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I - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

İstanbul t'iyesi Rifat Öztürkeine'nin, Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanlığınca 1243 sayı1! Ka
nunun lâfzına ve ruhuna aykırı tat ; 'i:at yapıl
dığına dair gündem dışı demecine, Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakacı Kemal Demir; 

Tahiî Üye Mehmet Öy^ii'̂ eV n, bir Ar1 er ikan 
gazetesinde Türk pol tjkacılarınm ve Türk iş 
adamlarının eroin (kaçakçılığı yaptığı hakkında 
neşredilen yazıya dair gündem dıyı demecine Ada
let Bakanı Fehmi Alpaslan cevap verdiler. 

Bâzı Tekel maddeleri fiyatlarına yapılan 
za'm'lar'dan elde edilen hâsılatın T. C. Merkez 
Bankacında açılacak bir deprem fonu hesabın
da toplanmasına dair 9 . 3 . 1972 tarihi i ve 
1571 mavili Kanuna geçici ikinci madde eklenme

sine dair kanun tasarısının maddeleri onaylana
rak tümü kabul olundu. 

Kastamonu Üyesi Ahmet Nusret Tuna'nm, 
Genel Kurulun Çarşamba günleri de toplanm'ası-
na dair önergesi kabul olundu. 

171 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hür
riyeti hakkındaki Kanunda değişiklik yapılması
na dair kanun tasarısı; 

İnhisar beyiyeleri üçte 'birlerinin harp malûl
lerine ve şehit yetimlerine tahsisi ve tevziine da
ir 30 Mayıs 1929 tarih ve 1485 sayılı Kanuna bâ
zı maddeler ve geçici bir madde eklenmesi; 

Türk Kanunu Medenisinin birinci kitabının 
ikinci babı üçüncü faslının değiştirilmesi, bâzı 
vâkiılarm vergi muafiyetinden faydalandırılma
sı hakkındaki 903 savılı Kanunun 2 nci madde-

| siyle Türk Medeni Kanununun 453 nçü madde-
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sine eklenen ikinci fıkranın :değiş t irilmesi h-akla-
rında 'kanun teklifleri ve, 

13.7.1965 tarihli ve 617 sayılı Cezaların İnfa
zı 'hakkındaki Kanunda değişildik yapılmasına 
ete ir kanun teKi rısmııı öncelik ve ive'dili'kle görü
şülmesi onaylanarak, 'maddeleri ve 'tümleri kakül 
olundu. 

14 . 2 . 1973 Çarşamba günü saat 15,00'te 

topTanılmaık üzere Birleşime saat 19,00'da son 
verildi. 

Balkan Kâtij) 
Başkan vekil i Cumlmrbaşkanınca İS. ('". 

Mehmet ti naldı Bahrine Vrok 
Kâtip 
Sivas! 

Hüseyin Öztiirk 

SORULAR 

Yazdı soru 
1. — Cumhuriyet Senatosu Kocaeli İyesi Hik

met İsmen'İn, 12 Ocak 1973 tarihli kir g'ünlük 

gazetede çıkan yazıya, dair yazılı .suru önergesi, 
Başibaıkanlığa gönderilmiştir. (7/11.1) 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

Raporlar 
1. — Petrol reformu ikaııunıı tasarısının* 

INIrjllet Meclisince kakül uluman ımetınfı ve Cum
huriyet Senatosu Malî ve iktisadî İşli er. Ana
yasa ve Adalet ve Bütçe ve Pilimi komisyon-
larından-.Ven- üye lalıtıma'k 'Suretiyle' kurulan 
Geçici Komisyon raporu (M. M'ecl'isi : 1/656;' 
Cumhuriyet Senatosu : 1/144) (S. Sayısı :221) 
(Dağıtmıa tarihi : 13 . 2 . 1973) 

2. — Türkiye Büyüik Millet Meclfei Say-
nvanlığıııın Eylül, Ekim ve Kasını. 1972 ayları
na ait hesapları hakkımda Cumhuıiiyet Sena
tosu Hesaplarını İnceleme Komisyonu raporu 

Dağıtma tarihi '(5/7) (S. sayısı : 222; 
13 . 2 . 1973) 

3. — Tüılkiye Büyük Millet Meclis] Say-
mıaııliığıırııı Mart, Nisan ve Mayıs 1972.ayllarına 
aıit hesapları halkkında Cumhuriyet Senatosu 
Hesapları hıc elleme Komisyonu raporu (5/5) 
OS. Sayısı : 223) (Dağıtıma tarihi : 13 . 2 . 1973) 

4. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Say
manlığının Haziran, Tcmımuz ve Ağustos 1972 
aylarına alit hesapları hakkında Cnmluıriyvt 
Senatosu Hesaplarını İnceleme Komisyonu ra
poru (5/6) (S Sayısı : 224) (Dağıtma tarihi : 
13 . 2 . 1973) 

— 619 — 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkaü.vskUi Mehmet Ünaldı 

KÂTİPLER : Hüseyin öztürk (Süvas), Bahriye Ügok (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

BAŞKAN — 32 nci Birleşimi açıyorum. 

III. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KüBüLA SUNUŞLARI 

i. — içel Üyesi Lütfi Bilgen'in, Sağlık Ba
kanlığının Sıtma Savaş ve Trahom Savaş T eş
li ilâh uda çalışan, sağlık memurlarını a yan öde
meden faydalandırılması kon usunda gündem 
dışı demeci. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu İçel 
Üyesi Sayın Lütfi Bilgen, bağlık Bakanlığı 
Teşkili!âıtında çalışan Sıtma Savaş ve Trahom 
Savaş memurlarına yan ödeme verişim euıesii 
mevzuunda gündem dışı söz takbetmişlerdir. 

•Sayın Bilgen, buyurun. 

LÜTFİ BİLGEN (İçel) — Sayın Başkan, 
sayın senatörler; 

Cumhuriyetimizin güzel ese/rlerinelen Sağ
lık Bakanlığı ve sağlıkla ilgili bâzı koruyucu 
teşkilâtları hakikaten başarılı olmuştur. Bun
lar arasında Frengi Savaş Teşkilâtı, Sıtma 
Savaş Teşjkilâtı, Trahom Savaş Teşkilâtı, Ye
reni Savaş Teşkilâtı ve bâzı kancalı ve kurt 
gObi parazitlerle mücadele konularını saya
biliriz. 

ıSıtma Savaş Teşkilâtının ayın bir önemi 
vardır. Şu bakımdan, henüz bir Türkiye'den 
frengiyi, trahomu, veremi tanı mâııasıyle a>ta-
bilrûiş değiliz. İnşallah bir gün bunların da 
t'Cımll.Mİendiğ'irJİ göreceğiz. Artık sıtmayı era-
dike elittik diyebilecek durumda yaz. Çünkü 
Türkiye'de yaygın bir sıtma epidemisi yoîk. 
Spe/radıique, tek tük vakıalar var. Bunlar 
da, foCan köyde Ahmet fail an köyde, Mehmet, 
Hasan, Hüseyin diye antik bu ısıtmalılar bizce' 
biliniyor. Böyle olumca bu konuya haklim 
olmuşuz demektir. 

Türkiye'de Sıtma Savaş Teşkilâtı kurul
duğu zaman dünyada 700 milyon insan sıt
maya yakalanmıştı. Bu 700 mâl yom sıtmalı 
insan o günkü dünya nüfusunun 1/3'i idi; yani 
her üç kişiden bini sıtmalıydı. Ye maalesef 

'iürkiyekle 
du 

bu 700 mü yem kişinin içine giiriyor-
üzde de üç kişiden biri sıtmalı kişi 

•oluyordu. Bugün dünya nüfusu 3 milyarı, sıt
malı sayısı da milyarı geçtiği halde, oran yine 
1/3 diir. 

Ta:i ebe'ilgimiz zamanındaki kitaplarımız
da, bâzı Avrupa nıeım'l eke tle Hinde artık sıt
manın kalmadığı, tıp fakültesi öğrencisinin 
bunu kitaplardan okuduğu, ömı-ü boyunca 
bir sıtmalıya raslayamadığı, hatta hekimlik 
hayatı boyunca da bir sıtmalıyla karşılaşma
dığı yazılıydı ve bir gün Türkiye'min de bu 
dunumda, olması temenni edilirdi. Bu husus, 
bizimi İçiin o zaıman hayaldi. 

Bundan 20 ilâ 25 sene evvelki hek'mkrin 
protokol defterlerinde günlük hasta sayısının 
yarısı sıtmalıydı. Çeyrek asır önce bizim için 
hayal olanı şey bugün geıvrk oldu. Tabiî kıi, 
bunlun gerçekleşmesinde, Türkiye'de hakika
ten bu isin kompeııtanı olan Sıtma Savaş Teş
kilâtının büyük rolü olmuştur'. 

Avrupa'da sıtma tanı olarak eıadüıke edil
miştir. ÜNlCEF'in de yardımıyle Türkiye'de 
sıtma eradikasyonunu sağlanmıştır. Bunun için 
Sıtma Savaş Teşkilâtı. Sağlık Bakanlığının di
ğer teşkilâtıyle entegre olarak, bütünleşerek 
bu işi başarmışlardır. 

Şimdi Türkiye'de sayısı birkaç bin olan 
ve (ismen belli kimseler, daha çok bizim di
ğer sıtmalı komşu mom1 ekollerimizle iltisakı 
odan yerlerdedir. Suriye, Irak, İran gibi 
henüz sıtma böilgesinden çıkmamış olan memle
ketlerde de sıtma .e iddik a sy onu tamamlandığı 
zaman artık Türkiye'de belki de böyle bir Sıt
ma Savaş Teşkilâtına ihtiyaç kalmayacaktır. 

Bugün için her an sıtmanın geıü gelmesi 
mümkündür. Biz, bunu başardık diye Sıtma 
Savaş Teşkilâtını kaldıramavız ve hatta faa-

— 620 — 
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liyetıiiıi genişletnıeCıiyiz. Öyle bir pozt'syona i 
na girdik ki, eskiden sıtmaya karşı muafiyet 
kesbetmiş olanlar şu anda hassasüyet hailine 
geJİdliler. Eğer Türkiye'de sayısı bi'ijkaç ])!İnıi 
geçmeyen sıtmalılar te-k tük şurada burada 
ise, biz mücadeleyi gevşettlğimjiz anda derhal 
bir epidemi ile bütün Türkiye'ye yayılma 
tehlikesi vardır. Xe zamana kadar"? Komşula
rımız Suıüye, It»a;k. İran gibi sıtma böıle-ea: 
olan komşularımızda da sıtma eradikasyonu 
tanıamıl anın caya kadar. Bu. ne zaman olur o 
hususu biliniliyoruz. 

O halde bizim şimdi yapacağımız şey. sıt
ma savaşma devamı edilmesidir. Bugün sıtma 
savaşında çalışan memurlar sadece sıtma sa
va şıyle meşgul olmuyorlar, l)un'lar çevre sağ-
lığıyle de .meşgul oluyorlaır. Bunlar, kancalı 
'kuritılarla, parazitle rle, barsaik hastalıkları;^ e 
de ımücadele ediyorlar; yani Jkaba tabiriyle en 
pis işleııi do yapıyorlar. Bunlar, Sağlık Ba
kanlığının halkla temas eden Priminal organ
larıdır. Bunların en azından tnıore edi'l'm'eff: lâ
zım. Bırakınız maddî haklımdan tatmin edi'îl-
ımeyi, hiçolma.zsa onore edilmeleri gerekir. Bi
zim çıkardığımız Personel Kanununda 3 esas 
gerçek] esecekti. 

1. Eşit tahsil, eşlıt para. 
2. Eşit işe eşit para. 
3. Eşit zaman süresine eşit para. 
Bu hususlar kanunda gerçekleşmedi. Bir 

Yetki Kanunu ile Hükümete verdiğimiz yetki 
istikametinde (Hükümetin hazırladığı kararna
meye göre de maalesef bunların yine gerçek
leştirilemediğini g-örüyoruz. 

Sağlık Bakanlığı Teşkilâtında çalışan per
sonel bu yan ödemelerden yararlandırılmıştır; 
fakat Türkiye'de sayısı 3 800'ü bulan Sıtma 
Savaş Teşkilâtı ve Trahom Savaş Teşkilâtı me
murlarının, bu yan ödemelerden faydalanması 
mümkün olmamıştır. Benim tespit edebildiğim 
kadariyle, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
bu hususta gerekli çalışmaları ve hazırlığını 
yapmış ve Devlet Plânlamadan da geçmiş; ama 
Personel Dairesi ve Maliye «Sayısı çoktur» di
ye çizmişler. Bu yanlış bir işlemdir. Sayısı çok 
veya az, o önemli değil. Örneğin Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığının hazırladığı liste elim
de, bu listede kimler var, bunu tek tek oku
yarak vaktinizi almak istemiyorum; ama, en-

i tero bakteri ünitelerinde çalışan yardımcı sağ
lık personeli, bu eğer Sıtma (Savaş Teşkilâtından 
gelmemişse, bu işi yapanlar alıyorlar. Yine 
Sıtma Başkanlığı lâboratuvarlarmda çalışan 
laborantlar ve laborant yardımcıları, ebe, hem
şire yardımcıları, fizik tedavi teknisyenleri, diş 
protez teknisyenleri ve yardımcıları da bundan 
faydalanmaktadırlar. Hepsinin gereği vardır, 
yerindedir. Bunlara bir şey demiyoruz; ama, 
bu teşkilâtta çalışan bir kısım kişiler içe dönük 
çalışma yaparlar, lâiboratuvar çalışması yapar
lar. Zor olanı, halka dönük, halkla beraber, 
halkla her gün karşılaşılan uç çalışmaları ya
panlardır. Bunların gittiği birçok yerlerde za
ten yol yoktur. Harcırahları yok, otomobil pa
rası veremezler, yaya giderler, motorla gider
ler, atla giderler, affedersiniz, eşekle giderler; 
köylerde hiç kimsenin katlamamayacağı şeyle
re bunlar katlanırlar. Hakikaten her biri de 
iyi yetişmişlerdir ve işlerinin kompetanıdırlar. 
Bu teşkilâtı dağıtmak değil, şayet Türkiye'de, 
hakikaten bir gün komşularımızda, da sıtma 
eradikasyonu tamamlanır, sıtmanın artık mü
cadelesine lüzum kalmazsa, elimizde hazır ye
tişmiş 3 - 4 bin kişiyi, faraza, verem savaşında 
5 - 6 aylık kurstan sonra çalıştırmamız müm
kündür. Daha mücadele edeceğimiz pek çok has
talık vardır. O bakımdan ben Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığının hazırlayıp teklif ettiği ve 
bir kararname ile halli gereken bu mevzuu, Hü
kümet nczdlnde yeniden ele alınarak Maliye 
ve Personel Dairesinin de anlayış göstermesi 
için, bu arkadaşlarımızın durumlarını huzur
larınızda dile getirmek istedim. 

Beni dinlediniz. Vaktinizi çok almak istemi
yorum. 

Teşekkür ederim. 

2. — Adana Üyesi Mehmet Nuri Âdemoğ
lu'n un, suni yağmur konusundaki gündem dışı 
demeci ve Tarım Bakanı İlyas Kara'oz'ün ce
vabı. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Adana 
Üyesi Sayın Mehmet Nuri Âdemoğlu, «Sunî yağ
mur yağdırma mevzuunda» gündem dışı söz 
talebinde bulunmuşlardır. 

Buyurun ıSa.yın Âdemoğlu. 
MEHMET NURİ ÂDEMOĞLU (Adana) — 

Sayın Başkan, Yüce Senatonun sayın üyeleri; 
Yüksek huzurlarınızı, halihazırda Türki-
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ye'nin en aktüel ve aktüel olduğu ika dar da ha
yatî önem taşıyan sunî yağmurlamıa mevzuun
da söz etmek iein işgal etmiş bulunuyorum. 

13u sene hepinizin malûmu olduğu ve hattâ 
evlerinizde bile sıkmtısımı çektiğiniz susuzluk 
ve yakında buna ilâve olacak görünen elektrik 
enerjisi noksanı yağmursuzluktan ileri gelmiş
ti)-. lîıı durum, 'başta köylü, çiftçi ve sanayi
ci olmak üzere bütün milleti ve elbette Hükü
meti de kara. kara düşünmeye sevketmiştir. 
Sonbahar geçmiş, kışın da bitmesine pek az 
•bir zaman kalmıştır. Durum böyle iken, Tür
kiye'nin en çok yağmur alan bölgesi bile ihti
yacının beşte biri kadar nemlilik .derecesine 
ulaşamamıştır. Çukurova daha da müşkül du
rumdadır. Hububat, mahsulü sararmış ve he
der olmuştur. Geçen seneyi büyük açıkla ka
payan çiftçi, tarla-smdan kendi yiyecek buğda
yını .bile elde edemeyecek duruma girmiştir. Bu 
hava, şartları muvacehesinde buğdaydan ümidi
ni kesen Türk çiftçisi, bilhassa Çukurova çiftçi
si ümidini ikinci mahsul olan. pamuğa bağlamıış-
tır. Bu zamana, kadar süregelen yağmursuzluk 
hu gidişle hu ümidi de boşa çıkaracağa benze
mektedir. Türk tarımının her bölümünde mo
dernliğin öncülüğünü yapan Çukurova çiftçi
si bu sene de tekniğin yeni bir tatbikini Tür
kiye'ye getirme çabası içine •girmiştir. Bu ça
ba. sunî yağmurlamadır; fakat bâzı çevreler, 
sunî yağmurlamanın sel yapabileceğini ileri sü
rerek salahiyetlileri tereddüde sevketnıekte-
dirh-r. Bugün buradan, milletin kürsüsünden 
idarecilerimize ve salahiyetlilere soruyorum; 
kuraklığın tarımla geçinen 'bölgelerde tevlit 
edeceği sefalet, iktisadî ve sosyal zarar muhte
mel bir ..elden daha mı az zararlı olacaktır? 
Kaldı ki. sunî yağmurlamanın sel yapacağı hu
susundaki fikirlerde de ittifak yoktur. 

Şimdi Hükümeti uyarıyorum. Memleketin 
ve mevzuun formalitelerin tekemmülü, mesele
nin bizim idarede alışmış olduğumuz yazma, ce
vap İtekleme, heyet gönderme ve bilâhara başka 
bir dış ülkeye başka bir heyet gönderme, ra
porlar tanzim ettirip onları tetkikle geçirecek 
ve bütün bunlardan sonra da karar günü ufak 
bir mesuliyet yüklüyorsa hundan çekinmeye 
tahammülü yoktur, Zira, dünyada bu işi ne ilk 
defa biz yapıyoruz, ne de yalnız hiz de tatbik 
olunacaktır. Azamî bir hafta o,n gün içinde, ha

len tatbikat yapan İramla, 'bu işe ilk defa baş
layanlardan Kanada ile temaslar yapılmalı, ne
ticeye göre ufak riske ve mesuliyete de gire
rek karar verilmelidir. Kararın müspet olması 
halinde elden gelen bütün tedbirler tatbik olu
narak tatbikata geçilmelidir. Aksi takdirde, 
iki - üç haftalık bir gecikme memleketi ve 
Türk çiftçisini senelerce içinden çıkamayacağı 
büyük bir sefalete sürükler. Bünyesinde büyük 
tahribat, yapar. Hükümet, de bir gecikme veya 
bir ihmalden, mesuliyetten çekinmeden dolayı 
menfi bir netice doğmasına, âmil. olursa, bu ve
balden hayatının sonuna, kurtulamaz. Mesele 
çok acil ve o nispette de önemlidir. Bu mevzu
da temas ettiğimiz Sayın Tarım Bakanımın 
hazırlıkların son safhaya, geldiğine dair beya
nımı, Türk çiftçisi, Türle köylüsü ve bilhassa 
Çukurova'nın, müşkülât içerisinde bulunan Türk 
çiftçisi namına şükranlarımı arz eder, saygıla
rımı sunarım. (Al ki şl a r.) 

BAŞKAN — Tarım Bakanı Sayın İlyas 
Karaöz, buyurun. 

TARIM BAKANI İLYAS KARAÖZ (Muğ
la) — Sayın Başkan, değerli senatörler; 

Bugün dünyada fen ve teknik, sunî yağmur 
yağdırmaya, muvaffak olmuş bulunmaktadır. 
Ancak, bu muvaffakiyet yüzde yüz nispetinde 
değildir. 

Değerli arkadaşlarım, bu mevzuda iki metot 
kullanılmaktadır. Bunlardan biri karbon buzu 
metodu, diğer ikincisi ise gümüş iyodür meto
dudur. Yağmur bulutlarına bu gümüş iyodür 
ve karbon Omzu bombalarlyle tohumlama yapıl
mak suretiyle, yani sting dedikleri metot uy
gulanmak suretiyle yağmur yağdırma cihetine 
gidilmektedir. 

Sulama yerine ikame edilmesinde sunî yağ
murlama metodu kitaplara 'geçmiş ise, de, he
nüz pratik ve başarılı olamamıştır. Bu metot 
dünyada tecrübe ve deneme safhasındadır. Su
lamada, baraj doldurmada, ve kuraklığın çare
si olarak sadre şifa verici bir metot değildir. 
Eğer Iböyle olsaydı, dünyada tekniği ileri git
miş memleketlerde hu metotta daimdik görü
lürdü ve uygulaması da ıböyle olurdu. 

Bugün bâzı ülkelerde sunî yağmurlama ça
lışmaları yapılmaktadır. Başarı derecesi biraz 
örnce ifade ettiğim gibi düşüktür. Komşumuz 
IranMa Tebriz bölgesindeki barajları sunî 
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yağmurlama sureti ile doldurmak için teşeb- I 
büslere geçilmiş bulunulmaktadır. I 

'Değerli arkadaşlarım, bendeniz bir aydan 
Iberi bu meselenin üzerinde durdum. Muhtelif I 
memleketlerden bilgi topladım. Hükümet ola
rak bunları 'değerlendirdik. Elde ettiğimiz ne- I 
tice her memlekette başarıya ulaşmış bir du- I 
rumda 'değil. Köyle olmasına rağmen kom
şumuz İran'da tatbikat gören bir çalışmanın I 
muvaffakiyet derecesini öğrenmek için Mete- I 
oroloji İşleri 'Genel Müdürü Ümran Oölaşan'm 
(başkanlığımla 4 kişilik bir heyeti İran'a gönder- I 
mek ve oradaki uygulamanın neticesini ve mu- I 
T,affak alma derecesini öğrenmeleri için karar 
almış 'bulunmaktayız. Bu teknik heyet de yarın 
İran'a gidip, oradan da Kıbrıs'a geçmek sureti 
ile bu usulün neticelerini öğrenecek ve memle
ketimize döneceklerdir. I 

Değerli 'arkadaşlarım, acaba kuraklığın ve
receği zarar muhtemel bir sel felâketinden da
ha mı büyük olacaktır? Bu mevzuda hiçbir kim
se önceden bir hesap yapma gücüne sahip de- I 
ğildir. Nasıl ve ne şekilde yapılacağı tetkik I 
edilmektedir. Ümidediyorum ki; bu heyet dön- I 
dükten sonra kati bir 'karar verme imkânına I 
malik alacak. Eğer memleketimiz için hakika
ten faydalı İmlursak bu usulü, barajlarımızın 
doldurulması için, uygulama cihetine gidilecek
tir. Ancak büyük bir temlike, büyük bir zarar 
vermemek kayıt ve şartı ile. I 

Arz ederim efendim. 

3. — Sayın üyelerden bâzılarına izin veril
mesine dair Başkanlık tezkeresi. (3/251) I 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 
Bir Başkanlık tezkeresi var, takdim ediyo

rum : 

Genel Kurula 
Aşağıda adları yazılı Cumhuriyet Senatosu 

üyelerinin hizalarında gösterilen müddetlerle 
izinli sayılmaları hususunun Genel Kurula ar
zı, Başkanlık Divanının 13 . 2 . 1973 tarihli top
lantısında kararlaştırılmıştır.. 

Keyfiyet yüce tasviplerine .arz olunur. 
Tekin Arıburun 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Nurettin 
Ertürk hastalığına binaen, 1 . 2 . 1972 tarihin
den itibaren (44 gün) • | 

I Cumhuriyet Senatosu Sakarya Üyesi Osman 
Salihoğlu hastalığına binaen, 18 . 12 . 1972 ta
rihinden itibaren (62 gün) 

Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi Halil 
Özmen hastalığına binaen, 29 . 1 . 1973 tarihin
den itibaren (20 gün) 

Cumhuriyet Senatosu Trabzon Üyesi Ali 
Şakir Ağanoğlu hastalığına binaen, 29.1.1973 
tarihinden itibaren (15 gün) 

Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi Tay
fur Sökmen mazeretine binaen, 26 . 12 . 1972 
tarihinden itibaren (20 gün) 

Cumhuriyet Senatosu Sakarya Üyesi Musta
fa Tığlı hastalığına binaen, 14 . 1 . 1973 tarihin
den itibaren (90 gün) 

Cumhuriyet 'Senatosu Ordu Üyesi Bekir Sıt
kı Baykal hastalığına binaen, 2 . 2 . 1973 'tarihin
den itibaren (20 gün) 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Sivas 
Üyesi Sayın Nurettin Ertürk'ün hastalığına, bi
naen, 1 . 12 . 1972 tarihinden itibaren 44 gün 

I izinli sayılmasını oylarınıza arz ediyorum. Ka-
I İmi edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
I Cumhuriyet Senatosu Sakarya Üyesi Sayın 
I Osman Salihoğlu'nun hastalığına binaen, 

18 . 12 . 1972 tarihinden itibaren 62 gün izin-
I li sayılmasını oylarınıza arz ediyorum. Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Cumhuriyet Senaıtosu Kırşehir Üyesi Sayın 

Halil Özmen'in hastalığına binaen, 29 . 1 . 1973 
tarihinden itibaren 20 gün izinli sayılmasını oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

I Cumhuriyet Senatosu Trabzon Üyesi Sayın 
Ali Şakir Ağanoğlu'nun hastalığına binaen, 
29 . 1 . 1973 tarihinden itibaren 15 gün izinli 
sayılmasını oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi Sa
yın Tayfur Sökmen'in mazeretine binaen, 
26 . 12 . 1972 tarihinden itibaren 20 gün izinli 
sayılmasını •oylarımıza arz 'ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

I Cumhuriyet Senatosu Sakarya Üyesi Sayın 
Mustafa Tığlı'mn hastalığına binaen 14.1.1973 
tarihinden itibaren 90 gün izinli sayılmasını 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Ordu Üyesi Sayın 
I Bekir Sıtkı Baykarın hastalığına • binaen, 
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2 . 2 . 197o tarihinden İtibaren 20 gün izinli 
sayılmasını. oylarınıza arz ediyorum. Kahul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

i. — Adalet Partisi Gı'up Başkanlığının, An
lara- İ'yesi Turgut (lebe'nin partilerine hatıl-
(lığına dair tezle reni. (3/252) 

BAŞKAN - Bir önerge var. takdim ediyo
rum : 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Sayın 

Turgut Cebe Partimize girmiştir. 
•Saygılarımla iarz ederim. 

Cumhuriyet Senatosu 
Adalet Partisi (inip Başkam 

Ahmet Nusret Tuna 
Kastamonu 

BAŞKAN — Yüksek Heyetin -bilgilerine su
nulur. 

1. — 7116 saydı İmar ve İshân Sahanlığı 
Kuruluş ve Görevleri hah-h inci ahi Kanuna bir 
eh. 'madde ellenmesine dair hamın tasarısının 
M İH it Meclisince hahul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Bayındırhh, Ulaştırma ve 
İmar - İshân ve Bütçe ve Plân homisyonları ra
porları (Millet Meclisi : 1/543; Cumhuriyet Se
natosu- : 1/145) (S. Sayısı : 188) (1) 

IV. — GÖRÜŞ tLEN İŞLER 

İvedilikle, görüşülmesi hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Bir önerge var, 
voruın: 

takdim edi-

Yüksek Başkanlığa 
7116 sayılı İmar ve İskân Bakanlığı kuru

luş ve görevleri hakkımdaki Kanıma bir ek 
madde eklenmesine dair kanun tasarısının, 
İmar ve İskân Bakanlığının özellikle büyük il
lerimizde ivedilikle gerçekleştirmek zorunda 
bulunduğu hizmetlerin yerine getirilebilmesini 
sağlamak amaeiyle bu Bakanlığa ihtiyaç du
yulan uzman kişileri çalıştırmak imkânı veren 
mahiyetinden dolayı Cienel Kurulda öncelik 
ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde 
bulunulması karar altına alınmıştır. 

Genel Kurulun tasviplerine saygiyle arz 
ederim.. 

Bütçe ve Plân Komisyonu 
Başkanı 

Mehmet Faik Atayurt 

BAŞKAN — Gündemde bulunan 188 sıra 
sayılı kanun tasarısının öncelikle görüşülmesi 
hususunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kahul edilmiştir. 

(1) 188 S. Sayılı basmayazı 
nuna etilidir. 

tutanağın so-

Lütfen komisyon ve Hükümet yerlerini al
sınlar. 

Raporun okunup okunmaması hususunu oy
larınıza arz ediyorum. 

Raporun okunmasını kahul edenler... Etme
yenler... Kahul edilmemiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın 
üye?... Yok. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil-
nıişTİr. 

7.1JG sayılı İmar ve İskân Bakanlığı Kuruluş ve 
görevleri hakkındaki Kanuna bir ek madde ek

lenmesine dair kanun tasarısı 

Madde 1. — İmar ve İskân Bakanlığı Ku
ruluş ve görevleri hakkındaki Kanuna aşağı
daki ek madde eklenmiştir : 

Ek madde — İmar ve İskân Bakanlığı özel 
bii' meslek bilgisine ve ihtisasına ihtiyaç göste
ren geçici işlerinde, zarurî hallere münhasır ol
mak. üzere, Maliye Bakanlığı ile Devlet Perso
nel Dairesinin görüşlerine dayanarak. Bakan
lar Kurulu Karan ile sözleşmeli yerli ve yaban
cı personel çalıştırabilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yılı üye?... Y"ok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

Madde 2. — Bu kanun, yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye! . . Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

Madde 8. —• Bu Ikanumu Bakamlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?... Yok. 

Maddeyi oylarımıza a.rz ediyorum. Kalbul 
edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

Tasarının tümü üzerinde lehte, aleyhte söz 
isteyen sayın üye?... Yok. 

Tasarının 'tümünü oylarımıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

2. — 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri 
Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve 
bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkında 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa 
ve Adalet Komisyonu raporu (Millet Meclisi : 
1/717; Cumhuriyet Senatosu 1/149) (S. Sayı
sı : 220) (1) 

BAŞKAN 
ediyorum: 

Bir başka önerge var, takdim 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Gündemin iki defa görüşülecek işler bö

lümümde yer alam 220 sıra sayılı 1086 sayılı 
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun bâzı 
maddelerinin 'değiştirilmesi ve bu kaınuna bâzı 
maddeler eklenmesi hakkındaki kanun tasarı
sı en âcil ihtiyaçları karşılamak •amacımı güt
mekte olduğundan, hu niteliği itibariyle kısa 
zamanda kanunlaşmasını sağlamak üzere ön
celik ve ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif 
ederim. 

'Saygılarımla. 
Fehmi Alpaslan 
Adalet Bakanı 

RİFAT Ö2TÜRKÇİNE (İstanbul) — Sayın 
Başkan, 506 sayılı Kainin Millet Meclisine ge
ri gideceği nedeniyle... 

(1) 220 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 

BAŞKAN — Efendim, onu hem birinci sı
raya almıştım. ıSayım Bakan huluırmadığı için 
önergelerini oylayamadım. Bu itibarla şimdi, 
Ihımdan sonra onu alacağım. 

Gündemimizde 'bulunan 220 sura sayılı ka
nun tasarısının öncelikle görüşülmesi hususunu 
oylarınıza arz ediyorum. Kahul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

İvedilikle görüşülmesi hususunu oylarınıza 
•aırz ediyorum. Kabul edenler... 'Eltmoyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Hükümet ve komisyon lütfen yellerini alsın
lar. 

Raporun okunup okunmaması hususunu oy
larınıza arz ediyorum. Ka'bul edenler... Etme
yenler... Raporun okunması kahul edilmemiş
tir. 

Tasarının tümü üzerinde Sayın Salih Türk
men. 

SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; 

Adalet mülkün temelidir, prensibi ne kadar 
doğru ise, adaletin biran evvel tahakkuku da 
bu temelin lâyık olduğu hürmet derecesinde 
önemlidir. Bu itibarla, cemiyetimizde zaman za
man geç alman adalet biraz da adaletsizliktir 
diyerek şikâyet mevzuu olmakta ve bunun için 
çare aranmaktadır. Bu sebeple de Usul Kanunu
muzun bâzı maddelerinin tadili bir ihtiyaç, ha
linde görülüyor. Eskiden beri buna çare aranı
yor. Bu tasarıyı getiren Adalet Bakanını ve 
mensuplarını bu derde bir çare bulmanın bir 
oeihti içinde bir gayret gösterdikleri için kendi
lerini telbrik ederim. 

Ancak bu arada bir sıkıntımı veyahut bir te
essürümü de arz etmeme müsaadelerinizi rica 
ederim. Çünkü bununla sanki adalette, adaletin 

I geç tahakkuk etmesinin bütün çaresi bulunmuş 
i ve getirilmişcesine bir zehap uyandırılıyor. Ya

ni adaletin geç tahakkukunda ısdıraplar için 
i 'birçok çareler aranırken ve Usul Kanununun 
i toirçok maddelerinin tadili düşünülürken, maale

sef bu geniş tadilât için bugünkü şartlar müsait 
olmadığı için, bu kanunu getirmekle sanki bu 

; derde çare bulunmuşc asına âdeta noksan bir ted-
• (birle ve o umumî tashihin ve tadilin getirilmesi 

geciktirilmiş olacaktır. 
İtiraf ederim ki, getirilen kanunda bâzı iyi 

şeyler varsa da, aslında istenen bütün şeyler de 
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getirilmemiştir. Hattâ getirilen bâzı tedbirlerin 
de, bu gayenin tahakkukunu değil, belki de ak
sine bir netice yerecek mahiyettedir. 

