleri tuğgeneral - tuğamiraldir. 

Bu rütbeler, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 
Personel Kanununda gösterilen kadro oranlan dışın
da tutulur. 

General - amiral iken Askeri Yargıtay üyeliğine 
seçilenler, birinci bentte sayılan kadro miktarları dı
şındadır. 

Askeri Yargıtay Başkanı, Başsavcısı, İkindi Baş
kanı, Daire Başkan ve üyelerinin rütbe terfii ve rüt
be kıdemliliği esas ve şartları aşağıda gösterilmiştir. 

A) Albayların rütbe terfii esas ve şartları : 
1. Bu maddede öngörülen general - amiral rüt

belerine tahsis olunan yerlerde açık bulunmak. 

2. 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel 
Kanununda beDirtilen rütbe bekleme süresini tamam
lamış olmak. 

3. Üsteğmen, yüzbaşı, binbaşı, yarbay ve Askeri 
Yargıtaya gelinceye kadar varsa albay rütbelerine ait 
sicil notlan toplamlarının, sicil notu adedine bölün
mesi sonucu ortaya çıkan not ortalamasının, sicil tam 
notunun % 70 ve daha yukarısı olmak. 

4. Hâkimlik veya askerlik vakar ve onuruna do
kunan şahsi haysiyet ve itibarını kıran veya görev ge
reklerine uymayan davranışlardan dolayı 1600 sayılı 
Askeri Yargıtay Kanununun 34 ncü maddesinde ya
zılı cezalardan birini almamış olmak. 

5. 1600 sayılı Askeri Yargıtay Kanununun 37 nci 
maddesinde belirtilen görevle ilgili suçlarından veya 
taksirli suçlar hariç olmak üzere 38 nci maddesinde 
yer alan şahsi suçlardan mahkûm edilmemliş olmak. 
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Yüksek Askeri, Şûra, yükselme sırasında bulunan 
albayların şahsi dosyalarını inceleyerek yukarıdaki 
şartları taşıyıp taşımadıklarını saptar. 

Yüksek Askeri Şûra tarafından, yukarıdaki fıkra 
hükmüne göre saptanan albayların en kıdemlisinden 
başlanarak her boş yer sayısı kadarının, 926 sayılı 
Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu hükümleri
ne göre yükselme işlemleri yapılır. 

Değişik kuvvetlerden yükselme sırasına giren aynı 
nasıplı albaylardan, albaylığa yükselmede sicil notu 
ortalaması en yüksek olanların, sicil notu ortalaması 
eşit olan aynı nasıplı albaylardan ise, öncelikle Kara, 
Deniz ve Hava Kuvvetlerine mensup olanların yük
selme işlemleri sıra ile yapılır. 

Yükselmede bu kanunda öngörülen yeterliliği taşı
yan albayın bulunmaması halinde onu izleyen en kı
demli albayın yükselme işlemi yapılır. 

Herhangii bir nedenle boşalan general - amiral 
yerleri müteakip 30 Ağustostan önce doldurulmaz. 

B) Albayların rütbe kıdemliliği : 
Rütbe nasıp tarihinden itibaren 3 yılını tamamla

yan albayların rütbe kıdemliliği, Askeri Yargıtay Baş
kanlığınca onanır. Kıdemlilikleri onananların isimleri 
ilgjili kuvvet personel başkanlıklarına bildirilir. 

C) Generallerin rütbe terfii şartları : 
1. Bu maddede öngörülen general - amiral rütbe

lerinden bir üst rütbede açık bulunmak. 
2. 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel 

Kanununda gösterilen bekleme süresini tamamlamış 
olmak. 

3. Hâkimlik veya askerlik vakar ve onuruna do 
kunan, şahsi haysiyet ve itibarını kıran veya görev 
gereklerine uymayan davranışlarından dolayı 1600 sa
yılı Askeri Yargıtay Kanununun 34 ncü maddesinde 
yazılı cezalardan birini almamış olmak. 

4. 1600 sayılı Askeri Yargıtay Kanununun 37 
nci maddesinde belirtilen görevle ilgili suçlarından ve
ya taksirli suçlar hariç olmak üzere 38 nci maddesin
de yer alan şahsi suçlardan mahkûm edilmemiş ol
mak. 

Yüksek Askeri Şûra, yükselme sırasında bulunan 
general - amiirallerin şahsi dosyalarını inceleyerek yu
karıdaki şartları taşıyıp taşımadıklarını saptar. 

Yüksek Askeri Şûra tarafından, yukarıdaki fıkra 
hükmüne göre saptanan general - amirallerin en kı
demlisinden başlanarak boş yer sayısı kadarının, 926 
sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu hüküm
lerine göre yükselme işlemleri yapılır. 

Değişik kuvvetlerden yükselme sırasına giren ay
nı nısaplı general - amirallerden, öncelikle Kara, De

niz ve Hava Kuvvetlerine mensup olanın yükselme 
işlemi sıra ile yapılır. 

Yükselmede bu kanunda öngörülen yeterliliği ta
şıyan general - amiralin bulunmaması halinde onu 
izleyen en kıdemli general - amiralin yükselme işlemi 
yapılır. 

D) Emeklilik hükümleri : 
1. Aynı nasıplı emali, kadrosuzluk nedeniyle 

emekliye ayrılan Askeri Yargıtay Başkanı, Başsavcısı 
ve İkinci Başkanı, general - arriiraller ile üyeliğine se
çilen general - amirallerin, 

2. Aynı neşetli emsali, kadrosuzluk nedeniyle 
emekliye ayrılan Askeri Yargıtay üyesi albayların, 

Kendi istekleri ile emekliye ayrılmaları halinde 
Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 49 ncu 
maddesindeki kadrosuzluk tazminatı hükümleri uygu
lanır. 

BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde söz isteyen?... 
Buyurun Sayın Kızılışık; kişisel mi, Grup adına 

mı? 
AHMET GÜLTEKÎN KIZILIŞIK (Zonguldak) 

— Belgem vardı efendim, Grup adına., 
BAŞKAN — Grup adına, buyurun. 

AP GRUBU ADINA AHMET GÜLTEKÎN KI
ZILIŞIK (Zonguldak) — Sayın Başkan, değerli mil
letvekilleri; bu madde hakkında söze başlamadan ev
vel, takdirle bahsetmek istediğim bir hususa değinmek 
istiyorum. 

Ordu gibi, polis gibi, jandarma gibi ve de buna 
benzer teşkilatların nevi şahsına mahsus özellikleri 
vardır. Bu itibarla, bunlar hakkında her hangi bir ka
nun tasarısı hazırlanırken ya da görüşülürken, bu teş
kilatların ilgili mensuplarını çağırmak, onları dinle
mek, onların isteklerine de uygun tarzda hareket et
mek, her halde bir kanunun daha iyi çıkması için 
faydalı bir usuldür. 

Bu itibarla, Milli Savunma Komisyonunun, gerek 
bu maddenin kodifikasyonunda, gerekse tasarının tü
mü hususunda görüşme yaparken, özellikle Milli Sa
vunma mensuplarını, Askeri Yargıtay Başkan ve üye
lerini, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başkan ve 
üyelerini çağırıp, onların ihtiyaçlarını, iptalden sonra 
doğan boşluğu onların ağzından dinledikten sonra, 
bu açıdan tasarıya ve maddeye bakarak karara var
maları memnuniyeti mucip bir husustur. Bu yönden, 
"komisyonun, bu tarz çalışma yöntemini benimsemiş 
olmasından dolayı takdirlerimi de belirtmek isterim. 

Dikkat edileceği gibi, bu madde birtakım esasları 
ortaya koymaktadır. Evvela, Askeri Yargıtay Başka-
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nının asgari rütbesini saptamaktadır. Her hangi bir 
kimsenin, daha doğrusu, mensuplardan her hangi bir 
kimsenin her hangi bir rütbede Askeri Yargıtaya 
Başkan olması mümkün değildir; ancak, tümgeneral 
veya tümamiral olması zorunluluğu vardır. Keza, 
Başsavcı ile ikinci Başkanın rütbeleri de tuğgeneral 
ve tümamiral olarak tespit edilmiştir; nasıl ki, sıkı
yönetim komutanlıklarında asgari bir rütbe tespit 
edilmişse. 

Ancak, burada getirilen iyi bir prensip de, bu rüt
belerin 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetler Personel Ka
nununda gösterilen bir piramit veyahut da bir priz
ma vardır; bu prizmanın, bu kadro prizmasının dı
şında tutulmuş olmasıdır. Keza, general, amiral iken 
Askeri Yargıtay üyeliğine seçilenler, bu birinci bent
teki kadro miktarlarının dışında tutulmuşlardır ve 
bir kaç bölümde bazı esasları koymuştur. Evvela, al
bayların ne şekilde terfi edeceklerini ve hangi şartları 
haiz olmaları gerektiğini koymuştur. Belli bir rütbe 
bekleme süresi kabul etmiştir. Keza, sicil tam notu 
olarak bir yüzde esası kabul edilmiş ve bu % 70 ola
rak, asgari limit olarak ortaya konmuştur. Yine, ba
zı suçlardan dolayı - ki, bu suçlar 1600 sayılı Askeri 
Yargıtay Kanununun 34 ncü maddesinde yazılıdır, 
bu suçlardan dolayı - ceza almamış olması, yine ay
nı kanunun 37 ve 38 nci maddelerinde yer alan şahsi 
suçlardan da mahkûm olmamış olması şartını koy
muşlardır. Fakat, yine terfi işlemleri, 926 sayılı Türk 
Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu hükümlerine gö
re düzenlenmiştir ki, bu husus da kabule şayandır. 

Yine, Türk Silahlı Kuvvetlerinde bir kıdem sırası 
vardır; alışılagelmiş bir kıdem sırası vardır; Kara, 
Deniz ve Hava. İşte, bu yükselmelerde, bu kıdem 
sırası esası bu kanunla da getirilmiştir. Ancak, Or
duda terfilerin 30 Ağustosta yapıldığı da göz önüne 
alınmak suretiyle, gerek terfilerin, gerekse boşluk dol
durmaların «Her hangi bir nedenle boşalan general, 
amiral yerleri müteakip 30 Ağustostan önce doldu
rulmaz» denmek suretiyle belli bir tarih, gerek Kara, 
Hava, Deniz Ordusunda, gerekse Askeri Yargıtayda 
ve Yüksek tdare Mahkemesinde tek terfi günü ola
rak tevhid edilmiştir. Aynı şekilde, albayların rütbe 
kıdemliliğinde ve generalliğe rütbe terfi esaslarında, 
biraz evvel bahsetmiş olduğumuz, yine bekleme sü
resi, bazı cezaları almamak, bazı şahsi suçlardan 
mahkûm olmamak ve aynı kıdem sırasına uymak ve 
aynı tarihten evvel yapılmamak hususları getirilmiş
tir. 

Biz, kanunun tümü hakkında biraz evvel beyanda 
bulunduğumuz gibi, bu maddede getirilmiş olan esas-
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lan benimsiyoruz ve bu maddeye olumlu oy kulla
nacağımızı saygılarımızla arz ediyoruz. 

Grubum ve şahsım adına selamlarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kızılışık. 
Madde üzerinde başka söz isteyen? Yok. 
Birinci maddeyi okunan şekliyle oylarınıza sunu

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

2 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 2. — 357 sayılı Askeri Hâkimler Kanu

nuna aşağıdaki ek 6 nci madde eklenmiştir. 
Ek Madde 6. — 1602 sayılı Askeri Yüksek îdare 

Mahkemesi Kanununun 9 ncu maddesi hükümleri 
saklı kalmak şartıyla; Askeri Yüksek tdare Mahke
mesi Birinci Başkanının rütbesi tümgeneral - tüm
amiral, İkinci Başkanı ile Başkanunsözcüsünün rüt
beleri tuğgeneral - tuğamiraldir. 

Bu rütbeler, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 
Personel Kanununda gösterilen kadro oranları dı
şında tutulur. 

General - amiral iken Askeri Yüksek îdare Mah
kemesi üyeliğine seçilenler, birinci bentte sayılan 
kadro miktarları dışındadır. 

Askeri Yüksek tdare Mahkemesi Birinci Başka
nı, tkinci Başkanı, Başkanunsözcüsü ve hâkim sını
fından olan üyelerinin rütbe terfii ve rütbe kıdem
liliği esas ve şartları aşağıda gösterilmiştir. 

A) Hâkim sınıfından olan albayların rütbe ter
fii esas ve şartları : 

1. Bu maddede öngörülen general - amiral rüt
belerine tahsis olunan yerlerde açık bulunmak. 

2. 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel 
Kanununda belirtilen rütbe bekleme süresini tamam
lamış olmak. 

3. Üsteğmen, yüzbaşı, binbaşı, yarbay ve Askeri 
Yüksek îdare Mahkemesine gelinceye kadar varsa al
bay rütbelerine ait sicil notları toplamlarının, sicil 
notu adedine bölünmesi sonucu ortaya çıkan not or
talamasının, sicil tam notunun % 70 ve daha yuka
rısı olmak. 

4. Hâkimlik veya askerlik vakar ve onuruna do-
kunnan şahsi haysiyet ve itibarını kıran veya görev 
gereklerine uymayan davranışlardan dolayı 1602 sa
yılı Askeri Yüksek îdare Mahkemesi Kanununun 28 
nci maddesinde yazılı cezalardan birini almamış ol
mak. 

5. 1602 sayılı Askeri Yüksek idare Mahkemesi 
Kanununun 32 nci maddesinde belirtilen görevle il-

J gili suçlarından veya taksirli suçlar hariç olmak üze-
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re 33 ncü maddesinde yer alan şahsi suçlardan mah
kûm edilmiş olmak. 

Yüksek Askeri Şûra, yükselme sırasında bulunan 
hâkim sınıfından albayların şahsi dosyalarını incele
yerek yukarıdaki şartları, taşıyıp taşımadıklarını sap
tar. 

Yüksek Askeri Şûra tarafından, yukarıdaki fıkra 
hükmüne göre saptanan albayların en kıdemlisinden 
başlanaıak hâkim sınıfından olan albaylar için gene
ral - amiral rütbesine tahsis olunmuş her boş yer sa
yısı kadarının, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Per
sonel Kanunu hükümlerine göre yükselme işlemleri 
yapılır. 

Değişik kuvvetlerden yükselme sırasına giren ay
nı nasıplı albaylardan, albaylığa yükselmede sicil no
tu ortalaması en yüksek olanların sicil notu ortala
ması eşit olan aynı nasıplı albaylardan" ise öncelikle 
Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerine mensup olanların 
yükselme işlemleri sıra ile yapılır. 

Yükselmede bu kanunda öngörülen yeterliliği ta
şıyan albayın bulunmaması halinde onu izleyen en 
kıdemli albayın yükselme işlemi yapılır. 

Her hangi bir nedenle boşalan general - amiral 
yerleri müteakip 30 Ağustostan önce doldurulmaz. 

B) Hâkim sınıfından olan albayların rütbe kı
demliliği : 

Rütbe nasıp tarihinden itibaren 3 yılını tamam
layan albayların rütbe kıdemliliği, Askeri Yüksek 
îdare Mahkemesi Başkanlığınca onanır. Kıdemlilik
leri onananların isimleri ilgili kuvvet personel baş
kanlıklarına bildirilir. 

C) Emeklilik Hükümleri : 
1. Aynı nasıplı emsali kadrosuzluk nedeniyle 

emekliye ayrılan Askeri Yüksek tdare Mahkemesi
nin hâkim sınıfından olan Birinci Başkanı, İkinci Baş
kanı, Başkanunsözcüsü general - amiraller ile üyeli
ğine seçilen general - amirallerin, 

2. Aynı neşetli emsali, kadrosuzluk nedeniyle 
emekliye ayrılan Askeri Yüksek idare Mahkemesi 
üyesi hâkim albayların, 

Kendi istekleri ile emekliye ayrılmaları halinde 
Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 49 ncu 
maddesindeki kadrosuzluk tazminatı hükümleri uy
gulanır. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde, buyurun Sa
yın Kızılışık. 

AP GRUBU ADINA AHMET GÜLTEKÎN KI
ZILIŞIK (Zonguldak) — Sayın Başkan, saygıdeğer 
milletvekili arkadaşlarım; 
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Bu madde hakkındaki konuşmamız uzun sürme
yecek. 

Yalnız, dikkat edilecek olursa, bir evvelki açık
lamada bulunmuş olduğumuz madde, Askeri Yar-
gıtayla ilgili seçim, terfi prosedürü ile esaslarını or
taya koymuştu. Bu maddede ise, esasında pek eski 
olmayan, yeni kurulmuş olan bir teşkilatın, yani As
keri Yüksek idare Mahkemesi Kanunu ile kurul
muş olan, yine ismi ile arz edeyim, Askeri Yüksek 
îdare Mahkemesisinin, yine Başkan, Başsavcı, ikinci 
Başkan gibi ve diğer üyelerinin askeri rütbeleri, al
baylığa terfi esasları, generalliğe terfi esasları aynen 
1 nci maddedeki ölçüler içinde getirilmiştir. 

Bu itibarla, farklı düşünmeyi gerektiren her han
gi bir husus olmadığından ve de bir evvelki maddeye 
olumlu rey vermiş bulunduğumuzdan, bu maddeye 
de aym esasları getirmiş olması nedeniyle olumlu rey 
vereceğimizi saygılarımızla arz ederiz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kızılışık. 
Madde üzerinde Sayın Çatalbaş, buyurunuz efen

dim. 

MEHMET ÇATALBAŞ (Gümüşhane) — Sayın 
Başkan, değerli milletvekilleri; 

Adalet Partisi Grubunun Sözcüsü olarak her iki 
madde hakkında da konuşan arkadaşımız Sayın Kı-
zılışık'ın belirttiği gibi, yeni kurulmuş olan Askeri 
Yüksek İdare Mahkemesinin 6 nci maddesiyle ilgili 
konuda, eski adıyla meratibi silsileye ve hukuku
muzun değerli umdelerinden birisi olan kazanılmış 
Haklara tamamen uyularak Yüce Meclisimize sunu-
1an 5 madde halindeki değişiklik metni, gerçekten, 
1602 sayılı, 926 sayılı, 1610 sayılı, 1111 sayılı kanun-
1ı,nn hepsinde mündemiç olan kazanılmış haklara 
'imamen uydulu cihetle ve bütün hususları da hu-
'"ikun esitl'ğiyle ilgili ve etkinliği, üstünlüğü pren-
Vb'ne dayalı bulduğumuz cihetle, bu kanuna kişisel 
-Vüsüm olarak bendeniz de olumlu oy vereceğimi 
^ PAPT. Askeri Yüksek idare Mahkemesi kanunu
nun, mensuplarına, memleketimize ve milletimize ha
yırlı uğurlu olmasını temenni eder, Yüce Meclise 
kıygılar sunarım. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Tesekür ederim Sayın Çatalbaş. 
Madde üzerinde başka söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi okunan şekliyle oylarınıza sunuyorum: 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş -
tir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum : 
Madde 3. — 357 sayılı Askeri Hâkimler Kanu

nunun 1611 sayılı Kanunla değişik 14 ncü, 21 nci, 
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22 nci ve geçici 1 nci maddelerinin yükselme, emek
lilik ve kadrosuzlukla ilgili hükümleri, Askeri Yüksek 
İdare Mahkemesi Birinci Başkanı, İkinci Başkanı ve 
Başkanunsözcüsü ile hâkim sınıfından olan üyeleri 
yönünden yürürlükten kaldırılmıştır. 

'BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 
Buyurun Sayın Kızılışık. 
AP GRUBU ADINA AHMET GÜLTEKİN 

KIZILIŞIK (Zonguldak) — Sayın Başkan, saygı de
ğer milletvekili arkadaşlarım; 

Bu maddenin bu şekilde kaleme alınmasında bir 
zaruret vardı. Çünkü, Anayasa Mahkemesi, bozma 
kararında, bir gerekçe ortaya koyuyor ve bu gerek
çede de, özellikle, gerek Askeri Yargıtayın, gerek 
Yüksek İdare Mahkemesinin askeri niteliğinin, mah
keme niteliğinden sonra geleceği; mahkemenin bağım
sızlığına ve hâkimlik teminatına dokunmadığı süre
ce söz konusu olabileceği ifade edilmekte idi ve 
bunu gerek Askeri Yargıtay ve gerekse Yüksek İda
ri Mahkemesi, «Anayasamızın 140 ve 141 nci madde
lerinde zikredilen yüksek mahkemelerdendir, askeri 
kuruluş niteliği bilahara gelir» demiş olduğu için, 
bu ışık altında bir düzenleme yapmak ve böylece 
bu Yüksek Mahkemedeki, yükselme, emeklilik ve 
kadrosuzlukla ilgili muaddel Askeri Hâkimler Kanu
nunun bu hükümlerini yürürlükten kaldırmak zarure
ti vardı. 

Madde, bu nedenle bu şekilde yazılmıştır. Esasın
da, Anayasa Mahkemesinin iptal kararma ve de ka
nunun tümü içindeki insicama uygundur. Bu neden
le olumlu oy vereceğimizi Grubum ve şahsım adına 
saygılarımı sunmak suretiyle arz ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kızılışık. 
Madde üzerinde başka konuşmak isteyen?.. Yok. 
Maddeyi okunan şekliyle oylarınıza sunuyorum: 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde 4'ü okutuyorum : 
Madde 4. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür

lüğe girer. 
'BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi okunan şekliyle oylarınıza sunuyorum: 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
'Madde 5'i okutuyorum : 
Madde 5. —• Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürü

tür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi okunan şekliyle oylarınıza sunuyorum: 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarının tümü üzerinde son söz olarak lehte ve 

aleytıte söz isteyen sayın üye?.. 

AHMET GÜLTEKİN KIZILIŞIK (Zonguldak) 
— Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Buyurun. 
İLYAS KILIÇ (Samsun) — Sayın Başkan, leh

te, 
BAŞKAN — Lehte... 
Siz efendim? 

AHMET GÜLTEKİN KIZILIŞIK (Zonguldak) 
— Lehte efendim. 

'BAŞKAN — Sizin o zaman aleyhte konuşma
nız lazım. Çünkü, evvela Sayın Kızılışık istedi; o 
bakımdan ona söz verdim. 

İLYAS KILIÇ (Samsun) — Aleyhte konuşamam 
ki, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Evet... 
Buyurun Sayın Kızılışık. 

AHMET GÜLTEKİN KIZILIŞIK (Zonguldak) 
— Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekili arkadaşla
rım' 

Muhakkak ki, meclislerden birçok kanunlar çı
kar. Ancak, bu kanunlar, ya, zaman geçtikçe günün 
ihtiyaçlarını karşılayamaz hale gelir veyahut da için
deki çalışmayı, düzenlediği teşkilatlardaki değişik
lik veyahut da yeni teşkilatların kurulması nedeniyle 
yetersiz hale gelir. Bunun dışında, her ne kadar 
kanun yapmak bir sanat ve bir teknik ise de, bazı 
görüşme noksanlıkları veyahut da ilgililerin ihtiyaç
larını daha evvelden sormamış olmak veyahut da 
soramamış olmak, ve şu veya bu nedenlerle Yüce 
Parlâmentodan eksik veyahut da hatalı kanunlar çık
mış olabilir. 

Şimdi, 357 sayılı Kanunun bu Parlamentodan 
ne eksik, ne de hatalı çıktığını iddia etmeyeceğim, 
söyleyemeyeceğim. Ancak, Anayasa Mahkemesinin, 
başvuru üzerine yaptığı inceleme sonunda, terfide 
konulan esaslar, emeklilik ve kadro meseleleri yö
nünden, bu kanun ile, Askeri Hakimler Kanunu, 926 
sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Kanunu, keza 1 600 
sayılı Kanun arasında bir bağdaşmazlık olduğu tespit 
edilmiş ve bazı hükümlerin bu yönden iptaline gidil
miştir. 

İptal edilen bir kanunun meydana getireceği boş
luğu doldurmak, elbette ki, Parlamentonun görevi ve 
de isteğidir. Ancak, bu boşluk doldurulurken, yeni
den, bir evvelki aksaklıklara sebebiyet vermemek 
için, bu defa Meclisimiz daha müdekkik bir çalışma 
yapmış, biraz evvelki ilk madde nedeniyle arz etmiş 
olduğumuz gibi, gerek Milli Savunma Bakanlığının 
bu işle ilgili görevli, sorumlu ve yetkileriyle, Askeri 
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Yargıtay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin ge
ne, görevli, yetkili ve sorumlularını çağırmak sure
tiyle, bu defa Parlamentodan çıkacak olan kanunun 
en iyi şekilde çıkabilmesi için, bu bağdaşmazlığın ne 
şekilde çözülmesi lazım geldiğini kendileriyle de mü
şavere etmek suretiyle iyi bir taslak hazırlanmış; bu 
taslak inceden inceye tetkik edilmiş, müzakere edil
miş ve Parlamentonun huzuruna getirilmiştir. 

Kanunu kim getirirse getirsin - ister bugün Hü
kümette olanlar, isterse, şahsen milletvekili arka
daşlarımız - mühim olan, kanunun gelişi kadar, bu 
kanuna verilen reylerdir de. Bu bakımdan, bu tip, 
ister sosyal içerikli olsun, ister bir müessesenin en 
iyi şekilde düzenlenmesini ortaya koymuş bulunsun, 
bu tip kanunlara, hem Grubumuz hem de diğer 
grupların rey vereceği aşikârdır. Bunu bir defa da
ha ortaya koymak istiyoruz ve mantığa, rasyona uy
gun bir kanun getirildiği zaman, bu kanunun geliş 
kanalı bizleri ilgilendirmektedir. Bizim tek düşün
düğümüz, memleketin yararına, vatandaşın isteklerini 
karşılamaya ve de yönetimde görevli, sorumlu olan
ların, yetkili olanların, gerek terfi ve tefeyyüzlerini, 
gerekse maaş durumlarını, gerekse seçimlerini en iyi 
şekilde düzenlemeye matuf kanunların bu Meclis
ten çıkmasıdır. 

Bu vesile ile bir defa daha, Yüce Meclisimizi, çı
karmış olduğu bu kanundan dolayı kutlar, kendisi
ne rey veren gruplarına hepsine, kişisel ve de Grubum 
adına teşekkür eder, bu kanundan istifade edecek 
olanlara bir defa daha başarı dilekleriyle, hepinize 
ayrı ayrı saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kızılışık. 
Aleyhte söz isteyen?... Yok. 

DEVLET BAKANI AHMET ŞENER (Trab
zon) — Sayın Başkan, teşekkür etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Kabulden sonra Sayın Bakan. 
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarı Meclisimizce kabul edilmiştir; hayırlı ol-

sun̂  
Buyurun Sayın Hükümet. 

DEVLET BAKANI AHMET ŞENER (Trab
zon) — Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

357 sayılı Askeri Hâkimler Kanunu hakkında
ki bu kararınıza Hükümet olarak teşekkür ederiz. 

357 sayılı Askeri Hâkimler Kanununun, yüksel
meye ilişkin hükümleri Anayasa Mahkemesince ip
tal edilinceye kadar, Askeri Yargıtay üyeleri ile 
Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin, hâkim sınıfın

dan olan üyeleri, 357 sayılı Kanunun 16T1 sayılı Ka
nunla değişik 14-21-22 ve geçici 1 nci maddelerine 
göre yükseltme ve emekli işlemine tabi olmakta idi
ler. 

Ancak, anılan kanunun ilgili maddeleri, Askeri 
Yargıtay üyeleri yönünden, Askeri Yüksek İdare Mah
kemesinin hâkim sınıfından olan üyeleri yönünden -
1977 yılında iptal sadece 1602/80 sicil işlemi ve 
357/12 sicil işlemine aittir - iptal edilince, yeni bir 
düzenlemeye gidilmesi zorunluğu doğmuştur. 

Bu üyeler hakkında bilhassa, Anayasa Mahkeme
si kararına göre bazı düzenlemeler yapılmıştır : 

1.) Sicil belgesi düzenlemeyecek, sicil bağlantı
ları olmayacaktır. 

2.) Yükselmede herhangi bir değerlendirmeye 
tabi tutulmayacaktır. 

3.) Yaş haddinden önce kadrosuzluk veya ye
tersizlik nedeniyle emekliye sevk edilmeyeceklerdir. 

4.) Kadrolar kanuni olacaktır. 

Tasarı, yukarıdaki ilkelere göre bugün Yüksek 
Meclisimizce kabul edilmiştir. 

Askeri Yargıtay ve Askeri Yüksek İdare Mahke
mesi üyelerine hayırlı olmasını diler, hepinize say
gılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şener. 
Gündemin diğer maddesine geçiyoruz. 

3. — Ankara Milletvekili Semih Eryıldızm, 2556 
sayılı Kanunun 15 . 6 . 1967 tarih ve 884 sayılı Ka
nunla değişik 18 nci maddesine ilişkin (2) sayılı cet
vele bir 'ibare ve aynı rnadd^re bir fıkra ile geçici bir 
madde eklenmesi hakkında kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu. (2/345) (S. Sayısı : 244) (1) 

BAŞKAN — Gündemin 3 ncü sırasında yer alan; 
Ankara Milletvekili Semih Eryıldız'ın, 2556 sayılı 
Kanunun 15 , 6 . 1967 tarih ve 884 sayılı Kanunla 
değişik 18 nci maddesine ilişkin (2) sayılı cetvele bir 
ibare ve aynı maddeye bir fıkra ile geçici bir madde 
eklenmesi hakkında kanun teklifi ve Adalet Komis
yonu Raporu. 

Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet yerini aldı
lar, 

Komisyon Raporunun okunup okunmaması hu
susunu oylarınıza sunuyorum: Raporun okunmasını 
kabul edenler... Etmeyenler... Raporun okunması ka
bul edilmiştir. 

(1) 244 S. Sayılı Basmayan tutanağa eklidir. 
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Raporu okuyorum : 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Ankara Milletvekili Semih Eryıldız'ın, 2556 sa
yılı Kanunun 15 . 6 . 1967 tarih ve 884 sayılı Ka
nunla değişik 18 nci maddesine ilişkin (2) sayılı cet
vele bir ibare ve aynı maddeye bir fıkra ile geçici 
bir madde eklenmesi hakkında kanun teklifi, Adalet 
Bakanlığı temsilcilerinin de katılmasıyla Komisyonu
muzda incelenip görüşüldü. 

Bütün bakanlıklarda olduğu gibi, Adalet Bakan
lığında da Bakana yardımcı olabilecek müşavirlerin 
görevlendirilmesini sağlayacak teklif Komisyonu
muzca olumlu karşılanmıştır. 

Teklifin 2 nci maddesiyle 2556 sayılı Kanunun 
değişik 18 nci maddesine bir fıkra eklemek suretiy
le ihdas edilmek istenen (Bakanlık müşavirleri) 1 nci 
madde ile düzenlenmiştir. Bu düzenlemede müşavir
leri onurlandırmak amacıyla (yüksek) kelimesi un
vanların başına eklenmiştir. 

Teklifin 1 nci maddesi ile aynı Kanunun aynı 
maddesinin 1597 sayılı Kanunla değişik 2 sayılı cet
velinin birinci sınıf savcılık bölümüne eklenmek is
tenen ibare 2 nci madde ile düzenlenmiş ve yukarı
daki gerekçe ile yüksek kelimesi yine eklenmiştir. 

Çerçeve 3 ncü madde başlığı altında kabul edilen 
geçici maddeye eklenen ikinci fıkra ile 18 nci mad
deye ekli (2) sayılı cetvelin birinci sınıf savcılık bö
lümünde yer alanların, kendi istekleri üzerine 1512 
sayılı Kanunun 27 nci maddesindeki görevlere Ada
let Bakanınca atanmaları imkân dahiline getirilmiş
tir. Böylece Bakanlık merkez teşkilatında doğabile
cek sürtüşmelerde Bakana sorunu çözüm kolaylığı 
sağlanmıştır. Geçici maddenin birinci fıkrası ise ka
nun tekniğine uygun şekilde düzenlenmiş ve madde 
yapılan değişikliklerle benimsenmiştir. 

Teklifin yürürlük tarihini ve yürütme yetkisini 
belirten 3 ve 4 ncü maddeleri 4 ve 5 nci maddeler 
olarak aynen kabul edilmişlerdir. 

Teklif başlığı yapılan değişikliklere uygun olarak 
yeniden düzenlenmiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun onayına arz edil
mek üzere saygıyla sunulur. 

Adalet Komisyonu 
Başkam ve bu Rapor 

Sözcüsü 
Ankara 

İsmail Hakkı Köylüoğlu 

Kâtip 
Denizli 

M. Kemal Aykurt 
İmzada bulunamadı. 

Afyonkarahisar 
Hasan Akkuş 

Kahramanmaraş 
Hüseyin Doğan 

Sivas 
Tevfik Koraltan 

Uşak 
M. Sslâhattın Yüksel 

Çorum 
Muhalifim. 

M. Kemal Biberoğlu 
Kırşehir 

Doğan Güneşli 
Trabzon 

Lütfi Göktaş 
Zonguldak 

Burhan Karaçelik 

BAŞKAN — Tasarının tümü üzerinde Adalet 
Partisi Grubu adına Sayın Angı, buyurun efendim. 

AP GRUBU ADINA İSMET ANGI (Eskişehir) 
— Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri, az evvel 
raporu okunan bu kanun teklifi üzerinde Adalet 
Partisinin görüşünü arz etmek üzere huzurunuzda 
bulunuyorum. 

Gerekçede bahsedildiği gibi, bütün bakanlıklar
da ve diğer kuruluşlarda bakana üst yöneticiye yar
dımcı olmak üzere kuruluşun işlerinin ifasında ve 
mevzuatının düzenlenmesinde teknik bilgisiyle yol 
göstermek suretiyle görev ifa eden müşavirler mev
cuttur. O halde Adalet Bakanlığının da böyle bir 
müşavirlik müessesesinin ihdasında bu gerekçe göste
riliyor. 

Sayın arkadaşlar, bugüne kadar Adalet Bakanlığı 
bir kuruluş kanunu çıkarmamış. Düşünün ki, Adalet 
Bakanlığı böyle bir kanunu çıkarmamasına rağmen 
müşavirlik için ihtiyaç gösteriyor. 

Bugünkü kadrosuyla bakanlığın şube müdürleri, 
umum müdürler ve müsteşarlar zaten teknik eleman
lar; hâkim sınıfından gelmiş, savcı sınıfından gelmiş, 
mesleğinde uzun zaman idareci olarak da bakana 
her türlü yardımı gösterebilecek nitelikte ve ehliyet
te olan insanlardır, görevlilerdir. 

Bu itibarla böyle bir ihtiyacı gösteren gerek ko
misyon raporunda, gerekse kanun teklifinde bir de 
hata edilmiş, gerekçe izah edilirken, «teminen bu ta
sarı hazırlanmıştır» deniyor. Bu bir «tasarı» değil, 
bir «kanun teklifi» dir. 

Bu itibarla, Adalet Partisi olarak, böyle bir mü
şavirlik müessesesinin kurulmasında, aynı görüşe iş
tirak etmiyoruz. 

Sebep aşikâr; bu bir nevi kadro ihdisadır. Sayın 
Bakan ile bu idareciler arasında hizmet bakımından 
çıkacak olan ihtilaflar sebebiyle, bu yüksek derece
li teknik elemanların değiştirilmesi ihtiyacına bina
en, Bakanlığa bir fırsat tanınması ve bunlar alındı
ğı takdirde, kendilerine bir görev yeri, - tabirimi ma-

709 
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zur görsünler - âdeta bir depo tayini için getirilmiş 
olan, siya? i tasarrufları kolaylaştıracak bir kanun 
teklifidir, 

Bu itibarla, Hükümetin evvelce hazırlığı var ise, 
Teşkilat Kanunu ile beraber bunu getirmesi gerekir. 
Böyle bir teklifle, alelacele, siyasi tasarruflarda, gö
rev icabı tasarruflarda kolaylık olsun diye, böyle 
bir kanun teklifinin getirilmesi uygun değildir. 

Kaldı ki, bu şekilde müşavirlikler tesis edilerek, 
1 nci sınıf hâkimlerden bu görevlere tayin etme im
kânını temin için, diyorlar. Savcılar da 1 nci sınıf 
hâkim ve 1 nci sınıf savcı derecesine gelmiştir. Bu
gün görev yapan umum müdürler ve müsteşar ve 
muavinleri de aynı derecede hâkimlik sınıfından gel
miş, bu işi bilen, senelerce her türlü siyasi görüşü de
ğişik olan Bakanların, Hükümetlerin zamanında gö
revlerini bihakkın yaptıkları ve görevlerine devam et
tikleri aşikâr iken, böyle bir kanuna ihtiyaç gösteril
mesinin gerekçesinde dahi tam olarak ikna eden bir 
esbabı mucibe gösterilememiş olduğu kanaatindeyiz. 

îkinci bir itirazımız da, bu görevlileri alacaksınız, 
dışarda 1 nci sınıf hâkim olarak çok büyük görev
ler yapan, Adalet tevzii eden bir yetişmiş elemanı 
burada müşavir olarak kullanmak suretiyle bir kad
ro ihdasına gideceksiniz veya bu müşavirlerin tekrar 
oradan alınabilmesi imkânını tanımak; umum mü
dürlerin, müsteşar veya müsteşar muavinlerinin alın
dıktan sonra isterlerse - bir de o madde var - noter
lik görevi aldığı zaman onları da noter olarak ata
ma imkânını bu kanun getiriyor, böylece noterlik 
müessesesi zedeleniyor. Üstelik de, hâkim teminatı
na dokunulmayacağı söyleniyor; ama dolayısıyla 
savcı teminatına, dolaylı olarak bu tayinler sebebiy
le zedeleme olduğu aşikârdır. Kaldı ki savurganlığa 
karşı olan bir görüşün sahibi bulunan iktidar men
suplarının böyle yüksek kadroları ihdas ederek, bu 
kadroları Hazine aleyhine harcamasını da yadırgı
yoruz. 

Grup olarak, Adalet Partisi olarak, bu kanuna 
menfi oy kullanacağımızı az evvel arz ettiğimiz ge
rekçeler sebebiyle beyan etmek üzere huzurunuza 
geldim, 

Kanun gereksizdir. İhtiyaç yoktur, Sayın Bakan
lığa müşavir olarak dışarıdan getirilecek yine hâkim
dir. Aynı meslekten gelmiş teknik elemandır. Üstelik 
bu görevi yapan bugünkü elemanlar bir de pratik 
bakımdan da yetişmiş elemanlardır. 

Bu itibarla muhterem arkadaşlar, bu kanuna men
fi oy vermenizi arz ediyor, Adalet Partisi olarak da 
durumu bu şekilde tespit ediyorum. 
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Saygılar sunuyorum. (AP sıralarından alkışlar). 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Angı. 
Teklifin tümü üzerinde başka söz isteyen?.. 
İHSAN KABADAYI (Konya) — MHP Grubu 

adına söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Kabadayı. 
MHP GRUBU ADINA İHSAN KABADAYI 

(Konya) — Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
Milliyetçi Hareket Partisi olarak kanaatimiz odur 
ki, devlet dairelerinin hangi dalında olursa olsun, şu 
veya bu nedenlerle kadro ihdas etmek, kadro almak 
şeklinin milleti yaşamaya ve devleti güçlendirmeye 
değil, günbegün çökertmeye götüreceği aşikârdır. 

Dünyanın hiçbir yerinde sanırım ki, Türkiye Cum
huriyeti kadar devleti milletine pahalı olan hiçbir 
diyar yoktur. 42 milyon nüfusumuz var, direkt dev
let memuru ve katma bütçeli olan kadrolardaki me
murları hesap ederseniz, bir hesaba göre, 1,5 milyon, 
bir hesaba göre de 1 200 000 kişiyi bu millet besle
mektedir. 

Bu cari giderlerle kalkınmayı yapamazsınız. Mil
leti dertten, içinde bulunduğu ıstıraplardan kurtara
mazsınız. Damlalar toplanır derya olur, daneler top
lanır harman olur. 

Devlet idaresinde, ufak tefek bidayette başlayan 
ihmaller, sonunda telafisi mümkün olmayan büyük 
rahneler, felaketler açar. Biz, bu duyguyla Sayın 
Adalet Bakanımızın istemiş olduğu kadroyu vermek
te beis görmeyebiliriz. Ama kadro şişkinlikleri, vesi
leyle açık veya kapalı yollarla adam kayırma o nok
taya gelmiştir ki, milletin taşıyamayacağı, vatanın 
götüremeyeceği ağır mali porteler getirmektedir. 

Bu, Adliye Bakanlığına müşavirlik ihdası kanu
nu, huzurunuza gelen kanun kabul edilirse, görüşü
müz odur ki, memleketimizde administrasyon açık; 
geziniz, görünüz, vatandaşın nabzını yoklayınız, der
dinden dili söylemez, çehresi bir ıstırap ve çile, ma
tem tablosu haline gelmiştir. 

Bu kanun teklifi, çöküntü halinde bulunan admi-
nistrasyonun yer yer çökmesine damlalardan ve çi
lelerden birisi olacaktır. Açık - seçik, şu yaptı, bu 
yaptı demiyoruz biz. Yapanların cümlesinin karşısın
dayız. Dışarıdan, yine içte yeteri mevcut elemanlar 
varken, iç hizmet bal gibi yürürken, birtakım müşa
virler alınmak suretiyle Hazinenin yükü ağırlaşacak
t ı veyahut da birtakım genel müdürler, genel müdür 
muavinleri, müsteşar muavinleri müşavirliğe alın
mak suretiyle Bakanlıkta, her bakanlıkta olduğu gi
bi, bir müşavirler ordusu kurulacaktır. 
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Bütün bakanlıklarda işi gücü olmayan bir müşa
virler ordusu olduğu açıktır. Nasıl ki, içişleri Ba
kanlığında bir merkez valiler topluluğu var ise, ge
lirler gelmezler, o kadroda görünürler, maaş alırlar 
ise; müşavir ihdas etme yetkisini, kanununu çıkarır
sanız, müşavirler miktarı, demin bahsetmiş olduğum, 
asli görevde bulunanlar alınacak, bu kadroya nakle
dilmek suretiyle işsizler ordusu çoğalacaktır. 

Halen geçen gün okumuştum, bakanlığın adını 
vermeyeceğim, makamı olan müşavirler var, otura
cak bir yer bulabiliyorlar, sığınabiliyorlar, bir kıs
mına 8-10 kişi bir odada oturmak şartıyla yer bu
lunabilmiş, bir kısmı da koridor boyu gezip tur atı
yor, kapı arkalarında, merdiven yanlarında saatin 
dolmasını bekliyorlarmış. 

Bu mevcut huzursuzluğu artırıcı, giderleri çoğal
tıcı, savurganlığa bir yenisini daha eklemek suretiy
le dertlerimizi ziyadeleştirici bir kanunu kuvveden 
fiile çıkarmak şekli olacağı için, Milliyetçi Hareket 
Partisi olarak biz, bunun değil, bu kabil icraatın ve 
bu kabil gelecek olan tekliflerin karşısında olduğu
muzu, bu nedenle bunun da karşısında olacağımızı, 
menfi oy kullanacağımızı Yüce Meclise arz eder, he
pinizi saygı ile selamlarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kabadayı. 
Grupları adına başka söz isteyen sayın üye?.. 
DOĞAN GÜNEŞLİ (Kırşehir) — Grup adına 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 

CHP GRUBU ADINA DOĞAN GÜNEŞLİ 
(Kırşehir) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; bu 
kanun tasarısıyla iki konu üzerinde durmamız ge
rektiği kanaatindeyim. 

Biri, diğer grup arkadaşlarımın belirttiği tenkit
lerin aksine, Türkiye'de yargı erkinin bağımsız oldu
ğunun Anayasa teminatı altında olması; diğeriyse, 
Adalet Bakanlığının Merkez Kuruluş Kanununun bu
güne kadar çıkarılmamış olması sebebiyle Adalet Ba
kanının, bakanlıkla ilgili çalışmalarında kendine öz
gü yardımcı elemanları kendi seçme yeteneğinin bu
lunmayışı problemidir. 

Yargı hakkı bağımsız mahkemelerce kullanıldı
ğından ve bu hak kullanılırken bakanlığın hiçbir tür
lü etkisi bulunmadığından, bu istenen müşavirlik 
kadrolarını yargı hakkının bağımsızlığı meselesiyle 
karıştırmamak lazımdır. Ancak biraz önce arz etti
ğim gibi, bakanlığının Merkez Kuruluş Kanununun 
bugüne kadar çıkarılmamış olması ve buğun artık 
hepimizin ve tüm parti gruplarının da insaflı olarak 
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kabul edebileceği gibi, anarşinin artması ve bu anar
şik olaylarda zamanın ilerlemesi, bu tür olaylarda 
kanun kodüfikasyonunda uygulamacılardan dahi ba
kanın istifade edemeyişi; çünkü kendine danışman 
olarak Merkez Kuruluş Kanununun çıkmayışı nede
niyle hâkim sınıfından müşavir, yardımcı, danışman 
dahi bulunduramayışı; halbuki diğer bakanlıklarda 
bu kadronun mevcut olduğu gözönüne alındığında 
Adalet Bakanına da bu hakkı tanımak zannediyo
rum ki en doğal ve en kanuni bir yol olur. 

Diğer grup arkadaşlarımız bunun mahzurları üze
rinde dururken müşavirlik kadroları ihdas etmek su
retiyle, bazı kişilerin kızağa çekilmesi ve işsizler 
(AP sıralarından «Ordusu» sesleri) «Ordusu» deme
yelim ona ama, işsizler grubunun yaratılacağı endi
şesini ileri sürdüler. Bir derecede, belki bu konular
da diğer bakanlıklar yönünden haklı olabilirler. Çün
kü, bundan önceki uygulamalarda da bu kadroların 
niçin ihdas edildiği, nasıl kullanıldığı mevcut... Bu 
olaylar gözlerimizin önünde cereyan etti. Ancak, 
esas müşavir kadrolarının ihdas edilmesi bir grubu 
görevinden alıp, işsizler grubu yaratmak için değil, 
bakana yardımcı olabilecek, yapacağı reformlarda 
yol gösterecek, hukuksal yönden uygulamada ger
çekten değerli olup, fikirlerinden istifade edilecek ki
şilerin yol gösterici olarak kullanılması problemidir. 

Adalet Bakanlığında, kadro kanununun çıkma
ması sebebiyle gerekli atamalar yapılamamakta ve 
bu kadrolara ihtisas sahibi hâkim sınıfından kişiler 
atanamamaktadır. Onun için, zannediyoruz ki, Ada
let Bakanlığında da, bir bakanın, kendisine yol gös
terecek ve kanunda belirtildiği gibi birinci sınıf hâ
kim ve savcılardan kendine danışman seçmesi ve sü
ratle ilerleyen Türkiye'deki hukuk olayları içinde 
bakanın daha makul yolu bulması gerekmektedir. 
Bu bakımdan, zannediyorum ki, bütün gruplar da 
bizim görüşümüzü destekleyeceklerdir. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak bu kanu
na olumlu oy vereceğiz. 

Tüm milletvekili arkadaşlarımı Grubum adına 
saygılarımla selamlarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güneşli. 
Grupları adına başka söz isteyen?.. Yok. 
Kişisel olarak Sayın Hüseyin Erkanlı, buyurun 

efendim. 
HÜSEYİN ERKANLI (Tunceli) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım; 
Bugün gündemde bulunan Adalet Bakanlığıyla il

gili müşavirlik kanun tasarısı üzerinde sayın grup 
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temsilcilerinin ayrı ayrı görüşlerini burada ortaya 
koyduklarını müşahede ettik. Aslında, Yüce Meclisi
nize gelen bu kanun tasarıları Adalet Komisyonun
dan geçmektedir. Adalet Komisyonunda, diğer grup
lara mensup bulunan üye arkadaşlarla beraber bu 
kanun tasarılarını inceledik. Bu kanun tasarıları mu
halefetin oylarıyla da kanıtlandıktan sonra Yüce 
Meclise gelmiştir. Yani, bugün Yüce Meclisimizde 
muhalefet eden değerli üye arkadaşlarımız, Adalet 
Komisyonunda müspet rey vermiştir. Yani, huzurla
rınıza gelen bu tasarı, hem muhalefete hem de ik
tidara mensup bulunan üyelerin oylarıyla bugün hu
zurunuza gelmiş bulunmaktadır; ama, ıgörüyoruz ki, 
Yüce Meclisimizde bugün muhalefette bulunan grup 
mensupları bu tasarının aleyhinde rey kullanacakla
rını açıklıyorlar. 

Şunu açıkça ifade etmek gerekir: Kanun tasarı
ları üzerinde muhalefet ve hükümet anlaşmış bulun
maktadır; bu kanun tasarıları bu şekilde Yüce Mec
lise gelmiştir. Bundan evvel de, Gensoruları sayın 
muhalefetin üyeleri geri aldılar. Bu diyalog içerisin
de bu kanunların çıkmasında yarar olduğunu ben 
şahsen Komisyonun üyesi olarak arz edeyim; arka
daşlarla müşterek oy kullanarak huzurlarınıza getir
dik. 

Müşavirlik konusunu burada her grubun temsil
cisi ayrı ayrı tartışma mevzuu etti; bazı arkadaşları
mız savurganlık olarak kabul ettiler, diğer arkadaşla
rımız diğer şekilde değerlendirmeye çalıştılar. 

Sayın arkadaşlarım, bir kanun tasarısı gelmiştir, 
Adalet Bakanlığının bünyesinde müşavirlik kadrola
rının ihdas edilmesi düşünülmektedir. Bu konu ko
misyonda uzun uzadıya tartışıldı. Sayın Komisyon 
Başkanı da burada bulunmaktadır; Komisyon itti
fakla bu tasarıyı orada onayladı ve Yüce Meclisin 
huzuruna getirdi. Takdir buyurursunuz ki, adalet me
kanizması Türkiye kamuoyunda çok büyük değer 
taşıyan bir sistemdir. Bugün Adalet Bakanının tek- j 
nik ve ilmi bakımdan müşavirlerin görüşünü alarak 
kanun tasarılarını ve diğer konuları daha sağlıklı ola- j 
rak buraya getirmekten daha tabii ve daha normal 
bir şey olamaz. 

Muhalefet ve iktidar, halkın hizmetine gidecek 
diğer kanun tasarılarında nasıl bir işbirliği ve bütün
lük içerisinde o kanunları çıkardı ise, bugün de aynı 
birlik ve bütünlük içerisinde halkın çok büyük ya
rarı olan bu kanun tasarılarını çıkarmalıdırlar. Bu 
itibarla, bu tasarının aleyhinde konuşulsa bile, Cum
huriyet Halk Partisi olarak müsbet oy vereceğimiz 
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gibi, muhalefetin de müspet oy vermesini istirham 
ediyor, saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erkanlı. 
Sayın Hükümet, buyurun efendim. 
ADALET BAKANI MEHMET CAN (Adana) 

— Sayın Başkan, kıymetli arkadaşlar; 
Şu anda görüşmekte olduğumuz kanun teklifi, 

yeni bir teklif değildir. 26 . 5 , 1975 yılında Sayın 
Süleyman Demirel'in Başbakan olduğu, Sayın Erba-
kan'ın koalisyon ortağı olduğu, Sayın Türkeş'in ko
alisyon ortağı olduğu dönemde bu kanun tasarısı o 
zaman Süleyman Bey tarafından da verilmişti. On
dan sonra bizim verdiğimiz bu teklif, yine Komis
yondan hemen ittifakla geçmiştir. Komisyonda Sa
yın Köylüoğlu ve arkadaşları, hepsi bütün partiler, 
yine Milli Selamet Partisinden Saym Lütfi Göktaş, 
sayın Milliyetçi Hareket Partisi ve Adalet Partisi 
üyelerinin hepsi bunu imza etmişlerdi, sadece bir ki
şi muhalif kalmıştır. O da başka bir arkadaştı. 

Yani burada bir parti farkı gözetilmeden, bunun 
günün gereksinmelerine uygun bir kanun teklifi ol
duğuna Komisyon da iştirak etmiştir. Daha önce de, 
Sayın Süleyman Demirel, Sayın Erbakan, Sayın Al
parslan Türkeş bunun bir ihtiyaç olduğunu kabul 
etmiş, o zaman Hükümet teklifi olarak da getirmiş
lerdir. Yani burada, o yönüyle bu kanun teklifini ri
ca ediyorum, günün gerçeklerine uygun olarak tah
dit de edelim. Zaten bünyeden alınacaktır bu, ora
dan zaten maaşını alıyor, bir israf da değildir, bün
yeden alınacaktır. Zaten arkadaşlarımızın da teklifi 
var, bunu 5 adetle tahdit edelim diyorlar. Ona da 
Hükümet olarak iştirak ediyoruz. 

O yönüyle bu kanun teklifinin kabulünü istirham 
ediyoruz. Hepinizi saygıyla selamlarım. (CHP sıra
larından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Çatalbaş, buyurun. 

MEHMET ÇATALBAŞ (Gümüşhane) — Sayın 
©aşIkları, değerli mıiU'eiVelkiıHeııü, Kom&syomumuzdan 
'i'Stflfaıben Yii'oe Meĉ 'sıe giefen konular, trçb'ır suretle, 
peşjinera rey verecektir diye bütlün miifeıüvekHlerini 
Ibağlamaız. O balkıtmidan, henüz meıikıez ikıurııluış kanu
nu. d!a çılklmıaıdan, TüıikCyeide «iadece İktisadi Devlelt 
Teşeiblblüsfainıde 2 5QQ, ıkalmıu kesiminde ise 15 bine 
yakın müişaviır çalışıyor; Yüce Meclisim takdir'leırlne 
sunuyorum. 'M'üşıaVir o'îanaik çaıluşmıaikta cilan arkadaş-
Olarımızın, Iben İktisadi Devlet Teşelbıbıüsleriiınden gel1-. 
diğ'ım iiç'm biliyor'um,, veuiiMilifrikferi % 10 tule sıayıla-
ımaz. içinde ıbulunlan ve çalışan tsıir arkadaşınız olarak 
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taunu açııklılkla arz cftmıelk istüyorum. Baikanlılktakilerim 
de % 80'i laıyıni dur'uımfdadır. 

Şimdi ben, Adalet Bakanlığımızın kadrosuna bakı
yorum!: 1 Müsteşar, 4 Müsteşar Yardımcısı, Taşüiş 
Kurulu Başkanlığı, Özilüjk İşleri Genel Müdürlüğü, 
Genel Müdür Yardıımeılığı, Hukuk İşleri Genel Mü
dürlüğü, Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Başrnüşa-
virliği, Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bıaşmüşiaviı'la-
ri, Ceza işlem Genel Müdürlü, Caza İşleri Genel Müdür 
Başmüşavirliği, Cezıa ve Tevkif evleri Genel Müdürlüğü, 
Inıfaz ve Islah İşleri Genel Müsteşarlığı, İnfaz ve Is
lah İşleri Genel Müdürlüğü, Planlama ve Araştırıma 
Geneli Müdürlüğü ve 'bunların dışında da daire 'baş
kanlıkları olarak çoik 'büyük Kadrolara sahip 'bir 
Balkjanliğıjmıiz. 