Muhterem arkadaşlarım, eok zaman adaletin 
geç tahakkuk etmesinin sebebi, sanki yegâne 
kusur Usul Kanununda telakki edilir. Aslında 
adaletin geç. tahakkuk etmesinin sebebinin ye
gâne kusuru Usul Kanunu değildir. Bu kanunla 
İsviçre'de, XeuchâtePde veyahut başka memle
kette pekâlâ adalet zamanında tahakkuk etme'k-
te ve gecikmemektedir. Bizde adaletin gecikme
si veya davaların zamanında intaç edilmemesi
nin sebebi yalnız Usul Kanununda değildir. Bu
nun sebebini ararsak, bunu sebebi biraz gerek 
teşriî kuvvet olarak, gerek Hükümet olarak, biz
zat bununla mesul olan kimselerdedir. Çünkü 
her hâkime davayı rüyet için bir insan kuvveti
nin fevkinde iş yüklendiğin dendir. Meselâ, bir 
memlekette bir hâkimin senede ancak 1 000 da
vaya bakması imkânı varken, çok yerlerde ba
karsınız o hâkime. 2 000 dava dosyası gelirse, 
haklı olarak hâkim bu davalara lâzım gelen vak
ti ayıramaz, zamanında tetkik edemez ve mec
buren talik eder. Talikler 15 güne değil, 2 aya 
çıkar. Bu itibarla bu Usul Kanununun bir ku
suru değil, işlerin fazla olmasından ileri gelmek
tedir. 

Yine Yargıtayda davalar çok bekliyor, geç 
çıkıyorsa bu da yine iş hacminin fazla olmasın
dandır. Bunun için çare Usul Kanununu değiş
tirmek değil, çare işleri azaltmanın ne şekilde 
olacağı veyahut hâkimlere bu işi tetkik etmek 
için vakit bırakılmasıdır. 

Buigün temyiz mahkemeleri çok zaman haki
katen bir bidayet mahkemesinin altında bulun
duğu yükten daha fazla bir yük altındadır. Bu
gün memleketimizde içtihat mahkemesi olması 
lâzım gelen temyiz mahkıııesi çok zaman içtihat 
yapmak fonksiyonunu yerine getiremeyecek du
rumdadır. Çünkü işler çoktur ve bu itibarla her 
dosyaya lâzım gelen vakit ıbırakılamamaktadır. 
Bu sebehledir ki. gerek Usul Kanunumuzda, ge
rek Anayasada : «Bozma kararlarında her ha
lükârda tarafların temyiyen veya müdafaa t en 
dermeyan ettiği bütün husulara esbabı mucibe 
göstermek suretiyle karar vermesi lâzımdır» 
hükmü konduğu halde maalesef iş çokluğu dola-
yısiyle temyiz mahkemesi çok zaman bu karar
ları esbabı mueibeleriyle göstermemekte ve so

nunda : «Hükmün muhtevası dosyadaki delille
re göre varit olmayan temyiz sebe'blerinin red
diyle» demek zorunda kalmaktadır ve bu ka
nunda bu mecburiyet haline getirilmektedir; 
ama buna rağmen, Anayasaya rağmen, eski 
Usul Kanununa rağmen, yine de bugünkü iş hac
miyle yine bu hal devam edecektir. Çünkü ha
kikaten bir hâkimin tetkik edeceği zaman kendi
sine bırakılma m aktadır. 

Memlekette işin azaltılması isteniyorsa, eğer 
memlekette istinaf mahkemesi kurulmazsa bida
yet mahkemelerinin verdiği kararların delil ba
kımından, sübut bakımından istinaf mahkeme
sinden; kanun tatbikatı, içtihat bakımından da 
temyiz mahkemesine hu iş götürülmedikçe bu 
işlerin istediğimiz şekilde çabuk bitmesi ve tem
yiz mahkemesinin memleket çapında içtihat bir
liğini temin etmesi ve içtihat mahkemesi olarak 
vazife görmesi imkânı sağlanamaz. 

İçtihat, birliği ve esbabı mucibe gösterilmek 
muhterem arkadaşlarım çok mühimdir. Eğer her 
davada, ihtilâfta hâkim, temyiz mahkemesi bu 
meselede hukukî tavsif bu şekilde olması lâzım
dır, bu şekilde olduğu vakit yanlıştır diye esba
bı mucibe gösterirse, gerek hâkini ve gerek avu
kat bir daha : «Temyiz mahkemesine bu gittiği 
vakit herhalde böyle olacaktır» diye daraya 
•gitmez. Halbuki bugün böyle esbabı mucibe gös
terilmediği için birçok zamanda bu istenilen ga
yeyi temin etmemektedir. 

Bunun yanında getirilen şeylerin içerisinde, 
bazen davayı kısaltmak için getirilen tedbir ara
nırken, bir hadise, bence getirilen bir tadilât da 
azaltmak değil, çoğaltmayı temin etmiştir. 

O da şu : Eski kanunumuzda evvelce 50 li
raya kadar olan davalaırda şahit dinlenebilirdi, 
50 liradan fazla oldu mu, vesika istenirdi. Şim
di denmiş ki. paranın kıymeti çok düştü 50 lira 
azdır, o halde 500 liraya kadar olan ihtilaflar 
şahitle ispat edilsin denmiştir. 

"Muhterem arkadaşlarım, belki bu bâzı hal
lerde bâzı kolaylıklara imkân verir; ama bu do-
layısiyle tasavvur edemeyeceğiniz kadar dava
yı artırır. Çünkü bugün 50 liradan fazla bir şey 
için elinde delil almadı mı, şahitle ispat etmek 
imkânı olmadığı için dava açmaz. Halbuki bu 
kanunla şimdi 500 liraya kadar şahitle ispat im
kânın verdiği için, adam her vakit 500 liralık 
'davayı şahitle ispat için dava açacaktır. Tasav-

626 — 
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vur edin, bizini kira mukaveleleri Anadolu'nun 
birçok yerlerinde 500 liradan aşağıdır. Eskiden 
50 liradan fazlası için yazılı delil göstermek lâ
zımdır. Halbuki şimdi şahitle. O halde 'mütema
diyen 'bu şekilde kolayca dava açılacak. Bu hâl 
dava azaltmak değil, bilakis birçok kimselere 
dava açmak imkânını vermiştir ve davayı uzat
mak imkânını getirmiştir. Bunu niçin getirdik
lerini 'bilm iy o r um. 

Belki denebilecek ki, efendim, 500 liraya ka
dar olan da artık şahitle ispat seviyesine düşü
rerek inkar etmez. Ama, 50 liradan fazla para 
veren adam icabında ibir tedbir alsın veya elin
de bir 'makbuz alsın. Almıyorsa 500 ve 500 li
raya -'kadar para için şahitle dava açmak im
kânı vermek davayı uzatır. İstenen gayeye ay
kırı ibir takdirdir. Bunu "bu itibarla 'doğru bul
muyorum:. 

Diğer taraftan yine davaları kısaltmak için 
sulh mahkemelerinin vazifesi arttırılmıştır ve 
yine 'burada pa.ra kıymetinin düşmesi dolayısı 
ile sulh mahkemesinde 'bakılacak davanın kıy
meti 5 000 liraya çıkarılmıştır. 

Muhterem arkaadşlarmı, 'bizim memleketi
mizde 5 000 lira 'büyük bir paradır. Anadolu'da 
5 000 lira, birçok ihtilafları 'tamamen içine alır. 
Anadolu'da zaten davaların çoğu 5 000 liranın 
üstünde değildir. Bu itibarla asliye hukuk mah
kemelerinin vazifesini azaltalım derken sulh 
mahkemesini batırmış olacağız. 5 000 liraya ka
dar olan bütün davaları sulh mahkemesine yük
lemekle, sulh mahkemeleri bunun altından çı
kamayacak bale getirilecektir. Ben, 5 000 lira
ya kadar olan davaların sulh mahkemesine ge
tirilmesini hakikaten bir tedbir olarak görmü
yorum. Çünkü, nihayet asliye mahkemesinden 
alıp sulh mahkemesine yüklenecek. Bunun da 
hiç olmassa 2 000 lira civarında tutulması lâ
zımdı. Bunun '5 000 liraya çıkarılmasını hatalı 
Ibuluyorum,. 

Yine davalarda temyizin yükünü azaltmak 
için 2 000 liraya kadar olan davalarda temyiz 
haikkı kaldırılmıştır. 'G-erçi 'başka memleketler
de hakikaten bundan çok fazla hadler temyiz
den vareste tutulmuştur. Ama, arkadaşlar, bi
zim »memleketimizin şartlarını kabul etmeliyiz. 
Bir defa Avrupa'da 'birçok 'mahkemelerde bu 
temyiz kabiliyeti olmadan nihaî mahiyette ka
rar verilmesinin sehe'bi vardır. Çünkü çoğu za

man mahkemeler müştemidir. Bizde 2 000 lira
ya kadar olan davalara nihaî şekilde karar ver
mek büyük mahzurlar arz eder. 

Misâl vereyim; Tasavvur edelim ki, bir hâ
kim veyahut herhangi 'bir kimsenin 'bir fiilin
den dolayı bir terekeye, bir kimseye zarar ver
diği iddia ediliyor ve hundaın zarar gürenin de 
30 kişi, 50 kişi olduğu iddiası var. Her birisi 

I ayrı ayrı 2 000 liralık dava, açar Hâkim bir ka-
; rarda hepsine 2 000 lira olarak karar verir, bi-
i maenaleyh kalbilî temyiz değildir; -ama davalı 
i mahvolmuş olur. Bir davada 2 001 lira oldu 
| mu kahili temyizidir; fakat muhtelif kimseler 
j aldığı içiır, birçok kimseler için 2 000 liradan 
] aşağı karar olduğundan dolayı her birisi için 
! kahili temyiz durumundan dolayı davalı mah-
; voılur. 

Muhterem arkadaşlarım, temyize gitmeden, 
i temyize dava götürmekten ziyade, temyize gi

den davaların çalbuk bitirilmesi şartları arana
bilir. Haddizatında temyiz, hâkimin murakaibesi, 
hâkimin verdiği kararın başka mercide tetkik 
edilmesinin yalnız şahıslara değil, hâkim için de 
zaruridir. Her hâkim karar verirken, ben bıı 
kararı, içtihadı veriyorum ama, benim bu ka
rarım doğru mudur, değil midir, şeklinde bir 
yüksek mahkemenin tetkikinden geçmesini dü
şünerek huzuru kalble karar verir. 2 000 liraya 
kadar olan dâvaların başfka mahkemenin tet
kikinden hariç tutmanın faydalı olmadığına 
kaniim. Bu hakikaten zararlı olahilir. Bunu dü
şünmek lâzım, hiç olmazsa bir sarahat getir
mek gerekir. Bir ihtilâftan mütevellit, aynı 
şeyden mütevellit olursa buna bir kayıt getir
mek lâzımdır. 

Diğer taraftan murafaaya tabi dâvalar ba
kımından da bâzı tatmin etmeyici hususlar var. 
Meselâ burada bakarsınız nafakaya, evlât edin
meye, nesebiyye ait şeyler için murafaa kabul 
'edilmiştir; ama evlât edinime için, evlâtlık mü
nasebetleri için murafaa kabul etmemiştir. Ev
lâtlık haddizatında mücerret, bir kimsenin 40 
yaşında olması, onun ile evlât edinilenin ara
sında 18 yaş bulunup bulunmadığı meselesi 
değildir. Evlât ile evlât edinme arasında bazen 
öyle ihtilâflar olur ki, milyonlarla ifade edilir. 
Evlât edinmiştir; fakat evlâtla, evlât edinen 

\ arasında hu evlâtlık bağının kopması için ihti-
1 lâf vardır. Bu bazen çok büyük önem arz eder. 
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Binaenaleyh, bunu düşünmek lâzım idi, buna ] 
da tanımak lâzımdı. 

Dahası var; su dâvalarında ve vakıflarda 
kabul edilmemiştir. Muhterem arkadaşlarımı, 
vakıf .müessesesi ve su meselesi bizim memleke
timizin en mühim meselelerinden birisidir. Fakat, 
maalesef bu iki müessese icaibmda 2 000 liralık 
veyahut 10 000 liralık herhangi bir alacak dâ
vasından daha az önemli değildir. Su dâvası
nın ç.oğu zaman bir tarafı âımme müessesesidir. 
Vakıf dâvası yine tevliyetin verilip verilmeme
si veyahut tevliyeti bu da bu kadar önemli bir 
hâdise olduğu halde burada da yine tanınma
mış olması bir zühuldür. Bunun için icabında 
takrir vereceğim. Bunun nazarı itibare alın
masını bilhassa rica ediyorum. 

Meclisten gelen şekilde. Umumî Heyet ka
rarlarına karşı tashihi karar yolu kabul edil
memiştir. Şayanı şükran görüyorum komisyo
numuz Umumî Heyet kararlarına karşı tashihi 
kararı kabul etmiştir. Filhakika Umumî He
yet, meselâ hukuk umumî heyeti büyük bir hâ
kim kitlesinden teşekkül eder ve uzun uzadıya 
münakaşa edilir ve verilen kararın çok zaman 
uzun tetkik mevzuu olduğu, bir zühul olmaya
cağı düşünülebilir ve bu şekilde mefruzdur. I 
Ama, hukukta daima zühul, daima hata müm
kündür. Binaenaleyh, bu kadar büyük bir şey I 
mevzuubahis olduğu vakit son defa olarak ni
hayet ayın heyete «Sizin bu kararınızda zühul 
vardır, bunu da bir daha güzden geçirin» yo
lunun kabul edilmesini de şükranla karşılıyo
rum ve l)iı kanun heyeti um ilmiyesi itibarı ile 
bâzı tedbirleri getirmiştir ama, bir kısmı nok- i 
sandır; fakat en çok endişe ettiğim husus, ma- I 
demki, bunu çıkardık, adaletin geç tahakkuk 
etmesini önlemek için tedbirler getirilmiştir I 
diye, adetâ teselli vermek için bir fırsat olmak 
suretiyle, diğer kanunun geciktirilin esine se
li ab olmasından endişe ediyorum; fakat; bunun 
da sayın Bakanımız tarafından esas Usul Ka- I 
nununuıı büyük tâdilinin t a kib edilerek dâva
nın heyeti umumiyesine ve bilhasa istinaf mah
kemelerini getirmek suretiyle dâvaların biran I 
evvel emniyetle intaeedilmesini temenni eder 
hepinizi saygıyle selâmlarım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın özden. 
EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Baş

kan, çok değerli senatör arkadaşlarım. j 

I Türkiye'de bir adlî reform yapılması zaru
reti bütün vatandaşlarca kabul edilmiş durum
dadır. Bunun içinde Medenî Kanun var, Ceza 
Kanunu var, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanu
nu var, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu 
var ve saire.. Bu adlî reformun biran evvel 
tahakkuku için Adalet Bakanlığının elinden 
eğelen gayreti sarf ettiğine inanıyorum. Ama, 
maalesef bu kanunlar kü] halinde gelememiş, 

| kısım kısım en mübrem ihtiyaca cevap vere
cek tadiller kaleme alınmış ve Meclislere Alp
aslan zamanında sevk edilmiştir. 

Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu geldiği 
zaman da arz ettim, bu tadillerden gayri, ha
len mer'i usul kanunlarında, Ceza Kanununda 

I Kanunu Medenide tadile muhtaç maddeler yok 
mu? Var. Hattâ bunlardan daha mübrem mad
deler var; fakat maalesef bunların üzerinde 
durulmuyor çünkü, hukukçulara göre, şahıs
lara göre. hangisi dalı a mühimdir-, hangisi daha 

I ehemmiyetlidir tabiî değişiyor. Bu bakımdan 
Bakanlığın önemli gördüğü meseleleri Hukuk 

I Usulü Muhakemeleri Kanunu içindeki tadile 
muhtaç maddeleri, şimdi Millet Meclisinden ge-

I eerek Senatoya gelmiş bulunuyor. 

Muhterem arkadaşlar, Salih Türkmen'in de 
söylediği gibi, mesele kanım ve usul meselesi 
değildi]-. Mesele; bu meselelerin iyice kavranıp 
iyi yürütülmesi meselesidir. Şimdi nedir bizim 
ihtiyacıımız ? Hukuk Usulü Muhakemeleri Ka
nunundaki halkın, hâkimin, tarafların ve avu
katların çektiği ıstırap nedir? Bunu gözönüne 

I getirmemiz lâzımdır. Tadili buna göre tevcih 
etmek lâzımdır. Biz taliklerden, uzun talikler-

I den, delillerin uzun tetkik edilmesinden, hü
kümlerin biran evvel verilmemesinden, Tem-

I yiz Mahkemesinde işlerin sürüncemede kaldı
ğından, Temyizdeki kararların zaımanında ya
zılmadığından ve saireden şikâyet ediyoruz. 
Asıl şikâyetlerimiz burada. Bugün bir dâva 

I açıyorsunuz, Nisan'da gün alıyorsunuz. Nisan 
geliyor taraflar delillerini ikâme etmek üzere, 

I evvelâ davacı delilini ikâme edecek, ondan son
ra davacının delilleri tetkik edilip, şahitleri 
dinlenip, keşfi ve saire yapıldıktan sonra, dâ
vâlının esaslı delilleri tetkik edilecek. Onun 
kadar bir müddet daha devam edecek, ondan 

I sonra keşif sırası gelecek keşif yapılacak, keşfe 
I itiraz edilecek. Bu itirazlar tetkik edilecek, 
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icaibederse üç kişilik ehlivukufa havale edile
cek, mubayenet varsa b-cş kişilik ehlivukufa ha
vale edilecek, bunlar da neticelendikten sonra 
taraflar iddia ve müdafaalarım, son diyecek
lerini bildirecekler, karar safhasına gelecek, 
hâkim dosyayı tetkike alacak, karar verecek, 
taraflara tebliğ edecek. Temyiz Mahkemesine 
gidilecek veyahutta kesinleşecek. Düşünün, size 
kısaca arz ettim bu formalite bugünkü Türki
ye'nin Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu
nun icabı olarak, mahkemelerde tatbik edilen 
usul, kısaca budur. Şimdi şu kanunu değiştir
sek ve desek ki, daha mahkemeye gelmeden 
evvel kaleme dâva ikâme edildiği zaman, da
vacı ve dâvâlı taraflar bütün delilleri, varsa ve
sikalarını ve sairelerini ibraz etsinler, mahke
me gününe kalmasın, ibraz etsinler. Şahitleri 
varsa şahitleri dinlensin, başka yerde şahitler 
varsa istinabe yolu ile şahitler dinlensin, bü
tün deliller bittikten sonra 2 - 3 - 4 ay içinde 

neyse, hâkime verilsin bir celsede dâva netice
lensin. Bunu yapan devletler var. bunlar tatbik 
ediliyor. Türkiye de tatbik edilmez mi? Edilir; 
ama hâkime de salâhiyet vereceksiniz. Adam 
Avusturalya'da, Amerika'da, Almanya'da şa
hit adresi gösteriyor, hâkim mecbur oluyor 
Amerika'daki adamın dinlenmesine. Gidiyor 
geliyor Almanya'ya arkadaşlar bir istinabe 7 
ayda, 8 ayda gidi]) geliyor, bir tebligat 8 ayda 
gidip geliyor. İcraya koyuyorsunuz, icradan 
t'öbligat gönderiyor, o adrese adres vardır- diye 
gidiyor, o adresten çıkmış belli değil, bu sefer 
ilânen yapıyorsunuz. İlânda da müddet var. 
Arkadaşlarım, İni tün bunlar can sıkıcı hâdise
lerdir ve bizim hukukumuzu tam mânası ile or
taya koyacak vasıfta usuller değildir. 

Muhterem arkadaşlarım, kısaca bu meselele
ri ortaya koydum, zaten de her zaman temcit 
pilâvı gibi arz ediyorum. Usullerin iyi doğru 
gittiğine şâhidolamıyorum ondan dolayı ca
nım sıkılıyor Ye üzülüyorum. Arkadaşlarım 
1928'de staj görüyordum yanan adliyede, git
tim Ticaret Mahkemesine Demi re r var, Yan-
tura, bizim Roma Hukuku müderrisi idi, Yan-
tura dâva almış içeri girdi, böyle hâkimler 
vardı dedi ki bana mehil veriniz ben dosyayı 
tetkik edeceğim diyeceklerimi söyleyeceğim, 
son safhaya gelmiş dosya, Demirer adlı şöyle 
'baktı, dedi ki, siz bir hafta evvel almışsınız bu 

vekâleti, şimdi tabiî vekâlet almadan evvel de 
dosyayı tetkik etmişsinizdir, haklı olduğunu 
bilerek almışsınızdır binaenaleyh, siz tetkik et
tiniz, mamafih mehil istiyorsunuz, o gün Pa
zartesi idi, Çarşamba'ya talik ettim dedi, iti
raz edemez, vekâletnamenin tarihine göre hiç 
itiraz edemez, peki efendim dedi, merak ottun 
defterime yazdım Çarşamba günü gittim, 
adam 7 - 8 sayfa yazmış verdi, aldı sayfanın ni-
heyetine kadar okudu bize müsaade edin eledi, 
geçti öteki odaya geldi kararı tefhim etti. Böy
le hâkimler de gördük arkadaşlar. Şimdi böyle 
hâkimlerin olup olmadığını iyice bilemiyorum; 
ama çok nadir görüyorum. Gönül ister ki, dâ
vanın esasına bakmakla mükellef olan hâkim 
kürsüye çıktığı zaman dâva arzuhalini, delil
lerini ve sairesini okumuş olsun. E., buna da 
belki işlerin çokluğu itibariyle imkân bulamı
yor diyeceğim. 

Muhterem arka d asi anım. önümüze gelen bu 
tasarı içinde maddeler geldikçe karınca kara
rınca arzı malûmat etmeye çalışacağım. Tesa
düfen Millet Meclisinden geçiyordum bu tasarı 
orada müzakere ediliyordu, hir kısmına mut
tali oldum, sayın Bakanın itiraz ettiği noktalar 
vardı, itirazları reddedildi. Burada da aynı 
noktaî nazarda olduğunu tahmin ediyorum. 
Yalnız şurada benim üzerinde durmak istedi
ğim bir - iki nokta var, Salih bey de durdular, 
bu karar düzeltme meselesini, hukuk genel 
kurulunun verilmiş kararların düzeltilmemesi 
hususunda ki. 410 ncı maddenin 4 ncü fıkrası
nın kaldırılması çok iyi olmuştur. Yaptığı me
saiden dolayı komisyonu tebrik ederim. Karar 

düzeltme «10 bin liradan az olan dâvalara ait 
hükümlerin onanması veya bozulmasına» iliş
kin kararlar, bu da doğrudur benim kanaatim
ce ; ama 5 bin lira olsaydı belki daha iyi olur
du; fakat şüpheliyim, acaba 10 bin lira mı iyi
dir, 5 bin lira mı iyidir diye kesin bir karar 
veremiyorum. Bu kanunun değiştirilmesi hak
kında bundan 3 - 4 sene evvel bir teklifte bu
lunmuştum. Burada murafaa meselesini ileri 
sürmüş, 10 bin liraya çıkartılmasını istemiştim. 
Bu doğrudur arkadaşlar. Esasen söz buraya 
.gelmişken şu murafaadan bahsedeyim. Sayın 
Adalet Bakanı avukatlık yaptı, şu kürsüden 
söylesin murafaadan ne hayır var. Yok arka
daşlar, hiçbir hayır yok. Temyiz Mahkemesi 
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için murafaada bir hayır yoktur, ben görme
dim. 

SEDAT ÇUMRALİ (-Konya) — Var, var. 
•SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Murafaa mü

essesesi faydalıdır. 
BAŞKAN — Lütfen efendim karşılıklı ko

nuşmayalım, siz de cevap vermeyin Sayın Öz
den. 

EKREM ÖZDEN (Devamda) — Muhterem 
ıneslekdaşlarwnın mütalâalarını hürmetle kar
şılarım. Ben naçiz fikrimi arz ediyorum. 

Murafaadan hayır yok. Niçin hayır yok? 
Gidiyoruz 30 tane dâva var. 30 tane dâvayı o 
heyet "dinliyor, aynı heyet ıgünde karar vermiş 
olsa kıymetli Çumralı'nm, Salih Beyin sözleri
ne tamamen iştirak edeceğim; ama zamanın 
kısalığı, nâmüsaidolması itibariyle murafaayı 
Temyiz Mahkemesinde başka güne bırakıyor 
ve o heyet değişiyor, başka bir heyet geliyor, 
başka bir heyet benim ne söylediğimi bilmiyor, 
ne söyledi Ekrem Özden bilmiyor, bildiği şey 
varsa dosyada yazılı olan ve raportörün beyanı 
ve okummuşsa bizim lâyihalar, karar zamanın
da murafaadan bir eser kalmıyor. Eğer siz 
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununa Temyiz 
Mahkemesinde, Yargıtay'da murafaalar yapılır 
ve murafaalar o gün karara bağlanır derseniz; 
'evet murafaada hayır vardır derim; ama siz 
murafaayı bu şekilde mütalâa ederseniz ben 
buna iştirak; edemeyeceğim, özür dilerim. 

Sonra Umumî Heyette arkadaşlar, hukuk 
umumî heyetine giderseniz, hukuk umumî he
yetinde murafaa vardır. Hiçbir zaman karar 
verilmemiştir. Verilmiş midir? Verilmemiştir. 
Ben görmedim. Karar verilir; kararın yazılma
sı için, tetkik için birkaç celse daha nisabol-
madığı - ortada nisap var için talikten talike 
gider. İki sene, üç sene murafaa, hukuk genel 
kurulunda kalan işler vardır arkadaşlar. Ne
ye yaradı benim murafaaya gitmem! Hiçbir 
şeye yaramadı. 

Salih Beyde üzerinde durdu, 500 liraya ka
dar olan dâvalarda senetle ispata lüzum olma
yıp, şahit ikâmesi hususunu ileri sürmüşler. Bu 
maddeye maalesef rey vermeyeceğim. Arkadaş
lar, gün geçtikçe şahit müessesesi dejenere ol
muştur. Şahitlerle dâvayı halletmek mümkün 
değildir. Değildir. Bu görülüyor arkadaşlar, 
bu açık meydanda. Adam gelecek filân efendi 

| de benim 500 lira alacağım vardır diyecek, on-
! dan iki şahit getirecek, kolay... Eskiden Sultan

ahmet Camimin yanında bir kahvehane varmış, 
kahvehaneden içeri giren adam; «A, biliyorum 
o sana vermedi miydi, paranı hâlâ vermedi mi?» 

J diye sorarmış, ya vermedi, hadi buyurun mah-
keimeye... E, böyle olacaksa, şahit müessesesi 
bu şekle gelecekse, bunun üzerinde durmak 
lâzımdır. Göz göre göre şahit müessesesini 
gittikçe kabartmak ve bu hallere işleri düşür
mek bence hiç iyi değildir. 

Bir mesele daha var arkadaşlarım, sözü uzat
tım, özür dilerim. 

Bu, işlemden kaldırma, yani bizim eski tâ-
| -birle muameleden kaldırma meselesi ele alm-
I mıştır 409 neu maddede. 

«İşlemden kaldırıldığı tarihten başlaya
rak bir yıl içinde yenilenmeyen dâvalar aeılma-

| mış sayılır ve mahkemece bu hususta kendiliğin-
i den karar verilerek kayıt kapatılır.» 
i 
| İnsan bakıyor, evet canım dâvayı açmış, bir 
I senede takip etmemiş adam. e nedir yani, bu 
I dâva artık kapansın, bakılmasın. 
\ Bence sakınca vardır arkadaşlar, dâva ika-
' me edilmiş herhangi bir mazeretle,"hasta olmuş 

olabilir, ölüm vâki olmuş olabilir, dâvanın açıl-
• dığı sonradan anlaşılabilir, seyahatte olabilir, 

hapishanede olabilir, başka yerde olabilir. Bu 
itibarla bu müddet çok kısadır, müddeti biraz 

: uzatmakta fayda vardır kanaatindeyim. 
Sonra, «...üç defadan fazla takipsiz bırakı-

\ lamaz. Aksi halde besinci fıkra hükmü uygula-
> mr.» 
\ Yani. üç defa dâvanın talebine bıraktığınız, 
I muameleden kalktı, ondan sonra dâva artık 

ikâme edilmemiş sayılacak. Bu da doğru değil. 
İ Birçok mazeretlerle bir insan gelmeyebilir; as-
S kere çağrılır gelmez, hasta olur, rapor göndere-
! mez, dağ başında kalabilir. Bu usullerle hakla

rın zayi olmasını tensip etmeyi kanunda koy
mak iyi değildir kanaatindeyim. 

Bu itibarla kıymetli arkadaşınım getirdiği 
j ve bâzı maddelerinde beraber olduğum bu 1086 
j sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 
| 11 maddesini tâdil eden kanun tasarısını şük-
1 ranla karşılamakla beraber, bu noksanları da 
i belirtmek istedim. 

Beni dinlediniz, saygılarımı sunarım efen
dim. 
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BAŞKAN — Sayın Hazerdağh. 
M. SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Mad

delerde konuşacağım. 
BAŞKAN — Sayın Soydan. 
HİLMİ SOYDAN (Maras) — Ben de mad

delerde konuşacağım. 

BAŞKAN — Sayın Altan. 
NAHİT ALTAN (Çanakkale) — Sayın Baş

kan, muhterem senatörler; 
Görüşmekte olduğumuz Hukuk Usulü Muha

kemeleri Kanununun bâzı maddelerinin değiş
tirilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler eklenme
si hakkındaki kanun tasarısının tümü üzerinde 
kısaca mâruzâtta bulunacağını. 

Malûmunuz olduğu veçhile usul kanunları 
esas kanunlai' kadar mühimdir. Hattâ onun 
tatbikinde en mühim rolü oynar. Bu usul ka
nunları adaletin temininde yol göstericidir, bu
rada aranılacak vasıl' dâvaların sürüncemede 
kalmamasını temin, adaleti en kısa yoldan âdil 
bir şekilde neticelendirmek ve hepimizin bildi
ği gibi az masrafla neticeye gitmektir. 

Şimdiye kadar tatbikatçı arkadaşlarım bi
lirler ki avukat olsun, hâkim olsun mahkeme
de usulün, yani bundan 40 - 50 sene evvel ko
nulmuş usulün tatbikatından birçok mahzurlar 
doğmuştur. Bu gelen kanun bu mahzurları ber
taraf etmiş midir, bu yönden ele almak lâzım
dır. Hangilerini bertaraf etmiştir, yeni getirdi
ği hükümlerle hangileri bertaraf edilememiş
tir veyahutta daha çok mahzurlar doğurmuş
tu r : Arkadaşlarım bunları münferit olarak di
le getirdiler. Şimdi mühim olan sulh mahke
melerinin vazifesinin şümulüne giren hangi dâ
valardır? Burada evvelâ birinci plânda 5 bin li
rayı geçmeyen dâvaları almakla bence isabet 
vardır. Bundan 40 - 50 sene evvelki para ile 
bugünkü paranın değeri aynı değildir. Elbette 
bunu bu şekilde koymakla sulh mahkemesine 
yeni bir vazife vermiş olmuyoruz; eski vazifesi
ni, yani ilk çıktığı bu Hukuk Usulü Muhake
meleri Kanununun şümulüne giren dâvalar çev
resinde bir dâva vermiş oluyoruz, adet itiba
riyle. 

Bilhassa boşanma dâvalarında kolaylık gös
termesi bakımından iyi hükümler getirmiştir. 
Bugün memlekette boşanma dâvası hepimizin 
bilhassa avukatların şikâyet mevzu olan bir hu
sustur. Bu dâvalar hiç bir zaman seri ve isteni-
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len şekilde halledilmemektedir. Bilhassa ilk 
plânda selâhiyetsizlik itirazında bulunulmak
ta, görevsizlik itirazında bulunulmakta, ika
metgâh mevzuu öne sürülmekte ve bundan dola
yı dâvalar sürüncemede kalmakta, 20 sene bo-
şanamayan çiftlerin mevcut olduğu da bir haki
kattir. 

Şimdi burada gelen hükümlerle bunların bir
çok mahzurları ortadan kalkmış oluyor. Bizce 
bu gibi hususlarda kıymet mevzuu hususların
daki getirdiği yenilikler yerindedir. Yalnız be
nim dikkatimi celbeden husus; temyizi müm
kün olmayan ve kesin olan hükümlerin mikta
rının yükseltilmiş olmasıdır. 

Şimdi burada hiç olmazsa bir merci tanımak 
iktiza ederdi, yani iki bin liraya kadar ve iki 
bin lira değeri geçmeyen taşınır mal ve alacak
lar, kesin hükme bağlanmamalı idi, bir itiraz 
mercii tanımalı idi, itiraz hakkı tanınmalı ve 
ondan sonra bu merciin verdiği karar kesin ol
malı idi. Çünkü taşrada fiilî durum, ekseriya 
tek hâkime kalır ve tek hâkim ekseriya tec
rübesizdir, danışacağı bir yer olmadığı gibi. 
etüt yapacak imkânları yoktur; dolayısıyle bu 
genç arkadaşlarımızın verdiği kararlarda bu 
kadar isabetle karar verir gibi bir hüküm koy
mak bence, adalet bakımından doğru olmasa ge
rektir. Elbette onun da yanılabileceği, onun da 
hataya düşebileceği, takdirine kalan hususlar
da bilhassa isabetli bir takdirde bııluımlama-
yaeağı ihtimalleri düşünülerek, hiç olmazsa bir 
itiraz hakkı tanımak bence yerinde olurdu. 

Bugün şahit müessesesi arkadaşlarımızın de
diği gibi daha kötü bir duruma düşüyor inti
baını bize vermekte ise de, miktarın buna tesir 
edeceğine kani değilim. 50 lira veren geçmişte 
bir insan senet alıyordu, alması lâzımdı 50 lira
yı geçen işler için. Bugün 500 lira ile o zaman
ki 50 lira arasında bir fark yoktur. Burada 
mühim olan 500 lirayı veren insanın bir kalem
le hiç olmazsa bir kâğıta bu 500 lirayı verdiği
ni yazması kendi vazifesidir. Eğer bunu verir
ken efendim, yazmaktan bunu senete bağlamak
ta* hata etmişse, bu hatasını adlî mekanizmaya 
bağlamaya veyahutta şahitlerin yalan şahadeti
ne dayandırmaya, iddia etmeye, alacaklı görün
menin veya hak iddia eden davacının bence ken
di kusurundan dolayı hakkını adalet mekaniz
masına ve usule yüklemesi de doğru değildir. 
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Madem ki kanun usulü koymuştur, kanunu bil- f 
mcmezlik mazeret sayılmaz. Beş yüz liraya ka
dar olan dâvaların şahitle, beş yüz liradan yu
karı dâvaların da senetle ispatını koymuştur. 
Beş yüz liradan aşağı olana da senet alsın, ica
bında arkadaşı ise hatırını kırmasın; ama desin • 
ki. «ölümlü dünyada her şey var şunu bir sene- j 
te bağlayalım» desin. Bunun kusurunu da usu- J 
le yüklemesin. Usulde koymuş, usul bir yol gös- j 
teriyor. Bu yalnız hâkimlere yol gösteren değil, j 
davacıya ve dâvâlıya da yol gösteren bir hu- | 
sustur. Binaenaleyh, herkesin bütün şahitleri • 
mutlaka yalan söyleyecek gibi bir peşin hüküm- ; 
le buradan kalkıp teşhir ve teşhis etmesine de ] 
maddeten ve manen imkân olmasa gerek. Pe
şin hükümle halledersek, o zaman ceza dâvala
rında, sırasında esas insanın hayatı ile oynana- ş 
bilecek ceza dâvalarında da şahitlerin büyük i 
rol oynayacaklarını nazarı itibara alarak, beş 
yüz liradan az alacak dâvalarında da şahidin 
şahadetini küçültmeye imkân yoktur. Sırasında 
iki şahitle bir adam asılır, diyoruz. Nitekim, 

kendimiz mahkemelerde hâkimin huzuruna şu 
hususta şahidimiz var diyoruz, ceza dâvaların
da müdafaat veya iddia şahitleri de aynı ro
lü oynuyor. Öyle bir şahit, aynı milletin itlin
den çıkmış olan insanlar, alacak dâvasında ya
lancı oluyor, gördüğü bir hâdisede; yani ceza 
dâvalarında da yalancı olmuyor, hakikati dile 
getiriyor. Binaenaleyh, şahit müessesesini bu 
açıdan ele alırsak, bizim usulü esas almamız 
lâzımdır. Usule göre kanunun emrettiği ne ise, 
herkesin buna riayet etme mecburiyetini peşin 
olarak iddia etmemiz lâzımdır. 

Murafaa işleri ise, mühimdir. Bunu eskisin
den braz daha iyi tadat edilmiş şekle gelmiş ; 
bir halde görüyoruz. Burada yalnız mümkün ; 

olsa da, murafaa yapılırken hepimizin müşalıe- \ 
de ettiği gibi, temyiz dilekçemizin dışında ki, f 
iddia ettiğimiz hususları varsa, bu da ancak j 
açıkça kanunun yanlış anlaşılmasına ait kısım- | 
lar olabilir yahut hâkimin kararında kanunun j 
tatbikatında yanılmış olduğu iddiası olabilir. : 

Yoksa temyiz dilekçemizde iddia ettiğimiz hu- ı 
suslarm dışında, başka iddiaları yapamayacağı- j 
miza göre, hâkim evvelâ dosyadaki temyiz di- \ 
lekeesinde iddia ettiğimiz ve dosvada mevcut \ 
delillere göre vâki iddiaları ile, kanunda mev
cut 1)iı delillere göre takdirde yanılıp yamlma-
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dığı hususları murafaada ileri sürülebileceğine 
göre, ancak burada bu hususlar eskiden yapıl
dığı gibi, her dâvanın not kısmında ufacık birer 
parafla not alan temyiz üyelerimizin yerine, kı
saca bir zabıt müessesesi ihdas edilirse, belki ar
kadaşlarımın ileri sürdüğü mahzurlar ortadan 
kalkar. Yoksa, murafaalar iddia edildiği gibi, 
boşa geçmemektedir. Murafaaların çok faydalı 
tarafları olmuştur. Mühim olan, kanunun ver
diği bu hakkın suiistimal edilmemesidir. 

Muhterem arkadaşlarım, gönül isterdi ki, bu 
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun tatbi
katım daha kolaylaştırıcı hale getirecek diğer 
maddeler de burada dercedilsin ve o suretle bü
tün maddeler arasında irtibat temin edilsin. 
Esasen süratle dâvaların neticelenmesine dair 
maddeler, bugünkü Hukuk Muhakemeleri Usu
lü Kanununda mevcuttur; tatbikatımız yanlış 
olmaktadır. 

Ceza Muhakemeleri T'sulu Kanununda oldu
ğu gibi. dâvalar birçok safahattan, birçok tah
kikatlardan geçmektedir. Hukuk Muhake
meleri Usulünde de esasında bir tahkikat hâ
kimi bahis mevzuudur; ama maalesef tatbi
katta bu yapılmamaktadır. Dâva dilekçesi veril
diği zaman, mücerret bir dilekçe verilmektedir. 
Delillerin ne olduğu aranmamakta ve her hâdi
se için bir murafaa günü verilmektedir. Tabiî 
böylelikle duruşma günleri çoğalmaktadır; ta
punun celbi için duruşma günü. vekâletname
nin ibrazı için duruşma günü. nüfus kaydının 
ibrazı için duruşma günü. şahit listesinin ibrazı 
için duruşma günü, şahitlerin celbi için duruş
ma günü ve buna ilâveten kalabalık olan büyük 
şehirlerde de dâva adetleri çok olduğundan, dâ
va günleri üç ayda bir tehir edilince, dâvalar 
gayet tabiî olarak uzamaktadır. Halbuki, bizim 
Usul Muhakemeleri Kanunumuzda, hâkim ken
disine gelen dâva dilekçesine bakacak ve bu
rada evvelâ deliller nedir ona bakacak. Bu de
lillerin hepsinin birer suretini istenecektir. Kar
şı tarafa bunların sureti tebliğ edilecek, duruş
ma günü verilmeden bunlar karşı tarafın ce
vapları, delilleri ile beraber hepsi toplanacak ve 
ancak duruşma ondan sonra yapılacaktır. Bu 
yapıldığı takdirde, böyle her hâdise için üç ay
da biı- tehir olmaz ve dolayısıyle daha seri ha
le getirilir. Bence usulü o hükümlerinin de 
değişmesi ve arz ettiğim gibi. eğer tatbikat böy-
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le noksan yapılıyor ve bu husus dikkati celp edi
yorsa, derhal bumı kısa hale getirici tedbirle
rin alınması iktiza ederdi. Gönlüm bu eksik ge
tirilmiş kanun tasarısının daha genişletilerek, 
daha netice alıcı şekle getirilmesini ister. 

Esasta burada benim en çok nazarı dikka
timi celp eden, - biraz sonra maddede sıra ge
lince bunu da önerge ile arz edeceğim - bu ke
sin hükümlerin ve itiraz hakkının tanınması
dır. Diğer hususlar bugün için yerindedir. Tat
bikat ne netice verecektir, ileride bunu da gö
rür, aksayan tarafları varsa, elbette yüce Mec
lis tarafından bunun da çarelerinin düşünüle
ceği kanaatındayım. 

Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Tasarının tümü üzerinde baş
ka söz isteyen sayın üye? Yok. Adalet Bakanı 
Sayın Fehmi Alpaslan. 

ADALET BAKANI FEHMİ ALPASLAN 
(Artvin) — Sayın Başkan, değerli arkadaşla
rım; 

Tasarının tümü üzerinde konuşan ve mem
leketimizin içinde bulunduğu şartlar itibariyle 
hukuk yönünden ihtiyaçları belirten arkadaşla
ra şükranlarımı arz ederim. 

Gayet kısa olarak mâruzâtta bulunacağım. 
Maddelere geçildiği zaman gerekirse tafsil im
kânı hâsıl olacak. 

Bu tasarı, içinde bulunduğumuz çalışma yı
lının meclisler bakımından cidden altından kal
kılamayacak kadar dolu olması nedeni ile bir 
nevi tedbirler silsilesinden bir tanesi olarak hu
zurunuza getirilmiştir. Asıl Hukuk Usulü Muha
kemeleri Kanununda değişiklik yapılmasına da
ir tasarı yüce Meclise sevkedilmiş bulunuyor; 
ama 606 madde, 10 tane de ek madde ki, 616 
maddelik bir tasarının bugünün şartları içer
sinde, bu kadar çok mahmul olan meclislerden 
geçirilmesi mümkün olmadığı içindir ki, biz çok 
âcil ihtiyaçlara cevap verebilecek konuları yük
sek huzurunuza 11 madde halinde getirmiş bu
lunduk. Bundan evvel Ceza Usulünü lütfettiniz, 
tetkikinizden geçirdiniz. İnfaz sistemi ile alâka
lı konu geldi ve yüksek huzurunuzdan geçti. Bu 
da onlardan bir tanesi. 

Mahkemelerin işlerinin çokluğundan tüm hâ
kimler mustarip ve haklı olarak da şikâyetçi. 
Mahkemelerin işlerinin uzamasından duyan hâ
kimler şikâyetçi, alâkalı vatandaş çok d alı a 
mustarip ve müşteki. 

Mücerret bu getirdiğimiz usul kaideleri ile 
işlerin tümünün birden halledileceği iddiası da 
bizden uzak. Yalnız bir kolaylık getireceğinden 
de şüphe yok. Hâkim için kolaylık getirecek, va
tandaş için kolaylık getirecek. 

Mahkemelerin işlerini azaltmak, daha sıh
hatli ve daha süratli kararları verebilmeyi te
min edecek tedbirler elbette vardır ve bu ted
birler yalnız Usul Kanununda toplanmaz. Evve
lâ mahkemenin kuruluşunu tamamlayacaksınız, 
ihtiyaca cevap verecek kadar mahkeme kurma
ya mecbursunuz. Hâkimi daha. iyi yetiştirecek
siniz, hâkimi kendi vicdanına karşı daha me
sul vasıflar içersinde çalışmaya teşvik edecek
siniz. Yalnız hâkimle olmaz, hâkimin çalışabile
ceği yeri bulacaksınız. Hâkimin şahsiyetine uy
gun bir yerde oturup çalışmak suretiyle, onun 
çalışma zevkini doyuracaksınız ve hâkime ger
çekten istifade edilir eleman olarak kâtip ve
rebileceksiniz, malzeme vereceksiniz. Bütün bun
lar birbirini tamamlayan hususlar. Hemen arz 
edeyim; yalnız, bu Usul Kanununu huzurunuza 
getirmekle kalmadık, tedbir niteliğinde olmak 
suretiyle bu arz ettiğim konulara da el attık, 
ama Türkiye'nin yıllarının biriktirdiği ihtiyaç
ları bir veya iki, üç yılda bertaraf etmek te 
mümkün değildir; bunu da takdir edersiniz. 
Devleti de, adliyesi de yine bu aziz Milletin ken
di malıdır, millî imkânlar ne ise, yapılabilecek 
olanlar da onlardan ibaret kalır. 

Getirdiğimiz hükümler, genellikle ihtiyacı 
daha iyiye gitmek suretiyle karşılayıcı nitelikte 
olduğu kanaatini taşıyoruz; maddelere geçtiği
miz zaman, üzerinde görüş bildirilen hususlara 
cevap arz etmeye çalışmış olacağım. 

Arkadaşlarıma teşekkürlerimi ve saygıları
mı sunarım. 

BAŞKAN -— Tasarının tümü üzerindeki mü
zakereler bitmiştir; maddelere geçilmesini oy
larınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

0? 
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1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu ka
nuna bâzı maddeler eklenmesi hakkında kanun 

tasarısı 
Madde 1. — 1086 sayılı Hukuk Usulü Muha-

•kemeleri Kanununun 8, 9, 178, 283, 289, 290, 409, 
427, 438, 440 ve 507 nci 'maddeleri aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir : 

Madde 8. — Sulh Mahkemesi : 
I - İflâs dâvaları ile vakfa İlişkin dâvalar 

hariç olmak üzere, mamelek hukukundan doğan, 
değer veya miktarı beş bin lirayı geçmeyen dâva
ları, 

I I - Dâva konusu olan şeyin değerine bakıl
maksızın : 

1. İcra ve İflâs Kanununun 10 nen babında 
yer alan 269 ve 272 nci ve sonraki maddeleri hü
kümleri hariç olmak üzere, kira sözleşmesine da
yanan her 'tüılü ••tahliye, akdln feshi yahut 'tespit 
dâvaları, bu dâvalarla birlikte açılmış kira alaca
ğı ve 'tazminat dâvaları ve bunlara karşılık ola
rak açılan dâvaları, 

2. Taşınır ve 'taşınmaz mal veya hakkın pay
laştırılma sına ve şuyuun giderilmesine alt dâva
ları, 

3. Taşınır ve 'taşınmaz mallarda yalnız zil-
yedilğı'n korunması ile ilgili dâvaları, 

4. Boşanma veya ayrılık dâvası açılmamış 
ise, Türk Kanunu Medenisinin 161, 162 nci mad
delerinde yazdı tedbirleri ve bunların değiştiril
mesi veya kaldırılması isteklerini, 

5. Tüık Kanunu Medenisinin 163 ncü mad
decinde yazılı tedbirleri ve bunların deglstlr.il-
mosi veya kaldırılması isteklerini, 315 nci mad
desine dayanan istekleri, aynı kanunun 95, 159, 
173, 261, 271, 311 ilâ 313 ncü maddeleri ile Borç
lar Kanununun 91, 92 nci maddelerinde mahke
me veya hâkime verilen işleri, 

6. Evlenmeye ve evlât edinmeye isin veril
mesi isteklerini, 

(. AL i l d^Çi-iı'iV ' L ı ı g c s ı Vtl^llIiV.J^ liai'i.iVİilVJt;.•-. ^ S-

tcklerle, bu belgenin değiştirilmedi veya iptali 
dâvalarını, 

I I I - Bu ve diğer kanunların 'sulh mahkemesi 
veya hâkimlerini görevlendirdiği dâva ve işleri, 

Görür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa

yın Üye?.. Yek. Maddeyi cidarınıza arz ediyo
rum, Kabul edenler... Etmeyenler... Madde, ka
bul edilmiştir. 
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Madde 9. — Her dâva, kanunda aksine hüküm 
•bulunmadıkça, açıldığı tarihte dâvâlının Tüık Ka
nunu Medenisi gereğince İkametgâhı sayılan yer 
•mahkemesinde görülür. Dâvâlının ikametgâhı 
belli değilse, dâvaya Türkiye'de son defa ctur-
duğn. yer nTakkem'eelnde bakılır. 

Dâvâlı birden fazla ise. dâva bunlardan biri
nin ikametgâhı ımahkeım esinde açılır. Şu katlar 
ki, kanunda dâva sebebine göre dâvâlıların ta
mamı hakkında ortak yetkiyi taşıyan bir mahke
me belli edilmiş ise, dâvaya o malı'kede bakılır. 
Ancak dâvanın, sırf dâvâlılardan birini kendi 
•mahkemesinden başka bir mahkemeye getirmek 
amacıyle açıldığı belirtiler veya başka delillerle 
anlaşılırsa mahkeme onun 'hakkındaki 'dâvayı ayı
rarak yetkisizlik kararı verir. 

Boşanma veya ayrılık dâvalarında yetkili mah
keme, davacının İkametgâhı veya eşlerin dâvadan 
evvel son defa altı aydan beri birlikte oturduk
ları yer mahkemesidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın Üye i . Yok. Maddeyi oylarınıza, arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde, ka
bul edilmiştir. 

Madde 176. — Adlî aravermede ancak aşağı
daki dâva ve işler görülür: 

1. İhtiyatî tedbir, ihtiyatî haciz ve delillerin 
tespiti, deniz raporlarının alınması ve dispeççi 
tâyini isicMcri ve bunlara karşı yapılacak iti
razlar hakkında karar verilmesi, 

2. Aravermede yapılması karar verilen ke-
Mlflee, 

3. Her çeşit nafaka dâvaları, 
4. Velayet ve vesayet; işlerine alt dâvalar, 
5. Nüfus dâvaları, 
6. Hizmet akdinden değen dâvalar, 
7. Kıymetli evrakın kaybından doğan iptal 

dâvaları, 
8. Takkian kabındaki hükümlere göre mah

kemenin görevine giren anlaşmazlık ve işler, 
9. İflâs ve konkordatoya, ait dâvalar, 
10. Kanunların sulh mahkemesini veya hâ

kimin!! görevlendirdiği dâva ve işler, 
11. Kanunlarda İvedi elduğu veya adlî ara-

vci'inede de bakı'iabileceği belirtilen veya basit 
yargılama usulüne bağlı tutulan başka dâva ve 
işler, 

12. -Mahkemece taraflardan birinin İsteği üze
rine ivedi görülmesine karar verilen dâva ve İş
ler. 

http://deglstlr.il-
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Tarafların uyuşması İradinde veya dâva bir ta
rafın gıyabında görülmekte ise hazır olan taratın 
isteği üzerine, yulardaki iş ve •dâvalara bakılma
sı 'adlî- aravermedeıı sonraya bırakılabilir. 

Adlî araverme süresi içinde, yukardeki fıkra
larda gösterilenler 'dışında kalan 'dâva ve işlmie 
ilgili olarak verilen dâva, karşılık dâva ve tem
yiz 'dilekçeleri ile bunlara karşı verilen cevap di
lekçelerinin ve 'dosyası işlem d en kaldırılan 'dâ
vaları yenileme dllvkeelerlnln alınması, İlâm verll-
ıııos', 'her tüıiü 'tebligat, dosyanın başka bir 
mahkemeye veya Yargd'aya gönderilmesi İşlrmle-
ri do yapılır. 

7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri sak
lıdır. 

Bu madde 'hükümleri Yargıtay Irıeelemelerin-
do de uygulanır. 

BAŞKAN — Sayın Özden. 
EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Baş

tan , değerli arkadaşı arım; 
Biz buna tatil maddesi diyoruz; evvelce çek 

mahdut bir -durumda olan bu madde, şimdi de 
çek genişlemiş vaziyette. Her nedense Türkiye'de 
bir orta yol bulmak İmkânı galiba hâsıl olamı-

Şimdi bakınız, bunların hepsi okundu; geride 
bir şey kalınıyor gibi geliyor bana, hiçbir şey 
katmıyor geride; «Tahkim kabındaki hükümlere 
göre 'mahkemenin görevine giren anlaşmazlık ve 
işler, 

İflâs ve konkordatoya ait dâvalar. 
Kanunların sulh mahkemesini veya hâkimini 

görevlendirdiği dâvalar.» Zaten evvelce vardı 
hu, «Kanunlarda İvedi olduğu veya adlî ara ver
mede de bakılablleceği belirtilen veya basit yar
gılama usulüne ıbağlı tutulan başka dâva. ve iş
ler. 

Mahkemece taraflardan •birinin isteği üzerine 
ivedi görülnıcs'ne karar verilen dâva. ve işler...» 

Şimdi birisi 12 nci fıkrada «Mahkemece taraf
lardan 'birinin isteği üzerine, ivedi gör {silmesine 
karar verilen dâva ve İşler.» Yaırl, kurada hâki
me de taikdlr bırakmıyor gibi geliyor Irana. Biri
si isteyecek, hâkim mecbur cbacak tatilde bak
maya. 

Biz 'evvelce hâkimler tatilde -i-e vaziyet etmi
yorlar diye 'söylenir dururduk, şimdi bu sefer ha
timler biz tatil yapamıyoruz diye İddia edecek
ler. Ben o kanaatteyim. Sayın Bakan biraz İza
hat verirse bir rahatlığa kavuşabileceğiz. 
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I Sonra, bu son fır'kalarela «Adlî araverme süre-
j si içinde, yukarıki fıkralarda gösterilenler dışın-
J da kalan dâva ve İşlerle ilgili olarak verilen dâ

va, karşilık dâva ve 'temyiz dilekçeleri İle bunla
ra karşı verilen cevap dilekçelerinin ve dosyası 
işlemden...» yani, mahkemenin kalemi daimî ola
rak faaliyette. Bu Hukuk Usulü Muhakemele
ri Kanununun tatbik edildiğinden bugüne kadar, 
tatd zamanında, kalemi er istirahat ediyordu. Hem 
hâkimleri İstirahat ettirmeyeceksiniz, hemı de (ka
lender faaliyette bulunacak gibi bir netice çıkı
yor. Tebligatı yapacak, dosya işlemlerinin kaldı
rılması için yeıılden dilekçeler verecek, onu ala
cak, ilân verecek, başka bir mahkemeye gönde
rilmesi hakkında idemi yapacak, Yargıtaya gön
derecek; E, kalemi zaten bütün vazifesi bundan 
ibaret. Şuraya desek ki, kalemler kapalı değil
dir mesele ydk. 

Binaenaleyh, hem hâkimleri, hem de mahbe-
men'n esas bünyesini teşkil eden kalemi tatilden 
istifade ettirmemek gibi bir vaziyet hâsal 'olmuş
tur burada. İsterseniz itatili kaldıralım en iyisi 
bu olur •kanaatindeyim. Saygılarımı 'sunarım. 

BARKAN — Orada mı cevap vereceksiniz, 
buyurun Sayın Bakan. 

ADALET BAKANI FEHMİ ALPASLAN 
(Artvin) — Sayın Başkan, t i r defa. 'kalem teş
kilâtının tatil yapmam diye bir konu bahis mev
zu olamaz. Kaldı 'ki, bu değişiklik getirilmeden 
önce de... 

BAŞKAN •— Yani, aynı kalemde memurlar 
sıra İle izin alır dernek istiyorsunuz. Evet efen
dim. 

ADALET BAKANI FEHMİ ALPASLAN 
(Devamla) —- Halen veya değişiklikten önce de 
sulh mahkemeleri, mahkemeyi tamamlyle tatil 
eder diye bir hal yok. Yine devanı etmekte, edi
yor. 

Evvelce bu maddenin bünyesine giren -bir kı
sım işler talimatname 'denilen yönetmelikle tes
pit ediliyordu, o Yönetmelik daha da geniş tutu-
lablliyordu. Şimdi, burada müstacel olan, sade 
vatandaşrn günlük hayatına tesir eden nüfus iş
leri ves'alr tedbir mahiyetindeki işler üzerinde de
ğişiklik getirdik ve hu bir zaruretin ifadesi ola
rak, uzan tetkikin mahsulü olarak yüksek huzu
ra gelmiştir'. Arkadaşrmm böyle kabili buyur-

[ masını istirham ediyorum. 
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BAŞKAN —• Tannanı ef'endim. Madde üze
rimde 'başka söz isteyen sayın üye?.. Yok. Madde
yi 'oylarınıza arz 'ediyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Madde kabul edilmiştir. 

Maıdde 288. — Bir hakkın doğumu, düşürül
mesi, devri, değiştirilmesi, yenilenmesi, ertelen
mesi, ikrarı ve itfası araacıyie yapılan hukukî 'iş
lemlerin, yapıldıkları zamanki miktar veya de
ğerleri 'beş yüz lirayı geçtiği takdirde senetle is
pat olunması gerekir. 

Bu hukukî işlenilenin miktar veya değeri öde
me veya borçtan kurtarma (ibra) gibi herhangi 
bir sebeple beş yüz liradan aşağı düşse bile senet
siz ispat olunamaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yek. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

Maıdde 289. — 288 nci madde uyarınca senet
le ispatı gereken hususlarda yukarıdaki hüküm
ler hatırlatılarak karşı tarafın açık muvafaka
ti halinde tanık dinlenebilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yak. Maddeyi oylarınıza ara ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyeni er... Madde kabul 
edilmiştir. 

Maıdde 290.— Senede bağlı olan her çeşit id
diaya karşı defi olarak ileri sürülen ve senedin 
hüküm ve kuvvetini ortadan kaldıracak veya azal
tacak nitelikte bulunan hukukî işlemler beş yüz 
liradan az bir miktara aidelsa bile tanıkla ispat 
olunamaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz kteyen sa
yın üye?.. Yek. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

Madde 409. — Oturuma çağırrlanış olan taraf
lardan hiçbiri gelmediği veya gelip de dâvayı ta-
kibötmeyecukierini bildirdikleri takdirde dâ.va 
yeni'leninceye kadar dosyanın işlemden kaldırıl
masına karar verilir. 

Oturum gününün belli edilmesi için tarafların 
başvurması gereken hallerde, gün tespit ettiril
memiş ise, son işlem tarihinden başlayarak bir ay 
geçmekle birinci fıkra hükmü uygulanır. 

Yukarıfki fıkralar hükmü gereğince dosyası 
işlemden kaldırılmış olan dâva,, işlemden kaldırıl
dığı tarihten başlayarak bir yıl içinde taraflar
dan birinin dilekçe ile baş vurması üzerine yeni

lenebilir. Yargılama gıyabında yürüyen tarafın 
da 'buna hakkı vardır. Yenileme dilekçesi, otu
rum gün, saat ve yerini bildiren çağın kâğıdı ile 
birlikte taraflara 'tebliğ olunur. 

Dâva, dosyanın işlemden kaldırıldığı tarihten 
başlayarak üç ay geçtikten sonra yenilenirse ye
niden harç alınır; bu harç yenileyen tarafından 
ödenir ve karşı tarafa yüklenemez. Bn şekilde 
harç verilerek yenilemen dâva, yeni 'bir dâva sa
yılmaz. 

İşlemden kaldırıldığı tarihten balşayarak bir 
yıl içinde yenilenmeyen dâvalar açılmamış sayı
lır ve mahkemece bu hususta kendiliğinden karar 
verilerek kayıt kapatılır. 

Birinci ve ikinci fıkralar gereğince işlemden 
kaldırılmasına karar verilmiş ve sonradan yeni
lenmiş olan dâva, ilk yenilemeden sonra üç defa
dan fazla takipsiz bırakılamaz. Aksi 'hailde beşin
ci fıkra hükmü uygulanır. 

BAŞKAN — Sayın Türkmen. 
SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlar; 
Bu maddede hakikaten dâvaların intacı için 

taraflara büyük bir 'külfet yüklenmiştir. O kadar 
ki, bir dâvayı açtıktan sonra tarafları mecburen 
dâvayı takibetmek zorunda bırakıyor ve bazen 
ellerinde olmadan mesuliyet altına girmelerini ge
rektiriyor. Evvelâ 1 nci fıkrada diyor ki, gün tâ
yini için müracaat lâzım olduğu zaman müracaat 
etmediği 'takdirde 1 nci fıkra hükmü uygulanır. 
Meselâ dosya Temyize gitmiştir, Temyizden tas
dik kararıyle gelmiştir. Binaenaleyh, müracaat 
edip gün ^tâyinini istemek lâzım, ama adam mü
teaddit defalar gelip sormuştur öğrenememiştir 
veya dosya gelmiştir haberi yoktur muayyen müd
det zarfında müracaat etmediği için dâvası mü-
racata kalıyor. 

Halbuki, müracaat müessesesi aslında dâvayı 
açtığı halde, gün belli olduğu halde gelmeyen bir 
kimseye karşı kabul edilmiş bir müeyyidedir. 
Ama Temyizden dönmüş vatandasın haberi yok, 
bu yüzden dâvasını tahrik edemiyor, bu da vatan
daşın tecziyesi sökünde mânalandıınlabrleeek hatalı 
bir hükümdür. Diğer taraftan dâvayı iki veya üç 
defadan fazla müıaeaıta bıraktığı vakit, dâva açıl
mamış kabul edilmesi de çek büyük bir baskıdır. 

Muhterem arkadaşfJarıan, dâvaların müracaata 
kailması bazen elde olmayan sebeplerden dolayı 
meydana geliyor. Meselâ, bir gün mahkemeye gi-
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diyorsunuz 9,30'da çağırnrauşmız, fakat 20 dâ
vanın soııundasmız, belliyorsunuz sıra geümiyor, 
gelemediğini'Z için dâva müracaata kalıyor. 
Bir kazaya diki avukat beraber gittiği hailde yolda 
kaza oluyor, yetişemiyorsunuz, iki 'taraf d'a git
memiştir dâva müraeaıtja kalıyor. Bu itibarla, öyle 
oluyor ki, avukatı<n 'elinde 'olmayarak üçüncü de
fa bıı şekilde, dâva müraeaaıta kaiknak suretiyle, 
avukat bir dâvamın 'açılmamış olmasına sebebiyet 
verir ve bu itibarla 'büyük bir mesuliyet avukata 
veya müvekkiline yüklenir. 

Bu kadar kuvvetli bir müeyyidenin getirilme-
sinlin bir zarureti yoktur. Denecek ki, dâva halk
t ı m açan davacı, dâvasını takiıbetsJn. Çünkü, dâ
vasını 'takibetmek zaruretindedir. Esasen bir da
va müracata kaldığı vakit, dâvailı gelmediği va
kit davalının menfaatti varsa,, o da müraoaıüa bı
rakır. Eğer menfaati yoksa, o davaya müracat 
•etmeye muvafakat etmez. Çündi taraflardan bi
rinin gelmemesi her halükârda davayı müraeaaıta 
bırakamaz. Diğer davalı 'eğer davanın takibinde 
m'enfati varsa ben müracaata muvafakat etmi- I 
yorum, ben takibediyorum. Davetiyle ile gıyap 
kararı çıkarmak imkânı varken, bu 'imkânı kul-
lanmıyarak »efendim, bazen de kusuru olmadığı 
hailde dâvaya gelmiyen kimselere üç defa sebebi
yet verdiği için hiç davasının açılmamış elması
nı kabul etmek hakikaten cemiyette bir davacıyı, 
bir davalıyı icabında haddinden fazla himaye ol
duğu gibi, bir davacı da telâfi edllmiyecek zarar
larla karşı karşıya bırakılması demektir. Bu ka
dar şedit, ağır bir müeyyidenin getirilmesi hiç 
de hakkaniyette uygun bulmuyorum. Bence bu 
ağır bir hüküm 'getirmiştir. Davanın hiç açılma
mış addedilmesi doğru değildir. 'Çünkü, eski
den bırakıyordu, üzerinden altı ay geçti mi kaydı 
kapanırdı. Ama, sonradan gelip harcını vererek 
davayı tekrar açıyordu. Fakat hiç davası açıl
mamış telekki etmek, bir hakkın ıskatını icabe-
der mahiyettedir. Bu itibarla buna iştirak et
mediğimi arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Özden. 
EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlar] m, fazla zamanınızı aldı
ğım ıiç!:n özür dilerim. Fakat mesele önemlidir. 
Ve 'bu madde Türkiye'nin bünyesine uygun de-
ğildii'. 

Şimdi, bakınız esas nedir? Esas, oturuma ça
ğırılmış olan taraflardan hiçbiri gelmediği, otu

ruma çağı-nyorsunuz taraflardan hiçbirisi gelmi
yor. Veya gelip de dâvayı takibetmeyeceğini bil
dirdikleri takdirde, dava yenileninceye kadar 
dosya işlemden kaldırılır. Buna bir itirazım yek. 
Eskiden de böyle. Taraflardaın birisi gelmez, hiç
birisi gelmezse veya gelirler davayı tiakübeıtım'iyo-
ruz derlerse (mesele yoktur, kalkar. Buna bir iti
razım yok. 

Ancak, oturum günü belli edilmesi için taraf
ların başvurması gereken hallerde, Salih Beye
fendi bildirdiler, Temyizden geliyor, bizim haük 
bilmez. Temyizden geldikten sonra Temyizden 
gelmiştir, lütfen gelin buna gün alın diye bir teb
ligat yapılmaz arkadaşlar. İstanbul Barosunda 
biz 'böyle bir tertip koyduk. Baroya müracaat 
ediyoruz, benim dosyam filân mahkemededir, gel
diği zaman 'bana haber ver diyorum. Onun ele
manları var, para ile tutulmuş elemanı var Baro
nun. Bize kâğıt yazıyor, sizin 6 ncı Hukukta
ki davanız Temyiz İkinci Hukuk Dairesine git
mişti. Tasdiken 'gelmiştir veya nakzen gelmiştir 
diye haber veriyor bize. Ama, mahkeme kalemi 
değil, baro haber veriyor. Ve bu yalnız İstanbul
'da var, Türkiye'nin hiçbir vilâyetinde, kazasında 
yoktur. Şimdi böyle olunca kalemler bize bil-
dirmeyince ne olacak? Gün tespit edilmemişöe, son 
işlem tarihinden başlıyarak bir ay geçince 1 nci 
fırka hükmü tatbik edilir. Yani ne olur, işlem
den kaldırılır. Asıl müeyyide aşağıda geliyor, 
müeyyidesi var. İşlemden kaldırıldıktan sonra 
bir sene muamele yapmazsan, dava açılmamış ad
dediliyor. Temyizden geleeeik, haber vermiyeeek-
si'niz, bir senede ben giın alamıyacağım, muame
leden de reteen kaldırılmış olacak ve benim da
vam gümleyece'k. Tâbiri amiyanesi ile yani lâ
kırdı tam yerindedir. 

Binaenaleyh, bu şekilde davalar, davacıların 
ve davalıların değil, Devletin keyfine bağlanmış 
bir variyettedir bu maddede. Eğer bu halde böy
le çıkacak olursa, birçok haklar zayi olacaktır. Hat
tâ avukatla taMbedilen işlerde bile hakların za
yi olacağını bu kürsüden iddiajediyorum. Siz de 
çok az bir zamanda bunu değiştireceksiniz, böy
le bir kanun çıkarırsanız. 

Sonra, işlemden kaldırıldığı tarihten başlaya
rak bir 'yıl içinde yemlenmeyen davalar açılma
mış sayılır. Niçin canım, ne oldu yani... Yenile
mem ne çıkar bundan.., Ne çıkar yani yenile
mem, dosya orada durur. Devletin buna ınüCa-
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halesini 'anlamıyom. Biz hukuk devleti isek ve 
teıim davam da hukuk dava.sı İse, ceza davası 
değilse, ona riayete mecbursun devlet clarak. Da
vayı açmışım, dursun. Hayır, sen davayı açtın 
ama, 'bir sene sonra senin davana ıbaknııyseağrm. 
Böyle hukuik kaidesi olmaz arkadaşlar. Hukuk 
kaidesi,, idarî 'bir hukuk da değildir. Geri bir hu
kuk kaidecidir. Adeta Devletin ve adliyenin da
vacılar, davalılar üzerinde «bir sulta, .•tesis etme
si keyfiyetini doğuruyor ki, bunu kabul etmek 
mümkün değildir. 