Aynca, ülkemin genelimde cve Türküye Cumhur! ye--
ti Emeklilik Yasasında, daha henüz emekliliğin üst 
hududunu 'bulmadan, üniversite ve liseden mezun, 
adkeıîı'ğjnli yapmış, % 70'i iş 'bulamayan ımemleiketö 
Çocukları var; ihlıiıyani olarak erkeklerde 25 hizmet 
yılımı 'koymuşuz; fakat Emeklilik Kanununum üst hu
dudunu bir türlü tayin etmemişiz; dememişiz ki; «30 
(hizmıöt yılını dolduranlar emekli olur». Bendemiz Şe
ker SaniayiJin.de çalıişitığım 'günlerde parlameımter değil
dim. Oırada çalışian hanım arkadaşların % 8d'i «Par-
lamantoidalkl aıkadaşlaınmıza şu 20 yıl hizmciuimi biti
ren hanımlarım emekliliğini sağlayacak tasarıyı ka
nunlaştırmak için yardımcı olum, göıtürün. Bu rica-
miızı bildirin ve bizi bu işten 'kurtarın. İşte evde ço
cuklarımız var, ev işlerimiz var» dediler, fcıiırçok şey
ler saydılar. 2 yıl sonra döndüm gittim. 14 tanesini! 
çoik yakinen tanıyorum, bir tanesi henüz emlekli ol-
mıaimıştı. Sordum, «Ne oldu arkadaşlar? Siz böyle 
bir ş!ey 'sıöylemıiştiin'iz» dedim. Buna say m arık adedi
miz Niğde Milletvekili Burhan Ecemiş de tanıktır; 
aynı sanayi içinden geldik; bu arkadaşların hepsini 
ide tanır. 

Şimdi, burada Sayın Bakanımız -konuştular. Ba-
Ikanl'ilklandakü müşavirlikleriin durumunu birliyorlar; 
Ibütün 'bakanlıkların, yani kamuda görev yapan müşa
virliklerin durumunu biliyorlar, ayrıca İktlisaıdi Devlet 
Teşebbüslerinde müşavir olanların durumuniu blliyor-
lar. O arkadaşlarımızın bir çoğu çoik genç yaşıta, 
yani, en verimli olduğu dönemde müşavir olmuşlar
dır. Bizdeki müşavirlik müessesesi son derece tahrip 
edilmiştir, yozlaştırılmıştır. 

IBu balkımdan yanilden arkadaşların, yemi yemi 
(arkadaşların kanıma girmemek için, Kom'isy ondan 
(geçmiş olsa 'bile bendemiz böyle bir 'kanuna rey ver-
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moyaceğimii ve Yüce Möeli&'in Iblüıüm üyelerinin de 
Ibir vebal altında kalmaması içim bu kanuna, bu de
ğişikliğe rey vermemesini diler, hepinize derim saygı-. 
îanıma sunarım ve teşekkür ederim. {AP sıralarımdan 
ailkuşijar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çafcai'baş. 
Teklifim maddelerine geçilm'esinli oylarımıza sunu -

yanaımı: Kalbul edenler.. Kajbul etaeyenleır.. Kabul 
ediilmişitıir ©fendüm. 

1 midi maddeyi okutuyorum: 
2ı556 sayılı Hâkimler kanununum değişik 18 noi 

maddesine ıbiır fıkra, bu maddeye bağlı (2) sayılı 
cetvelle bir unvan ve aynı kanuna bir geçici madde 
lekllenmlesi hakkında ıkanıun teklifi, 

Madde 1., — 2556 sayılı Hâkimler Kamununum 
değişiilk 18 nıdi maddesine aşağıdaki fıkra cklenmıişiür. 

«Adalet Bakanlığımda, Adalet Bakanlığına bağlı 
ve onum tarafından verilecek görevleri yerline getıir-
ımek üzere (Adalet Bakanlığı Yü'kseik Müşavirlikleri) 

; kurulrnuşıtur.» 
j 'BAŞKAN — Madde üzer'inıde söz 'isteyen?.. 
I TURAN KOCAL (İstanbul) — Grup adına söz 
iJJİyonuım. 

I ıBAŞKAN — Gruip adıma (buyurum Sayın Turan 
Kocal. 

MHP GRUBU ADINA TURAN KOCAL (İs* 
Itanlbül) — Sayım Başkan, sayın milletveklllerıi; 

ıGörüşmıekıüe olduğumuz kamun t'ekl'iifinin «2556 
sayılı Kanunum, değişik 18 mci maddesıin'e aşağıdaki 
fıikra eiklenmlşiıir: 

I Adailet Bakanlığında, Adalet Bakanlığına bağlı ve 
onun tarafından verilecek görevleri yerine getl.rtmiek 
üzere (Adalet 'Bakanlığı Yüksek Müşavirlikleri) ku-
:ralmu!şjtur.!» şeklinde Ibliııiaz evvel okunmuş olan bu 

i 1 noi madde hakkında Milliyetçi Harek'et Partisi 
Grulbu adına görüşl'erimılizi fade etmek İstiyorum. 

Milliyetçi Hareket Partisi Grulbu olanak ve kanunum 
(tümü üzeninde grupları ve şahsı adıma, 'konuşan mil
letvekili arkadaşlarımın İfade ettiği şekiller içeriisim-

- de, Adalet Bakanlığımda, buradaki şekliyle «Yüksek; 
Müşavirılikleni kurulur» dendiği zaman, bu müşavir
liklerin miktarı, ne kadar olacağı, nasıl olacağı hak
kımda bir açıklık yoktur. Bunu mevcut, şu andaki 
kuruluş ıkaınunu olan bakanlıklar üzerimde bir ince-

j lemeye tabi tutıarsalk, mevcut gemel rnüdürlerden, 
i genel müdür yardımcılarınım adedinden de çok daha 
i fazla müşiavirliklerle ıbaikanlılkların dolduğunu biten-
| lerdenim. 
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Bilhassa Başbakaîihkıtıaiki (müşavirler adediınlin 
aanniedemn İki, Hüikiüımeitin kendisi de ad'eft alarak: 
Ikaç kişi olduğumu blmıemoktedir. O nedenıle biz 
Milliyetçi Hareket Partisi olarak - teferruatla girmek 
listerniyoruım ama, - Sayıp 'Balkanın da binbalkım zor* 
HaklLanla karşı karşıya bulunduğu gerçeği karşısında, 
Bakanlıkta müşavirliklerin kurulması, zaten madde
lere geçilmesiyle kabul edlmliş bulıuiniuyoır ve 'biz Mill
i ye t i Harekat • Pıambiısi Grulbıu olarak Ibu nadanle mü
şavirliklerimi adedimin sıınıdandırılmasiim talep ediyoruz 
ve 'bu hususta da ibir değiştirme önergesi hazırlaidık,, 
Sayın BaşLkaınilığa şlilmdi takdim edeceğiz. 

Bu önergemizle rnıüışaıviırilllkterm beş kişi olarak 
sımrlıanidıırıılmıasıriiı töklil ediyoruz. Mıillliyeitçi Hare-
Ifcöi: Paıitiiısi Grubu ©îlarialk bu tslkûilfimıizi siayıın üye ar-
Ikiadaşl'arıımııız tkalbul buyururlarsa memnun olacağiimı-1 

zı liıf'adıe le tekrar Yüce Meclisi Gnuibuım adıma saygı 
lifle 'selaımlarım'.: 

BAŞKAN — Teşekkür aderiiım Sayım -Koçül. 
Madde üzerimle başkaca söz iıstıetyetrı sıayıın üya 

var mu?.. Yok. 
(Bu madde ile ilgili önergeler vardır, okutuyoruımj: 

Yüksek; Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanun teklifinin 1 nci mad< 

desimin aşağıdakli şekilde değişltMlmesini arz ve tek
lif ©deriz. 

Salkairya Aydın 
Hayreütıiın Uysal 'Muharrem Sökeli 

Hatay Konya 
Sabtfi Öz'tiürk Hüseyin Kaleli 

Konya 
Ahmet Çobanoğluı 

Madde 1 : 
2556 sayılı Hâkimler Kanununun değişik 18 nci 

maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. 
Adalet Bakanlığında, Adalet Bakanına bağlı ve 

onun tarafından verilecek görevleri yerine getirmek 
üzere (Adalet Bakanlığı Yüksek müşavirlikleri) ku
rulmuştur. 

Adalet Bakanlığı Yüksek müşavirlikleri kadrosu 
beş adet olup, bu sayı her yıl bütçe kanunlarıyla de
ğiştirilebilir. 

Gerekçe : 
Kadro belirlemesi bu göreve atanacaklar, kendi 

kadrolarıyla görev unvanı değişerek geleceklerinden, 
yeni kadro ihdası anlamına gelmemekte ve dolayısıy
la bütçelere herhangi bir mali yük getirmemektedir. 

Nitekim teklifin 3 ncü maddesi hükmünden anla
şılacağı gibi, bu göreve yeni bir kadro ile atama söz 

konusu değildir. Sadece kadronun belirlenmesi amaç
lanmıştır. 

BAŞKAN — Bir önerge daha vardır, okutuyo
rum: 

Meclis Başkanlığına 
2556 sayılı Kanunun değişik 18 nci maddesine 

aşağıdaki fıkranın eklenmesini ar: ve teklif ederim. 
Madde 1. — Adalet Bakanlığında, Adalet Bakan

lığına bağlı ve onun tarafından verilecek görevleri 
yerine getirmek üzere 5 kişilik Adalet Bakanlığı Yük
sek Müşavirliği kurulmuştur. 

İstanbul Kahramanmaraş 
Turan Kocal Mehmet Yusuf Özbaş 

Konya Tokat 
İhsan Kabadayı Faruk Demirtola 

Çorum 
Mehmet İrmak 

BAŞKAN — Şimdi, önergeleri aykırılık derece
sine göre okutup muameleye koyacağım: 

Hayrettin Uysal ve arkadaşlarının önergesi: 
«Madde 1. — 2556 sayılı Hâkimler Kanununun 

değişik 18 nci maddesine aşağıdaki fıkralar eklen
miştir. 

Adalet Bakanlığında, Adalet Bakanlığına bağlı 
ve onun tarafından verilecek görevleri yerine getir
mek üzere (Adalet Bakanlığı Yüksek müşavirlikleri) 
kurulmuştur. 

Adalet Bakanlığı Yüksek müşavirlikleri kadrosu 
beş adet, olup bu sayı her yıl bütçe kanunları ile de
ğiştirilebilir.» 

BAŞKAN — Sayın Komisyon okunan önergeye 
katılıyor musunuz?. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Katılıyoruz. 

ADALET BAKANI MEHMET CAN (Adana) 
Aynı mahiyettedir zaten, katılıyoruz. 

BAŞKAN — Efendim, önergeye katılıyor sunuz? 
ADALET BAKANI MEHMET CAN (Adana) 

— Biz Hayrettin Uysal Beyin verdiği önergeye katı
lıyoruz. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Sayın Başkan 
zaten 2 önerge de 5 kişilik müşavir kadrosunu öneri
yor... 

BAŞKAN — Evet. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 

HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — İşte bunun için 
kabul ediyoruz. 
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BAŞKAN — Şimdi bu okunan önergeye katılı
yor musunuz? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Katılıyoruz 

BAŞKAN —Okunan önergeye Komisyon ve Hü
kümet katılıyor. 

Okunan önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Diğer önerge de aynı mahiyette olduğu için oya 
sunmaya lüzum görülmemiştir. 

1 nci maddeyi değişik şekli ile oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum: 
Madde 2. — 2556 sayılı Kanunun 18 nci madde

sine bağlı 1597 sayılı Kanunla değişik 2 sayılı cetve
lin birinci sınıf savcılık bölümüne «Bakanlık Yüksek 
Müşavirliği» unvanı eklenmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Ydk. 
Maddeyi okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyorum: 

Kalbul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3'ü okutuyorum: 
Madde 3. — 2556 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici 

madde eklenmiştir. 

Geçici Madde — Adalet Bakanlığı Merkez 
Kuruluş Kanunu çıkarılıncaya kadar bu Kanunun 
birinci maddesiyle kurulan (Bakanlık Yüksek Müşa
virliklerine) birinci sınıf veya birinci sınıfa ayrılmış 
hâkim, Cumhuriyet Savcısı ile bu mesleklerden sayı
lanlardan yeteri kadarı kendi kadro ve aylıklarıyla 
Adalet Bakam, Başbakan ve Cumhurbaşkanının ortak 
kararnamesiyle atanabilirler, 

18 nci maddeye ekli (2) sayılı cetvelin birinci sı
nıf savcılık bölümünde yer alanlar, kendi istekleri üze
rine 1512 sayılı Kanunun 27 nci maddesindeki yer
lerdeki görevlere, bu maddede yazılı kayıt ve şartlara 
tabi olmaksızın Adalet Bakanı tarafından atanırlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?... Yok. 
Maddeyi okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyorum: 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde 4'ü okutuyorum: 
Madde 4. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür

lüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?... Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde 5'i okutuyorum: 

Madde 5. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürü
tür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tümü üzerinde lehte, aleyhte söz isteyen?... Yok. 
Kabul edilen önergeye göre başlık: 
«2556 sayılı Hâkimler Kanununun değişik 18 nci 

maddesine 2 fıkra, bu maddeye bağlı 2 sayılı cetvele 
bir unvan ve aynı kanuna bir geçici madde eklenme
si hakkında kanun teklifi» oluyor. 

Kanun teklifinin tümünü, bu şekliyle oyarınıza 
sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Kanun teklifi Meclisimizce kabul edilmiştir, ha
yırlı olsun. 

4. — 1136 sayılı Avukatlık Kanununun bazı mad
delerinin kaldırılması, bazılarının da değiştirilmesine 
dair kanun teklifi hakkında Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca ya
pılan değişikliklere dair Millet Meclisi Adalet Ko
misyonu raporu. (M. Meclisi : 2/516; C. Senatosu : 
2/133) (Millet Meclisi S. Sayısı : 80 ve 80'e 1 nci ek; 
C. Senatosu S. Sayısı : 481) (1) 

BAŞKAN — Gündemin 4 ncü sırasında yer alan; 
1136 sayılı Avukatlık Kanununun bazı maddelerinin 
kaldırılması, bazılarının da değiştirilmesine dair ka
nun teklifi hakkında Cumhuriyet Senatosu Başkanlı
ğı tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca, yapılan de
ğişikliklere dair Millet Meclisi Adalet Komisyonu ra
porunun görüşmesine başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerini almıştır. 
Bu teklif daha evvel Meclisimizce kabul edilmiş; 

ancak Cumhuriyet Senatosunca değişiklik yapıldığın
dan dolayı geri gelmiştir. Teklifin 2, 5, 6, 7 ve 8 nci 
maddeleri Cumhuriyet Senatosunca değiştirilmiş, tek
lif başlığı ve diğer maddeler kesinleşmiştir. 

Teklifin 2 nci maddesinde Cumhuriyet Senatosun
ca yapılan değişiklik Millet Meclisi Adalet Komisyo
nunca benimsenmemiştir. 

Şimdi Adalet Komisyonunun bu konudaki raporu
nu ve benimsemediği metni okutuyorum: 

(1) 80 S. Sayılı basmayazı 8 . 6 . 1978 tarihli 
156 nci Birleşim tutanağına; 

80'e 1 nci ek S. Sayılı basmayazı bu Birleşim tu
tanağına eklidir. 
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Millet Meclisi Başkanlığına 
Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Yusuf Öz-

baş ile Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'm, 1136 
sayılı Avukatlık Kanununun bazı maddelerinin kal
dırılmasına, bazılarının da değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifinin Millet Meclisi Genel Kurulunun 
8 Haziran 1978 tarihli 156 ncı Birleşiminde kabul 
edilen metni, Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulu
nun 12 . 12 . 1978 tarihli 17 nci Birleşiminde değiş
tirilerek kabul edildiğinden, bu konudaki dosya baş
kanlığınızca yeniden Komisyonumuza havale edil
miştir. 

Komisyonumuz, Adalet Bakanlığı temsilcilerinin 
de katıldığı bir toplantıda Cumhuriyet Senatosu ve 
Millet Meclisince kabul edilen metinleri incelemiştir. 

Teklif, avukatlık staj süresini 1,5 yıldan bir yıla 
indirmek ve imtihanı kaldırmak amacıyla yapılmıştır. 
Millet Meclisinin kabul ettiği metin de bu yönde
dir. 

Cumhuriyet Senatosunca kabul edilen metinde de 
bu iki husus değişnıemekte, ancak, yapılan değişik
liklerle Millet Meclisi metnindeki bazı maddi hata
lar düzeltilmekte ve tüm doktor asistanlar ile üniver
site dışındaki diğer yükseköğretim kurumlarının hu
kuk ilmi dersleri profesör ve doçentleri, belli koşul
larla stajdan muaf tutulmakta, stajyer avukat hak
kında yanında staj görülen avukat tarafından altı 
ay yerine üç ay sonunda staj durumunu gösteren ra
por verilmesi önerilmektedir. 

Komisyonumuz, avukatlık stajından muaf tutu
lanların sayısının her hangi bir sebeple artırıhnasını 
ve üç ay gibi kısa bir süre sonunda staj durumunu 
gösteren rapor verilmesini uygun görmemiştir. Yapı
lan maddi hataların düzeltilmesi gerekeceği düşünül
müş, ancak kesin ve esasa ait itirazların yapılabilme
si için teklifin bir karma komisyonda görüşülmesi 
uygun görüldüğünden Cumhuriyet Senatosunca 2, 5, 
6, 7 ve 8 nci maddelerde yapılan değişiklikler benim
senmemiştir. 

Teklif başlığı ile 1, 3, 4, 9 ve 10 ncu maddeler 
kesinleştiğinden üzerlerinde her hangi bir işlem ya
pılmamıştır. 

Raporumuz, Genel Kurulun onayına arz edilmek 
üzere saygıyla sunulur. 
Adalet Komisyonu Başkanı ve 

Bu Rapor Sözcüsü Başkanvekili 
Ankara Trabzon 

İsmail Hakkı Köylüoğlu î. Vecdi Aksakal 
Antalya Çorum 

Galip Kaya M. Kemal Biber oğlu 

Gaziaintep îçel 
Ahmet Karahan Ramazan Çalışkan 
Kahramanmaraş Kırşehir 
Hüseyin Doğan Doğan Güneşli 

İmzada bulunmadı. 
Nevşehir Sivas 

İbrahim Etem Boz Tevfik Koraltan 
İmzada bulunmadı. İmzada bulunmadı. 

Trabzon Urfa 
Lütfi Göktaş Celâl Paydaş 

Uşak Zonguldak 
M. Selahattin Yüksel Burhan Karaçelik 

Zonguldak 
Koksal Toptan 

1136 Sayılı Avukatlık Kanununun Bazı Maddelerinin 
Kaldırılması, Bazılarının da Değiştirilmesi Hakkında 

Kanun Teklifi 
Madde 2. — 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 

4 ncü maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde değiş
tirilmiştir. 

Madde 4. — Adli ve askeri hâkimlik ve savcılık
ta, Anayasa Mahkemesi asli ve geçici raportörlük
lerinde ve Danıştay dava daireleri başkan ve üyelik
leri ile başkanun sözcülüğü, kanun sözcülüğü ve bu 
daireleı başyardımcılıkları ve yardımcılıklarında veya 
kuruluşlarında avukat bulunan bakanlıklar ve katma 
bütçe ile yürütülen genel müdürlükler hukuk müşa
virliği görevlerinde veyahut üniversitelerdeki veya 
diğer yükseköğretim kurumlarındaki hukuk ilmi 
dersleri profesörlük veya doçentliklerinde veya dok
tor asistanlıklarında yahut Hâkimler Kanununa göre 
hâkimlik veya savcılık sınıflarından sayılan hizmet
lerde, en az dört yıl süre ile hizmet etmiş olanlar, 
3 ncü maddenin (c) bendinde yazılı kayıttan vareste 
tutulurlar. 

Yabancılardan Türk uyruğuna kabul olunanlar
dan, yabancı bir hukuk fakültesinden mezun olup da, 
geldikleri yerlerde, beş yıl süre ile mahkemelerin her 
derecesinde avukatlık etmiş ve avukatlığı meslek 
edinmiş bulunanlar 3 ncü maddenin (b) bendinde ya
zılı olduğu şekilde Türk hukuk fakülteleri program
larına göre noksan kalan derslerden, usulüne uygun 
olarak yapılan sınavı başarıyla vererek tasdikname 
almış ve ayrıca Türkçeyi iyi bilir oldukları da bir 
sınavla anlaşılmış bulunursa, 3 ncü maddenin (c) ben
dinde yazılı > kayıttan vareste tutulurlar. Birinci fık
rada gösterilenlerin baro levhasına yazılmasında, 17 
nci maddenin (1) ve (2) nci bentlerinde yazılı belge
lerden başka sicil özetlerinin onanmış bir örneğinin 
de verilmesi gereklidir. 
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BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosunca değiştiri
len 2 nci madde hakkında söz isteyen sayın üye? 
Yok. 

Millet Meclisi Adalet Komisyonunun, Cumhuriyet 
Senatosunca değiştirilen 2 nci madde hakkındaki be
nimsememe teklifini oylarınıza sunacağım. Kabul 
edenleı... 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Anlayama
dık efendim. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAÎL 
HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Anlayamadı
lar Sayın Başkan; hangisini oyluyorsunuz? 

BAŞKAN — Efendim, şimdi benimsememe mev
zuu var. Benimsememe kabul edildiği takdirde Kar
ma Komisyona gönderilecektir. Benimsememe ka
bul edilmediği takdirde, 2 nci madde Cumhuriyet 
Senatosunun değiştirisine uygun olarak kesinleşmiş 
olacaktır. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş
kan, Millet Meclisi metni var, Senato metni var. Bu
nu Millet Meclisi metni, Senato metni olarak işleme 
koyarsanız daha belirgin hal alır. 

BAŞKAN — O şekilde olmaz. Benimseme veya 
benimsememe şeklinde oylama yapmak zorundayız, 

Şimdi, Komisyonun teklif ettiği benimsememenin 
kabul veya reddi şeklinde oya sunacağım. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Benimseme
menin reddi, Senato metninin kabul edilmesi demek
tir. 

BAŞKAN — Tabii; benimsememenin reddi, Se
nato metninin kabul edilmesi demektir. 

MUSTAFA KEMAL BİBEROĞLU (Çorum) — 
Sayın Başkan, bu safhada, Yüce Meclisi aydınlatmak 
içirf söz almam mümkün mü? Oyumu nasıl kullana
cağım hakkında. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Biberoğlu. 

MUSTAFA KEMÂL BİBEROĞLU (Çorum) — 
Muhterem Başkan, muhterem arkadaşlarım; Adalet 
Komisyonu üyesi olarak meseleye açıklık getirmek 
için huzurunuzu işgal ettim. 

Mesele şudur: Bu kanun teklifi önceden Adalet 
Komisyonundan ve Millet Meclisinden geçti ve ka
bul edildi, sonra Cumhuriyet Senatosuna geçti. Bir 
maddesi üzerinde Senato gerçekten gerekli bazı de
ğişiklikler yaptı. Bu değişikliklerin benimsenmesi, 
maslahata uygun olacaktır. Ancak, bu arada bir baş
ka değişiklik daha yaptı ki, Komisyonumuz bunu 
mahzurlu telakki etti. 

O şudur: 
Senatoda yüksek mekteplerin herhangi birisinde 

hukuk dersi veren hocaları stajdan muaf tuttular. Bu 
avukatlık mesleğinin kalite yönünden gereği gibi ifa 
edilmesi ve savunma hakkına gereği gibi yardımcı 
olunması yönünden Komisyonumuzca mahzurlu gö
rüldü. O halde, hem Senatonun yaptığı ve yararlı say
dığımız değişiklikleri benimsemek, hem de yararlı 
bulmadığımız bu kısmı kanunun bünyesinden çıka
rıp atabilmek için (Ki, Adalet Komisyonu ya Mec
lisin metnini aynen beriimsemek, ya Senatonun met
nine uymak durumundaydı, değiştirerek kabul yet
kisi yoktu) böyle bir açmazdan kurtulup Yüce Mec
lisin en isabetli kararı almasını sağlamak için bir ke
re Karma Komisyondan geçmesini uygun gördük. 

Şimdi, Yüce Meclisiniz Adalet Komisyonunun 
Senato metnini benimsememe hakkındaki kararma 
olumlu oy verirse; bu metin Karma Komisyona gi
decek ve iyi tarafları alınıp mahzurlu tarafı atılmak 
suretiyle Yüce Heyetinize tekrar gelecektir. Yok eğer; 
siz Komisyonun benimsememe kararım reddeder
seniz, bu takdirde Cumhuriyet Senatosunun kabul et-
müş olduğu gibi; yüksek mekteplerde hukuk dersi 
vermekte olanlar, ki bu derslerin nasıl verildiğini, bu 
hocalıklara nasıl nitelikler aranarak öğretmen tayin 
edildiğini biliyoraz, böyle bir mahzuru da kanunun 
bünyesinde birlikte kabul etmiş olacaksınız. 

Benüm maruzatım bu. 
Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Biberoğlu. 
Tahmin ediyorum bu izahattan sonra tamamen 

durum aydınlığa kavuşmuş oluyor. 

Şimdi, Millet Meclisi Adalet Komisyonunun Cum
huriyet Senatosunca değiştirilen 2 nci madde hakkın
daki benimsememesini oylarınıza sunacağım: Beniim-
sememeyi kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
memiştir. 

Okunan Senato metni böylece kesinleşmiş oluyor. 
5 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 5. —1136 sayılı Avukatlık Kanununun 

24 ncü maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde değişti
rilmiştir. 

Madde 24. — Staj, Adalet Komisyonunun, baro
nun ve yanında çalışılan avukatın gözetimi altında 
yapılır. 

Stajiyer hakkında, yanında staj gördüğü hâkim
ler, Cumhuriyet savcıları tarafından staj durumu, 
mesleki ilgisi ve ahlaki durumunu belirten bir belge 
verilir. 
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Yanında staj görülen avukat tarafından, ilk üç 
ayın bitimlinde ve staj süresinin sonunda da kesin ola
rak, staj durumunu ve adayın mesleki ilgisi ile ahlaki 
durumunu da kapsayan bir rapor verir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?... 
AHMET GÜLTEKİN KIZILIŞIK (Zonguldak) 

— Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Kızılışık. 

AHMET GÜLTEKİN KIZILIŞIK (Zonguldak) 
— Sayın Başkan .saygıdeğer milletvekili arkadaşla
rım; 

Her ne kadar bundan bir evvelki maddede Ko
misyonun benimsememe kararı kabul edilmemiş ise 
de, burada dikkat edilecek olursa 6 aylık rapor key
fiyeti 3 aya indirilmektedir. 

Esasında bugün mahkemelerde görülmekte olan 
avukatlık stajının tam bir ciddiyetle, tam bir devam
la ve tam bir vukufla yürütüldüğünü kabule imkân 
yoktur. 

Bu nedenle komisyon, Senato tarafından vaki de
ğişiklik üzeriine Adalet Bakanlığının yetkililerini de 
çağırmak suretiyle bu işi iyiden iyiye müzakere etmiş 
ve bu rapor keyfiyetini 6 aya bağlamış durumdadır 
ki, daha evvel Meclisimizce de kabul edilen bu idi. 

Bu yönden, Komisyonun bu konudaki görüşünü 
benimsemekte fayda olduğunu mülahaza ediyorum. 

Görüşüm bundan ibaret, hepinize saygılarımı su
narım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Başka söz isteyen?... Yok. 
Millet Meclisi Adalet Komisyonunun, Cumhuri

yet Senatosunca değiştirilen 5 nci madde hakkında
ki benimsememesini oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Cumhuriyet Senatosunun metni kesinleşmiştir . 
Madde 6. — 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 

25 nci maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde değişti
rilmiştir: 

Madde 25. — Baro yönetim kurulu, staj hakkın
daki kesin rapor üzerine, staj bitim belgesinin veril
mesine veya staj süresinin azami 6 ay uzatılmasına 
karar verir. Yönetim Kurulunun bu kararları kesin
dir. 

BAŞKAN — Madde üzeründe söz isteyen?... 
Yok. 

Millet Meclisi Adalet Komisyonunun, Cumhu
riyet Senatosunca değiştirilen 6 nci madde hakkında
ki benimsememesini oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Cumhuriyet Senatosu metni kesinleşmiştir. 
Madde 7. — 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 

26 nci maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde de
ğiştirilmiştir : 

Madde 26. — Stajyerler, avukat yanında staja 
başladıktan üç ay sonra, avukatın yazılı muvafakati 
ile ve onun gözetimi altında, icra tetkik mercii hâ
kimlikleri ile sulh mahkemelerinde ve icra ve iflas 
dairelerinde görülen dava ve işlerde vekâlet alabilir
ler. 

Stajyerlerin bu yetkisi, stajyere baro yönetim ku
rulunca, staj bitim belgesi verilmesi isteğinin reddi 
kararının kesinleşmesi halinde sona erer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde buyurun Sayın 
Kızılışık. 

AHMET GÜLTEKİN KIZILIŞIK (Zonguldak) 
— Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu madde 
hakkında da aksine görüşü ortaya koyacağım. 

Filhakika sayın Komisyon, «vekâlet yapabilir
ler» deyimini kullanmış maddede. Senato ise «vekâ
let alabilirler» şeklinde bir değişiklik getirmiş. Esa
sında vekâleti almak başka şeydir, vekâlet yapmak 
başka şeydir. Bir kimse vekâlet alır; fakat bunu bizzat 
yapar veya vekâlet görevini bilvasıta ifa edebilirler. Bu 
yönden buradaki terim, Komisyonun benimsediği te
rimden daha yerinde zannediyorum. 

Bir de 2 nci fıkrada «stajyerlerin bu yetkisi, staj
yere Baro Yönetim Kurulunca staj bitim belgesi ve
rilmesi...» denilmektedir. Halbuki Komisyonunkinde 
«staj bitirim belgesi» denilmektedir. Bence «staj bitim 
belgesi» daha yerinde bir deyimdir. Bu bakımdan ben, 
şahsım adına konuşuyorum - Senatonun bu husustaki 
metnini benimsiyorum, reyimi ona göre kullanacağım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kızılışık. 
Millet Meclisi Adalet Komisyonunun Cumhuriyet 

Senatosunca değiştirilen 7 nci madde hakkındaki be
nimsememesini oylarınıza sunacağım: Kabul edenler. 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Cumhuriyet Senatosunun metni kesinleşmiştir. 

8 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 8. — 1136 sayılı Avukatlık Kanununun, 

avukatlık sınavına dair bulunan 28, 29, 30, 31, 32 ve 
33 ncü maddeleri ile aynı Kanunun 2018 sayılı Ka
nunla tadil gören geçici 7 nci maddesi kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen? 

AHMET GÜLTEKİN KIZILISJK (Zonguldak) — 
Ben istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kızılışık. 
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AHMET GÜLTEKİN KIZILIŞIK (Zonguldak) 
— Buradaki görüşümün de bir evvel arz ettiğim 
maddedeki görüşe paralel olduğunu peşinen arz etmek 
isterim. 

Maddenin metnindeki «muhakkak» kelimesi «ge
çici» olarak yer almış, Senatoda. Bunların ikisi de 
esasa, asla tesir edecek bir husus değildir. Bu yön
de Senato metninin benimsenmesinde bir mahzur ol
madığını arz ederim. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
Madde üzerinde başka söz isteyen?.. Yok. 
Millet Meclisi Adalet Komisyonunun Cumhuriyet 

Senatosunca değiştirilen 8 nci maddesi hakkındaki 
benimsememesini oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Bu şekilde Cumhuriyet Senatosundan gelen me
tin kesinleşmiştir. 

Böylece Kanun teklifinin tümü kesinleşmiş, yani 
kanunlaşmıştır. Hayırlı olsun. 

5. — Uyuşmazlık Mahkemesinin kuruluş ve 
işleyişi hakkında kanun tasarısı ve Trabzon Millet
vekili Lütfi Göktaş ve 2 arkadaşı ile Sivas Milletve
kili Azimet Köylüoğlu'nun aynı mahiyette olan ka
nun teklifi ve İçişleri, Milli Savunma ve Adalet ko
misyonları raporları. (1/108, 2/221) (S. Sayısı: 131) (1) 

BAŞKAN — Gündemin 5 nci maddesine geçi
yoruz. 

Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş ve İşleyişi 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Trabzon Milletvekili 
Lütfi Göktaş ve 2 arkadaşı ile Sivas Milletvekili Azi
met Köylüoğlu'nun aynı mahiyette olan kanun 
teklifi ve tçişleri, Milli Savunma ve Adalet Komis
yonları raporlarının müzakeresine başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerinde. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 

HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) Sayın Başkan? 
BAŞKAN — Buyurun, Sayın Komisyon. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Bu kanun tasa
rısına başlayacak mıyız? 

BAŞKAN — Zamanımız var, daha 40 dakika
nız var. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANİ İSMAİL 
HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Zaten, bu ace
le - acele, işleri bir şeye benzetemedik. 

(1) 131 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. i 
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Yani başlayacaksak, bir iyice başlayalım Sayın 
Başkan. Yani acele ediyoruz. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Açık oylama için oyunu kullanma
yan arkadaşımız var mı?.. Yok. Açık oylama mua
melesi bitmiştir. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Böyle acele 
etmeye lüzum yok. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Köy-
lüoğlu, siz Komisyonun Başkanısınız, raporda imza
nız da var. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Ona bir şey 
dediğimiz yok, imzamıza bir şey dediğimiz yok. Ace
le etmeye lüzum yok. Bir şey demiyoruz; bunlar çık
masın demiyoruz. Başlayalım, ama bu 50 - 60 madde
dir, güzel, güzel, üzerinde dura dura yapalım. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Saat 18i 20 
geçiyor, hiç olmazsa başlayalım. 

BAŞKAN — Eğer başlamak istemiyorsak, oylama 
neticesini verelim. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş 
kan, vakit var, başlayalım. Başlansın Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Komisyon burada, başlayabiliriz. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 

HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Başlayacağız 
zaten Sayın Başkan. Başlayacağız da, yavaş yavaş baş
layalım diyorum. (Gülüşmeler) 

BAŞKAN — Tabii, tabii, yavaş yavaş başlayalım. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Başlayalım, 
başlamaya bir şey dediğimiz yok. Acele ediyoruz ca
nım. Bu kanunlar böyle çıkıyor, çıkıyor, çıkıyor, on
dan sonra da bir sürü aksaklık geliyor, oradan dönü
yor. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Komisyon raporunun okunup okun
mamasını oylarınıza sunacağım: Komisyon raporu
nun okunmasını kabul edenler.. Etmeyenler.. Okun
ması kabul edilmemiştir. 

Tasarının tümü üzerinde Adalet Partisi Grubu adı
na Sayın Kemal Biberoğlu, buyurun efendim. 

AP GRUBU ADINA MUSTAFA KEMAL Bİ
BEROĞLU (Çorum) — Sayın Başkan değerli arka
daşlarım; 

50'ye yakın maddesi olan ve Türk adalet alanında, 
yargı dağıtımı alanında fevkalade önemli yeri bulu
nan Uyuşmazlık Mahkemesi Kanunu üzerinde görüş
melere başlıyoruz. Gönül isterdi ki, Meclisimiz böyle 
önemli bir kanun üzerindeki görüşmelere çoğunlukla 
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katılmış olsun, Biz yine de görevimizi yerine getirip, 
burada bulunan arkadaşlara teşekkür ederek maruza
tımıza başlıyoruz. 

Adalet Partisi Grubu adına, bu kanun üzerinde dü
şündüklerimizi özetleyeceğiz. Anayasamız adli, idari 
ve askeri olmak üzere 3 tür yargı sistemi kabul etmiş
tir. Her bir sistem içinde çıkan görev ve hüküm uyuş
mazlıkları, o sistemin en üst düzeydeki organında ke
sin olarak giderilmektedir. 3 ayrı sistem arasında mey
dana gelen görev ve hüküm uyuşmazlıkları ise, her 
yargı sisteminin en yüksek kurulundan seçilecek üye
lerden oluşan bir başka kurulda halledilebileceğinden, 
Anayasamızın 142 nci maddesiyle böyle bir müessese
nin, yani Uyuşmazlık Mahkemesinin kurulması öngö
rülmüş bulunmaktadır. Oysa, halen yürürlükte bulu
nan 4788 sayılı Uyuşmazlık Mahkemesi Kurulması 
Hakkındaki Kanunun 1 nci maddesinde bu 3 sistem 
ve onların yargı organları arasındaki görev ve hüküm 
uyuşmazlıklarının yalnız hukuk davaları alanında çö
zülmesi yetkisi Uyuşmazlık Mahkemesine verilmiş, ce
za alanındaki uyuşmazlıklarsa bu mahkemenin görev 
ve yetki alanı dışında bırakılmış bulunmaktadır. 

İşte bu gerek ve ihtiyaçları tümüyle karşılayacak 
bir Uyuşmazlık Mahkemesi teşkili zorunluluk hali
ni almıştır, Anayasamızın 142 nci maddesi muvace
hesinde. 

Ayrıca, yürürlükteki 4788 saydı Uyuşmazlık Mah
kemesi Kurulması Hakkındaki Kanunda, mahkeme
nin bünyesi ve teşekkül tarzı, gündemde askeri yargıyı 
ilgilendiren bir davanın bulunup bulunmaması haline 
göre değişmektedir. Bu ise, bazan bir günde Uyuş
mazlık Mahkemesi üyelerinin sayısını ve mensup ol
dukları yargı mercilerinin 2 - 3 defa değişmesi sonu
cunu doğurmaktadır ve bu durum mahkemenin teşek
külünü, çalışmasını güçleştirdiği gibi, zaman kaybına 
da neden olmaktadır. 

Bu mahzurun giderilmesi için konu ve gündem 
ne olursa olsun; bu konunun ilgilendirmediği birkaç 
hâkimin de, yani askeri hâkimin de bulunmasının, 
çözümün daha yansız ve iyi biçimde sağlanmasına 
hizmet edeceği ve mahkemeye sürat ve zaman kazan
dıracağı düşüncesiyle, tasarıyla kurulması öngörülen 
yeni Uyuşmazlık Mahkemesinin sabit bir bünyeye 
kavuşturulması ve her 3 yargı sisteminden hâkimlerle 
oluşturulması maslahata uygun görülmektedir. 

Haber aldığımız gibi, eğer tasarının bu hükmünü 
değiştirmek ve meri kanun hükmüne uydurarak yine 
askeri yargı alanını ilgilendirmeyen davalar, işler 
görüşülürken; askeri hâkimlerin kurul dışında bıra

kılmasını öngören bir değişiklik önergesinin bazı ar-
kadaşlarımızca hazırlandığı vakıası doğruysa, buna 
karşı olduğumuzu ilgili madde ve önerge görüşülür
ken ayrıca arz edeceğiz. 

Bu duruma göre, Uyuşmazlık Mahkemesinin 2 
asil, 2 yedek üyesinin Yargıtayı temsilen hukuk ve 
ceza kuralları bünyesinden Yargıtay Büyük Genel 
Kurulunca seçilmesi, bunlara ilaveten Danıştaydan 
2 asıl 2 yedek, Askeri Yargıtaydan 1 asıl, 1 yedek, 
Askeri Yüksek İdare Mahkemesinden seçilecek 1 asıl, 
1 yedek üye ki, toplam olarak 1 başkan ve 6 asıl, 6 
yedek üyeden oluşması tasarıyla öngörülmüştür. 

Bugün meri sisteme göre, uyuşmazlık çıkarma 2 
yoldan olmaktadır; ya idarenin isteği üzerine Danış
tay Başkanunsözcüsünün Uyuşmazlık Mahkemesine 
başvurması, ya da bir davanın taraflarınca konunun 
Uyuşmazlık Mahkemesine götürülmesi suretiyle vuku 
bulmaktadır. Oysa, Fransa'da da uygulandığı üzere, 
tıpkı Anayasa Mahkemesine gitmekte olduğu gibi, 
herhangi bir davaya bakmakta olan mahkemenin de 
belli koşullar altında Uyuşmazlık Mahkemesine baş
vurması imkânı sağlanmalıdır ki, tasarı bu yolu ön
görmektedir. 

Böylece, mahkemelerin, bakmakta oldukları da
vaların, diğer yargı grubunda bir mahkemece görül
mesi gereğine karar vermeleri suretiyle, davaların sü
rüncemede kalmasına sebebiyet verecekleri yerde, gö
rev ihtilafının hallini Uyuşmazlık Mahkemesinden is
te yebilmeleri imkânı sağlanmış olacaktır. Yeni tasa
rıyla, bu imkân mahkemelere verilmektedir. Alt yar
gı organlarının kararlarını inceleyen yüksek yargı or
ganlarının, o kararlan, görev yönünden bozmaları 
yerine, gerek gördükleri takdirde onların da Uyuş
mazlık Mahkemesine başvurabilmeleri mümkün kı
lınmaktadır. 

Tasarıda, zamandan tasarruf için eksik buluna
cak belgelerin tamamlanması imkânının uyuşmazlık 
yoluna başvuracak başsavcı ve başkanunsözcusune 
ve gerektiğinde bizzat Uyuşmazlık Mahkemesine ta
nınması da, Grubumuzca, tasarıya uygun olarak mü
talaa edilmektedir. 

Uyuşmazlık Mahkemesi üyelerinin 4 yıllık dönem
ler için seçilmesi öngörülmekte ve toplantıların en 
az ayda bir kere yapılması, randıman bakımından uy
gun mütalaa edilmektedir. Ancak, bu konularda mad
deleri geldikçe, yararlı olduğuna inandığımız bazı de
ğişiklikleri önereceğiz. 

Uyuşmazlık Mahkemesinin başkanı, Anayasa ge
reği, Anayasa Mahkemesinin asil ve yedek üyeleri 
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arasından seçilecektir ki, bu, Anayasanın 142 nci I 
maddesinin, arz ettiğim gibi, tabii bir sonucudur. Ta- j 
sarıyla başsavcı ve başkanunsözcüsü veya yar
dımcılarının da düşüncelerini bildirmelerini teminen, 
Uyuşmazlık Mahkemesi toplantılarına katılmaları, an
cak oy kullanamamaları hükmü uygun görülmüştür. 
işin, Uyuşmazlık Mahkemesine intikalinden sonra 
davalara bakılması geri bırakılacağından, gerek hu
kuk, gerekse ceza alanında, evvelce davaya bakan i 
yargı mercilerinin ittihaz ettiği tedbir ve tevkif ka
rarlarının süresiz bekletilmesinden doğacak sakınca
nın giderilmesi amacıyla, Uyuşmazlık Mahkemesin
den 3 ay içinde sonuç alınması, aksi halde, mahke
menin davaya devam etmesi, bu tedbirler ve ivedi 
konular yönünden uygun bulunmuştur. 

Bundan başka, tutuklama kararlarının, bu kararı 
veren yargı mercii tarafından Ceza Muhakemeleri 
Usulü Kanununun 112 nci maddesi dairesinde ince-

• • «mm 

VII. — SORULAR 

A) YAZILI SORULA 

1. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
halkevleri ve faaliyetlerine ilişkin Başbakandan soru
su ve Başbakan adına İçişleri Bakanı Hasan Fehmi 
Güneş'in yazılı cevabı. (7/399) 

1)8 . 12 . 1978 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakandan yazık 
olarak cevaplandırılması için havalesini Anayasa
nın 88 nci ve İçtüzüğün 94 ncü maddesi gereğince 
rica edenim. 

Saygılarımla, 
Muğla Milletvekili 

Ahmet Bul'danlı 

I lenmesi ve tutukluluk halinin devamına yer olup ol-
j madiğinin karara bağlanması imkânı, konu Uyuş

maz Mahkemesindeykerı dahi, saklı tutulmuştur. 
Uyuşmazlık Mahkemesinin kararlarının kesin olması, 
işin mahiyeti ve tabiatından doğan bir zorunluluk ve 
Anayasa gereği olarak tasarıda öngörülmüştür, tara
fımızdan da uygun mütalaa edilmektedir. 

Bu kanun kabul edilip, yeni Uyuşmazlık Mahke-
l mesi kurulduğunda, tabiatıyla ,halen meri 4788 sayılı 

Kanun ve ilgili öteki kanun hükümleri yürürlükten 
kalkacaktır. 

Tasarının tümü hakkında özet olarak Grubumuzun 
düşüncelerini arz etmiş bulunuyorum. Maddelerine 
geçildiğinde onlar hakkındaki düşüncelerimizi ayrıca 
arz etmek ve gerekli gördüğümüz değişiklikleri öner
gelerle Yüce Kurulunuza önermek hakkımız saklı 
kalmak üzere maruzatımı bitirmiş oluyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Biberoğlu. 

\CAK İŞLER (Devam) 

Açık oylama sonucu, çoğunluğumuzun olmadığı 
anlaşıldığından, sunuşları yapmak ve gündemde yer 
alan diğer denetim konularını sırasıyla görüşmek 
için 31 Ocak 1979 Çarşamba günü saat 15,00'te top
lanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 18,34 

m • • 

VE CEVAPLAR 

R VE CEVAPLARI 

1. 195ö'ye kadar Halk Partisi bünyesinde faa
liyet gösteren ve Atatürk tarafından kurulduğu söy
lenen bugünkü «Halkevleri» ile Başkaım bulunduğu
nuz yeni CHP'nin organik bir bağı var mıdır? 

2. Adı geçen Halkevinin Marksist bâr doiktrini 
yaymaya çalıştığı ve bu yüzden mahallelerde ve köy
lerde halk ocağı adı altında faaliyet gösterdiğimi bi
liyor musunuz? 

3. Siyasi partilere bile mahallelerde ve köylerde 
ocaklar açması yasaklanmışken bu marksist düşün
celi derneğe ocak açma müsaadesi nasıl varilmekte-
tedir? 

V. OYLAMASI YAPI1 

BAŞKAN — 1978 Bütçe Kanununa bağlı (A) 
İşaretli Cetvelde Değişiklik Yapılması Hakkındaki 
Kanun Teklifinin açık oylamasına 215 sayın üye ka
tılmış, 210 kabul, 7 ret oyu çıkmıştır; oylama tek
rarlanacaktır. 
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4. Anayasanın ve Türk Cezia Kanununun yasak
ladığı beynelmilel yıkıcı bir düşünceyi üreten ve ya
yan bu derneğin gelirleri nedir? 

Halktan zorla para topladığı söylenmektedir. Böy
le bir husustan bilginiz var mıdır? 

5. Bu derneğe Hazineden veya diğer İkamu ku
ruluşlarımdan iane, reklam ücreti, Hazine yardımı 
vesair namlarla para yardımı yapılmakta mıdır? 

6. Polisin istanbul Kadıköy Halkevinde yaptı
ğı bir aramada Komünist Yahudi Lenin'in 20 met
rekarelik dev posterleri', suç aleti sopalar ve zincirler 
ile, mahkemelerce yasaklanmış kitaplar bulunduğu 
12 Aralık 1978 tarihli Tercüman Gazetesinde yazıl
maktadır. Buna göre bu Dernek kuruluş maksadı
nı aşmıştır. Bu Demeğin dahi kapatılmasını düşü
nüyor musunuz? 

TC 
İçişleri Bakanlığı 26 . 1 . 1979 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Daire : Güvenlik 

Şube: Top. 01. (A) 06.04.041-022 346 
Konu : Halkevleri Derneği Hk. 

Millet Meclisli Başkanlığına 
İlgi : a) Millet Meclisi Başkanlığının 25.12.1978 

gün ve 7/399-2676 sayılı yazınız. 
b) Başbakanlık Makamının 4.1.1979 gün ve Par

lamento ile İlişkiler Müşavirliği 3513 sayılı yazınız. 
Muğla Milletvekili Sayın Ahmet Buldanlı tara

fından Başbakanımıza yöneltilip, tarafımdan cevap
landırılması tensip edilen yazılı soru önergesfade yer 
alan hususlarla ilgüli bilgiler aşağıya çıkarılmıştır. 

1. 1630 Sayılı Dernekler Yasasının 4 ncü madde
si (1) bendi (Derneklerin, siyasi partilerle işbirliği ya
pamayacağı) hükmü gereğince, birden çok ilde faa
liyet göstermek üzere merkezi Ankara'da bulunan, 
«Halkevleri Derneği» nin, (Cumhuriyet Halk Partisi) 
ile organük bir bağ kurmasına yasaca olanak bulun
mamaktadır. 

2. Adı geçen derneğin marksist bir doktrini yay
maya çalıştığı ve bunu gerçekleştirmek için, maihal-
le ve köylerde, «Halk Odası» adı altında faaliyet 
gösterdiği ileri sürülmekte ise de; derneğin böyle bir 
amaç ve faaliyetinin tespit edilemediği, adli makam
larca da bu konuda açılmış bir davanın bulunmadığı, 

3. 648 sayılı Siyasi Partiler Yasasının 17 nci 
maddesi; (Siyasi Partilerin bucak, köy ve mahalle 
muhtarlık bölgelerinde herhangi bir ad altında teş
kilat kuramayacağı) hükmünü getirmiş ise de; 1630 
sayılı Dernekler Yasasının 17 nci maddesi; (Dernek

ler, başka organlar da kurabilirler, ancak; bu organ
lara genel kurul denetleme kurulunun görev-yetki 
ve sorumlulukları devredilemez) hükmü gereğince ve 
dernek tüzüğünün 32 nci maddesi (b) fıkrası uyarın
ca «Halk Odaları» açmasını engelleyici bir hüküm 
bulunmamaktadır. 

4. Derneğin gelir kaynakları tüzüğün 40 nci 
maddesinde, (Üye ödentisi, gerçek ve tüzelkişilerden, 
yasaya göre mallarından, eğitim konuları için düzen-
denecek kurslardan, eşya piyangosundan, ve yapıla
cak gösteriler, sergiler, konserler, şenlikler ve ben
zeri çalışmalardan elde edilen gelirlerdir.) şeklinde 
açıkça belirtilmiştir. 

Bazı şubelerin tüzüklerinde ve 1630 sayılı yasada 
belirtilen hükümler dışında halktan zorla para top
ladıkları tespit edilmiş, ilgililer hakkında yasal iş
lem yapılmak üzere durum adalete intikal ettirilmiş
tir. 

5. Halkevleri Derneği Bakanlar Kurulunun 
1 2 . 4 . 1961 gün ve 5/1066 sayılı kararıyla kamu 
yararına çalışan dernekler arasına katıldığından, 
Dernekler Yasasının 50 nci maddesi (e) fıkrası uya
rınca hazineden 1978 yılı bütçesinden 600 000 TL. 
yardım almış olup, kamu kuruluşlarından (iane, rek
lam ücreti v.s.) adı altında para yardımı yapıldığına 
ilişkin Bakanlığımıza intikal ettirilmiş bilgi bulunma
maktadır. 

6. Adı geçen derneğin Kadıköy şubesinde her
hangi bir arama yapılmamış olup, iddia edildiği gibi 
bu yerde poster ve yasak yayınların bulunması da 
söz konusu değildir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Hasan Fehmi Güneş 

İçişleri Bakanı 

2. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Bütçe 
Plan Komisyonu Başkanı emrine tahsis edildiği iddia 
edilen bir arabaya ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı 
Ziya Müezzinoğlu'nun yazılı cevabı. (7/411) 

4 . 12 . 1978 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Maliye Bakanınca 
yazılı olarak cevaplandırılmasının teminini saygı ile 
arz ederim. 

Antalya Milletvekili 
İhsan Ataöv 

1. Maliye Bakanlığınca Bütçe Plan Komisyonu 
Başkanı CHP Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan 
emrine yaz ve kış şoförü ile birlikte bir Mersedes 
araba tahsis edildiği doğru mudur? 
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2. Bu arabanın masrafları Bakanlıkça mı karşı
lanmaktadır? 

3. Şimdiye kadar böyle bir uygulama yapılmış 
mıdır? 

4. Bu tahsis talebi Meclis Başkanlığından mı 
yoksa ilgili Komisyon Başkanlığından mı yapılmıştır? 

TC 
Maliye Bakanlığı 26 . 1 . 1979 

Ankara 
Bümko •: 111802-607/3324 

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

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Kanunlar Müdürlüğünün 10 . 1 . 1979 ta

rihli ve 7/411-2774/16606 sayılı yazısı. 
İlgideki yazıları ekinde gönderilmiş bulunan An

talya Milletvekili Sayın îhsan Ataöv'ün, 4 12.1978 
tarihli yazılı soru önergesi incelenmiş ve yanıtımız 
aşağıda sunulmuştur. 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanlarının emrine 
1976 yılından beri giderleri Bakanlığımızca karşılan
mak üzere bir taşıt verilmesi gelenek haline gelmiş 
bulunmaktadır. Bu nedenle söz konusu taşıtların tah
sisinde resmi yazışma aranmamaktadır. Yapılan ince

lemede bu uygulamaya ilk kez Sayın İsmet Sezgin'in 
Başkan olduğu 1976 ve 1977 yıllarında başlandığı an
laşılmış olup Sayın Yılmaz Alpaslan'ın Başkan ol
duğu 1978 yılında da devam olunmuştur. 

Söz konusu araç Bütçe tasarılarının Parlamentoya 
sunulduğu Aralık ayında tahsis olunmakta ve Şubat 
sonunda hizmetten kaldırılmaktadır. 

Maliye Bakanlğının elinde bulunan taşıtların he
men hepsinin eski model ve ekonomik ömrünü dol
durmuş olmaları nedeniyle uygulamada arıza, bakım 
ve benzeri nedenler yüzünden araçların markaların
da bir devamlılık bulunmamakta ve eldeki elverişli 
taşıtlardan yararlanılmaktadır. Bütçe Karma Komis
yonu Başkanlığına halen 1964 model Chevrolet mar
kalı bir araç ıtahsis edilmiş bulunmaktadır. 

Bütçe Karma Komisyonunun aralıksız olarak 
gündüz, gece ve çoğu kez sabahları bulan çalışmala
rının aksamadan sürdürülebilmesi ve zaman kaybı
na uğranılmaması için, Komisyon Başkanlığına, be
lirtilmiş bulunan dönemlerde araç tahsisinde bütçe 
hizmetlerinin etkinlikle yürütülmesi açısından yarar 
görülmektedir. 

Bilgilerine sunulur. 
Ziya Müezzin oğlu 
Maliye Bakanı 
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1978 Yuh Bütçe Kanununa Bağlı (A) İşaretli Cetvelde Deg îkMk Yapılması Hakkında 
Verilen Oylanın Sonucu 

Kanun Teklifine 

(Çoğunluk Yoktur.) 