Ondan sonra ikinci fırka geliyor. Üç defadan 
fazla itaklpsiz bırakılamaz, aksi halde 5 nci fık
ra hükmü tatbik edilir. Yani, 5 nci fıkra malûm, 
doğrudan doğruya, «dava ikame edilmemiş olur. 
Tümü hakkındaki sözlerimi aynen tekrar ediyo
rum, Salih Beyefendi de söylediler. Bu kadar 
acı bir hükmü muhterem m esi ckd aşım in getirme
sine doğrusu ben üzülüyorum. Adliyeyi vikaye 
etmeye çalışıyor. Hakkı biran evvel elde e'tnıeye 
çalışıyor, sürüncemede haklar 'kalmasın, tahıllı 
edilsin hu işler diye düşünüyor, öyle anlıyorum. 
Ama, muradı çıkmayacak ve yanlışlıklar meydana 
gelecektir ve bundan dolayı da kendileri yahu 
niye böyle bir kanun çıkardık diye üzülecekler
dir. 

Onun için zamanında bu meseleyi, \ ol kısa 
iken tashih edelim. Bu bakımdan ben eğer im
kân varsa kıymetli arkadaşlarımın, komisyonun 
bu maddeyi geri almasını rica edeceğim. Eğer, bu
na muvafakat etmezlerse ben hiç olmazsa ikinci 
fıkra ile sondan ikinci fıkranın kaldırılmasını ri
ca ediyorum. 

Bir önerge veriyorum, iltifatınıza ma zira r el
masını istirham ediyorum. Saygılarımı sunarını. 

BAŞKAN — Sayın Hazerdağlı. 
SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Sayın 

Başkan, muhterem arkada şiarım, ben de bu 409 
ncu maddedeki, «İşlemden kaldırıldığı tarihten 
başlayarak bir yıl içinde yenilenmeyen davalar 
açılmamış sayılır ve mahkemece bu hususta ken
diliğinden karar verilerek kayıt kapatılır.» fık
rası üzerinde durmak istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, «dava açılmamış sa
yılır.» sözü önemli bir sözdür. Şimdi davanın 
açılıp açılmaması, bir de zaman aşımı bakımın
dan 'etkileri vardır. Acaba «dava açılmamış sa
yılır» dediğimiz zaman yani, dar mânada açılma
mış var. Bir do geniş mânada dava açılmamış 

sözü var.. Eğer dava açrlmaınış sözü besin, bü
tün geniş anlamı İle dava açılmamış mânasında 
ise, müruru zaman meselesi ne olacaktır? Bu me
selenin burada zabıtlara geçmesi bakımından çok 
önemi vardır. Dava açılmamış sayılıp, bir açıl
mamış dar mânada, yani muhabeıesi kaydı kapan
mış mânada, Bir de geniş mânada dava açılma
mış konusu var. Müruruzaman meselesi çok 
önemlidir. Birçok bakide dava açarsınız, o da
va yürüsün yürümesin; fakat zamanaşımı kes
miştir', ilerde birtakım hakların doğmasını veya 
hakların doğmamasını sağlar. O bakımdan hu 
açılmamış sözünün geniş veya vuzuha kavuşturul
ması lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlarım, bu altı ay zarfında, 
bir ay zarfında davanın -takibe bırakılması konu
su epeyce zamandır değiştirilen maddeler, bir 
zamanlar altı ay geçiyordu, ondan sonra harç, ve
riliyordu. Sonra bu işler suiistimal edildi, yahut 
iyiye kulanıiınadığı için değiştirildi. Bugüne ka
dar •geldik. Şimdi dava açılmakla .açıbnamak ara
sında ne gibi şeyler oluyor. Davayı açtık, ta-
kibeıtmedlk, ne sonuç doğurur bu? Dosya orada 
durur, -ama bu dosyanın orada durması kalem 
muamelâtını çoğaltır. Taraf gelir ikide bir efen
dim benim dosyamı bul. Mübaşir bunu arar da 
durur. Bizde arşiv yok. Yüzlerce dosya birikmiş
tir. Hele son zamanlarda işçiler seri halde binler
ce dosyayı bir defada açıyorlar. Davalar dosya
lar halinde dolaplarda duruyor, günün birinde 
geliyor, «Bu davamı tazeliyorum.» diyor. Bu gi
bi mahzurlar var. Ama muhterem arkadaşlarım, 
öbür t arnikan da büyük mahzurlar var. 

Biz kalemin işini azaltacağız derken kalemin 
işini çoğaltıyoruz. 

Bir ay zarfında dava, meselesine gelince: Bu 
kalemi su yoluna çevirmeye avukatlar ve taraf
lar mecburdur. Su yoluna çevirmeye mecbur
dur. İkide bir, iki günde bir, 3 günde bir «Benim 
davam Temyizden geldi mi, benim davam Tem
yizden geldi mi?» diye sormaya mecburdur. Kâ
tibe de gına gelecektir; taraflar da ta 3 günlük 
köyünden, yoldan gelip kalemden bir muamele
yi, «Acaba dava Temyizden geldi mi, gelmedi mi?» 
diye sormaya daha çek büyük meşguliyet doğu
rur. Kalemi işgal etmek muamelesini doğuracak
tır. Yani kâtip -oturacak, günün akşamına ka
dar «Senin davan Temyizden geldi, senin davan 
Temyizden gelmedi» diye cevap verecek. Ama., 
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vatandaş bilse' ki 'hakkı ziyaa uğramıyacahtır, hak
kı sukut etmeyecektir, bunu 1 ay sonra gelip sor
mada mahzur görmez. Z al ben dara uzadıkça uza
mıştır. Temyizden gelmekle, 1 ay zarfında, 2 ay 
zarfında fark 'dtmez. Ama biz kendi •ellimizle ka
lemin ımuame'lâtını çoğaltacağız. Biz Yargıtay 
için, Yargıtayda 'ilbiraz 'ötmıc'k 'için 15 gün müh
let veriyoruz. Bir davanın Temyizden dönüp gel
melinden haberimizin olup olmaması mümkün de
ğil. 

Muhterem 'arkadaşlarım, «Temyizden dava gel
di mi, ge'lmedi mi?» büyük bir konu. Dava dos
yası Yargıtaya 'gittiği vakit insandan yeniden 
harç, pul parası a'lmazlar ki, geldiği neticeyi sa
na vereyim. Yahut harcı verilmesi lâznngeiir. 
Bir dava Temyizden gelir, çok defa tarafların 
6 ay haberi olmaz. 6 ay beklediği olur, bazen 
kalemin işi çdktur size haber veremez. Bazen göz
de unutulur, bazen postada kaybolur kalır. Uzar 
da durur. Yargıtaydan davanın gelmesini 'taraf
lar nasıl takibedecek? Vatandaş nasıl taıkibcde-
cek? Nasıl kayıtlar halledilecek? Bu çok büyük 
mahzurlar doğurabilir. Onun içlin «Dava açılma
mış» s'özü 1 ay için çök kısa bir süredir. 1 ay çok 
kısa bir süredir. Diyorum ya, itiraz için 15 gün
lük bir süre veriyoruz; itiraz ki, keşlin hükümleri 
ihtiva 'ediyor, 1 ay 15 gün meselesi çek kısa bir 
ni'e^ai'e. Bu maddenin geri alınması lâzım. Bu 
madde mahkeme 'kalemlerinin işini azaltacak yer
de çoğaltacaktır. Daha da çok, sabahtan akşama 
kadar, taraflara, 'dava sonucunu soranlara cevap 
vermek bakımından çek büyük müşkülâtlar do
ğuracaktır. Bu maddenin değiştirilmesi lâzım
dı.'. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Madde üzcrlinde söz •isteyen 

®ayj,n üye?.. Yok. Komisyon adına sayın Ko
misyon Başkanı Refet Rendeci, buyurunuz. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
BAŞKANI EEFET RENDECİ ('Samsun) — 
Sayın Balkan, muhterem arkadaşlarımı, şimdi 
arkadaşlarımızın endişelerine Mr nc|ivtada= hak 
vermemek mümkün değil. Ancak. hukukun 
diğer müesseseleri var. Bir dâva taraflardan 
birisinin duruşmada bulunamaması sebebiyle 
müracaat e kalabilir. Bu meşru bllr mazerete 
istiınadeıttiğii takdirde, hukukta eski hâle ge
tirmiş müessesesi vardır. Müracaat eder, ma-
zeretiini tevsik eder, hasta ise raporunu gotü-

j rir, bir kazaya yahut bir trafik hadliıseıs'ln-
den dolayı geç jkaknışısa zaptını getirir, mıü-
raoat eder; bu müracaata bırakma keyfiyeti 
ortadan kaldırılarak 3 defa müracaata kal
ma 'müessesesinden bir tanesi, şartından bir ta
nesi, ortadan kaldırılabilir. Bu bakımdan illâ 
3 defa müracaata kaldı da hak zayi oluyor, 
gidiyor diye bir telaşa kapılmanın maması 
yok. Beın öyle anlıyorum. 

«Eski hâle getirme» hükmü ; Eski hâle 
götürmenin şartlarını Hulkuk Usulü Muhalce-
nielerii Kanunumuz tayin <etımıiş, derpiş etmiş. 
Hangi hallerde ne suretle jkullanılacağını ve 
diğerleri ĝ iıbi uzun bir mıerasiıme de tabii tut
mamış. İlgili belgenizi gösterir'Sıiniz, hâkime 
dersimiz İd, «Ben falanca gün hastaydım, işte 
raporumu da getirdim. Eski hâle getirelim 
ve müracaata bırakma keyfliyetiıni olmamış sa
yalım» der ve hâkim bunu kabul eder, bu 
'înazieret meşru ise. Bu suretle bu müracaata 
kalmadan dolayı bir hakkın zayil'min önüne ge-
çıilmiş olur. Komisyonumuzca da bu mesele 
geniş geniş görüşüldü. Bu mevzua itiraz eden 
arkadaşlarımız çok oldu. Bu itirazlar, bu 

I 'eşikti hâle getirme müessesesinin mıevcudiiycli 
karşısında endişeyi mucibolmayacağı ncti'ee 
ve kanaatine vararak biz bu maddenin bu şe
kilde getirilmesini komisyonda kararlaştırdık. 
Bu cihetli arz ediyorum. Bu birincisi. 

I İkincisi, temyizdeki dosya mevzuu üzerinde 
•arkadaşlarımız fazlaca durdular. Burada da 
kanaatimizce telâşa lüzum yok. 

Muhterem arkadaşlar, bizlim Temyizden 
dosyaların dömınnesıi halinde, döninfö keyfiyeti
nin taraflara bildirilmesini derpiş eden Usul 
Kanunumuzda bir hüküm yoktur. Şimdi, 
dosya, Temyize güttü ve geri gcldli, taraflar 
dosyaya 6 ay sahip çılkmıadılar. Bu sebeplerle 
burada bir halk zayi olacak diye endişe et-
ımsemin maniası yok. Hâkim kendisine bir teb
ligat yapılmadığımı ve kendisine dosyanın gel
miş olmadığını bildiği halde bliır hakkın za-
yüiiııe nasıl karar verir? Hâkim kendisi bili
yor zaten, dosyada müddet verımemişler. 
Müddet verillmemdş, ama taraflardan birisi gel
miş dosyada temyiz harçlarını, ilâm harçüa-
-rmı yatırmış, ilâm tebliğ edilmiş, tashihi 
karar süresi geçmiiş, yine taraflardan birİLİ 

) gelmiş gün tayinini istemiş, tebligat yapıümış; 
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bunların usulleri, nizamları Hukuk Usulü 
Muhakemeleri Kanununda geniş geniş derpiş 
edilmiştir. 

Bunlar var ilken yine endişenin mânası 
yok. Endişe etmeye lüzum yok; çünkü, ay-
nca arkadaşlarımın endişeleri şu : Dosya Tem
yizden geddi, kalemde dolaba kaldırıldı, 6 ay 
beklerse müracaatta kalma keyfiyeti ne olur? 
Bununla alâkalı yok ki? Şimdi alâka kura
madık. Temyizden gelme ile, müracaate bı
rakma arasında ve dosyanın Temyizden gel
dikten sonra taraflara haber verilmeden ka
lemde bekletiılnıesinlin müracaate kalma mev-< 
zira ile ilgi derecesi bendenlize zayıf geldi. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — 1 nci mad
de sarih canım. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
BAŞKANI REFET RENDECİ (Devamla) — 
Bu bakımdan, Temyizden dönmeyi belli ede
cek bir tebligat müessesesi Usûl Kanunumuz
da mevcudolmaması sebebiyle müracaate kaC-
ıma keyfiyettinli bu maddenin ilgiiendlirmeddği 
ve onda bir hakjkın zayi olmayacağı netice ve 
'kanaatine bu meselede de varmış oluğumuzu 
arz ederim. 

Sayın Hazerdağlrnım müruruzaman mües
sesesi hakkındaîki endişesine gelince : Muhte
remi arkadaşlar, yine «Dâvanın açılmamış sa
yılması» hususu. Elbette dâva açılmamış 
sayılınca müruruzaman hükümleri kaııunun 
çizdiği çerçeve içerisinde elbette yürüyecektir. 
Açılmamış bir dâvayı açılmış sayarak müru
ruzamanı katetmeniıı imkânı yoktur; ama, 
dâva açılmışsa, yürüyorsa müruruzaman 
için Usul Kanununda ve ' diğer kanunlarda 
konan hükümler ne ise, onlar aynen yürüye
cektir. 

Açılmamış bir dâvadan dolayı da, «illâ 
müruruzamanı 'keser» diye bir hüküm çıkar
mak mümkün değildir. Şimdi, meseleyi bir 
yöne getirelim. Yani «Bir sene gibi kısa bir 
süre içerisinde 3 defa. müracaate kalma sure
tiyle dosyanın muameleden kaldırılmasına ve 
davanın açılmamış sayılmasına karar veril
diği ahvalde müruruzanmı kati keyfiyeti na
sıl bir şekil alacaktır?» endişesi var ise onu 
da artık, 3 defa müracaate kaldı, 2 defa da 
- diyelim, ki - eski hale getirme talebinde bu
lundu, buna rağmen dâvayı müracaate bırak

makta ve ihmal göstermekte devam ediyorsa; 
müsaade edin şimdi biraz da Usul Kanumu-
nuna, göre biraz da sadece tarafların hakkı 
zayi oluyor, «Efendim ben dâva açarım, benim 
dâvam orada dursun» şeklinde mütalâa et
mek bugünkü Devlet anlayışı içörJlsimde müm
kün değlil. Biraz da âmme intizamı ille bunu 
bağdaştırmak mecburiyeti var. Dâvanızın sü
ratle gitmemesinden dolayı Devleti mesul tu
tuyorsunuz, işleri çabuk yürütmemiesdiıden 
dolayı (mesul (tutuyorsunuz, ama benim dos
yam Devletin arşivlerimde senelerce kalsın» 
dernekle başkalarının da bu arada 
gidJlyon', sizin işinisun dosyalarınızın 
olarak kalması sebebiyle. 

hakları 
derdest 

Usul Kanunu bir yönüyle âmme intizamını 
ilgilendirir. Devlet olarak, bir kanun va'zıı 
olarak bu işi derpiş ederken; hakiki alabildi
ğine kullanmaya, herkesi (istediği gibi hakkı 
kullanmaya bırakmak biraz da hakjkın suiis
timali mânasına gelir. Bu balomdan biz bu 
maddelerde hukukî bakumdan hakkı zayi eddcliı 
bir husus, b'i/r mahzur görmüyoruz. 

Arz ederim. 

SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Son sözü Sayını Türkmen'e ve
receğim. 

Sayın Hazerdağli buyurun, sorunuzu so
run. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Sayın 
Balkanımı, Komisyon Başkanından şunu öğ
renmek isterim. Medenî Kanunun numarası
nı da hata ediyorsam |ki, her halde 937 nci 
maddesinde der ki, «Nizasız ve fasılasız bir 
gayrimenkulu şu kadar süre .kullanan, nî-
zayı, dava açılıp açılmadığı konusu halle
der.» Bir gyrimenkulü kullananı kimse bir 
dava açabilir. O sırada gayrimenkul tekrar 
karşı taraftan müdahale edilmeyebilir, sonra 
tekrar müdahale başlayabilir. Bu davalarda 
nizayı tespit eden davamın açılmasıdır. 

Şimdi, Medenî Kanunun şu maddelerinden 
dolayı niza olduğundan dâva açılması müru
ruzamanı kesen bir haldir. Şimdi, bu ana esas 
kanunda «dâva açılmamış» sözü yarın vatanda
şın, dava açanın hakkını ziyaa uğratacak mı
dır uğratmayacak mıdır? 

— 640 
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BAŞKAN — Buyurun sayın Rendeci. 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 

BAŞKANI BEFET RENDECİ (Samsun) — 
Dâva akılmamış sayılırsa niza sayılmayacak. 
Bizim anlayışımıza göre o, bunun dışında bir 
husustur. 

BAŞKAN — Tamam efendim cevabınız ke
sin. Sayın Özden'in de bir sorusu var. Buyurun 
Sayın Özden. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Şimdi bu 
409 ncu maddenin ikinci fıkrasında «Oturum 
gününün belli edilmesi için tarafların baş vur
ması gereken hallerde.» diyor, Temyizden bir 
dosya geliyor, oturum günü belli edilecek. Bu 
hal, Temyizden gelen bu dosyalara da sâri mi
dir. Sâri ise o zaman bir gün tespiti tarihinden 
başlayarak bir ay geçmekle birinci fıkra hü-
mü tatlbik ediliyor ve bir sene içinde dâva gi
diyor. Bu fıkra hükmünü temyizden gelen dos
yalar için de teşmil ediyor musunuz? 

BAŞKAN — Sayın Komisyon Başkanı 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 

BAŞKANI BEFET RENDECİ (Samsun) — Bi
zim anlayışımıza göre Temyizden gelen dosya
lara teşmil edilmemesi lâzım. Müracaatla bu
nun ilgisi yok. 

BAŞKAN —• Tamam efendim, buyurun. 
ISon söz olarak Sayın Türkmen, buyuran., 
ıSALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlarım; Sayın Komisyon 
Başkanı, «Bir taraftan dâvaların rüyetini iste
mek diğer taraftan da dâvayı açtığı halde ta
kip etmemek olmaz; amme intizamı da vardır, 
dâvayı takip etmek mecburiyetindesiniz, aksi 
'halde hakkın suiistimali mevzubahis olur» diye 
buyurdular. 

Muhterem arkadaşlarım, bir dâvanın açıl
ması veya müracaata bırakılması hakkın suiis
timali değildir. Hakkın suiistimali bir hakkın, 
(başkasını sırf ızrar kastıyla kullanılmasıdır. 
Ben dâvayı açıyorum, diğer sebeple de bazen 
anlaşıyoruz, icabında bu ihtilâfın müracaatta 
.kalması ilk zamanlarda iki tarafın da menfaati 
icabı olur. 

BAŞKAN — Sayın Türkmen ben bir yar
dımda buluna'bilir miyim? 

ISayın Komisyon Başkanı, konuşmasında 
«Başkasını ızrar edebilir» şeklinde bir ifade 

kullandılar. O bakımdan bir hakkın suiistima
line temas ettiler. 

ıSALİH TÜRKMEN (Devamla) — Çünkü 
ızrar kastı yoktur. Çünkü bir dâvanın müraca
ata kalmasında aslında karşı tarafı ızrar yok
tur. Çünkü davacı dâvasını müracaata bıraktı
ğı vakit, bundan zarar gören dâvâlı bu müra
caata muvafakat etmez, kendisi dâvayı takip 
eddbilir. Binaenaleyh dâvanın müracaata kal
masında davacının davalıyı izrar etme imkânı 
yoktur. «Dosyalar kalır, başkalarının dâvasını 
rüyete mani oluyor» demek mevzubahis değil
dir. Ben dâvamı açmışım dâvamı takip etmek
te menfaat görmüyorum, diğer tarafta buna 
pekâlâ muvafakat ederse dâva kalır. Bu dâva
nın rüyet edilmesinin, diğer sebebi sırf ücreti 
vekâlet almak için veyahut haksızlığını mah
keme ilamına bağlamak için dâvayı takip eder. 
Binaenaleyh bir tarafın diğer tarafı ızrar etme 
kastı yoktur. 

Muhterem arkadaşlarım, bu müessese ile hu
kukî bakımdan hakikaten büyük bir hata işli
yoruz. Bir dâvanın müracaat kalması veya üç 
defa müracata kalması hakkında evvelâ dedi
ler ki, «ibir de eski hâle getirme müessesesi var-

ı 'lir» sanki bir müessesese bunu önlüyor.. Hu
kukumuzu eski hale getirme müessesesi zaten 
ibir defa müessir olur. Binaenaleyh üç defa ola
cağına dört defa olur. Bu, haksız ithamları or
tadan kaldırmış olmaz. Bir dâvanın dört defa 
hakikaten isteyerek veyahut kazaran bırakıl
ması mümkündür; fakat bu dâvanın açılmamış 
olduğu müeyyidesi bakın nerelerde bâzı huku
kî müesseseleri kaldırır. Borçlar Kanununda 10 
senelik uzun müruruzamanlar, kısa müruruza
manlar var. Müruruzaman işlemeye başlar. 
ama bu müruruzamanı kesmek için alacaklı ica
bında bakıyor, âciz vesikası almıştır, alacağı 
yoktur, tediye ka'biliyeti yoktur bekler; fakat 
arada sırada bir takip yapmak suretiyle müru
ruzamanı keser. Başka imkânı yok; ama üç de
fa böyle bıraktı mı icabında hiç açılmamış sa
yılıyor. O halde Borçlar Kanunumuzda müru
ruzamanı inkıtaa uğratan müesseseyi ne ya
pıyorsunuz? Bizim Borçlar Kanunumuzda dâ
vayı açmak suretiyle müruruzaman inkıta bu
lur, son haftadan sonra yeniden zaman başlar; 
yani hukuk edebiyatında, İsviçre hukukunda, 
Borçlar Hukukunun müruruzamanın inkıtaı 
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için getirdiği müesseseyi burada inkâr ediyo-
yoruz. Niçin, ne menfaat elde etmek için? Hiç
bir menfaat elde etmemek. Diğer tarafın men
faati yok. Fakat, bir müesseseseyi inkâr etmek 
sanki mahkemelerden bâzı dâvaların çabuk bit
mesini temin için. 

•Bu kadar şeye lüzum yok. Esasen mevzua
tımızdaki bugünkü Usul Kanununa göre 6 ay 
dâvasını takip etmeyen ne yapıyor? Dâva açıl
mamış değildir; ama dâvayı takip etmezse Ha
zinenin menfaatini temin etmek için yine mut
lak söylüyor; ama eski dâva bir müruruzama
nı kesmişse kesmiş olur. Hakikaten mevzuatı
mızda tapusuz birçok gayrimenkullerimiz ta
sarrufu vardır, bunu 20 sene nizasız, fasılasız 
malik sıfatıyle tasarruf eden kimse o yerin 
•malikidir. Ama, niza diye dâvaya denir. Eee 
lalettayin herhangi bir dâva açmak suretiyle 
müruruzamanı kesmek imkânı vardır; ama bu 
şekilde bunu kaldırdınız mı, her davanın mü
racaata kalması üzerinden 5 sene geçti mi bü
tün bu nizalar mevcut olmaz. Hakikaten o mü
esseseyi çok zaman işlememiş bir hale getir
miş oluyoruz. Buna, hiçbir lüzum yok, hiçbir 
faydası yokken neden; küçük bir menfaat için 
sırf; yani açılmış bir davanın bir daha meşgul 
etmesin mahkemeyi bir daha höyle bir davayı 
(görmemekten kurtarmak için küçük bir men
faat için böyle bir hukuku altüst etmeye lü
zum yoktur. 

Rica ediyorum, hukukumuzda büyük bir 
rahne açar. Bir dâvanın hiç açılmamış addedil
mesi, büyük hakların ıskatını mucip olur, mü
racaata kaldıktan sonra üzerimizden çıktık
tan sonra harcı verilmek suretiyle dava takip 
eder; ama dava açmak suretiyle hukuken bir 
müruruzamanı kesmek ve yahut bir niza yarat
manın verdiği hakları temin eden adamı bir se
ne zarfında dâvayı takip etmediniz diye bu 
haklardan mahrum etmek adaletsizlik olur ve 
hukukî zulüm olur. 

ADALET BAKANI FEHMİ ALPASLAN 
(Artvin) — Yerimden bir hususu arz etmek 
isterim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ADALET BAKANI FEHMİ ALPASLAN 

(Artvin) — Sayın Başkanım, Sayın Türkmen, 
aciz vesikası almış bir kimsenin halinden bah
settiler. Aciz vesikası işin içerisine girerse za-
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j ten zaman aşımı artık kesinleşmiştir. Âciz. ve-
; sikasının yürürlük süresince zaman aşımı işle-
! mez. 

iSonra, bir kimse dâvasını açtımı zaman aşı
mını kesmiş oluyor. Niye bu düşsün ve zaman 
aşımını kesme hali ortadan kalksın diye. Bizim 
inancımız odur ki dâva, iddia olunan bir hak 
için açılır ve onun ispatı lâzım gelir. Mücerret 
müruruzamanı kesmek için eğer bir dâva açı
lırsa (Yerdikleri misal bunu gösteriyor), o za
man böyle bir imkâna yer vermemek en tabiî 
haktır. Bu, kamu nizamı bakımından da fay
dalıdır. Kaldı ki meselei müstehire hali var
dır; bir dâva açılır, bu dâvaya etkili olabile
ceği ileri sürülen bir başka dâva açılmıştır, o 
dâvayı takip etmemek suretiyle berideki dâva
yı sürüncemede bırakma imkânı hâsıl olacak
tır, oradan da muhatabı ızrar hali doğabilir. 
Hasım, öteki taraftaki dâvayı talike muktedir 
değildir. Binaenaleyh, kamu düzeni mevzuba
histir. Eh bir, birbuçu'k sene daha ikibuçuk se
ne bir dâvayı bir kimse takip etmezse, müsaa
de etsinler, böyle kimselere de artık mahkeme
ler kucak açmaktan uzaklaşsm. Temyizden ge
len evrakı takip etmemek için hiçbir endişe 
yoktur, bizim bu maddenin onunla alâkası mev
cut değildir. 

BAŞKAN — Sayın Hazerdağlı, son.. 
SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Son söz 

olarak mı? 
BAŞKAN — Son söz olarak kabul ediyo

rum. Çünkü Bakanın konuşması yeniden bir 
son söz tevlit etti. 

ANAYASA YE ADALET KOMİSYONU 
BAŞKANI RAFET RENDECİ (Samsun) — Sa
yın Başkan, bir tavzihim var. 

BAŞKAN — Rica edeceğim. Müzakereye ye
niden başlamamız icap ediyor. Burada konuşu
lanların neticeye bağlanması için verilmiş iki 
takrir var, bu takrirlerin müzakeresi dolayısıy-
le tekrar konuşma hakkı doğuyor. O zaman ko
nuşursunuz. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
BAŞKANI REFET RENDECİ (Samsun) — Sa
yın Başkan, arz etmek istediğim husus şu; bir 
nokta var ki, yanlış anlaşıldı. Sayın Bakandan 
sonra bana bir tavzih imkânı verirseniz gene 
arkadaşımızın son söz hakkı kalır. 

BAŞKAN — Evet, lütfedin. 
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ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU j 
BAŞKANI REFET RENDECİ (Samsun) — | 
Muhterem arkadaşlarım, benim konşmamda 
kullandığım «hakkın suiistimali» mevzuunu, 
tarafların birisinin dâva açıp müracaata bırak
ması halindedir. Ben diğer taraf için kullanma
dım hakkın suiistimali mevzuunu. 

BAŞKAN — Başkaları, üçüncü şahıs. 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 

BAŞKANI KEFET RENDECİ (Samsun) — 
Hayır. Amme hukuku sahasında, Devlet daire
lerini ve mahkemeleri işgalden mütevellit, işle
rin yürümemesinden dolayı hakkın suiistimali 
manasında kabul etmelerini rica ediyorum. 

BAŞKAN — Peki. 
Sayın Hazerdağlı, buyurun. 

— SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Son söz 
olarak mı vereceksiniz? 

BAŞKAN — Evet son söz hakkı olarak ve
riyorum efendim, buyurun. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Yani 
oraya gelmeme müsaade ediyorsunuz? | 

BAŞKAN — Buyurun efendim. Çünkü Ba
kan konuştuktan sonra son söz hakkı senatö
ründür. 

iSALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Muh
terem arkadaşlarım, gerek sayın Komisyon I 
Başkanının gerekse Sayın Bakanın, «Dâıra açıl
mamış sayılır» konusundaki cevapları bendeni
zi tatmin etmediği için, ikinci defa söz aldım. 

Bu, «Dâvalar açılmamış» sözünü, hükmünü 
buraya niye getiriyoruz. Kanundaki gerekçe ne
dir! Mahkemelerdeki işleri azaltmak. Raflarda 
dosyalar beklemesin, mübaşirler ikide bir açıl
mış dâva dosyasını ambarlardan, arşivlerden ; 
bulup g'etirmesin, bu zahmetten bu külfetten 
kurtulsun için, yoksa, esas kanundaki «Dâva 
açılmakla zamanaşımı kesilir» hükmünü orta
dan kaldırmak için Adalet Bakanlığının, bu ta
sarıyı hazırlayanların, kanun vazımm böyle bir 
maksadı olmaması lâzım gelir. Ne oldu, ne de-
ğiştiki «dava açılmamış sayılır» sözünü ana-
kanundaki, esas kanundaki hükümlere dokuna
cak, onları tağyir edecek, onlarla yarın ihti
lâf doğuracak hükümleri getirmiş olalım? Biz 
burada kalem muamelâtı işinin kolaylığını te
min etmek için çalışıyoruz. Yoksa, dâva açıl-
Mak meselesi, esas kanunlarda ayrı hükümleri | 
ifade eder, ayrı sonuçlar doğururlar. I 

Muhterem arkadaşlarım, bu kanunim bu
gün getirilişinin sebebi, esas kanuna temas eden 
hükümlere, onları değiştirecek hükümler getir
mek iein değil. Onun için ben bu, «Dâva açıl
mamış» sözü usul bakımından olmalı, esas ka
nuna dokunmamalıdır diyorum. Esas kanunda
ki hükümleri değiştirmemeli. Buna dair bir 
fıkra ilâve edilmesi lâzım gelir. 

Muhterem arkadaşlarım, nizasız fasılasız 
ibir gayrimenkulu» diyor. Tarafların burada 
suiniyeti yoktur. Sayın Bakan buyuruyorlar ki, 
bir sene zarfında yürütülmeyen dâvalar.. Muh
terem arkadaşlarım, vatandaş bir sene zarfın
da tapusunu bulamadığı zaman olmuştur. 
Mecbur kalır dâvasını takip etmemeye. Şimdi, 
«Dâva açılmamış sayılır» 10 senede tapu bulun
madığı, kayıtların bulunmadığı.. 10 senede di
yorum. 10 sene zarfında bunu devam ettirebi
lir. Ama bir yılda tapuyu alamadığı zaman ola
bilmiştir. Bizim memleketimizde arşivler, tapu
lar, kayıtlar, senetler o kadar düzenli midir? 
Biz esas kanuna dokunan «dâva açılmamış» sö
zünü buradan çıkaralım. «Dâva açılmamış» di
ğer hükümler gibi kalem muamelâtı bakımın
dan açılmamış sayılır. Git yeniden dâva aç, 
ben senin dosyanı bulmaya .mecbur değilim der, 
kalem kendisine. Ama bulursa, esas kanun ba
kımından dâva açılmalı ve müruruzamanı kes-
ıneli. Buraya müruruzaman konusundaki hü
kümler mahfuzdur hükmünü koysak, hiçbir şey 
lâzım gelmez. Hiçbir zararı olmaz. Yalnız mü
ruruzaman bakımından, zamanaşımı bakımın
dan hükümler mahfuzdur hükmünün konulma
sını istirham ediyorum. Komisyonun bu mad
deyi geri almasını rica ediyorum. Çok büyük 
ihtilâflara sebep olacaksınız. Yarın büyük ihti
lâflar doğacak. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Madde üzerinde verilmiş olan 
iki önerge var, sırasıyle takdim ediyorum. 

Başkanlığa 
409 ncu maddenin geri alınmasını arz ve 

teklif ederim. 
Ağrı 

Salih Türkmen 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon, bu 
maddenin geri alınması teklifine iştirak edi
yorlar mı efendim? 
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ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
[BAŞKANI REFET RENDECİ ((Samsun) — 
Biz, Komisyon olarak geri almaya lüzum gör
müyoruz. 

'BAŞKAN — Komisyon lüzum görmüyor. 
Takririn dikkate alınmasını oylarınıza arz 

ediyorum. Kabul edenler.. Etmeyenler.. Takrir 
kalbul edilmemiştir. 

İkinci takriri okutuyorum. 

Başkanlığa 
409 ncu maddenin sondan iki fıkrasının ve 

ikinci fıkranın maddeden kaldırılmasını arz ve 
teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Ekrem Özden 

İstanbul 

BEREM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Baş
kanım. 

BAŞKAN — Doğru değil mi okunuşu? 
EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Evet. 
Burada Bakanın verdiği beyanata göre, ikin

ci fıkra temyizden gelen dosyalara ait olmadı
ğı için, yalnız sondan iki fıkraya hasrediyorum. 

BAŞKAN — Yani «İşlemden kaldırıldığı» 
diye başlayan fıkra ile «Birinci ve ikinci fık
ralar» diye başlayan son fıkra. Öyle değil mi 
efendim! 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Evet. 
BAŞKAN — Evet, Bu iki fıkranın metin

den çıkarılmasını talep ediyorsunuz. 
Hükümet ve Komisyon bu talebe katılıyor

lar mı efendim? 
ADALET BAKANI FEHMİ ALPASLAN 

(Artvin) — Katılmıyoruz. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
BAŞKANI REFET RENDECİ (Samsun) — 
Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon katıl
mıyor. 

Teklifin dikkate alınmasını oylarınıza arz 
ediyorum. Kaıbul edenler.. Kabul etmeyenler.. 
Kaibul edilmemiştir. 

Maddeyi okunan şekliyle oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

427 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 427. — Mahkemelerden verilen hü

kümlere karşutemyiz yoluna başvurulabilir. Dâ

vada haklı çıkmış olan taraf da hukukî yaran 
bulunmak şartıyle, hükmü temyiz edebilir. 

Miktar veya değeri ikilbin lirayı geçmeyen 
taşınır mal ve alacak dâvalarına ilişkin hü
kümler kesindir. 

Kesin olarak verilen hükümlerle niteliği 
bakımından yürürlükteki hukuka aykırı bir 
sonucu ifade eden ve Yargıtayca incelenmek-
sizin kesinleşmiş bulunan hükümler, Adalet 
Bakanlığının göstereceği lüzum üzerine Cum
huriyet Başsavcısı tarafından kanun yararına 
temyiz olunur. 

Temyiz isteği Yargıtayca yerinde görüldü-
düğü takdirde, hüküm kanun yararına bozu
lur. Bu bozma hükmün hukukî sonuçlarını 
kaldırmaz. 

Bozma kararının bir örneği Adalet Bakan
lığına gönderilir ve Bakanlıkça Resmî Gazete
de yayınlanır. 

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

Madde üzerinde verilmiş iki takrir var, sı-
rasıyle takdim ediyorum. 

Divan Başkanlığına 
1086 Sayılı Hukuk Usulü mahkemeleri Ka

nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu 
kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkında ka
nun tasarısında değişiklik yapılan 427 nci mad
denin 2 nci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiş
tirilmesini arz ve teklif ederim. 

Çanakkale 
Nahit Altan 

«Miktar veya değeri ikibin lirayı geçme
yen taşınır mal ve alacak dâvalarına ilişkin 
hükümlere itiraz edilebilir. İtiraz mercii en 
yakın Asliye Hukuk mahkemesidir. Tetkikat 
dosya üzerinde yapılır, verilen karar kesindir» 

BAŞKAN — Takrir sahibi takririni izah 
edecekler. 

Sayın Altan, buyurunuz. 
NAHİT ALTAN (Çanakkale) — Sayın Se

natörler ; 
Tümü üzerinde maruzatımı sizlere bildirir

ken bu noktaya kısaca temas etmiştim. Şimdi, 
maddenin esasında hunu 'ben size izah edeyim. 

Taraflara tanınmayan bir hak Cumhuriyet 
Başsavcısına Adalet Bakanlığının göstereceği 
lüzum üzerine 'tanınmaktadır. Hüküm evvelâ 
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«kesindir» deniyor. Bilâhara taraf olmayan 
Adalet Bakanlığı vasıtası ile, Başsavcılığa ka-
nuın yararına olmak şartı ile, bir hak olarak ta
nınıyor ve temyiz ediliyor. Bu temyizin vermiş 
olduğu karar 'hükmün hukukî neticelerini de 
değiştirmiyor. 

ıŞimdi, bir kere evvelâ Anayasamızın 132 
nci maddesine bu karar, bu 'hüküm aykırıdır, 
Zira 132 nci madde mahkemelerim ve hâkimle
rin hiç'bir makam ve merciden emir almayaca
ğı hükmünü vazetmiştir. Cumhuriyet Başsav
cılarını da 137 nci maddenin son fıkrasına gö
re yüksek mahkemeler 'hâkimleri hakkındaki 
hükümlere tabi kılmıştır. Demek ki, yüksek 
mahkemelerin hâkimlerinin sıfatına ve hüküm
lerine taibi olan Başsavcıya icra organının ele
manı lolaaı Adalet Bakanlığı, yani kasa orga
nında kaza vazifesi görmeyen bir merci dola-
yısı ile bir emir verecek. 132 nci maddeye aykı
rı !bu. 

Şimdi biır de şu hususları arz edeceğim. Bu 
davaların kesin olma neticesini ve dava adedi
ni temyize giden azaltmaz veyahut da başka 
bir merciye müracaat halkkı tanımış oluyor. 
Yani burada, taşradaki bütün kazalarda ve vi
lâyet <merkezlerinde 'bulunan, bu gibi davaların 
içinde hukuka aykırı bir cihetin olup olmadığı 
m resen Adalet Bakanlığı 'hiçbir zaman öğrene
mez ve bilmez. Öyle ise, bu maddeye dayana-
rak 'bu davada haksız bir karar verildiğine ka
ni olan vatandaşlar kanuna aykırılığını iddia 
ederek; lama doğru, ama yanlış, Adalet Bakan
lığını talik için daima dilekçe verecekler, dos
ya Adalet Bakanlığına getirilecek. Adalet Ba
kanlığı bu dosyada tetkikat yapacak; ama id
diacının, yani kanuna aykırılık iddiasında bulu
nanın, iddiasının doğru olup olmadığına bak
madan >da sırasında resen kanunun yaranına ay
kırı bir cihet görüme Başsavcıyı harekete ge
çirecek ve dolayısı .ile Başsavcılık temyize mü
racaat edecek. 

O 'zaman davanın hukukî netice bakımın
dan yani taraflar ibakımından da bu bozmanın 
hir neticesi olmaıyactağma göre, bu yapılan tem
yizin faydası ne olacaktır? Ben onu da anla
yamadım. 

Burada bir de «ayrıca diğer bütün mahkeme 
kararlarının dışında; «Bozmıa kararının bir ör
neği Adalet Bakanlığına gönderilir ve Bakan
lıkça Resmî Gazetede yayınlanır» diyor. 

I Şimdi, temyiz kararlarının diğer şahıslara 
ait olan hususlarda hiç -biri Resmî Gazetede 
yayınlanmaz. Ancak bir içtihat doğarsa bu ola
bilir. Burada hususi surette böyle bir yayınla
ma yapıyorsunuz. Hukukî neticeleri ibaikımın
dan tarafları alâkadar etmiyor. Meselâ; bu 
muamele en aşağı üç ıbeş ay sürecektir. Halbu
ki, kesin karar olduğu için haklı çıkan taraf 
icraya müracaat edecek, icra da alman kararı 
yerine getirecektir. Bu vaziyette hukukî netice 
de doğmadığına göre, bu kesin 'kararın temyiz 
edilmesinde savcı tarafından, fert bakımından, 
ferde tanınan adaletin yerine gelmesi bakımın
dan hiçbir faydası olmayacaktır. Halbuki, ana-
prensip adaletin tecellisidir. Adaletin tecellisi 
için derecatdam geçirilir. Öyle ise burada bir 
itiraz hakkını tanırsak ve 'bu itiraz hakkı, ta-
nıdıği'mız müesseseye müddetle tabi olarak ta-

I nınırsa yine temyizde olduğu gibi evrak üze
rinde tetkikat yapar, bir hafta içinde, 15 gün 
içinde kararını verir, kesinleşir ve ondan son
ra diğer hükümlere, yani Başsavcılığa, Adalet 
Bakanlığına müracaata lüzum kalmaz. Daha 
kesin, daha sağlam yol olur. Öbürü zaten bir 

I netice doğurmuyor. Benim anlayışıma göre 
Anayasaya aykırı olmaktadır. Halbuki, Anaya
sada sarih hüküm var. 132 nci madde sarih. 
Esbabı muciıbesinde ise; «132 nci maddeye uy
gun olarak 'getirilmiştir» deniyor. 427 nci mad
denin gerekçesinde; «kanun yararına temyizle 
ilgili hüküm ise Anayasanın 132 nci maddesine 
uygun şekilde düzenlenmiştir» diyor. Ben aksi
ni görüyorum. Ben Anayasanın 132 nci mad
desine hiçbir uygun tarafını bulamadım. 132 
nci maddeyi okuyorum : 

J «(Hâkimler, görevlerinde bağımsızdırlar; 
Anayasaya, kanuna, hukuka ve vicdanî kanaat-
laınna göre hüküm verirler. Hiçbir organ, ma
kam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanıl
masında mahkemelere ve hâkimlere emir ve ta
limat veremez; genelge ^gönderemez; tavsiye 
ve telkinde bulunamaz.» 

Maddedeki diğerleri de omların ierasına ait. 
Şimdi, 137 nci maddenin son fıkrası da; 

«Cumhuriyet Başisatvcısı, yüksek mahkemeler 
hâkimleri hakkındaki hükümlere tahidir» de-

} diğine göre" onlarla ilgili hükümlere ve haklara 
sahiptir demektir. 

Öyle ise emir lalamaz. Emir alamadığına gö
re; kimden emir alama.z? Bilhassa icra orga-
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nmdam emir ialanıaz. Kazai vazife görüyor. Bu 
şekilde bunun 137 nci maddeye aykırı olduğu 
da sabit oluyor. Benim verdiğim iki önergeden 
ibiri itiraz hakkının ferde tanınması, ferdin hu
kukuna hürmet edilmesi; ikincisi de, bu baş
savcıya verilen hak ve netice doğurmayacak 
temyiz karan ve ondan sonra Resmî Gazetede 
yayımlanmaya dair üç fıkranın da 'kaldırılma
sına aittir. Bu bakımdan huzurunuza gelmiş bu
lunuyorum. Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın 'Türkmen, önergenin 
aleyhinde konuşmak üze.re buyurunuz. 

SALİH TÜBKCVİEN (Ağrı) — Sayın Baş
kan ; 

Kıymetli .arkadaşım Xab.it Altan beyefendi 
bu maddede derpiş edilen kanun yararına boz
ma müessesesini Anayasaya aykırı buldular. 
Anayasanın 132 nci maddesine aykırı buldular. 
Çünkü; idarenin emir verme müessesesine ben
zer bir keyfiyet bulunduğuna işaret buyurdu
lar. 

NAHİT ALTAN (Çanakkale) — O ciheti 
değil. 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Türkmen, bi-
lâhara herhangi bir şey •olmasın diye tavzihini 
alayım. 

.Sayım Altan, Sayın Türkmen sizin görüşü
nüzü aynen ifade ettiler mi? Yoksa bir yan
lış durum mu var ? 

NAHİT ALTAN (Çanakkale) — Ferde hak 
tanınmadığı için, ferdin itiraz hakkım ileri sür
düm. Ondan sonraki fıkralar için de Başsavcı
nın hâkimle;r sınıfıma dahil olduğunu ve hâ
kini olduğu için de emir <a lamaya cağım söyle
dim. 

(BAŞKAN — Yani Anayasaya aykırı bul
dum eliyorsunuz. 

SALİH TÜRKMEN (Devamla) — Şimdi 
efendim, bir de ben a;rz edeyim. 

Bir defa ferde verilmeyen bir haktan bahset
tiler. Ferde verilmeyen hak olmakla beraber 
buradaki Başsavcılığa Adalet Bakanlığının lü
zum göstermesi halinde Başsavcılık makamının 
kamu yararına bozmak istemesinin sebebi; veri
len hüküm, verilirken kati mahiyette, yani tem
yize tabi olmayacak bir mevattan olacak; bir. 
Bir de; bu yola müracaat ederek Temyiz Mahke
mesinden geçmemiş bir karar olabilir. Fakat öy
le bir hal olabilir ki, bunun bu şekilde tekerrür 

etmesi aslında camia için, hukuk için zarar arz 
eder. Kanun lehine, kanun yararına bir bozma
nın faydalı olduğu görülür ve bu itibarla bu yol 
tanınıyor. Her fert kesin olan karar hakkında 
onu kabul etmeye mecburdur. Burada, da ya ve
rilen karar kabili temyiz değildir, veyahut da 
temyiz hakkım geçirmiştir, kesinleşmiştir; ama 
sonra görülüyor ki, bu hak eğer temyizden geç
se idi belki bozulurdu ve bu şeyin içtihat hali 
ne olacak"? Ama bu hadise de artık onun lehine 
bir netice doğurmaz; fakat hukuk bakımından 
ilân edilmek sureti ile hukuk âleminde fayda 
sağlar ve bunun için de böyle kanun yararına 
olduğu için fayda vardır. 

Buna rağmen şimdi burada buyuruyorlar k i ; 
savcılar da hâkim sınıfından okluğu için Adalet 
Bakanlığından emir alıyor. Adalet Bakanlığı 
savcıya her halükârda adlî bakımdan bir emir 
vermekle onun kaza vazifesine müdahale mahi
yeti olmaz. 

Adalet Bakanlığının yapılan bu müracaatta; 
yani fert, herhangi bir şahıs Adalet Bakanlığı
na müracaat ediyor, diyor ki; burada kanun ya
rarına bozma şartları vardır. Gelişi güzel gitme
sin diye Adalet. Bakanı Camiasında yetkili ma
kamlar tarafından, hakikaten kanun yararına 
bozulmayı mucip haller bulunur görüp, bir ta
leple birlikte evrakı savcılığa intikal ettirir ve 
savcılık ister. Nihayet bu da bir talep olduğu 
iç'n temyiz mahkemesi de bunun bulunup bu
lunmadığını tetkik eder, ona göre bir karar ve
rir. 

Bu itibarla bir emir ve Anayasaya da aykırı 
bir husus yoktur. 

Yalnız 2 bin liraya kadar olan kararların 
temyiz edilmemesi mahzurludur buyurdular; fa
kat çare olarak getirdikleri müessese, eğer de
selerdi ki, bu 2 bin lira fazladır, bin liraya ka
dar olsun veyahut bu kadar olsun, diğeri olsun 
deseydi iştirak ederdim. Ama bunu itiraz yoluy-
le başka bir mahkemeye götürmek doğru değil
dir. Bizim memleketimizde kanuna, teşkilât ka-

] nunumuza da aykırıdır. Bizde bir mahkemeden 
i sâdır olan kararın bozulması ancak kanunen üst 
| mahkeme olan temyiz mahkemesine verilmiştir. 
| İtiraz -'eklinde öbür mahkemeye gitti, o mahke-
I m e refikinin kararını esasten kararını bozmak 
! imkânı veriyoruz ki, bu o vakit işte kanuna ve 
j hâkimler arasındaki hiyerarşiye aykırı olur ve 
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buna imkân yoktur. Bu âdeta bir mahkemeyi 
diğer mahkemeye karşı istinaf mahkemesi, yeri
ne getirmektir ki, bugünkü teşkilât kanunumuz
da bu yoktur, istinaf mahkemesi kurmayı 
teklif ederlerse buna da iştirak ederim; ama 
'bu teşkilâtı, bu değişikliği yapmadan itiraz yo-
luyle bir mahkemenin kararım refikine bozdur
mak bugünkü teşkilât k,anunumuza ve hukuku
muza göre mümkün değildir. 

Bu itilbarla takririne, iştirak etmediğimi arz 
ediyorum. 

BAŞKAN — önergeye Hükümet ve Komis
yon katılıyor mu efendim? 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
BAŞKANI REFET RENDECİ (Samsun) — Sa
yın Başkan, kısaca şu ciheti arz edeyim : Bu 
madde temyize müracaatı tanzim ede-n bir mad
dedir ve burada bir değişiklik yapılıyor. Sadece. 
eskiden bu kadar miktar idi, şimdi 'bu kadar 
miktar diye haddi zatında arkadaşımızın tekli
fi, temyiz yolundan başka bir yol getirmektedir 
ki, bu maddenin diğer fıkralarına ve temyiz yo
lunun esasına aykırı düşer. Bu itibarla katılmı
yoruz. 

BAŞKAN — Hükümet?... 
ADALET BAKANI FEPIMİ ALPASLAN 

(Artvin) — Sayın Başkanım katılmıyoruz. Bu
rada Adalet Bakanlığının... 

(BAŞKAN — Aynı gerekçe ile mi katılmıyor
sunuz ? 

ADALET BAKANI FEHMİ ALPASLAN 
(Devamla) — Katılmıyoruz. Yalnız burada Ada
let Bakanlığının emir verme mevzuu yok, hiz
metini arz etme. Çünkü bizde hukuk bürosu var
dır, başsavcılıkta yoktur. Orası tetkik eder, baş
savcılık kendisi takdir eder bu davayı açıp aç
mama meselesini. Bunu bu şekilde tashih edi
yorum. 

BAŞKAN — Bu tavzihle ve evvelki gerek
çeyle katılmıyorlar. 

Hükümet ve Komisyon katılmıyor. 
Takriri oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden

ler... Etmeyenler... Takrir kabul edilmemiştir. 
İkinci takriri takdim ediyorum. 

Divan Başkanlığına, 
421 nci maddenin 3, 4, 5 nci fıkralarının me

tinden çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 
Çanakkale 

Nahit Altan 
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J NAHİT ALTAN (Çanakkale) — Esas ka-
I hul olunmayınca bunu geri alıyorum. 

BAŞKAN — Takriri geri aldılar. 
Maddeyi okunan şekliyle oylarınıza arz edi

yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 438. — Yargıtay temyiz incelemesini 
dosya üzerinde yapar. Ancak tüzelkişiliğin: fes
hine veya genel kurul kararlarının iptaline, ev
lenmenin butlanına veya feshine, boşanma veya 
ayrılığa, velayete, nesehe ve kısıtlamaya ilişkin 
davalarla miktar veya değeri on bin lirayı aşan 
alacak ve aym davalarında taraflardan biri tem
yiz dilekçesinde veya tamamlayıcı dilekçe, yahut 
cevap dilekçesinde duruşma yapılmasını istemiş 
ise Yargıtayca bir gün belli edilerek taraflara 
usulen tehligat yapılır. Tebliğ, tarihi ile duruş
ma günü arasında en az onbeş gün bulunması 
gerekir; taraflar gelmişlerse bu süreye bakıl
maz. 

G ö̂iıöv ve yetkiye ait kararların incelenmesin
de duruşma yapılmaz. 

Yargıtay, "birinci fıkra hükmü ile bağlı ol
maksızın bilgi almak üzere kendiliğinden, de du
ruşma yapılmasına karar verehilir. 

Duruşma günü belli edilen hallerde Yargı
tay, tarafları veya gelen tarafı dinledikten son
ra ve taraflardan hiçibiri gelmemiş ise dosya 
üzerinde, inceleme yaparak kararını o gün tef
him eder. 

Duruşma günü karan verilemeyen işlerin 
en geç yirmi gün içinde karara bağlanması zo
runludur. 

Kanunda ivedi olduğu bildirilen dava ve iş
lere ait Yargıtay incelemesi öncelikle, yapılır. 

Temyiz olunan hükmün, kanunun olaya uy
gulanmasında hata edilmiş olmasından dolayı bo
zulması gerektiği ve kanuna uymayan husus 
hakkında yeniden yargılama yapılmasına ihti
yaç duyulmadığı takdirde Yargıtay, hükmü de
ğiştirerek ve düzelterek onayabilir. 

Tarafların kimliklerine ait yanlışlıklarla ya
zı, hesap ve diğer açık ifade yanlışlıkları hak
kında da bu hüküm uygulanır. 

Hüli'üm sonucu, esas bakımından usul ve ka
nıyla uygun olup da gösterilen gerekçe doğru 
'görülmezse gerekçe değiştirilerek ve düzeltile-
rek hüküm onanır. 

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

Madde 440. — I - Yargıtay kararlarına kar
şı tefinim veya teibliğden itibaren 15 gün içinde 
aşağıdaiki sebeplerden dolayı karar düzeltilmesi 
istenıelhilir : 

1. Temyiz dilekçesi ve kanunî süresi içinde 
verilmiş olmaları şartıyle, tamamlayıcı dilekçe 
ve karşı tarafın cevap dilekçelerinde ileri sü
rülüp hükme ektisi olan itirafların kısmen ve
ya tamamen cevapsi'z bırakılmış olması, 

2. Yaügıtay kararında birbirine aykırı fık
ralar bulunması, 

3. Yargıtay incelemesi sırasında hükmün 
'esasını etkileyen belgelerde bir hile veya saihte-
liğin ortaya çıkması, 

4. Yargıtay kararının usul ve kanuna aykırı 
'bulunması, 

II - Yargıtay evvelce cevapsız bırakılan iti
razları kendi görüşüne göre hükme etki yapa
cak nitelikte bulmazsa karar düzeltilmesi isteği 
üzerine vereceği kararda bu itirazları reddeder
ken her biri hakkında gerekçe göstermek zo
rundadır. 

III - Yargılayın aşağıdaki kararlan hakkın
da karar düzeltilmesi yoluna gidilemez : 

1. 8 nci maddede gösterilen davalarla (II 
numaralı fıkrasının 7 numaralı bendindeki da
valar hariç) miktar veya değeri onlbin liradan 
az olan davalara ait hükümlerin onanması veya. 
'bozulmasına ilişkin kararlar, 

•2. Görev ve yetki ile hâkimin reddi, dava 
veya karşılık davanın açılmamış sayılması hak
kımdaki kararlara ilişkin olanlarla merci belir
tilmesi kararları, 

3. Hâkemlerin verdiği hükümlerin ve bu 
kanunun tahkim hükümlerine göre mahkemece 
verilecek kararların onanmasına veya bozulma
sına ilişkin kararlar, 

(BAŞKAN —• Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?... Yok. 

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

-HİLMİ SOYDAN (Maraş) — 4 neü fıkra 
okunmadı. 

BAŞKAN — O çıkarılmış efendim, öbür ta
raf okunuyor. 

Madde 507. — Basit yargılama usulü, ka
nunlarda sayılanlardan başka aşağıdaki haller
de de uygulanır : 
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1. 176 nci maddenin üç, dört, beş, altı, ye
di, sekiz, dokuz ve onuncu bentlerinde yazılı 
dâva ve işlerde, 

2. Tarafları dinlemek veya dosya üzerinde 
karar vermek hususunda kanunun malhkemeye 
takdir hakkı tanıdığı işlerde tarafların dinlen
mesine karar verilmiş olması halinde; şu ka
dar ki, kanunun 'başka bir yargılama usulü 
gösterdiği haller bunun dışındadır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?... Yok. 

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

Kabul edilen maddelerle birlikte çerçeve 
maddesi olan 1 nci maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 2. — 1086 sayılı Hukuk Usulü Mu
hakemeleri Kanununa, 113 ineli maddesinden 
sonra aşağıda yazılı 113/A maddesi eklenmiş
tir : 

Madde 113/A — İhtiyatî tedbir kararının 
uygulanması dolayısıyle verilen emre uymayan 
veya o yolda lalınmış tedbire aykırı davranış
ta bulunan kimse, eylemi T. C. Kanununa göre 
daha ağıır bir cezayı gerektirmediği takdirde, 
aidolduğu ceza mahkemesince bir aydan altı 
aya kadar hapisle cezalandırılır. 

HİLMİ SOYDAN (Maraş) — Müsaade eder 
misiniz Sayın Başkan ?. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Soydan. 
HİLMİ SOYDAN (Maraş) — Muhterem ar

kadaşlarım. 
Bu madde ile Ceza Kanununda gayrimen

kul veya menkul ihtilâflarına taallûk eden mev
zu üzerinde ciddî bir boşluk doldurulmuş bu
lunmaktadır. Bilhassa Anadolu'da gayrimen-
kullere hayli tecavüzler tahaddüs etmektedir. 
Burada •gayrimenkulun Anayasa bakımından 
teminat olarak korunması ilk tecavüzde, zil
yetlik hakkına dayanarak 5917 numaralı Ka
nun gereğince kaymakamlığa müracaat edilir, 
bu hususta karar verilir idi. Bu hususta müeyyi
deler konmuştur. Ayrı ayrı müeyyideleri vardır. 
Halbuki, bu bir idarî tedbirdir. Bu idarî tedbirde 
boşluk olduğu 'halde 17 senedir mahkemelerden 
verilen bir ihtiyatî tedbir ka.rarla.rına karşı 
aleyhe verilen şahıs kararı tanımayarak tek
rar tecavüz devam ettiği vakit müeyyideden 
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mahrumdur ki, , bu ikinci hukukun ancak bir 
tazminat dâvası açmak suretiyle Ceza Kanu
nunda boşluk olması nedeninden hareket ede
rek. bu meselede 'boşluk hissedilmiş; fakat maa
lesef 17 seneden bu tarafa da bu hoşlukla tat
bikat devam ede gelmektedir, Bu boşluğun dol
durulması sehehiyle Sayın Adliye Bakanı ar
kadaşımıza ve çalışan görevli arkadaşlarımıza 
teşekkürü bir borç bilirim. Ancak, 5917 numa
ralı Kanuna göre. vâki tecavüz bir şahıs tara
fından olduğu zaman tekrar tecavüzde, ceza 
tâyininde asgarî haddi 2 aydan 6 aya kadar de
miş. Burada 1 aydan 6 aya kadar, denmiştir. 
Buna adlî tedbir olarak itiraz etmiyorum ki 
bunun müeyyide itibariyle daha yüksek olması 
lâzımdır. Ancak, 5917 bir idarî tedbir olduğu 
halde burada vâki tecavüz bir şahıs olur, tek 
bir şahıs o gayrimenkule tecavüz etmiştir veya 
menkule, hangisi olursa olsun. Burada 1 ay
dan 6 aya kadar diyor ama, 5917'nin tatbika
tında. şöyle hükümler getirilmiştir ki bu hü
kümler ciddî olarak nispeten ihtilâfları önle
mektedir. Meselâ, hinden ziyade olur da 10 ki
şi, 5 kişi, 20 kişi okır silâhsız olur, veya bir
den ziyade olur da silâhlı olur ki Anadolu'da 
görüyoruz son hâdiselerde 20, 30, 40, 50 kişi 
müdahale ediyor. Kanun 'burada öyle bir hü
küm getirmiş ki, hir 'kişiyi esas almak üzere 
bir müeyyideyi getirmiştir, tek şahsı... Ve bura
da diyor k i ; «tedbire aykırı davranışta bulunan 
kimse, T. C. Kanununa göre daha ağır bir cezayı 

gerektirmediği...» Muhterem arkadaşlarım, ted
bire aykırı hareketle Ceza Kanunundaki boşluk 
bu madde, ile telâfi edilmiş bulunmaktadır. 
Bu boşluk telâfi edilirken bundan gayrî Ceza 
Kanununda hiçbir hüküm mevcut değildir. An
cak, kesinleşmiş ilâmlar hakkında icra teslimi 
yapıldıktan sonra, 309'dan sonra, birden ziya
de olursa, silâhlı olursa türlü hükümler getir
miştir eshabı müşeddide olarak, cezanın ziya-
deleştirici sebehi olarak. Binaenaleyh, burada 
5917'ye benzer bir hüküm de getirmediğimize 
göre şu getirilen hüküm ancak, tek müdahale 
eden silâhlı 'bir şahıs hakkındadır. Fakat, silâh
lı olup da, hirden ziyade olur veya yine birden 
ziyade olup da silhâlı olursa bunun hakkında 
Ceza Kanununda tek hir madde yoktur. 1 ay
dan 6 ayla kalmış 'bulunacağı hakkında. 

ıBu mevzuda teslim edilen ilâmlar hakkın
da, gayrimenkuller hakkında 309'dan sonra hü

kümler getirildiğine göre 'bendeniz buraya bir 
fıkra eklemiş bulunuyorum. Eğer yüksek he
yetinizce tasvip görürse .309 ve müteakip mad
delerin tatbiki suretiyle 'bu maddeyi sarahate 
getirmek lâzımdır. Çünkü T. C. Kanununun 
ağır hükümleri yok ki. T. C Kanununda böy
le hüküm yok. Bu önergem Riyasete verilmiş 
durumdadır. Önergemin kabulünü rica eder he
pinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
başka sayın üye?... Yok. Madde ile ilgili bir 
önerge var takdim ediyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Madde 113/A maddesine aşağıdaki fık

ranın eklenmesini arz ve rica ederim. 
Madde 113/A — Eğer tedbire aykıırı dav

ranışta bulunan kimse birden ziyade silâhlı 
veya silâhsız olursa T. 'C. Kanununun 309 ve 
mütehâki maddelerindeki hükümler tatbik edi
lir. 

Maraş İstanbul 
Hilmi Soydan Ekrem Özden 

BAŞKAN — Bu önergeye Hükümet ve ko
misyon katılıyor ,mu efendim "i 

ADALET BAKANI FEHMİ ALPASLAN 
(Artvin) — Sayın Başkan, (buna bir defa müte
baki kaydı ile katılmak kabil değil. Ayrıca 1 
aydan 6 aya kadar dediğine göre, silâhlı olur
sa daha yüksek verir, hâkimin takdiri içerisin
de mesele halledilir diye düşünüyoruz. Şimdi
ye kadar tamamdyle müeyyidesizdi. T. C. Ka
nununda daha ağır cezayı verdiği haller olmaz 
denildi. Olalbilir. Tedbir vazedilen hina yakılır, 
yıkılır, çalınır, binaenaleyh 'T. C. Kanununun 
daha ağır... 

BAŞKAN — Yani hülâsa, edersek, Sayın 
Soydan'm getirmek istedikleri hükmü ihtiva 
ediyor mu demek istiyorsunuz1? 

ADALET BAKANI FEHMİ ALPASLAN 
(Artvin) — O bakımdan değil. Biz tedbire bir 
madde getiriyoruz. Ceza Kanununda şimdi uzun 
boylu tetkikat yaparak bir netice arz edemeye
ceğiz. O itibarla katılmayı .mümkün görmü
yoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. Komisyon1?... 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU BAŞ

KANI REFET RENDEOİ (Samsun) — Sayın Baş
kan, şu ciheti arz edeyim; silâhlı ve saire ol
duğu zaman T. C Kanununda hunun ayrıca 
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maddeleri var. Toplu tecavüzler nasıl yapılır, 
silâhla nasıl yapılır... Ceza Kanununun başka 
hükümlerinde karşılamış. Bu usul kişi hakkın
da meseleyi getiriyor. Bu kâfidir, değiştirilme
sine lüzum yoiktur. Katılmıyoruz. 

HİLMİ SOYDAN (Maraş) — Ceza Kanu
nunda bir hüküm yok. 

BAŞKAN — Hükümet ve komisyon katnl-
mıyorlaır. Takririn dikkate alınması hususunu 
oylarınıza arz ediyorum. Ka'bul edenler... Et
meyenler... Ka'bul edilmemiştir. 

Maddeyi okunan şekli ile oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Bu kahul edilen 'madde ile birlik
te 2 nei maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — 6570 sayılı Gayrimenkul Kira
ları hakkındaki Kanunun 10 ncu maddesi yü
rürlükten kaldırılmıştır. 

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

Geçici maddeyi okutuyorum. 
Geçici madde — 1086 sayılı Hukuk Usulü 

Muhakemeleri Kanununun bu kanunla değiş
tirilen hükümlerinin ancak kanun yürürlüğe 
girdikten sonra açılacak dâvalarda uygulanması 
mümkündür. Şu kadar ki, bu kanunla eklenen 
113/A maddesi ile 176, 289 ve 507 nci madde
lerde değişiklik yapan hükümler, kanunun yü
rürlüğünden önce mevcut dava ve işlerde de 
uygulanır. 

•Kanun yürürlüğe girdiği tarihte mevcut dâ
valar bakımından, 409 ncu madde hükmü, bu 
maddedeki süreler kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihten itibaren üç ay sonra işlemeye başla
mak suretiyle uygulanır. 

BAŞKAN — Geçici madde üzerinde söz is
teyen sayın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 4. — Bu kanun yayımı tarihinden 30 
gün sonra yürürlüğe girer. 

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

Madde 5. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kamlar Kurulu, yürütür. 

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

Tasarının tümü üzerinde lehte, aleyhte söz 
isteyen sayın üye?... Yok. Tasarınım tümünü oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

3. — 506 sayılı Kanunun 73 ncü maddesinin 
'D) bendinin değiştirilmesine ve bu kanunu üç 
seçici madde eklenmesine dair kanun teklifinin 
''[illet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Sosyal İşler ve Bütçe ve Plân 
'•omisy onları raporları (M. Meclisi : 2/726; C. 
Senatosu : 2/39) (S. Sayısı : 215) (1) 

BAŞKAN — Bir önerge var takdim ediyo
rum. 

Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına 
Bugünkü gündemin «İki defa -görüşülecek 

•şler» bölümü 4 ncü sırasında yer alan «506 sa
vdı Kanunun 73 ncü maddesinin (D) (bendinin 
değiştirilmesine ve 'bu kanuna dört geçici mad
de eklenmesine dair kanun teklifi» inin, ikiyüz 
binden fazla işçi emeklisi, (malûllük, yaşlılık 
aylıklariyle ölen sigortalının hak sahibi kimse
lerine bağlanan) aylıklarının ayarlanması 'gibi 
önemli ve müsta-celiyet arz eden mahiyette ol
duğundan, 2 ve 3 sıra No. lanna takdimen gö
rüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Ali Rıza Uzuner 
Çalıışma Bakanı 

BAŞKAN — 215 sıra sayılı kanun teklifi
nin öncelikle 'görüşülmesi hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabnl edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

İvedilikle görüşülmesi hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
'bul edilmiştir. 

Lütfen Hükümet ve komisyon yerlerini al
sınlar. 

Çalışma Bakanı yerine Hükümeti Bakanlık 
müsteşarı yardımcısı Nuri Uzel temsil edecek
tir, belgesi Başkanlıktadır. 

(1) 215 S. Sayılı basnıayazı tutanağın so
nuna eklidir. 
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Raporun okunup okunmaması hususunu oy
larınıza arz ediyorum. Raporun okunmasını ka
bul edenler... Etmeyenler... Kalbul edilmemiştir. 

Teklifin •tümü üzerinde söz isteyen sayın 
üye?... Yok. Maddelere geçilmesini oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler.... Etmeyenler... 
Kalbul edilmiştir. 

506 sayılı Kanunun 73 ncü maddesinin (D) 
bendinin değiştirilmesine ve bu kanuna dört 

geçici madde eklenmesine dair kanun teklifi 

Madde 1. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar 
Kanununun 73 ncü maddesinin (D) bendi aşa
ğıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiştir. 

•D) Malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları 
primi, sigortalının kazancının % 13'üdür. Bu
nun •% 6 ŝı sigortalı hissesi, % 7'si de işveren 
hissesidir. 

Ancak, maden işyerlerinin yeraltı, işlerinde 
çalışanlar için malûllük, yaşlılık ve ölüm sigor
ta lan primi, sigortalının kazancının % 16'sidir. 
Bunun % 7'si sigortalı 'hissesi, % 9'u da işve
ren hissesidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kaibul edil
miştir. 

Madde 2. — 506 sayılı Kanuna aşağıdaki 
geçici maddeler eklenmiştir. 