ADANA 
Hasan Oerilt 
Hasan Güınsoıy 
MıMilhiMn Yılmaz Mete 
Neidita Tartan 
Oğuz Yaızıooğlu 

ADIYAMAN 
HaH Ağar 
Abdurrahımaın Unsal 
AFYONKARAHİSAR 

İsmail Alkım 
Hasan Alktaş 
Mehmet Özutku 
Ali İhsan Ululbahşi 

AĞRI 
Rıza Pölıalt 
Kerem Şahin 

AMASYA 
Erol Çevikçe 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Bakir AdJbeli 
Mustafa Başoğlü 
Alsan Canpolat 
Yaşar Ceyhan 
Kenan Dunukan 
A. Hayni Elçioğflu 
H. Semti EriyJdız 
Kemal Kayacaııı 
Teoman Köprülüler 
İsmail Halkkı Köyflıüoğlu 
Abdıurrateıao OğuMrk 
Brol Saraçoğlu 
ÖnJdler Sav 
-Cengiz Şenises 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 215 

Kalbul edenler : 2Q1 
Reddedenler : 

Çekinserler : 
Geçersiz oylar : 

7 
— 
7 

Oya kaiıima'yanlar : 2311 
Açık üyelikte : 4 

(Kabul Edenler) 

Hayrettin Turgut Toker 
ANTALYA 

İhsan Ataöv 
Denliz Baykal 
Hasan Ünal 

ARTVİN 
Haisan Ekinci 

AYDIN 
A. SeMmıi öülrıgüç 
Nahit Menteşe 
Muharrem Sökeli 

BALIKESİR 
İllhaın Aytdktin 
Nuri Bozyel 
İrfan Özaydınlı 
Emin Eniğin Tanrııverdi 
Hüsnü Yılmaz "̂  

BİLECİK 
Cema'lettin Köklü 
Orhan Yağcı 

BİTLİS 
Abiidlin İnan Gaydalı 

BOLU 
Avni AJkiyol 

BURDUR 
Cemal Aktaş 
Ahmet Sayın 

BURSA 
Nail Altlı 
Af Elverdi 
Yıillmaz Ergenekon 
Hali Karaatffiı 
Kasım Önadım 

1 Özer Yılmaz 

ÇANAKIKALE 
AHtan Turna 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Etem Eken 
Aslan Topçubaşı 

DENÎZLÎ 
Mustafa Gazalcı 
Adnan Keskin 
Ömer İhsan Paköz 
Ahmet Hamdi Sancar 

DİYARBAKIR 
Bahattin Karakoç 

EDİRNE 
Mustafa Bulut 
Süleyman Sabri Öznal 
Cavittin Yenal 

ELAZIĞ 
Celâl Ertuğ -

| Faik Öztürk 
ERZİNCAN 

Nurettin Karsu 
ERZURUM 

Çetin Bozkurt 
Rıfkı Danışman 
Osman Demirci 

| Selçuk Erverdi 
Gıyasettin Karaca 

ESKİŞEHİR 
İsmet Angı 
Yusuf Cemal Özkan 
Seyfi Öztürk 

GAZİANTEP 
Ekrem Çetin 

GİRESUN 
Şükrü Abbasoğlu 
Hasan Vamık Tekin 

GÜMÜŞHANE 
Mehmet Çatalbaş 
Erol Tuncer 
Turgut Yücel 

HATAY 
Haydar Demirtaş 
1 A _ , , , . 

Öner Miski 
Sabri öztürk 
Malik Yılman 

İSPARTA 
Hüseyin Şükrü Özsüt 
Yusuf Uysal 
Yakup Üstün 

İÇEL 
Fevzi Arıcı 
Ali Haydar Eyüboğlu 
Y. Ziya Ural 
Veli Yıldız 

İSTANBUL 
Ayhan Altuğ 
Sabit Osman AVCJ 
İlhan Biber 
Sadettin Bilgiç 
Orhan Birgit 
Ekrem Ceyhun 
Tarhan Erdem 
A. Bahir Ersoy 
Doğan Güneş 
Yalçın Gürsel 
Enver Karabeyoğlu 
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Osman Kaya 
Turan Kocal 
Abdurrahman Köksaloğhı 
İlhan Özbay 
M. Kâzım Özeke 
Cengiz Özyalçın 
Hüsamettin Tiyanşan 
Halûk Ülman 
Ertuğrul Yolsal 

İZMİR 
Ferhat Arslantaş 
Kaya Bengisu 
Alev Coşkun 
Yüksek Çakmur 
Ahmet Taner Kışlalı 
Şinasi Osma 
Neccar Türkcan 
Aysel Uğural 
Erol H. Yeşilpınar 

KAHRAMANMARAŞ 
Orhan Sezai 

KARS 
İsmet Atalay 
Bahri Dağdaş 
M. Kemal Güven 
Hasan Yıldırım 

KASTAMONU 
İsmail Hilmi Dura 
Sabrı Tığlı 

KAYSERİ 
A. Gani Âşık 
Kemal Doğan 

Mahmut Şevket Doğan 
Mehmet Zeki Okur 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Gündüz Onat 

KIRŞEHİR 
Doğan Güneşli 
Kılıç Scrgucu 

KOCAELİ 
Kenan Akman 
İbrahim Topuz 

KONYA 
M. Yücel Akıncı 
M. Oğuz Atalay 
Ahmet Çobanoğlu 
M. Kubilay İmer 
İhsan Kabadayı 
Necati Kalaycıoğlu 
Hüseyin Kaleli 

KÜTAHYA 
Hüseyin Cavit Erdemir 
İlhan Ersoy 
Ali İrfan Haznedar 

MALATYA 
Turan Fırat 
Ahmet Karaaslan 

MANİSA 
Erkin Topkaya 
Hasan Zengin 

MARDİN 
Şerafettin Elçi 

Metin Musaoğlu 
Abdülkadir Timurağaoğlu 

MUĞLA 
Ahmet Buldanlı 
Sami Gökmen 

MUŞ 
Kasım Emre 
Burhan Garip Şavlı 

NİĞDE 
Burhan Ecemiş 

ORDU 
Temel Ateş 
Memduh Ekşi 
Ertuğrul Günay 
Kemal Şensoy 
Bilâl Taranoğlu 
Günay Yalın 

SAKARYA 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Ahmet Altun 
îlyas Kılıç 
Muzaffer Önder 

SİNOP 
Tevfik Fikret övet 
Alâettin Şahin 

SİVAS 
Orhan Akbulut 
Tevfik Koraltan 
Azimet Köylüoğlu 

Mahmut Özdemir 
Mustafa Yılankıran 

TEKİRDAĞ 
Nihan İlgün 
Ömer Kahraman 

TOKAT 
Sermet Durmuşoğlu 
Ali Şevki Erek 

TRABZON 
İbrahim Vecdi Aksakal 
Kemal Cevher 
Lütfıi Göktaş 
Ertöz Vahit Suiçmez 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Hüseyin Erkanlı 

URFA 
Necmettin Cevheri 
M. Sabri Kılıç 
Celâl Paydaş 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 
Mehmet Salih Yıldız 

YOZGAT 
Hüseyin Erdal 
Ömer Lütfü Erzurumlu-
oğlu 
Turgut Nizamoğlu 
Veli Zeren 

ZONGULDAK 
Adulmuttalip Gül 
Ahmet Gültekin Kızıhşık 

AYDIN 

Behiç Tozkoparan 

ÇORUM 
iMöhmıet Inmıa'k1 

(Reddedenler) 

| ERZİNCAN 
, Timuçin Turan 
| ERZURUM 
\ İsmail Hakkı Yıldırım 
| KAHRAMANMARAŞ 
İ Mehmet Şerefoğlu 

KOCAELİ 

Adem Ali Sarıoğlu 

URFA 
Mehmet Aksoy 

ARTVİN 

Mustafa Rona 

BİNGÖL 

Mehmet Sait Göker 

(Geçersiz Oylar) 

l BURSA 
I 
i Mehmet Emin Dalkıran 
l DENİZLİ 
\ Emin Atıf Şohoğlu 
| DİYARBAKIR 
\ Abdüllatif Ensarioğlu 
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NEVŞEHİR 

Esat Kıratlıoğlu 

UŞAK 

Galip Çetin 



ADANA 
Cevdet Alkçalı 
Hasan Afeay 
Metanet Cm •(B.) 
Mehmet Haiit Dağlı 
Selâhatfin Kılıç 
M. Kemali Küçülktepepınar 
İsımıaıil Hafckı Özltorun 
Ahmet Topaloğkı 
Alparslan Tiir'keş 

ADIYAMAN 
Kemal Taıbalk 
Raimaızan Yidırım 

AFYONKARAHİSAR 
Güneş Ötıgiit (B.) 
Mete Tan (İB.) 

AĞRI 
M M ! Aydemir 
Ahmet Hamdi Şaım 

AMASYA 
Etem Naci Altun'ay 
Muhammet Keleci 

ANKARA 
Orhan Alp (B.) 
Oğuzdan Asltürk 
Sebaiti Altaman g 
Oğuz Aygün 
A. İsimlet Çaınaikçı 
Ahmdt Hamleli Çeldbıi- (1) 
Orhan Eren 
Musıtafa Kemal Erkövan 
Necati Güilıtekin 
İhsan Karaçam 
'Mustafa Kılîıç (iB.) 
Selâhattta Öcai 
Altan Öylmen 
FJJkri Pehlivanlı 

ANTALYA 
Ömer Buyrukçu 
Kaya Çalkmakçı 
Sa'dıfk Erdem 
Galliip Kaya 

ARTVİN 
Metamelfc Balla 
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AYDIN 
Midhmet Çelik 
ismet Sezgin 

BALIKESİR 
Cihat Bilıgehan 
Necati Cebe 
Cemafeütin İnkaya 
Sadulah Usumi 

BİNGÖL 
Hasan Celâlettin Ezman 

BİTLİS 
Muhyettin Mutlu 

BOLU 
Müfit Bayraktar 
Ahmet Çatkmak 
Bayram Turan Çetin 
Halûk KaraJbörikîlü 

BURSA 
Mehmet Emekli 
Hasan Esat Işık 
Cemal Külahlı 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Alkay 
İrfan Binay 
Osman Orhan Çaneri 

ÇANKIRI 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

ÇORUM 
Mustafa Kemal Biberoğlu) 
Şükrü Bütün İ 
Ahmet Çimbek I 

DENİZLİ 
Mustafa Kemal Aykurt 

DİYARBAKIR 
Halil Akgül 
Mehmet İskân Azizoğlu 
Eşref Cengiz 
M. Yaşar Göçmen 
Mahmut Kepolu 

ELAZIĞ 
Rasim Küçükel 
Ali Rıza Septıioğlu (İB.) 
Mehmet Tahir Şaşmaz 

ERZİNCAN 
Lütfi Şahin 
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İSPARTA 
I Süleyman Demirel 
] ÎÇEL 

I Ali Ak 
Nazım Baş 
Ramazan Çalışkan 
Süleyman Şimşek 

İSTANBUL 
Muammer Aksoy 
Fehmi Cumalıoğlu 
Hikmet Çetini (B.) 
Çağlayan Ege 
Süleyman Arif Emre 
Zeki Eroğlu 
Orjhan Eyüıboğiuı (B.) 
Ferit Gündoğan 
Nilüfeu Gürsoy 
Kemal Kaçar 
Nihat Kaya 

Sevil Korum 
Doğan Onur 
Ali Nejat Ölçen 
Recep Özel 
Osman Özer (İ.) 
İsmail Hakkı Tekinel 
İhsan Toksan 
Abdullah Tomba 
Ali Topua <!B.) 
Metin Tüzün 
Necdet Uğufl (ıB.) 
Numan Uzun 
Celâl Yardımcı 

İZMİR 
Talât Asal 
Adil Demir 
Zeki Efeoğlu 
Ali Naili Erdem 
Süleyman Genç 
Coşkun Karagözoğlu 
Mustafa Öztin 
Akın Simav 
Cemal Tercan 
Mahmut Türkmenoğlu 
KAHRAMANMARAŞ 

Hüseyin Doğan 
Halit Evliya 
Mehmet Yusuf Özbaş 
Hasan Seyithanoğlu 
Oğuz Söğütlü 

KARS 
Doğan Arash 
Turgut Artaç 
Hidayet Çelebi 
Abdülkerim Doğru 

KASTAMONU 
Fethi Acar 
Vecdi İllhan '(İB.) 
Ali Nihat Karol 

KAYSERİ 
Mehmet Doğan 
Turhaınj Feyzioğlu 
Mehmet Gümüşçü 

KIRKLARELİ 
Mehmet Dedeoğlu 
Hasan Korkut 

(Oya Katılmayanlar) 

ERZURUM 
Nevzalt Kösoğlu 
Korkut Özal 

ESKİŞEHİR 
Gündüz Ökçün (B.) 
İsmail Özen 

GAZİANTEP 
Emin Altınbaş 
Celâl Doğan 
Cengiz Gökçek 
İmam Hüseyin İncioğlu 
Ahmet Karahan 
Mehmet Atillâ Ocak 
Mehmet Özkaya 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
(İ. Ü.) 
Nizamettin Erkmen 
Ali Köymen 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Mevlüt Önal 
M. Sait Reşa 
Ali Yılmaz 
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KIRŞEHİR 
Mustafa Eşrefoğlu 

KOCAELİ 
İbrahim Akdoğan 
Turan Güneş 

KONYA 
Şener Battal 
Tahir Büyükkörükçü 
Durmuş Ali Çalık 
Necmettin Erbakan 
Agâh Oktay Güner 
Mustafa Güzelkılınç 
Aydın Menderes 
Faruk Süfkan <B.) 
Mustafa Üstündag 

KÜTAHYA 
Ahmet Mahhf Ablum 
Nizamettin Çoban 

MALATYA 
Lütfi Doğan (B.) 
Ali Kırca 
Mehmet Recai Kutan 
Mustafa Şentürk 

MANİSA 
Hasan Ali Dağlı 
Zeki Karagözlü 
Sümer Oral 
Önol Sakar 
Faik Türün 

i Yahya Uslu 
1 Halil Yurtseven 

MARDİN 
1 Fehim Adak 
i Ahmet Türk 

Nurettin Yılmaz 
| MUĞLA 
j Zeyyat Mandalinci 

MUŞ 
j M. Emin Seydagil 
j NEVŞEHİR 

İbrahim Ethem Boz 
Yaşar Kemal Yüksekli 

NİĞDE 
Yılmaz Cemal Bor 
Hüseyin Çelik 
Hüseyin Avni Kavurmacı-
oğlu 
Sadi Somuncuoğlu 

ORDU 
Hamtdi Miağdem (t.Ü.) 

RİZE 
İzzet Akçal 
Yılmaz Balta 
Sami Kumbasar 
Tuncay Mataracı (B.) 

SAKARYA 
Nuri Bayar 

| Barbaros Turgut Boztepe 

(Açık Üy 

Aydın 
Edirne 
Manisa 
Muğla 

Selahattin Gürdrama 
Güngör Hun 

SAMSUN 
; Kenan Bıiulfeoğlüj (B.) 

Mustafa Dağıstanlı 
1. Etem Ezgü 
İ. Etem Kılıçoğlu 
Nafiz Kurt 
Hüseyin Özalp 
S. Orhan Uluçay 

SÜRT 
Zeki Çellilker (1. Ü.) 
Abdülkadir Kaya 
M. Nebil Oktay 
Abdülkerim Zilan 

SİNOP 
Hilımli İşgüzar (B.) 

SİVAS 
Eflver Alkıova (IB.) 
Ali Gürbüz 
Temel Karamollaoğlu 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Halil Başol 

TOKAT 
Cevat Atılgan 
Ömer Dedeoğlu 
Feyzullah Değerli 

elikler) 

1 
1 
1 
1 

Faruk Demirtola 
Aü Kurt 

TRABZON 
Adil Ali Cinel 
Ömer Çakıroğlu 
Rahmi Kumaş 

TUNCELİ 
Ali Haydar Veziroğlu 

URFA 
Mehmet Celâl Bucak 
Ahmet Melik 
Salih özcan 

UŞAK 
İsmail Aydın 
M. Selahattin Yüksel 

VAN 
Muslih Görentaş (Bşk. V.) 
Kinyas Kartal 

YOZGAT 
Mevlüt Güngör Erdinç 
Ali Fuat Eyüboğlu (Bşk.V.) 

ZONGULDAK 
K. Kemal Anadol 
Ömer Barutçu 
iBülen Ecevit (İBaşjbakan) 
Avni Gürsoy 
Burhan Karaçelik 
Cahit Karakaş (Başkan) 
Koksal Toptan 

Ydkûü 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

41 NCİ BİRLEŞİM 

30 . 1 .1979 Salı 

Saat : 15.00 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 
SUNUŞLARI 

1. — İçtüzüğün 38 nci maddesine göre doğrudan 
doğruya gündeme alınma önergeleri. 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

1. — Bursa Milletvekili Özer Yılmaz ve 9 arka
daşının; Türk Parasının değerini ayarlama (Devalü
asyon) kararlarını zamanından önce açıklayarak bazı 
kimselere haksız kazanç sağladığı iddiasıyla Maliye 
Bakanı Ziya Müezzinoğlu hakkında Anayasanın 89 
ncu, Millet Meclisi İçtüzüğünün 107 nci maddeleri 
uyarınca bir Gensoru açılmasına ilişkin önergesinin 
gündeme alınıp alınamayacağı konusunda görüşme. 
(11/28) 

2. — Kırşehir Milletvekili Mustafa Eşrefoğlu ve 
9 arkadaşının; tutum ve girişimleriyle Türk Kültürü
nü ve dilini yozlaştırdığı iddiasıyla Kültür Bakanı 
Ahmet Taner Kışlalı hakkında Anayasanın 89 ncu, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 107 nci maddeleri uya
rınca bir Gensoru açılmasına ilişkin önergesinin 
gündeme alınıp alınamayacağı konusunda görüşme. 
(11/29) 

3 
SEÇİM 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

X 1. — 1978 Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi. 
(M. Meclisi : 2/609; C. Senatosu : 2/134) (M. Meclisi 
S. Sayısı : 142; C. Senatosu S. Sayısı : 799) 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ-

RÜŞMELER 

1. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 
14 arkadaşının, Taksim Alanında yapılan 1 Mayıs 
gösterileri konusunda Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca (bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/26) 

2. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy ve 9 ar
kadaşının, anarşik olayların gerçek nedenleri !ile alı
nacak tedbirleri saptamak amacıyla Anayasanın 88 
nd, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/27) 

3. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu ve 10 
arkadaşının, Hükümetin işçi haklarıyla ilgili tutumu 
konusunda Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 100 ve 101 nci maddeleri uyarınca bir Genel 
Görüşme açılmasına ilişkin önergesi. (8/9) 

4. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu ve 
11 arkadaşının, iş kazalarının nedenleri ile alınması 
gereken önlemleri saptamak amacıyla Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi. (10/29) 

5. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının, İstanbul Valisinin icraatı konusunda 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırı 
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/30) 

6. — İstanbul Milletvekili Fehmi Cumalıoğlu 
ve 9 arkadaşının, Çalışma Bakanının tutumu konu* 
sunda Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi Içtüzüğû-< 
nün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/31) 



7. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv ve 9 ar
kadaşının, Konya Milletvekili Mustafa Üstündağ'ın 
Bakanlığı zamanında yakınlarına Kıbrıs'ta men
faat sağladığı iddialarını saptamak amacıyla Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi, (10/32) 

8. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan 
ve 12 arkadaşının, demir tevzi ve tahsis işlerinde 
yolsuzluk yapıldığı iddiasını saptamak amacıyla 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bîr Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/33) 

9. — İstanbul Milletvekili Turan Kocal ve 10 
arkadaşının, yurt dışında öğrenim yapan öğrenci
lerin sorunlarını saptamak amacıyla Anayasanın 88 
nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi.; (10/34) „ 

10. — İstanbul Milletvekili Turan Kocal ve 9 ar
kadaşının, Demirci Eğitim Enstitüsünde meydana 
gelen olaylarla bu olaylar karşısında Milli Eğitim 
Bakanının tutumunu saptamak amacıyla Anayasa
nın 88 nci Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/35) 

11. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan ve 
17 arkadaşının, Zonguldak - Ereğli Kömürleri İş
letmesinde yapılan tayin ve nakiller ile sonuçlarını 
saptamak amacıyla Anayasanın 88 nci. Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarın
ca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/36) 

12. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım ve 9 ar
kadaşının, Anamuhalefet Liderinin Kars Kalesine 
kızıl bayrak çekildiği iddiasını saptamak amacıyla 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/37) 

13. — Milli Selâmet Partisi Millet Meclisi Grupu 
Başkanı Necmettin Erbakan ve 12 milletvekilinin, 
hububat fiyatları ve destekleme alımları konusun
da Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 

100 ve 101 nci maddeleri uyarınca bir genel görüş* 
me açılmasına ilişkin önergesi. (8/10) 

14. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 ar
kadaşının, Hıükünnetin Hakkâri yöresinde çarpışan ya
bancı ilki aşiretle ilgili tutumu konusunda Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 101 nci 
maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına iliş
kin önergesi. (8/11) 

15. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 ar
kadaşının, ilaç yokluğu konusunda Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/39) 

16. — İstanbul Milletvekili Turan Kocal ve 9 ar
kadaşının, Çalışma Bakanının Bakanlığı ile ilgili tu
tumu konusunda Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/40) 

17. — Kırşehir Milletvekili Mustafa Eşref oğlu ve 
11 arkadaşının, Edirne Eğitim Enstitüsü yangını ne
denleri ve diğer eğitim enstitülerinin eğitim, öğretim 
ve yönetim durumlarını saptamak amacıyla Anayasa
nın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi. (10/41) 

18. — Antalya Milletvekili Kaya Çakmakçı ve 9 
arkadaşının, Antalya Belediye Başkanının tutum ve 
davranışları hakkında Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/42) 

19. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe ve 15 
arkadaşının, Tariş ve iştiraklerinde yasa dışı uygu
lamalar yapıldığı iddiasını saptamak amacıyla Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/43) 

20. — Kocaeli Milletvekili Adem Ali Sanoğlu ve 
9 arkadaşının, özel sektöre ait bir kömür işletmesine 
Enerji ve Tabii Kaynaklar ve Sosyal Güvenlik Bakan
larınca yasa dışı olanaklar sağlandığı iddiasını sapta
mak amacıyla Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtü
züğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Mec-i 
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi, (10/44) 



21. — Balıkesir Milletvekili İlhan Aytekin ve 9 ar
kadaşının, Milli Eğitim Bakanının Balıkesir Necati 
Eğitim Enstitüsü ile ilgili tutum ve davranışları hak 
kında Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/45) 

22. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar ve 9 arka
daşının, Edirne Gümrüğünde meydana geldiği iddia 
edilen bir kaçakçılık olayını ve sorumlularını sapta 
mak amacıyla Anayasanın 88 nci. Millet Meclisi İç 
tüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca biı 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/46) 

23. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Şeref-
oğlu ve 9 arkadaşının, Uşak Eğitim Enstitüsünde bazı 
öğrencilere baskı yapılarak öğrenimden alıkonulduğu. 
iddiasını saptamak amacıyla Anayasanın 88 nci. Mil 
let Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya 
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner 
gesi. (10/47) 

24. — Afyonkarahisar Milletvekili Ali İhsan Ulu-
bahşi ve 10 arkadaşının, haşhaş ekimi ve taban fiya 
ti politikası konusunda Anayasanın 88 nci. Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya 
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner 
gesi. (10/49) 

25. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının, bazı valilere baskı yapıldığı konusunda 
Anayasanın 88 nci. Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 
ve 101 nci maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme 
açılmasına ilişkin önergesi. (8/12) 

26. — Samsun Milletvekili 1. Etem Ezgü ve 10 
arkadaşının; İçişleri Bakanının, kolluk kuvvetlerinin 
güvenliği konusundaki tutumu hakkında Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 101 nci 
maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına 
ilişkin önergesi. (8/13) -

27. —• Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 ar
kadaşının; kamulaştırılan Bafa Gölünün halkın yara
rına tahsis edilmediği iddiasını saptamak amacıyla. 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırma 
sı açılmasına ilişkin önergesi. (10/50) 

28. — Manisa Milletvekili Sümer Oral ve 9 arka
daşının; Tekel Genel Müdürlüğünce Manisa - Kırka
ğaç ilçesine yapılan tuz tahsislerinde ayrıcalık yapıl
dığı yolundaki iddiaları saptamak amacıyla Anaya
sanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi .(10/51) 

29. — Yozgat Milletvekili Hüseyin Erdal ve 9 ar
kadaşının; 4 . 1 . 1979 ve 9 . 1 . 1979 tarihlerinde mey
dana gelen tren kazalarının gerçek nedenleri ile bu 
konuda alınacaK önlemleri saptamak amacıyla Ana
yasanın 88 nci. Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/52) 

30. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy ve 9 ar
kadaşının, TÖB - DER'in yasa dışı faaliyetleri konu
sunda Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
100 ve 101 nci maddeleri uyarınca bir Genel Görüş
me açılmasına ilişkin önergesi. (8/14) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, anar
şik olaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/24) 

2. — İzmir Milletvekili Zeki Efeoğlu'nun. basın 
toplantısında yaptığı açıklamalara ilişkin Başbakan 
dan sözlü soru önergesi. (6/25) 

3. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Şeref-
oğlu'nun, Kahramanmaraş Adalet Partisi il ve ilçe 
binasına yapılan saldırıya ilişkin tçişlen Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/30) 

4. — Kayseri Milletvekili Mehmet Doğan'ın, gö
revden alınan genel müdürlere ilişkin Ticaret Baka
nından sözlü soru önergesi (6/31) 

5. — Elazığ Milletvekili Mehmet Tahir Şaşmaz'ın, 
anarşik olayların önlenmesinde polis yerine askeri 
birliklerin kullanılmasına ilişkin içişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/32) 

6. — Erzurum Milletvekili Nevzat Köscğlu'nun, 
yüksek dereceli bazı emniyet mensuplarının görevden 
alınmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/33) 

7. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun, 
ilköğretim müfettişlerinin durumuna ilişkin Milli Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi (6/34) 

8. — Erzurum Milletvekili Nevzat Kösoğlu'nun, 
bazı öğrenci yurtlarının aranmasına ilişkin İçişleri 
Hakanından sözlü soru önergesi. (6/35) 

9. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, İstan
bul valisine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergeg; 

(6/37) 
10. — Çorum Milletvekili Mustafa Kemal Biber-

oğlu'nun, kanuni faiz oranlarının yükseltilmesine iliş
kin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi. (6/38) 
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11. — Trabzon Milletvekili Kemal Cevherin» 
Fiskobirük eski Genel Müdürü hakkındaki Danıştay 
kararına ilişkin Ticaret Bakanından sözlü soru öner 
gesii (6/41) 

12. — Mardin Milletvekili Abdülkadir Timurağa-
oğlu'nun, Doğu ve Güneydoğu yörelerinin sorunları
na ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/42) . 

13. — Mardin Milletvekili Abdülkadir Timur ağa-
oğlu'nun, Doğu ve Güneydoğu yörelerinin sorunları
na ilişkin Başbakandan sözdü soru önergesi. (6/43) 

14. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, ya
bancı uyruklu kadınlarla evli Dışişleri Bakanlığı men
supları bulunup bulunmadığına ilişkin Dışişleri Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/45) 

15. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, 2022 
sayılı Kanunun uygulamasına ilişkin Maliye Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/44) 

16. —• Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, Diya
net işleri Başkanlığında görevden alınan müfettişlere 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi. (6/59) 

17. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün, «Kurta
rılmış Bölge» deyimine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/60) 

18. — İzmir Milletvekili Zeki Efeoğlu'nun, Hükü
metin dış politikasına ilişkin Dışişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/61) 

19. — İstanbul Milletvekili İhsan Toksarı'nın, 
Ağrı Eğitim Enstitüsü Müdürüne ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/129) (*) 

20. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
DİSK'in yapacağı 1 Mayıs gösterilerine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/62) 

21. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in Ak
deniz Gübre Fabrikasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/130) (*) 

22. — Diyarbakır Milletvekili M. Yaşar Göçmen' 
in, Dünya Bankası Başkanı Mc. Namara'nın ziyare
tine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/63) 

23. — Diyarbakır Milletvekili M. Yaşar Göçmen' 
m, Türkiye Eiektromekanlik Sanayi Anonim Şirketine 
ilişkin İşletmeler Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/64) 

24. — Gümüşhane Milletvekili Mehmet Çatalbaş'ın, 
Gümüşhane Adalet Partisi Merkez İlçe Başkanının 
gözaltına alınış nedenlerine ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/66) 

(*)' İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştir. . 

25. — Erzurum Milletvekili Nevzat Kösoğlu'nun, 
Ankara Valisine ilişkin içişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi, (6/67) 

26. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Türkiye - Nato ilişkileri ile SSC Birliği Genel Kur
may Başkanının Türkiye'yi ziyaretine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/68) 

27. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Hükümet üyelerinin dış seyhatlanna ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/70) 

28. — Malatya Milletvekili Mehmet Recai Kutan' 
in, Mersin 4 ncü Gübre Kompleksinin ihalesine iliş
kin Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/71) 

29. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
Genel Sağlık Sigortasıyla ilgili beyanına ilişkin Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/72) 

30. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
işçi sağlığı ve iş emniyetine ilişkin Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi. (6/73) 

31. — Kayseri Milletvekili Mehmet Doğan'm 
1 Mayıs'ta DİSK tarafından düzenlenen gösterilere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/74) 

32. — Gaziantep Milletvekili Cengiz Gökçek'in, 
1 Mayıs gösterileri nedeniyle yaptığı açıklamaya 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/75) 

33. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'm, 
Ereğli Kömürleri işletmelerinden emekliye ayrılan iş
çilerin kıdem tazminatlarına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi. (6/77) 

34. — Kayseri Milletvekili Mehmet Doğan'm, 
Kıbrıs Türk Federe Devletinin Danışmanına ilişkin 
Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/131) (*) 

35. — İzmir Milletvekili Erol H. Yeşilpınar'ın, 
1 Mayıs gösterilerine ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi. (6/78) 

36. —• Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, Ba
yındırlık Bakanının demecine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/79) 

37. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, Ba
demler Köyü Benzin İstasyonunun hizmete açılışına 
ilişkin Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi. (6/80) 

38. — Muğla Milletvekili Ahm^t Buldunh'mn, 
toplu sözleşmelerle ilgili beyanına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/81) 



39. — Haıay Milletvekili Ali Yılmaz'm, orta de
receli okullardan ahlâk derslerinin kaldırılacağı id
dialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/82) 

40. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, bir 
kısım emniyet mensuplarının özel koruyucu olarak 
görevlendirildiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/83) 

41. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy'un, orta 
dereceli okullardan ahlâk derslerinin kaldırılacağı 
iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/84) 

42. — Konya Milletvekili İhsan Kabadayı'nın, 
anarşik olayların soruşturmalarını yapan görevlilerin 
başka illere tayin edildiği iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/85) 

43. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun. 
YSE Genel Müdürlüğünde bir kısım işçilerin siyâsi 
nedenlerle işten çıkarıldığı iddiasına ilişkin Köy îş: 

leri ve Kooperatifler Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/86) 

44. — İstanbul Milletvekili Turan Kocalın, orta 
dereceli okullardan ahlak derslerinin kaldırılacağı id
dialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/87) 

45. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün, orta de
receli okullardan ahlâk derslerinin kaldırılacağı id-. 
dialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/88) 

46. — Mardin Milletvekili Abdülkadir Timurağa-
oğlu'nun, bazı müzelerin cami haline getirilmesine 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi. (6/90) 

47. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, öğ
renci yurtlarıyla ilgili beyanlarına ilişkin Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi. (6/91) 

48. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Kültür Bakanlığının «Seçme Kuruluna» seçilen kişi
lere ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/92) 

49. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Gazi-
Eğitim Enstitüsü öğretmenlerine ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/93) 

50. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, Be
den Terbiyesinde görevli bir kişiye ilişkin Gençlik ve 
Spor Bakamndan sözlü soru önergesi. (6/94) 

(*) içtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştir. 

51. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, bazı 
kurumlarda din ve ibadet hürriyetlerinin kısıtlandığı 
iddiasına ilişkin Başbakandan »özlü soru önergesi. 
(6/95) 

52. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
polis derneklerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/96) 

53. — Gaziantep Milletvekili Ekrem Çetin'in, 
mayınlı sınır topraklarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. ^6/132) (*) 

54. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, Dev
let lojmanlarında oturanların senatör ve milletvekili 
olup olmadığına ilişkin Maliye Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/98) 

55. — Mardin Milletvekili Abdülkadir Tirnurağa-
oğlu'nun, Mardin iline bağlı ilçelerin sağlık hizmet
lerine ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/99) 

56. — İstanbul Milletvekili Nihat Kaya'nın, Hü
kümetin kuruluşundan bugüne kadar ertelenen grev
lere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/133) 
(*) 

57. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
Anadolu Ajansında çalışanların sosyal haklarına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/100) 

58. — Kahramanmaraş Milletvekili M. Yusuf Öz-
baş'ın, işkence iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/101) 

59. — Kastamonu Milletvekili I. Hilmi Dura'mn, 
Kastamonu Cide Lisesinde bazı öğretmenlerin ka
nunsuz işi bırakma eylemine katıldıkları iddiasına iliş
kin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/134) (*) 

60. — Kırşehir Milletvekili Mustafa Eşrefoğlu' 
nun, abone olunan bazı dergi ve gazetelere ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/135) 
(*) 

61. — Bolu Milletvekili Avni Akyol'un, Töb-Der-
in Bolu'daki icraatlarına ilişkin Milli . Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/136) (*) 

62. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, Art
vin - Şavşat kazasında meydana gelen olaylara iliş
kin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi. (6/102) 

63. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun, 
Bayındırlık Bakanlığında çalışan bir memura iskemce 
yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri ve Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlarından sözlü soru öaergesi. (6/103) 
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64. — istanbul Milletvekili Turan Kocal'm, Türk 
Ceza Kanununun 141 ve 142 nci maddeleri ile ilgil 
beyanına ilişiklin Bayındırlık Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/104) 

65. — Sivas Milletvekili Tevfik Koraltan'ın, Sivas 
Divriği Ulucami Müzesi soygununa ilişkin İçişleri Ba 
kanından sözlü soru önergesi. (6/105) 

66. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, bazı 
memurlara- rapor verilmemesi için sağlık kurulların^ 
ve doktorlara baskı yapıldığı iddiasına ilişkin Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/106) 

67. — Çorum Milletvekili Mehmet Jrmak'm. em 
niyet teşkilatındaki tayin ve nakillere ilişkin içişler 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/107) 

68. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar'ın, Rize 
- Pazar Kız Meslek Lisesi mezuniyet gününde ahlâk 
dışı olaylar olduğu iddiasına ilişkin Milli Eğitim Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/137) (*) 

69. — Balıkesir Milletvekili İlhan Aytekin'in. 
19 Mayıs Bayramı ile ilgili beyanına ilişkin Gençlik 
ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi. (6/138) (*; 

70. — Elazığ Milletvekili Rasim Küçükel'in, Ela 
zığ'da meydana gelen olaylara ilişkin içişleri Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/108) 

71. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy'un, yaban 
cı iki aşiretin çarpıştığı iddiasına ilişkin İçişleri Baka 
nından sözlü soru önergesi. (6/109) 

72. — Mardin Milletvekili Abdülkadir Timurağa 
oğlu'nun, Mardin Ovasının sulanması ile ilgili çalış 
malara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/110) 

73. — Konya Milletvekili Agâh Oktay Güner'in 
Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarına ilişkin Başba 
kandan sözlü soru önergesi. (6/111) 

74. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun 
22 Haziran günü televizyonda kullanılan bir cümle 
ye ilişkin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/112) • 

75. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun. 
eski sıkıyönetim komutan ve görevlilerinin can gü 
yenliklerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/113) 

76. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, bele
diyelere yapılan yardımlara ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi. (6/114) 

77. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün, Toplum
sal kalkınmada Gençlik projesine» ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/115) 

78. — istanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Ah-
tat Orduevinde meydana gelen bir olaya ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/116) 

79. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün, Sivas 
Divriği ilçesi Ulu Cami soygun olayına ilişkin içiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/117) 

80. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun, 
1 . 1 . 1978 ile 1 . 7 . 1978 tarihleri arasında yapı
lan tayin ve nakillere ilişkin Milli Eğitim Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/150) (*) 

81. — Bolu Milletvekili Avni Akyol'un Hac ile 
ilgili olarak alınan tedbirlere ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/151) (*) 

82. — İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nm, Mont
rö'de yapılan görüşmeler sırasında, otel salonunda 
oulunan antik bir heykelin Başbakana refakat eden
ler tarafından kırıldığı iddiasına ilişkin Dışişleri Ba
tanından sözlü soru önergesi. (6/152) (*) 

83. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, bazı 
arihi eserlerin Kariye Müzesinden çalınmasına ilişkin 
•Cültür Bakanından sözlü soru önergesi. (6/118) 

84. — istanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Kü-
ja'da yapılan, Dünya Komünist Gençliği Toplantısı
na CHP'den bir parlamenterin katıldığı iddiasına iliş-
K'm, Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/119) 

85. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, gözal
tına alınan kişilere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
*oru önergesi. (6/120) 

86. — istanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Balı
kesir Cezaevinde meydana gelen olaylara ve sorumlu
larına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi. 
,6/121) 

87. — Çankırı Milletvekili Arif Tosyalıoğlu'nun, 
Çankırı YSE Müdürüne ilişkin Köy işleri ve Koope-
tifler Bakanından sözlü soru önergesi. (6/183) (*) 

88. — Kırşehir Milletvekili Mustafa Eşref oğlu 
nun, TÖB - DER üyesi öğretmenler ile TÖB - DER 
Genel Kurul toplantısına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/122) 

89. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy'un, 
TÖB - DER Genel Kurul toplantısına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/153) (*) 

90. — istanbul Milletvekili Ekrem Ceyhun'un, 
1 . I . 1977 ile 15 . 9 . 1978 tarihleri arasında mey
dana gelen anarşik olaylara ve sonuçlarına ilişkin iç
işleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/155) (*) 

(*) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştir. 



91. — İstanbul Milletvekili Ekrem Ceyhun'un, 
1 . 1 . 1978 ile 1 . 9 . 1978 tarihleri arasında yapı
lan tayin ve nakillere ilişkin Milli Eğitim Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/156) (*) 

92. — Erzurum Milletvekili Nevzat Kösoğlu'nun, 
İtalya ile yapılacak milli futbol karşılaşmasına iliş
kin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önerge
si. (6/123) 

93. — Gaziantep Milletvekili, Ekrem Çetin'in, 
1 . 1 . 1978 tarihinden itibaren yapılan tayin ve na
killere ilişkin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/158) (*) 

94. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, İçiş
leri Bakanının, MHP İstanbul İl Başkanının öldürül
mesinden sonra verdiği beyanata ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/161) (*) 

95. — İstanbul Milletvekili Ekrem Ceyhun'un, 
TÖB - DER Genel Kurul toplantısına ilişkin Milli 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/162) (*) 

96. — Konya Milletvekili Şener Battal'ın, haşhaş 
ekiminin kısıtlanması kararına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/124) 

97. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, anar
şi konusundaki tutumuna ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/163) (*) 

98. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Umut 
Gazetesine verilen resmi ilanlara ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/164) (*) 

99. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Şe
ref oğlu'nun, Bakanların yurt dışı seyahatlerine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/165) (*) 

100. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, 
31.10.1978 günü meydana gelen anarşik olayların faü-
lerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/166) <•) 

101. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar'ın, Ba
yan Rahşan Ecevit'in Doğu Anadolu gezisine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/169) (*) 

102. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Sağmalcılar Cezaevinden 13 tutuklunun kaçmasına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/126) 

103. — Elazığ Milletvekili Mehmet Tahir Şaş-
maz'ın, pahalı petrol alındığı iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/170) (*) 

104. - Kayseri Milletvekili Mehmet Doğan'ın, 
Sosyalist Enternasyonal toplantısına katılan CHP'li 
üyelerin harcırahlarına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi. (6/171) (*) 

105. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Yu
suf Özbaş'ın, kâğıt ve matbaa malzemesi fiyatlarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/172) (*) 

106. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, 
Amerika seyahatinize katılan heyete ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/173) (*) 

107. — Burdur Milletvekili Ahmet Sayın'ın, Ba
kanlıkta görevli bir memureye ilişkin Köy İşleri ve 
Kooperatifler Bakanından sözlü soru Önergesi. (6/127) 

108. — İstanbul Milletvekili Nihat Kaya'nın, top
lu sözleşmelerden doğan birikmiş hakların ödenme
diği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/184) (*) 

109. — Burdur Milletvekili Ahmet Sayın'ın, Dış
işleri Bakanının Sosyalist Enternasyonal toplantısı
na katılmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/185) (*). 

110. — Giresun Milletvekili Şükrü Abbasoğlu'-
nun, Hükümetin işbaşına gelmesinden sonra yapılan 
tayin ve nakillere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/186) (*) 

111. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, "gö
revden alınan bir emniyet mensubuna ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/197) (*) 

112. — İzmir Milletvekili Erol H. Yeşilpmar'ın, 
bakanların yurt dışına yaptıkları resmi gezilere iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. 6/187) (*) 

113. — Denizli Milletvekili Mustafa Kemal Ay-
kurt'un, Dışişleri Bakanının Sosyalist Enternasyonal 
toplantısına katılmasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/139) 

114. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, Art
vin Halkevi Derneği Başkanına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/140) 

115. — İçel Milletvekili Ramazan Çalışkan'm, 
sera naylonlarının dağıtımına ilişkin Köy İşleri ve 
Kooperatifler Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/198) (*) 

116. — Kocaeli Milletvekili İbrahim Topuz'un, 
indirimli gazete kâğıdına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/199) (*) 

117. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
TV'de gösterilen bir filme ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/141) 

118. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün, özel oto
ların kısıtlı kullanılmasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/142) 

(*) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştir. 
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119. — Bolu Milletvekili Avni Akyol'un, Bolu ilin
de ilk ve orta dereceli okulların izinsiz olarak tatil 
edildiği iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından söz
lü soru önergesi. (6/200) (*) 

120. — Trabzon Milletvekili İbrahim Vecdi Ak- ' 
sakal'ın, eğitim enstitülerinin durumlarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/201) (*) 

121. — Urfa Milletvekili Salih Özcan'ın, Cidde ] 
Büyük Elçiliği birinci kâtibine ilişkin Dışişleri Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/202) 

122. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, 
Keskin Lisesindeki Atatürk'ü anma törenine ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/143) 

123. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, 
kömür üretimine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/144) 

124. — Antalya Milletvekili Galip Kaya'nın, Ame-
rika'daki bir Türk doktoru ile ilgili gazete haberine 
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/145) 

125. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, is
tanbul'da ortaya çıkarılan silah deposuna ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/146) 

126. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
toplu sözleşmelerle sağlanan artış farklarının öden
memesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/147) 

127. — İstanbul Milletvekili Turan Kocal'm, ceza
evinde çekimi yapılan bir TV filmine ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/148) 

128. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, fakül
te ve yüksekokullardaki öğrencilerin can güvenliğine 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/149) 

129. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, İs
tanbul Milletvekili Turan Koçal'ın ikametgâhına ya
pıldığı iddia edilen saldırıya ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/159) 

130. — Sıyas Milletvekili Ali Gürbüz'ün, hava kir
liliğinin önlenmesine ilişkin Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısından sözlü soru önergesi. (6/160) I 

131. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, 
Sağmalcılar Cezaevinden kaçan 5 tutukluya ilişkin I 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/167) I 

132. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu' 
nun, Sıkıyönetim Mahkemelerine yapılan atamalara 

(*) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştir. 

ilişkin Başbakan ve Milli Savunma Bakanından söz
lü soru önergesi. (6/168) 

133. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün, yabancı 
ülkelere yapılaıi resmi gezilere ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/174) 

134. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, İs
tanbul . Bakırköy Halkevine ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi. (6/175) . 

135. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün, TRT'nin 
yabancı din adamlarıyla ilgili yayınına ilişkin -Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/176) 

136. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün, Türk Si
lahlı Kuvvetlerine uygulanan Tam Gün Yasasına iliş
kin Milli Savunma Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/177) 

137. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy'un, Ye
nişehir Sağlık Koleji öğrencilerine ilişkin Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakamndan sözlü soru önergesi. 
(6/178) . 

138. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy'un, hü
küm giymiş bir kişinin tayin edildiği yolundaki iddia
lara ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/179) 

139. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Halk
evleri Genel Kurul toplantısına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/180) 

140. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Af-
yonkarahisar Milli Eğitim Müdürlüğüne yapılan ta
yine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/181) 

141.-— Antalya Milletvekili Galip Kaya'nın, An
talya sahillerindeki turistik tesislere ilişkin Turizm ve 
Tanıtma Bakanından sözlü soru önergesi. (6/182) 

142. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Tu
rizm ve Tanı tma Bakanının Paris gezisi ile ilgili ba
sında çıkan haberlere ilişkin Turizm ve Tanıtma Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/188) 

143. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, B. 
Alman eski Bakanı Horst Ehmke'nin ziyaretine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/189) 

144. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, der
nek bildirilerinin Ordu Belediyesince yayınlanmasına 
ilişkin Yerel Yönetim Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/190) 

145. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, si
yasi faaliyet gösteren derneklere ilişkin İçişleri -Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/191) 

146. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun, 
Libya'da çalışan işçilerimize ilişkin Çalışma Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/192) 



9. — İsparta İli Yayla mahallesi, Hane 131, Cilt 
7/2, Sayfa 38'de kayıtlı Osman oğlu Zeliha'dan olma 
21.3.1942 doğumlu Ahmet Mehmet Uiuğbay (Ulubay)' 
in ölüm cezasının yerine getirilmesine dair Başbakan
lık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu. (3/86) (S. 
Sayısı : 12) (Dağıtma tarihi : 14.2.1978) 

10. —• Yalvaç İlçesi, Debbağlar Mahallesi, Hane 21 
de nüfusa kayıtlı Ramazan oğlu, Emıne'den doğma 
!.2.1956 doğumlu Hüseyin Çaylımın, ölüm cezasının 
•/erine getirilmesine dair Başbakanlık tezkeresi ve 
\dalet Komisyonu raporu. (3/85) (S. Sayısı : 13) 
• Dağıtma tarihi : 14.2. i 978) 

11. — Malatya, Merkez İlçesi, İsmetiye Mahallesi, 
Hane 122/94, Cilt 18, Sayfa 82'de > '.yıth Hacıbekir 
jğlu Emine'den doğma Î939 doğumlu Muzaffer Öner' 
m, TCK'nun 450/4-5 maddesi uyarınca ölüm cezası
nın yerine getirilmesine dair Başbakanlık tezkeresi ve 
'\dalet Komisyonu raporu. (3/87) (S. Sayısı : 14) (Da
ğıtma tarihi : 14.2. İ 978) 

147. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun, 
Ankara Sıkıyönetim Mahkemesine ilişkin Başbakan ve 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/193) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
1. — 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 288 

nci maddesine 1 fıkra eklenmesine ilişkin kanun hük
münde kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
Komisyonu raporu. (1/245) (S. Sayısı : 273) (Dağıt
ma tarihi : 23 . 1 . 1979) 

2. — 357 sayıü Askeri Hâkimler Kanununa iki 
ek madde eklenmesi hakkında Kanun tasarısı ve Ada
let ve Milli Savunma komisyonları raporları. (1/146) 
(S. Sayısı : 253) (Dağıtma tarihi : 21 . 11 . 1978) 

3. — Ankara Milletvekili Semih Eryıldız'ın, 2556 
sayılı Kanunun 15 . 6 . 1967 tarih ve 884 sayılı Ka
nunla değişik 18 nci maddesine ilişkin (2) sayıh cet 
vele bir ibare ve aynı maddeye bir fıkra ile geçici bir 
madde eklenmesi hakkında kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu. (2/345) (S. Sayısı : 244) (Dağıt
ma tarihi : 20 , 9 . 1978) 

4. — 1136 sayılı Avukatlık Kanununun bazı 
maddelerinin kaldırılması, bazılarının da değiştirilme
sine dair kanun teklifi hakkında Cumhuriyet Senato
su Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca 
yapılan değişikliklere dair Millet Meclisi Adalet Ko
misyonu raporu. (M. Meclisi : 2/516; C. Senatosu : 
2/133) (Millet Meclisi S. Sayısı : 80 ve 80'e 1 nci ek; 
C, Senatosu S. Sayısı : 481) (Dağıtma tarihi : 
17 . 1 , 1979) 

X 5. — Uyuşmazlık Mahkemesinin kuruluş ve 
işleyişi hakkında kanun tasarısı ve Trabzon Millet
vekili Lütfi Göktaş ve 2 arkadaşı ile Sivas Milletve
kili Azimet Köylüoğlu'nun aynı mahiyette olan ka
nun teklifi ve İçişleri, Milli Savunma ve Adalet ko
misyonları raporları. (1/108, 2/221) (S. Sayısı : 131) 
(Dağıtma tarihi : 21 . 6 . 1978) 

6. — Baha Altuğ Altınay'ın, özel affına, dair ka
nun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu. (1/155) 
(S. Sayısı : 243) (Dağıtma tarihi : 20 ' . 9 . 1973^ 

7. — Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi hakkın
daki Kanunun 3, 23 ve 28 nci maddelerinin değiştiril
mesi hakkında kanun tasarısı ve İçişleri Komisyonu 
raporu. (1/113) (S. Sayısı : 265) (Dağıtma tarihi . 
3 . 1 . 1979) 

X 8. — Bazı vergi kanunlarında değişiklik yapıl
masına ilişkin kanun tasarısı ve Plan Komisyonu ra 
noru. (1/126) (S. Sayısı : 111) (Dağıtma tarihi : 
M . 5 . 1978) 

12. —• Hendek İlçesi, Aşağıçalıca Köyü, Llane 13, 
Cilt 8, Sayfa 131'de kayıtlı Mehmet Emin oğlu, Ayşe 
Şerife'den oima 25.10.1945 doğumlu Sabri Altay hak
kında TCK'nun 450/3, 4 ncü maddesi uyarınca ölüm 
.•edasının yerine getirilmesine dair Başbakanlık tezke-
•esi ve Adalet Komisyonu raporu. (3/88) (S. Sayısı : 
> 5) (Dağıtma tarihi : 14.2.1978) 

13. — Dursunbey İlçesi, Naipler Köyü, Hane 15'de 
•cayıîlı Yusuf oğlu Şekıbe'den oima 25.1.1947 doğum-
•u Adem Özkan'ın, ölüm cezasının yerine getirilme
line dair Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyo-
nu raporu. (3/89) (S. Sayısı : 16) (Dağıtma tarihi : 
'4,2.1978) 

14. — Korkuteli İlçesi, Yazır Köyü, Hane 92, Cilt 
5703, Sayfa 34'de kayıtlı İsmail oğlu Düriye'den ol
ma Ağustos 1951 doğumlu Osman Demiroğlu'nun 
ölüm cezasının yeline getirilmesine dair Başbakanlık 
rezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu. (3/205) (S. 
Sayısı : 17) (Dağıtma tarihi : 14.2.1978) 

15. — Devlet memurlarının disiplin cezalarının af-
'i.na dair kanun teklifinin reddî hakkında C. Sena-
ocu Başkanlığı tezkeresi ve M. Meclisi Adalet Ko
misyonu raporu. (M. Meclisi : 2/360; C, Senatosu : 
>/83) (M. Meclisi S. Sayısı : 48; C. S e n t e z S. Sa
yısı : 481) (Dağıtma tarihi : 28 . 2 . VHU) 

16. — C. Senatosu Adana Üyesi Kemâl Sanibra-
ı.imoğlunun. 1136 sayılı Avukatlık Kanununun ge
mici 17 nci maddesinin son fıkrasının kaldırılmasına 
ve geçici l/A fıkrasının (a) bendinin tadiline ilişkin 
kanun teklifi, Konya Milletvekili Şener Battal'ıu, 1136 

file:///dalet
file://'/dalet
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sayılı Kanunun geçici 17 nci maddesine bir fıkra ek
lenmesine dair kanun teklifi ve Sivas Milletvekili 
Azimet Köylüoğlu'nun, 1136 sayılı Avukatlık Yasa
sının geçici 17 nci maddesinin 1238 sarılı Yasa ile 
değişik son fıkrasının kaldırılmasına dair yasa öne
risi ve Adalet Komisyonu raporu. (2/315, 2/289, 2/334) 
(S. Sayısı : 49) (Dağıtma tarihi : 28.2.1978) 

17. — 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Ka
nununun 110 ncu maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifinin reddine dair C. Senatosu Başkanlı
ğı tezkeresi ve M. Meclisi Adalet Komisyonu raporu. 
(M. Meclisi : 2/359; C. Senatosu : 2/81) (M. Mecli
si S. Sayısı : 50; C. Senatosu S. Sayısı : 482) (Dağıt
ma tarihi : 28 . 2 . 1978) 

18. — C. Senatosu Balıkesir eski Üyesi Mehmet 
Güler ve 32 arkadaşının, Ticaret ve Sanayi Odaları 
«Ticaret Odaları», «Sanayi Odaları», «Ticaret Bor
saları» ve Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları. 
Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği Kanunu
nun bazı maddelerini değiştiren kanun teklifinin red
dine dair C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve M. Mec
lisi Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu ra
poru. (M. Meclisi : 2/390; C. Senatosu : 2/282) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 51; C. Senatosu S. Sayısı ; 1374 
ve 1374'e ek) (Dağıtma tarihi : 28 . 2 . 1978) 

19. — 6972 sayılı Korunmaya Muhtaç Çocuklar 
Hakkındaki Kanunun 1 nci maddesinin değiştirilme 
si hakkındaki kanun teklifinin reddine dair C. Sena 
tosu Başkanlığı tezkeresi ve M. Meclisi Adalet Ko
misyonu raporu, (M. Meclisi : 2/363; C. Senatosu : 
2/118) (M. Meclisi S. Sayısı : 52; C. Senatosu S. Sa 
yısı : 699 ve 699'a birinci ek) (Dağıtma tarihi : 
28 . 2 . 1978) 

20. — C. Senatosu Nevşehir Üyesi Ragıp Üner'in, 
765 sayılı Türk Ceza Kanununun 403 ncü maddesi
nin 2 ve 4 ncü bentlerinde değişiklik yapılmasına iliş
kin kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. (2/313) 
(S. Sayısı : 53) (Dağıtma tarihi : 28 . 2 . 1978) 

21. — C. Senatosu Nevşehir Üyesi Ragıp Üner'in, 
765 sayılı Türk Ceza Kanununun 450 nci maddesi 
nin 2 nei fıkrasında değişiklik yapılmasına ilişkin 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. (2/312) 
(S. Sayısı : 54) (Dağıtma tarihi : 28 . ? . 1978) 

22. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
1136 sayılı Avukatlık Kanununun geçici 2 nci mad
desine bir bent eklenmesi hakkında kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu. (2/321) (S. Sayısı : 60) 
(Dağıtma tarihi : 7 .3 .1978) 

23. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 
445 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. (2/338) (S. Sa
yısı : 61) (Dağıtma tarihi : 7 .3 .1978) 

24. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
Türk Ceza Kanununun 455 ve 459 ncu maddelerine 
birer fıkra eklenmesi hakkında kanun teklifi ile 455 
nci maddesinin ikinci fıkrasının değiştirilmesi hak
kında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. 
(2/322, 2/328) (S. Sayısı : 62) (Dağıtma tarihi : 
7 ,3 .1978) 

25. — C. Senatosu Ankara Üyesi Yiğit Köker'in, 
4367 sayılı Ordu mensuplarıyla. Emniyet Umum Mü
dürlüğü ve Gümrük Muhafaza ve Muamele sınnın-
da çalışanlara birer er tayını verilmesi hakkındaki 
Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifi ve içtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca 
Gündeme alınma önergesi. (2/262) (S. Sayısı : 67) 
(Dağıtma tarihi : 30 . 3 . 1978) 

26. — Çalışma eski Bakanı Ali Rıza Uzuner'in, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
1 0 . 1 . 1972 tarih ve 34 sayılı Haftalık Karar Cetve 
lindeki Emine Şinik'e ait 2510 sayılı Kararın tatbik 
edilemeyeceğine dair yazısı ile C. Senatosu Başkanlı
ğı tezkeresi ve 140 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi ge
reğince Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
Dilekçe Karma Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 
5/6; C. Senatosu : 4/168) (M. Meclisi S. Sayısı : 69; 
C. Senatosu S. Sayısı : 378. 378'e 1 ve 2 nci ek) (Da
ğıtma tarihi : 7 . 4 . 1978) 

27. — Maliye eski Bakanı Mesut Erez'in, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 30 . 6 . 1970 
tarih ve 8 sayılı Haftalık Karar Cetvelindeki 883 sa
yılı Hicriye îlker'e ait Kararın tatbik edilemeyeceği
ne dair yazısı ile C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
140 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğince kararın 
Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma 
Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 5/8; C. Senatosu : 
4/191) (M. Meclisi S. Sayısı : 75; C. Senatosu S. Sa
yısı : 389, 389'a 1 ve 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
24 . 4 t 1978) 

28. — Milli Savunma eski Bakanı ılhami Sancar' 
m, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
21 . 6 . 1973 tarih ve 159 sayılı Haftalık Karar Cet
velindeki 19065 sayılı Bekir Şirin'e ait Kararın tatbik 
edilemeyeceğine dair yazısı ile C. Senatosu Başkanlığı 
tezkeresi ve 140 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gere
ğince kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair Di-
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lekçe Karma Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 5/9; 
C. vSenatosu : 4/166) (M. Meclisi S. Sayısı : 76; C. Se
natosu S. Sayısı : 379, 379'a 1 ve 2 nci ek) (Dağıtma 
tarihi: 2 4 . 4 . 1978) 

29. — Konya Milletvekili Şener Battal ile İstan
bul Milletvekili Süleyman Arif Emre'nin, 1 Mart 1926 
tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 426, 427 
ve 428 nci maddelerinin değiştirilmesine dair kanun 
teklifi ve Konya Milletvekili Şener Battal'ın aynı Ka
nunun 426 ve 428 nci maddelerinin değiştirilmesine 
ilişkin kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. 
(2/293, 2/293) (S. Sayısı : 79) (Dağıtma tarihî : 
25 . 4 . 1978) 

30. — Süleyman oğlu 1942 doğumlu Süleyman Özel' 
in özel affına dair kanun teklifinin Millet Meclisince 
reddedilen metni hakkında C. Senatosu Başkanlığı 
tezkeresi ve C. Senatosunca kabul edilen metne dair 
M. Meclisi Adalet Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 
2/288; C. Senatosu : 2/126) (M. Meclisi S. Sayısı : 
6*ya 1 nci ek; C. Senatosu S. Sayısı : 767) (Dağıtma 
tarihi : 26 .4 .1978) 

31. — C. Senatosu Mardin Üyesi Mehmet Ali Arı-
kan'ın, 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununa ge
çici bir madde eklenmesine dair kanun teklifi ve Plan 
Komisyonu raporu. (2/106) (S. Sayısı : 8İ) (Dağıtma 
tarihi : 26 . 4 . 1978) 

32. — Nuri Sayın'ın, özel affına dair kanun teklifi
nin Millet Meclisince reddedilen metni hakkında C. 
Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve C. Senatosunca ka
bul edilen metne dair M. Meclisi Adalet Komisyonu 
raporu. (M. Meclisi : 2/348; C. Senatosu : 2/127) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 7'ye 1 nci ek; C. Senatosu S. Sa
yısı : 765) (Dağıtma tarihi : 26.4.1978) 

33. — Rize Milletvekili Yılmaz Balta'nın, 657 nu
maralı Kanunun 1897 numaralı Kanunla değişik 36 nci 
maddesinin Ortak Hükümler (A) bendinin (2) numa
ralı altbendinin değiştirilmesine dair kanun teklifi ve 
Plan Komisyonu raporu. (2/554) (S. Sayısı : 97) (Da
ğıtma tarihi : 10 . 5 . 1978) 

34. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu ile An
kara Milletvekili Semih Eryıldız'm, 5 . 1 . 1961 ta
rihli ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 
5 nci maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında kanun 
teklifi ve Dışişleri ve Milli Eğitim komisyonları ra
porları. (£/394) (S. Sayısı : 105) (Dağıtma tarihi : 
18 . 5 . 1978) 

35. — C. Senatosu Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye
si Hüsamettin Çelebi ve 7 arkadaşının, 359 sayılı 
TRT Kanununun 29 , 2 6 1972 tarih ve 1568 sayılı 

Kanunla değiştirilen 47 nci maddesinin değiştirilme
sine ve bu Kanuna bir geçici madde eklenmesine dair 
kanun teklifi ve Plan Komisyonu raporu. (2/130) (S. 
Sayısı: 108) (Dağıtma tarihi: 18 . 5 . 1978) 

36. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan'ın, Fah
rettin Dönertaş'ın özel affına dair kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu. (2/532) (S. Sayısı : 109) 
(Dağıtma tarihi : 18 . 5 . 1978) 

37. — 1475 sayılı İş Kanununa bir madde eklen
mesine dair kanun tasarısı ile Ankara Milletvekili 
Semih Eryıldız ve Sivas Milletvekili Azimet Köylü-
oğlu'nun, aynı Kanuna bir madde eklenmesine dair 
kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu 
raporu. (1/132, 2/470) (S. Sayısı : 110) (Dağıtma ta
rihi : 29 . 5 . 1978) 

38. — C. Senatosu Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye
si Hüsamettin Çelebi'nin 1 . 3 . 1926 tarih ve 765 
sayılı Türk Ceza Kanununun 220 nci maddesine bir 
fıkra eklenmesine ilişkin kanun teklifi ve Adalet Ko
misyonu raporu. (2/287) (S. Sayısı : 112) (Dağıtma ta
rihi . 7 . 6 . 1978) 

39. — Tokat - Merkez İlçesi Sofyon Mahallesi Ha
ne : 103, Qlt : 2-A, Sayfa : 119'da kayıtlı Mehmet 
oğlu Meliha'dan olma ve 25 . 9 . 1957 doğumlu 
Ednan Kavakh'nm, Türk Ceza Kanununun 450/9 ncu 
maddesi uyarınca idam cezasıyla mahkûmiyetine 
dair Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru. (3/316) (S. Sayısı : 113) (Dağıtma tarihi : 
7 f 6 t 1978) 

40. — Ali Uiusoy'un özel affına dair kanun tasa
rısı ve Adalet Komisyonu raporu. (1/138) (S. Sayısı : 
119) (Dağıtma tarihi : 14.6 .1978) 

41. — Mehmet oğlu 1933 doğumlu Şerif Darak'm, 
özel affına dair Kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu 
raporu. (1/127), (S. Sayısı : 120) (Dağıtma tarihi : 
14.6.1978) 

42. — Veli oğlu 1955 doğumlu Baki Güneş'in özel 
affına dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu ra
poru. (1/129) (S. Sayısı : 121) (Dağıtma tarihi : 
14.6.1978) 

43. — Mehmet oğlu 1946 doğumlu Akif Çalık'ın* 
özel affına dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu 
raporu. (1/96) (S. Sayısı : 122) (Dağıtma tarihi :• 
14. 6.1978) 

44. — İsmail Niyazi Aksoy'un özel affına dair ka
nun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu. (1/139) 
(S. Sayısı : 123) (Dağıtma tarihi : 14.6 .1978) 

45. — Demir oğlu 1956 doğumlu Mehmet Emin 
Tambahçeci'niın özel affına dair kanun tasarısı ve 



Adalet Komisyonu raporu. (1/128) (S. Sayısı : 124) 
(Dağıtma tarihi : 14.6.1978) 

46. — Kütahya Milletvekili Nizamettin Çoban ile 
34 arkadaşının, 20 - 21 Mayıs 1963 olayları dolayı
sıyla Harp Okulundaki öğrenimlerini tamamlaya-
mayarak ayrılan askeri öğrencilerin okulda geçen sü
relerinin • borçlanmaksızın fiili hizmet sürelerine ilâ
vesi hakkında kanun teklifi ve Milli Savunma ve 
Plan komisyonları raporları. (2/533) (S. Sayısı : 126) 
(Dağıtma tarihi: 15 . 6 . 1978) 

47. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım'ın, 15 Ma
yıs 1957 tarihli ve 6964 sayılı Ziraat Odaları ve Zi
raat Odaları Birliği Kanununun bazı maddelerinin 
değiştirilmesi ve Kanuna bazı hükümler eklenmesi 
hakkında kanun teklifi ve Tarım, Orman ve Köy İş
leri Komisyonu raporu. (2/399) (S. Sayısı : 128) (Da
ğıtma tarihi: 19 . 6 * 1978) 

48. — C. Senatosu Nevşehir Üyesi Ragıp Üner ve 
Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı ile Ankara Mil
letvekili Semih Eryıldız'ın, 1580 sayılı Belediye Ka
nununa bazı maddeler eklenmesine dair kanun tek
lifi ve içişleri Komisyonu raporu. (2/227) (S. Sayı
sı : 130) (Dağıtma tarihi: 19 . 6 .1978) 

49. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, 1765 
sayılı Üniversite Personel Kanununun bazı madde
lerini değiştiren 1991 sayılı Kanunun 16 ncı madde
sinin 3 ncü fıkrasının değiştirilmesine ilişkin kanun 
teklifi ile Adana Milletvekili Hasan Gürsoy'un, aynı 
Kanunun 4 ncü maddesinin 2 nci fıkrası ve 16 ncı 
maddesinin 3 ncü fıkrasının değiştirilmesine dair ka
nun teklifi ve Milli Eğitim ve Plan komisyonları ra
porları. (2/142, 2/566) (S. Sayısı : 133) (Dağıtma ta
rihî : 22.6.1978) 

50. — Çocuk mahkemelerinin kuruluşu, görev ve 
yargılama usulleri hakkında kanun tasarısı ve Ada
let Komisyonu raporu. (1/107) (S. Sayısı : 134) (Da
ğıtma tarihi : 23 . 6 . 1978) 

51. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
Sümerbank'a bağlı Sivas Çimento Müessesesinin 
T. Çimento Sanayii TAŞ'ne devri hakkında kanun 
teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan 
komisyonları raporları. (2/378) (S. Sayısı : 135) (Da
ğıtma tarihi : 23 . 6 . 1978) 

52. — Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi ile 
Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, Basın yolu ile 
işlenmiş suçların affı hakkında kanun teklifi ve Ada
let Komisyonu raporu. (2/357) (S. Sayısı : 136) (Da
ğıtma tarihi :, 23 . 6 . 1978) 
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53. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
20 . 4 . 1929 tarihli ve 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri 
Usulü Kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. (2/330) (S, Sa
yısı : 137) (Dağıtma tarihi : 27.6.1978) 

54. — Urfa Milletvekili Necmettin Cevheri'nin, 
Yusuf Kemal Yaşar'ın, özel affına dair kanun teklifi 
ve Adalet Komisyonu raporu. (2/593) (S. Sayısı : 
138) (Dağıtma tarihi: 26. 6 .1978) 

55. — Konya Milletvekili İhsan Kabadayı ve 6 
arkadaşının, Türk vatandaşlığı hakkındaki 403 sayılı 
Kanuna ek kanun teklifi ve Dışişleri ve İçişleri ko
misyonları raporları. (2/397) (S. Sayısı : 139) (Dağıt
ma tarihi: 27 . 6 . 1978) 

56. —' Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan ile 
4 arkadaşının, İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, 
657 sayılı Kanunun 1897 sayılı Kanun ile değişik 36 
ncı maddesinin ortak hükümler kısmının (A) bendi
nin yeniden düzenlenmesine dair kanun teklifleri ve 
Plajı Komisyonu raporu. (2/120, 2/606) (S. Sayısı : 
140) (Dağıtma tarihi: 23 . 6 .1978) 

57. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
1897 sayılı Kanunla değişik ek geçici 8 nci madde
sinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ile An
kara Milletvekili İsmail Hakkı Köylüoğlu, Ankara 
Milletvekili 1. Hakkı Köylüoğlu ile 6 arkadaşının aynı 
kanunu değiştiren kanun icklifleri, Yozgat Milletve
kili Mevlüt Güngör Erdinç, C. Senatosu Adana Üye
si Kemâl Sarıibrahimoğlun'nun, Hâkim, savcı, Ana
yasa Mahkemesi, Danıştay ve Sayıştay üyeleri, Ana
yasa Mahkemesi raportör, Danıştay raportör, kanun-
sözcüsü ve başyardımcıları ile Sayıştay raportör ve 
savcılarının maaş ve tazminatlarına ilişkin kanun 
teklifleri ve Adalet ve Plan komisyonları raporları. 
(1/161, 2/121, 2/314, 2/502, 2/511) (S. Sayısı : 141) 
(Dağıtma tariki: 27. 6 s 1978) 

58. — Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü kuruluş 
ve görevleri hakkında kanun tasarısı ve İstanbul Mil
letvekili Süleyman Arif Emre'nin, aynı konuda tek
lifi ile İstanbul Milletvekili Süleyman Arif Emre ve 
Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, Devlet Ar
şiv Kanun teklifi ve Adalet, İçişleri ve Plan komis
yonları raporları. (1/45, 2/223, 2/309) (S. Sayısı : 144) 
(Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

59. — Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy'un, imar 
affı kanun teklifi ve İçişleri ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm komisyonları raporları. (2/225) 
(S. Sayısı : 145) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) -



60. — 11 . 5 . 1976 tarihli ve 1995 sayılı istan
bul Teknik Üniversitesi öğretim Üyeleri ve Öğretim 
Yardımcıları Kadro Kanununa Ek kanun tasarısı ve 
Milli Eğitim ve Plan komisyonları raporları. (1/105) 
<S. Sayısı : 248) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

61. —ı C. Senatosu İstanbul Üyesi Erdoğan Ada-
h'nın, 657 sayılı Kanunu tadil eden 1897 sayılı Kanunun 
36 - A/12 maddesine (e) fıkrası ve aynı Kanunun ek 
geçici ikinci mıaddösinin (D) bendine (e) fıkrası ilâvesi
ne ve aynı 'Kamunun 8 nöi rrnaddesünıin tadiline müte
dair kamum teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştıran, ve 
Turizm ve Plan komisyonları raporları. (2/192) (S. Sa
yısı : 249) (Dağıtana tarihi : 20 . 9 . 1978) 

X 62. — 3202 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
Bankası Kanunumun Bazı Maddelerimin Değişjüirilme-
sıine Baza Maddeler Eklenmasfine ve 20 nci Maddesi
nin Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Ankara 
Milletvekili Semih Eryıldız'ın, 3202 Sayılı Türkiye 
Cumhuriyeti Ziraat Bankası Kanununun Değişik 5 
ndi Maddesündn Bininci Fıkrasının DeğİştMirnesi Hak
kında Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Tica
ret ve Plan Komisyonları raporları. (1/183, 2/382) 
(S. Sayısı : 259) (Dağıtma tarihi: 22.12.1978) 

63. — İzmir - Tire ilçesi, Derebaşı köyünde, hane 
32, Cilt 44, Sayfa 33 de kayıtlı İsmail oğlu Düriye'den 
olma 2 . 6 . 1945 Doğumlu Halil (Fevzi) Uyguntürk' 
ün, TCK nun 450/8, 6136 Sayılı Kanunun 13, TCK 
nun 74, 75 nci maddeleri uyarınca îdam cezasıyla 
Mahkûmiyetine ilişkin Başbakanlık tezkeresi ve Ada
let Komisyonu raporu. (3/457), (S. Sayısı : 260) (Da
ğıtma tarihi : 26 . 12 ,1978) 

X 64. — Jandarma Genel Komutanlığının Yeni
den Teşkilatlanması Modern silah, araç ve gereçlerle 
donatılması amacıyla İçişleri Bakanlığı Jandarma Ge
nel Komutanlığına gelecek yıllara geçici yüklenmele
re girişme yetkisi verilmesi hakkındaki 1632 Sayılı Ka
nunun 1, 2 ve 5 nci maddelerinin değiştirilmesine 
ilişkin kanun tasarısı ve îçişleri ve Plan Komisyonları 
raporları. (1/168) (S. Sayısı : 262) (Dağıtma tarihi : 
26 . 12 . 1978) 

65. — Adam Öldürme Suçundan Sanık, Balıkesir 
Ui, Yakup Köyü, Hane 94, Cilt 25/1, Sayfa 118'de 
Kayıtlı Hüseyin Oğlu Hanife'den Doğma 3.3.1956 
Doğumlu Sahabettin Ovalı'nm T. C. K. nun 450/4-10 
Maddesi Uyarınca idam cezasıyla mahkûmiyetine 
ilişkin Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu 
raporu. (3/416) (S. Sayısı : 261) (Dağıtma tarihi : 
27.12.1978) 

X 66. — Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı'nın, 
Orman Ürünleri Endüstrisi Kurumu (ÖREN) Kuru
luş Kanunu Teklifli ve Tarım, Orman ve Köy İşleri 
ve Plan Komisyonları raporları. (2/402) (Ş. Sayısı : 
263) (Dağıtma tarihi: 27.12.1978) 

X 67. — Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı'nın, 
Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlü
ğü (AGM) Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 
Teklifi ve Tarım, Orman ve Köy İşleri ve Plan Ko
misyonları raporları. (2/401) (S. Sayısı : 264) (Da
ğıtma tarihi : 27.12.1978) 

68. — İmar ve İskân Bakanlığı Kuruluş ve Vazi
feleri Hakkında 7116 sayılı Kanunun 15 nci maddesi
nin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ve Bayındır
lık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu raporu, 
(1/159) (S. Sayısı : 266) (Dağıtma tarihi : 5.1.1979) 

69. — Ankara Milletvekili Kenan Durukan'ın, 
1475 sayılı İş Kanununun 1927 sayılı Kanunla değiş
tirilmiş 14 ncü maddesinin iki fıkrasının değiştiril
mesine dair kanun teklifi. (2/514) (İçtüzüğün 38 nci 
maddesi uyarınca gündeme alınmıştır.) (S. Sayısı : 
269) (Dağıtma tarihi: 5.1.1979) 

70. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
1475 sayılı İş Kanununun bazı maddeleri ile 193 sa
yılı Gelir Vergisi Kanununun 25 nci maddesinin 7 nci 
fıkrasının değiştirilmesine dair kanun teklifi ve İçtü
züğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma öner
gesi. (2/519) (S. Sayısı : 270) (Dağıtma tarihi : 
10. T. 1979) 

l » • • 

(Mîllet Meclisi 41 nci Birleşim) 





»*«»» ' « M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayı«ı : 80'e 1 nci Ek 
Toplantı : 2 
1136 Sayılı Avukatlık Kanununun Bazı Maddelerinin Kaldırılması, 
Bazılarının da Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi Hakkında 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı Tezkeresi ve Cumhuriyet Sena
tosunca Yapılan Değişikliklere Dair Millet Meclisi Adalet Ko

misyonu Raporu- (M. Meclisi : 2/516; C. Senatosu : 2/133) 
(Not ; C. Senatosu S. Sayı» : 481) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 13 . 12 . 7975 
Sayı : 6579 

2/133 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 12 . 6 . 1978 gün ve 1361 sayın yazınız : 
1136 sayın Avukatlık Kanununun bazı maddelerinin kaktonimast, bazılarının da değiştirilmesi hakkında 

kanun tekfininin Millet MecMsiııce kabul olunan metni, Cumhuriyet Senatosu Genel Kunıhmun 12 . 12 . 1978 
tarihlî 17 nci Birkşiminde değiştirilerek ve işari oyla kabul edilmiş, dosya ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla, 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı V. 
Başkanvekili 

Cengizhan Yorulmaz 

Not : Bu kanun teklifi Genel Kurulun 5, 12 . 12 . 1978 tarihli 15 ve 17 nci birleşimlerinde görüşül
müştün 

Değiştirilen Maddeler : 

MADDE 2. — (Madde 4. —) 
MADDE 5. — (Madde 24. —) 
MADDE 6. — (Madde 25. —) 
MADDE 7. — (Madde 26. —) 
MADDE 8. — 



Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu 
Esas No. h2J5J6 
Karar No. : 76 
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Adalet Komisyonu Raporu 

10 ,1 . 1979-

- Millet Meclisi Başkanlığına 

Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Yusuf Özbaş ile Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, 1136 sayılı 
Avukatlık Kanununun bazı maddelerinin kaldırılması, bazılarının da değiştirilmesi hakkında kanun teklifinin 
Millet Meclisi Genel Kurulunun 8 Haziran 1978 tarihli 156 ncı Birleşiminde kabul edilen metni, Cumhuriyet 
Senatosu Genel Kurulunun 12 . 12 . 1978 tarihli 17 nci Birleşiminde değiştirilerek kabul edildiğinden, bu ko
nudaki dosya başkanlığınızca yeniden Komisyonumuza havale edilmiştir. 

Komisyonumuz, Adalet Bakanlığı temsilcilerinin de katıldığı bir toplantıda Cumhuriyet Senatosu ve Millet 
Meclisince kabul edilen metinleri incelemiştir. 

Teklif, avukatlık staj süresini 1,5 yıldan bir yıla indirmek ve imtihanı kaldırmak amacıyla yapılmıştır. 
Millet Meclisinin kabul ettiği melin de bu yöndedir. 

Cumhuriyet Senatosunca kabul edilen metinde de bu iki husus değişmemekte, ancak yapılan değişiklerle 
Millet Meclisi metnindeki bazı maddi hatalar düzeltilmekte ve tüm doktor asistanlar ile üniversite dışındaki 
diğer yükseköğretim kurumlarının hukuk ilmi dersleri profesör ve doçentleri, belli koşullarla stajdan muaf 
tutulmakta, stajyer avukat hakkında yanında staj görülen avukat tarafından altı ay yerine üç ay sonunda staj 
durumunu gösteren rapor verilmesi önerilmektedir. 

Komisyonumuz, avukatlık stajından muaf tutulanların sayısının herhangi bir sebeple artırılmasını ve üç 
ay gibi kısa bir sike sonunda staj durumunu gösteren rapor verilmesini uygun görmemiştir. Yapılan maddi 
hataların düzeltilmesi gerekeceği düşünülmüş, ancak kesin ve esasa ait itirazlarıfi yapılabilmesi için teklifin bir 
karma komisyonda görüşülmesi uygun görüldüğünden Cumhuriyet Senatosunca 2, 5, 6,'7 ve 8 nci'maddeler
de yapılan değişiklikler benimsenmemiştir. .. • 

Teklif başlığı ile 1, 3, 4, 9 ve 10 ncu maddeler kesinleştiğinden üzerlerinde herhangi bir işlem yapılma
mıştır. 

Raporumuz, Genel Kurulun onayına arz edilmek üzere saygıyla sunulur. 

Adalet Komisyonu Başkanı ve 
Bu Rapor Sözcüsü 

Ankara 
İsmail Hakkı Köylüoğlu 

Çorum 
M. Kemal Biberoğlu 

Kahramanmaraş 
Hüseyin Doğan 

İmzada bulunmadı 

Başkanvekili 
Trabzon 

/. Vecdi Aksakal 

Gaziantep 
Ahmet Karahan 

Kırşehir 
Doğan Güneşli 

Antalya 
Galip Kaya 

İçel 
Ramazan Çalışkan 

Nevşehir 
İbrahim. Ethem Boz 
İmzada bulunmadı 

Sivas 
Tevfik Koraltan 

İmzada bulunmad: 
Uşak 

M. Selahattin Yüksel 

Trabzon 
Lütfi Göktaş 

Zonguldak 
Burhan Karaçelik 

Urfa 
Celâl Paydaş 

Zonguldak 
Koksal Toptan 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 80'e 1 nci Ek) 



MİLLET MECLİSİNİN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

1136 Sayılı Avukatlık Kanununun Bazı Maddelerinin, 
Kaldırılması, Bazılarının da Değiştirilmesi Hakkında 

Kanun Teklifi ,-

MADDE 2. — 1136 sayılı Avukatlık Kanununum 
4 ncü maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde değiş-
tMImıiştiir: 

Madde .4. — AdM ve askeru hâkıitmıîllk ve savcılık
ta,:. Anayasa Mahkemesi, asli ve geçici raportörlük-. 
IerjÜade ve Danıştay dava daireleri başkan ve üyelk-
leılj ile başkanunsözcülüğü ve daireler başkan yar
dımcılıkları ve yardımcılıklarında veya kuruluşlanın-
da avukat bulunan bakanlıklar ve katma bütçe ile yü
rütülen genel müdürlükler hukuk müşavirliği görevle
rinde veyahut üniversiteye bağlı fakülteler hukuk ilimi 
dersleri profesörlük veya doçenıtîikılertlınde yahut Hâ-
kimiler Kanpıuura göre hâkimlik veya savcılık sınsf-
lanndan sayılan hizınelterde, en az dört yıl süre-31e 
hizmet etonıiş olanfiar, 3 ncü maddenin (c) bendinde 
yazılı kayıttan vareste tutulurlar. 

Yabancılardan Türk uyruğuna kabul ohscıanlar-
dan, yabancı bir hukuk fakültesinden mezun olup da, 
geldlikleni yerlerde, beş yıl süre file mahkemelerin her 
derecesinde avukatlık etmılş ve avukatlığı meslek edlin-
miş bulunanlar 3 ncü maddenizin (b) bendinde yazılı 
olduğu şekıilde Türkiye hukii'i fakülteleri programla
rına göçe noksan kalan derslerden, usulüne uygun ola
rak yapılan sınava başarıyla. vererek tasdükn&me almış 
ve ayrıca Türkçeyi iyi bilir oldukları da bir sınavla 
iMiIaşılmış bulunursa, 3 ncü maddenin (c) bendinde 
yazık kayıttan vareste tutulurlar. Bklinci fıkrada gös
terilenlerin baro levha sana yazılmasında, 17 nci mad-
denl'n (1) ve (2) inci bentlerinde yazılı belgelerden baş
ka slc!il özetlerinGn oınamımaş bir örneğimin de verflme-
si gereklidir. 

MADDE 5. — 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 
24 ncü maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde değişti-
rilmliştir: 

Madde 24. — Staj, Adalet Komisyonunun, baro
nun veya yanında çalışılan avukatın gözetimli altında 
yapılır. 

Stajiyer hakkında, yanımda staj gördüğü hâkim
ler, cumhuriyet savcıları tarafmdan, staj durumu, 
mesleki igM ve ahlaki durumunu fodfirteın. Mr belge 
veriir. 
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J CUMHURİYET SENATOSUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

I 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun Bazı Maddelerinin 
I Değiştirilmesi ve Bazı Maddelerinin de Kaldırılmam 
I Hakkında Kanun Teklifi 

I MADDE 2. — 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 
I 4 ncü maddesi aşağıda yazın olduğu şekiikîe değiş-
I tMîımliştlir: 

I Madde 4. — AdIM ve askerli hâkimlik ve savcıhk-
I ta, Anayasa Mahkemesi asli ve geçici rapoctödük-
I Ieıinde ve Danıştay dava dafireferl başkan ve üyeffik-
I lerıi iı!e haşkanun sözcülüğü, kanun sözcülüğü ve bu 
I da:reîler ıbaşyardımcıJıklan ve yardımcılıklarındaveya 
I kuruluşlarında avukat bulunan bakaıniMû'ıaır ve katma 
I bütçe life yürütü'jsn genel müdürlükler hukuk müşavir-
I İği görevlerinde veyaıhıut ün^ersitelerdeM veya diğer 
I yükseköğretim kurumlarındaki hukuk fcııi ' dersleri 
I profesörlük veya doçentliklerinde veya doktor asistan-
I tıklarında yahut Hâkimler Kanununa göre hâMmMk 
[ veya savcılık sınıflarından sayılan hizmetlerde, en az 
I dört yıl! süre ile hizmet etmliş olasılar, 3 ncü madde-
I nı'u (c) bendinde yazın kayıttan vareste tutulurlar. 
I Yabancılardan Türk uyruğuna kabul olunanlar-
I dr-ı-r, yabancı bir hukuk fakültesinden mezun olup da, 
I geldllklerli yerlerde, beş yJ[ süre iıle mahkemelerin her 
I derecesinde avukatlık etmliş ve avukatlığı meslek edin-
I -îij'ş bulunanlar 3 ncü maddenin (b) bendinde yasalı 
I olduğu şekilde Türk hukuk fakülteleri programlarına 
I göre noksan kalan derslerden, usulüne uygun olarak 
I yapılan sınavı başarıyla vererek tasdikname atoış 
I ve ayrıca Türkçeyi lyıi Mir oldukları da bir sınavla 
I anlaşılmış ıbulunursa, 3 ncü maddenfin (c) bendûnde ya-
I zıh kayıttan vareste tutulurlar. Büı'mci fıkrada göste-
I ıtlenJleılin baro levhasınla yazılmasında, 17 nci mad-
I denlin (1) ve (2) nci bendlerlinde yazılı belgelerden 
I başka sicil özetlerinin onanmış bir örneğünlin de ve-
I rlîîmesi gereklidir. 

I MADDE 5. — 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 
I 24 ncü maddesi aşağıda yazılı olduğu sekide değişti-
I riîmiştir: 

I Madde 24. — Staj, Adalet Komisyonunun, baro-
I nun ve yanımda çalışılan avukatın gözetimi altında 
I yapılır. 

Stajiyer hakkında, yanında staj gördüğü hâkim
ler, Cumhurfiyet savcıları tarafından, staj durumu, 
mesleki lilgM ve ahlaki durumunu belirten bir belge 
verilir. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 80'e t noi Ek) 



(Millet Meclisinin Kabul Ettiği Metin) 

Yaramda staj görülen avukat da, altı ayım sonunda, 
staj dumımıu, adayın mesleki Ögıisi i e ahlakî durumu* 
mı da kapsayan 'bir rapos veıir. 

MADDE 6. — 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 
25 udi nıadldesi aşağıda yazdu olduğu şeklide değiştiril
miştir: 

Madde 25. — Baro yönetim kurulu, yanında altı 
ay süre ile staj yapılan avukatın verdiği raporda ya-
zıh gerek ve gerekçe üzerine, avukat yanandaki stajın 
uzatılmasına kanar verebilir. Bu uzatma karan azami 
alltı ay olabilir ve kesindir. 

MADDE 7. — 1136 sayın Avukatlık Kanununun 
26 mıca maddesi aşağıda yazılı olduğu seyide değ'şti-
rlbnıiştir : 

Madde 26. — Stajiyerler, avukat yanında siaja 
başladıktan üç ay sonra, avukaıtm yazılı muvafakati 
İle ve onun gözetimli altında, İcra tetkik merci hâ-
klmliikleıli i e sulh mahkemelerinde ve icra iflas daTire-
kulinde görülen dava ve fişlerde vekâlet yapabilirler. 

Stajyerin bu yetkisi, stajiyere baro yönetüm ku
rulunca, staj bitirim belgesi verilmesi isteğimin reddi 
kararının kesinleşmesi halinde sona erer. 

MADDE 8. — 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun, 
avukatlık sınavına daur bulunan 28, 29, 30, 31, 32 ve 
33 ıncü maddeleri ile ayna Kanunun 2018 sayılı Ka
nunla tadil gören muvakkat 7 nci maddesi tamamen 
kaMnimaştıır. 

4 — 

(Ouımtaııilyet Sönialtösıuınıuını Kalbul Ettiği MetıSn) 

Yanında staj görülen avukat tarafından, ok üç 
ayıtn bitiminde ve staj süresinin sonunda da kesin ola
rak, staj durumunu ve adayın meslek! İlgisi S9e ahlaki 
durumunu da kapsayan bîr rapor verir. 

MADDE 6. 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 
25 nci maddesi aşağıda yazın olduğu sekide değiştiril
miştir: 

Maddo 25. — Baro yönetim kurulu, staj hakkm-
dakli kesin rapor üzerine, staj bitim belgesinin verii-
meajne veya staj süresinlin azami 6 ay uzatılmasına 
karar verir. Yönetim kurulunun bu kararlan kesin
dir. 

MADDE 7. — 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 
26 nci maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde değişti
rilmiştir : 

Madde 26. — Stajİyerler, avukat yanında staj-t 
başladıktan üç ay sonra, avukatm yazalı muvafakatti 
ile ve onun gözetimli altında, icra tetkik mercii hâ-
kimıSiikleri fite sulh mahkemelerinde ve icra ve iflas 
dairelerinde görülen dava ve islerde vekâlet alabilir-
ler. 

Stajyerlerin bu yetkisli, stajyere baro yönetim ku
rulunca, staj bitim belgesi verlmesi isteğjıiin reddi 
kararının kesinleşmesi halinde sona erer. 

MADDE 8. — 1136 sayılı Avukatlık Kanununun, 
avukatlık sınavına dair bulunan 28, 29, 30, 31, 32 ve 
33 ıncü maddeleri i e aynı Kanunun 2018 sayılı Ka
nunla tadıÜ gören geçici 7 nci maddesi kaldınimaştır. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 80'e 1 noi Ek) 
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ADALET KOMİSYONUNUN GENEL KURULA TAVSİYELERİ 

1136 Sayılı Avukatlık Kanununun Bazı Maddelerinin Kaldırılması, Bazılarının da Değiştirilmesi Hakkında 

Kanun Teklifi 

Kanun başlığı kesinleşmiştir. 

MADDE 1. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 2. — Cumhuriyet Senatosu metninin 2 nci maddesi benimsenmemiştir. 
MADDE 3. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 4. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 5. — Cumhuriyet Senatosu metninin 5 nci maddesi benıimsenmemiştir. 
MADDE 6. — Cumhuriyet Senatosu metninin 6 nci maddesi benimsenmemiştir. 
MADDE 7. — Cumhuriyet Senatosu metninin 7 net maddesi benimsenmemiştir. 
MADDE 8. — Cumhuriyet Senatosu metninin 8 nci maddesi benimsenmemiştir. 
MADDE 9. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 10. — Kesinleşmiştir. 
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»«nem , 5 l M j . L i i E T M E CL,İ S<İ S. Say«ı : ( » 1 
Toplantı : 1 

Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş ve İşleyişi .Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Trabzon Milletvekili Lütfi Göktaş we 2 Arkadaşı ile 
Sivas 'Milletvekili Azimet Köylüâğlu'nun Aynı 'Mâhiyette olan 
Kanun Teklifi ve İçişleri, Milli Savunma ve Adalet Komisyonları 

Raporları. (1 /108, .2 /221) 

TC 
Başbakanlık -7.j 3* 1978 

Kanunlar ve Kararlar. Tetkik Dairesi 
Başkanlığı 

Sayı; 101 -229/03042 

' MİLLET' MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 28.2.1978 
tarihinde kararlaştırılan «Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş ye İşleyişi hakkında Kanun Tasarısı» ile gerek
çesi ilişikte sunulmuştur. 

'Gereğinin yapılmasını'saygıyla arz-ederim. 
Bülent Ecevit 

Başbakan 

G E R E K Ç E 

• «Türkiye Cumhuriyeti Anayasası»! Adli, idari ve askeri olmak .üzere .»üç.yargı sisfcemii kabulefitmiş •bulun
maktadır. •. Her sistem içinde çıkan görev ve. hüküm uyuşmazlıkları,->bı^larıniâki .kuruHas kesuv olarak çözüm
lenmektedir. Adli, idari ve askeri -yargı mercileri arasında meydana gelen .görev ve hüküm.upışmazkklan 
.ise, bu, üç sistemi ve. başlarındaki, kurulları birbirine karşı bağımsız^ bulundurabilmek üçm.uhcrvyargı sistemi 
nin eh yüksek Jkurulundan seçilecek üyelerden teşkil edilmiş bir: heyette,çözümlemek gef.eJonidst«dir. Bu, se
beplerdir ki, «Türkiye Cumhuriyeti -Anayasası» nın 142 nci maddesiyle ..böyle bir imü«ffieseıunf;kıııa3İması<-ön
görülmüş bulunmaktadır. Bu-maddeye-göre Uyuşmazlık-Mahkeraösi.ceza.alanını dalıi.içine?,aliB^'^»r^âdli, 
idari ve askeri yargı mercileri arasındaki görev ve hüküm ̂ uyuşmazlıklarını çözümleıı^MejgörevlfchuJundüğun-
dan_ görev iManı 4788 sayılı, Kanunla-kurulmuş bulunan** bugünkü «Uy^mıazkk i%Mahfefim£«i»!-ran; görev -ada
nma göre çok geniştir. 

1. Anılan 4788 sayılı Uyuşmazlık Mahkemesi kurulması hakkındaki Kanunun 1 nci maddesinde de adli 
idari ve askeri yargı mercileri arasındaki görev ve hüküm uyuşmazlıklarının" hukuk davaları alanında çözül
mesi görevi Uyuşmazlık Mahkemesine verilmiştir. Bu kanunun yürürlüğe konulduğu 1945 yılında asker kişi
lere ilişkin idari davalar. Askeri .Yargıtayca çözümlenmekte idi. Bundan:idQİayı,idari«dayalarxalanırida askeri 
yargı, ile,.idari yargr arasında uyuşmazlık,çıkması söz konusu idi. -Ancak-tdafaa,sonra kahııbedilerir. bir; kanan 
ile Askeri Yargıtayın. idari. davalara ilişkin görevi sona. erdirilmiş /bulaadjiğuöd&n v yürürlükte colan <kantma 
göre idari dava alanında,idari yargı He askeri yargı arasında uyuşmaakk çıkması .olanağı kalmamıştır. .Yalnız 
Anayasanın Danıştayaı ilişkin 140 nci maddesine ..-20..-9 .1971 günlüye 4488t«agnlir Anayasaudeiişilsfiği He:*k-
lenenj altıncı fıkraya,, göre asker kîşüejâe ggili idarit eylem ye, ;if lenfin--yargı cdeaı^m 
«Askeri .YükseL •idari -Mahkemesi», ne. verilm.istir.iiBufıkra, Danıştayı .düzefifl^em raaddeyeeddenmişiaseüdehbu 
mahkemenin adı ve •. kendisine verilen - görevin - niteliği »dolapsıylecaskori/bir^ tmahfaemec€İdağuâdaxkaşku /yok-
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tur; o halde Anayasanın 142 nci maddesinde anılan «Askeri Yargı Mercileri», deyiminin kapsamına bu mah
keme de girecek, başka deyimle bu mahkeme ile Danıştay arasında görev ve hüküm uyuşmazlığı söz konusu 
olabilecektir. Bu durum karşısında tasarıda bu yön göz önünde tutulmuştur. 

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

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

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

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

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

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

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

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

7. Tasarıda, yabancı kelimeler yerine, imkân nispetinde, türkçe söz ve terimler kullanılmıştır. 

Tasarıda, her maddeye başlıklar konulmak suretiyle maddelerin konuları gösterilmiştir. 
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MADDE GEREKÇELERİ 

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

Bu maddenin son fıkrası hükmü ile, 29 Haziran 1938 tarihli ve 3533 sayılı «Umumi, mülhak ve hususi 
bütçelerle idare edilen daireler ve belediyelerle sermayesinin tamamı Devlete veya belediye veya hususi ida
relere ait daire ve müesseseler arasındaki ihtilafların tahkim yolu ile halli hakkında kanun» da öngörüldü
ğü gibi, kanun hükmü icabı olarak hakeme başvurulması gereken ihtilaflarda, hakem mercii ile diğer yargı 
mercileri arasında meydana gelecek görev ve hüküm uyuşmazlıklarının da bu kanun hükümleri dahilinde 
halledileceği saptanmış bulunmaktadır. Ancak, hakem mercii ile diğer yargı mercileri arasında meydana ge
lecek uyuşmazlıkların, uyuşmazlık mahkemesine gidebilmesi için hakemin, hâkim niteliğini haiz ve hâkim 
statüsünde olması gerekmektedir; zira Anayasamız 142 nci maddesinde, yargı mercileri arasındaki görev ve 
hüküm, uyuşmazlıklarının çözülmesinden bahsetmektedir. Anayasa sistemi bakımından yargı merciinden ne
yin anlaşılması (gerektiği ise 114 ncü madde gerekçesinde açıkça ifade edilmişitir. Buna göre bir merciin kaza 
organı olarak vasıflandırılaibilmesi için kazai bir usul uygulanmasından başka üyelerin de bağımsız olması 
ve hâkim niteliğine haiz ve hâkim statüsünde bulunması da şarttır. 

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

Madde 2. — Mahkemenin kuruluşu gösterilmiştir. 

Madde 3. — Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanının, Anayasa Mahkemesi asıl ve yedek üyeleri arasından 
seçilmesi, Anayasanın 142 nci maddesi hükmüdür. Bu anakurala uyularak başkanın mazereti halinde bu 
mahkeme başkanlığının, Anayasa Mahkemesince kendi asıl ve yedek üyeleri arasından görevlendirilen bir 
üyenin yapması öngörülmüştür. İkinci fıkra kuralı ile, başkanvekilinin her mazeret çıkmasında ayrı ayrı de
ğil, seçim dönemi başından seçilmesiyle başkanvekili seçimi için mahkeme toplantısının geri kalması ihti
mali önlenmek istenmiştir. 

Madde .4. — Uyuşmazlık Mahkemesi üyelerinin dört yıllık bir dönem için seçilmiş bulunmaları bu dönemle
re bir başlangıç gösterilmesini gerekli kılmıştır. Adli yıl 6 Eylül'de başladığına göre dört yıllık dönemin 6 Eylül'de 
başlaması uygun olur. Nitekim mahkemenin toplantı dönemi de buna göre düzenlenmiştir. (Madde 5,fıkra 2). 
Ylenıi dlörıt yılık dönemde yeni ıkuırulüın iışe başlayabilmesi liçıin seçimlıerin Temmuz ayımda yapıtoaısı ilkesi betnıkn-
senmişitir. 

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

Madde 6. — Maddede Başsavcıların, Başkanunsözcülerinin düşüncelerini bildirmeleri ve toplantıya.katıl
maları öngörülmüştür. Metinlerin kısa yazılmasını sağlamak üzere birtakım deyimlerin açıklanması yapılmış
tır. Ayrıca bu tasarıda, Başsavcılık, Başkanunsözcülüğü denilmeyip Başsavcı, Başkanunsözcüsü denilmiş ol
duğundan, anılan görevlilerin bu kanuna göre yapacakları işleri, yardımcılarına da yaptırabileceklerinin açık
lanmasında tartışmaları önlemek için yarar görülmüştür. 

Madde 7, 8 ve 9. — Anayasa Mahkemesinin kuruluşu ve Yargılama . Usulleri Hakkındaki: jtanunun ilgili 
hükümleri gözönünde tutularak, maddeler metninde açıkça ifade olunduğu üzere, Uyuşmazlık.-Mahkemesi 
Başkan ve üyelerinin, kendilerine gelen dava ve işlere bakmalarının cazip olup olmadığı halleri ve bu hal
lere istinaden çekinmeleri ile ilgili hükümleri, reddedilmeleri halinde uygulanacak işlemleri belirtilerek düzen-
lenmıiştir. 
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Makide 1Q ve- İH.ı — UprşmaziifcKçı&arma, yürörlüktedbtduııan'fca^^ 

te -oltaafah? da^aıım::jgâagBVvuyuşaıa2İığın^^bu- safhada halletmek-- imkânım verir;; B^maAim^ikf--v^^0aa^k' 
çıfcannanadü^idari.ive^as^ 

Büvyetlki,;.yaBgı "meneiincergörev* itirazının reddi üzenine, kamın yarasnaolaiak^ uyuşmazlığa* ikomısuna gö
re -jilgüiiiBaiŞsaaca veya.JBttşkammsözaösü tarafından kullanılacaifetır.r Bü suretleTürlriye Cümhöriyefei Anayasası* 
niödkatel :etltiğiî3adli,iidarirvenasfceri: yargı mercilerinin ayrılığıprensibinin ihlali ve ayrı tanzimlere ta'bi tuta-
lanr^JdliiiJdaa veraskeri yargıç merilerinin yekdiğerinin görev^hadütknha. tecavüzleri' önlenmiş ola<»ktav 

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

önce, .görev itirazında bulunan kişi veya makamın, görev itirazını .reddeden yarg^.. merciine başvurması 
esasının kaJbulü uygun görülmüştür. Uyuşmazlık çıkarma isteğigdeJbaşyurmaların.ıbir..süre ile sonuçlandırılma^ 
sı gerekli görülmüş ve istek için^ 15 günlük bir süre yeterJi.bulımmuştınu 

Davayı gören,yer adli,,idari veya askeri Ibir mahkeme olabileceğinden;metinde genel. olarak-.ırahfceme sd-. 
zü yerine yargL mercii sözü kullanılması, uygun bulunmuştur. 

Görülmekte olan bir davada, gecikmelere yer verilmesini önlemek iç̂ in "ilgililerin yani görevitirazında buk, 
lunan kişi.ve makamın, yalnız bir defa olmak üzere, uyuşmazlık çıkarılması isteme soluna gitmelerini -mum' 
kün kılacak şekilde maddeye bir fıkra eklenmiştir. , \ 

Maddte-14, 15 ve 16. — Olumsuz görev uyuşmazlığı, bu maddede tarifini bulmaktadır. Olumsuz görev 
uıyuşmazlıılklarn görevli yargı mereiıinıin beürömesıini hedef tuttuğuna göre bunun kısa zamanda belli edilmesi 
gerekir.- Bu maksatla uyuşmazlığın çözülmesi için bir başvurma süresi tayin edilmiştir. 

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

Uyuşmazlık çıkarmak için başvurmadan sonra yapılan usuli. muameleler görev uyuşmazlığında, da .uygu
lanmaktadır. Ancak, bu uyuşmazlığın çözülmesini istemek için taraflarla birlikte ceza davalarında «İlgili ma
kam» da-görevli' gösterilmiştir; Buradaki «ilgili makam» davanm görüldüğü merci itibarıyla Cumhuriyet 
Savcısı^ Askeri» Mrfhkeme Savcısı veya varsa idari yargı mercimde Başkanunsözcüsünün bu kademedeki görev
lileridir. 

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

Ancak olumlu görev uyuşmazlığının bir özelliği olarak,.iki ayrı yargı: merciinde, birer dosya .vardır. Her 
mahkemede de yargılamaya devam., olunabilir. Onun için uyuşmazlık.. mahkemesine başvuran ilgili Başsavcı 
veya ,Başk,anun$özcüsünün her iki yargı merciine de bu durumu haber vermesi lüzumu işaret edilmiştir. Bu 
yargı .mercilerinin Uyuşmazlık «Mahkemesi kararım beklemesi de aşağıdaki madde hükmü gereğidir. 

Madde 18. — Olumlu uyuşmazlıklarda Uyuşmazlık Mahkemesi kararının gecilanesi üzerine yargı mercile
rinin .davaya bakarak birbirine karşıt kararlar, vermeleri tehlikesi bulunduğundan,- yargı mercilerinin böyle 
durumlarda Uyuşmazlık Mahkemesi kararını beklemeleri, zorunlu görülmüştür;. 

Madde«19,- 20 ve 21. —Genel Gerekçede açıklandığı üzere yargı mercilerinin uyuşmazlığın çözülmesi 
için rUyuşmaizhfc Mahkemesine başvurulması yolu öngöıülmüş olduğundan, bu başvurmanm koşullannı ve 
Uyuşmazlık Mahkemesince uygulanacak usul kurallarını göstermek üzere bu maddeler kaleme alınmıştır. Bü 
kurallar Türk hukuk düzenine yemi giren kurallardır. 

Madde 22. — işin Uyuşmazlık Mahkemesine verilmesinden sonra, davalara bakılması geri bırakılacağı
na, göre, gerek hukuk ve gerek ceza alanında evvelce davaya bakan yargı meretlerinden verüefl'ted'bMeFİe, 
tutuklamaların: süresiz -bir ^beklemeye terkedilmesi düşünMemeyecegindeıt iddiayıdır ki, Uyuşmazlık; Mahkeme--
sinek»fü$t-ay içinde Jcarar çıkması lüzumu ve aksi halde malıkıemeı^udavayaıdevaûî etmesi; ve bu suretle ted-
birîetr h&kkaıda ?gefekK, karara veımesdmn kabulü bir zaruret-haini. almıştır. Fakat tnı kayıt maksadı temine 
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kâfi gelmediğinden ikinci bir sınırlandırmanın da yargı merciinde yapılması gerekli görülmüş ve bu maksatla 
Uyuşmazlık Mahkemesinin görevli yargı merciini bildirmesinden sonra altmış gün içinde görevli yargı mer
ciinde bu tedbirler hakkında yeniden bir karar verilme ligi takdirde, tedbirin kendiliğinden kalkacağı esası be
nimsenmiştir. Fakat buna rağmen tedbirlerin, nazari de olsa, üç ay mahkeme kararı, iki ay da davayı gören 
yargı merciinin kararı olmak üzere beş aylık bir süre ile istemsiz devam etmesi mümkün bulunmaktadır. 
Mahiyetlerine göre böyle uzunca bir müddet tedbirlerin işlemsiz devamı tarafların ağır zararlarını doğurabile
ceğinden bekleme süresi içinde tarafların son kararı veren yargı merciine başvurarak tedbirlerin kaldırılması
nı isteyebilmeleri kabul edilmiştir. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Madde 31, 32, 33, 34 ve 35. — Bu maddelerde çeşitli hükümler sevk edilmiştir. Konuları esasen açıktır. 
Yalnız 31 ve 32 nci maddeler dolayısıyla açıklama gerekli görülmüştür, 4788 sayılı Uyuşmazlık Mahkemesi 
kurulması hakkındaki kanundan farklı şekilde tasan; bir taraftan uyuşmazlık çıkarma konusunda yeni hü
kümler getirmesi, diğer taraftan yeni teşkil olunan Askeri Yüksek İdare Mahkemesi ile Danıştay arasında 
çıkacak uyuşmazlıklarla birlikte adli, idari ve askeri merciler arasında meydana gelecek görev ve hüküm 
uyuşmazlıklarını çözümleyici hükümler getirmiştir. Gerçekten bu hususların, kurulması öngörülen Uyuşmaz- . 
lıfc Mahkemesinin iş hacmini önemli ölçüde artıracağı düşünülerek mahkemenin etkin bir şekilde çalışabil
mesi için raportörlük ve kalem teşkilatı kurulması zorunlu olmuştur. 
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Geçici. raportörler, Uyuşmazlıfc _ Mahkemesi. Başkanının isteği, .ve ilgilinin muvafakati ile-.en az .yedinci de
rece aylığını almış,bulunan;*.hâkim veya. hâkimler.kanunu„ gereğince hâkimlik.ve savcılı'k.sınıfından•sayılan 
hizmetleri Jfa~ edenlerle, askeri hakim ve savcılar, Danıştay, Yandımcıları.ve^kanunsözcüleri arasından, men
sup oldukları. müesseselerin yetkili mercileri taralından tayin, edilmeleri ve bunların işleri ile .terfileri ve rapor 
törlükte geçirdikleri meslek süreleri ^düzenlenmiştir» Ayrıca kalem.. muamelelerinin, ifası için.. bir başkâtip > ve 
dört kâtip. Uyuşmazlık, Mahkemesi Başkanlığı, emrinde devamlı..olarak çalışması kabul edilmiş ve bunlardan 
bir başkâtip ile M kâtibin Yargıtaydan iki 'kâtibin die Danıştaydan Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanının tale
bi üzerine mensup oldukları müesseselerce tayinleri ile terfi ve özlük işleri ve.meslekte geçirdikleri süreler ile 
ilgili hususlar belirtilmiştir. 

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

Madde "S?.' —-Anayasa Mahkemesi kararlarınınAnayasanın değişik 152 nci maddesinin birinci fıkrası 
uyarınca' kesin- oluşunun ve "sözü edileiı maddenin son ffkrasr uyarınca bütün organları ve herkesi bağlayıcı 
nitelikle bulunmasının uyuşmazlık' Mahkemesi görevleri üzerindeki etkisi, Anayasa Mahkemesi kuruluş ka
nununda olduğa; gibi - Uyuşmazlık Mahkemesi kuruluş kanununun dahi konusudur, 34 ncü madde bu düşün
ceye ve Anayasanın;' az önce belirtilen ilkelerine göre düzenlenmiştir. Yargı mercilerinin görevsiz oldukian-
nr bilditoen kbsin ya-da kesinleşmiş kararları- olsa-bile Anayasa Mahkemesi kararı karşısında bu kararlarını 
kaldırıp kendilerini görevli' sayacaklarını belirtmek üzere, «Kendilerinin Anayasa Mahkemesinin kararı ile 
çaıta§an'kesin veya-kesinleşmiş bir "kararı bulunsa bile» deyimi, ikinci fıkraya konulmuştur. 

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

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

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

Maddeci.:—K^dır^an^hülkıümlere^ilişfcin-'bU'madde ile- 9 Temmuz 1945 gün ve 4788 sayılı Uyuşmazlık 
Mahkemesi kurulması hakkındaki Kanun yürürlükten kaldırılmıştır. Kaldırılan hükümler arasına 4 . 6.1930 
tarih' ve 1684 sayılı. »Kânunnkonulmamıştır. ZiraAnayasa 'Mahkemesinin 2 . 6 . 1964 günlü, esas 1963/88, 
karar 1964/44 ;say^iLkâFarındaabetoildiği-üzere»(R^smi Gazete* 10 Şubat 1965 11925 sayı) 9 . 7 . 1961 günlü 
ve 334; sayıİL Anayasanın^ nci maddesinde- «Yâfgı yetkisi Türk Milleti adına bağımsız mahkemelerce kul-
lanıhE.»;»de!nilmektedi^ Anayasanın; 114 ncü maddesinin gerekçesinde de «Bir merciin kaza organı olarakf vasıf-
landınla'bilmesk için.) kkzai . bir usul. uygulanmasından1 başkar üyelerin de bağımsız olması ve hâkim niteliğini 
haiz ve' hâkim statüsündeı bulunması da şarttır, Memleketimizde idari kaza manzumesinde kaza ve vilayet 
idaı»^heyetleri,;.vergii itiraz; ve temyiz komisyonları, gümrük eksperler heyeti ve disiplin kurulları gibi 
tam bir kaza organı sayılmayacak merciler de mevcuttur...» denilmekle bunların tam bir kaza organı sayıl
mayacakları belirtilmiştir. 