Geçici madde 1. — Bu kanun yürürlüğe 
girdiği tarihte iş kazalariyle meslek hasta
lıkları sigortasından gelir almakta- olanlarla 
gelir bağlanmasına hak kazanmış olup henüz 
işlemi tamamlanmamış bulunanların gelirleri, 
1.4.1973 tarihinden başlamak üzere, iş kazası
nın vukubulduğu veya meslek hastalığının an
laşıldığı yıllara 'göre, aşağıda yazılı katsayılarla 
çarpılmak suretiyle artırılır. 

1968 veya daha eski yıllar 1,40 
1969 1,30 
1970 1,20 
1971 1,10 

Anoak yakardaki fıikra hükmünün 18 lira
dan daha az günlük kazançlara göre bağlan
mış olup 25.8.1971 tarih 1474 sayılı Kanunla 
bu sınıra yükselmiş olan gelirlerle uygulanma
sında, ıbu yükseltmeler nazara alınmaz. 

Artırılan gelir tutarı, 78 nci maddede ön
görülen günlük kazancın alt sınırına göre 
hesaplanacak gelir tutarından fazla olamaz. 

Yukardaki fıkralar, bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten sonra bağlanacak gelirler için 
de uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?... Komisyon Başkanı Sayın Atayurt, 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKA
NI FAİK ATAYURT (Uşak) — Sayın Baş
kan, arkadaşımız tarafından geçici 1 nci mad
de okunurken bir maddî hata yapıldı, bunun 
tashihi için söz almış bulunuyorum. 

BAŞKAN — Neresi efendim ? 
BÜTÇE YE PLÂN KOMİSYONU BAŞKA-

\TI FAİK ATAYURT (Uşak) — Birisi «1968 
veya daha eski yıllar» denmesi lâzımgelirken 
«yıllarda» şeklinde okundu. 

BAŞKAN —• Evet burada esası «yıllar» dır. 
BÜTÇE YE P I Â N KOMİSYONU BAŞKA

NI FAİK ATAYURT (Uşak) — İkincisi, on
dan sonra gelen «Ancak» ile başlayan fıkrada 
dördüncü satırda «Gelirlerle» diye maddî birr* 
hata yapılmış «gelirlere» şeklinde olacak. 

BAŞKAN — Burada «gelirlerle» basılmış 
matbaa hatası diyorsunuz. Bu, «gelirlere» şek
linde düzeltilmiştir. Peki efendim. 

Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?... 
Yok. Maddeyi bu tashih şekli ile oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Geçici madde 2. — Bu kanunun yürürlü
ce girdiği tarihte, malûllük, yaşlılık veya 
ölüm aylığı almakta olanlarla bu aylıklara hak 
kazanmış olup henüz işlemi tamamlanmamış bu
lunanların aylıkları, 1.4.1973 tarihinden baş
lamak üzere, aylığın hesabına esas olan ortala
ma yıllık kazancın tayininde nazara alman son 
takvim yularına göre, aşağıda yazılı katsayılar
la çarpılmak suretiyle artırılır. 

1968 veya daha eski yıllar 1,40 
1969 1,30 
1970 1,20 
1971 1,10 
Ancak malûllük veya yaşlılık aylıklariyle 

ölen sigortalıların hak sahibi kimselerine bağ
lanan aylıklara esas olan aylığın yıllık tutarı 
6.480 liradan az olup 25.8.1971 tarih ve 1474 
sayılı Kanunla ıbu hadde yükselmiş olan aylıik-
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larcü artmlmasmda, yukarda yazılı .katsayı
lar, aylığın bu hadde yükselmesinden önceki 
tutarlarına uygulanır. 

YukardaM fıkralar, bu kanun yürürlüğe 
girdiği tarihten sonra bağlanacak aylıklar için 
de uygulanır. 

'506 sayılı 'Kanunun 1186 sayılı Kanunla de
ğiştirilen 96 nci maddesi hükmü sakindir. 

(BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil-
miıştiır. 

Oeçici madde 3. — 991 sayılı Kanunla 
Sosyal Sigortalar Kurumuna devredilen Askerî 
Faibrikalar Tekaüt ve Muavenet Sandığı ile 
Devlet Demiryolları ve Limanlaırı İşletmesi Ge
nel Müdürlüğü İşçileri Emekli Sandığı mev
zuatına g*öre (bağlanmış iş 'kazası, -emekli, âdi 
malûllük, vazife malûllüğü, dul ve yetim aylığı 
-almakta olanlarla 'bu aylıklara hak kazanmış 
olup henüz işlemleri tamamlanmamış bulunan
larım bu aylıkları 1.4.1973 tarihinden başlamak 
üzere geçici 1 veya geçici 2 ırci maddelerde be
lirtilen katsayılarla çarpılmak suretiyle ve bu 
maddelerde belirtilen esaslara göre artırılır. 

(BAŞKAN — Madde üzerimde söz isteyen sa
yın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kafimi edil
miştir. 

Geçici madde 4. —• Geçici 1 nci ve 2 nci 
maddeler gereğince yapılacak aylık ve gelir ar
tırmaları, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren en çok 9 ay içinde tamamlanır. 

'Sosyal Sigortalar Kurumunun bu işler için 
görevlendirilecek personeline, yukarda yazılı 
süre içinde, ayda 80 saati geçmemek üzere faz
la çalışma yaptırılabilir. Ödenecek fazla çalış
ma ücreti, Bütçe Kanunundaıki sınırları aşma
mak üzere, Kurumun Müdürler Kurulunca tes
pit edilir. 

BAŞKAN — -Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kahul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Kabul edilen 1, 2, 3, 4 geçici madde ile bir
likte çerçeve olan ikinci maddeyi oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

İSA H. BİNGÖL (Muş) — Sayın Başkan, 
geçici ikinci maddede 1968 yılı veyahut eski 

yıllarda 1,40 diye, ben dm rakamın tavzihi ko
nusunda bir sorum olacak komisyondan... 

BAŞKAN — O geçti efendim, onun için 
usulümüze uygun düşmeyecek, özür dilerim. 

İSA H. BİNGÖL (Muş) — Bir değişiklik 
olmayacak, sadece tavzihini istiyorum. 

Madde 3. — Bu kanun yayımı tarihini ta-
kibeden .aybaşından itibaren yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

Madde 4. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Teklifin tümü üzerinde lehte Sayın Öztürk-
çine. 

İSA H. BİNGÖL (Muş) — Sayın Başkan, 
müsaade ederseniz -ben konuşmayacağım, sa
dece 'bir hususun tavzihini rica edeceğim. 

BAŞKAN — Onu ıSayın Öztürkçine konuş
masında söylesin, isterseniz size de aleyhinde 
söz veririm, sorarsınız efendim. 

İSA H. BİNGÖL (Muş) — Çok teşekkür 
ederim Sayın Başkan. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

Maddelerdeki 1968 1,40; 1,30; 1,20; 1,10; 
•% 40, ••% 30, % 20, %10 şeklindedir ve 1968 ve 
daha eski yıllara ait almış oldukları aylıkları
na 1968de % 40, 19'69'da % 30, 1970'de % 20, 
1971de % 10 olmak suretiyle bir zam görmek
tedir. 

Bu konuda bendeniz, Devlet memurlarının 
almış oldukları aylıkları malûmuâliniz katsayı
ya göre istiabetmektedir. 

Bu katsayı değiştiği müddetçe, emekli olan 
memurların da katsayısı otomatikman yeni bir 
kanuna lüzum kalmadan emekli maaşı artıyor. 
Bu büyük bir sosyal aşamadır. Eskiden emek
li olan .memurlarımız, çok cüzî maaş alırlar idi. 

-Meselâ ibu memlekıetin - lıer zaman konuşu
rum - millî mücadelesinde büyük emeği geç
miş olan bir orgeneral 1101 sayılı Kanun çık
madan önce, bir assulbayım aldığı emekli maa
şından üç defa daha aşağı -bir maaş alıyor idi. 
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Adalet P a t i s i .iktidarı, Sayan .Süleyman De-
mirel Hükümeti büyük ibir anlayışla 1.101 sayılı 
Kanunu Yüce Meclislerin iltifatına mazhar ol
mak suretiyle, 'bugünkü ordu komutanı, bugün
kü vali, bugünkü kaymakam ne emekli maaşı 
alıyor ise, 1950 yılından önce emekli olanlar da 
aynı emekli maaşını almaktadırlar. İşçilerimize 
gelince, bunların hayat pahalılığının artması 
karşısında, emekli maaşları ancak palyatif bir 
tedavi ile zaman zaman çıkartılan kanunlar ile, 
emekli olabilme imkânlarını Yüce Meclislerin 
gayretiyle bu imkân sağlanıyor idi. Bu teklif
te aşağı - yukarı bu imkânı sağlamaktadır. Bâ
zı 'emekli olan işçilerimiz veya emekli olacak 
olan işçilerimiz, İbizim yarın emekli okluğumuz 
zamandaki 'seyyaliyet durumu ne olacaktır, biz 
yine aynı düzen üzerinden mi emekli olacağız, 
sözlerine .açıkça ifade etmek isterim ki, bu ka
nun yürürlüğe girdiği tarihten sonra da emekli 
olacak olanlara da otomatikman bu hususlar 
uygulanacaktır. Bir nevi esnell - mobil sistemi 
de, emekli olan işçilerde de uygulama imkânı 
bulunacaktır. Emekli olan işçilerimize ve onla
rın dul ve yetimlerine kanunun hayırlı olması
nı isterim. Ne yazık ki Millet Meclisinin ufak 
bir dikkatsizliği yüzünden kanun tekrar Mecli
se gitmek zorunda kalacaktır. Birkaç defa ge
çici komisyona gitmesine rağamen, «üç geçici 
madde» diyor. Halbuki dört geçici madde var. 
Bu nedenle ve bâzı prim artırmaları ve müd
detinde değişiklikler olması suretiyle Yüce Mec
lise çıkacaktır. Biran evvel kanunlaşırsa, bü
yük adaletsizlik halinde devam eden yara, Yü
ce Parlâmentomun sosyal anlayışı sayesinde sa
rılmış olacaktır. ıSayın Çalışma Bakanlığından 
istirhamım 'geçici 4 ncü maddeyi rahatlıkla yü
rütebilmelidirler. Zira 1186 sayılı Kanunda da 
tesadüfen geçici bir 4 ncü madde vardır. Bu iş
lerde çalışanlara fazla mesai ücreti verilmesini ön
gördüğü halde, müdürler kurulunun çıkarttığı 
80 numaralı bir karar ile bu, fazla mesaiyi ve
remedi, hayli işçi arkadaşlarımız 10 - 15 ay 
gibi emekli maaşı alma durumundan mahrum 
kalmışlardır... 

BAŞKAN — Sayın Öztürkçine, tümü üze
rinde bu kadar uzun konuşulmaz. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (Devamla) — .İstir
hamım odur ki, bu geçici 4 ncü maddeyi rahat
lıkla işlet ebilmelidirler. 

Kanunun hayırlı -ve uğurlu olmasını »dilerim. 
BAŞKAN — Sayın Bingöl, aleyhinde. 
İSA BİNGÖL (Muş) — Sayın Başkan, de

ğerli senatörler; 
Bendenizin arzım çok kısa olacaktır. Ka

nunun ikinci maddesinin geçici birinci mad
desinde ve geçici 'ikinci maddesinde ilâveler 
yapılmaktadır, bir eklem yapılmaktadır. Nis
petler 1,40, 1,30, 1,20, 1,10 olarak müddetlere 
göre kabul edilerek artırDİnıaktadır. 

Benim şimdi tavzihini istirham ettiğim 
konu şu: «... İş kazasının vuku'bulduğu veya 
meslek hastalığının anlaşıldığı yıllara göre, 
aşağıda yazılı kat sayılarla çarpılmak sure
tiyle arttırılır :» 

Şimdi, bir konuyu artırmak için belirli 
katsayı ile çarptığınız zaman tutarını ilâve 
etmek mânasına gelir. Ben buradaki ifade 
ile, kanunun kastettiği mâna arasında yüz
de yüz fark bulduğum için, kanunun ifade-
'siinde yüzde yüz bir fark gördüğüm için, yan
lış anlama olmamasını temin edebilme kastı 
ile yetkililerin bu konuyu vuzuh ile ifade ede
rek zapta geçirmelerini ve bir yanlış anlama
ya mahal vermemelerini düşünerek bu ko
nuşmamı yapmış bulunuyorum. 

Şimdi, 1,40 ile - katsayı 1,40 çarpılarak ar
tırılır, denilince, konunun esası, ücretin esası 
100 lira ise, 1,40 ile çarpıldığı zaman 140, bu ar
tırılır 240 olur; ama hattızatında artırılan ko
nu 0,40 yüz liranın 40 lira artırılması suretiy
le 140 lira olmasıdır. Burada bir yanlış an
lama olaibilir. Bunu vuzuha kavuşturmalarını 
Komisyondan veya Hükümetten istirham edi
yorum. Benim kastım % 140 değil, % 40 ola
rak, % 30 olarak, % 20 olarak, % 10 olarak 
tavzihen zapta geçirilmesini temin etmektir. 
Tavzih edilirse, memnun olurum ve bu suret
le de daha çok açıklanmış olur. Bunu Komis
yondan veya Hükümetten istirham ediyorum. 

Teşekkür ederim. 

BÜTÇE YE PLÂN KOMİSYONU BAŞKA
NI M. FAİK ATAYURT (Uşak) — Söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Usulden değildir, müzakere 
bitmiştir; ama bir kitleyi ilgilendirdiği için 
vuzuh getirmesi bakımından çok kısa bir açık
lama yapabilirsiniz. 

Buyurun. 
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BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKA
NI M. FAİK ATAYURT (Uşak) — Sayın Baş
kan, 

Sayın Bingöl tarafından geçici madde 2 
hakkında dermeyan edilen tereddüde Komis
yon olarak arzı cevap ediyorum. 

1968 veya daha eski yıllarda emekli olan
ların halen almakta bulundukları emeklilik 
maaşları 1,40 emsal ile z a rb edilerek ödenecek
tir. Bunun delâlet ettiği mâna; % 40 artırma 
yapılacak demektir. 

Keza 1969 1,30'dur, yine % 30 artırılacak 
mânasındadır. 

BAŞKAN — Tamam efendim, teşekkür 
ederim anlaşılıyor. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKA
NI M. FAİK ATAYURT (Uşak) — Sayın Baş-
'kanım, müsaade ederseniz bir noktayı daha 
izafe- etmek mecburiyetindeyim. Çünkü maddî 
bir yanlışlık olmasını önlemek bakımından bu
na mecburum. 

11 nci sayfada matıbaaJhatası olarak bâzı 
baskılarda 25-9... 

BAŞKAN —• Onları biz düzelttik efendim, 
düzelterek okuduk. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKA
NI M. FAİK ATAYURT (Uşak) — Düzeltile
rek okutulmıuştur, tekrar bunu arz ediyorum. 

BAŞKAN — Evet düzeltilerek okundu, pe
ki efendini-. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKA
NI M. FAÎK ATAYURT (Uşak) — Sayın Baş
kanımı, müsaade ederseniz raporumuz okun

mamıştır; fakat bir hususu ifadeye tekrar te-
yiden mecburum. O da şudur; Sosyal Sigorta
ların finansman durumu, malî imkân ve kay
nakları tükenmek ve fcitmek üzeredir. Rapo
rumuzda bununla alâkalı olarak gayet ente
resan bilgiler arz edilmiş bulunmaktadır. Sa
yın Hükümetten tekrar Yüce Senatonun huzu
runda arz ediyorum ki, bunlara âcil ve ciddî 
tedbirler alınarak... 

BAŞKAN — Bunları istirham ediyorum 
lütfedin müzakere bitmiştir. 

Teklifin tümünü oylarınıza arz ediyorum. 
Kalbul edenler... Etmeyenler... Teklif kabul edil
miştir. 

4. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Ne
cip Mirkelâmoğlu'nun, yasama dokunulmazlığı
nın kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/100), (S. Sayısı : 195) (1) 

BAŞKAN — Bir önerge var takdim ediyo-
ram. 

Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına 
Gündemin «Tüzük gereğince bir defa görü

şülecek işler» bölümünde bulunan 216 sıra sayı
lı rapor ile dokunulmazlıikılanla ilgili işlerin ön
celikle görüşülımesini arz ve teklif ederim. 

Anayasa ve Adalet Komisyonu 
Başkanı 
Samsun 

Refet Rendeca 

BAŞKAN — Gündemimizde bulunan yasa
ma dokınjuıknadiîklarınijn kaidırııLması ile igiM 
anaddelerin görüşülmesi hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Rapor kusa olduğu için, okutuyorum. 

(Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 
okundu.) 

BAŞKAN — Rapor üzerinde söz isteyen sa
yın üye?... Yok. Raporu oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Rapor kabul edil
miştir. 

5. — Cumhuriyet Senatosu TJrfa Üyesi Ha
san Oral'ın, yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa 
ve Adalet Komisyonu raporu (3/75), (S. Sayı
sı : 196) (2) 

BAŞKAN — Anayasa ve Adalet Komisyonu 
raporunu okutuyorum. 

A. NUSRET TUNA (Kastamonu) — Sayın 
Başkan, sadece hüküm kısmı okunsun. 

BAŞKAN — Evet, hüküm kusanımı okutuyo-
ırum. 

(Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 
okundu.) 

(1) 195 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonu
na eklidir. 

(2) 196 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonu
na eklidir. 
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BAŞKAN — Rapor üzerinde söz isteyen sa
yın üye?... Yok. Raporu oylarmüza arz ediyorum. 
Kaibul edenler... Etmeyenler... Rapor kamil edil
miştir. 

6. — Cumhuriyet Senatosu Ordu Üyesi Selâ-
hattin Acar'ın, yasama dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet Komisyonu raporu. (3/146), (S. 
Sayısı : 197) (1) 

BAŞKAN — Anayasa ve Adalet Komisyonu 
raporunu okutuyorum. 

(Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 
okundu.) 

BAŞKAN — Rapor üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.,. Yok. Raporu oylarınıza aırz ediyorum. 
Kabul ederiLer... Etmeyenler... Rapor kaibul edil
miştir. 

7. — Cumhuriyet Senatosu Elâzığ Üyesi Ce
lâl Ertuğ'un, yasama dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet Komisyonu raporu (3/10), (S. 
Saıjısı : 198 ) (2) 

BAŞKAN — Anayasa ve Adalet Komisyonu 
raporunu okutuyorum. 

(Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 
Okundu.) 

BAŞKAN — Rapor üzerinde söz isteyen sa
yın üye?... Yok. Raporu oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Rapor kabul edil
miştir. 

8. — Cumhuriyet Senatosu Trazon Üyesi 
Ali Şakir Ağanoğlu'nun, yasama dokunulmaz
lığının kaldırılması hakkında Başbakanlık tez
keresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonu rapo
ru (3/231), (S. Sayısı : 199) (3) 

BAŞKAN — Antayasa ve Adalet Komisyonu 
raporunu okutuyorum. 

(Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 
okundu.) 

(1) 197 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonu
na eklidir. 

(2) 198 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonu
na eklidir. 

(3) 199 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonu
na eklidir. 

BAŞKAN — Rapor üzerinde söz isteyen sa
yın üye?... Yok. Raporu oylarınıza arz ediyorum. 
Kaibul edeniLer... Etmeyenler... Rapor kaibul edil
miştir. 

9. — Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üye
si Halil Tunç'un yasama dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu raporu. (3/239), (S. Sayısı : 
200) (1) 

BAŞKAN — Anayasa ve Adalet Komisyonu 
raporunu okutuyorum. 

(Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 
okundu.) 

BAŞKAN — Rapor üzerinde söz isteyen sa
yın üye?... Yok. Raporu oylarınıza arz ediyorum. 
Kaibul edenler... Etmeyenler... Rapor kaibul edil
miştir. 

10. — Cumhuriyet Senatosu Afyon Karaihi-
sar Üyesi Kemal Şenocak'ın yasama dokunulmaz
lığının kaldırılması hakkında Başbakanlık tezke
resi ve Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu. 
(3/248), (S. Sayısı : 201) (2) 

BAŞKAN — Anayasa ve Adalet Komisyonu 
raporunu okutuyorum. 

(Anayasa ve Adalet Komiisyonıu raporu 
dkunJdu.) 

BAŞKAN — Rapor üzerinde söz Meyen sa
yın üye?... Yok. Raporu oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Rapor kabul edil
miştir. 

Cuımburiyet Senatosu İzmir Üyesi Sayın Ne
cip Mirkelâmoğlu'nun, Cumhuriyet Sentaosu Ur-
fa Üyesi Sayın Hasan Ora!'m, Cumhuriyet Se
natosu Ordu Üyesi Sayın Selâhaıttin Acar'ın, 
Cumhuriyet Senatosu Elâzığ Üyesi Sayın Ce
lâl Ertuğ'un, Cumhuriyet Senatosu Traibzon 
Üyesi Sayın Ali Şakir Ağamoğlu'nun, Cumhuri
yet Senatosu Kontenjan Üyesi HaM Tunç'un, 
Cumhuriyet Senatosu Afyon Karahisar Üyesi 
Sayın Kemal Şenocak'ın yasama dokuraulm'azlık-
larmın kaldırılması, Yüksek Heyetin kaırarmoa 
devre sonuna bıtrakılmıştur. 

(1) 200 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonu
na eklidir. 

(2) 201 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonu
na eklidir. 
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11. — Cumhuriyet Senatosu Niğds Üyesi 
Kudret Bayham'ın, yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Basbakanîık tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu (3/247), 
(S. Sayısı: 216) (1) 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Niğde 
Üyesi Kudret Bayfran'laı yaşanma dokunulmazlı-
ğırıııı kaldırılması hakkında Anayasa ve Adalet 
Komisyonu raporunu okutuyorum. 

(Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 
okundu.) 

BAŞKAN — Rapor üzerinde söz isteyen sa
yın üye!... Yok. Raporu oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Rapor kabul edil
miştir. 

Cumhuriyet Senatosu Niğde Üyesi Sayın 
Kudret Bayhan'ın yaisama dokunulmazlığı kal-
durflımştır. 

12. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Ah
met Yıldızhn ya&mna dokunuhtıazlıgınm kaldı-

(1) 216 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonu
na eklidir. 

. . . . > » . . 

rtöması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyo
nu raporu. (3/1000), (S. Sayısı : 218) (1) 

BAŞKAN — Anayasa ve Adalet Komisyonu 
raporunu okutuyorum. 

(Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 
okundu.) 

BAŞKAN — Rapor üzerinde söz isteyen sa
yın üye?... Yok. Raporu oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Rapor kabul edil
miştir. 

Cumhuriyet Senatosu Taiî Üyesi Sayın Ah
met Yıldız'm yasama doikunulmazlığı hakkında
ki Anayasa ve Ada/let Komisyonu raporu kabul 
edilmiştir. Devre sonu olmadığı için, üyelik sı
fatının sona ermesine talik edilmiştir. 

Gündemimd'zin diğer maddeleriyle ilgili ze
vat ulunmadığı cihetle, 15 . 2 . 1973 Perşembe 
günü saat 15.00'te toplanmak üzere Birleşimi ka
patıyorum. 

Kapanana saati : 18,25 

(1) 218 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonu
na eklidir. 
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Cumhuriyet Senatosu 

GÜNDEMİ 
32 NCI BİRLEŞİM 

14 . 2 . 1973 Çarşjaimtra, 

Sajat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ (GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

1. — Komisyonlarda (açık üyteliiklefre seçim. 

B - İKİNCİ DEFA (OYA KONULACAK 
İŞLER 

n 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

m 
ÖNCELİKLE ıGÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK (GEREĞİNCE !BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Haindi özer'in, demokratik Cumhuriyet düzeni
ni yok etmek amacını güdenlerin adalete teşri
hi hususunda Senato araştırması isteyen öner
gesi (10/45) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dikeçligil'in, Ankara İmar Limited Şir
ketine dair Senato araştırması isteyen önergesi 
(10/2) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker'in, Sosyal Sigortalar Kurumunun 
içinde bulunduğu duruma dair Senato araştır
ması isteyen önergesi (10/3) 

4. — Tevfik Fikret Lisesi hakkında kuru
lan Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komisyo
nu raporu (10/46) (Dağıtma tarihi: 27 . 9 .1972) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Tur
gut Gülez'iıı, Anayasanın 78 nci maddesi muva
cehesinde Bolu Çimento Fabrikası İdare Mec
lisi Reisliği sıfatıyle senatörlük sıfatının bağda
şıp bağdaşmayacağına dair, İstanbul Üyesi Ek
rem özden'in önergesi ve bu hususta Başkan
lık Divanının 1 Haziran 1970 tarih ve 28, 10 
Temmuz 1972 tarih ve 31 sayılı kararları (Da
ğıtma tarihi : 18 . 7 .1972) 

6. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Ne
cip Mirkelâmoğlu'nun, yasama dokunulmazlığı
nın kaldırılması hakkında Başbakanlık tezke
resi ve Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu. 
(3/100), (S. Sayısı : 195) (Dağıtma tarihi : 
6 .2 .1973) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Urfa Üyesi Ha
san Oral'm, yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anaya
sa ve Adalet Komisyonu raporu. (3/75), (S. 
Sayısı : 196), (Dağıtma tarihi : 6 .2 .1973) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Ordu Üyesi Selâ-
Kattin Acar'ın, yasama dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet Komisyonu raporu. (3/146), 
(S. Sayısı : 197) (Dağıtma tarihi: 6 .2 .1973) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Elâzığ Üyesi Cer 
lâl Ertuğ'un, yasama dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında, Başbakanlık tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet Komisyonu raporu. (3/10), (S. 
Sayısı : 198) (Dağıtma tarihi : 6 . 2 .1973) 

10. — -Cumhuriyet Senatosu Trabzon Üyesi 
Ali Şakir Ağanoğlu'nun, yasama dokunulmaz
lığının kaldırılması hakkında Başbakanlık tez
keresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu. 
(3/231), (S. Sayısı : 199) (Dağıtma tarihi : 
C. 2.1973) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyer 
si Halil Tunç'un yasama dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu raporu. (3/239), (S. Sa
yısı : 200) (Dağıtma tarihi : 6 . 2 .1973) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Afyon Karahisar 
Üyesi Kemal Şenocak'm yasama dokunulmazlı
ğının kaldırılması hakkında Başbakanlık tezke
resi ve Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu. 
(3/248), (S. Sayısı : 201) (Dağıtma tarihi : 
7 .2 .1973) 

13. — Cumhuriyet Senatosu Niğde Üyesi 
Kudret Bayhan'm, yasama dokunulmazlığının 



kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu (3/247), 
(S. Sayısı : 216) (Dağıtma tarihi : 6 . 2 .1973) 

14. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Ah
met Yıldız'm yasama dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyo
nu raporu. (3/1000), (S. Sayısı : 218) (Dağıt
ma tarihi : 8 . 2 . 1973) 

V 

İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİM31 GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — 7116 sayılı İmar ve İskân Bakanlığı 
Kuruluş ve Görevleri hakkındaki Kanuna bil
ek madde eklenmesine dair kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum

huriyet Senatosu Bayındırlık, Ulaştırma ve 
İmar - İskân ve Bütçe ve Plân komisyonları ra
porları (M. Meclisi : 1/543; Cumhuriyet Sena
tosu : 1/145) (S. Sayısı : 188) (Dağıtma Tari
hi : 26 . 1 .1973) 

2. — 506 sayılı Kanunun 73 ncü maddesinin 
(D) bendinin değiştirilmesine ve bu kanıma üç 
geçici madde eklenmesine dair kanun teklifinin 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Sosyal İşler ve Bütçe ve Plân 
komisyonları raporları (M. Meclisi : 2/726; C. 
Senatosu : 2/39) (S. Sayısı : 215) (Dağıtma 
Tarihi : 8 . 2 . 1973) 

3. — 1086 sayıh Hukuk Usulü Muhakemeleri 
Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve 
bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkında 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa 
ve Adalet Komisyonu raporu (Millet Meclisi : 
1/717; Cumhuriyet Senatosu : 1/149) (S. Sayı
sı : 220) (Dağıtma tarihi : 12 . 2 .1973) 

....>... > o < ...<.... 
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7116 sayılı İmar ve İskân Bakanlığı Kuruluş ve Görevleri hak
kındaki Kanuna bir ek madde eklenmesine dair kanun tasarısı
nın Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar - İskân ve Bütçe ve Plân 

komisyonları raporları (M. Meclisi : 1/543; C. Senatosu : 1/145) 

(Not : M. Meclisi «3. İSayusı : 1684) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 6 . 1 . 1973 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 4637 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 4 . 1 . 1973 tarihli 33 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işara oyla kabul edilen, 7116 sayılı imar ve İskân Bakanlığı kuruluş ve görevleri hakkındaki Ka
nuna bir ek madde eklenmesine dair kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Sabit Osman Avcı 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasarı 12 . 11 . 1971 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 4 . 1 . 1973 tarihli 33 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. 
(Millet Meclisi S: Sayısı : 684'e 1 nci ek) 

Bayındırlık; Ulaştırma ve İ m r iskân Komisyonunun raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bayındırlık; Ulaştırma ve 9.1. 1973 
İmar İskân Komisyonu 
Esas No. : 1/145 
Karar No. : 6 

YÜKSEK (BAŞKANLIĞA 

•Millet Meclisinin 4 . 1 . 1973 tarihli 33 ncü 'Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
îşari oyla 'kabul edilen, 7116 sayılı İmar ve İskân Bakanlığı Kuruluş ve Görevleri hakkındaki Ka
nuna bir ek madde eklenmesine dair kanun tasarısı, ilgili Bakanlıklar temsilcilerinin de iştirak-
lamyle Komisyonumuzun 9 . 1 . 1973 tarihli Birleşiminde tetkik ve müzakere edildi. 

Tasarı gerekçesinde arz ve izah edilen hususlarla beraber Hükümet temsilcilerinin tamamlayı
cı beyanlarından sonra, Komisyonumuz; Millet Meclisi Gıenel Kurulunca kabul edilen metnin ay
nen kaibulüne, 
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Havalesi gereğince Bütçe ve Plân Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa su
nulmasına karar vermiştir. 

Bu Kanunda Başkan 
Sözcü 
Konya 

Fakih Özlen 

Kâtip 
Erzincan 

Fehmi Raysıoy 
Bulunamadı 

C. Bşk. S. Üye 
Cihat Alpan 

Erzurum 
Osman Alihocagü 

Mardin Aydın Bolu 

Buluiiııaımıaldı 

Erzurum 
Albdumiafhanıaın Bayar Celâlettin Coşkun Turgut Yaşar Gülez Saîkıp Hatuınıoğkı 

Bulunamadı 

Çanakkale 
Ziya Termen 

Giresun 
İhsan Topaloğlıı 

Bilecik 
M. Orhan Tuğrul 

Tabiî Üye 
Söz hakkım saklıdır 

Haydar Tunçkanat 

Çorunu 
Safa Yolcuk 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 
Cumhuriyet Senatosu 

Bütçe ve Plân Komisyonu 11 . 1 . 1973 
Esas No. : 1/145 
Karar No. : 76 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

Millet Meclisinin 4 Ocak 1973 tarihli 33 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek işari 
oyla kabul edilen, 7116 sayılı İmar ve İskân Bakanlığı Kuruluş ve Görevleri hakkındaki Kanuna bir 
ek madde eklenmesine dair kanun tasarısı, Millet Meclisi Başkanlığının 6 Ocak 1973 tarihli ve 4637 
sayılı yazılarıyle Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmekle, komisyonumuzun 11 Ocak 1973 
tarihli Birleşiminde, İmar ve İskân, Maliye bakanlıkları ve Başbakanlık: Devlet Personel Dai
resi temsilcileri de hazır bulundukları halde tetkik ve müzakere olundu. 

I) Tasarı, İmar ve İskân Bakanlığının, zaruri hallerde, özel bir meslek bilgisine ve ihtisasına 
ihtiyaç, gösteren geçici işlerde, Maliye Bakanlığı ve Başbakanlık Devlet Personel Dairesinin görüş
lerine dayanarak, Bakanlar Kurulu kararıyle sözleşmeli yerli ve yabancı personel çalıştırabilme-
sini öngörmektedir. 

imar ve İskân Bakanlığı Kuruluş ve Görevleri hakkındaki 7116 sayılı Kanunun 2 nci maddesi, 
yurdun bölge, şehir, kasaba ve köylerinin imar plânlarını hazırlamak, tatbik etmek, memleketin 
bünyesine uygun mesken politikasını tespit ve takibetmek, memleketin şart ve imkânlarına göre yapı 
malzemelerini temin etmek, bölge plânları için ilgili bakanlıklarla etütler yapmak, yurdun nüfus 
kesafeti, toprağı dar bölgelerin etüdü, göçmen ve mültecilerin iskânı, her türlü âfetlerden önce ve 
sonra gerekli tedbirleri almayı ve bütün bu işlerin ifası için gerekli etüt ve araştırmaları en iyi şe
kilde yapmayı bu Bakanlığın görevleri olarak saymaktadır. 

Yukarıda sayılan görevleri en iyi şekilde yapabilmek için Bakanlığın her zaman uzman elemana-
ihtiyacı olacaktır, özel bir meslek bilgi ve ihtisasını gerektiren geçici işlerin mevcudiyetinde ve sa
dece bu zorunlu hallerde bakanlık uzman kadrosunun, yerli ve yabancı mütehassıslar ile geçici 
olarak telâfisi zorunludur. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 188) 
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Nitekim, özellikle büyük illerimizde gerçekleştirilmek zorunluğu ile karşı karşıya bulunulan altyapı vo 
metropoliten tesislerine ilişkin proje ve tahakkuk çalışmalarında bu zorunluluk ortaya çıkmış ve 
her biri milyarlarla ifade olunan bu yatırımları yürütebilecek özel ihtisas erbabının Devlet Memur
ları Kanunun yürürlükteki hükümleri uyarınca Bakanlık bünyesinde istihdamının imkânsızlığı 
karşısında bu imkânları sağlayarak gerçekleştirici rol oynayabilecek niteliği gözetilerek tasarı, Ko
misyonumuzca da benimsenmiştir. 