4 . 6.. 1930 tarih ve 1684 sayılı Kanunun 1 nci maddesinden anlaşılacağı üzere çözümlenmesi Yargıtay Ce
za Genel Kuruluna bırakılan uyuşmazlıklar, bir, yandan umumi mahkemeler,, kararlar hâkimleri ve müstan-
tikler ve öte yandan idare heyetleri ve kaza salahiyetini haiz, sair makamlar arasında doğacak görev ve-yet
ki uyuşmazlıklarıdır. Karar hâkimleri 8 . 6 .. 1936 günlü ve 3006 sayılı Kanunla: kaldırılmıştır. Maddede sözü 
edilen «kaza salahiyetini haiz jmakamlar» yargı mercii değillerdir. Çünkü bu makamlar, Anayasanın kastettiği 
anlamda münhasıran: yargı mercii, olarak kurulmadıkları gibi,t bu (makamlarda görev almış olanlarda hâkim 
sıfatını taşımamaktadırlar. 
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Bundan ötüirfü bu heyetler ve makamlar Anayasanın 142 nci maddesindeki yargı mercilerinden sayıla
mazlar. Bunlarla öteki adli makamlar arasında çıkan uyuşmazlıkların çözümlenmesi, Anayasanın 142 nci 
maddesi hükmüne göre uyuşmazlık mahkemesinin görevine girmemektedir. Bu konuda Danıştay İkinci Dai
resi, niteliği bakımından, tartışmaya, yol açmaktadır. Danıştayın İkinci Dairesi idari dairelerden olmakla 
'birlikte Anayasa gereğince yüksek mahkemelerden biri olan Danıştayın idari veya kazai görev yapmaları ba
kımından bir ayırıma bağlı tutulmaya bütün dairelerini birer yargı mercii saymak gerekir. Bu sebeple Danış-
tayı ve onun bünyesi içinde olan.ikinci daireyi 1684 sayılı Kanunun birinci maddesinde sözü geçen idare 
heyetleriyle sair kaza salahiyetini haiz makamlar niteliğinde bir 'kuruluş olarak kabul etmeye yer yoktur. 

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

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

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

Geçici 5"nci madde.ile yeni kurulan seçimleri hemen yapılarak kanunun tümü ile yürürlüğe girdiği tarihte 
işei. başlanabilmesi • için- konulmuştur. 

Madde 42.:— Yürürlük rkuralı, mahkemenin kuruluş hazırlîlklarının tamamlanması için değiştirilmiştir. 
Madde 45.—Yürütme maddesidir. 

29 . 6. 1977 
Millet Meclisi Başkanlığına 

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

Trabzon Milletvekili İstanbul. Senatörü İstanbul Milletvekili 
Lütfi Göktas Ali Oğuz Süleyman Arif Emre 

Millet Meclisi Başkanlığına 
12 . 8 . 1977 

Millet- -Meclisinin 4- ncü döneminde hükümsüz kalan 1/117 esas sayılı tasarıyı yenili yorum.-
Gereğini' saygılarımla rica ederim. „ w „ ^ i •,• 

Sivas Milletvekili 
Azimet KöylüoğlU 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve. Kararlar 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 11.4. 197-4 

Sayı : 71-1473/2169 
Millet Meclisi Başkanlığına. 

Adalet Bakanlığınca - hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzr Bakanlar Kurulunca 10.4.1974 
tacüımde ,j kararlaştırılan «Uyuşmazlık; Mahkemesinin kuraluş ve işleyişi hakkında kânun tasarısı» ile gerek" 
çesr ili$ik^ olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını-saygıyla -arzederim. Bülent Etevit 
Başbakan 
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GEREKÇE 

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

1. Anılan 4788 sayılı Uyuşmazlık Mahkemesi kurulması hakkında ki kanunun 1 nci maddesinde de 
adli, idari ve askeri yargı mercileri arasındaki görev ve hüküm uyuşmazılklarının hukuk davaları alanında 
çözülmesi görevi Uyuşmazlık Mahkemesine verilmiştir. Bu kanunun yürürlüğe konulduğu 1945 yılında asker 
kişilere ilişkin idari davalar Askeri Yargıtayca çözümlenmekte idi. Bundan dolayı idari davalar alanında 
askeri yargı ile idari yargı arasında uyuşmazlık çıkması söz konusu idi. Ancak daha sonra kabul edilen bir 
kanun ile Askeri Yargıtayın idari davalara ilişkin görevi sona erdirilmiş bulunduğundan yürürlükte olan 
kanuna göre idari dava alanında idari yargı ile askeri yargı arasında uyuşmazlık çıkması olanağı kalma
mıştır. Yalnız Anayasanın Danıştayya ilişkin 140 nci maddesine 20 . 9 . 1971 günlü ve 1488 sayılı Anayasa de
ğişikliği ile eklenen altıncı fıkraya göre asker kişilerle ilgili idari eylem ve işlemlerin yargı denetimi yeni ku
rulacak olan «Askeri Yüksek tdari Mahkemesi» ne verilmiştir. Bu fıkra, Danıştayı düzenleyen maddeye ek
lenmiş ise de bu mahkemenin adı ve kendisine verilen görevin niteliği dolayısıyla askeri bir mahkeme oldu
ğunda kuşku yoktur; o halde Anayasanın 142 nci maddesinde anılan «Askeri Yargı Mercileri» deyiminin 
kapsamına bu mahkemede girecek başka deyimle bu mahkeme ile Danıştay arasında görev ve hüküm uyuş
mazlığı söz konusu olabilecektir. Bu durum karşısında tasarıda bu yön gözönünde tutulmuştur. 

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

2. Yürürlükteki 4788 sayılı «Uyuşmazlık mahkemesi kurulması hakkında kanun» da mahkemenin kuru
luşunun Askeri Yargıyı ilgilendiren bir davanın söz konusu olup olmamasına göre değişik bir kuruluş olma
sı ilkesi benimsenmiş ise de böyle bir değişiklik kuruluş bir bakıma sakıncalıdır. Zira kuruluşun uyuşmaz
lığın niteliğine göre değişmemesi ve mahkeme içinde uyuşmazlığın ilgili olduğu yargı kollarından başka 
konularındaki bir, iki hâkimin dahi bulunması, kararların daha yansız biçimde verilmesini sağlayabileceği 
gibi mahkeme kurulunun gündemdeki konulara göre bir toplantı gününde bir, iki kez değişmesi sonucunun 
doğması gibi uygulama zorlukları dahi önlenmiş olacaktır. Mahkemenin her zaman için üç yargı kolundan 
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gelen üyelerle kurulması ilkesi benimsenmelidir. Buna göre Yargıtaydan, bir asıl, bir yedek üye Hukuk Ge
nel Kuruluna katılan Yargıtay Başkan ve üyeleri; bir asıl, bir yedek üye de Ceza Genel Kuruluna katılan 
Yargıtay Başkan ve üyeleri arasından Yargıtay Büyük Genel Kurulunca; iki üye Damştaydan, bir üye Askeri 
Yargıtaydan ve bir üye de Askeri Yüksek idari Mahkemesinden seçilmek üzere kurulun kurulması gereke
cektir. Uyuşmazlık mahkemesinde incelenip karara bağlanacak işlerin hukuk sorunları olması karşısında As-
kesi Yüksek tdare Mahkemesinden seçilecek üyenin herhangi bir subay üye olmayıp askeri hâkim niteliğin
de bulunması zorunludur. Nitekim yürürlükteki uyuşmazlık mahkemesi kurulması hakkında Kanunun ikinci 
maddesinin üçüncü fıkrasında Askeri Yargıtaydan seçilecek üyelerin adli üyeler olması kurula bağlanmıştır. 
Askeri Yargıtaydan o zamanki kuruluşuna göre Askeri Yargıtayda hem adli üyeler başka deyimle hâkim 
niteliğinde bulunan üyeler, hem de subay üyeler, hâkim niteliğinde bulunmayan üyeler, vardır; bugünkü 
Askeri Yargıtayda ise yalnızca hâkim niteliğinde bulunan üyeler mevcuttur. (Anayasa, değişik madde 141). 
Bu bakımdan Askeri Yargıtaydan gelecek üye için böyle bir kurula İhtiyaç yok ise de, bugün yürürlükte 
bulunan yasanın gözönünde tuttuğu ilkenin, Askeri Yüksek idare Mahkemesinden gelecek üye için öngö
rülmesi, hukuki bir zorunluktur. 

3. 4788 sayılı Uyuşmazlık Mahkemesi kurulması hakkındaki Kanunda uyuşmazlık çıkarma, idarenin di
leği üzerine Başkanunsözcüsünün uyuşmazlık mahkemesine başvurması yoluyla olabilir ve bir de daya ile il
gili olan taraflar uyuşmazlık mahkemesine başvurarak görev veya hüküm uyuşmazlıklarının çözülmesini is
teyebilirler. Oysa Fransa'da uzun uygulamalar sonunda beliren ihtiyacı karşılamak üzere belli koşullar altında 
mahkemelere dahi uyuşmazlık çıkarma yetkisi tanınmıştır. Fransa Uyuşmazlık Mahkemesi sisteminde 1960 
yılında yapılmış olan değişikliğe göre bir adli veya idari mahkemenin baktığı bir dava da mahkeme, belli ko
şullar altında görev yönünün incelenmesini, kendiliğinden uyuşmazlık mahkemesinden isteyecek ve uyuşmaz
lık mahkemesi karar verinceye kadar elindeki davanın incelenmesini durduracaktır. Bu kural 334 sayılı Ana
yasamıza göre bakmakta olduğu bir davada uygulanacağı bir kanun hükmünü Anayasaya aykırı gören bir 
mahkemenin elindeki davanın incelenmesini erteyeleyerek kanun hükmünün Anayasaya aykırı olup olma
dığım karara bağlamasını Anayasa Mahkemesinden istemesine benzemektedir. (Anayasa değişik madde 151). 

4. Yukarda kısaca temas edilen Fransız sistemindeki bu yenilik birçok olumsuz görev uyuşmazlıkları
nın daha çıkmadan önce çözülmesini ve gerek gider, gerek zaman bakımından birçok kazançlar elde edil
mesini sağladıkları için çok yararlıdır. 

Davaların uzamasından yurttaşların haklı olarak yakınlığı ülkemizde bu uzamaların nedenlerinden biri 
de özellikle idari ve adi yargı arasındaki görevsizlik kararlarıdır. Bundan başka bir yargı merciinde yıllar 
boyu görüldükten sonra temiyiz merciince görev yönünden bozulan kararlar da yurttaşları hayli zarara sok
maktadır. Bugün adli mahkemeler arasında bu tür görevsizlik kararları hayli seyrekleşmiş ise de adli mah
kemelerin kararlarının idari mahkemelerin görevli olduğu yönünden bozulmasına oldukça silk raslanmafctadir. 
Bu uzama nedenlerini ortadan kaldırmak için Fransız hukukunda 1960 yılında benimsenen çözümü hukukumuz -
da da benimsemek ve Uyuşmazlık Mahkemesi Kanununa Fransa'dakine benzer kurallar koymak çok yararlı ola
caktır. Bunun için oradaki gilbi yargı mercilerinin görevsizlik kararı ile kendilerinin değil işi gönderen yargı mercii
nin görevli .olduğu kanısına vardıklarında, görevsizlik, karan vererek olumsuz görev uyuşmazlığına yol aça
cakları yerde, görev yönünün incelenmesini Uyuşmazlık Mahkemesinden istemeleri gerektiği hükme bağlan
mıştır. Ayrıca altyargı merciinin verdiği bir karan incelerken o yargı merciinin görevli olmayıp diğer yargı 
kolundan bir yargı merciinin görevli olduğu kanısına varmış olan Yargıtay ve buna benzer durumlarda tem
yiz incelemesi yapan Danıştay ve Askeri Yargılayın da alltmahkemeler gibi Uyuşmazlık Mahkemesinle başvu
rabileceğini kabul etmek yerinde olacaktır. Yalnız temyiz incelemesi yapan yüksek mahkemeler için böyle 
durumlarda Uyuşmazlık Mahkemesine başvurma zorunluğu olmayıp Fransa'da olduğu gibi onların takdir
lerine bırakılmış ve bu bakımdan onlara yalnızca Uyuşmazlık Mahkemesine başvurma yetkisi tanınmıştır. 
Gerçekten görevsizlik durumunun çok açık bulunması halinde Uyuşmazlık Mahkemesini boş yere çalıştırma
nın bir anlamı yoktur. Böyle durumlarda temyiz mercileri incelendikleri kararı görev yönünden bozarak işi 
daha kestirme bir yoldan çözüme kavuşturabilirler. Ancak görev yönünün hukuk açısından 'tartışılabilecek 
nitelikte bulunduğu durumlarda bu mahkemelerin Uyuşmazlık Mahkemesine başvurma yetkilerini kullanma
ları olağandır. 
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Tasarıda mahkemelerin UyuşmazMc Mahkemesinden görevkonusunu incelemesini istemleri, uyuşmazlık 
mahkemesine başvurmak için başlı başınla bir yol olamk düzenienmfiştir.-

4^ Uyuşmazlıkl çikarmanın - yalnız ceza davaları - dışındaki- alanlarda kabul "ediknesıi- doğru »değirdir. Ceza 
alanında! da4dâri yargr ile ^adli yargı-veya adli1 yargı ile-askeri-ceza yargısı arasında ölümlü veya- olumsuz-
göreıv uyuşmazlığı' doğduğu gibi uyuşmazlık çıkarılması'ilkesi de benimsenımdidir. Çünkü ibu-yol, görev soru
nunun bir an-önce çözülerek*ceza davasının daha-çabuk bitirilmesine yarayacaktır. Uyuşmazlık çıtkarma-
ye^isinin sanıMarda değil-, ilgili Başsavcı veya Başka nunsözoüsünde olmasrve ilgii Başsavcı veya Başkanun-
sözcüsünün.* uyuşmazlık- çikanlmatsı/ jısitemirade bulunmazdan önce davanın durduralmasaınınsöz konusu edil-
memesi- dolayısıyla sanıkların, örneğin • hâkim reddi isteminde bulunarak yerine göre kötü ıdüşünee ile dava
ları uızattıiktarı-gibi, davallm uzatmak • için ıbıu yola başvuracakları biçimde bir sakınca dahi ileri slürülemıaz. 

5., Görev uyuşmazlıkları! genellikle davayı açanı yurttaşlara yülkletiileibilecdk bir kusur ile .ilgili değildir; 
zira olağan durumda-lber jdavacv davasının, çabuk. bitmesini. ister.. Görev uyuşjmazli'kllaırıı, genellikle yargı dü
zenlerine ilişkin esasların yeiterince kesin olmamasından doğmaktadır. Bunun için. belge efcsıiklkleri! yüzümden' 
istemlerin reddblunup işlerin sürüncemede kalmasını önlemek üzere belge eksikliklerinin ilgili Başsavcı veya 
Başkanunsözcüferineey ortların gözünden kaçan eksıMiklerin de Uyuşmazlık 'Mahkemesince tam amilatılması il
kesi benimsenmiştir, 

6. Tasarııda, yabancı kölimeler yerine, imkân nispetinde, Türkçe söz ve terimler kMlânıltmıştır. 
Tasarıda, her maddeye başlıklar konulmak suretiyle maddelerin konulan gösterilmiştir. 

MADDE GEREKÇELERİ 

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

Bu. maddenin son fıkrası hüUanü ile, 29 Haziran. 1938 tarihli ve 3533 sayılı «Umumi, mülhak ve hu
susi. bütçelerle. idare edilen daireler ve belediyelerle sermayesinin tamamı Devlete veya belediye veya-hu
susi idarelere ait daire ve müesseseler arasındaki ihtilafların tahkim yolu ile halli hakkındalikamın» da.ön
görüldüğü gibi, kanun hükmü icabı olarak hakeme buşvurulması gereken ihtilaflarda, hakem mercii ile 
diğer yargı mercileri arasında meydana gelecek görev ve hüküm uyuşmazlıklarının da bu kanun hükümleri 
dahilinde" halledileceği saptanmış bulunmaktadır. Ancak,- hakem mercii ile diğer yargı mercileri' arasındar mey
dana gelecek uyuşmazlıkların, Uyuşmazlık Mahkemesine gidebilmesi için hakemin, hâkim niteliğini haiz ve 
hâkim statüsünde olması gerekmektedir; zira Anayasamız 142 noi maddesinde, yargı mercileri-arasındaki 
görev ve hüküm uyuşmazlıklarının çözülmesinden bahsetmektedir. Anayasa sistemi bakımından yargı merci
inden neyin anlaşılması gerektiği ise 114 ncü madde gerekçesinde açıkça ifade edilmiştir. Buna göre bir 
merdin kaza organı olarak vasıflandırılabilmesi için kazai bir usul uygulanmasından başka üyelerin de 
bağımsız olması ve hâkim niteliğine haiz ve hâkim statüsünde: bulunması da-şarttır. 

Bu. itibarla, 3533 sayılı Kanunun ikinci maddesine göre Bakanlar Kurulunca, bu kurulun üyelerinden biri 
umumi bütçeye dahil daireler arasında tahaddüs edecek ihtilâfları hal , için hakem tayin edildiği takdirde, 
hâkim niteliğine haiz olmayan, ve hâkim statüsünde bulunmayan bu hakemlin faaliyetleri kazaii nitelikte ol
makla birlikte, bu şekildeki hakemlik, Anayasamız.bakımından yargı mercii sayılmayacak ve binnetice bu 
mercü ile diğer yargı mercileri arasında çıkacak görev ve hüküm uyuşmazlıkları Uyuşmazlık , Mahkemesinde 
halledilemeyecektir. Bu sebepledir ki, 9 Temmuz 1945 tarihli ve 4788 sayısı «Uyuşmazlık .Mahkemesi kurul
ması» «hakkımda kanun» un 19 ncu maddesinden farklı olarak, tasarıda, 3533 sayılı Kanuna atıfta bulunul
mamış ve bunun yerine, bu maddenin „son fıkrası hükmü sevk edilmiştir. 

Madde 2. — Mahkemenin kuruluşu gösterliılmjştir. 

Madde 3. — Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanının, Anayasa Mahkemesi asıl ve yedek üyeleri arasından 
seçilmesi, Anayasanın'142 nci maddesi hükmüdür. Bu aınakurala uyularak Başkanın mazereti ballnıde ıbu 
mahkeme Başkanlığının, Anayasa Mahkemesince kendi asıl ve yedek üyeleri arasından görevlendirilen bir 
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ı üyenin, yapması öngörülmüştür. 'İkinci «fıkra.kuralı iie.Başkanveklilinin her mazeret çıkmasında ayrı ayrı 
değil,. seçim- dönemi başlından- seçitaesiyletBaisJkan^efeiM seçimi için mahkeme toplantısının geri kalması ihti
mali önlenmek istenmiştir. 

Madde 4. — Uyuşmazlık Mahkemesi üyelerinin dlörit yıüliiik bir dönem için seçitaiş buâmaınları bu dö
nemlere bir başlangıç gösterilmesini gerekli kılmıştır. Adli yıl 6 EylüTde başladığına göre dört yıllık dönemin 
6 EylüTde başlaması uygun olur. Nitekim mahkemenin toplantı dönemi de buna göre düzenlenmiştir. 

. (Madde. 5, fıkra 2). Yenli dört yıllık dönemde yeni kurulan işe başlayabilmesi için seçimlerin Temmuz 
ayında yapılması ilkesi: benimsenmiştir. 

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

Madde 6. — Maddede başsavcıların, başkanun sözcülerinin düşüncelerini bildirmeleri ve toplantıya 
katılmaları öngörülmüştür. Metinlerin kısa yazılmasını sağlamak üzere birtakım deyimlerin açıklanması yapıl
mıştır. Ayrıca bu tasarıda, başsavcılık, başkanun sözcülüğü denilmeyip; başsavcı, başfcanmnsözcüsfü denil
miş olduğundan, anılan görevlilerin ıbu kanuna göre yapacakları işleri, yardımcılarına da yaptırabilecekleri
nin açılklanmasmda tartışmaları önlemek için yarar görülmüştür. 

Madde 7, 8 ve 9. — Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkındaki Kanunun ilgili 
r hiMJmtdvngÖB^imâe tiüitulaıralk, maddeler metninde açıkça ifade olunduğu üzere, Uyuşmazlık Mahkemesi 
iBaşkan ve .üyelerinin,i kendilerine gelen dava ve işlere bakmalarının * caiz olup olmadığı halleri ve bu hallere 
istinaden çekinmeleri ile ilgili hükümleri, reddedilmeleri halinde uygulanacak işlemleri belirtlilerelk düzen
lenmiştir. 

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

Bu yetki, yargı merciince görev itirazının reddi üzerine, kanun yararına olarak, uyuşmazlığın konusuna 
göre ilgili başsavcı veya başjkanunsiözcüsü tarafımdan kullanılacaktır. Bu suretle Türkiye Cumhuriyeti Ana
yasasının kabul ettiği adli, idari ve askeri yargı merdierinin ayrılığı prensibinin ihlali ve ayrı tanzimlere 
tabi tutulan adli, idari ve askeri yargı mercilerinin yekdiğerinin görev hudutlarına tecavüzleri önlenmiş ola
caktır. 

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

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

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

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

Maddeı-14, 15 ve 16.— Olumsuz görev .uyuşmazlığı, bu maddede tarifini bulmaktadır. Olumsuz görev 
• uyuşmazlıkları. görevli' yargı merciinin belirtilmesini hedef tuttuğuma göre bunun kıtsa zamanda belli edilme
si gerekir. Bu maksatla uyuşnaazlığmi çözülmesi için bir başvurma süresi tayin edilmiştir. 

Olumsuz görev uyuşmazlıkları. açılan bir dava hakkında bir yargı merciinin görevsizlik kararı vermesin
den- sonra 'görevli gösterilen yargı; merciine dosyanın verilmesi üzerine, bu yargı merciinden de aynı mahi
yette- karar serilmesi suretiyle doğabileceği gibi bir iş hakkında ayrı ayrı yargı mercilerine dava açılması 
üzerine, bu yargı, mercilerinin .kendilerini görevli görmeleri suretiyle verdikleri kararlar, üzerine de. doğabilir. 
Her iki halde uygulanacak hüküm, aynıdır. 

Uyuşmazlık çıkarmak için başvurmadan sonra yapılan usuli muameleler görev uyuşmazlığında da uy
gulanmaktadır. Ancak, bu uyuşmazlığın çözülmesini istemek için taraflarla birlikte ceza davalarında «ilgili 
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makam» da görevli gösterilmiştir. Burdaki «İlgili makam» davanın görüldüğü merci itibariyle Cumhuriyet 
Savcısı, askeri mahkeme savcısı veya varsa idari yargı merciinde başkanunsözcüsünün bu kademedeki gö
revlileridir. 

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

Ancalk olumlu görev uyuşmazlığının bir özelliği olarak, iki ayrı yargı merciinde birer dosya vardır. Her 
mahkemede de yargılamaya devam olunabilir. Onun için Uyuşmazlık Mahkemesine başvuran ilgili Baş
savcı veya başkanunsözcüsünün her iki yargı merciine de bu durumu haber vermesi lüzumu işaret edilmiştir. 
Bu yargı mercilerinin Uyuşmazlık Mahkemesi kararını beklemesi de aşağıdaki madde hükmü gereğidir. 

Madde 18. — Olumlu uyuşmazlıklarda Uyuşmazlık Mahkemesi kararının gecikmesi üzerine yargı mercile
rinin davaya bakarak birbirine karşıt kararlar vermeleri tehlikesi bulunduğundan, yargı mercilerinin böyle 
durumlarda Uyuşmazlık Mahkemesi kararını beklemeleri, zorunlu görülmüştür. 

Madde 19, 20 ve 21. — Genel gerekçede açıklandığı üzere yargı mercilerinin uyuşmazlığın çözülmesi için 
Uyuşmazlık Mahkemesine başvurulması yolu öngörülmüş olduğundan, bu başvurmanın koşullarını ve uyuş
mazlık mahkemesince uygulanacak usul kurallarını göstermek üzere bu maddeler kaleme alınmıştır. Bu ku
rallar Türk hukuk düzenine yeni giren kurallardır. 

Madde 22. — İşin Uyuşmazlık Mahkemesine verilmesinden sonra, davalara bakılması geri bırakılacağına 
göre, gerek hukuk ve gerek ceza alanında evvelce davaya bakan yargı mercilerinden verilen tedbirlerle, tu
tuklamaların süresiz bir beklemeye terkedilmesi düşünülemeyeceğinden dolayıdır ki, uyuşmazlık mahkeme
sinden üç ay içinde karar çıkması lüzumu ve aksi halde mahkemenin davaya devam etmesi ve bu suretle ted
birler hakkında gerekli kararı vermesinin kabulü bir zaruret halini almıştır. Fakat bu kayıt maksadı temine 
kâfi gelmediğinden ikinci bir sınırlandırmanın da yargı merciinde yapılması gerekli görülmüş ve bu maksat
la Uyuşmazlık Mahkemesinin görevli yargı merciini bildirmesinden sonra altmış gün içinde görevli yargı mer
ciinde bu tedbirler hakkında yeniden bir karar verilmediği takdirde, tedbirin kendiliğinden kalkacağı esası 
benimsenmiştir. Fakat buna rağmen tedbirlerin, nazari de olsa, üç ay mahkeme kararı, iki ayda davayı gö
ren yargı merciinin kararı olmak üzere beş aylık bir süre ile işlemsiz devam etmesi mümkün bulunmakta
dır. Mahiyetlerine göre böyle uzunca bir müddet tedbirlerin işlemsiz devamı tarafların ağır zararlarını doğu
rabileceğinden bekleme süresi içinde tarafların son kararı yeren yargı merciine başvurarak tedbirlerin kal
dırılmasını isteyebilmeleri kabul edilmiştir. 

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

Madde 23. — Ceza alanında evvelden verilmiş bulunan tedbirler hakkında yukardaki esasın uygulanması 
mümkün ise de, tutuklama kararları hakkında beş ay bir bekletmeye bırakılmasına hukuk bakımından im
kân görülemediğinden, yalnız tutuklama konusunda son kararı veren yargı merciinin Ceza Muhakemeleri Usu
lü Kanununun 112 nci maddesine göre tutukluluk halinin devam edip etmemesi hususunda kendiliğinden 
inceleme yaparak bir karar vermesi gerektiği esası, belirtilmiştir. 
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Maddenin birinci fıkrasında ilk kez tedbir kararı verecek mercii dahi belirtilmiştir. Maddenin üçüncü 
fıkrasıyla uyuşmazlık çıkarma ve yargı merciince görevli merciin belirtilmesi istemiyle Uyuşmazlık Mahke
mesine başvurma durumlarında tedbir kararı vermek üzere görevli bulunan yargı mercii belirlenmiştir. 

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

Madde 25. — Hüküm uyuşmazlıklarında hukuk ve ceza davalarının gösterdikleri özellik nazarı itibara 
alınarak çözümlerinde Danıştay Yargılama Usulü Kanunlarının bu kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uy
gulanacağı kabul edilmiştir. 

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

Halen yürürlükte bulunan 4788 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinde şekil bakımından noksan kabul edilen 
başvurmalar için otuz gün içinde, yeniden başvurulmak üzere uyuşmazlığı çıkaran savcı veya mahkemeye, 
başvuran tarafa bildireceği yazılıdır. Ancalk, bu tasarı ile uyuşmazlığın çözülmesi için usul ve işlemlere göre, 
kim tahrik ederse etslin, başvurmaları ilgili başsavcı veya Başkanunsözcüsü tarafından Uyuşmazlık Mahkeme
sine intikal ettirilecektir. Noksanlar, bu makamlar tarafından ikmal edilmiş olacaktır. Buna rağmen mah
kemece tamamlanması gereken hususlar varsa bunların da mahkeme başkanı tarafından tlamarnfatılması müm
kündür. Kaldı ki, Uyuşmazlık Mahkemesine intikal etmiş bir müracaat var demektir. Bu başvurma redde
dilmeden aynı konu hakkında (ikinci bir başvurmanın hukuki bir sebebi de olamaz. Bu sebeplerle tasarıya 
halen yürürlükte bulunan kanunun 16 ncı maddesinin son iki fıkrasının alınmasına lüzum görülmemiştir. 

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

Madde 29. — Uyuşmazlık Mahkemesi kararlarının kesin olması kuruluşundan doğan bfir zorunluk ve 
Anayasa hükmü gereğidir. Uyuşmazlık Mahkemesi kararlarının Resmi Gazete ile yayımlanması hakkında yü
rürlükte bulunan kanundaki hüküm bunlardan yalnız ilke kararları ile mahkeme başkanı tarafından yayım
lanması uygun görülen kararlara hasredilmiştir. Zira şimdiye kadar geçen uygulamalardan da çok defa bir
birinin benzetti olan olaylara ait kararların yayımlanmasından hiçbir fayda olmadığı anlaşılmıştır. 

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

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

Bu bakımdan kararlar arasındaki aykırılığın yine Uyuşmazlık Mahkemesi tarafından, bir ilke kararı ile 
giderilmesi mümkün olabilir. Bu yenli ilke kararlarının gerekçeleri ile birlikte açıklanacağı maddede yer al
mış; bulunmaktadır. 
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İlke karlarları etkisi belli olayla sınırlı bulunmayan kararlardır. Nitelikleri itibariyle bir çeşit içtihatları 
birleştirme kararları hüviyetini göstermektedir. Bu yönden ilke kararlarında nisap ve geçerlik bakımından ba
zı farklılıklar kabul etmek zorunluluğu vardır. 

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

İlke kararlan, hüküm uyuşmazlıklarında da söz konusu olabilir. Hüküm uyuşmazlıklarında esasa ilişkin 
ilke kararı; adli, idari ve askeri yargının alanına giren bir konuya ilişkin ilke kararı olacağı 'için böyle bir ka
rarın* adli, idari ve askeri yargıyı bağlaması, onların görev alanlarına geçme anlamına gelir ki, Anayasa dü
zenimiz ile böyle bir durum bağdaştınlamaz; zira her yargı dalı, Anayasanın dayandığı ilkelere göre kendi 
alanına giren konuları çözmekle görevlendirilmiştir. Onun için görev konusundaki ilke kararlarının; hem Uyuş
mazlık Mahkemesini, hem de bütün yargı merdilerini, hüküm uyuşmazlıkları dolayısıyla verilecek esasa iliş
kin ilke kararlarının ise yalnızca Uyuşmazlık Mahkemesini bağlayacağı kabul edilmek gerektir; madde bu
na göre düzenlenmiştir. 

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

Geçici raportörler, Uyuşmazlık Mahkemesi başkanının isteği ve ilgilinin muvafakati ile en az yedinci de
rece aylığını almış bulunan; hâkim veya hâkimler kanunu gereğince hâkimlik ve savcılık sınıfından sayılan 
hizmetleri ifa edenlerle, Askeri hâkim ve savcılar, Danıştay yardımcıları ve kanunsözcüleri arasından men
sup oldukları müesseselerin yetkili mercileri taralından tayin edilmeleri ve bunların işleri ile terfileri ve ra
portörlükte geçürdikleri meslek süreleri düzenlenmiştir. Ayrıca kalem muamelelerinin ifası için bir başkâtip ve 
dört kâtip Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığı emrinde devamlı olarak çalışması kabul edilmiş ve bunlardan 
bir başkâtip ile tiki kâtibin Yargıtay'dan iki kâtibin de Danıştay'dan Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanının tale
bi üzerine mensup oldukları müesseselerce tayinleri ile terfi ve Özlük İşleri ve meslekte geçirdikleri süreler 
ile ilgili hususlar belirtilmiştir. 

Madde 36. — Uyuşmazlık Mahkemesinin ve bu mahkemeyi ilgilendiren konularda başsavcılarla Başkamın-
sözcülerinin belge ve bilgi toplama yetkileri, birer Anayasa yargı organı bulunan Danıştay ve Anayasa4 Mah
kemesinin bu konulardaki yetkilerinim doğrultusunda düzenlenmiş ve böylece bir boşluk doldurulmuştur. 

Madde 37. —Anayasa Mahkemesi kararlarının Anayasanın değişik 152 nci maddesinin birinci fıkrası 
uyarınca kesin oluşunun ve sözü edilen maddenin son fıkrası uyarınca bütün organları ve herkesiı bağlayıcı 
nitelikte bulunmasının Uyuşmazlık Mahkemesi görevleri üzerindeki etkisi, Anayasa Mahkemesi kuruluş: Ka
nununda olduğu gibi Uyuşmazlık Mahkemesi kuruluş Kanununun dahi konusudur. 34 ncü madde bu düşün
ceye ve Anayasanın az önce belirtilen ilkelerine göre düzenlenmiştir. Yargı mercilerinin görevsiz oldüklannı 
bildiren kesin ya da kesinleşmiş kararları olsa bile Anayasa Mahkemesi kararı karşısında bu kararlarını kaldı
rıp kendilerini görevli sayacaklarını belirtmek üzere, «Kendilerinin Anayasa Mahkemesinin kararı. lile çatı
şan kesin veya kesinleşmiş bir kararı bulunsa bile»ı deyimi, ikinci fıkraya konulmuştur. 

Madde 38. — Uyuşmazlık Mahkemesi Başkan ve üyelerine katılacakları her'toplantı günü için verilecek 
ücreti kapsamaktadır. Uyuşmazlık Mahkemesi Başkan ve üyeliği tıpkı Yüksek Seçim Kurulu Başkan ve üye
liği gibi ek bir hizmettir. Hizmetler arasında hakkaniyet ve eşitlik sağlanmak üzere bu mahkeme ;Başkan ve 
üyeler'i ile yedek üyelerine katılacakları her toplantı günü için ek ücret verilmesi uygun görülmüş ve açıklanan 
işbu* sebepler - karşısında 31 nci madde ile geçici raportörlere de asli görevlerine ek görev karşılığı ödenek 
verilmesi öngörülmüştür. 
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Madde 39. — Uyuşmazlık Mahkemesinin araç, gereç veşair ihtiyaçlarının Adalet Bakanlığı Bütçesine ek
lenecek ödenekle karşılanacağı ifade edilmiştir. 

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

Madde 41. — Kaldırılan hükümlere ilişkin bu madde ile 9 Temmuz 1945 gün ve 4788 sayılı Uyuşmazlık 
Mahkemesi kurulması hakkındaki kanun yürürlükten kaldırılmıştır. Kaldırılan hükümler arasına 4 . 6 . 1930 
tarih ve 1684 sayılı Kanun konulmamıştır. Zira Anayasa Mahkemesinin 2 . 6 . 1964 günlü, esas 1963/88, 
karar 1964/44 sayılı kararında belirtildiği üzere (Resmi Gazete, 10 Şubat 1965-11925 sayı) A . 7 . 1961 günlü ve 
334 sayılı Anayasanın 7 nci maddesinde «Yargı yetkisi Türk Milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılır.» 
denilmektedir. Anayasanın 114 ncü maddesinin gerekçesinde de «Bir merciin kaza organı olarak vasrflandırıla-
bilmesi için kazai bir usul uygulanmasından başka üyelerin de bağımsız olması ve hâkim niteliğini haliz ve 
hâkim statüsünde bulunması da şarttır. Memleketimizde idari kaza manzumesinde kaza ve vilâyet idare heyet
leri, vergi itiraz ve temyiz komisyonları, gümrük eksperler heyeti ve disiplin kurulları gibi tam bir kaza orga
nı sayılmayacak merciler de mevcuttur...» denilmekle bunların tam bir kaza organı sayılmayacakları belirtil
miştir. 

4 . 6 . 1930 tarih ve 1684 sayılı Kanunun 1 nci maddesinden anlaşılacağı üzere çözümlenmesi Yargıtay Ce
za Genel Kuruluna bırakılan uyuşmazlıklar, bir yandan umumi mahkemeler, karar hâ'kümleri ve müstantiMer 
ve öte yandan idare heyetleri ve kaza selâhiyetinıi haiz sair makamlar arasında doğacak görev ve yetki uyuş
mazlıklarıdır. Karar hâkimleri 8 . 6 . 1936 günlü ve 3006 sayılı Kanunla kaldırılmıştır. Maddede sözü edilen 
«kaza selâhiyetini haiz makamlar» yargı mercii değillerdir. Çünkü bu makamlar, Anayasanın kasdettliği anlam
da münhasıran yargı mercii olarak kurulmadıkları gibi, bu makamlarda görev almış olanlarda hâ'kim sıfatını 
taşımaktadırlar. 

Bundan ötürü bu heyetler ve makamlar Anayasanın 142 nci maddesindeki yargı mercilerinden sayıla
mazlar. Bunlarla öteki adli makamlar arasında çıkan uyuşmazlıkların çözümlenmesi, Anayasanın 142 nci mad
desi hükmüne göre uyuşmazlık mahkemesinin görevine girmemektedir. Bu konuda Danıştay ikinci Dairesi, ni
teliği bakımından, tartışmaya yol açmaktadır. Danıştaym İkinci Dairesi tdari Dairelerden olmakla birlikte Ana
yasa gereğince yüksek mahkemelerden biri olan Danıştaym idari veya kazai görev yapmaları bakımından bir 
ayırıma bağlı tutulmayan bütün dairelerini birer yargı mercii saymak gerekir. Bu sebeple Danıştayı ve onun 
bünyesi içinde olan ikinci daireyi 1684 sayılı Kanunun birinci maddesinde sözü geçen idare heyetleriyle sair 
kaza salahiyetini haiz makamlar niteliğinde bir kuruluş olarak kabul etmeye yer yoktur. 

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

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

Geçici Maddeler — Bu maddelerde geçiş dönemine ait hükümler konulmuştur. Bunların metinleri açık 
bulunduğundan genellikle herhangi bir gerçeği gerekli kılmayacak durumdadırlar, ancak geçici 5 nci madde 
dolayısıyla açıklama gerekli görülmüştür. 

Geçici 5 nci madde ile yeni kurulun seçimleri hemen yapılarak kanunun tümü ile yürürlüğe girdiği tarih
te işe başlanabilmesi için konulmuştur. 

Madde 42. — Yürürlük kuralı, mahkemenin kuruluş hazırlıklarının tamamlanması için değiştirilmiftir. 
Madde 43. — Yürütme maddesidir. 
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TRABZON MİLLETVEKİLİ LÜTFİ GOKTAŞ VE 2 ARKADAŞI İLE SİVAS MİLLETVEKİLİ AZİMET 
KÖYLÜOĞLU'NUN TEKLİFİ 

Uyuşmaz\& Mahkemesinin Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Kanun Tasarın 

I - BÖLÜM 

Genel Esaslar 

Mahkemenin Görevi : 

MADDE 1. — Adli, idari ve askeri yargı mercileri arasındaki görev ve hüküm uyuşmazlıklarını kesin ola
rak çözmeye yetkili bir «Uyuşmazlık Mahkemesi^ kurulmuştur. 

Özel kanun uyarınca hakeme başvurulmasının zorunlu olması halinde, eğer hakemlik görevi hâkim tarafın
dan yerine getirilmiş ise bu merci, davanın konusuna göre, yukarıdaki fıkrada yazılı adli veya idari yargı 
mercilerinden sayılır. 

Mahkemenin Kuruluşu : 

MADDE 2. — Uyuşmazlık Mahkemesi, bir Başkan ile altı asıl ve altı yedek üyeden kuruludur. Başkan, 
Anayasa Mahkemesince kendi asıl ve yedek üyeleri arasından seçilir. Bir asıl bir yedek üye Hukuk Genel Ku
ruluna katılan Yargıtay Başkan ve üyeleri, bir asıl bir yedek üye de Ceza Genel Kuruluna katılan Yargıtay 
Başkan ve üyeleri arasından, Yargıtay Büyük Genel Kurulunca, iki asıl iki yedek üye Danıştay Dava Dai
releri ile memurların ceza işlerine bakan dairenin başkan ve üyeleri, bir asıl ve bir yedek üye Askeri Yargı
tay Başkan ve üyeleri, bir asıl ve bir yedek üye de Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin hâkim niteliğine sahip 
üyeleri arasından, kendi Genel Kurullarınca seçilir. 

Başkanın Görevi : 

MADDE 3. — Uyuşmazlık Mahkemesi işlerinin yönetim ve yürütülmesi, Başkanın ödevidir. Başkanın ma
zereti halinde, Anayasa Mahkemesince kendi asıl ve yedek üyeleri arasından dönem başına görevlendirilecek 
bir üye, Uyuşmazlık Mahkemesine Başkanlık eder. 

Başkan ve Üyelerin Görev Süresi : 

MADDE 4. — Uyuşmazlık Mahkemesinin Başkan ve üyeleri, dört yıllık bir dönem için seçilirler; ancak 
yeni seçim tamamlanıncaya kadar eski kurulun görevi devam eder. 

Dönem içinde açılacak Başkanlık veya üyeliklere aynı usulle yenileri seçilir. Bu suretle seçilenler, yerine 
seçildikleri hâkimin süresini tamamlarlar. 

Görev dönemleri sona eren hâkimler, yeniden seçilebilirler. 
Seçimler, dört yıllık dönemin bittiği yılın Temmuz ayında yapılır. Seçimi tamamlanan yeni kurul, 6 Eylül

de göreve başlar. 

Mahkemenin Toplanma Yeri, Tarihi ve Toplanma Dönemi : 

MADDE 5. — Mahkeme, en az ayda bir kez Anayasa Mahkemesi binasında toplanır. Başkan, gerektiğin
de mahkemeyi daha erken toplantıya çağırabilir. Her iki durumda da toplantı gündemi, en az üç gün önce, 
raporlarla birlikte hâkimlere, başsavcı veya başkanunsözcülerinden uyuşmazlıkla ilgili olanlara ulaştırılır. 

Başkan, mahkemeye gelen işlerden tutuklu, tedbirli olanlarla yürütmenin durdurulması istemli bulunanlar 
gibi acele nitelikte olanların adli tatilden önce bitirilmesi için gerekli tedbirleri alır. 

Toplantı dönemi, her yıl 6 Eylülde başlar, 19 Temmuzda biter. 
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Başsavcıların, Başkanunsözcülerinin Dünsüncelerini Bildirmeleri ve Toplantıya Katılmaları : 

MADDE 6. — İlgili olan Cumhuriyet Başsavcısı, Başkanunsözcüsü, görüşlerini yazılı olarak bildirirler. 
Bunlar, gerekli gördükleri veya mahkemece gerekli görülen durumlarda toplantılara gelerek sözlü açıklamada 
bulunurlar, oya katılamazlar. 

Birinci fıkrada anılan görevliler, bu kanuna göre yapacakları bütün işlemleri, kanunlar gereğince yardımcı
ları olan kişilere yaptırmaya yetkilidirler. 

Bu kanunda sözü geçen Başsavcılar deyimi, Cumhuriyet Başsavcısı ile Askeri Yargıtay Başsavcısını; 
Başkanunsözcüleri deyimi de Danıştay Başkanunsözcüsü ile Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başkanun-
sözcüsünü; ilgili Başsavcı deyimi konusuna göre, bir uyuşmazlıkla ilgili bulunan Cumhuriyet Başsavcısı veya 
Askeri Yargıtay Başsavcısını; ilgili Başkanunsözcüsü deyimi ise konusuna göre uyuşmazlıkla ilgili bulunan 
Danıştay Başkantmsözcüsünü veya Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başkanunsözcüsünü anlatır. 

Dava ve İşlere Bakmanın Caiz Olmadığı Haller : 

MADDE 7. — Uyuşmazlık Mahkemesi Başkan ve üyeleri; 
1. Kendilerine ait olan veya kendilerini ilgilendiren dava ve işlere; 
2. Aralarında evlilik bağı kalkmış olsa bile eşinin, kan veya sıhriyet yönünden usul ve füruunun, dördüncü 

dereceye kadar (Bu derece dahil) kan yönünden ve sıhriyeti doğuran evlilik kalkmış olsa bile üçüncü dereceye 
kadar (Bu derece dahil) sıhriyet yönünden civar hısımlarının veya aralarında evlatlık bağı bulunan kimselerin 
dava ve işlerine; 

3. Dava ve iş sahiplerinin vekili, vasisi veya kayyımı sıfatıyla hareket ettiği dava ve işlere; 
4. Hâkim, savcı, hakem sıfatıyla bakmış veyahut tanık veya bilirkişi olarak beyanda bulunmuş olduğu 

dava ve işlere; 
5. tstişari mütalaa ve kanaat beyan etmiş olduğu dava ve işlere; 
bakamazlar. 

Çekinme : 

MADDE 8. — Uyuşmazlık Mahkemesi Başkan ve üyelerinin yedinci maddede yazılı sebeplere dajanarak 
dâvaya veya işe bakmaktan çekinmeleri halinde, Uyuşmazlık Mahkemesi, çekinme isteğinde bulunan Başkan 
ve üyenin de iştirakiyle, konu hakkında kesin karar verir. Ancak, çekinme isteğinde bulunan Başkan veya üye 
oylamaya katılamaz. 

Mahkeme, Kurulunun toplanmasına mani olacak sayıda üyelerin çekinme istekleri dinlenmez. 

Başkan ve Üyelerin Reddi : 

MADDE 9. — Uyuşmazlık Mahkemesi Başkan ve üyelerinin reddine dair istemler, reddedilen üye katıl
maksızın Uyuşmazlık Mahkemesince incelenir. Ye bu mahkemece ret konusu hakkında kesin karar verilir. 

Uyuşmazlık Mahkemesinin toplanmasına engel olacak sayıda Başkan ve üyenin reddine ilişkin istekler 
• dinlenemez. 

II - BÖLÜM 

Uyuşmazlık Mahkemesine Başvurma Yollan ve İnceleme Kuralları 

Uyuşmazlık Çıkarma : 

MADDE 10. — Uyuşmazlık çıkarma; adli, idari veya askeri bir yargı merciinde açılmış olan davada ileri 
sürülen görev itirazının reddi üzerine, ilgili başsavcı veya Başkanunsözcüsü tarafından görev konusunun ince
lenmesinin Uyuşmazlık Mahkemesinden istenmesidir. 
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Uyuşmazlık çıkarma isteminde bulunmaya yetkili makam; reddedilen görevsizlik itirazı adli yargı yararı
na ileri sürülmüş ise Cumhuriyet Başsavcısı, idari ynrgı yararına Meri sürülmüş ise Danıştay Başkanunsöz-
cüsü, askeri ceza yargısı yararına ileri sürülmüş ise Askeri Yargıtay Başsavcısı ye Askeri Yüksek idare Mah
kemesi yararına ileri sürülmüş ise bu mahkemenin başkanunsözcüsüdür. 

Görev itirazının reddine ilişkin karara karşı itiraz yolunun açık bulunduğu ceza davalarında ret kararı ke
sinleşmeden uyuşmazlık çıkarma istenilemez. 

Uyuşmazlık Çıkarılmayan Haller : 

MADDE 11. — Aşağıdaki durumlarda uyuşmazlık çıkarılmaz. 
a) Dava karara bağlanmış ve bu karar kesinleşmiş ise veya görevsizlik itirazını reddeden yargı yeri bu 

kararından dönerek görevsizlik karan vermiş ve bu karar kesinleşmiş ise; 
b) Sulh, vazgeçme veya kabul ile dava sona ermiş ise. 

Yargı Merciince Yapılacak İşlemler.: 

MADDE 12. — Görev itirazında bulunan kişi veya makam, itirazın reddine ilişkin kararın verildiği tarih
ten, şayet bu kararın tebliği gerekiyorsa tebliğ tarihinden, itiraz yolu açık bulunan ceza davalarında ise ret 
kararının kesinleştiği tarihten başlayarak 15 gün içinde, uyuşmazlık çıkarılmasını istemeye yetkili makama su
nulmak üzere iki nüsha dilekçeyi itirazı reddeden yargı merciine verir. 

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

Yargı mercii, kendisine verilen dilekçeyi, alman cevabı ve varsa belgeleri ile birlikte görevsizlik itirazının 
reddine ilişkin karar ile dayanağı belgenin asıl ve örneklerini, uyuşmazlık çıkarmak isteminde bulunmaya 
yetkili makama gönderir. 

Bir davada uyuşmazlık çıkarılması için yalnız bir kez başvurulabilir. 

Uyuşmazlık Çıkarma İsteminde Bulunmaya Yetkili Makamca Yapılacak İşlemler : 

MADDE 13. — Uyuşmazlık çıkarma konusundaki dilekçe ile ekleri kendisine ulaşan yetkili makam, gere
kirse gelen dilekçedeki veya eklerindeki eksiklikleri tamamlattıktan sonra, uyuşmazlık çıkarmaya yer olmadı
kı sonucuna varırsa, dileğin reddine karar verir. Bu karar, ilgili kişilere veya makama ve ilgili yargı mer
ciine, hemen tebliğ olunur. Bu karara karşı hiçbir yarg1 merciine başvurulamaz. 

Uyuşmazlık çıkarılmasını gerekli gördüğü durumlarda yetkili makam, dilekçe ve eklerinin 'kendisine ulaş
tığı tarihten, şayet eksikleri tamamlatmak yoluna gitmiş ve bu erekle gönderdiği yazıları on gün geçmeden pos
taya vermiş ise eksikliklerin tamamlandığı tarihten başlayarak en geç on gün içinde düzenleyeceği gerekçeli 
düşünce yazısını, kendisine gönderilen dilekçe ve ekleri ile birlikte Uyuşmazlık Mahkemesine yollar ve aynca 
Uyuşmazlık Mahkemesine başvurduğunu ilgili yargı merciine hemen bildirir. 

Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı, düşünce yazısıyla eklerini, görevsizlik itirazını reddeden yargı merciine 
göre ilgili bulunan Başsavcı veya Başkanunsözcüsüne tebliğ eder. Tebliği alan makam karşılık vermek isterse, 
yedi gün içinde yazılı karşılığını vermekle ödevlidir. 

Olumsuz Görev Uyuşmazlığı : -

MADDE 14. — Olumsuz görev uyuşmazlığı bulunduğunun ileri sürülebilmesi için adli, idari veya askeri 
yargı mercilerinden ikisinin tarafları, konusu, maddî ve hukuki sebepleri bir olan davada kendilerim görevsiz 
görmeleri ve bu yolda verdikleri kararların kesin veya kesinleşmiş olması gerektir. 

Bu uyuşmazlığın giderilmesi istemi, ancak davamn taraflannca ve ceza davalarında ise aynca ilgili makam
larca ileri sürülebilir. 
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Yargı Merciince Yapılacak İşlemler : 

MADDE 15. — Olumsuz görev uyuşmazlıklarında ilgili kişi veya makam, son kararı vermiş bulunan yar
gı merciine bu kararın kesinleştiği tarihten başlayarak bir ay içinde iki nüsha dilekçe ile buşvurulabilir. 

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

Yargı mercii, cevaplan aldıktan veya cevap süresi geçtikten sonra, evrakı eğer süresinde cevap verilmemiş 
ise bunu da belirterek kendisi adli veya askeri ceza yargı mercii olduğuna göre ilgili Cumhuriyet Başsavcıya, 
idari yargı merciin veya Askeri Yüksek İdare Mahkemesi okluğuna göre ilgili Başkanunsözcüsüne yollar. 

Uyuşmazlık Mahkemesince Yapılacak İşler . 

MADDE 16. — Evrakı alan Başsavcı veya Başkacunsözcüsü, dilekçede veya eklerinde eksiklik varsa 
tamamlattıktan sonra yedi gün içinde düzenleyeceği iki nüsha düşünce yazısıyla birlikte bunları Uyuşmazldt 
Mahkemesine gönderir. Uyuşmazlık Mahkemesi bu kararlan, yedi gün içinde düşüncesini bildirmek üzere 
uyuşmazlıkta ilk karan vermiş bulunan yargı yerine göre ilgili Başsavcıya veya Başkanunsözcüsüne yollar. 

Cevap süresi geçtikten veya süresinde verilmiş cevap geldikten ve dilekçe yahut eki olan belgelerde ek
siklikler varsa taraflara veya yargı mercilerine bunlan tamamlattıktan sonra mahkeme görevli yargı merciini 
belirten karan verir. 

Olumlu Görev Uyuşmazlığı ve Uygulanacak Usul : 

MADDE 17. — Olumlu görev uyuşmazlığı; adli, idari veya askeri yargıya bağlı ayn iki yargı merciine açı
lan ve taraflan, konusu, maddi ve hukuki sebepleri aynı olan davalarda bu yargı mercilerinin her ikisinin ken
dilerini görevli sayan kararlar vermjş olmalan, görev kararlanna karşı itiraz yolunun açık olduğu ceza dava-
lannda bu kararlann kesinleşmiş bulunması durumunda meydana gelir. 

Olumlu görev uyuşmazlığının çözülmesinde olumsuz görev uyuşmazhktanna ilişkin usul kuralları, bu uyuş
mazlıkların özellikleri gözönünde tutularak uygulanır. 

Uyuşmazlık Mahkemesine başvurma istemini kapsayan dilekçe veya yazı ile eklerini alan ilgili Başsavcı ve
ya Başkanunsözcüsü Uyuşmazlık Mahkemesine başvurunca, durumu her iki yargı merciine hemen bildirir. 

Uyuşmazlık Mahkemesi Kararlarım Bekleme ve Sürt lerin Durması : 

MADDE 18. — Uyuşmazldt çdtanldığı veya Uyuşmazlık Mahkemesine başvurulduğu resmi yazı ile ken
dilerine bildirilen yargı mercii, Uyuşmazlık Mahkemes nce karar verilinceye kadar davanın görülmesini geri 
bırakır ve zamanaşımı süreleri ile öbür kanuni süreler veya hâkimin verdiği süreler, işin yeniden incelenmesi
ne başlanacağı güne kadar durur. Uyuşmazlık Mahkemesine başvurulduğunu bildiren yazının alındığı tarih
ten başlamak üzere üç ay içinde bu mahkemenin karan gelmezse yargı mercii olumlu uyuşmazhklar dışındaki 
dorumlarda, davayı görmeye devam eder. 

Uyuşmazlık çıkarılması için başvurulacağı bildirilerek yargı merciinden davaya bakmasının ertelenmesi is
tenemez. 

Yargı Mercilerinin Uyuşmazlık Mahkemesine Başvurmaları : 

MADDE 19. — Adli, idari, askeri yargı mencilerinden birisinin kesin veya kesinleşmiş görevsizlik karan 
üzerine kendisine gelen bir darayı incelemeye başlayan veya incelemekte olan bir yargı mercii davada görev
sizlik karan veren merciin görevli olduğu kanısına varırsa, gerekçeli bir karar ile görevli merciin belirtilmesi 
için Uyuşmazlık Mahkemesine başvurur ve elindeki işin incelenmesini Uyuşmazlık Mahkemesinin karar ver
mesine değin erteler. 

Mahkemenin gerekçeli karan ile gerekli görülecek belgeler, onanmış ikişer örnekleriyle, kararın verildiği 
tarihten başlayarak yedi gün içinde Uyuşmazldt Mahkemesine yollanır. Bu mahkeme, görevsizlik ve başvur-
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ma kararlarını veren iki yargı merciine göre ilgili bulunan Başsavcı ve Başkanunsözcüsüne, düşüncelerini yedi 
gün içinde bildirmek üzere, başvurma kararı ile eklerinin onanmış örneklerini yollar; şu kadar ki, uyuşmaz
lığın nedeni olan davada görev konusundaki düşüncesini, daha önce (Temyiz incelemesi dolayısıyla da olsa) 
bildirmiş bulunan Başsavcı veya Başkanunsözcüsünden düşünce istenmez. 

Temyiz İncelemesi Yapan Yargı Mercilerinin Vyuşmazhk Mahkemesine- Başvurmaları : 

MADDE 20. — Daha önce Uyuşmazlık Mahkemesince yargı mercii belirtilmemiş olan bir davada temyiz 
incelemesi yapan Yargıtay, Danıştay veya Askeri Yargıtay, davanın adli, idari veya ceza alanında askeri yar
gının görevi dışında olduğu kanısına varırsa, incelediği kararı bozacak yerde, incelemeyi erteleyerek yargı mer
ciinin belirtilmesi için Uyuşmazlık Mahkemesine başvurmaya karar verebilir. 

Bu karar üzerine yukarıki maddenin ikinci fıkrasında gösterilen işlemler yapılır. 

Mahkemelerin Başvurmalarının İncelenmesinde Uygulanacak Usul : 

MADDE 21. — Yukarıki maddeler uyarınca mahkemelerin gönderdikleri işlerin incelenmesinde Uyuş
mazlık Mahkemesince, başvurma sUresine ilişkin hüküm ayrık olmak üzere, olumsuz görev uyuşmazlıkları ile 
ilgili usul kuralları, bu işlerin özellikleri gözönünde tutularak uygulanır. 

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

MADDE 22. — Hukuk davalarında adli veya idari yargı mercilerince verilmiş bulunan ihtiyati tedbir, ih
tiyati haciz ve özellikle yürütmenin durdurulması kararları, Uyuşmazlık Mahkemesinin kararına kadar geçerli 
kalacağı gibi bu kararları veren yargı merciinin görevsizliğine ilişkin Uyuşmazlık Mahkemesi kararlarının da
vacıya bildirilmesinden sonra da, görevi belli edilen yargı merciince kaldırılmadıkça, altmış gün süre ile de
vam eder. 

Kendisine karşı tedbir kararı verilmiş bulunanın isteği üzerine, görev konusunda son karan veren yargı mer
cii bu tedbirlerin kaldırılmasına veya değiştirilmesine karar verebilir. 

Süreye bağlı bir tedbir kararının birinci fıkrada anılan zamandan önce süresi dolarsa, göreve ilişkin son 
kararı veren yargı mercii, karan almış olanın isteğiyle, tedbir süresini uzatabilir. 

Tedbir kararı bulunmayan bir işte, birinci fıkrada belli edilen süre içinde usulünce tedbir kararı vermeye 
de görev konusunda son kararı veren yargı mercii, yetkilidir. Bu maddenin 2, 3 ve 4 ncü fıkralarında anılan 
kararları, uyuşmazlık çıkarma durumunda, görevsizlik itirazım reddeden yargı mercii, yargı merciinin Uyuş
mazlık Mahkemesine başvurması durumunda ise o yargı mercii verebilir. 

Ceza Davalarında ^Tedbirler : 

MADDE 23. — Ceza davalarında koruma veya başkaca güvenlik altına alma, el koyma, zoralım gibi 
tedbirlere konu olan şeyler ve belgeler, yurt dışarısına çıkarılması yasaklanmış şeylerle, yurt dışına çıkması 
yasak edilmiş kişilere ilişkin kararlan, değiştirmeye veya kaldırmaya veya ilk kez vermeye görev konusunda 
son kararı veren yargı mercii görevlidir. 

Anılan yargı mercii, tutuklulara Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 112 nci maddesini uygulayacağı 
gibi tutuklamaya ilişkin başvurmalan da karara bağlar. 

Uyuşmazlık çıkarma durumlarında görev itirazını reddeden, yargı merciinin Uyuşmazlık Mahkemesine 
başvurduğu durumlarda ise Uyuşmazlık Mahkemesine başvuran yargı mercii, yukarıki fıkralar hükmünü uy
gular. 
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III - BÖLÜM 

Hüküm Uyuşmazlığı 

Hüküm Uyuşmazlığı : 

MADDE 24. — Görevle ilgili olmaksızın adli, idari veya askeri yargı mercilerinden en az ikisi tarafından 
kesin olarak verilmiş veya kesinleşmiş birbirine uymayan kararlar arasında hüküm uyuşmazlığı mevcudiye
tinin kabul edilebilmesi için; hukuki ve idari davalarda en az davacının ve ceza davalarında sanığın ve her iki 
halde de dava konuları ile maddi sebeplerin (vakıaların) aynı olması gereklidir. 

İlgili kişi veya makam Uyuşmazlık Mahkemesine başvurarak hüküm uyuşmazlığının giderilmesini isteye
bilir. Bu halde, başvurma süresine ilişkin hüküm ayrık olmak üzere, olumsuz görev uyuşmazlığının çıkarılma
sı ile ilgili 15 ve 16 ncı maddelerdeki usul kuralları, hüküm uyuşmazlığının özellikleri gözönünde tutularak 
uygulanır. 

Hüküm Uyuşmazlıklarında Uygulanacak İnceleme Kuralları : 

MADDE 25. — Hüküm uyuşmazlıklarının incelen nesinde hukuk davalarında Danıştay yargılama usulü
nün, ceza davalarında ceza yargılama usulünün bu kanuna aykırı olmayan hükümleri uygulanır. Ancak Uyuş
mazlık Mahkemesi gerekli gördüğü hallerde veya istek üzerine taraftan sözlü açıklamalarını dinleyebilir. 

Hüküm uyuşmazlıklannda Uyuşmazlık Mahkemesi anlaşmazlığın esasını da karara bağlar. 

IV - BÖLÜM 

Uyuşmazlık Mahkemesi Görüşmeleri ve Kararlan 

Kurulun Toplanma ve Karar Verme Şartları ve İncelemelerin Kâğıtlar Üzerinde Yapılması : 

MADDE 26. — Uyuşmazlık Mahkemesi, bütün asıl üyeleri toplantıda bulunmadıkça görüşmelere baş
layıp karar veremez. Kuruldaki eksik üyenin yeri o üye nin geldiği yargı merciinin yedek üyesi ile, bu olmazsa 
başka bir yedek ile doldurulur. 

Mahkeme incelemelerini dosya üzerinde yapar ve kararı çoğunlukla verir. 

İncelemede İzlenecek Sıra : 

MADDE 27. — Uyuşmazlık Mahkemesi, uyuşmazlık çıkarsa ve görev uyuşmazlıklarına ilişkin istemleri 
önce süre bakımından inceler ve süresi içinde ileri sürülmemiş istemleri reddeder. 

Kararların Bildirilmesi : 

MADDE 28. — Uyuşmazlık Mahkemesi, vereceği bütün kararların sonuçlarını ilgili başsavcı ve başkanun 
sözcüsüne, görev uyuşmazlığının çözülmesi için kendisine başvuran yargı merciine, kararı beklemesi için yazı 
yazılmış bulunan yargı merciine veya mercilerine, uyuşmazlığın çözülmesi için başvurmuş olan kişilere veya 
makamlara hemen tebliğ eder. 

İlgili yargı mercileri ile bütün makam, kuruluş ve kişiler; mahkeme kararlanna uymak, geciktirmeksizin 
onları uygulamakla ödevlidirler. 

Gerekçeli kararın birer örneği de birinci fıkrada yazılı yerlere ve kişilere gönderilir. 

Kararların Kesinliği ve Yayımlanması : 

MADDE 29. — Uyuşmazlık Mahkemesi kararları kesindir. Mahkemenin ilke kararlan ile mahkeme baş
kanının uygun göreceği önemli kararlar Resmi Gazete ile yayımlanır. 
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Kararlar Arasındaki Çelişmelerin Giderilmesi : 

MADDE 30. — Uyuşmazlık Mahkemesinin kararları arasında çıkabilecek çelişmeler, mahkeme tarafın
dan verilecek bir ilke kararı ile giderilir. İlke kararı, gerekçesiyle açıklanır. 

tike kararları, Yüksek Mahkemelerden Uyuşmazlık Mahkemesine seçilen asıl ve yedek üyelerin bütününün 
katılacakları toplantılarda alınır. Katılacakların sayısı hiçbir halde bütün asıl ve yedek üyelerin dörtte üçün
den aşağı olmaz. İlk toplantıda ilkeye ilişkin kararlar üçte iki oy çoğunluğuyla verilir. Sonuç alınamazsa ikin
ci toplantıda oy çokluğuyla yetinilir. Bir işte mahkemenin kökleşmiş içtihadına aykırı bir çoğunluğun gerçek* 
'eşmesi durumunda dahi ilke kararı verilmesi zorunludur. 

Bir ilke kararının değiştirilmesi veya kaldırılması dahi yeni bir ilke karan ile olabilir. 
İlke kararına yer olup olmadığını kendiliğinden veya ilgili Başsavcı veya Başkanunsözcüsünün gerekçeli ya

zısı üzerine, Mahkeme Başkanı takdir eder. 
İlke kararını gerekli gören Başkan; çelişme doğuran kararları veya kökleşmiş içtihadı gösteren bir karar 

ile yeni çoğunluğun görüşünü ve çelişme gerekçesini kapsayan bir yazıyı, istemde bulunandan başka Başsav
cı ve başkanunsözcülerine, belirteceği bir sürede görüşlerini bildirmek üzere yollar. İlke kararının görüşül
mesi için üyelere dağıtılan gündeme başsavcı ve başkanunsözcülerinin süresi içinde verdikleri karşılıklarla 
onlara gönderilen yazı ve kararların örnekleri de eklenir. Gündemin dağıtıldığı gün ile görüşme günü arasın
da geçecek sürenin acele işler dışında onbeş günden az olmaması gerekir. 

Görev konusundaki ilke kararları; Uyuşmazlık Mahkemesini ve bütün yargı mercilerini, hüküm uyuşmaz
lıkları dolayısıyla verilecek esasa ilişkin ilke kararları ise yalnız Uyuşmazlık Mahkemesini bağlar. 

V - BÖLÜM 

Çeşitli Hükümler 

Raportörlük : 
MADDE 3.1. — Uyuşmazlık Mahkemesine, çalışmalarında yardımcı olmak üzere, dört adet geçici raportör 

verilir. 
Geçici raportörler, hâkimlikte veyahut Hâkimler Kanunu gereğince hâkimlik ve savcdık sınıfından sayı

lan hizmetlerde en az yedinci derece aylığım almış olanlarla, aynı dereceyi kazanmış Danıştay yardımcıları, ka
nun sözcüleri, askeri hâkim ve savcıları arasından, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanının isteği ve ilgilinin mu
vafakati üzerine, mensup oldukları müesseselerin yetkili mercileri tarafından tayin edilirler. Bunların özlük 
işlerinde, mensup oldukları mesleklere ait hükümler uygulanır ve raportörlükte geçirdikleri süreler, meslekle
rinde geçmiş sayılır; ancak, teıf ilerine, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı tarafından verilecek yazılı bilgi 
esas olur. Geçici raportörlerin görevlerini, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı belli eder. Başkan gerekli görürse, 
dosyayı raporu düzenlemek üzere bir üyeye dahi verebilir. Raporlarda, raporu yazanın doğru bulduğu sonuca 
ilişkin gerekçeli düşüncesi de gösterilir. 

Geçici raportörlere aylık ve ödeneklerinden başka 250'şer lira ek ödenek verilir. 

Yazı İşleri : 
MADDE 32. — Uyuşmazlık Mahkemesinin kalem işlerinde çalışmak üzere bir başkâtip, iki kâtip Yargı

tay'dan, iki kâtip Danıştay'dan, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanının isteği üzerine, mensup oldukları müessese
lerin yetkili mercileri tarafından tayin edilirler. Bunların özlük işlerinde, mensup oldukları mesleklere ait hü
kümler uygulanır ve bu mahkemede geçirdikleri süreler, mesleklerinde geçmiş sayılır; ancak, terfilerine, Uyuş
mazlık Mahkemesi Başkam tarafından verilecek yazık bilgi esas olur ve görevlerini Uyuşmazlık Mahkemesi 
Başkam belli eder. 

Tebligat İşlemleri : 

MADDE 33. — Bu kanun gereğince yapılacak tebÜgat işlerinde 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri 
uygulanır. 
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Harç ve Resim Bağışıklığı : 

MADDE 34. — Uyuşmazlık Mahkemesinde karara bağlanacak işler için verilecek dilekçeler, layihalar, ya
zılar veya belgelerden, mahkemenin işlemlerinden, kararlarından veya mahkemece yahut mahkemeden iste
nilecek belge veya karar örneklerinden herhangi bir vergi, harç veya resim alınmaz. 

Mahkemenin ve Başsavcılar ile Başkanun Sözcülerinin Bilgi ve Belge İsteme Yetkileri: 

MADDE 35. — Uyuşmazhk Mahkemesi; incelediği islerde, bütün organ, makam veya kuruluşlarla doğru
dan doğruya yazışmaya girebilir ve onlardan her türlü bilgi veya belgeyi ya da belgelerin onanmış örnekleri
ni isteyebilir. Bilgi veya belgenin verilmesinden, ancak 521 sayılı Danıştay Kanununda gösterilen şartlar altın
da kaçımlabilir. 

Uyuşmazlık Mahkemesiyle ilgili işlem yapan başsavcılar veya başkanunsözcüleri de yukanki fıkrada ya
zılı yetkileri kullanırlar. 

Anayasa Mahkemesi Kararları Dolayısıyla Uyuşmazlık Mahkemesine Başvurulmaması ve Anayasa Mahke
mesi Kararlarının Yargı Mercilerini Bağlayıcılığı : ~ 

MADDE 36. — Anayasa Mahkemesinin Yüce Divan olarak verdiği görev konusundaki kararlar dolayı
sıyla Uyuşmazlık Mahkemesine başvurulamaz. 

Bütün yargı mercileri, Anayasa Mahkemesinin Yüce Divan olarak görev konusunda verdiği kararlara, 
kendilerinin Anayasa Mahkemesinin kararı ile çatışan kesin veya kesinleşmiş bir kararı bulunsa bile, uymak 
zorundadırlar. 

Hüküm uyuşmazlığı durumunda yalnızca Anayasa Mahkemesi kararı gözönünde tutulur ve uygulanır. 

Davaya Katılanların Taraf Sayılması : 

MADDE 37. — Bir hukuk davasına taraflardan birisiyle birlikte işlem yapmak üzere katılanlarla bir ceza 
davasına usulünce katılanlar dahi bu kanuna göre taraflara tanınan yetkiler kendisiyle birlikte işlem yapacak
ları tarafa veya savcıya bağlı olmaksızın kullanabilirler. 

Ödenecek Ücretler : 

MADDE 38. — Uyuşmazlık Mahkemesi Başkan ve üyeleriyle yedek üyelerine, katılacakları her toplantı 
günü için, aylık ve ödeneklerinden başka, Bakanlar Kurulunca takdir edilecek miktarda ücret ödenir. 

Araç, Gereç Vesair İhtiyaçlar : 

MADDE 39. — Uyuşmazlık Mahkemesinin araç, gereç vesair ihtiyaçları ile Başkan, üye, yedek üye ve 
geçici raportörlere verilen ücret ve ek ödenekler Adalet Bakanlığı bütçesine eklenecek ödeneklerden karşı
lanır. 

Kaldırılan Hükümler : 

MADDE 40. — 9 Temmuz 1945 gün ve 4788 sayılı Uyuşmazlık Mahkemesi Kurulması Hakkındaki Kanun 
yürürlükten kaldırılmıştır. 

Geçici Maddeler : 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce Yüce Divan olarak Anayasa Mahkeme
siyle adli yargı mercileri arasmda çıkan görev uyuşmazlıklarında, 36 ncı madde hükümleri uygulanır. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce 4788 sayılı Kanun hükümlerine uyu
larak Uyuşmazlık Mahkemesine, başvurulan işlerde 4788 sayılı Kanun uyarınca yapılmış işlemler geçerli 
olup geri kalan işlemler bu Kanuna göre yürütülür. 
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GEÇtCl MADDE 3. — Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra seçilecek ilk kurulun göreve başlaması 1 
tarihinden 6 Eylüle kadar geçecek süre, 4 yıllık görev süresinin hesabında gözönünde tutulmaz ve bu kurul 1 
dönem başında göreve başlamış sayılır. 1 

GEÇİCİ MADDE 4. — Bu Kanunun yürürlüğe girme tarihinden başlayarak en geç bir ay içinde Uyuş- 1 
mazlık Mahkemesinin eski defter ve dosyaları Anayasa Mahkemesine verilir. 1 

GEÇİCİ MADDE 5. — Bu Kanun Resmi Gazetede yayımlanınca, 2 ve 3 ncü maddelere göre Uyuşmazlık 1 
Mahkemesi Başkan ve üyelerinin seçimi işlemlerine başlanır. Şu kadar ki, eski Başkan ve üyelerin görevleri Ka- 1 
nunun tümünün yürürlüğe girdiği tarihe kadar devam eder. 1 

1 Yürürlük : 

1 MADDE 41. — Bu Kanunun geçici 5 nci maddesi hariç diğer hükümleri yayımını izleyen ikinci ayın ilk 1 
1 günü yürürlüğe girer. 1 

1 Yürütme : 

1 MADDE 42. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

1 Başbakan 
1 B. Ecevit 

1 Devlet Bakam 
1 t. H. Birler 

1 Milli Savunma Bakanı 
1 H. E. Işık 

1 Maliye Bakam 
1 Doç. Dr. D: Bay kal 

1 Ticaret Bakanı 
1 F. Adak 

1 Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanı 
1 Prof. K. Özal 

1 Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
1 A. Doğru 

1 İmar ve İskân Bakanı 
1 . A. Topuz 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 
Prof. Dr. N. Erbakan 

Devlet Bakanı 
S. A. Emre 

İçişleri Bakam 
0. Asiltürk 

Milli Eğitim Bakanı 
M. Üstündağ 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
S. Cizrelioğlu 

Ulaştırma Bakanı 
F. Güley 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 
C. Kayra 

Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanı 
M, Ok 

Gençlik ve Spor Bakanı 
M. Y. Mete 
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Devlet Bakanı 1 
O. Eyüboğlu 1 

Adalet Bakanı 1 
Ş. Kazan 1 

Dışişleri Bakanı 1 
T. Güneş 1 

Bayındırlık Bakanı 1 
E. Çevikçe 1 

Gümrük ve Tekel Bakanı 1 
M. Türkmenoğlu 1 

Çalışma Bakam 1 
Ö. Sav 1 

Turizm ve Tanıtma Bakanı 1 
0. Birgit 

Orman Bakanı 
A. Şener 
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İçişleri Komisyonu Raporu 

. 26.5. 1978 

Yüksek Başkanlığa 

Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş ve İşleyişi hakkında kanun tasarısı ile Trabzon Milletvekili Lütfi Gökr 
taş ve 2 arkadaşı ile Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, uyuşmazlık mahkemesinin kuruluş ve işleyişi
ne ilişkin kanun teklifi, İçişleri ve Adalet bakanlıkları temsilcilerinin de katılmasıyla Komisyonumuzda in
celenip görüşüldü., 

Komisyonumuz içerikleri aynı olan tasarı ve tekliften, tasarıyı esas almak ve teklifi bununla birleştirmek 
suretiyle görüşmelerini sürdürmüştür; 

Tümü üzerinde yapılan görüşmeler sonunda, gerekçede de belirtilmiş olduğu gibi, Anayasamız adli, idari 
ve askeri olmak üzere üç yargı sistemi getirmiş ve herbiri içinde çıkan görev ve hüküm uyuşmazlıkların» da 
nasıl çözümleneceği kesin kurallara bağlanmıştır. 

Adli, idari ve askeri yargı mercileri arasında meydana gelecek görev ve hüküm ihtilâflarının da; bu üç sis
temin başlarındaki kurulların birbirine karşı olan bâğımsızhğım muhafaza edebilmek için her yargı sistemi
nin en yüksek kurulundan seçilecek üyelerden teşkil edilmiş bir heyette ve Anayasada kabul edilmiş esas
lar dairesinde çözümlemek maksadıyla hazırlanmış .bulunan tasarı, prensip itibarıyla Komisyonumuzca da 
uygun görülerek maddelerin müzakeresine geçilmiştir. 

Tasarının 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 1(6, 18, 19, 25, 27, 28, 29, 32, 33, 35, 36, 37, 40 ncı madde
leri ile geçici 1, 2, 3, 4, 5 nci maddeleri ve yürürlük ve yürütme maddeleri olan 41 ve 42 nci maddeleri kâ  
bul edilmiştir. 

Tasarının 7, 8, 15, 17* 20, 21, 22, 23, 24, 26, 30, 31, 34, 38, 39 ncu maddeleri kanun tekniği ve dil bilgisi ku
rallarına uydurularak yeniden düzenlenmiştir. 

Havalesi gereğince Milli Savunma Komisyonuna gönderilmek üzere raporumuz saygı ile sunulur. 

İçişleri Komisyonu Başkanı Sözcü 
Bolu Niğde 

Bayram Turan Çetin Yılmaz Cemal Bor 

Adana Amasya 
Hasan Cerit Etem Naci Altunay 

Çorum Denizli 
Mehmet Irmak Ahmet Hamdi Sancar 

İmzada bulunamadı İmzada bulunamadı 

Kırşehir 
Kılıç Sorgucu Ömar 

Yozgat 

Kâtip 
Kayseri 

A. Gani Âşık 

Bursa 
Mehmet Emin Dalkıran 

İmzada bulunamadı, 

Eskişehir 
İsmail Özen 

İmzada bulunamadı 

Lütfü Erzurumluoğlu 
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Milli Savunma Komisyonu Raporu 

Millet Meclisi 
Milli Savunma Komisyonu 

Esas No. : 11108-2/221 
Karar No. : 11 

12 .6 . 1978 

Yüksek Başkanlığa 

Uyuşmazlık mahkemesinin kuruluş ve işleyişi hakkında kanun tasarısı ile Trabzon Milletvekili Lütfi Gök-
taş ve 2 arkadaşı ile Sivas Milletvekili Azimet KöylÜoğlu'nun, uyuşmazlık mahkemesiflin kuruluş ve işleyişi
ne ilişkin kanun teklifi Komisyonumuzda ilgili bakanlıklar temsilcilerinin de iştirakiyle tetkik ve müzakere 
olundu.. , 

Tasan ve teklif aynı mahiyette olduklarından birleştirilmesine ve görüşmelere esas olarak da tasarının 
ele alınması kararlaştırıldıktan sonra tümü üzerindeki müzakerelere geçilmiştir. 

Tasarının gerekçesi ve metni uygun mütalaa olunarak Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
Havalesi gereğince Adalet Komisyonuna tevdi buyrulmak üzere Başkanlığa saygıyla sunulur. 

Komisyon Başkam 
Ankara 

Kemal Kayacan 

Ankara 
Necati Gültekin 

Bursa 
Saffet Ural 

İstanbul 
Fehmi Cumaltoğlu 

Sözcü 
Sivas 

Orhan Akbulut 

Bolu 
Avni Akyol 

îmzada bulunamadı 

Gaziantep 
Mehmet özkaya 

tmzada bulunamadı 

istanbul 
Numan Uzun 

Kâtip 
Ankara 

Kenan Durukan 

Buna 
Ali Elverdi 

İmzada bulunamadı 

İstanbul 
Ekrem Ceyhun 

Kars 
Bahri Dağdaş 

Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu 

Esas No. : 1/108-2/221 
Karar No. : 55 

Adalet Komisyonu Raporu 

15 . 6 . 1978 

Yüksek Başkanlığa 

Uyuşmazlık mahkemesinin kuruluş ve işleyişi hakkında kanun tasarısı ile Trabzon Milletvekili Lütfi Gök-
taş ve 2 arkadaşı ile Sivas MiUetvekili Azimet KöylÜoğlu'nun uyuşmazlık mahkemesinin kuruluş ve işleyişi
ne ilişkin kanun teklifi, Adalet Bakanı Sayın Mehmet Can ve diğer ilgili temsilcilerin de katılmasıyla Ko
misyonumuzda incelenip görüşüldü. 

Komisyonumuz, aynı mahiyetteki tasarı ve tekliften, tasarıyı esas almak ve teklüfi bununla birleştirmek 
suretiyle çalışmalarını sürdürmüştür. 
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Tasarı, Anayasanın 142 ncı maddesinin öngördüğü biçimde düzenlenmiştir. Anayasamızca, adli, idari ve 
askeri yargı olmak üzere kabul edilmiş bulunan üç ayrı yargı sistemi arasında meydana gelecek tüm görev ve 
hüküm uyuşmazlıklarının uyuşmazlık mahkemesi tarafından çözümleneceği emredilmiştir. Her ne kadar 4788 
sayılı Kanunla böyle bir mahkeme kurulmuş ise de, bu mahkemenin görev alanı yeni Anayasamızın ışığı 
altında çok dar kalmakta, mahkemenin kuruluşu, uyuşmazlığın niteliğine göre değişmekte ve bu da uygula
mada güçlükler çıkarmaktadır. 

Günün koşullarına uygun olarak hazırlanmış bulunan tasarı, Komisyonumuzca uygun görülerek madde
lerin incelenmesine geçilmiştir. 

Tasarı ön havalesi gereğince daha önce İçişleri ve Milli Savunma komisyonlarında da görüşülüp karara 
bağlandığından, bu komisyonların madde metinleri de dikkate alınarak yapılan incelemeler sonucunda; 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 25, 27, 28, 29, 32, 33, 35, 36, 37, 40 ncı maddeler ile geçici 
1, 2, 3, 4, 5 nci maddeler ve 41 ile 42 nci maddeler aynen; 

7, 8, 15, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 30, 31, 34, 38 ve 39 ncu maddeler içişleri Komisyonunca düzenlenen 
şekilleriyle; 

Kabul edilmişlerdir. 
Raporumuz, Genel Kurulun onayına arz edilmek üzere saygı ile sunulur. 

Komisyon Başkam 
Ankara 

İsmail Hakkı Köylüoğlu 

Afyonikarahisar 
Hasan Akkuş 

Kahramanmaraş 
Hüseyin Doğan 

Trabzon 
Lütfi Göktaş 

Başkan vekili 
Trabzon 

/. Vecdi Aksakal 

Çorum 
M. Kemal Biberoğlu 

Zonguldak 
Burhan Karaçelik 

Kırşehir 
Doğan Güneyli 

Urfa 
Celâl Paydos 

Zonguldak 
Koksal Toptan 

Sözcü 
Kahramanmaraş 
M. Yusuf özbaş 

Erzincan 
Lütfü Şahin 

Sivas 
Tevfik Koraltan 

Uşak 
M. Selâhattin Yüksel 

' 

M, Meclisi (S. Sayısı : 131) 



— 30 — 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş ve İşleyişi 
Hakkında Kanun Tasarısı 

1. BÖLÜM 

Genel Esaslar 

Mahkemenin Görevi ; . " . . ' . 
MADDE 1. — Adli, idari ve askeri yargı merci

leri arasındaki görev ve hüküm uyuşmazlıklarım kesin 
olarak çözmeye yetkili bir «Uyuşmazlık Mahkemesi» 
kurulmuştur. 

Özel kanun uyarınca hakeme başvurulmasının zo
runlu olması halinde, eğer hakemlik görevi hâkim ta
rafından yerine getirilmiş ise bu merdi, davanın konu
suna göre, yUkardakî fıkrada yazılı adli veya idari 
yargı mercilerinden sayılır. 

Mahkemenin Kuruluşu : • • 

MADDE 2. — Uyuşmazlık Mahkemesi, bir Baş
kan ile altı asıl ve altı yedek üyeden kuruludur. Baş
kan, Anayasa Mahkemesince kendi asıl ve yedek üye
leri arasından seçilir. Bir asıl bir yedek üye Hukuk 
Genel Kuruluna katılan Yargıtay Başkan Ve üyeleri, 
bir asıl bir yedek üye de Ceza Genel Kuruluna katı- : 

lan Yargıtay Başkan ve üyeleri arasından, Yargıtay 
Büyük Genel Kurulunca, iki asıl iki yedek üye Danış
tay Dava Dairesi ite memurların Caze İşlerine bakan | 
Dairenin Başkan ve üyeleri, bir asıl ve bir yedek üye 
Askerî Yargıtay Başkan ve üyeleri, bir asıl ve bir ye
dek üye de Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin hâ
kim niteliğine sahip üyeleri arasından, kendi Genel 
Kurullarınca seçilir. 

Başkanın Görevi : 

MADDE 3. — Uyuşmazlık Mahkemesi işlerinin 
yönetim ve yürütülmedi, Başkanın ödevidir. Başkanın 
mazereti halinde, Anayasa Mahkemesince kendi asıl 
ve yedek üyeleri arasından dönem başında görevlen
dirilecek bir üye, Uyuşmazlık Mahkemesine Başkan
lık eder. 

Başkan ve Üyelerinin Görev Süresi : 

MADDE 4. — Uyuşmazlık Mahkemesinin Baş
kan ve üyeleri, dört yıllık bir dönem için seçilirler; 
ancak yeni seçim tamamlanıncaya kadar eski kuru
lun görevi devam eder. 

M. Meclisi 

İÇİŞLERİ KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş ve İşleyişi 
Hakkında Kanun Tasarısı 

1. BÖLÜM 

Genel Esaslar. . .. 

Mahkemenin Görevi : -
MADDE 1.— Tasarının 1 nci maddesi aynen ka

bul edilmiştir. 

Mahkemenin Kuruluşu /. 

MADDE 2. 
bul edilmiştir. 

— Tasarının 2 nci maddesi aynen ka-

Başkanın Görevi : 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

Başkan ve Üyelerin Görev Süresi : 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 
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MÎLLÎ SAVUNMA KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş ve İşleyişi 
Hakkında Kanun Tasarısı 

İ. BÖLÜM 

Genel Esaslar 

Mahkemenin Görevi : 
MADDE 1. — Tasarının 1 nd maddesi aynen 

kabul edilmiştir. 

Mahkemenin Kuruluşu : 

MADDE 2. — Tasarının 2 
kabul edilmiştir. 

nd maddesi aynen 

Başkanın Görevi : 

MADDE 3 Tasarının 3 ncü 
kabul edilmiştir. 

aynen 

Başkan ve Üyelerin Görev Süresi : 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

ADALET KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Uyuşmazık Mahkemesinin Kuruluş ve İşleyişi Hak
kında Kanun Tasarısı 

1. BÖLÜM 

Genel Esaslar 

Mahkemenin Görevi : 
MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi aynen 

kabul edilmiştir. 

Mahkemenin Kuruluşu : 

MADDE 2. — Tasarının 2 nd maddesi aynen 
kabul edUmiştSr. 

Başkanın Görevi : 

MADDE 3. — Tasarının 3 udi maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Başkan ve Üyelerin Görev Süresi : 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü 
kabul edilmiştir. 

aynen 

M. Meclisi (S. Sayısı : 131) 



(Hükümetin, teklifi) 

Döneni içinde açılacak Başkanlık veya üyeliklere 
aynı usulle yenileri seçilir. Bu suretle seçilenler, ye
rine seçildikleri hâkimin süresini tamamlarlar. 

Görev dönemleri sona eren hâkimler, yeniden se
çilebilirler. 

Seçimler, dört yıllık dönemin bittiği yılın Temmuz 
ayında yapılır. Seçimi tamamlanan yeni kurul, 6 Ey-
lül'de göreve başlar. 

Mahkemenin Toplanma Yeri, Tarihi ve Toplanma 
Dönemi : 

MADDE 5. — Mahkeme, en az ayda bir kez 
Anayasa Mahkemesi binasında toplanır. Başkan, ge
rektiğinde mahkemeyi daha erken toplantıya çağıra
bilir. Her iki durumda da toplantı gündemi, en az üç 
gün önce, raporlarla birlikte hâkimlere, Başsavcı veya 
BaşkanunsÖzcülerinden uyuşmazlıkla ilgili olanlara 
ulaştırılır. 

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

Toplantı dönemi, her yıl 6 Eyfiifde başlar, 19 
Temmuz'da biter. 

Başsavcıların, Başkanunsözcülerinin Düşüncelerini 
Bildirmeleri ve Toplantıya Katılmaları : 

MADDE 6. — İlgili olan Cumhuriyet Başsavcısı, 
Başkanunsözcüsü, görüşlerini yazılı olarak bildirir
ler. Bunlar, gerekli gördükleri veya mahkemece ge
rekli görülen durumlarda toplantılara gelerek sözlü 
açıklamada bulunurlar, oya katılamazlar. 

Birinci fıkrada anılan görevliler, bu Kanuna göre 
yapacakları bütün işlemleri, kanunlar gereğince yar
dımcıları olan kişilere yaptırmaya yetkilidirler. 

Bu Kanunda sözü geçen Başsavcılar deyimi, Cum
huriyet Başsavcısı ite Askeri Yargıtay Başsavcısını; 
Başkanunsözcüleri deyimi de Danıştay Başkanunsöz
cüsü ile Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başkanun-
sözcüsünü; ilgili Başsavcı deyimi konusuna göre, bir 
uyuşmazlıkla ilgili bulunan Cumhuriyet Başsavcısı ve
ya Askeri Yargıtay Başsavcısını; ilgili Başkanunsöz
cüsü deyimi ise konusuna göre uyuşmazlıkla ilgili 
bulunan Danıştay Başkanunsözcüsünü veya Askeri 
Yüksek İdare Mahkemesi Başkanunsözcüsünü anla
tır. 
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(İçişleri Komisyonunun kabul ettiği metin) 

Mahkemenin Toplanma Yeri, Tarihi ve Toplanma 
Dönemi : 

MADDE 5. — Tasarının 5 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

Başsavcıların, Başkanunsözcülerinin Düşüncelerini 
Bildirmeleri ve Toplantıya Katılmaları : 

MADDE 6. — Tasarının 6 ncı maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

(S, Sayısı : 131) 
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(Milli Savunma Komisyonunun kabul ettiği metin) 

Mahkemenin Toplantı Yeri, Tarihi ve Toplanma 
Dönemi : 

MAıDDE 5. — Tasarının 5 mâ maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Başsavcıların, Başkanunsözcülerinin Düşüncelerini 
Bildirmeleri ve Toplantıya Katılmaları : 

MADDE 6. — Tasarının 6 ncı maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

(Adalet Komisyonunun kabul ettiği metin) 

Mahkemenin Toplanma Yeri, Tarihi ve Toplanma 
Dönemi : 

MADDE 5. — Tasarının 5 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Başsavcıların, Başkanunsözcülerinin Düşüncelerini 
Bildirmeleri ve Toplantıya Katılmaları : 

MADDE 6. — Tasarının 6 ncı maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

M. Meclisi (S, Sayısı : 131) 



(Hükümetin Teklifi) 

Dava ve İşlere Bakmanın Caiz Olmadığı Haller: 

MADDE 7. — Uyuşmazlık Mahkemeli Başkan 
ve üyeleri; 

1. Kendilerine ait olan veya kendilerim ilgilen
diren dava ve işlere; 

2J Aralarında evlilik bağı kalkmış olsa bile eşi
nin, kan veya sıhriyet yönünden usul ve füruunun, 
dördüncü dereceye kadar (Bu derece dahil) kan yö
nünden ve sıhriyeti doğuran evlilik kalkmış olsa bile 
üçüncü dereceye kadar (Bu derece dahil) sıhriyet yö
nünden civar hısımlarının veya aralarında evlatlık bağı 
bulunan kimselerin dâva ve işlerine; 

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

4i Hâkim, savcı, hâkem sıfatıyla bakmış veyahut 
tanık veya bilirkişi olarak beyanda bulunmuş olduğu 
dava ve 'işlere; 

5. îstişari mütalaa ve kanaat beyan etmiş olduğu 
dava ve işlere; 

Bakamazlar. 

Çekinme : 

MADDE 8. — Uyuşmazlık Mahkemesi Başkan ve 
üyelerinin yedinci maddede yazılı sebeplere dayanarak 
davaya veya işe bakmaktan çekinmeleri halinde, 
Uyuşmazlık Mahkemesi, çekinme isteğinde bulunan 
Başkan ve üyenin de iştirakiyle, konu hakkında ke
sin karar verir. Ancak, çekinme isteğinde bulunan Baş
kan veya üye oylamaya katılamaz. 

Mahkeme Kurulunun toplanmasına mani olacak 
sayıda üyelerin çekinme istekleri dinlenemez. 

Başkan ve Üyelerin Reddi: 

MADDE 9. — Uyuşmazlık Mahkemesi Başkan ve 
üyelerinin reddine dair istemler, reddedilen üye katıl
maksızın Uyuşmazlık Mahkemesince incelenir ve bu 
mahkemece ret konusu hakkında kesin karar verilir. 

Uyuşmazlık Mahkemesinin toplanmasına engel ola
cak sayıda Başkan ve üyenin reddine ilişkin istekler 
dinlenemez. 
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I (İçişleri Komisyonunun kabul ettiği metin) 

Dava ve İşlere Bakmanın Caiz Olmadığı Haller : 

MADDE 7. — Uyuşmazlık Mahkemesi Başkan ve 
Üyeleri; 

J. Kendilerine ait olan veya kendilerini ilgilendi
ren dava ve işlere; 

2. Aralarında evlilik bağı kalkmış olsa bile eşi
nin, kan veya sıhriyet yönünden usul ve füruunun, 
dördüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan yö
nünden ve sıhriyeti doğuran evlilik kalkmış olsa bile 
üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) sıhriyet yö
nünden civar hısımlarının veya aralarında evlatlık 
bağı bulunan kimselerin dava ve işlerine; 

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

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

J dava ve işlere; 

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

Bakamazlar. 

J Çekinme : 

I MADDE 8. — Uyuşmazlık Mahkemesi Başkan ve 
I üyelerinin 7 nci maddede yazılı sebeplere dayanarak 
I davaya veya işe bakmaktan çekinmeleri halinde, 

uyuşmazlık mahkemesi, çekinme isteğinde bulunan 
I başkan ve üye katılmaksızın konu hakkında kesin ka-
I rar verir. 
I Mahkeme kurulunun toplanmasına mani olacak 

sayıda üyelerin çekinme istekleri dinlenmez. 

Başkan ve Üyelerin Reddi : 

I MADDE 9. — Tasarının 9 ncu maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

(S, Sayısı : 131) 
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(Milli Savunma Komisyonunun kabul ettiği metin) 

Dava ve İşlere Bakmanın Caiz Olmadığı Haller : 

MM>DE 7. — Tasarının 7 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Çekinme : 

MADDE 8. — Tasarının 8 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

Başkan ve Üyelerin Reddi : 

MADDE 9. — Tasarının 9 ncu maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

(Adalet Komisyonunun kabul ettiği metin) 
•"•>*v ,p^l 

Dava ve İşlere Bakmanın Caiz Olmadığı Haller : 

MADDE 7. — İçişleri Komisyonu metninin 7 nci 
maddesi aynen kalbul edilmiştir. 

Çekinme : 

MADDE 8. — İçişleri Komisyonu metninin 8 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Başkan ve Üyelerin Reddi : 

MADDE 9. — Tasarının 9 ncu maddesi aynen 
kalbul edilmiştir. 
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(Hükümetin Teklifi) 

2. BÖLÜM 

Uyuşmazlık Mahkemesine Başvurma Yollan ve 
İnceleme Kuruları 

Uyuşmazlık Çıkarma : 

MADDE 10. — Uyuşmazlık çıkarma; adli, idari 
veya askeri bir yargı merciinde açılmış olan davada 
ileri sürülen görev itirazının reddi üzerine, ilgili Baş
savcı veya Başkanunsözcüsü tarafından görev konu
sunun incelenmesinin Uyuşmazlık Mahkemesinden is
tenmesidir. 

Uyuşmazlık çıkarma isteminde bulunmaya yet
kili makam; reddedilen görevsizlik itirazı adli yargı 
yararına ileri sürülmüş ise Cumhuriyet Başsavcısı, ida
ri yargı yararına ileri sürülmüş ise Danıştay Başkanun
sözcüsü, Askeri Adli Yargı yararına ileri sürülmüş ise 
Askeri Yargıtay Başsavcısı ve Askeri İdari Yargı ya
rarına ileri sürülmüş ise Askeri Yüksek İdare Mahke
mesi Başkanunsözcüsüdür. 

Görev itirazının reddine ilişkin karara karşı itiraz 
yolunun açık bulunduğu ceza davalarında ret kararı 
kesinleşmeden uyuşmazlık çıkarma istenilemez. 

Uyuşmazlık Çıkarılmayan Haller : 

MADDE 11. — Aşağıdaki durumlarda uyuşmaz
lık çıkarılmaz. 

a) Dava karara bağlanmış ve bu karar kesinleş
miş ise veya görevsizlik itirazını reddeden yargı ye
ri bu kararından dönerek görevsizlik kararı vermiş ve 
bu karar kesinleşmiş ise; 

b) Sulh, vazgeçme veya kabul ile dava sona ermiş 
ise, 

Yargı Merciince Yapılacak İşlemler : 

MADDE 12. — Görev itirazında bulunan kişi ve
ya makam, itirazın reddine ilişkin kararın verildiği ta
rihten, şayet bu kararın tebliği gerekiyorsa tebliğ ta
rihinden, itiraz yolu açık bulunan ceza davalarında ise 
ret kararının kesinleştiği tarihten başlayarak 15 gün 
içinde, uyuşmazlık çıkarılmasını istemeye yetkili ma
kama sunulmak üzere iki nüsha dilekçeyi itirazı red
deden yargı merciine verir* 

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

(İçişleri Komisyonunun kabul ettiği metin) 

2. BÖLÜM 

Uyuşmazlık Mahkemesine Başvurma Yolları ve 
İnceleme Kurulları 

Uyuşmazlık Çıkarma : 

MADDE 10. — Tasarının 10 ncu maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Uyuşmazlık Çıkarılmayan Haller : 

MADDE 11. 
kabul edilmiştir. 

Tasarının 11 nci maddesi aynen 

Yargı Merciince Yapılacak İşlemler : 

MADDE 12. — Tasarının 12 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 
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(Milli Savunma Komisyonunun kabul ettiği metin) 

Z BÖLÜM 

Uyuşmazlık Mahkemesine Başvurma YoMarı ve 
İneefemıe Kurulları 

Uyuşmazlık Çıkarma : 

MADDE 10. — Tasarının 10 ncu maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Uyuşmazlık Çıkarılmayan Haller : 

MADDE 11. — Tasarının 11 nci 
kabul edinmiştir. 

aynen 

Yargı Merciince Yapılacak İşlemler : 

MADDE 12. — Tasarının 12 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

(Adalet Komisyonunun kabul ettiği metin) 

2. BÖLÜM 

Uyuşmazlık Mahkemesine Başvurma Yollan ve 
İnceleme Kurulları 

Uyuşmazlık Çıkarma : 

MADDE 10. — Tasarının 10 ncu maddesi aynen 
kalbul edilmiştir. 

Uyuşmazlık Çıkarılmayan Halle* : 

MADDE 11. — Tasarının 11 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Yargı Merciince Yapılacak İşlemler : 

MADDE 12. — Tasarının 12 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 
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(Hükümetin teklifi) 

Yargı mercii, kendisine verilen dilekçeyi, alınan 
cevabı ve varsa belgeleri ile birlikte görevsizlik itira
zının reddine ilişkin karar ile dayanağı belgenin asıl 
ve örneklerini, uyuşmazlık çıkarmak isteminde bulun
maya yetkili makama gönderir. 

Bir davada uyuşmazlık çıkarılması için yalnız bir 
kez başvurulabilir, 

Uyuşmazlık Çıkarma İsteminde Bulunmaya Yet
kili Makamca Yapılacak İşlemler : 

MADDE 13. — Uyuşmazlık çıkarma konusunda
ki dilekçe ile ekleri kendisine ulaşan yetkili makam, 
gerekirse gelen dilekçedeki veya eklerindeki eksiklik
leri tamamlattıktan sonra, uyuşmazlık çıkarmaya yer 
olmadığı sonucuna varırsa, dileğin reddine karar ve
rir. Bu karar, ilgili kişilere veya makama ve ilgili yar
gı merciine, hemen tebliğ olunur. Bu karara karşı 
hiç bir yargi merciine başvurulamaz. 

Uyuşmazlık çıkarılmasını gerekli gördüğü durum
larda yetkili makam, dilekçe ve eklerinin kendisine 
ulaştığı tarihten, şayet eksikleri tamamlatmak yoluna 
gitmiş ve bu erekle gönderdiği yazılan on gün geçme
den postaya vermiş ise eksikliklerin tamamlandığı ta
rihten başlayarak en geç on gün içinde düzenleyeceği 
gerekçeli düşünce yazısını, kendisine gönderilen dilek
çe ve ekleri ile birlikte Uyuşmazlık Mahkemesine yol
lar ve aynca Uyuşmazlık Mahkemesine başvurduğu
nu ilgili yargı merciine hemen bildirir. 

Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı, düşünce yazısıy
la eklerini, görevsizlik İtirazını reddeden yargı mer
dine göre ilgili bulunan Başsavcı veya Başkanungöz-
cüsüne tebliğ eder. Tebliği alan makam karşılık ver
mek isterse, yedi gün içinde yazılı karşılığını vermekle 
görevlidir. 

Olumsuz Görev Uyuşmazlığı : 

MADDE 14. — Olumsuz görev uyuşmazlığı bu
lunduğunun ileri sürülebilmesi için adli, idari veya as
keri yargı merc'ilerinden ikisinin taraftan, konusu, 
maddi ve hukuki sebepleri aynı olan davada kendile
rini görevsiz görmeleri ve bu yolda verdikleri kararla
rın kesin veya kesinleşmiş olması gerektir. 

Bu uyuşmazlığın giderilmesi istemi, ancak davanın 
taraflannca ve ceza davalarında ise aynca ilgili ma
kamlarca ileri sürülebilir. 

(İçişleri Komisyonunun kabul ettiği metin) 

Uyuşmazlık Çıkarma İsteminde Bulunmaya Yetkili 
Makamca Yapılacak İşlemler : 

MADDE 13. — Tasarının 13 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Olumsuz Görev Uyuşmazlığı : 

MADDE 14. — Tasarının 14 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 
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(Milli Savunma Komisyonunun kabul ettiği metin) 

Uyuşmazlık Çıkarma İsteminde Bulunmaya Yet
kili Makamca Yapılacak İşlemler : 

MADDE 13. — Tasarının 13 neü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Olumsuz Görev Uyuşmazlığı : 

MADDE 14. — Tasarının 14 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

(Adalet Komisyonunun kabul ettiği metin) 

Uyuşmazlık Çıkarma İsteminde Bulunmaya Yet
kili Makamca Yapılacak İşlemler : 

MADDE 13. — Tasarının 13 ncü matjdesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Olumsuz Görev Uyuşmazlığı : 

MADDE 14. — Tasarının 14 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 
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(Hükümetin Teklifi) . 

Yargı Merciince Yapılacak İşlemler : 

MADDE 15. — Olumsuz görev uyuşmazlıkların
da ilgili kişi veya makam, son karan vermiş bulunan 
yargı merciine bu kararın kesinleştiği tarihten başla
yarak bir ay içinde iki nüsha dilekçe ile başvurabilir. 

Yargı mercii, dilekçenin bir nüshasını hukuk dava
larında diğer tarafa, ceza davalarında ise sanığa,- şa
yet başvuran sanık ise ilgili makama yedi gün içinde 
cevaplarını, varsa belgelerini de ekleyerek, vermek 
üzere tebliğ eder< 

Ya*rgi mercii, cevapları aldıktan veya cevap Süresi 
geçtikten sonra, evrakı, eğer süresinde cevap verilme
miş ise bunu da belirterek kendisi adli veya askeri adli 
yargı mercii olduğuna göre ilgili Başsavcıya, idarî yar
gı mercii veya Askeri idari yargı mercii olduğuna göre 
ilgili Başkanunsozcüsüne yollar. 

Uyuşmazlık Mahkemesince Yapılacak İşlemler : 

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

Cevap süresi geçtikten veya süresinde verilmiş ce
vap geldikten ve dilekçe yahut eki olan belgelerde ek
siklikler varsa taraflara veya yargı mercilerine bun
ları tamamlattıktan Sonra mahkeme görevli yargı mer
ciini belirten karan verir. 

Olumlu Görev Uyuşmazlığı ve Uygulanacak Usul: 

MADDE 17. — Olumlu görev uyuşmazlığı; adli, 
idarî veya askerî yargıya bağlı ayrı iki yargı merciine 
açılan ve taraflan, konusu, maddi Ve hukuki sebepleri 
aynı olan davalarda bu yargı mercilerinin her iki
sinin kendilerini görevli sayan kararlar vermiş olma
ları, görev kararlarına karşı itiraz yolunun açık oldu
ğu ceza davalannda bu kararlann kesinleşmiş bulun
ması durumunda meydana gelir. 

Olumlu görev uyuşmazlığının çözülmesinde olum-
olumsuz görev uyuşmazlıklarına ilişkin usul kuralları, 
uygulanır. Uyuşmazlık Mahkemesine başvurma iste
mini kapsayan dilekçe veya yazı ile eklerini alan il-

(tçişleri Komisyonunun kabul ettiği metin) 

Yargı Merciince Yapılacak İşlemler : 

MADDE 15. — Olumsuz görev uyuşmazlıklarında 
ilgili kişi veya makam, son kararı vermiş bulunan 
yargı merciine bu kararın kesinleştiği tarihten baş
layarak bir ay içinde iki nüsha dilekçe ile başvura
bilir. 

Yargı mercii, dilekçenin bir nüshasını hukuk dava
larında diğer tarafa, ceza davalarında ise sanığa, şa
yet başvuran sanık ise ilgili makama yedi gün içinde 
cevaplarını, varsa belgelerini de ekleyerek, vermek 
üzere tebliğ eder. 

Yangı mercii, cevaplan aldıktan veya cevap süresfil 
geçtikten sonra, evrakı, eğer Süreislıide cevap veril
memiş ise bunııda belirterek kendisi adli veya askeri 
atili yargı mercii olduğuna göre ilgili başsavcıya, 
(idari vargı veya askeri idari yargı mercii olduğuna 
göne (ilgili başkanunsozcüsüne yollar.: 

Uyuşmazlık Mahkemesince Yapılacak İşlemler : 

MADDE 16. — Tasarının 16 ncı maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Olumlu Görev Uyuşmazlığı ve Uygulanacak Usul : 

MADDE 17. — Olumlu görev uyuşmazlığı; adli, 
idarî veya askeri yargıya bağlı ayrı ilci yargı merciine 
açılan ve taraflan, konusu, maddi ve hukuki se
bepleri ayını olan davalarda ibu yargı mercilerta'n her 
ikisinin kendilerini görevli sayan kararlar vermiş 
olmaları, görieV kararlarına karşı itiraz yolunun açık 
olduğu ceza davalarında İbu kararlann kesinleşmiş 
bulunmasa durumunda meydana gelir. 

Olumlu görev uyuşmazlığının çözülmesinde olum
suz görev uyuşmazlıklarına ilişkin Usul kuralları uıy-
gulanırj 
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Yargı Merciince Yapılacak İşlemler : 

(MADDE 15. — Tasannın 15 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Uyuşmazlık Mahkemesince Yapılacak işlemler : 

MADDE 16. — Tasarının 16 ncı maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Olumlu Görev Uyuşmazlığı ve Uygulanacak Usul : 

MADDE 17. — Tasarının 17 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

(Adalet Komisyonunun kabul ettiği metin) 

Yargı Merciince Yapılacak İşlemler ; 

MADDE 15. — İçişleri Komisyonu metninin 
15 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Uyuşmazlık Mahkemesince Yapılacak İşlemler : 

MADDE 16. — Tasarının 16 ncı maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Olumlu Görev Uyuşmazlığı ve Uygulanacak Usul : 

MADDE 17. — İçişleri Komisyonu metninin 
17 nci maddesi aynen kaimi edilmiştir. 
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Sili Başsavcı veya Başkanunsözcüsü uyuşmazlık Mah
kemesine başvurunca, durumu her iki yargı merciine 
hemen bildirir. 

Uyuşmazlık Mahkemesi Kararlarını Bekleme ve 
Sürelerin Durması : 

MADDE 18. — Uyuşmazlık çıkarıldığı veya Uyuş
mazlık Mahkemesine başvurulduğu resmi yazı ile ken
dilerine bildirilen yargı mercii, Uyuşmazlık Mahke
mesince karar verilinceye kadar davanın görülmesini 
geri bırakır ve zamanaşımı süreleri ile öbür kanuni 
süreler veya hâkimin verdiği süreler, işin yeniden in
celenmesine başlanacağı güne kadar durur. Uyuşmaz
lık Mahkemesine başvurulduğunu bildiren yazının alın
dığı tarihten başlamak üzere üç ay içinde bu mahke
menin kararı gelmezse yargı merdi olumlu uyuşmaz
lıklar dışındaki durumlarda, davayı görmeye devam 
eder. 

Uyuşmazlık çıkarılması için başvurulacağı bildiri
lerek yargı merciinden davaya bakmasının ertelenmesi 
istenemez. 

Yargı Mercilerinin Uyuşmazlık Mahkemesine Baş
vurmaları : 

MADDE 19. — Adli, idari, askeri yargı mercilerin-
den birisinin kesin veya kesinleşmiş görevsizlik kararı 
üzerine kendisine gelen bir davayı incelemeye baş
layan veya incelenmekte olan bir yargı mercii davada 
görevsizlik kararı veren merciin görevli olduğu kanı
sına varırsa, gerekçeli bir karar ile görevli merdin 
belirtilmesi için Uyuşmazlık Mahkemesine başvurur 
ve elindeki işin incelenmesini Uyuşmazlık Mahkeme
sinin karar vermesine değin erteler. 

Mahkemenin gerekçeli kararı ile gerekli görülecek 
helgeler, onanmış ikişer örnekleriyle, kararın verildi
ği tarihten başlayarak yedi gün içinde Uyuşmazlık 
Mahkemesine yollanır. Bu mahkeme, görevsizlik ve 
başvurma kararlarını veren iki yargı merciine göre 
ilgili bulunan Başsavcı ve başkamınsözcüsüne, dü
şüncelerini yedi gün içinde bildirmek üzere, başvur
ma kararı ile eklerinin onanmış örneklerini yollar; 
şu kadar ki, uyuşmazlığın nedeni olan davada gö
rev konusundaki düşüncesini, daha önce (Temyiz in-

(İçişieri Komisyonunun kabul ettiği metin) 

Uyuşmazlık mahkemesine başvurma istemini kap
sayan dilekçe veya yazı ile eklerini alan ilgili (başsav
cı veya başkanunsözciisü Uyuşmazlık Mahkemesine 
başvurunca, durumu her iki yargı merciine hemen 
bildirir. 