II. - Millet Meclisi metninin 1, 2 ve 3 neü maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
III. - İmar ve îsfkân Bakanlığının özellikle büyük illerimizde ivedilikle gerçekleştirmek zo-

runluğunda bulunduğu hizmetlerim yerine getirilebilmesini sağlamak amaeıyie bu Bakanlığa 
ihtiyaç duyulan uzman kişileri çalıştırmak imkânı veren tasarının bu mahiyeti gözeıti'lerek Ge
nel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunulması da karar altına 
alınmıştır. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek [Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan Başkan V. Sözcü Kâtip 
Uşak Gaziantep Afyon Karahisar İ. Yetiş 

M. F. Atayurt S. Tanyeri K. Karaağaçlıoğlu Ankara 
Toplantıda bulunamadı. 

Ankara C. Bşk. Seç. Üye Edirne Kocaeli 
Y. Köker 8. Babüroğlu 31. N. Ergeneli L. Tokoğlu 

Kütahya Manisa Ordu Tabiî Üye 
1. E. Erdinç D. Barutçuoğlu B. S. Baykal K. Karavelioğlu 

Raporlu Raporlu 

Tabiî Üye Urfa 
M. Özgüneş t. E. Karakapıct 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 188) 



Millet Meclisinin (kabul 
ettiği metin 

7116 sayılı İmar-ve İskân Ba
kanlığı Kuruluş ve görevleri 
hakkındaki Kanuna bir ek 
madde eklenmesine dair kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — İmar ve İskân 
Bakanlığı Kuruluş ve görevleri 
hakkındaki Kanuna aşağıdaki 
ek madde eklenmiştir : 

EK MADDE — İmar ve İs
kân Bakanlığı özel bir meslek 
bilgisine ve ihtisasına ihtiyaç 
gösteren geçici işlerinde, za
rurî hallere münhasır olmak 
üzere, Maliye Bakanlığı ile 
Devlet Personel Dairesinin gö
rüşlerine dayanarak, Balkanlar 
Kurulu Kararı ile sözleşmeli 
yerli ve yabancı personel çalış
tırabilir. 

MADDE 2. — Bu Kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

Bayındırlık; Ulaştırma ve İmar 
iskân Komisyonunun kaibul 

ettiği metin 

7116 sayılı İmar ve İskân Ba
kanlığı Kuruluş ve görevleri 
hakkındaki Kanuna bir ek 
madde eklenmesine dair kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — Millet Mec
lisinin kabul ettiği 1 nci mad
de aynen kabul edilmiştir. 

Bütçe ve Plân Komisyonunun 
kabul ettiği metin 

7116 sayılı İmar ve İskân Ba
kanlığı Kuruluş ve görevleri 
hakkındaki Kanuna bir ek 
madde eklenmesine dair kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — Millet Mec
lisi metninin 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Mec
lisinin kabul ettiği • 2 nci mad
de aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Mec
lisinin kabul ettiği 3 ncü mad
de avnen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Mec
lisi metninin 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Mec
lisi metninin 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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Toplantı: 12 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı 195 

Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Necip Mirkelâmoğlu'nun, yasa
ma dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 

( 3 / 1 0 0 ) 

T. e. 
l><t.şba],<uıhk 

Özlük ve YÜC) İslrri : (i/2 - 3436 
17 1972 

Konu : Cumhuriyet Senatosu İzmir 
Üyesi Xecip Mirkelâmoğlu 'nun yasa
ma dokunulmazlığı . 

( T M I l l " R 1YKT S M \ A T ( ) S l ' IİAŞKAXT,i fi IXA 

Müessir fiil ve hakaret suçlarından Necip Mirkelâmoğlu hakkında Karşıyaka Sulh Ceza 
Mahkemesinde yapılan yargılama sırasında, Cumhuriyet 'Senatosu izmir Üyesi bulunduğu anla-
laşıldığından bahisle, adı geçen hakkında Türkiye Cumhuriysti Anayasasının 79 ncu maddssi-
ne göre bir karar verilmesine dair Adalet Bakanlığından alınan 11 . 5 . 1972 tarihli ve 21501 sa
yılı tezkerenjn sureti ile ilişiği yargılama dosyası, dizi pusulasıyle birlikte bağlı olarak sunul
muştur. 

Gereğini müsaadelerin-* ar? ederim. 
Fer id Melen 

Başbakan Vek;ii 

T. e. 
Adııl(I Balanhğı 

('(in. İş. Cu. Müdürlüğü. 
Ha il ı : 2ir>01 

11 . 5 . 1972 

Konu : Cumhuriyet Senatosu İzmir 
Üyesi Xeeip MirkelânıoSUı'mm yasa
ma dokunulmazlığı hakk ında . 

Başbakanlığa 

Yiiıossir fiil ve hakare t s ık la r ından Xecip Mirkelâmoğlu hakkında yapılan yargılama sı
rasında Cumhuriyet Senatosu Üyesi b u l u n d u ğ u anlaşı ldığından yasama dokunulmazlığı
nın kaldırı lması zımmında dosyanın Cumhur iye t Savcılığına tevdiine Karş ıyaka Sulh Ceza 
Mahkemesince k a r a r verilmesi üzerine İzmiı Cumhur iye t Savcılığının 27 . 4 . lf)72 inin ve 
•*>:-!24/17S2 sayılı yazısı ile alman yargılama dosyası birl ikte sunulmuştur . 

Türkiye Cumhuriyet i Anayasasının 79 ncu maddeni hükmü dairesinde Cumhuriyet Senatosu 
İzmir Üyesi Xecip Mirkelâmoğlu 'nun yasama dokunulmazl ığ ın ın kaldırdı]) kaldır ı lmaması hu
susunda «--ereğinin t akd i r buyrulmasma dela le t ler i arz olunur. 

Prof. Dr. İlhan Öztrak 
Adalet Bakanı V. 
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Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 
C umhuriyet Senatosu 

Anayasa ve Adalet Komisyonu 
Esas No. : 3/100 
Karar No. : 32 

2 . 2 . 1973 

Yüksek Başkanlığa 

Kendisine, müessir fiil ve hakaret fiilî isnadedilen. Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Necip 
Mirkelâmoğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına dair Başbakanlığın 17 . 5 . 1972 ta
rihli ve 6 2 - 3436 sayılı yazılarına ekli dosya. Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmekle, 
Cumhuriyet Senatosu içtüzüğünün 139 ve 140 neı maddelerinde belirtilen usul ve esaslar daire
sinde işleme tabi tutularak Komisyonumuzun 2 Şubat 1973 tarihli Birleşiminde tetkik ve müza
kere olundu. 

Yasama dokunulmazlığının kaldırılması istenilen Cumhuriyet Senatosu İzmir. Üyesi Necip Mir-
kelâmoğlu'na isnadedilen fiilin vasıl ve mahiyetine göre, Anayasanın 68 ve 79 neu maddeleri ile 
İçtüzüğün 139 ve 140 ncı maddeleri uyarınca hakkındaki kovuşturma ve yargılamanın üyelik sıfa
tının sona ereceği zamana bırakılmasına karar verildi. 

Genel Kurulun tasviplerine arz olunmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Samsun 

R. Rendeci 

Ankara 
T. Cebe 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
AT. Erim 

Sakarya 
M. Tığlı 

Toplantıda bulunamadı. 

Sözcü 
Eskişehir 
Ö. Vcuzal 

Ankara 
T. Kapanlı 

Mardin 
A. Bayar 

Top! ant ı da buluna ir 

Tabiî Üye 
M. Ataklı 

Tokat 
Z. Betil 

»adı. 

Z 
M. 

on< 
A. 

Hatay 
M. Deli;veli 

Topl ant id a bul unamadı 

şuldak 
Pestile! 

Bursa 
Ş. Kayalar 

Rize 
M. Agun 

Kırşehir 
H. Özmen 

Kararda bulunamadı. Toplantıda bulunamadı. 

»-o-<« 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : İ95) 



Toplantı: 12 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı 196 

Cumhuriyet Senatosu Ur fa Üyesi Hasan OraPın yasama doku
nulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 

(3 /75 ) 

T. C. 
Başbakanlık 

Özlük ve Yazı İşleri : 6/2 2343 
5.4.1972 

Konu : Cumhuriyet Senatosu Ur fa Üyesi Ha
san Oral'ın yasama dokunulmazlığı. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Gümrük kaçakçılığı suçunu işlemek suretiyle 1918 sayılı Kanuna muhalefet ettiği iddia olunan 
Cumhuriyet Senatosu Urfa Üyesi Hasan Oral hakkında Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 79 ncu 

. maddesine göre bir karar verilmesine dair Adalet Bakanlığından alınan 27 . 3 . 1972 tarihli ve 
13484 sayılı tezkerenin sureti ile ilişiği hazırlık soruşturması evrakı, dizi pusulasıyle birlikte bağlı 
olarak sunulmuştur. 

Gereğini müsaadelerine arz ederdim. 
Prof. Dr. Nihat Erim 

Başbakan 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 

Ceza İşleri Genel Müdürlüğü 
Sayı: 13484 

27 . 3 . 1972 

Konu : Cumhuriyet Senatosu Urfa Üyesi 
Hasan Oral'ın yasama dokunulmazlığı Hk. 

Başbakanlığa 

Gümrük kaçakçılığı suçunu işlemek suretiyle 1918 sayılı Kanuna muhalefet ettiği iddia olunan 
Cumhuriyet Senatosu Urfa Üyesi Hasan Oral'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması istemini ha
vi Ankara, O Savcılığının 18 . 1 . 1972 gün ve 970/26180 Hz. sayılı yazısı örneği ile bu hususta
ki hazırlık soruşturması evrakı dizi listesine bağlı olarak birlikte sunulmuştur. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 79 ncu maddesi hükmü dairesinde Cumhuriyet Senatosu Urfa 
Üyesi Hasan Oral'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılıp kaldırılmaması hususunda gereğinin tak
dir buyurulma-sma delâletleri arz olunur. 

Prof. Dr. Suat Bilge 
Adalet Bakanı 
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Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu 

Esas No. : 3/75 
Karar No. : 31 

2 . 2 . 1973 

Yüksek Başkanlığa 

Kendisine, Gümrük Kanununa muhalefet fiilî isnadedilen. Cumhuriyet Senatosu Urfa Üyesi 
Hasan Oral'm yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına dair Başbakanlığın 5 . 4 . 1972 tarihli ve 
6/2 - 2343 sayılı yazılarına ekli dosya, Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmekle, Cumhu
riyet Senatosu İçtüzüğünün 139 ve 140 ncı maddelerinde belirtilen usul ve esaslar dairesinde iş
leme tabi tutularak Komisyonumuzun 2 Şubat 1973 tarihli Birleşiminde tetkik ve müzakere olundu. 

Yasama dokunulmazlığının kaldırılması istenilen Cumhuriyet Senatosu Urfa Üyesi Hasan 
Oral'a isnadedilen fiilin vasıf ve mahiyetine göre, Anayasanın 68 ve 79 ncu maddeleri ile İçtüzüğün 
139 ve 140 ııcı maddeleri uyarınca hakkındaki kovuşturma ve yargılamanın üyelik sıfatının sona 
ereceği zamana bırakılmasına karar verildi. 

Genel Kurulun tasviplerine arz olunmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Samsun 

R. Rendeci 
Ankara 
T. Cebe 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
A7. Erim 

Sakarya 
M. Tığlı 

Toplantıda bulunamadı. 

Sözcü 
Eskişehir 
ö. Ucuzal. 

Ankara 
T. Kapanlı 

Mardin 
A. Bayar 

Toplantıda bulunamadı. 
Tabiî Üye 
M. Ataklı 

Tokat 
Z. Betil 

Kararda bulunamadı. 

Hatay 
M. Deliveli 

Toplantıda bulunamadı. 
Bursa 

Ş. Kayalar 

Zonguldak 
M. A. Pestilci 

Toplantıda bulünamacl 

Rize 
M. Agun 

Kırşehir 
H. özmen 

.1. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 196) 



Toplantı: 13 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı 197 

Cumhuriyet Senatosu Ordu Üyesi Selâhattin Acar'ın yasama 
dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 

Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 
(3 /146) 

T. C. 
Başbakanlık 

Özlük ve Yazı İş. 6/2 - 5712 
28 . 8 . 1972 

Konu . Cumhuriyet Senatosu Ordu Üyesi Selâhat
tin Acar'ın yasama dokunulmazlığı. 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Ruhsatsın silâh taşımak, meskûn mahalde silâh boşaltmak, mütecaviz sarhoşluk suçlarını işlediği 
iddia olunan Cumhuriyet Senatosu Ordu "üyesi Selâfaaıttin Acar haJkknııda Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasasının 79 ncu maddesine g'öre bir karar verilmesine dair Adalet Bakanlığından alınan 
23 . S . 1972 tarihi ve 30852 sayılı tezkerenin sureti ile ilişiği hazırlık soruşturması ı&vrakı, dizi 
pusulasıyle birlikte bağlı olarak sunulmuştur. 

Gereğini müsaadelerine arz ederim. 
Ferid Melen 
Başbakan 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 

Ceza îş. Gn. Müdürlüğü 
Sayı : 36852 

23 . 8 . 1972 

Konu : Cıımhuriyet Senatosu Ordu Üyesi Selâhat
tin Acar'ın yasama dokunulmazlığı Hk. 

Başbakanlığa 

Ruhsatsız silâh taşımak, meskûn mahalde silâh boşaltmak, mütecaviz sarhoşluk suçlarını işlediği 
iddia olunan Cumhuriyet Senatosu Ordu Üyesi Selâhattin Acar'ın yasama dokunulmazlığının kaldı
rılması istemini havi Ankara C. Savcılığının 5 . 8 . 1972 gün ve 1972/293 Hz: saplı örneği ile bu 
husustaki hazırlık soruşturması evrakı dizi listesine bağlı olarak birlikte sunulmuştur. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 79 ncu maddesi hükmü dairesinde Cumhuriyet Senatosu Ordu 
Üyesi Selâhattin Acar'ın yasama dokunulmazlığınm kaldırılıp kaldırılmaması hususunda gereğinin 
takdir buvuruLmasrna delâletleri arz olunur. 

Fehmi Alpaslan 
Adalet Bakanı 



_ 2 — 

Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu 

Esas No. : 3/146 
Karar No. : 30 

2 . 2 . 1973 

Yüksek Başkanlığa 

Kendisine, ruhsatsız silâh taşımak, meskûn mahalde silâh boşaltmak ve mütecaviz sarhoşluk 
fiilî isnadeclilen, Cumhuriyet Senatosu Ordu Üyesi Selâhattin Acar'ın yasama dokunulmazlığının 
kaldırılmasına dair Başbakanlığın 28 . 8 . 1972 tarihli ve 6/2 - 5712 sayılı yazılarına ekli dosya, 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmekle, Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün 139 ve 
140 ncı maddelerinde belirtilen usul ve esaslar dairesinde işleme tabi tutularak Komisyonumu
zun 2 Şubat 1973 tarihli Birleşiminde tetkik ve müzakere olundu. 

Yasama dokunulmazlığının kaldırılması istenilen Cumhuriyet Senatosu Ordu Üyesi Selâhattin 
Acar'a isnadedilen fiilin vasıf ve mahiyetine göre. Anayasanın 68 ve 79 ncu maddeleri ile İçtüzüğün 
139 ve 140 ncı maddeleri uyarınca hakkındaki kovuşturma ve yargılamanın üyelik sıfatının sona 
ereceği zamana bırakılmasına karar verildi. 

Genel Kurulun tasviplerine arz olunmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Samsun 

R. Rendeci 

Ankara 
T. Cebe 

Cumhurbaşkanınca 
N. Erim 

S. Ü. 

Sakarya 
M. Tığlı 

Toplantıda bulunamadı. 

Sözcü 
Eskişehir 
Ö. TJcuzal 

Ankara 
T. Kapantı 

Mardin 
A. Bayar 

Toplantıda bulunamadı. 

Tokat 
Z. Betil 

Kararda bulunamadı. 

Tabiî Üye 
M. Ataklı 

Zonj 
M. A. 

Toplantıda 

Hatay 
M. Deliveli 

Toplantıda bulunamadı, 

ajuldak 
Pestilci 
bulunamad 

Bursa 
Ş. Kayalar 

Rize 
M. Agun 

Kırşehir 
H. özmen 

1. 

»>«-« 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 197) 



Toplantı : 12 I £ | Q 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : j 3 0 

Cumhuriyet Senatosu Elâzığ Üyesi Celâl Ertuğ'un yasama doku
nulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu (3 /10) 

T. C. 
Ba§bakanhk 1 . 12 . 1971 

Özlük ve Yazı îş. 6/2 - 9590 
Konu : Cumhuriyet Senatosu Elâzığ Üyesi Celâl 
Ertuğ'un yasama dokunulmazlığı. 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Mesken (masuniyetini ihlâl ve ihkakı hak suçlarını işlediği iddia olunan Oumhuriyet Senatosu 
Elâzığ Üyesi Celâl Ertuğ hakkınlda Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 79 ncu maddesine göre bir 
karar verilmesine dair Adalet Bakanlığından alınan 25 . 11 . 1971 tarihli ve 52260 ©ayılı tezkere
nin sureti ile ilişiği hazırlıik soruşturması evrakı, dizi pusulasiyle birlikte bağh olarak sunulmuştur. 

G-ereğine müsaadelerini arz ederim. 
Prof. Dr. Nihat Erim 

Başbakan 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 25 . 11 . 1971 

Ceza İş. On. Müdürlüğü 
Sayı : 52260 

Konu : Cumhuriyet Senatosu Elâzığ Üyesi Celâl 
Ertuğ'un yasama dokunulmazlığı Hk. 

Başbakanlığa 

Mesken masuniyetini ihlâl ve ihkaıkı hak suçlanın işlediği iddia olunan Cumhuriyet Senatosu 
Elâzığ Üyesi Celâl Ertuğ'un yasama dokunulmazlığının kaldırılması istemini havi Ankara C. Sav
cılığının 22 . 10 . 1971 gün ve 1971/20999 sayılı yazısıyle alman bu husustaki" hazırlık soruştur
ması evrakı dizi listesine bağlı olarak birlikte sunulmuştur. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 79 ncu maddesi hükmü dairesinde Cumhuriyet Senatosu 
Elâzığ Üyesi Celâl Ertuğ'un yasama dokunulmazlığının kaldırılıp kaldırılmaması hususunda gere
ğinin takdir Duyurulmasına delâletleri arz olunur. 

İsmail Arar 
Adalet Bakanı 
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Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu 

Esas No. : 3/10 
Karar No. : 29 

2 . 2 . 1973 

Yüksek Başkanlığa 

Kendisine, mesken masuniyetini ihlâl fiilî isnadedilen, Cumhuriyet Senatosu Elâzığ Üyesi Celâl 
Ertuğ'un yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına dair Başbakanlığın 1 . 12 . 1971 tarihli ve 
6/2 - 9590 sayılı yazılarına ekli dosya, Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmekle, Cumhu
riyet Senatosu İçtüzüğünün 139 ve 140 ncı maddelerinde belirtilen usul ve esaslar dairesinde işleme 
tabi tutularak Komisyonumuzun 2 Şubat 1973 tarihli Birleşiminde tetkik ve müzakere olundu. 

Yasama dokunulmazlığının kaldrıılması istenilen Cumhuriyet Senatosu Elâzığ Üyesi Celâl Er-
tuğ'a isnadedilen fiilin vasıf ve mahiyetine göre, Anayasanın 68 ve 79 ncu maddeleri ile İçtüzüğün 
139 ve 140 ncı maddeleri uyarınca hakkındaki kovuşturma ve yargılamanın üyelik sıfatının sona 
ereceği zamana bırakılmasına karar verildi. 

Genel Kurulun tasviplerine arz olunmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Sarasnn 

R. Rendeci 

Ankara 
T. Cebe 

Cumhurbaşkanınca 
İV. Erim 

S. Ü. 

Sakarya 
M. Tığlı 

Toplantıda bulunamadı. 

Sözeü 
Eskişehir 
ö. ücuzal 

Ankara 
T. Kapanlı 

Mardin 
A. Bayar 

Toplantıda bulunamadı. 

Tokat 
Z. Betil 

Kararda bulunamadı. 

Tabiî Üye 
M. Ataklı 

Hatay 
M. Deliveli 

Toplantıda bulunamadı. 

Bursa 
§. Kayalar 

Rize 
M. Agun 

Kırşehir 
H. özmen 

Zonguldak 
M. A. Pestilci 

Toplantıda bulunamadı. 

Cumhuriyet Senatosu' (S. Sayısı : 198) 



Toplantı : 12 I Û O 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : I ö H 

Cumhuriyet Senatosu Trabzon Üyesi Ali Şakir Ağanoğlu'nun ya
sama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık tez
keresi ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu 

raporu (3 /231) 

T. C. 
Başbakanlık 22 . 12 . 1972 

Özlük ve Yazı İş. 6/2 - 8212 
Konu . Cumhuriyet Senatosu Trabzon Üyesi Ali 
Şakir Ağanoğlu'nun yasama dokunulmazlığı. 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

7129 isayüı 'Bankalar Kanununa, anuihalefet et "iği iddia 'edilen Cumhuriyet Senatosu Trabzon 
Üyesi Ali Şakir Ağanoğlu 'haSakmıda Türkiye €nmhuriyeti Anayasasının 79 ncu maddesine g'öıre bir 
karar ver îlmesdne dair Adalet Biakanlığından afc;aaı 20 . 12 . 1972 tarihli ve 52786 sayılı tezkere
nin sureti ile ilişiği hazırlık s-oruşturması evrakı, dizi pusulasıyle 'birlikte bağlı olarak sunulmuştur. 

Gereğini müsaadelerine arz ©derim. 
Ferid Melen 

Başbakan 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 20 . 12 . 1972 

Cez-a îş. Gn. Müdürlüğü 
Sayı : 52786 

Konu : Cumhuriyet Senatosu Trabzon Üyesi Ali 
Şakir Ağanoğlu'nun yasama dokunulmazlığı Hk. 

Başbakanlığa 

7129 sayılı Bankalar Kanununa muhalefet ettiği iddia edilen Cumhuriyet Senatosu Trabzon 
Üyesi .Ali Şakir Ağanoğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılması istemini havi Ankara C. Savcı
lığının 7 . 12 . 1972 gün ve 1971/14767 H>J. sayılı yazısı örneği ile bu husustaki hazırlık soruşturma
sı evrakı dizi listesine bağlı olarak birlikte sunulmuştur. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 79 ncu maddesi hükmü dairesinde Cumhuriyet Senatosu Trab
zon Üyesi Ali Şakir Ağanoğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılıp kaldırılmaması hususunda 
gereği dn takdir buyurulmasma delâletleri arz olunur. 

Fehmi Alpaslan 
Adalet Balkanı 



Anayasa ve Adalet Komıiısyonu raporu 
Cumhuriyet Senatosu 

Anayasa ve Adalet Komisyonu 
Esas No. : 3/231 
Karar No. : 28 

1973 

Yüksek Başkanlığa 

Kendisine,, Bankalar Kanunu ile Türk Ticaret Kanununa muhalefet fiilî isnadedilen, Cumhuri
yet Senatosu Trabzon Üyesi Ali Şakir Ağanoğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına 
dair Başbakanlığın 22 . 12 . 1972 tarihli ve 6/2 - 8212 sayılı yazılarına ekli dosya, Cumhuriyet 
Senatosu Başkanlığına gönderilmekle Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün 139 ve 140 ncı maddelerin
de belirtilen usul ve esaslar dairesinde işleme tabi tutularak Komisyonumuzun 2 Şubat 1973 tarihli 
Birleşiminde tetkik ve müzakere olundu. 

Yasama dokunulmazlığının kaldırılması istenilen Cumhuriyet Senatosu Trabzon Üyesi Ali Şa
kir Ağanoğiu'na isnadedilen fiilin vasıf ve mahiyetine göre, Anayasanın 68 ve 79 ncu maddeleri 
ile İçtüzüğün 139 ve 140 ncı maddeleri uyarınca hakkındaki kovuşturma ve yargılamanın üyelik 
sıfatının sona ereceği zamana bırakılmasına karar verildi. 

Genel Kurulun tasviplerine arz olunmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Hatay 
M. Deliveli 

Toplantıda bulunamadı. 

Bursa 
Ş. Kayalar 

Rize 
M. Agun 

Kırşehir 
H. özmen 

Başkan 
Samsun 

R. Rendeci 

Ankara 
T. Cebe 

Cumhurbaşkanınca 
İV. Erim 

S. Ü. 

Sakarya 
M. Tığlı 

Toplantıda bulunamadı. 

Sözcü 
Eskişehir 
ö. TJcuzal 

Ankara 
T. Kapanlı 

Mardin 
A. Bayar 

Toplantıda bulunamadı 

Tokat 
Z. Beti! 

Kararda bulunamadı. 

Tabiî Üye 
M. Ataklı 

M 
Toplan 

Zonguldak 
M. A. Pestilci 

Toplantıda bulunamadı. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 199) 



Toplantı: 12 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi Halil Tunç'un yasama do
kunulmazlığının kaldınlması hakioııda Başbakanlık tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu (3 /239) 

3 . 1 . 1973 

Konu : Cumhurbaşkanlığı Kontenjan Üyesi Halil 
Tunç.'im yasama dokunulmazlığı. 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

T. C. K. nun 311 ve 1402 sayılı Sıikıyönetim Kanununun 16/2 ncii maddelerine muhalefet suçu
nu islödjiğ'i iddia lolunan Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanlığı Kontenjan Üyesi Halil Tunç hak
kında Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 79 ucu maddesine grörs bir karar verilmesine dair Ada
let Bakanlığımdan alınan 29 . 12 . 1972 (tarihli ve 54659 sayılı 'te^ksrenin sureti ile ilişiği soruştur
ma dosyası bağlı lolaralk sunulmuştur. 

Gereğini müsaadelerine arz ederim. 
Ferid Melen 

Bpşbakan 

29 . 12 . 1972 

Konu . Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanlığı 
Konte-ıjan Üyesi Halil Tune'un yasama dokunul
mazlığı lEk. 

Başbakanlığu 

İlgi : Özlük ve Yazı İşleri ifadeli 20 . 12 . 1972 gün ve 6/2 - 8135 sayılı yazı. 
İlgideki yazıları ekinde alman Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanlığı Kontenjan Üyesi Halil 

Tunç hakkında tanzim olunan soruşturma evrakı birlikte sunulmuştur. 
T. C. K. nun 311 ve 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 18/2 noi maddelerine muhalefet suçundan 

dolayı adı geçen Cumhuriyet Senatosu Üyesinin yasama dokunulmazlığının kaldırılmasının Anka
ra Sıkıyönetim Komutanlığının AD. Müş. ifadeli 17 Aralık 1972 gün ve 1972/10121 - 7/26385 sayılı 
yazısıyle talebolunduğu anlaşılmakla; 

İncelenen dosya münderecatına göre, Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanlığı Kontenjan Üyesi 
Halil Tunç hakkında T. C. K. nun 311 ve 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 16/2 maddeleri ge
reğince takibat yapılabilmesini teminen T. C. Anayasasının 79 ucu maddesi hükmüne tevfikan yasa
ma dokunulmazlığı rnr> kaldırıl ip kaldırılmaması hususunda gereğinin takdir buyurulmasma delâ
letleri arz olunur 

Fehmi Alpaslan 
Adalet Bakanı 

200 

T. C. 
Başbakanlık 

Özlük ve Yazı îş. 6/2 - 7 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 

Ceza İs. Gn. Müdürlüğü 
Sayı : 54669 
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Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu 

Esas No. : 3/239 
2 . 2 . 1973 

Yüksek Başkanlığa 

Kendisine, Sıkıyönetim Kanununa muhalefet fiili isnadedilen, Cumhuriyet Senatosu Cumhur
başkanınca Seçilen Üyesi Halil Tunç/un yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına dair Başbakan
lığın 3 . 1 . 1973 tarihli ve 6/2 - 7 sayılı yazılarına ekli dosya, Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
gönderilmekle, Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün 139 ve 140 ncı maddelerinde belirtilen usul ve 
esaslar dairesinde işleme tabi tutularak Komisyonumuzun 2 Şubat 1973 tarihli Birleşiminde tetkik 
ve muüzakere olundu. 

Yasama dokunulmazlığının kaldırılması istenilen Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca Se
çilen Üyesi Halil Tunç'a isnadedilen fiilin vasıf ve mahiyetine göre, Anayasanın 68 ve 79 ncu 
maddeleri ile İçtüzüğün 139 ve 140 ncı maddeleri uyarınca hakkındaki kovuşturma ve yargılama
nın üyelik sıfatının sona ereceği zamana bırakılmasına karar verildi. 

Genel Kurulun tasviplerine arz olunmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Samsun 

R. Rendeci 

Ankara 
T. Cebe 

Cumhurbaşkanınca 
N. Erim 

S. Ü. 

Sakarya 
M. Tığlı 

Toplantıda bulunamadı. 

Karaim 

Sözcü 
Eskişehir 
ö. Vcuzal 

Ankara 
T. Kapantı 

Mardin 
A. Bayar 

Toplantıda bulunamadı. 

Tokat 
Z. Betil 

da bulunamadı. 

Tabiî Üye 
M. Ataklı 

Hatay 
M. Delrveli 

Toplantıda bulunamadı 

Bursa 
Ş. Kayalar 

Eize 
M. Agun 

Kırşehir 
H. özmen 

Zonguldak 
M. A. Pestilci 

Toplantıda bulunamadı. 

^ • ^ 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 200) 



Toplantı: 12 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

Cumhuriyet Senatosu Afyon Karahisar Üyesi Kemal Şenocak'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık tez
keresi ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu 

raporu (3 /248) 

T. C. 
Başbakanlık 19 . 1 . 1973 

Özlük ve Yazı İş. 6/2 - 329 
Konu : Cumhuriyet Senatosu Afyon Üyesi Ke
mal Şenocak'ın yasama dokunulmazlığı. 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Şahısların ve eşyanın, (emniyetline ıtehlüke verecek surette vasıta (sevk ve idare etmek suçunu 
işlediği iddia olunan Cumhuriyet iSenatosu Afyon Üyesi Kemal Şenocak hakkında Türkiye Cum
huriyeti Anayasasının 79 ncu maddesine göre ibir karar verilmesine da&r Adalet Bakanlığından alı
nan 9 . 1 . 1973 ıtariM! ve 2194 sayılı itezkerenin sureti ile ilişiği hazırlık soruşturması evrakı, dizi 
pusulasiyle birlikte bağlı olarak sunulmuştur. 

Gereğini müsaadelerine arz ederim. 
Ferid Melen 

Başbakan 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 9 . 1 . 1973 

Ceza İş. Gn. Müdürlüğü 
Sayı : 2194 

Konu : Cumhuriyet Senatosu Afyon Üyesi Ke
mal Şenocak'ın yasama dokunulmazlığı ilk. 

Başbakanlığa 

Şahısların ve eşyanın emniyetine tehlike verecek surette vasıta sevik ve idare etmek suçunu 
işlediği iddia olunan Cumhuriyet Senatosu Afyon Üyesi Kemal Şenocak'ın yasama dolaınulmaz-
lığmm kaldırılması istemini havi Ankara C. Savcılığının 18 . 12 . 1972 gün ve 1972/24223 Hz. sa
yılı yazısı örneği ile bu husustaki hazırlık soruşturması evrakı dizi listesine bağlı olarak birlikte sunul
muştur. 

TiL'kiye Cumhuriiyeti Anayasasının 79 ncu maddesi hekimi dairesinde Cumhuriyet Senatosu Afyon 
üyesi Kemal Şenocak'ın yasama dokunulmazlığının Kaldırılıp kaldırılmaması hususunda gereği
nin takdir buyurulmasına delâletleri arz olunur. 

Fehmi Alpaslan 
Adalet Bakanı 

201 
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Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu ' 2 . 2 . 1973 

Esas No. : 3/248 
Karar No. : 33 

Yüksek Başkanlığa 

Kendisine, şahısların ve eşyanın emniyetine tehlike verecek surette vasıta sevk ve idare etmek 
fiili isnadedilen, Cumhuriyet Senatosu Afyon Karahisar Üyesi Kemâl Şenocak'm yasama dokunul
mazlığının kaldırılmasına dair Başbakanlığın 19 1. 1973 tarihli ve 6/2 - 329 sayılı yazılarına ekli 
dosya, Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmekle, Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün 139 
ve 140 ncı maddelerinde belirtilen usul ve esaslar dairesinde işleme tabi tutularak Komisyonumu
zun 2 Şubat 1973 tarihli Birleşiminde tetkik ve müzakere olundu. 

Yasama dokunulmazlığının kaldırılması istenilen Cumhuriyet Senatosu Afyon Karahisar Üyesi 
Kemâl Şenocak'a isnadedilen fiilin vasıf ve mahiyetine göre, Anayasanın 68 ve 79 ncıı maddeleri 
ile İçtüzüğün 139 ve 140 ncı maddeleri uyarınca hakkındaki kovuşturma ve yargılamanın üyelik 
sıfatının sona ereceği zamana bırakılmasına karar verildi. 

Genel Kurulun tasviplerine arz olunmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Samsun 

R. Rendeci 

Ankara 
T. Cebe 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
İV. Erim 

Sakarya 
M. Tığlı 

Toplantıda bulunamadı. 

Tokat 
Z. Betil 

Sözcü 
Eskişehir 
Ö. TJcuzdl 

Ankara 
T. Kapanh 

Mardin 
A. Bayar 

Toplantıda bulunamadı. 

Tabiî Üye 
M. Ataklı 

M 

Hatay 
M. Delrveli 

Toplantıda bulunamadı. 

Zonguldak 
. A. Pestilci 

Bursa 
Şf. Kayalar 

Rize 
M. Ağım 

Kırşehir 
H. Özmen 

Kararda bulunamadı. Toplantıda bulunamadı. 