Uyuşmazlık Mahkemesi Kararlarını Bekleme ve 
Sürelerin Durması : 

MADDE 18. 
kabul e'liimiştir. 

— Tasarının 18 nci maKİdesi aynen 

Yargı Mercilerinin Uyuşmazlık Mahkemesine Baş
vurmaları : 

MADDE 19. 
kabul e'di-'lm iştir. 

— Tasalının 19 ncu maddesi aynen 
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Uyuşmazlık Mahkemesi Kararlarını Bekleme ve 
Sürelerin Durması : 

MADDE 18. — Tasarının 18 nci maddesi aynen 
kabul edihiîi'ştJr. 

Yargı Mercilerinin Uyuşmazlık Mahkemesine Baş
vurmaları : 

MADDE 19. — Tasarının 19 ncu maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

(Adalet Komisyonunun kabul ettiği metin) 

Uyuşmazlık Mahkemesi Kararlarını Bekleme ve 
Sürelerin Durması : 

MADDE 18. — Tasarının 18 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Yargı Mercilerinin Uyuşmazlık Mahkemesine 
Başvurmaları : 

MADDE 19. — Tasarının 19 ncu maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 
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(Hükümetin Teklifi) 

celemesi dolayısıyla da olsa) bildirmiş bulunan Baş
savcı veya baş'kanuıısözcüsünden düşünce istenmez. 

Temyiz İncelemesi Yapan Yargı Mercilerinin 
Uyuşmazlık Mahkemesine Başvurmaları : 

MADDE 20. — Daha önce Uyuşmazlık Mahke
mesince yargı mercii belirtilmemiş olan bir davada 
temyiz incelemesi yapan Yargıtay, Danıştay veya As
keri Yargıtay, davanın adli, idari veya askerî adli 
yargının görevi dışında olduğu kanısına varırsa, ince
lediği kararı bozacak yerde, incelemeyi erteleyerek 
yargı merciinin belirtilmesi için Uyuşmazlık Mahke
meline başvurmaya karar verebilir. 

Bu karar üzerine yukarıki maddenin ikinci fıkrasın
da gösterilen işlemler yapılır. 

Mahkemelerin Başvurmalarının İncelenmesinde 
Uygulanacak Usul : 

MADDE 21. — Yukarıki maddeler uyarınca mah
kemelerin gönderdikleri işlerin incelenmesinde Uyuş
mazlık Mahkemesince, başvurma süresine ilişkin hü
küm ayrık olmak üzere, olumsuz görev uyuşmazlık
ları ile ilgili usul kuralları, bu işlerin özellikleri göz-
öriünde tutularak uygulanır. 

Hukuk Davalarında Tedbirlerin Devamı, Sona Er
mesi ve Uyuşmazlık Durumunda Tedbir Kararı Ver
meye Yetkili Yargı Mercii : 

MADDE 22. — Hukuk davalarında adli veya idari 
yargı mercilerince verilmiş bulunan ihtiyati tedbir, ih
tiyati haciz ve özellikle yürütmenin durdurulması ka
rarlan, Uyuşmazlık Mahkemesinin kararına kadar ge
çerli kalacağı gibi bu kararlan veren yargı merciinin 
görevsizliğine ilişkin Uyuşmazlık Mahkemesi kararla
rının davacıya bildirilmesinden sonra da, görevi bel
li edilen yargı merciince kaldınlmadıkça, altmış gün 
süre ile devam eder. 

Kendisine karşı tedbir karan verilmiş bulunanın is
teği üzerine, görev konusunda son kararı veren yargı 
mercii bu tedbirlerin kaldınlmasına veya değiştirilme
sine karar verebilir. 

•Süreye bağlı bir tedbir kararının birinci fıkrada 
anılan zamandan önce süresi dolarsa, göreve ilişkin 
son karan veren yargı mercii, karan almış olanın 
isteğiyle, tedbir süresini uzatabilir. 

M. Meclisi 
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(İçişleri Komisyonunun kabul ettiği metin) 

Temyiz İncelemesi Yapan Yargı Mercilerinin 
Uyuşmazlık Mahkemesine Başvurması : 

'MADDE 20. — Daha önce Uyuşmazlık Mabke-ı 
ınıesince yargı mercii belir tilmemliş olan bir davada 
teanıyiiz linıoeleametsii yapan Yargıtay, Danıştay, Asfceri 
Yargıtay veya Askeri Yüksük İdare Madükemes'i, ıda* 
vanın adli, İdari veya aiskeri aldii yargının görevi «İH 
şjjdıa olduğu kanısına varırsa, incelediği karan bo
zacak yerde, incelemeyi erteleyerek yasgı merciinin 
Ibelâ^iimesi îiçin Uyuşmazhk Malhkemıesine başvur
maya karar verebilir. 

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

Mahkemelerin Başvurmalarının İncelenmesinde 
Uygulanacak Usul : 

MADDE 21. — Yukarıki maddeler uyarınca 
mahkemelerin gönderdikleri işlerin incelenmesinde 
Uyuşmazlık Mahkemesince, başvurma süresine iliş
kin hüküm ayrık olmak üzere, olumsuz görev uyuş
mazlıkları ile ilgili usul kuraları uygulanır. 

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

MADDE 22. — Hukuk davalarında adli veya 
idari yargı mercilerince verilmiş bulunan ihtiyati 
tedbir, ihtiyati haciz ve özelikle yürütmenin dur-

I durulması kararlan, Uyuşmazlık Mahkemesinin ka
rarına kadar geçerli kalacağı gibi bu kararları veren 

I yargı merdinin görevsizliğine ilişkin Uyuşmazlık 
Mahkemesi kararlarının davacıya bildirilmesinden 

I sonra da, görevi belli edilen yargı merciince kaldı
nlmadıkça, 60 gün süre ile devam eder. 

I Kendisine karşı tedbir kararı verilmiş bulunanın 
isteği üzerine, görev konusunda son karan veren 
yargı mercii bu tedbirlerin kaldınlmasına veya değiş
tirilmesine karar verebilir. 

Süreye bağlı bir tedbir kararının birinci fıkrada 
anılan zamandan önce süresi dolarsa, göreve ilişkin 
son karan veren yargı merdi, kararı almış olanın 
isteği ile, tedbir süresini uzatabilir. 
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Temyiz İncelemesi Yapan Yargı Mercilerinin 
Uyuşmazlık Mahkemesine Başvurmaları : 

MADDE 20. — Tadarının 20 nci maddesi aynen 
kaibul edilmiştir. 

Mahkemelerin Başvurmalarının İncelenmesinde 
Uygulanacak Usul : 

MADDE 21. 
kaibul edilmiştir. 

Tasarının 21 nci maddesi aynen 

Hukuk Davalarında Tedbirlerin Devamı, Sona Er-
mesi ve Uyuşmazlık Durumunda Tedbir Kararı Ver
meye Yetkili Yargı Mercii : 

MADDE 22. 
kabul edilmiştir. 

Tasarının 22 nci maddesi aynen 

(Adalet Komisyonunun kabul ettiği metin) 

Temyiz İncelemesi Yapan Yargı Mercilerinin Uyuş
mazlık Mahkemesine Başvurmaları : 

MADDE 20. — İçişleri Komisyonu 
20 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

metninin 

Mahkemelerin Başvurmalarının İncelenmesinde 
Uygulanacak Usul : 

MADDE 21. — İçişleri Komisyonu metninin 21 
nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Hukuk Davalarında Tedbirlerin Devamı, Sona Er
mesi ve Uyuşmazlık Durumunda Tedbir Kararı Ver
meye Yetkili Yargı Mercii : 

MADDE 22. — İçişleri Komisyonu 
22 nci maddesi aynen kaibul edilmiştir. 

metninin 
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Tedbir kararı bulunmayan bir işte, birinci fıkrada 
belli edilen süre içinde usulünce tedbir kararı verme
ye de görev konusunda son kararı veren yargı mercii, 
yetkilidir. Bu maddenin 2, 3 ve 4 ncü fıkralarında 
anılan kararları, uyuşmazlık çıkarma durumunda, gö
revsizlik itirazını reddeden yargı mercii, yargı merci-
nin Uyuşmazlık Mahkemesine başvurması durumunda 
ise o yargı mercii verebilir. 

Ceza Davalarında Tedbirler : 

MADDE 23. — Ceza davalarında koruma veya 
başkaca güvenlik altına alma, el koyma, zoralım gibi 
tedbirlere konu olan şeyler ve belgeler, yurt dışarısına 
çıkarılması yasaklanmış şeylerle, yurt dışına çıkması 
yasak edilmiş kişilere ilişkin kararları, değiştirmeye 
veya kaldırmaya veya ilk kez vermeye glhw konusun
da son kararı veren yargı mercii görevlidir. 

Anılan yargı mercii, tutuklulara Ceza Muhakeme
leri Usulü Kanununun 112 veya Askeri Mahkemeler 
Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun 75 nci mad
desini uygulayacağı gibi tutuklamaya ilişkin başvur
maları da karara bağlar. 

Uyuşmazlık çıkarma durumlarında görev itirazı
nı reddeden, yargı merciinin uyuşmazlık mahkemesine 
'başvurduğu durumlarda ise Uyuşmazlık Mahkemesi
ne başvuran yargı mercii, yükarıki fıkralar hükmünü 
uygular. 

3. BÖLÜM 

Hüküm Uyuşmazlığı 

MADDE 24. — Görevle ilgili olmaksızın adli, ida
ri veya askeri yargı mercileririden en az ikisi tarafın
dan kesin olarak verilmiş veya kesinleşmiş birbirine 
uymayan kararlar arasında hüküm uyuşmazlığı mev
cudiyetinin kabul edilebilmesi için; hukuki ve idari 
davalarda en az davacının ve ceza davalarında sanığın 
ve her iki halde de dava konuları ile maddi sebeplerin 
(vakıaların) aynı olması gereklidir, 

Ilgiîi kişi veya makam Uyuşmazlık Mahkemesine 
başvurarak hüküm uyuşmazlığının giderilmesini iste
yebilir. Bu halde, başvurma süresine ilişkin hüküm 
ayrık olmak üzere, olumsuz görev uyuşmazlığının çı
karılması ile ilgili 15 ve 16 ncı maddderdeki usul 
kuralları, hüküm uyuşmazlığının özellikleri gözönün-
dc tutularak uygulanır. 

(İçişleri Komisyonunun kabul ettiği metin) 

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

Bu maddenin 2, 3 ve 4 ncü fıkralarında anılan 
kararları, uyuşmazlık çıkarma durumunda, görev
sizlik itirazını reddeden yargı mercii, yargı merciinin 
Uyuşmazlık Mahkemesine başvurması durumunda 
ise o yargı mercii verebilir. 

Ceza Davalarında Tedbirler : 

MADDE 23. — Ceza davalarında koruma veya 
başkaca güvenlik altına alma, el koyma, zor ahm 
gibi tedbirlere konu olan şeyler ve belgeler, yurt dı
şına çıkarılması yasaklanmış şeylerle, yurt dışına çık
ması yasak edilmiş kişilere ilişkin kararları, değiştir
meye veya kaldırmaya veya ilk kez vermeye görev 
konusunda son kararı veren yargı mercii görevlidir. 

Anılan yargı mercii, tutuklulara Ceza Muhake
meleri Usulü Kanununun 112 veya Askeri Mahkeme
ler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun 75 nci 
maddesini uygulayacağı gibi tutuklamaya ilişkin baş
vurmaları da karara bağlar. 

Uyuşmazlık çıkarma durumlarında görev itirazı
nı reddeden, yargı merciinin Uyuşmazlık Mahke
mesine başvurduğu durumlarda ise Uyuşmazlık Mah
kemesine başvuran yargı mercii, yükarıki fıkralar 
hükmünü uygular. 

3. BÖLÜM 

Hüküm Uyuşmazlığı 

MADDE 24."— Görevle ilgili olmaksızın adli, 
idarî veya askeri yargı mercilerinden en az ikisi ta
rafından kesin olarak verilmiş veya kesinleşmiş bir
birine uymayan kararlar arasında hüküm uyuşmazlığı 
mevcudiyetinin kabul edilebilmesi için; hukuki ve 
idari davalarda en az davacının ve ceza davalarında 
sanığın ve her iki halde de dava konuları ile maddi 
sebeplerin, (vakıaların) aynı olması gereklidir. 

İlgili kişi veya makam Uyuşmazlık Mahkemesine 
başvurarak hüküm uyuşmazlığının giderilmesini İste
yebilir. Bu halde, başvurma süresine ilişkin hüküm 
ayrık olmak üzere, olumsuz görev uyuşmazlığının 
çıkarılması ile ilgili 15 ve 16 ncı maddelerdeki usul 
kuralları uygulanır. 
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Ceza Davalarında Tedbirler : 

MADDE 23. — Tasarının 23 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

(Adalet Komisyonunun kabul ettiği metin) 

Ceza Davalarında Tedbirler : 

MADDE 23. — İçişleri Komisyonu metninin 
23 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 24. 
kabul edilmiştir. 

3. BÖLÜM 

Hüküm Uyuşmazlığı 

Tasarının 24 ncü maddesi aynen 

3. BÖLÜM 

Hüküm Uyuşmazlığı 

MADDE 24. — İçişleri Komisyonu metninin 
24 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Hüküm Uyuşmazlıklarında Uygulanacak İnceleme 
Kuralları : 

MADDE 25. — Hüküm uyuşmazlıklarının ince
lenmesinde hukuk davalarında Danıştay yargılama 
usulünün ceza davalarında ceza yargılama usulünün 
bu kanuna aykırı olmayan hükümleri uygulanır. An
cak uyuşmazlık Mahkemesi gerekli gördüğü hallerde 
veya istek üzerine tarafların sözlü açıklamalarım din
leyebilir. 

Hüküm uyuşmazlıklarında Uyuşmazlık Mahke
mesi anlaşmazlığın esasını da karara bağlar. 

4. BÖLÜM 

Uyuşmazlık Mahkemesi Görüşmeleri ve Kararları 

Kurulun Toplanma ve Karar Verme Şartları ve 
İncelemelerin Kâğıtlar Üzerinde Yapılması : 

MADDE 26. — Uyuşmazlık Mahkemesi, bütün 
asıl üyeleri toplantıda bulunmadıkça görüşmelere baş
layıp karar veremez, ancak Kuruldaki eksik üyenin 
yeri o üyenin geldiği yargı merciinin yedek üyesi ile, 
bu olmazsa başka bir yedek ile doldurulur. 

Mahkeme incelemelerini dosya üzerinde yapar ve 
kararı çoğunlukla verir. 

İncelemede İzlenecek Sıra: 

MADDE 27. — Uyuşmazlık Mahkemesi, uyuş
mazlık çıkarsa ve görev uyuşmazlıklarına ilişkin is
temleri önce süre bakımından inceler ve süresi içinde 
ileri sürülmemiş istemleri reddeder. 

Kararların Bildirilmesi : -

MADDE 28. — Uyuşmazlık Mahkemesi, vereceği 
bütün kararların sonuçlarını ilgili Başsavcı ve Baş-
kanunsözcüsüne, görev uyuşmazlığının çözülmesi için 
kendisine başvuran yargı merciine, karan beklemesi 
için yazı yazılmış bulunan yargı merciine veya merci
lerine, uyuşmazlığın çözülmesi için başvurmuş olan 
kişilere veya makamlara hemen tebliğ eder. 

İlgili yargı mercileri ile bütün makam, kuruluş ve 
kişiler; mahkeme kararlarına uymak, geciktirmeksizin 
onları uygulamakla ödevlidirler. 

Gerekçeli kararın birer örneği de birinci fıkrada 
yazılı yerlere ve kişilere gönderilir. 

M, Meclisi 

(İçişleri Komisyonunun kabul ettiği metin) 

Hüküm Uyuşmazlıklarında Uygulanacak İncele
me Kuralları : 

MADDE 25. — Tasarının 25 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

4. BÖLÜM 

Uyuşmazlık Mahkemesi Görüşmeleri ve Kararları 

Kurulun Toplanma ve Karar Verme Şartları ve 
İncelemelerin Kâğıtlar Üzerinde Yapılması : 

MADDE 26. — Uyuşmazlık Mahkemesi, üye tam 
sayısı toplantıda bulunmadıkça görüşmelere başlayıp 
karar veremez, ancak kuruldaki eksik üyenin yeri 
o üyenin geldiği yargı merdinin yedek üyesi ile, bu 
olmazsa başka bir yedek ile doldurulur. Mahkeme, 
her toplantı dönemi başında, yılık çalışma planını 
saptar. 

Kurul incelemelermi dosya üzerinde yapar ve ka
rarı çoğunlukla verir. 

İncelemede İzlenecek Sıra : 

MADDE 27. — Tasamnm 27 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Kararların Bildirilmesi : 

MADDE 28. — Tasarının 28 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

(S, Sayısı : 131) 
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(Milli Savunma Komisyonunun kabul ettiği metin) 

Hüküm Uyuşmazlıklarında Uygulanacak İnceleme 
Kuralları : 

MADDE 25. — Tasarının 25 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

4. BÖLÜM 

Uyuşmazlık Mahkemesi Görüşmeleri, ve Kararları 

Kurulun Toplanma ve Karar Verme Şartları ve 
İncelemelerin Kâğıtlar Üzerinde Yapılması : 

MADDE 26. — Tasarının 26 ncı maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

İncelemede İzlenecek Sıra : 

MADDE 27. — Tasarının 27 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Kararların Bildirilmesi : 

MADDE 28. — Tasarının 28 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

(Adalet Komisyonunun kabul ettiği metin) 

Hüküm Uyuşmazlıklarında Uygulanacak İncele
me Kuralları : 

MADDE 25. — Tasarının 25 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

4. BÖLÜM 

Uyuşmazlık Mahkemesi Görüşmeleri ve Kararları 

Kurulun Toplanma ve Karar Verme Şartları ve 
İncelemelerin Kâğıtlar Üzerinde Yapılması : 

MADDE 26. — İçişleri Komisyonu 
26 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

metninin 

İncelemede İzlenecek Sıra : 

MADDE 27. — Tasarının 27 nci 
kabul edilmiştir. 

aynen 

Kararların Bildirilmesi : 

MADDE 28. — Tasarının 28 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

M. Meclisi (S. Sayısı i 131) 



(Hükümetin Teklif i) 

Kararların Kesinliği ve Yayımlanması : 

MADDE 29. — Uyuşmazlık Mahkemesi kararla
rı kesindir. Mahkemenin ilke kararlan ile Mahkeme 
Başkanının uygun göreceği önemli kararlar, Resmi 
Gazete ile yayımlanır. 

Kararlar Arasındaki Çelişmelerin Giderilmesi : 

MADDE 30. — Uyuşmazlık Mahkemesinin ka
rarları arasında çıkabilecek çelişmeler, Mahkeme ta
rafından yerilecek bir ilke kararı ile giderilir. İlke 
kararı, gerekçesiyle açıklanır. 

İlke kararları, Yüksek Mahkemelerden Uyuşmaz
lık Mahkemesine seçilen asıl ve yedek üyelerin bütü
nünün katılacakları toplantılarda alınır. Katılacakla
rın sayısı hiçbir halde bütün asıl ve yedek üyelerin 
dörtte üçünden aşağı olmaz. İlk toplantıda ilkeye iliş
kin kararlar üçte iki oy çoğunluğuyla verilir. Sonuç 
alınamazsa ikinci toplantıda oy çokluğuyla yetinilir. 
Bir işte Mahkemenin kökleşmiş içtihadına aykırı bir 
çoğunluğun gerçekleşmesi durumunda dahi ilke ka
rarı verilmesi zorunludur. 

Bir ilke kararının değiştirilmesi veya kaldırılması 
dahi yeni bir ilke karan ile olabilir. 

İlke kararma yer olup olmadığını kendiliğinden 
veya ilgili Başsavcı veya Başkanunsözcüsünün gerek
çeli yazısı üzerine, mahkeme Başkanı takdir eder. 

İlke karannı gerekli gören Başkan; çelişme doğu
ran kararlan veya kökleşmiş içtihadı gösteren bir ka
rar ile yeni çoğunluğun görüşünü ve çelişme gerek
çesini kapsayan bir yazıyı, istemde bulunandan başka 
Başsavcı ve Başkanunsözcülerine, belirteceği biı sü
rede görüşlerini bildirmek üzere yollar. İlke karannın 
görüşülmesi için üyelere dağıtılan gündeme Başsavcı 
ve Başkanunsözcülerinin süresi içinde verdikleri kar
şılıklarla onlara gönderilen yazı ve kararlann örnek
leri de eklenir. Gündemin dağıtıldığı gün ile görüşme 
günü arasında geçecek sürenin acele işler dışında on-
beş günden az olmaması gerekir. 

Görev konusundaki ilke kararlan; Uyuşmazlık 
Mahkemesini ve bütün yargı mercilerini, hüküm uyuş
mazlıktan dolayısıyla verilecek esasa ilişkin ilke ka
rarlan ise yalnız Uyuşmazlık Mahkemesini bağlar. 

50 -

(îçişJerü Komisıyomjriım kaibul ettiği metin) 

Kararların Kesinliği ve Yayımlanması: 

MADDE 29. — Tasarının 29 ucu maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Kararlar Arasındaki Çelişmelerin Giderilmesi : 

MADDE 30. — Uyuşmazlık Mahkemesinin ka
rarlan arasında çıkabilecek çelişmeler, mahkeme 
tarafından verilecek bir ilke karan ile giderilir. İlke 
karan, gerekçesiyle açıklanır. 

İlke karanları, yüksek mahkemelerden Uyuşmaz
lık Mahkemesine seçilen asıl ve yedek üyelerin katı* 
lacaklan toplantılarda alınır. Katılacaklann sayısı 
hiçbir halde bütün asıl ve yedek üyelerin dörtte üçün
den aşağı olmaz. İlk toplantıda ilkeye ilişkin karar
lar üçte iki oy çoğunluğu ile verilir. Sonuç alınmaz» 
sa ikinci toplantıda oy çokluğu ile yetiniKr. Bir işte 
mahkemenin kökleşmiş içtihatına aykırı bir çoğunlu
ğun gerçekleşmesi durumunda dahi ilke karan ve
rilmesi zorunludur. 

Bir ilke karannın değiştirilmesi veya kaldınhnası 
dahi yeni bir ilce karan ile olabilir. 

İlke karanna yer olup olmadığım kendiliğinden 
veya ilgili başsavcı veya başkanunsözcüsünün gerek
çeli yazısı üzerine, mahkeme başkam takdir eder. 

İlke kararım gerekli gören başkan; çelişme doğu
ran kararlan veya kökleşmiş içtihatı gösteren bir ka
rar ile yeni çoğunluğun görüşünü ve çelişme gerekçe
sini kapsayan bir yazıyı, istemde bulunandan başka 
başsavcı ve başkanunsözcülerine, belirteceği bir sü
rede görüşlerini bildirmek üzere yollar. İlke karan
nın görüşülmesi için üyelere dağıtılan gündeme baş
savcı ve başkanunsözcülerinin süresi içinde verdik
leri karşılıklarla onlara gönderilen yazı ve kararlann 
örnekleri de eklenir. Gündemin dağıtıldığı gün ile 
görüşme günü arasında geçecek sürenin acele işler 
dışında 15 günden az olmaması gerekir. 

Görev konusundaki ilke kararlan; Uyuşmazlık 
Mahkemesini ve bütün yargı mercilerini, hüküm uyuş-
mazhklan dolayısıyla verilecek esasa ilişkin ilke ka
rarlan ise yalnız Uyuşmazlık Mahkemesini bağlar. 

M. Meclisi (Si Sayısı : 131) 
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(Milli Savunma Komisyonunun 'kabul ettiği metin) 

Kararların Kesinliği ve Yayımlanması : 

MADDE 29. — Tanrının 29 ncu maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Kararlar Arasındaki Çelişmelerin Giderilmesi : 

MADDE 30. — Tasarının 30 ncu maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

(Adalet Komisyonunun 'kakül ettiği metin) 

Kararların Kesinliği ve Yayımlanması : 

MADDE 29. — Tasarının 29 ncu maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Kararlar Arasındaki Çelişmelerin Giderilmesi : 

MADDE 30. — İçişleri Komisyonu metninin 
30 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

M. Meclisi (S, Sayısı : 131) 



(Hükümetin Teklifi) 

5. BÖLÜM 

Çeşitli Hükümler 

Paportörlük : 

MADDE 31. — Uyuşmazlık Mahkemesine çalış
malarında yardımcı olmak üzere, dört adet geçici ra
portör verilir. 

Geçici raportörler, Hâkimlikte veyahut Hâkimler 
Kanunu gereğince hâkimlik ve savcdık sınıfından sa
yılan hizmetlerde en az yedinci derece aylığını almış 
olanlarla, aynı dereceyi kazanmış Danıştay yardımcı
ları, kanunsözcüleri, askeri hâkimler ve savcılaı ara
sından Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanının isteği ve 
ilgilinin muvafakati üzerine, mensup oldukları mües
seselerin yetkili mercileri tarafından atanırlar. Bun
ların özlük işlerinde mensup oldukları mesleklere ait 
hükümler uygulanır ve raportörlükte geçirdikleri sü
reler mesleklerinde geçmiş sayılır. Ancak, terfilerinde 
Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı tarafından verilecek 
yazılı bilgi esas olur. 

Askeri Hâkimler ve Savcılar arasından atanacak 
geçici raportörler hakkında subay sicil belgesi sıra
sıyla, Milli Savunma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı, 
Müsteşar ve Milli Savunma Bakanı tarafından dü
zenlenir, Bu sicilin düzenlenmesinde Uyuşmazlık Mah
kemesi Başkanı tarafından subay sicil formu esasla
rına göre verilecek kanaat notu gozönünde bulundu
rulur. 

Geçici raportörlerin görevlerini Uyuşmazlık Mah
kemesi Başkanı belli eder. Başkan gerekli görürse, dos
yayı raporu düzenlemek üzere bir üyeye dahi verebi
lir. Raporlarda, raporu yazanın doğru bulduğu sonu
ca ilişkin gerekçeli düşüncesi de gösterilir. 

Geçici raportörlere aylık ve ödeneklerinden başka 
250'şer lira ek ödenek verilir. 

Yazı İşleri : 

MADDE 32. — Uyuşmazlık Mahkemesi Başka
nının isteği üzerine, Uyuşmazlık Mahkemesinin ka
lem işlerinde çalışmak üzere, Yargıtaydan bir başkâ
tip ile İki kâtip, Danıştaydan iki kâtip, mensup olduk
ları kurumların yetkili mercileri tarafından atanır. 
Bunların özlük işlerinde, mensup oldukları meslekle
re ait büklümler uygulanır ve bu mahkemede geçir
dikleri süreler, mesleklerinde geçmiş sayılır. Ancak, 
terlilerine, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı tarafın
dan verilecek yazıh bilgi esas Olur ve görevlerini 
Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı belü eder. 

M. Meclisi 
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(içişleri Komisyonunun kaibul ettiği metin) 

5. BÖLÜM 

Çeşitli Hükümler 

Raportörlük : 

MADDE 31. — Uyuşmazlık Mahkemesine çalış
malarında yardımcı olmak üzere, dört adet geçici 
raportör veriMr. 

Geçici raportörler, hâkimlikte veyahut Hâkimler 
Kanunu gereğince hâkimlik ve savcılık sınıfından sa
yılan hizmetlerde en az 7 nd derece aylığını almış 
ol&nlarla, aynı dereceyi kazanmış Danıştay yardım
cıları, kanunsözcüleri, askeri hâkimler ve savcılar 
arasından Uyuzmaşhk Mahkemesi Başkanının isteği 
ve ilgilinin muvafakati üzerine, mensup oldukları 
müesseselerin yetkili mercileri tarafından atanırlar. 
Bunların özlük işlerinde mensup oldukları meslek
lere ait hükümler uygulanır ve raportörlükte geçirdik
leri süreler mesleklerinde geçmiş sayılır. Ancak, ter
cilerinde Uyuşmazlık Mahkemesi Başkam tarafından 
verilecek yazıh bilgi esas olur. 

Askeri hâkimler ve savcılar arasından atanacak 
geçici raportörler hakkında subay sicil belgesi sıra
sıyla, MiDi Savunma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı, 
Müsteşar ve Milli Savunma Bakanı tarafından düzen
lenir. Bu sicilin düzenlenmesinde Uyuşmazlık Mah
kemesi Başkanı tarafından subay sicil formu esas
larına göre verilecek kanaat notu gozönünde bulun
durulur. 

Geçici raportörlerin görevlerini Uyuşmazlık Mah
kemesi Başkanı belli eder. Başkan gerekli görürse, 
dosyayı raporu düzenlemek üzere bir üyeye dahi 
verebilir. Raporlarda, raporu yazanın doğru bul
duğu sonuca ilişkin gerekçeli düşüncesi de gösterilir. 

Yazı İğleri : 

MADDE 32. — Tasarının 32 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

(S, Sayısı : 131) 
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(Milli Savunma Komisyonunun kaibul ettiği: metin) 

5. BÖLÜM 

Çeşitli Hükümler 

Raportörlük : 

MADDE 31. — Tasarının 31 mci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

(Adalet Komisyonunun kabul ebtiiği metin) 

5. BÖLÜM 

Çeşitli Hükümler 

Raportörlük : 

MADDE 31. — İçişleri Komisyonu metninin 
31 nci maddesi aynen kaibul edilmiştir. 

Yazı İşleri : 

MADDE 32. — Tasarının 32 nci maddesi aynen 
kaibul edilmiştir. 

Yazı İşleri : 

MADDE 32. — Tasarının 32 nci maddesi aynen 
kaibul edilmiştir. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 131) 
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(Hükümetin Teklifi) 

Tebligat İşlemleri : 

MADDE 33. — Bu kanun gereğince yapılacak 
tebligat işlerinde 7201 sayılı Tebligat Kanunu hüküm
leri uygulanır. 

Harç ve Resim Bağışıklığı : 

MADDE 34. — Uyuşmazlık Mahkemesinde kara
ra bağlanacak işler için verilecek dilekçeler, layiha
lar, yazılar veya belgelerden, Mahkemenin işlemle
rinden, kararlarından veya Mahkemece yahut Mah
kemeden istenilecek belge veya karar örneklerinden 
herhangi bir vergi, harç veya resim alınmaz. 

Mahkemenin ve Başsavcılar ile Başkanunsözcüle-
rinîn Bilgi ve Belge İsteme Yetkileri : 

MADDE 35. — Uyuşmazlık Mahkemesi; incele
diği işlerde, bütün organ, makam veya kuruluşlarla 
doğrudan doğruya yazışmaya girebilir ve onlardan 
her türlü bilgi veya 'belgeyi yada belgelerin onan
mış örneklerini isteyebilir. Bilgi yvya belgenin veril
mesinden, ancak 521 saydı Danıştay Kanununda gös
terilen şartlar altında kaçınılabilir. 

Uyuşmazlık Mahkemesiyle ilgili işlem yapan baş
savcılar veya başkanunısözcüleri de yukanki fıkrada 
yazılı yetkileri kullanırlar. 

Anayasa Mahkemesi Kararları Dolayısıyla Uyuş
mazlık Mahkemesine Başvurulmaması ve Anayasa 
Mahkemesi Kararlarının Yargı Mercilerini Bağlayıcı
lığı : 

MADDE 36. — Anayasa Mahkemesinin Yüce 
Divan olarak verdiği görev konusundaki kararlar do
layısıyla Uyuşmazlık Mahkemesine başvurulamaz. 

iBütün yargı mercileri, Anayasa Mahkemesinin 
Yüce Dîvan olarak görev konusunda verdiği karar
lara, kendilerinin Anayasa Mahkemesinin kararı üe 
çatışan kesin veya kesinleşmiş bir karan bulunsa bi
le, uymak zorundadırlar. 

Hüküm uyuşmazlığı durumunda yalnızca Anayasa 
Mahkemesi kararı gözönünde tutulur ve uygulanır. 

Davaya Katılanların Taraf Sayılması : 

'MADDE 37. — Bir hukuk davasına taraflardan 
birisiyle birlikte işlem yapmak üzere katılanlarla bir 
ceza davasına usulünce katılanlar dahi bu kanuna gö
re taraflara tanınan yetkileri kendisiyle birlikte iş
lem yapacakları tarafa veya savcıya bağlı olmaksı
zın kullanabilirler. 

(tçişîeri Komasyommun ikaibul ettiğ» metin) 

Tebligat İşlemleri : 

MADDE 33. — Tasarının 33 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Vergi ve Harç Bağıştklığı : 

MADDE 34. — Uyuşmazlık Mahkemesinde kara
ra bağlanacak işler İçin verilecek dilekçeler, layiha
lar, yazılar veya belgelerden, mahkemenin işlemlerin
den, kararlarından veya mahkemece yahut mahke
meden istenilecek belge veya karar örneklerinden her
hangi bir vergi veya harç alınmaz. 

Mahkemenin ve Başsavcılar ile Başkanunsözcüleri-
nin Bilgi ve Belge İsteme Yetkilen : 

MADDE 35. — Tasarının 35 nd maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Anayasa Mahkemesi Kararları Dolayısıyla Uyuş
mazlık Mahkemesine Başvurulmaması ve Anayasa 
Mahkemesi Kararlarının Yargı Mercilerini Bağlayı
cılığı : 

MADDE 36. — Tasarının 36 ncı maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Davaya Katılanların Taraf Sayılması : 

MADDE 37. — Tasarının 37 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

M, Meclisi (S± Sayısı : 13J) 
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(Milli Saıvunma KjornisyonuaiMi ksA>\â ettiği metin) 

Tebligat İşlemleri : 

MAİDDE 33. — Tasarının 33 ncü maddesi aynen 
kabul edîbnîştir. 

Harç ve Resim Bağışıklığı : 

MADDE 34. — Tasarının 34 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Mahkemenin ve Başsavcılar ile Başkanunsözcüle-
rinin Bilgi ve Belge İsteme Yetkileri : 

MADDE 35. 
kabul edilmiştir. 

Tasarının 35 wA maddesi aynen 

Anayasa Mahkemesi Kararları Dolayısıyla Uyuş
mazlık Mahkemesine Başvurulmaması ve Anayasa 
Mahkemesi Kararlarının Yargı Mercilerini Bağlayıcı
lığı : 

MADDE 36. — Tasarının 36 ncı maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Davaya Katılanların Taraf Sayılması : 

MADDE 37. — Tasarının 37 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

(Adalet Kamfeyomınıuıa fcaibul etıtliği metin) 

Tebligat İşlemleri : 

MADDE 33. — Tasarının 33 ncü maddesi aynen 
kabul edlbmştîr. 

Vergi ve Harç Bağışıklığı : 

MADDE 34. — İçişleri Komisyonu metninin 
34 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Mahkemenin ve Başsavcılar ile Başkanunsözcüie-
rinin Bilgi ve Belge İsteme Yetkileri : 

MADDE 35. — Tasarının 35 nd maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Anayasa Mahkemesi Kararları Dolayısıyla Uyuş
mazlık Mahkemesine Başvurulmaması ve Anayasa 
Mahkemesi Kararlarmın Yargı Mercilerini Bağlayıcı
lığı : 

MADDE 36. — Tasarının 36 ncı maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Davaya Katılanların Taraf Sayılması : 

MADDE 37. — Tatsalının 37 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

M, Mecüsi (S, Sayısı : 131) 
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(Hükümetin Teklifi) 

Ödenecek Ücretler : 

MADDE 38. — Uyuşmazlık Mahkemesi Başkan 
ve üyeleriyle yedek üyelerine, katılacakları her top
lantı günü için aylık ve ödeneklerinden başka, Ba
kanlar Kurulunca takdir edilecek miktarda ücret öde
nir. 

Araç, Gereç vesair İhtiyaçlar : 

MADDE 39. — Uyuşmazlık Mahkemesinin araç, 
gereç vesair ihtiyaçları ile Başkan, üye, yedek üye ve. 
geçici raportörlere verilen ücret ve ek ödenekler Adar 
Iet Bakanlığı bütçesine eklenecek ödeneklerden karşı
lanır. 

Kaldırılan Hükümler : 

(MADDE 40. — 9 Temmuz 1945 gün ve 4788 sa
yılı Uyuşmazlık Mahkemesi Kurulması Hakkındaki 
Kanun yürürlükten kaldırılmıştır. 

Geçici Maddeler : 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanunun yürürlüğe 
girmesinden önce Yüce Divan olarak Anayasa Mah
kemesiyle adli yargı mercileri arasında çıkan görev 
uyuşmazlıklarında, 36 ncı madde hükümleri uygula
nır. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu kanunun yürürlüğe 
girmesinden önce 4788 sayılı Kanun hükümlerine uyu
larak Uyuşmazlık Mahkemesine, başvurulan işlerde 
4788 sayılı Kanun uyarınca yapılmış işlemler geçerli 
oîııp geri kalan işlemler bu kanuna göre yürütülür. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bü kanunun yürürlüğe 
girmesinden sonra seçilecek ilk kurulun göreve baş
laması tarihinden 6 Eylüle kadar geçecek süre, 4 yıl
lık görev süresinin hesalbında göZönünde tutulmaz ve 
bu kurul dönem başında göreve başlamış sayılır. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Bu kanunun yürürlüğe 
girme tarihinden haşlayarak en geç bir ay içinde 
Uyuşmazlık Mahkemesinin eski defter ve dosyaları 
Anayasa Mahkemesine verilir. 

GEÇİCİ MADDE 5 . - 2 ve 3 ncü maddelere gö* 
re Uyuşmazlık Mahkemesi Başkan ve üyelerinin se
çimi işlemine hemen başlanır. Şu kadar ki, eski Baş
kan ve üyelerin görevleri Kanunun tümünün yürürlü
ğe girdiği tarihe kadar devam eder. 

(İçişleri Komisyonunun fcaibul ettiği metin) 

Ödenecek Ücretler : 

MADDE 38. — Uyuşmazlık Mahkemesi Başkan ve 
üyeleriyle yedek üyelerine, katılacakları her toplantı 
günü 'için aylık ve ödeneklerinden başka, her yıi btitı 
çe kanunu ile takdir edilecek miktarda ücret ödenir. 

Araç, Gereç vesair İhtiyaçlar : 

MADDE 39. — Uyuşmazlık Mahkemesinin araç, 
gere'ç ve sair ihtiyaçları ile Başkan, üye ve yedek üye
lerine verilen ücret Adalet Bakanlığı Bütçesine ekle
necek ödeneklerden karşılanır. 

Kaldırılan Hükümler : 

MADDE 40. — Tasarının 40 ncı 
kabul edilmiştir. 

aynen 

Geçici Maddeler : 

GEÇİCİ MADDE 1. — Tasarının geçici 1 cci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Tasarının geçici 2 nci. 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Tasarının geçici 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Tasarının geçici 4 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 5. — Tasarının geçici 5 nci 
maddesi aynen kalbul edilmiştir. 
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•(Mıl|i ŞayurşRa. Komisyonumun kabul ettiği metin) 

Ödenecek Ücretler : 

MADDE 38. — Tasarının 38 nd maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Araç, Gereç vesair İhtiyaçlar : 

MADDE 39. — Ta^arınuı 3? nçu maddesi aynen 
kabul ediinvştir. 

Kaldırılan, Hükürnler : 

MADDE 40. — Tasarının 40 ncı maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Geçici Maddeler i . 

GEÇİCİ MADDE 1. — Tasarının geçici 1 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Tasarının geçici 2 nd mad
desi aynen kabul e^ilmişjtir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Tasarının geçici 3 ncü 
maddesi aynen kabuî edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Tasarının geçid 4 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 5. — Tasarının geçici 5 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

M. Meclisi 

(Adalet Komlş^o^vınun kafyuj ettliği metin) 

Ödenecek Ücretler : 

MADDE 38. — İçişleri komisyonu metninin 
38 nd maddesi aynen kabul etffhnjşfâr. 

Araç, Gereç vesair İhtiyaçlar : 

MADDE 39. — İçişleri Komisyonu metninin 
39 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Kaldırılan Qüküwler : 

MADDE 40. — Tasarının 40 ncı maddesi aynen . 
kabul edilnîjştir. 

Geçici Maddeler : 

GEÇİCİ MADDE 1. — Tasarının geçid 1 nd 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — TşSarınuı geçid 2 nd 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Tasarının geçici 3 neti 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Tasaruun geçid 4 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 5. — Tasarının geçici 5 nd 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

(S, Sayısı : 131) 
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(Hükümetin Teklifi) 

Yürürlük : 

MADDE 41. — Bu Kanunun geçici 5 nci maddesi 
yayımı diğer maddeleri yayımını izleyen ikinci ayın 
ilk günü yürürlüğe girer. 

Yürütme : 

MADDE 42. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü
rütür. 

Başbakan 
B. Ecevit 

Devlet Bakanı 
H. Çetin 

Devlet Bakanı 
A. R. Septioğlu 

Milli Savunma Bakanı 
H. E. Işık 

Milli Eğitim Bakanı 
N. Uğur 

Güm. ve Tekel Bakanı 
T. Mataracı 

Sanayi ve Tek. Bakanı 
O. Alp 

Devlet Bakanı 
Başbakan! Yardımcısı 

O. Eyüboğlu 

Devlet Bakanı 
E. A kov a 

Devlet Bakam 
M. Kılıç 

İçişleri Bakanı 
/. Özaydınlı 

Bayındırlık Bakanı 
S. Elçi 

Ulaştırma Bakanı 
G. Öngüt 

İşletmeler Bakanı 
Prof. Dr. K. Bulutoğlu 

İmar ve îskân Bakanı Köy İşleri ve Ko'op. Bakanı 
A. Karaarslan A. Topuz 

(İçişleri Komisyonunun kaibul ettiği metin) 

Yürürlük : 

MADDE 41. 
kabul edilmiştir. 

Yürütme 

Tasarının 41 nci maddesi aynen 

MADDE 42. — Tasarının 42 nci maddesi aynen 
kaibul edilmiştir. 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 
Prof. Dr. Feyzioğlu 

Devlet Bakanı 
Dr. L. Doğan 

Devlet Bakanı 
A. Şener 

Dışişleri Bakanı 
Prof. G. Ökçün 

Ticaret Bakanı 
T. Köprülüler 

Gıda-Tar. ve Hay. Bakanı 
M. Yüceler 

En. ve Taibii Kay. Bakanı 
Doç. Dr. D. Bay kal 

Orman Bakanı 
V. İlhan 

28 , 2 ,1978 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Dr. F. Sükan 

Devlet Bakanı 
S. Yıldız 

Adalet Bakanı 
M. Can 

Maliye Bakanı 
Z. Müezzhıoğlu 

Sağ. ve Sos. Yar. Bakanı' 
Dr. M. Tan 

Çalışma Bakanı 
A. B. Er s oy 

Turizm ve Tan. Bakanı 
A. Coşkun 

Gençlik ve Spor Bakanı* 
Y. Çakmur 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
H. İşgüzar 

Kültür Bakanı 
Doç. Dr. A. T. Kışlalı 

Yerel Yönetim Bakanı 
M. Özdemir 
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(Milli Savunma Komisyonunun kaibul ettiği metin) 

Yürürlük : 

MADDE 41. — Tasarının 41 nci maddesi aynen 
kaibul edilmiştir. 

Yürütme : 

MADDE 42. — Tasarının 42 nci maddesi aynen 
kaibul edilmiştir. 
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(Adalet Komisyonunun kabul ettiği metin) 

Yürürlük : 

:n MADDE 41. — Tasarının 41 nci maddesi aynen 
kaibul edilmiştir. 

Yürütme : 

n MADDE 42. — Tasarının 42 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

>e*< 
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D»»™ < s M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 244 
Toplantı : 1 

Ankara Milletveldîi Semih Eryıîdız'm, 2556 Sayılı Kanunun 
1 5 . 6 . 1 9 6 7 Tarih ve 884 Sayılı Kanunla Değişik 18nci Madde
sine İlişkin (2) Sayılı Cetvele Bir İbare ve Aynı Maddeye Bir 
Fıkra ile Geçici Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi 

ve Adalet Komisyonu Raporu. (2 /345) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

4 ncü dönemde hükümsüz kalan 1/304 esas no. lu tasarıyı yeniliyorum. 
Gereğini saygılarımla rica ederim. 

Ankara Milletvekili 
Semih Eryıldız 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 20.6.1975 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 

Sayı : 91-1988/3102 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Adalet 'Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 17.6.1975 ta
rihinde kararlaştırılan «2556 sayılı Kanunun 15.6.1967 tarih ve '884 sayılı Kanunla değişik 18 ncî maddesinle 
ilişkin (2) sayılı cetvele bir İbare ve aynı maddeye bir fıkra ile geçici bir madde eklenmesi hakkında kanun 
tasarısı» ile gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygıyla arz ederim. 
Süleyman Demir el 

Başbakan [ 

G E R E K Ç E 

Bilindiği üzere bütün bakanlıklarda ve diğer kuruluşlarda bakana veya üst yöneticiye yardımcı olmak, kuru
luşun 'işlerinin ifasında ve mevzuatının düzenlenmesinde teknik bilgisi ile yol göstermek suretiyle görev lifa eden 
müşavirler mevcuttur. Adalet Bakanlığının merkez kuruluş kanununun bugüne kadar çıkarılamamış olması ve 
hizmetin ise; aralıksız gelişerek devam etmesi karşısında, bakana yardımcı olabilecek birinci sınıf hâkimlerden 
müşavirlerin bakanlık hizmetlerinde görevlendirilmesini teminen bu tasarı hazırlanmış bulunmaktadır. 

Bugün için Adalet Bakanlığına verilen ve Genel İdare Hizmetleri sınıfında bulunan Bakanlık Müşaviri kad
rolarına, hâkim sınıfından eleman atanması mümkün olmadığı cihetle, tasarımızın birinci maddesi ile Hâ
kimler Kanununa bağlı (2) sayılı cetvele (Bakanlık Müşavirleri) unvanının eklenmesi halinde hâkim ve savcıla
rın birinci sınıf olanlarının Bakanlıkta bu sıfatla istihdamı mümkün olacaktır. Aynı zamanda bu kadrolara 
atanacakların birinci sınıf unvanına sahip olmaları da sağlanmış bulunacaktır. Böylece kıdemli ve tecrübeli 
elemanlardan Bakanlığımızda faydalanmak mümkün olacaktın, 



Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu 
Esas No. : 2/345 
Karar No. : 66 

_ - 2• — 

Adalet Komisyonu Rapora 

29 , 6 .1978 

Milfeit MccMsa Başikftpitğnifl 

Ankara Milletvekili Semih Eryıldız'ın; 2556 saydı Kanunun Î5.6;1967 tarih ve 884 sayılı Kanunla de
ğişik 18 nci maddesine ilişkin (2) saydı cetvele bir ibare ve aym maddeye bir fıkra ile geçici bir madde ek
lenmesi hakkında klanun teklifi, Adalet Bakanlığı temsilcilerinin de katılmasıyla Komisyonumuzda incelenip 
görüşüldü. 

Bütün bakanlıklarda olduğu gibi, Adalet Bakanlığında da Bakana yardımcı olabilecek müşavirlerin gö
revlendirilmesini sağlayacak teklif Komi^omınnı^ea^ cfemltekagıdammıştırj 

Teklifin 2 nci maddesiyle 2556r saydıKanunim: değjşifc18* nei maddes inebk fıkra eMemftfesurettyle^ih
das edilmek istenen (Bakanlık müşavirleri) 1 nci madde ile düzenlenmiştir. BEL düzenlemede? möşaaraderi 
onurlandırmak; amacıyla (yüksek) kelimesi unvanların başına eklenmiştir. 

Teklifin- 1 nci maddesi ile aynı Kanunun aym maddesinin 1597 sayılı Kanunla değişik 2 sayılı cetvelinin 
birinci sınıf savcılık bölümüne eklenmek istenen ibare 2 nci madde ile düzenlenmiş ve yukardaSki gerekçe ile 
yüksek kelimesi yine eklenmiştir. 

Çerçeve 3 ncü madde başlığı altında kabul edilen geçici maddeye eklenen ikinci fıkra ile 18 nci mad
deye ekli (2) sayılı cetvelin birinci sınıf savcılık bölümünde yer alanların, kendi istekleri üzerine 1512 sa
yılı Kanunun 27 nci maddesindeki görevlere Adalet Bakanınca atanmaları imlcân dahiline getirilmiştir. Böy
lece Bakanlık merkez teşkilatında doğabilecek sürtüşmelerde Bakana sorunu çözüm kolaylığı sağlanmıştır. 
Geçici maddenin birinci fıkrası ise kanun tekniğine uygun şekilde düzenlenmiş ve madde yapılan değişiklik
lerle benimsenmiştir. 

Teklifin yürürlük tarihini ve yürütme yetkisini belirten 3 ve 4 ncü maddeleri 4 ve 5 nci maddeler ola
rak aynmr kabul ekmişlerdir. 

Teklif başlığı yâpdanr değinildikler»? uygun ollafcafcı ymi4mdüwmhm!^tk, 
Raporumuz^ GenelKuruiunc onayına; arz edilmek üzere* saygıyla*sanndıu». 

Adalet Komisyonu Başkanı 
ve- bu Rapoc Sözcüsü 

Anöcara 
İsmail Hakkı Köylüoğlu 

İKâlttiıp 

,M.' Kıetmıal Ayfkurifc 
itmzıalda buSuıntatmaldı. 

Hasan Akkuş 

İÇomuırrK 
Muhalifim 

M. Kemal Biberoğlu 

ıKahraraaötmanajş 
Hüseyin Doğan 

iKnışehiir 
Doğan Güneşli 

(Slıvais 
Tevfik Koral'tan 

Trabzon 
Lütfi Göktas 

iUışaSkl 
M. Selahattin Yüksel 

ZomiguîkMe 
Burhan Karaçelik 
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HÜKÜMETİM TEKLİFİ = 

2556 Sayılı Kanunun İS.". 6:. 29öT Tarik ve 884 Sa> 
yılı Kanunla Değişik 18. nci Maddesine İlişkin (2) 
Sayılı Cetvelde Bir İbare ve Aynı Maddeye Bir Fıkra 
ile Geçici Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun 

Tasarısı 

MADDE 1. — 2556 sayılı Kanunun 884 sayılı 
Kanunla değişik 18 nci maddesine ilişkin (2) sayılı 
cetvelin «Birinci sınıf Savcılık» sınıfında yer alan 
«Genel müdürlükleri» ibaresinden sonra aşağıdaki 
ibare eklenmiştir. 

«Bakanlık müşavirleri» 

MADDE 2. — Aynı maddeye aşağıdaki fıkra 
eklenmiştir. 

«Adalet Bakanlığında* Adalet Bakanına bağlı ve 
onun tarafından verilecek görevleri ifa eden (Bakan
lık müşavirlikleri) ihdas edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — Bu Kanunun 2 nci maddesi 
ile ihdas olunan Bakanlık müşavirliklerine, birinci 
sınıf veya birinci sınıfa ayrılmış hâkim, C. Savcısı ve 
bu mesleklerden sayılan görevlerde bulunanlardan 
yeteri kadarı, Adalet Bakanlığı merkez kuruluş ka
nunu çıkarılıncaya kadar, kendi kadro ve aylıkları 
ile Adalet Bakanı, Başbakan ve Cumhurbaşkanının 
ortak kararı ile atanırlar, 

3 — 

? ADALET KOMİS^SNMÎttü!* m B U L ETTİĞİ 
METİN 

2556 Sayılı Hâkimler Kanununun Değişik l&mfcMM*-
desine Bir Fıkra, Bu Maddeye Bağlı (2) Sayılı,Cetvele 

Bir Unvan ve Aynı Kanuna Bir Geçici Madde 
Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 2556 sayılı Hâkimler Kanununun 
değişik 18 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

«Adalet Bakanlığında, Adalet: Bakanlığına bağlı 
ve onun tarafından verilecek görevleri yerine getirmek 
üzere (Adalet Bakanlığı Yüksek Müşavirlikleri) ku
rulmuştur.» 

MADDE 2. — Aynı maddeye bağlı 1597 sayın 
Kanunla değişik 2 sayılı cetvelin birinci sınıf savcılık 
bölümüne «Bakanlık Yüksek Müsavirhgb unvanı ek
lenmiştir. 

MADDE 3. — 2556 saydı Kanuna aşağıdaki ge
çici madde eklenmiştir. 

Geçici Madde — Adalet Bakanlığı Merkez Ku
ruluş Kanunu çıkarılıncaya kadar bu Kanunun birin
ci maddesiyle kurulan (Bakanlık Yüksek Müşavirlik
lerine) birinci sınıf veya birinci sınıfa ayrılmış hâkim, 
Cumhuriyet Savcısı ile bu« mesleklerden, saymanlardan 
yeteri kadarı kendi kadro ve afdddaıayla Adalet Ba
kam, Başbakan ve Cumhurbaşkanının ortak kararna
mesiyle atanabilirler. 

18 nci maddeye ekli (2) saydı cetvelin birinci sı
nıf savcılık bölümünde yer alanlar, kendi istekleri üze
rine 1512 sayılı Kanunun 27 nci maddesindeki yer
lerdeki görevlere, bu maddede yazdı kayıt ve şartlara 
tabi olmaksızın Adalet Bakam tarafından atanırlar. 
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(Hükümetin Tetklifi) 

MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü
rütür. 

(JAıdalet Komisyonunun kalbul etniği metin) 

MADDE 4. — Teklifin 3 ncü maddesi 4 ncü mad
de olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Teklifin 4 ncü maddesi 5 nci mad
de olarak aynen kabul edilmiştir. 

Başbakan 
S. D emir el 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yrd. 

A. Türkeş 

Devlet Bakam 
M. K. Er kovan 

Milli Savunma Bakanı V. 
O. Öztrak 

Maliye Bakam 
Y. Er gene kon 

Ticaret Bakanı 
H. Başol 

Gıda - Tarım ve H. Bakanı 
K. Özal 

Sanayi ve T. Bakanı 
A. Doğru 

İmar ve î. Bakanı 
N. Ok 

Genç ve Spor Bakanı 
A. Ş. Erek 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yrd. 

N. Erbakan 

Devlet Bakam 
S. Öztürk 

Devlet Bakam 
G. Karaca 

İçişleri Bakam 
O. Asiltürk 

Milli Eğitim Bakanı 
A. N. Erdem 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
K. Demir 

Ulaştırma Bakanı 
N. Menteşe 

En. ve T. Kay. Bakanı 
S. Kılıç 

Köy İşleri Bakanı 
V. Poyraz 

Kültür Bakanı 
jR. Danışman 

17 . 6 . 1975 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

T. Feyzioğlu 

Devlet Bakam 
H. Aksay 

Adalet Bakanı 
/. Müftüoğlu 

Dışişleri Bakanı 
/. 5. Çağlayangil 

Bayındırlık Bakanı 
F. Adak 

Güm. ve Tekel Bakanı 
O. Öztrak 

Çalışma Bakanı 
A. T. Paksu 

Turizm ve T. Bakam 
L. Tokoğlu 

Orman Bakanı 
T. Kapanlı 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
A. M. Ablum 

^ • f c ı I • 
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Dönem : 5 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 253 
Toplantı : 2 

357 Sayılı' Askeri Hâkimler Kanununa İki Ek Madde Eklenmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Milli Savunma Komis

yonları Raporları. (1 /146) 

TC 
Başbakanlık - 25 . 5 . 1978 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 
Dairesi Başkanlığı 

Sayı : 101-276/05502 

MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Milli Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisinle sunulması Bakanlar Kurulun
ca 3 . 5 . 1978 tarihinde kararlaştırılan «357 Sayılı Askeri Hâkimler Kanununa iki ek madde eklenmesi hak
kında kanun tasarısı» ve gerekçesi ilişik olarak gönderilmiştir. 

Gereğinin yapılmasını izinlerine sunarım, 
Orhan Eyüboğlu 
Devlet Bakam ve 

Başbakan Yardımcısı 
Başbakan Vekili 

GENEL GEREKÇE 

I. Askeri Yargıtay üyeleri yönünden; 
24 Haziran 1974 tarih ve 14925 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış olan Anayasa Mahkemesinin 10.1.1974 

gün ve 1972/1-K sayılı iptal kararı ile 357 «ayılı Askeri Hâkimler Kanununa 1611 sayılı Kanunla getirilen 
değişiklik ve eklerden önemli bir kısmı Anayasaya aykırı görüldüğü için Askeri Yargıtay üyeleri yönünden 
iptal edilmiştir. 

İptal edilen hükümler Askeri Yargıtay Başkanı, II nci Başkanı, Başsavcısı, Daire Başkanları ve üyeleri
nin sicil, terfi ve emekliliklerini düzenleyen hükümlerdir, 

iptal kararının gerekçesinde «... hukuk devletlerinde sıkı sıkıya bağlanılan mahkeme bağımsızlığı ve hâkim 
teminatı ilkeleri; kişilerin, mahkemelere ve hâkimlere güvenmeleri, inanmaları ve özellikle yürütmenin etki
si altında kalmadan-tam yansız olarak vicdani görevlerini yerine getireceklerinden emin olmaları, bu yönden 
kaygı ve tedirginlik içinde kalmamaları yönünden benimsenmiş bir düzenin temelini oluşturur. Bu düzeni 
aksatacak veya kişilerde kuşku uyandırabilecek yöntemlerin o düzende yer almaması gerekir. Oysa yasa ile 
öngörülmüş yöntem Askeri Yargıtay! ve onun hâkimlerini iç ve dış baskıya açık bir duruma sokmakta, hiç 
değilse böyle bir olasılığın kuşku ve kaygısını yaratmaktadır. Bu ise bağımsızlık ve teminatı zedeleyecek bir 
yöntemi oluşturmuş bulunmaktadır. Diğer yandan Anayasanın 141 nci maddesine 1488 sayılı Yasa ile eklen
miş bulunan askeri hizmetlerin gerekleri kavramı üzerinde de durmak gerekir. Askeri Yargıtay öncelikle 
Anayasanın tanıdığı bir yüksek mahkemedir. Askeri kuruluş niteliği ondan sonra gelir. Askerlik hizmetinin ge
rekleri ancak mahkemenin bağımsızlığına ve bu bağımsızlığın güvencesi, dayanağı olan hâkimlik teminatına 
dokunmadığı sürece ve o oranda söz konusu olabilir. Askerlik hizmetlerinin gereklerine dayandırılarak ba
ğımsızlığın ve teminatın zedelenmesi hukukça savunulamaz. Bağımsızlık ve teminat sınırına dayanan askeri 
hizmet gerekleri durur, durdurulması gerekir.» şeklinde açıklama yapıldıktan sonra 357 sayılı Askeri Hâkim
ler Kanununun 12 nci maddesinin (B) işaretli bendinin ikinci fıkrasının; Askeri Yargıtay üyelerine, Askeri 
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Yargıtay Daire Başkanlarına, Askeri Yargıtay İkinci Başkanına, Askeri Yargıtay Başsavcısı ve Başlkanına si
cil verilmesi ve sicil bağlantısını düzenleyen (e), (g), (i) ve (h) işaretli alt bentlerinin Anayasanın 2, 7, 132 ve 
141 nci maddelerine aykırı olduğu için iptal edilmelerinin gerektiği belirtilerek iptal kararının sonuç kısmında 
anılan bentlerin iptaline karar verilmiştir. 

357 sayılı Yasanın 1611 sayılı Yasa ile değişik 12 nci maddesinin Askeri Yârgıtayla ilgili olan ve yukarı
da belirtilen kuralları iptal edildikten sonra : 

I - Aynı maddenin, Askeri Yargıtay Başkanını, Başsavcısını, İkinci Başkanını ve Daire Başkanlarıyla üye
lerini de içeren; 

1. Subay ve mesleki sicil belgeleri ve subay sicil belgesindeki not hesabına ilişkin (A) işaretli bendinin, 
2. Subay sicil belgesinin düzenlenmesinde sicil üstleri ilkesini getiren (B) bendi hükümlerinin, 

3. Sicil notunun bulunması ve hesaplanmasına ilişkin (C) bendinin, 
4. Sicil süresine ilişkin (D) bendinin, 
II - 357 sayılı Yasanın 1611 sayılı Yasa ile değişik 14 ncü maddesinin, 

III -: Anılan yasanın 21 nci maddesi ikinci fıkrasının, 
IV - Aynı kanunun 22 nci maddesinin; 
1. Kadrosuzluk nedeniyle ayırmaya ilişkin (A) işaretli bendinin, 
2. Yetersizlik sebebiyle ayırmaya ilişkin (B) işaretli bendinin 1 sayılı fıkrasının (a) işaretli alt bendinin, 

iki sayılı fılkrasmın ve 3 sayılı fıkrasının son bölümündeki ( hakkında hizmet sürelerine bakılmaksızın TC 
Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uygulanır.) kuralının, 

V - Rütbe terfi şartlarını haiz oldukları halde üst rütbe kadrosunda açık bulunmadığı için terfi edemeye
rek beklemiş askeri hâkim subayların Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa 1424 sayılı Kanunla ekle
nen e!k geçici 13 ncü maddenin esaslarına göre emekliye şevklerini düzenleyen 1611 sayılı Kanunun geçici 
1 nci maddesinin Askeri Yargıtay Başkanı, Başsavcısı, İkinci Başkanı, Daire Başkanları ve üyeleri yönünden 
Anayasaya aykırı olduğuna ve iptaline karar verilmiştir. Anılan iptal kararı aşağıda belirtilen önemli sonuç
ları meydana getirmiş olmaktadır. Buna göre yukarıda anılan kişiler hakkında ; 

1. Sicil belgesi düzenlenmeyecek, sicil bağlantıları olmayacaktır. 
2. Yükselmede herhangi bir şekilde değerlendirilmeye tabi tutulmayacaklardır. 
3. Yaş haddinden evvel kadrosuzluk ya da yetersizlik nedeniyle emekliye sevkedilmeyeceklerdir. 
4. Kadroları kanuni kadro olacaktır. 
Kadrosuzluk ve yetersizlik nedeniyle emekliye şevki öngören hükümlerin iptaliyle böyle bir emekliliğe ola

nak yaratan kurallar yürürlükten kaldırılmış ve konu kendiliğinden Anayasaya uygun biçime girmiş bulun
maktadır. 

Hazırlanan tasarı ile; bekleme süresini doldurmuş albaylardan generalliğe yükselecekler ile generallerin bir 
üst rütbeye yükselmelerini sağlayacak yeni bir yöntem getirilmiş ve sorun Anayasal açıdan çözümlenmeye 
çalışılmıştır. 

II. Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin hâkim sınıfından olan üyeleri yönünden : 
1602 sayılı Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kanununun 80 nci maddesinin birinci fıkrasındaki (sicil İş

lemi...) hükmü ile 357 sayılı Askeri Hâkimler Kanununun 1611 sayılı Kanunla değişik 12 nci maddesinin si
cil üstleri ile ilgili hükümleri; Anayasaya aykırı olduğundan dolayı, Anayasa Mahkemesinin 9 . 6 . 1977 ta
rihli ve 1977/16-86 sayılı kararı ile iptal edilmiş ve 2 Kasım 1977 tarihli ve 16101 sayılı Resmi Gazetede ya
yınlanarak yürürlüğe girmiştir. 

İptal edilen hükümler, Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin hâkim sınıfından olan üyelerinin, sicil işlem
leri ile sicil üstlerini düzenleyen hükümlerdir. 

İptal kararı gerekçesinde; «Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, temel yapısı ve işleri yönünden bir yüksek 
mahkemedir. Askeri bir kuruluş oluşu bu niteliğinden sonra gelir ve ikinci alanda kalır. Burada askerlik hiz
metlerinin gerekleri, ancak mahkemenin bağımsızlığına ve bu bağımsızlığın güvencesi ve dayanağı olan hâ
kimlik teminatına dokunmadığı sürece ve o oranda söz konusu olabilir. Başka bir deyimle bu mahkemenin 
anayasal yapısı karşısında askerlik hizmetlerinin gerekleri nedenine dayanılarak bağımsızlığının ve başlkan ile 
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üyelerinin teminatının zedelenmesine yol açılması hukukça savunulabilir bir tutum olamaz. Askeri Yüksek 
İdare Mahkemesinin bağımsızlığını ve hâkimlik teminatım koruyacak güvenlik alanının sınırına dayandığı an
da askerlik hizmetlerinin gerekleri durur, durdurulur, artık işlememesi, işletilmemesi gerekir.» 

Askeri Yüksek tdare Mahkemesi Başkanının ve İkinci Başkanı ile Daire Başkanlarının sicil üstleri olmaları, 
bunları, hâkim sınıfından olan üyelerin âmiri ve komutanı mevkiine getirmekte ve böylece Askeri Yüksek İda
re Mahkemesi bir yüksek mahkeme değilmiş de, olağan bir askeri birlik ya da kurum imiş ve burada görev ya
pan başkan ve üyelerin, yargı yetkisi kullanan ve Anayasaca hâkimlik teminatlıyla donatılmaları öngörülen 
kimseler oldukları gözönünde bulundurulmayarak yalnızca subay yönleriyle ele alınmış gibi bir durum oluş
maktadır.* 

Hukuk devletinde sıkı sıkıya bağlanılan mahkemelerin bağımsızlığı ve onun başlıca öğesi olan hâkimlik 
teminatı ilkeleri, kişilerin mahkemelerin genellikle hiç bir etki ve özellikle yürütmenin etkisi altında kalmak
sızın, tam yansız olarak görevlerini etki ve özellikle yürütmenin etkisi altında kalmaksızın, tam yansız olarak 
görevlerini yerine getireceklerinden emin olmaları, mahkemelere güvenmeleri, inanmaları, bu yönden herhangi 
bir kaygı, tedirginlik, içinde kalmamaları için benimsenmiş bir düzenin temelini oluşturur. Bu düzeni aksata
cak ya da kişilerde düzenin iyi işlemeyeceği kuşkusunu uyandırabilecek yöntemlerin o düzende yeri olmamak 
gerekir. Oysa incelenen yasa kurallarının öngördüğü yöntem sicil işlemi ve sicil üstleri yoluyla Askeri Yük
sek İdare Mahkemesinin hâkim sınıfından olan üyelerini her şeyden önce iç baskıya açık bir duruma sokmakta, 
hiç değilse, böyle bir olasılığın kuşku ve kaygısını uyandırmaktadır. Anayasanın 132 nci maddesi, «hâkimler, 
görevlerinde bağımsızdırlar; Anayasaya, kanuna, hukuka ve vicdani kanaatlerine göre hüküm verirler.». Kura
lını ilke olarak benimsemiş bulunmaktadır. Bir yüksek mahkeme üyesinin yükselmesi sicile bağlanınca, onun 
bağımsızlığını ve salt vicdanı kanısına göre karar verdiğini kabul etmek de güçleşir. Askeri Yüksek İdare Mah
kemesinin hâkim sınıfından olan üyelerinin mesleki sicil belgesine bağlı tutulmamış olmaları durumda bir de
ğişme meydana getirmez. Bunları subay sicil belgesine bağlı tutan ve yükselmelerini bu belgelerle olanak içine 
sokan düzen, Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin bağımsızlığına ve başkan ve üyelerinin Anayasaca öngörül
müş güvencelerine söz getirecek, üstelik bu ilkelerin zedelenmesine ve mahkemeye karşı duyulması gerekli 
olan güveninin yitirilmesine yol açacak bir yöntemdir şeklinde keyfiyet izah edildikten sonra yukarıda anılan 
maddelerin ilgili bölümlerinin iptaline karar verilmiştir. 

Ancak; yükselmede değerlendirmeye, kadrosuzluğa, emekliliğe, yaş haddine ilişkin 357 sayılı Askeri Hâkim
ler Kanununun 1611 sayılı Kanunla değişik 14, 21, 22 ve geçici 1 nci maddeleri iptal edilmemiştir. 

Hernekadar, 1602 saydı Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kanununun 80 nci maddesinde; Askeri Yüksek 
İdare Mahkemesinin hâkim sınıfından olan Başkan ve üyelerinin aylık ve ek göstergeleri, meslekte ilerleme
leri, sicil işleri ve yaş hadleriyle emeklilikleri ve diğer özlük haklarının Askeri Yargıtay Başkan ve üyeleri
nin tabi olduğu hükümlere tabi olduğu hüküm altına alınmış ise de; Anayasa Mahkemesi kararı karşısında, ih-
tilâîtlara sebebiyet verilmemesi bakımından; 357 sayılı Askeri Hâkimler Kanununun 1611 sayılı Kanunla deği
şik 14, 21, 22 ve Geçici 1 nci maddeleri ilgili hükümlerinin Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin hâkim sınıfın
dan olan üyeleri yönünden de yürürlükten kaldırılması gerekli ve zorunlu bulunmaktadır. 

Gerek iptal karan ve gerekse yürürlükten kaldırılan hükümler gözönünde bulundurulduğunda, Askeri Yük
sek İdare Mahkemesinin hâkim sınıfından olan üyeleri hakkında da; 

1. Sicil belgesi düzenlenmeyecek, sicil bağlantıları olmayacaktır. 

2. Yükselmede herhangi bir şekilde değerlendirilmeye tabi tutulmayacaklardır, 
3. Yaş haddinden evvel kadrosuzluk veya yetersizlik nedeniyle emekliye sevkedilemeyeceklerdir. 
4. Kadrolar kanuni kadro olacaktır. 
Kadrosuzluk ve yetersizlik nedeniyle emekliye şevki öngören hükümlerin yürürlükten kaldırılması ve böy

lelikle anılan şekilde emekliliği öngören kuralların zail olması ile konu kendiliğinden Anayasaya uygun hale 
getirilmiş bulunmakta ve sonuç olarak; tasarı ile, bekleme süresini doldurmuş albaylardan generalliğe yükse
lecekler ile generallerin bir üst rütbeye yükselmelerini sağlayacak yeni bir yöntem getirilmiş ve sorun Anaya
sal açıdan çözümlenmeye çalışılmış bulunmaktadır. 
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MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Bu madde ile, 357 sayılı Askeri Hâkimler Kanununa eklenen (Ek Madde 5) hükümlerine gö
re; Askeri Yargıtay Başkanı, Başsavcısı İkinci Başkanı ve üyelerinin rütbe terfii ve rütbe kıdemliliğine iliş
kin esas ve şartlar düzenlenerek kıdem esası ilke olarak kabul edilmekte, Askeri Yargıtay Başkanı ve Başsav
cısı ile İkinci Başkanının rütbeleri belirtilerek 926.sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda gösteri
len kadro oranları dışında tutulmakta, keza general - amiral iken üyeliğe seçilenlerin dahi anılan kadro oran
ları dışında tutulacakları belirlenmekte, üyelerden albaylarla general - amirallerin rütbe terfileri sırasında izle
necek prosedür saptanmakta, kendi istekleriyle emekliliğe ayrılmalarına ilişkin hükümler düzenlenmekte ve 
sonuç olarak Anayasa Mahkemesinin iptal kararı muvacehesinde 357 sayılı Kanuna Askeri Yargıtay üyeleri 
yönünden yeni ve Anayasanın espirisine uygun hükümler getirilmektedir. 

Madde 2. — Bu madde ile, 357 sayılı Askeri Hâkimler Kanununa eklenen (Ek Madde 6) hükümlerine gö
re; Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin hâkim sınıfından olan Birinci Başkanı, İkinci Başkanı, Başkanunsöz-
cüsü ve hâkim sınıfından olan üyelerinin rütbe terfii ve rütbe kıdemliliğine ilişkin esas ve şartlar düzenle
nerek kıdem esası ilke olarak kabul edilmekte, Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin hâkim sınıfından olan 
Birinci Başkanı ve İkinci Başkanı ile Başkanunsözcüsünün rütbeleri belirtilerek 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 
Personel Kanununda gösterilen kadro oranları dışında tutulmakta, keza general - amiral iken üyeliğe seçilen
lerin dahi anılan kadro miktarı dışında tutulacakları belirlenmekte, üyelerden albayların rütbe terfileri sıra
sında izlenecek prosedür saptanmakta, kendi istekleriyle emekliye ayrılmalarına ilişkin hükümler düzenlenmek
te ve sonuç olarak, aynen Askeri Yargıtay Başkanı ve üyelerinden olduğu gibi Askeri Yüksek İdare Mahke
mesi İkinci Başkan, Başkanunsözcüsü ve hâkim sınıfından olan üyeleri yönünden yeni ve Anayasanın espirisi
ne uygun hükümler getirilmektedir. 

Madde 3. — Anılan madde ile; Anayasa Mahkemesinin yukarıda anılan kararına göre, 1602 sayılı Askeri 
Yüksek İdare Mahkemesi Kanununun 80 nci maddesinin birinci fıkrasındaki (sicil işlemi...) hükmü ile 357 
sayılı Askeri Hâkimler Kanununun 12 nci maddesinin sicil üstleri ile ilgili hükümleri iptal edilmiş bulundu
ğundan; Anayasa Mahkemesinin Askeri Yargıtay üyeleri yönünden iptal ettiği 357 sayılı Askeri Hâkimler 
Kanununun 14, 21, 22 ve geçici 1 nci maddelerindeki yükselme, emeklilik ve kadrosuzlukla ilgili hükümleri, 
Askeri Yargıtay Başkan ve üyeleri paralelinde olmak koşuluyla Askeri Yüksek idare Mahkemesinin hâkim 
sınıfından olan Birinci Başkanı, İkinci Başkanı ve Başkanunsözcüsü ile üyeleri yönünden de yürürlükten kal
dırılmasına ilişkin hüküm getirilmektedir. 

Madde 4 - 5. —Yürürlük ve yürütmeye ilişkin hükümler getirilmektedir. 

Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu 
Esas No. : 1/146 
Karar No. : 59 

Millet Meclisi Başkanlığına 

357 sayılı Askeri Hâkimler Kanununa 2 ek madde eklenmesi hakkında kanun tasarısı, ilgili Bakanlık tem
silcilerin de katılmasıyla Komisyonumuzda incelenip görüşüldü. 

Anayasa Mahkemesinin 10.1.1974 gün ve 1972/1-K sayılı kararı ile 357 sayılı Askeri Hâkimler Kanunu
nun 1611 sayılı Kanunla değiştirilen maddelerinden bir kısmı Anayasaya aykırı görüldüğünden iptal edilmiş
tir. 

İptal kararının gerekçesinde; Kanunun Askeri Yargıtayı iç ve dış baskılara açık duruma soktuğu, bağım
sızlığını ve teminatını zedelediği belirtilmekte, Anayasanın tanıdığı bir yüksek mahkemenin, askeri niteliği
nin mahkeme niteliğinden sonra geleceği, mahkemenin bağımsızlığına ve hâkimlik teminatına dokunmadığı 
sürece söz konusu olabileceği ifade edilmektedir. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 253) 

Adalet Komisyonu Raporu 

22 . 6 . 1978 
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Gerek iptal kararı gerekçesinde sayılan hususlara, gerekse Anayasanın ilkelerine göre hazırlanan ve iptal 
dolayısıyla ortaya çıkan boşluğu dolduran tasarı, Komisyonumuzca esas itibarıyla olumlu bulunmuştur. 

Birinci çerçeve madde ile 357 sayılı Askeri Hâkimler Kanununa eklenen ek 5 nci maddenin emeklilik hü
kümleriyle ilgili (D) fıkrası ile 2 nci çerçeve madde ile aynı kanuna eklenen 6 ncı maddenin aynı konudaki 
(C) fıkrası, hakkaniyet esaslarına aykırı bulunduğundan madde metinlerinden çıkarılmıştır. 

3, 4 ve 5 nci maddeler uygun bulunarak aynen kabul edilmiştir. 
Raporumuz Milli Savunma Komisyonuna gönderilmek üzere saygıyla sunulur. 

Adalet Komisyonu Başkanı 
Ankara 

ismail Hakkı Köylüoğlu 

Başkanvekili 
Trabzon 

I. Vecdi Aksakal 
(İmzada bulunamadı) 

Sözcü 
Kahramanmaraş 
M. Yusuf Özbaş 

(İmzada bulunamadı) 

Afyonkarahisar 
Hasan Akkuş 

Çorum 
M. Kemal Biberoğlu 

Erzincan 
Lütfü Şahin 

(İmzada bulunamadı) 

Kahramanmaraş 
Hüseyin Doğan 

Kırşehir 
Doğan Güneşli 

Sivas 
Tevfik Kor al t an 

Trabzon 
Lütfi Göktaş 

Urfa 
Celâl Paydaş 

(Oylamada bulunmadı) 

Uşak 
M. Selâhattin Yüksel 

Zonguldak 
Burhan Karacelik 

Zonguldak 
Koksal Toptan 

(İmzada bulunamadı) 

Milli Savunma Komisyonu Raporu 

Millet Meclisi 
Milli Savunma Komisyonu 

Esas No. : 1/146 
Karar No. : 13 

7 . 11 . 1978 

Yüksek Başkanlığa 

357 sayılı Askeri Hâkimler Kanununa iki ek madde eklenmesi hakkında kanun tasarısı ilgili Milli Savun
ma, Askeri Yargıtay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi üyelerinin de iştirakiyle Komisyonumuzda tetkik ve 
müzakere olundu. 

357 sayılı Askeri Hâkimler Kanunu 1611 sayılı Kanunla değiştirilmiş ise de Askeri Yargıtay Başkanı, 
II nci Başkanı, Başsavcısı, Daire Başkanları ve üyelerinin sicil, terfi ve emekliliklerini düzenleyen hüküm
leri Anayasa Mahkemesince mahkemelerin bağımsızlığı ve hâkim teminatıyla bağdaştırılamaması nedeniyle 
iptal edilmiştir. 

Keza 1602 sayılı Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kanunuyla derpiş olunan, hâkim sınıfından olan üye
lerinin meslekte ilerleme, özlük işleri, sicil ile ilgili hükümlerinin Anayasaya aykırılığı nedeniyle Anayasa 
Mahkemesince iptal edilmiştir. 

Gerek Askeri Yargıtay ve gerekse Yüksek Askeri İdare Mahkemesi Anayasamızın 140 ve 141 nci maddelerin
de zikredilen yüksek mahkemelerdendir, askeri kuruluş niteliği bilahara gelir. 
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Anayasamızın 132 nci maddesi: «Hâkimler görevlerinde bağımsızdırlar; Anayasaya, kanuna ve vicdani ka
naatlerine göre hüküm verirler.» demektedir. 

Tasarı iptal kararları gözönüne alınarak hazırlanmış olup, bekleme süresini doldurmuş albaylardan general
liğe yükselecekler ile generallerin bir üst rütbeye yükselmelerini sağlayacak yeni bir yöntem getirmiş, hâkim
lerin kadrosuzluk ve yetersizlik nedeniyle emekliye şevkini öngören hükümlerini yürürlükten kaldırarak Ana
yasaya uygunluk sağlamıştır. 

Komisyonumuz tasarının tümünü olumlu mütalaa ederek prensip olarak aynen benimsedikten sonra mad
delerin müzakeresine geçmiştir. 

Tasarının 1, 2, 3, 4 ve 5 nci maddeleri uygun görülerek Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Ankara 

Kemal Kayacan 

Başkanvekilı 
Edirne 

Süleyman Sabrı öznal 

Sözcü 
Sivas 

Orhan Akbulut 

Bolu 
Avni Akyol 

istanbul 
Ekrem Ceyhun 

İmzada bulunamadı 

İstanbul 
Fehmi Cumalıoğlu 

İstanbul 
Numan Uzun 

Trabzon 
Adil Ali Cinel 

m 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 253) 





— 8 — 

HÜKÜMETIN TEKLÎFÎ 

357 Sayılı Askeri Hâkimler Kanununa İki Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 357 sayıh Askeri Hâkimler Kanununa aşağıdaki ek 5 nci madde eklenmiştir. 

EK MADDE 5. —' Askeri Yargıtay Başkanının rütbesi tümgeneral - tümamiral, başsavcısı ile ikinci başka
nının rütbeleri tuğgeneral - tuğamiraldir. 

Bu rütbeler, 926 sayıh Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda gösterilen kadro oranları dışında tu
tulur. 

General - amiral iken Askeri Yargıtay üyeliğine seçilenler, birinci bentte sayılan kadro miktarları dışın
dadır. 

Askeri Yargıtay Başkanı, Başsavcısı, İkinci Başkam, Daire Başkan ve üyelerinin rütbe terfii ve rütbe kıdem-
liği esas ve şartları aşağıda gösterilmiştir. 

A) Albayların rütbe terfii esas ve şartları : 
1. Bu maddede öngörülen general - amiral rütbelerine tahsis olunan yerlerde açık bulunmak. 
2. 926 sayıh Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda belirtilen rütbe bekleme süresini tamamlamış 

olmak. 
3. Üsteğmen, yüzbaşı, binbaşı, yarbay ve Askeri Yargıtaya gelinceye kadar varsa albay rütbelerine ait 

sicil notlan toplamlannm, sicil notu adedine bölünmesi sonucu ortaya çıkan not ortalamasının, sicil tam no
tunun % 70 ve daha yukansı olmak. 

4. Hâkimlik veya askerlik vakar ve onuruna dokunan şahsi haysiyet ve itibarını kıran veya görev gerek
lerine uymayan davranışlardan dolayı 1600 sayıh Askeri Yargıtay Kanununun 34 ncü maddesinde yazılı ceza
lardan birini almamış olmak. 

5. 1600 sayıh Askeri Yargıtay Kanununun 37 nci maddesinde belirtilen görevle ilgili suçlarından veya tak
sirli suçlar hariç olmak üzere 38 nci maddesinde yer alan şahsi suçlardan mahkûm edilmemiş olmak. 

Yüksek Askeri Şûra, yükselme sırasında bulunan albayların şahsi dosyalarını inceleyerek yukarıdaki şart
lan taşıyıp taşımadıklarım saptar. 

Yüksek Askeri Şûra tarafından, yukandaki fıkra hükmüne göre saptanan albaylann en kıdemlisinden 
başlanarak her boş yer sayısı kadarının, 926 sayıh Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu hükümlerine göre 
yükselme işlemleri yapılır. 

Değişik kuvvetlerden yükselme sırasına giren aynı nasıph albaylardan, albaylığa yükselmede sicil notu or
talaması en yüksek olanların, sicil notu ortalaması eşit olan aym nasıph albaylardan ise, öncelikle Kara, De
niz ve Hava Kuvvetlerine mensup olanlann yükselme işlemleri sıra ile yapılır. 

Yükselmede bu kanunda öngörülen yeterliliği taşıyan albaym bulunmaması halinde onu izleyen en kıdemli 
albayın yükselme işlemi yapılır. 

Herhangi bir nedenle boşalan general - amiral yerleri müteakip 30 Ağustostan önce doldurulmaz. 
B) Albaylann rütbe kıdemliliği : 

Rütbe nasıp tarihinden itibaren 3 yıhm tamamlayan albaylann rütbe kıdemliliği, Askeri Yargıtay Başkan» 
hğınca onanır. Kıdemlilikleri onananların isimleri ilgili kuvvet personel başkanhklarma bildirilir. 

Q Generallerin rütbe terfii şartlan : 
1. Bu maddede öngörülen general - amiral rütbelerinden bir üst rütbede açık bulunmak. 
2. 926 sayıh Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda gösterilen bekleme süresini tamamlamış ol

mak. 
3. Hâkimlik veya askerlik vakar ve onuruna dokuıan, şahsi haysiyet ve itibannı kıran veya görev gerek

lerine uymayan davramşlanndan dolayı 1600 sayılı Askeri Yargıtay Kanununun 34 ncü maddesinde yazıh ce- ^ 
zalardan birini almamış olmak. 
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ADALET KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

357 Sayılı Askeri Hâkimler Kanununa İki Ek Madde 
Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 357 sayılı Askeri Hâkimler Kanu
nuna aşağıdaki ek s'nri madde eklenmiştir. 

Ek madde 5. — Askeri Yargıtay Başkanının rüt
besi tümgeneral - tümamiral, Başsavcı ile İkinci Baş
kanının rütbeleri tuğgeneral - tümamiraMir. 

Bu rütbeler, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Per
sonel Kanununda gösterilen kadro oranları dışında 
tutulur. 

General - amiral iken Askeri Yargıtay üyeliğine 
seçilenler, birinci bentte sayılan kadro miktarları dı
şındadır. 

Askeri Yargıtay Başkanı, Başsavcısı, İkinci Baş
kan, daire başkan ve üyelerinin rütbe terfii ve rütbe 
kıdemliliği esas ve şartları aşağıda gösterilmiştir. 

A) Albayların rütbe terfii esas ve şartları : 
1. Bu maddede öngörülen general - amiral rüt

belerine tahsis olunan yerlerde açık bulunmak. 
2. 926 sayıh Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Ka

nununda belirtilen rütbe bekleme süresini tamamla
mış oîmaüc. 

3. Üsteğmen, yüzbaşı, binbaşı, yarbay ve Askeri 
Yargıtaya gelinceye kadar varsa albay rütbelerine aît 
sitil notları toplamlarının, sicil notu adedine bölün
mesi sonucu ortaya çıkan not ortalamasının, sicil tam 
notunun'% 701 ve daha yukarısı olmak. 

4. Hâkimlik veya askerlik vakar ve onuruna do
kunan şahsi haysiyet ve itibarını kıran veya görev ge
reklerine uymayan davranışlardan dolayı 16G0 sayılı 
Askeri Yargıtay Kanununun 34 ncü maddesinde yazı
lı cezalardan birini almamış olmak. 

5. 160)0 sayıh Askeri Yargıtay Kanununun 37 nci 
maddesinde belirtilen görevle ilgili suçlarından veya 
taksirli suçlar hariç olmak üzere 38 nci maddesinde 
yer alan şahsi suçlardan mahkûm edilmemiş olmak. 

Yüksek Askeri Şûra, yükselme sırasında buîunan 
albayların şahsi dosyalarını inceleyerek yukarıdaki 
santiarı taşıyıp taşımadıklarını saptar. 

Yüksek Askeri Şûra tarafından, yukarıdaki fıkra 
hükmüne göre saptanan subayların en kıdemlisinden 
başlanarak her boş yer sayısı kadarının, 926 sayıh 
Türk Silaha Kuvveleri Personel Kanunu hükümleri
ne göre yükselme işlemleri yapılır. 

MİLLİ SAVUNMA KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

357 Sayılı Askeri Hâkimler Kanununa İki Ek Madde 
Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. 
kabul edilmiştir. 

— Tasarmın 1 nci maddesi aynen 
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(Hükümetin Teklifi) 

4. 1600 sayılı Askeri Yargıtay Kanununun 37 nci maddesinde belirtilen görevle ilgili suçlarından veya 
taksirli suçlar hariç olmak üzere 38 nci maddesinde yer alan şahsi suçlardan mahkûm edilmemiş olmak. 

Yüksek Askeri Şûra, yükselme sırasında bulunan general - amirallerin şahsi dosyalarım inceleyerek yuka
rıdaki şartları taşıyıp taşımadıklarını saptar. 

Yüksek Askeri Şûra tarafından, yukarıdaki fıkra hükmüne göre saptanan general - amirallerin en kıdem-
lisinden başlanarak boş yer sayısı kadarının, 926 sayılı TUrk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu hükümlerine 
göre yükselme işlemleri yapılır. 

Değişik kuvvetlerden yükselme sırasına giren aynı nasıph general - amirallerden, öncelikle Kara, Deniz 
ve Hava Kuvvetlerine mensup olanın yükselme işlemi sıra ile yapılır. 

Yükselmede bu kanunda öngörülen yeterliliği taşıyan general - amiralin bulunmaması halinde onu izleyen en 
kıdemli general - amiralin yükselme işlemi yapılır. 

D) Emeklilik hükümleri : 
1. Aym nasıph emsali, kadrosuzluk nedeniyle emekliye ayrılan Askeri Yargıtay Başkam, Başsavcısı ve İkin

ci Başkanı general - amiraller ile üyeliğine seçilen general - amirallerin, 
2. Aym neşetli emsali, kadrosuzluk nedeniyle emekliye ayrılan Askeri Yargıtay üyesi albayların, 
Kendi istekleri ile emekliye ayrılmaları halinde Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 49 ncu mad

desindeki kadrosuzluk tazminatı hükümleri uygulanır. 
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Değişik kuvvetlerden yükselme sırasına giren ay
nı nasiph albaylardan, albaylığa yükselmede sicil no
tu ortalaması en yüksek olanların, sicil notu ortalama
sı eşit olan aynı nasıplı albaylardan ise, öncelikle Ka
ra, Deniz ve Hava Kuvvetlerine mensup olanların 
yükselme işlemleri sıra ile yapılır. 

Yükselmede bu kanunda öngörülen yeterliliği ta
şıyan atöbayın bulunmaması halinde onu izleyen en 
kıdemli albayın yükselme işlemi yapılır. 

Herhangi hir nedenle boşalan general - amiral yer
leri müteakip 30 Ağustostan önce doldurulmaz. 

B) AlbaySarın rütbe kıdemliliği : 
Rütbe nasıp tarihinden itibaren 3 yılını tamamla

yan albayların rütbe kıdemliliği, Askeri Yargıtay Baş
kanlığınca onanır. Kıdemlilikleri onananların isimleri 
ilgili kuvvet personel başkanlıklarına bildirilir. 

C) Generallerin rütbe terfii şartları : 
1. 'Bu maddede öngörülen general - amiral rüt

belerinden bir üst rütbede acık bulunmak. 
2. 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Ka

nununda gösterilen bekleme süresini tamamlamış ol
mak. 

3. Hâkimlik veya askerlik vakar ve onuruna do
kunan, şahsi haysiyet ve itibarını kıran veya görev 
gereklerine uymayan davranışlarından dolayı 16öı0 sa
yılı Askeri Yargıtay Kanununun 34 ncü maddesinde 
yazılı cezalardan birini almamış olmak. 

4. 1600 sayılı Askeri Yargıtay Kanununun 37 nci 
maddesinde belirtilen görevle ilgili suçlarından veya-
taksirli suçlar hariç olmak üzere 38 nci maddesinde 
yer alan şahsi suçlardan mahkûm edilmemiş oümak. 

Yüksek Askeri Şûra, yükselme sırasında bulunan 
general - amirallerin şahsi dosyalarını inceleyerek yu
karıdaki şartları taşıyıp taşımadıklarını saptar. 

Yüksek Askeri Şûra tarafından, yukarıdaki fıkra 
hükmüne göre saptanan general - amirallerin en kı
demlisinden başlanarak boş yer sayısı kadarının, 926 
sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu hü
kümlerine göre yükselme işlemleri yapılır. 

Değişik kuvvetlerden yükselme sırasına giren ay
nı nasıph general - amirallerden, öncelikle Kara, De
niz ve Hava Kuvvetlerine mensup olanın yükseline 
işlemi sıra ile yapılır. 

Yükselmede bu kanunda öngörülen yeterliliği ta
şıyan general - amiralin bulunmaması halinde onu İz
leyen en kıdemli general - amiralin yükselme işlemi 
yapılır. 

(Milli Savunma Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 253) 



— 12 — 

(Hükümetin Teklifi) 

MADDE 2. — 357 sayılı Askeri Hâkimler Kanununa aşağıdaki ek 6 ncı madde eklenmiştir. 

EK MADDE 6. —1602 sayılı Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kanununun 9 ncu maddesi hükümleri saklı kal
mak şartıyla; Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Birinci Başkanının rütbesi tümgeneral •• tümamiral, İkinci Baş
kam ile Başkanunsözcüsünün rütbeleri tuğgeneral - tuğamiraldir. 

Bu rütbeler, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda gösterilen kadro oranları dışında tu
tulur. 

General - amiral iken Askeri Yüksek İdare Mahkemesi üyeliğine seçilenler, birinci bentte sayılan kadro 
miktarları dışındadır. 

Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Birinci Başkanı, İkinci Başkanı, Başkanunsözcüsü ve hâkim smıfmdan 
olan üyelerinin rütbe terfii ve rütbe kıdemliliği esas ve şartları aşağıda gösterilmiştir. 

A) Hâkim sınıfından olan albayların rütbe terfii esas ve şartları : 
1. Bu maddede öngörülen general - amiral rütbelerine tahsis olunan yerlerde açık bulunmak. 
2. 926 saydı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda belirtilen rütbe bekleme süresini tamamlamış 

olmak. 
3. Üsteğmen, yüzbaşı, binbaşı, yarbay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesine gelinceye kadar varla al

bay rütbelerine ait sicil notları toplamlarının, sicil notu adedine bölünmesi sonucu ortaya çıkan not ortalama
sının, sicil tam notunun % 70 ve daha yukarısı olmak. 

4. Hâkimlik veya askerlik vakar ve onuruna dokunan şahsi haysiyet ve itibarını kıran veya görev gerek
lerine uymayan davranışlardan dolayı 1602 sayıh Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kanununun 28 nci madde
sinde yazdı cezalardan birini almamış olmak. 

5. 1602 saydı Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kanununun 32 nci maddesinde belirtilen görevle ilgili suç
larından veya taksirli suçlar hariç olmak üzere 33 ncü maddesinde yer alan şahsi suçlardan mahkûm edilme
miş olmak. 

Yüksek Askeri Şûra, yükselme sırasında bulunan hâkim smıfmdan albayların şahsi dosyalarını inceleye
rek yukarıdaki şartları, taşıyıp taşımadıklarını saptar. 

Yüksek Askeri Şûra tarafından, yukarıdaki fıkra hükmüne göre saptanan albayların en kıdemlisinden 
başlanarak hâkim smıfmdan olan albaylar için general - amiral rütbesine tahsis olunmuş her boş yer sayısı 
kadarının, 926 sayıh Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu hükümlerine göre yükselme işlemleri yapı
lır. 

Değişik kuvvetlerden yükselme sırasına giren aynı nasıplı albaylardan, albaylığa yükselmede sicil notu or
talaması en yüksek olanların, sicil notu ortalaması eşit olan aynı nasıplı albaylardan ise öncelikle Kara, Deniz 
ve Hava Kuvvetlerine mensup olanların yükselme işlemleri sıra ile yapılır. 

Yükselmede bu kanunda öngörülen yeterliliği taşıyan albayın bulunmaması halinde onu izleyen en kı
demli albayın yükselme işlemi yapılır. 

Herhangi bir nedenle boşalan general - amiral yerleri müteakip 30 Ağustostan önce doldurulmaz. 
B) Hâkim sınıfından olan albayların rütbe kıdemliliği : 
Rütbe nasıp tarihinden itibaren 3. yılını tamamlayan albayların rütbe kıdemliliği, Askeri Yüksek İdare Mah

kemesi Başkanhğınca onanır. Kıdemlilikleri onananların isimleri ilgili kuvvet personel başkanlıklarına bildi
rilir. 

C) Emeklilik hükümleri : 
1. Aynı nasıph emsali, kadrosuzluk nedeniyle emekliye ayrılan Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin hâ

kim sınıfından olan Birinci Başkam, İkinci Başkanı, Başkanunsözcüsü general - amiraller ile üyeliğine seçilen 
general - amirallerin, • 

2. Aynı neşetli emsali, kadrosuzluk nedeniyle emek'iye ayrılan Askeri Yüksek İdare Mahkemesi üyesi hâ
kim albayların, 

Kendi istekleri ile emekliye ayrılmaları halinde Türk Silahh Kuvvetleri Personel Kanununun 49 ncu 
maddesindeki kadrosuzluk tazminatı hükümleri uygulanır. 
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MADDE 2. — 357 sayılı Askeri Hâkimler Kanu
nuna aşağıdaki ek 6 ncı madde eklenmiştir. 

EK MADDE 6. — 1602 sayılı Askeri Yüksek İdare 
Mahkemesi Kanununun 9 ncu maddesi hükümleri sak
lı kalmak şartıyla; Askeri Yüksek İdare Mahkemesi 
Birinci Başkanının rütbesi tümgeneral - tümamiral, 
İkinci Başkan ile Başkanunsözcüsünün rütbeleri tuğ
general - tuğamiraldir. 

Bu rütbeler, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Per
sonel Kanununda gösterilen kadro oranları dışında 
tutulur. 

General - amiral iken Askeri Yüksek İdare Mah
kemesi üyeliğine seçilenler, birinci bentte sayılan kad
ro miktarları dışındadır. 

Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Birinci Başkanı, 
İkinci Başkanı, Başkanunsözcüsü ve hakim sınıfın
dan olan üyelerinin rütbe terfii ve rütbe kıdemliliği 
esas ve şartları aşağıda gösterilmiştir. 

A) Hâkim sınıfından olan albayların rütbe terfii 
ssas ve şartları : 
* 1. Bu maddede öngörülen general - amiral rütbe
lerine tahsis olunan yerlerde açık bulunmak. 

2. 926 sayılı Türk SüaMı Kuvvetleri Personel 
Kanununda belirtilen rütbe bekleme süresini tamam
lamış olmak. 

3. Üsteğmen, yüzbaşı, binbaşı, yarbay ve Aske
ri Yüksek İdare Mahkemesine gelinceye kadar var
sa albay rütbelerine ait Sicil notları toplamlarının, si
cil notu adedine böMinmesi sonucu ortaya çıkan not 
ortalamasının, sicil tam notunun % 70ı ve daha yu
karısı olmak. 

4. Hâkimlik veya askerlik vakar ve onuruna do
kunan şahsi haysiyet ve itibarını kıran veya görev ge
reklerine uymayan davranışlardan dolayı 160f2 sayılı 
Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kanununun 28 nci 
maddesinde yazılı cezalardan hinini almamış olmak. 

5. 16Ci2 sayılı Askeri Yüksek İdare Mahkemesi 
Kanununun 32 nci maddesinde belirtilen görevle il
gili suçlarından veya taksirli suçlar hariç olmak üze
re 33 ncü maddesinde yer alan şahsi suçlardan mah
kûm edilmemiş olmak. 

Yüksek Askeri Şûra, yükselme sırasında bulunan 
hâkim sınıfından albayların şahsi dosyalarını incele
yerek yukarıdaki şartları taşıyıp taşımadıklarını sap
tar. 

Yüksek Askeri Şûra tarafından, yukarıdaki fıkra 
hiikmıiine göre saptanan albayların en kıdemlisinden 

(Milli Savunma Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 
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MADDE 3. — 357 sayıh Askeri Hâkimler Kanununun 1611 sayılı Kanunla değişik 14 ncü, 21 nci, 22 nci 
ve geçici 1 nci maddelerinin yükselme, emeklilik ve kadrosuzlukla ilgili hükümleri, Askeri Yüksek İdare Mah
kemesi Birinci Başkanı, İkinci Başkam ve Başkanunsözcüsü ile hâkim sınıfından olan üyeleri yönünden yürür
lükten kaldırılmıştır. 
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başlanarak hâkim sınıfından olan albaylar için gene
ral - amirali rütbesine tahsis olunmuş her boş yer sa
ye» kadarının, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Per
sonel Kanunu hükümlerine göre yükselme işlemleri 
yapılır. 

Değişik kuvvetlerden yükselme sırasına giren ay
ın nasıplı albaylardan, albaylığa yükselmede sjci no
tu ortalaması en yüksek olanların, sicil notu ortala
ması eşit olan aynı nasıplı albaylardan İse öncelikle 
Kana, Deniz ve Hava Kuvvetlerine mensup olanların 
yükselme işlemleri sıra ile yapıhr. 

Yükselme bu kanunda öngörülen yeterliliği taşı
yan albayın bulunmaması halinde onu izleyen en kı
demli albayın yükselme işlemi yapıhr. 

Herhangi bir nedenle boşalan general - amiral yer
leri müteakip 30ı Ağustostan önce doldurulmaz. 

B) Hâkim sınıfımdan olan albayların rütbe kı
demliliği : 

Rütbe nasıp tarihinden itibaren 3 yılını tamamla-
yan albayların rüllbe kıdemliliği, Askeri Yüksek İda
re Mahkemesi Başkanlığınca onanır. Kıdemlilikleri 
onananların isimleri ilgili kuvvet personel başkanlık
larına bildirilir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi aynen 
kabul edilm'ştir. 

(Milli Savunma Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 3. 
kabul edilmiştir. 

Tasarının 3 ncü maddesi aynen 
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(Hükümetin Teklifi) 

MADDE 4. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 5. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 3 . 5 . 1978 

Başbakan 
B. Ecevtt 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 

O. Eyüboğlu 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 

Prof. Dr. T. Feyzioğlu 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 

Dr. F. Sükan 

Devlet Bakanı Y. 
T. Köprülüler 

Devlet Bakanı 
A. R. Septioğlu 

Milli Savunma Bakan* 
H. Esat Iştk 

Milli Eğitim Bakanı 
N. Uğur 

Güm. ve Tekel Bakanı 
T. Mataracı 

Sanayi ve Tek. Bakanı 
O. Alp 

Devlet Bakanı 
E. Akova 

Devlet Bakanı 
M. Kılıç 

İçişleri Bakanı 
/. özaydınlı 

Bayındırlık Bakanı 
Ş. Elçi 

Ulaştırma Bakanı 
G. Öngüt 

İşletmeler Bakanı 
Prof. Dr. K. Bulutoğlu 

Devlet Bakanı 
Dr. L. Doğan 

Devlet Bakanı 
A. Şener 

Dışişleri Bakanı 
Prof. G. Ökçün 

Ticaret Balkanı 
T. Köprülüler 

Gıda-Tar. ve Hay. Bakanı 
M. Yüceler 

Devlet Bakanı 
S. Yıldız 

Adalet Bakanı 
M. Can 

Maliye Bakanı V. 
Prof. Dr. K. Bulutoğlu 

Sağ. ve Sos. Yar. Bakam 
Dr. M. Tan 

Çalışma Bakanı 
A. Bahir Er soy 

En. ve Tabii Kay. Bakanı Turizm ve Tan. Bakanı 
Doç. Dr. D. Baykal A. Coşkun 

tmar ve tskân Bakanı Köy tşleri ve Koop. Bakam Orman Bakanı 
A. Karaaslan A. Topuz V. İlhan 

Gençlik ve Spor Bakanı 
Y. Çakmur 

Sosyal Güvenlik Bakanı (Kültür Bakanı Yerel Yönetim Bakanı 
H. işgüzar Doç. Dr. A. Taner Kışlalı M. Özdemir 
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(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MAiDDE 4. — Tasarının 4 ncü maddesi aynen 
kdbul edilmiştir. 

MADDE 5. — Taşanımı 5 nci maddesi aynen 

(Milli SavOnma Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Tasarımın 5 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

• • mmm 
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Dsnem -. s M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 273 
Toplantı : 2 

6762 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 288 nci Maddesine 1 Fıkra 
Eklenmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve 

Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu. (1/245) 

TC 
Başbakanlık 3.1. 1979 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 

Sayı : 101-1/12/10242 

MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

«6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 288 nci maddesine bir fıkra eklenmesine ilişkin Kanun Hükmünde 
Kararname» bugünkü Resmi Gazetede yayımlanmış ve Anayasanın 64 ncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarın
ca ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğinin yapılmasını izinlerine saygıyla sunarım. 
Bülent Ecevit 

Başbakan 

GEREKÇE 

Türk Ticaret Kanununun 288 nci maddesinde sermaye artırımı için sermaye taahhüdünde bulunan ger
çek ve tüzelkişilerin taahhüt ettikleri sermayenin dörtte birini bloke etmeleri gerekmektedir. Ancak, 1975 yılı 
Bütçe Kanununa kadar Bütçe kanunlarına konulan bir hükümle kamu iktisadi' teşebbüsleri için uygulan
mayan bu hüküm Anayasa Mahkemesinin iptal kararıüzerine bütçe kanunlarına konulamaz olmuştur. Anı
lan madde hükmünden kamu iktisadi teşebbüslerine ayrıcalık tanınması amaçlanmıştır. 

Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu 

Millet Meclisi 
Sanayi ve Teknoloji ve 18 . 1 . 1979 

Ticaret Komisyonu 
Esas No. : 1/245 
Karar No. : 18 

Yüksek Başkanlığa 

6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 288 nci maddesine bir fıkra eklenmesine ilişkin Kanun Hükmünde 
Kararname, ilgili Ticaret ve Maliye bakanlıkları temsilcilerinin de iştirakiyle Komisyonumuzda görüşüldü. 

Adı geçen Kararname 3.1.1979 günkü Resmi Gazetede yayınlanmış olup Anayasanın 64 ncü maddesinin 
üçüncü fıkrası gereğince TBM Meclisine sunulmuştur. 

Türk Ticaret Kanununun 288 nci maddesi gereğince anonim şirketleri, gerek taahhüt anında ve gerekse 
sonradan esas sermayeye tekabül eden pay bedellerinin dörtte biri iştiraki taahhüt edenler tarafından TC Mer
kez Bankası veya diğer muteber bir bankaya tevdi etmeleri gerekmektedir. 

Kamu iktisadi teşebbüsleri, bu Kanun hükmüne istinaden Bütçe kanunlarının ilgili hükümlerine ödenek 
koyuyorlardı Anayasa Mahkemesinin bu hususta KİT'lerin Bütçe kanunlarına ödenek koyamayacaklarına 
dair kararı üzerine hazırlanan Kararname gereği kamu iktisadi teşebbüslerine ayrıcalık tanınmıştır. 
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Kanun Hükmünde Kararnamenin 1, 2 ve 3 ncü maddeleri Komisyonumuzca uygun görülerek aynen kabul 
edilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Komisyon Başkanı 
Sakarya 

Barbaros Turgut Boztepe 

Sözcü 
Ankara 

Cengiz Şenses 

Kâtip 
Bilecik 

Orhan Yağcı 
(imzada bulunamadı.) 

Balıkesir 
Emin Engin Tanrıverdi 

Bilecik 
Cemale t i in Köklü 

İstanbul 
Zeki Er oğlu 

tzmir 
Neccar Türkcan 

Kütahya 
Ali İrfan Haznedar 

Urfa 
Salih Özcan 

Van 
İhsan Bedirhanoğlu 
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KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME METNİ 

6762 Sayılı Türk 'Ticaret Kanununun 288 nci Mad
desine Bir Fıkra Eklenmesine ilişkin Kamın 

Hükmünde Kararname 

•6762 Sayıh Türk Ticaret Kanununun 288 neti ımad-
desıin'iln değıiştlinünösi, 26.9.1*978 tarihli ve 2171 Sayılı 
Kaniunun verdiği yeick'iye dayanılaııiaik; Balkanlar Ku-
ıraıflunaa 12.12.1978 ıtariiMnde kararlaştırılmıştır. 

MADDE 1. — 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanunu
nun 288 ntti maddesinle aşağıdalk'i fıkra ödenmiştir. 

«Ortalkfoık biçiırnindeM ıkamfu ûikitıüsadü teşdbbüsleı-
r&îiin sermaye artırımında, Hazine ve tamu iktisadi 
teşdbbüsllleriioe aıüt paylar için 'bu hükümler uygulan-
ımaz». 

MADDE 2. — Bu Kanun hJütomünÜe Kamanna-
ırte hülk'üımteîli yayımı tarihlinde yürürlüğe gürer. 

MADDE 3. — Bu Kamın hüfcmjünde Karaim ameı-
yi Batanlar Kurulu yürütür. 

Cumhurbaşkanı 
F. S. Korutürk 

Başbakan 
B. Ecevit 

Devlet Batanı 
E. A kova 

Devlet Bakarı 
M. Kılıç 

İçişleri Bakanı 
/. Özaydınlı 

Bayındırlık Bakanı 
Ş. Elçi 

Ulaştırma Bakam 
Güneş Öngüt 

İşletmeler Bakam 
Prof. Dr. K. Bulutoğlu 

Köy İşleri ve Koop. Bakanı 
A. Topuz 

Devlet 'Bakamı 
Başbakan Yardımcısı 

O. Eyüboğlu 

Devlet Batana V. 
A. Şener 

Devlet Bakam 
A. Şener 

Dışişleri Bakanı 
Prof. G. Ökçün 
Tıbaret Batan 
T. TöprüMer 

Gıda-Ta. ve Hay. Bakam 
M. Yüceler 

Enerji ve Ta. Kay. Bakam 
Doç. Dr. D. Baykal 

Orman Bakanı 
V. İlhan 

Kültür Bakanı i 
A. T. Kışlalı 

SANAYİ TEKNOLOJİ VE TİCARET KOMİSYO
NUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

6762 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 288 nci Mad
desine Bir Fikra Eklenmesine İlişkin Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Kabulüne Dair Kanun 

Tasarısı 

MADDE 1. — Kamın hükmünde Kararnamenin 
1 ncü mDaıdldesti aynen' taibull edilmiştir. 

MADDE 2. — Kamun hükmünde Kararnlamenia 
2 ntii maddesi aynen tabut edilmiştir. 

MADDE 3. — Kamun hükmlün/de Kararnamenin 
3 ncü maddesi aynen tabii edimlidir. 

Devlet Bakam 
Başbakan Yardımcısı 

Dr. F. Sükan 

Devlet Bakam 
S. Yıldız 

Adalet Bakam 
M. Can 

Maliye Bakanı 
Z. Müezzinoğlu 

Sağ. ve Sos. Yar. Bakanı 
Dr. M. Tan 

Çalışma Bakam 
A. B. Ersoy 

Turizm ve Tanıtma Bakam 
A. Coşkun 

Gençlik ve Spor Bakam 
Y. Çakmur 

Yerel Yönetim Bakam 
M. Özdemir 

Devlet Bakam 
Başbakan Yardımcısı 

H. Çetin 

Devlet Bakam 
A. R. Septioğlu 

Milli Savunma Bakara 
H. E, Işık 

Milli Eğitim Bakanı 
N. Uğur 

Güm. ve Tek. Bakam 
T. Mataracı 

Sanayi ve Tek. Bakanı 
O. Alp 

İmar ve İskân Bakam 
A. Karaaslan 

Sosyal Güvenlik Bakam 
H. İşgüzar 
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