»9<t 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 201) 



Toplantı: 12 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayı« : 215 

506 sayılı Kanunun 73 ncü maddesinin (D) bendinin değiştirilme
sine ve bu Kanuna üç geçici madde eklenmesine dair kanun 
teklifinin Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Sosyal İşler ve Bütçe ve Plân komisyonları raporları 

(M. Meclisi : 2 /726; C. Senatosu : 2 /39) 
(Not : M. (Meclisi S. Sayısı : 743'e 1 nci ek) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 
Say* : 4917 

22 .1 .1973 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millet Meclisinin 11 . 1 . 1973 tarihli 38 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek işa
ri oyla kabul edilen, 506 sayılı Kanunun 73 ncü maddesinin (D) bendinin •değiştirilmesine ve bu 
kanuna üç geçici madde eklenmesine dair kanun teklifi, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla, 
S. O. Avcı 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu teklif 13 . 7 . 1972 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Kuru
lun 13 . 10; 27 . 11; 1 . 12 . 1972; 11 . 1 . 1973 tarihli 145, 10, 12 ve 38 nci birleşimlerinde ön
celik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı: 743'e 1 nci ek) 

Cumhuriyet Senatosu 
Sosyal İşler Komisyonu 

Esas No: 2/39 
Karar No : 10 

Sosyal işler Komisyonu Raporu 

25.1.1973 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Komisyonumuza 22 . 1 . 1973 tarihinde havale buyurulan Millet Meclisinin 11 . 1 . 1973 tarihli 
38 nci Birleşimiınde öncelik ve ivedilikle görüşülerek işari oyla ka'bul edilen, «506 sayılı Kanunun 
73 ncü maddesinin (D) bendinin değiştiıiimesine ve !bu kanuna üç geçici madde eklenmesine dair 
kanun teklifi» Komisyonumuzun 25 Ocak 1973 tarihli Birleşiminde, Çalışma Bakanı, Bakanlık uz
manları, kurum temsilcileri ile kanun teklifi sahibinin de iştirakiyle tetkik ve müzakere olundu. 
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Teklifin genel gerekçesinde belirtilen hususlar, teklif sahibinin Komisyonumuza verdiği bilgiler 
muvacehesinde ve Hükümetin de iştirakiyle mezkûr kanun teklifi Komisyonumuzca prensip olarak 
kabul edilmiştir. 

Ancak; teklifin tümü üzerinde yapılan görüşmeler esnasında teklifin başlığı, 1 nci maddesi ile 
geçici 1, 2 ve 3 ncü maddeleri Komisyonumuzca redaksiyona tabi tutulmak suretiyle kanun madde
lerinde vuzuhu ve uygulamada kolaylığı temin maksaclıyle : 

1. Kanun başlığındaki «üç geçici madde» ibaresinin «dört geçici madde» olarak. 
2. Teklifin 1 nci maddesinin (D) bendinde gösterilen «kesenekler artırılmak suretiyle (% 13, 

c/c 6, % 7) ve yine (D) bendinin 2 nci fıkrasında gösterilen keseneklerde kanun tekniğine uygun 
olarak yükseltilmek suretiyle (:% 16, ;%• 7, % 9) şeklinde değiştirilmiş. 

3. Geçici 1, 2 ve 3 ncü maddelerde mezkûr kanunun yürürlük tarihi olarak gösterilen başlan
gıçlarda Komisyonumuzca değiştirilerek ( 1 . 4 . 1973) olarak tedvin edilmiş. 

4. Yukarıda arz ve izah edilen değişikliklere ait verilen önergeler de dikkate alınarak, Komis
yonumuzca yapılan değişikliklere uygun olarak mezkûr teklif hazırlanmış ve Komisyonumuzca be
nimsenerek kabul edilen metin ekli olarak sunulmuştur. 

Öncelik ve ivedilikle görüşülmesi de karar altına alınmış ve havalesi gereğince Cumhuriyet Se
natosu Bütçe ve Plân Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygıyle sunulur. 

Başkan Sözcü 
Burdur İzmir İstanbul Erzurum 

Faruk Kmaytürk Mustafa Bozoklar Rıfat Öztürkçine Edip Somunoğlu 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. Bingöl 
Vahap Güvenç Arif Hikmet Yurtsever 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu 29 . 1 . 1973 

Esas No. : 2/39 
Karar No. : 78 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 11 Ocak 1973 tarihli 38 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oyla kabul edilen, 506 sayılı Kanunun 73 ncü maddesinin (iD) bendinin değiştirilmesine ve bu 
kanuna üç geçici madde eklenmesine dair kanun teklifi, Millet Meclisi Başkanlığının 22 Ocak 1973 
tarihli ve 4917 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmekle, Komisyonu
muzun 29 Ocaik 1973 tarihli Birleşiminde Çalışma Bakanı Sayın Ali Rıza Uzuner ve Bakanlıkları 
temsilcileri ile Maliye Bakanlığı temsilcisi de hazır bulundukları halde tetkik ve .müzakere olundu. 

I - Millet Meclisi metni, 17 Temmuz 1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun, 

a) 73 ncü maddesinin (D) bendini değiştirerek, malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi
nin % l l 'den % 12,5'a ve maden işyerlerinde ve yeraltı işlerinde çalışanların sigorta nispetinin 
% 14'ten % 15,5'a yükseltilmesini; 

b) Adı geçen kanuna 4 geçici madde ekleyerek, 

1. — 1971 ve daha önceki yıllarda iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortalarından gelir al
makta olanlar ile, gelir bağlanmasına hak kazanıp işlemleri henüz tamamlanmamış bulunanların, 
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2. — 1971 ve daha önceli yıllarda yaşlılık, malûllük veya ölüm aylığı almakta olanlar ile, gelir 
bağlanmasına hak kazanıp işlemleri henüz tamamlanmamış bulunanların, 

3. — 991 sayılı Kanunla Sosyal Sigortalar Kurumuna devredilen, Askerî Fabrikalar Tekaüt ve 
Muavenet Sandığı, Devlet Demiryolları ve Limanları İşletmesi Genel Müdürlüğü İşçileri Eımclkli 
Sandığı mevzuatına göre bağlanmış, iş kazası, emekli, âdi malûllük, vazife malûllüğü, dul ve ye
tim aylığı almakta olanlar ile, bu aylıklara hak kazanmış olup henüz işlemleri tanmınılanmaimış 
bulunanların, 

Aylıklarının, 1968 ve daha eski yıllar için, 1, 40; 1969 yılı için 1, 30; 1970 yılı için 1, 20; 197.1 
yılı için 1, 10 katsayıları ile çarpılarak artırılmasını; 

c) Bütün bu işlemlerin en çok 9 ay içinde •tamara.:aıımasını; 
Öngörmektedir. 
Bilindiği gibi, Emekli Sandığı kanunlarına tabi olup 1 Mart 1973 tarihinden önce bağlanmış 

emekli, âdi malûllük, görev malûllüğü, dul ve yetim aylıklarının yükseltilmesi ve Personel Kanu
nu hükümlerine uygun olarak aylık alabilmeleri 8 Temmuz 1971 tarihli ve 1425 sayılı Kanunla g"er-
ç eki eş ıi rilmiştir. 

Ancak, Emekli Sandığı statüsüne tabi olanlar için ou uygulama yapıldığı halele Sosyal Sigorta
lar statüsüne t ah i anılan kişiler için alt ve üst taban aylığı net (540) liraya yükseltilmekle yetinil-
miş ve günün ekonomik ve sosyal şartlarına göre bir ayarlama yapılamadığı için bu durum bir 
eşitsizlik ve ayrıcalığa konu olmuştur. 

Bu eşitsizliği ve ayrıcalığı gözieten komisyonumuz, bunların giderilmesini gerçekleştirici mahi
yetinden dolayı, Millet Meclisi metninin, tümü itibariyle benimsemiştir. 

II - Komisyonumuz görüşmelerinde kendisinden önce teklifi tetkik ve müzakere eden Cumhu
riyet Senatosu Sosyal İşler Komisyonu metninin müzakerelere <esas alınmasına dair önergeyi ka 
bul etmiş ve incelemelerini bu metin üzerinde sürdürmüştür. 

Komisyonumuz, Sosyal İşler Komisyonunca da saptandığı gibi Millet Meclisince kabul olunan 
metnin adının metne uygun olmadığı, zira, metnin teklife esas 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanu
nuna üç değil, dört geçici madde eklenmekte olduğu sonucunu çıkartmış ve metnin «506 saydı Ka
nunun 73 ncü maddesinin (D) bendinin değiştirilmesine ve bu kanuna dört geçici mael.de eklenme
sine dair kanun teklifi» şeklinde adlandırılmasını uygun görmüştür. 

Madde 1. — Komisyonumuz esas ve metin itibariyle Millet Meclisi metnini benimsemekle bera
ber Cumhuriyet Senatosu Sosyal İşler Komisyonunun görüşlerini, günümüzün sosyal ve ekonomik 
şartları bakımından daha yararlı olduğu düşüncesi ile ve Çalışma Bakanının, Sosyal Sigortalar Ku
rumunun malî gücüne ilişkin açıklamaları nedeniyle, prim. nispetlerinin; malûllük, yaşlılık, ve 
ölüm sigortalarında % l l 'den % 13'e (Sigortalı hissesi % 5'teıı % 6'ya, işveren hissesi de % 6'-
dan % 7'ye; maden işyerlerinde ve yeraltında çalışanlarda bu nispetlerin % 14'ten % 16'ya (Sigor
talı hissesi % 6dan % 7'ye işveren hissesi ele c/c 8'den % 9'a) yükseltilmesini uygun bulmuştur. 

Komisyonumuzca da kabul edilen geçici u ve o ncü maddelerin metinlerinde Sosyal Sigortalar 
statüsüne tabi kişilerin aylıklarında belli nispetlerde yükseltmeler öngörülmüştür. Bu yükseltme
lerin, kurama getireceği külfet ve parasal dökümü, bu maddelere ilişkin açıklamalarda gösterile
cektir. Çalışma Bakanı tarafından 405 milyon lira olarak açıklanan bu malî külfetin prim değeri, 
prime esas olan yıllık kazanç tutarı 17 956 milyon lira olduğuna göre, 405: 17 X 956 = % 2,3'tür. 

Hesaplanan % 2,3 primin % 3 nispetinde 1972 yılında artacak ücretlerden karşılanabileceği an
laşılmış ve % 2 primin alınması asgarî görüldüğü mütalâasını ileri süren Çalışma Bakanının bu 
önerisi Komisyonumuzca da bcnimsenerelk Komisyon metninde tespit edilen yükseltmeye ait prim 
nispetinin % l'inin işçiden ve % Tinin de işverenden alınması uygun tmütalâa edilmiştir. 

Madde 2. — Millet Meclisi metninin geçici madde 1, 2, ve 3 ncü .maddeleri esas ve metin iti
bariyle Komisyonumuzca da benimsenmiş, ancak Cumhuriyet Senatosu Sosyal İşler Komisyonu
nun görüşlerini ve Çalışma Bakanının Komisyon huzurunda, Sosyal Sigortalar Kurumunun malî 
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gücüne ilişkin olaralk yapmış olduğu açılklamalan gözeterek ve nihayet söz konusu kişilerin bu uy
gulamadan, gerçekten yararlanabilmelerini sağlayabilmek: gayesiyle, uygulamanın geçerlik tarihi
ni 1 Nisan 1973 tarihini 'esas alarak: saptamış ve ma Meleri böylece kabul etmiştir. 

Çalışma Bakanlığının Komisyonumuza verdiği bilgiye göre 1 Ocak 1973 tarihi itibariyle tekli
fin geçici 1 nci maddesinin kapsamına girecek olanlarla bunlara ait parasal döküm aşağıda ol
duğu üzeredir. 

1968 ve daha önce aylık alanlara 83 4601 00O lira 
1969'da aylık bağlananlara 8 210 000 lira 
1970'de aylık bağlananlara 5 729 000 lira 
1971'de aylık bağlananlara 2 7012 000 lira 
ödeme yapİDm'aktadır. 
Teklif kanunlaştığı takdire 1968 ve daha önceki yıllar için % 40, 1969 yılı için % 30, 1970 yılı 

için % 20, 1971 yılı için de % 10 zam yapılması öngörülmektedir. 
Bu nispetler içinde zam yapılması halinde meydana gelecek fark ödemeler aşağıda gösteril

miştir. 
1968'den öncekiler 83 640 X 0,40 = 33 384 000 lira 
1969'da aylık bağlanan 8 210 X 0,30 = 2 463 000 lira 
1970'de aylık bağlanan 5 729 X 0,20! = 1 145 0O01 lira 
1971'de aylık bağlanan 2 702 X 0,10 = 270 000 lira 

Toplam 37 262 000 lira 
Henüz yılı içinde işlemi tamamlanmamış olanlar '3Ö& 000! lira 

Toplam 37 562 000 lira 
% 10 yönetim giderleri 3 756 000 lira 

Toplam 41 318 000' lira 

Yukarıda müfredatı belirtilen 41 318 000 lira bu zamların iş kazası ve ımeslek hastalığı sigor
tasına getireceği yüktür. 

Çalışma Bakanlığından alınan bilgiye göre; geçici 2 ve geçici 3 ncü maddeler kapsamına giren 
malûllük, yaşlılık ve ölüm aylığı alanlara halen, 

1968 ve daha önce aylık alanlara 628 milyon lira 
1969'da aylık bağlananlara 51 milyon lira 
1970'de aylık bağlananlara 201 milyon lira 
1971'de aylık bağlananlara 220 milyon lira 
ödeme yapılmaktadır. 

Teklif kanunlaştığı takdirde, 1968 yılından önce malûllük, yaşlılık ve ölüm aylığı alanlara % 
40, 1969'da aylik bağlananlara % 30, 1970'de aylık bağlananlara % 20, 1971'de aylık bağlananlara 
% 10 zam yapılması öngörülmektedir. 

Bu nispetler içinde zam yapılması halinde meydana gelecek fark ödemeler aşağıda gösteril
miş tir. 

1968'den öncekiler 628 X 0,40 = 251 milyon lira 
1969'da aylık bağlananlar 51 X 0,30 = 15 milyon lira 
1970'de aylık bağlananlar 201 X 0,20 = 40' milyon lira 
1971'de aylık bağlananlar 220 X 0,10 = 22 milyon lira 

Toplam 
328 milyon lira 
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Henüz yılı içinde işlemi tamamlanmamış olan
lara 40' milyon lira 

Toplam 
% 10 yönetim giderleri masrafı 

Genel toplam 

368 (milyon lira 
36,8 

404,8 milyon lira 

Yukarıda müfredatı belirtildiği üzere bu zamların getireceği malî yükün 405 mıiılyon lira ola
cağı hesaplanmıştır. 

Yine, Çalışma Bakanlığından alman bilgiye göre 1 Ocak 1973 tarihi itibariyle halen Sosyal Si
gortalar Kurumu statüsünden gelir almakta olanla/rla bunların üç aylık ve bir yıllık parasal dö
kümü de şöyledir. 

Malûllük 
Yaşlılar 
Hak sahipleri 
Devlet Demir Yalları 
Askerî Fabrikalar 

Sayılları 

18 902 
64 332 
68 710 

7 831 
6 778 

Üç ayıl'Miarı 
/tutarları 

lira 

Toplam 166 553 
îş kazası malûlleri 17 983 
İş kazası halk sahipleri 21 806 

Toplam 206 342 

35 382 000 
144 789 000 » 
49 514 000 » 
16 295 000 » 
17 252 OOO » 

263 232 000 :» 
7 929 000 » 

11 268 000 » 

282 429 000 » 

Malûllük, yaşlılık, ölüm 
İş kazaları, meslek hastalıkları 

Yıllık ödemeler 

263 232 000 X 4 =ı 
19 197 000 X 4 — 

Toplam 

1 052 928 000 lira 
76 788 000 » 

1 

1 129 716 000 » 
Raporumuzda arz edilen rakamlar açıkça ortaya koymaktadır ki uzun süredir hakkında çe

şitli görüş ve mütalâalarda bulunulan Sosyal Sigortalar Kurumunun malî gücü üzerine hassasi
yetle eğilmek gereken bir sorun halini almış ve bu sorunun ivedilikle çözümlenmesi konusunda 
Hükümetçe önerilecek düzenlemelerin Yasama Meclislerince ve özellikle Komisyonumuzca bu önem 
ve ivedi mahiyetine uygun olarak destekleneceği görüşüne varılmış ve temenni bölümünde bah
sedilen bir çözüm yolu da gösterilmiştir. 

Millet Meclisi metninin geçici 4 ncü maddesi ile 3 ve 4 ncü maddelerin Cumhuriyet Senatosu 
Sosyal İşler Komisyonunca da kabul edildiği üzere Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 

Komisyonumuz, günümüzün sosyal ve ekonomik şartlarını gözeterek Sosyal Sigortalar Ku
rumu Statüsüne tabi kişilerin sosyal ve ekonomik sorunlarının temelden çözümlenmesini sağla
yacak esaslı bir düzenlemenin zorunlu olduğuna dair görüşünde birleşmiş ve bu görüşü karşıla
yan Çalışma Bakanı bu yolda Bakanlıkça gerekli çalışmaların yapıldığını ve söz konusu tasarıla
rın T. B. M. M. ne sunulmak üzere olduğunu belirtmiştir. 

İşbu teklifi de anılan çalışmaların bir merhalesini gerçekleştirici bulmaları sebebiyle benim
sediklerini beyan etmiştir. 
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Sosyal güvenlik kurumlarının bu sosyal güvence görevlerini gerçekleştirebilmelerinde karşılaş

tıkları malî sorunları ve güçlükleri gözeten Komisyonumuz, anılan güvence kurumlarının ran-
tabl yatırım yapabilmeleri ve yatırımlarını değerlendirebilmelerini sağlayabilmek gayesiyle mer
kezî bir otorite etrafında «Holding» sistemi ile birleşmelerinden yararlar doğacağı görüşünde 
birleşmiş ve bu temenni Çalışma Bakanı tarafından da benimsenmiştir. 

Teklifin geçici 4 ncü maddesine konu olan, teklife esas işlemlerin en çok 9 ay içinde ve ku
rumun bütün imkânları kullanılmak suretiyle gerçekleştireceğine dair hüküm konusunda açık
lamada bulunan Çalışma Bakanı, kurum personelinin böyle büyük bir işlem kapasitesinin üstesin
den «geceli ve gündüzlü» şeklinde tanımlanabilecek bir tempo ile çalışılmak gerektiği hususunu 
açıklamıştır. Bu yolda sevk edilecek hizmetlerin de Devlet Memurları Kanununun 1327 sayılı 
Kanunla değişik hükümlerindeki kuralların dışına çıkılarak sağlanacak esnek bir düzen içinde 
yürütülmesinin mümkün olabileceğini ifade etmiştir. 

Komisyonumuz bütün bu gerçekleri kabul etmekle beraber personel reformu konusunda temel 
hükümlerin çeşitli kanunlarla ve özellikle teklifin geçici 4 ncü maddesinde öngörüldüğü gibi bir 
yıllık uygulama geçerliliğine sahip Bütçe Kanunu hükümleri ile zedelenmesinin sakıncalı sonuçlar 
doğuracağı gerçeğinde birleşmiş ve bu hususun Komisyon raporunda böylece ifadesini karar al
tına almıştır. 

III - Sosyal güvenlik işlemlerinde, Emekli 'Sandığı statüsüne tabi kişiler ile Sosyal Sigortalar 
statüsüne tabi kişiler arasındaki eşitsiz ve ayrıcalıklı uygulamanın giderici mahiyetini gözeten Ko
misyonumuz teklifin, Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle .görüşülmesi hususunda istemde bulu
nulmasını da karar altına almıştır. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Uşak 

M. Faik Atayurt 

Ankara 
Y. Köker 

Kütahya 
î .Etem Erdinç 

Başkan V. 
Gaziantep 
S. Tanyeri 

Toplantıda bulunamadı 

C. Bşk. Seç. Üye 
S. Babüroğlu 

Manisa 
D. Barutçuoğlu 

Raporlu 

Tabiî 
M. Öz 

Sözcü 
Afyon Karahisar 

K. Karaağaçlıoğlu 

Edirne 
M. N'afl'Z Ergene]i 

Toplantıda bulunanı adı 

Ordu 
B. Sıtkı Baykal 

Toplantıda bulunamadı 

Üye 
güneş 

Kâtip 
Ankara 
t. Yetiş 

Kocaeli 
L. Tokoğiu 

Toplantıda bulunan 

K. 
Tabiî Üye 

. Karavelioğlu 
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

506 sayılı Kanunun 73 ncü maddesinin (D) bendinin değiştirilmesine ve bu kanuna üç geçici madde 
eklenmesine dair kanun teklifi 

MADDE 1. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 73 ncü maddesinin (D) bendi aşağıda ya
zılı olduğu şekilde değiştirilmiştir : 

D) Malûllük, Yaşlılık ve ölüm sigortaları primi, sigortalının kazancının % 12,5'idir. Bunun 
% 5,5'i sigortalı hissesi, % 7'si de işveren hissesidir. 

Ancak, maden işyerlerinin yeraltı işlerinde çalışanlar için Malûllük, Yaşlılık ve ölüm sigortala
rı primi, sigortalının kazancının % 15,5'idir. Bunun % 6,5'i sigortalı hissesi, % 9'u da işveren his
sesidir. 

MADDE 2. — 506 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir : 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanun yürürlüğe girdiği tarihte iş kazalarıyle meslek hastalıkları 
sigortasından gelir almakta olanlarla gelir bağlanmasına hak kazanmış olup henüz işlemi tamamlan
mamış bulunanların gelirleri, 1 . 1 . 1973 tarihinden başlamak üzere, iş kazasının vukubulduğu 
veya meslek hastalığının anlaşıldığı yıllara göre, aşağıda yazılı katsayılarla çarpılmak suretiyle 
artırılır : 

1968 veya daha eski yıllar 1,40 
1969 1,30 
1970 1,20 
1971 1,10 

Ancak yukardaki fıkra hükmünün 18 liradan daha az günlük kazançlara göre bağlanmış olup, 
25 . 8 . 1971 tarih 1474 sayılı Kanunla bu sınıra göre yükseltilmiş olan gelirlere uygulanmasında, 
bu yükseltmeler nazara alınmaz. 

Arttırılan gelir tutarı, 78 nci maddede öngörülen günlük kazancın alt sınırına göre hesaplanacak 
gelir tutarından az ve üst sınırına göre hesaplanacak gelir tutarından fazla olamaz. 

Yukardaki fıkralar, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra bağlanacak gelirler için de 
uygulanır. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, malullük, yaşlılık veya ölüm aylığı 
almakta olanlarla bu aylıklara hak kazanmış olup henüz işlemi tamamlanmamış bulunanların aylık
ları, 1 . 1 . 1973 tarihinden başlamak üzere, aylığın hesabına esas olan ortalama yıllık kazancın ta-

# 
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SOSYAL İŞLEK KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

506 sayılı Kanunun 73 ncü maddesinin (D) 
bendinin değiştirilmesine ve bu 'kanuna dört 

geçici madde eklenmesine dair kanun teklifi 

MADDE 1. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar 
Kanununun 73 cncü maddesinin. (D) bendi aşa
ğıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiştir. 

D) Malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları 
primi, sigortalının kazancımın % 13 üdür. Bu
nun % 6 sı sigortalı hissesi, % 7 si de işveren 
hissesidir. 

Ancak, maden işyerlerinin yeraltı işlerinde 
çalışanlar için malûllük, yaşlılık ve ölüm sigor
taları primi, sigortalının kazancının % 16 sidir. 
Bunun % 7 si sigortalı hissesi, % 9 u da işve
ren hissesidir. 

MADDE 2. — 506 sayılı Kanuna aşağıdaki 
geçici maddeler eklenmiştir: 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanun yürürlü
ğe girdiği tarihte iş kazalanyle meslek hasta
lıkları sigortasından gelir almakta olanlarla 
gelir bağlanmasına hak kazanmış olup henüz 
işlemi tamamlanmamış bulunanların gelirleri, 
1.4.1973 tarihinden başlamak üzere, iş kazası
nın vukubulduğu veya meslek hastalığının an
laşıldığı yıllara göre, aşağıda yazılı katsayılarla 
çarpılmak suretiyle artırılır : 

1968 veya daha eski yıllar 1,40 
1969 1,30 
1970 1,20 
1971 1,10 
Ancak yukarıdaki fıkra hükmünün 18 lira

dan daha az günlük kazançlara göre bağlan
mış olup 25.8.1971 tarih 1474 sayılı Kanunla 
bu sınıra yükselmiş olan gelirlerle uygulanma
sında, bu yükseltmeler nazara alınmaz. 

Arttırılan gelir tutarı, 78 nci maddede ön
görülen günlük kazancın alt sınırına göre he
saplanacak gelir tutarından az ve üst sınıra gö
re hesaplanacak gelir tutarından fazla olamaz. 

Yukarıdaki fıkralar, bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten sonra bağlanacak gelirler için 
de uygulanır. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanunun yürür
lüğe girdiği tarihte, malullük, yaşlılık veya 
ölüm aylığı almakta olanlarla bu aylıklara hak 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

506 sayılı Kanunun 73 ncü maddesinin (D) ben
dinin değiştirilmesine ve bu Kanuna dört geçici 

madde eklenmesine dair kanun teklifi 

MADDE I. — (Sosyal İşler Komisyonu met
ninin 1 mci maddesi aynen kabul 'edilmiştir. 

MADDE 2. — Sosyal işler Komisyonu metni
nin 3 ncü maddesi aynen kabul (edilmiştir. 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 
yininde nazara alınan son takvim yıllarına göre,, aşağıda yazılı katsayılarla çarpılmak suretiyle ar
tırılır : 

1968 veya daha eski yıllar 1,40 
1969 1,30 
1970 1,20 
1971 1,10 

Ancak malûllük veya yaşlılık aylıklarıyle ölen sigortalıların hak sahibi kimselerine bağlanan ay
lıklara esas olan aylığın yıllık tutarı 6 480 liradan az olup 25 . 8 . 1971 tarih ve 1474 sayılı Ka
nunla bu hadde yükseltilmiş olan aylıkların arttırılmasında, yukarda yazılı katsayılar, aylığın bu 
hadde yükseltilmeden önceki tutarlarına uygulanır. 

YukardaM fırkalar, bu kanun yürürlüğe girdiği tarihten sonra bağlanacak aylıklar için de uy
gulanır. 

506 sayılı Kanunun 1186 sayılı Kanunla değiştirilen 96 ncı maddesi hükmü saklıdır. 

GEÇİCİ MADDE 3. — 991 sayılı Kanunla Sosyal Sigortalar Kurumuna devredilen Askerî Fab
rikalar Tekaüt ve Muavenet Sandığı ile Devlet Demiryolları ve Limanları işletmesi Genel Müdürlü
ğü işçileri Emekli Sandığı mevzuatına göre bağlanmış iş kazası, emekli, âdi malûllük, vazife malûl
lüğü, dul ve yetim aylığı almakta olanlarla bu aylıklara hak kazanmış olup henüz işlemleri ta
mamlanmamış bulunanların bu aylıkları 1 . 1 . 1973 tarihinden başlamak üzere geçici 1 veya geçici 
2 nci maddelerde belirtilen katsayılarla çarpılmak suretiyle ve bu maddelerde belirtilen esaslara 
göre artırılır. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Geçici 1 nci ve 2 nci maddeler gereğince yapılacak aylık ve gelir artırma
ları, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en çok 9 ay içinde tamamlanır. 

Sosyal Sigortalar Kurumunun bu işler için görevlendirilecek personeline, yukarıda yazılı süre 
içinde, ayda 80 saati geçmemek üzere fazla çalışma yaptırılabilir, ödenecek fazla çalışma ücreti, 
Bütçe Kanunundaki sınırları aşmamak üzere, Kurumun Müdürler Kurulunca tespit edilir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihini takibeden aybaşından itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 215) 
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(Sosyal İşler Komisyonunun kabul ettiği metin) 

kazanmış olup henüz işlemi tamamlanmamış bu
lunanların aylıkları, 1.4.1973 tarihinden baş
lamak üzere, aylığın hesabına esas olan ortala
ma yıllık kazancın tayininde nazara alınan son 
takvim yıllarına göre, aşağıda yazılı katsayılar
la çarpılmak suretiyle artırılır -

1968 veya daha eski yıllar 1,40 
1969 1,30 
1970 1,20 
1971 1,10 
Ancak malûllük veya yaşlılık aylıklarıyle 

ölen sigortalıların hak sahibi kimselerine bağ
lanan aylıklara esas olan aylığın yıllık tutarı 
6.480 liradan az olup 25.9.1971 tarih ve 1474 
sayılı Kanunla bu hadde yükselmiş olan aylık
ların arttırılmasında, yukarıda yazılı katsayı
lar, aylığın bu hadde yükselmesinden önceki 
tutarlarına uygulanır. 

Yukarıdaki fıkralar, bu Kanun yürürlüğe 
girdiği tarihten sonra bağlanacak aylıklar için 
de uygulanır. 

506 sayılı Kanunun 1186 sayılı Kanunla de
ğiştirilen 96 ncı maddesi hükmü saklıdır. 

GEÇİCİ MADDE 3. — 991 sayılı Kanunla 
Sosyal Sigortalar Kurumuna devredilen Askerî 
Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet Sandığı ile 
Devlet Demiryolları ve Limanları işletmesi Ge-
nel Müdürlüğü işçileri Emekli Sandığı mev
zuatına göre bağlanmış iş kazası, emekli, âdi 
mallûllük, vazife malûllüğü, dul ve yetim aylığı 
almakta olanlarla bu aylıklara hak kazanmış 
olup henüz işlemleri tamamlanmamış bulunan
ların bu aylıkları 1.4.1973 tarihinden başlamak 
üzere geçici 1 veya geçici 2 nci maddelerde be
lirtilen katsayılarla çarpılmak suretiyle ve bu 
maddelerde belirtilen esaslara göre artırılır. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Millet Meclisi metni
nin geçici 4 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Meclisi metninin 4 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

'Bütçe ve Plân Komisyonunun kabul ettiği metin) 

MADDE 3. — (Sosyal İşler Komdfcyıonu metni
nin 3 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Sosyal İşler Komisyonu metni
nin 4 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 215) 





Toplantı : 12 O İ £ 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : Z I D 

Cumhuriyet Senatosu Niğde Üyesi Kudret Bayhan'ın yasama do
kunulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 

Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 
(3 /247) 

T. C. 
Başbakanlık 19 . 1 . 1973 

Özlük ve Yazı İşleri r<6/2 - 346 
Konu : Cumlhuriyet Senatosu Niğde Üyesi Kud
ret Bayhan'ın yasama dokunulmazlığı. 

•CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Yurt dışına bazmorfin ihracettiği iddia olunan ıCumlnuriyet Senatosu (Niğde üyesi Kudret Bay-
han hakkında 'Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 79 uncu maddesine göre bir karar verilmesine 
dair Adalet Bakanlığından alınan 13 . 1 . 1973 tarihli ve 2884 isayılı (tezkerenin sureti ile ilişiği 
(hazırlık öoruşturması ievrakı 'bağlı olarak sunulmuştur. 

Gereğini müsaadelerine arz ederim. 
Ferid Melen 

Başbakan 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 13 . 1 . 1973 

Ceza îş. Gn. Müdürlüğü Konu : Cumhuriyet Senatosu Niğde Üyesi Kud-
Sayı : 2884 ı et Bayhan'ın yasama dokunulmazlığı Hk. 

BAŞBAKANLIĞA 

Yurt dışına bazmorfin ihracettiği iddia olunan Cumhuriyet Senatosu Niğde üyesi Kudret Bey
han'ın yasama dokunulmazlığının (kaldırılması istemini havi İstanbul C. Savcılığının 26 . 12 . 11972 
gün ve '972/441 sayılı yazısı örneği ile bu husustaki hazırlık sıoruştunması evrakı dizi listesine 
bağlı olarak birlikte sunulmuştur. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 79. maddesi hükmü dairesinde Cumhuriyet Senatosu Niğ
de üyesi Kudret Bayıban'ın yasama (dokunulmazlığının kaldırılıp kaldırılmaması hususunda gere
ğinin takdir buyurulmasma delâletleri arz olunur. 

Fehmi Alpaslan 
Adalet Bakanı 
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Anayasa ve Aldalet Koımisyomı raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu 

Esas No. : 3/247 
Karar No. : 36 

2 . 2 . 1973 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA • 

Kendisine, yurt dışına bazmorfin ihracetmek fiili ilsnadolunan, Cumhuriyet Senatosu Niğd^e 
Üyesi Kudret Bayhan'ın yasama dokunulmazlığının kaMırılnıaısına dair Başbakanlığın 19 Ocak 
1973 tarihli ve 6/2 - 346 .sayılı yazılarına bağlı işlemli dosya, öumlhuriyet 'Senatosu Başkanlığı
na gönderilmekle, Cumhuriyet Senatosu içtüzüğünün 139 ve 140 ncı maddelerinde belirtilen usul 
ve esaslar dairesinde işleme tabiî tutularak, Koniisyonumuzun 2 Şubat 1973 tarihli Birleşiminde 
tetkik ve müzakere olundu. 

İçtüzüğün 139 ucu maddesi uyarınca ve bu madde hükmüne göre teşkil olunan Altkıomisyo-
îYim 1 Şubat 1973 tarihli ve Esas 3/247; Karar 10 sayılı olup, adı geçjen üyemin yasama dokunul
mazlığının kaldırılmasını öneren raporu esas alınmak ve Anayasanın 68 ve 79 ucu maddeleri ile 
içtüzüğün 140 ncı maddesinde yer ialan temel prensipler uygulanmak sureti ile yürütülen inceleime 
sonucunda, isnadın ciddî ve siyasî maiksat ile bağdaşamayacak mahiyeti gözetilmiş ve bir Cum
huriyet Senatosu üyesinin yurt dışına bazmorfin ihracetmek gibi »çok ağır ve örseleyici bir durum 
ile karşı karşıya 'bulunduğu ve kamuoyunun du-ıım ile yakından ilgiyle ve hassasiiyeit ile meşgul 
bulunduğu ve nihayet adı geçen üyenin şeref ve <haysıiyetinin söz konusu olduğu nedenleriyle, 
Cumhuriyet -Senatosu Niğde Üyesi Kudret Bayhan'ın yasama dokunulmazlığının, yatikili yargı 
organının; talebi veçhile kaldırılması oy birliği ile ıkarar altına alınmıştır. 

(renel Kurulun tasviplerine arz olunmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Samsun 

R. Rendeci 

Ankara 
T. Kapanlı 

Hatay 
M. Deliveli 

Rize 
0. M. Agun 

Sözcü 
Eskişehir 
Ö. TJcuzal 

Bursa 
8. Kayalar 

Kırşehir 
H. özmen 

Sakarya 
M. Tığlı 

Toplantıda bulunamadı. 

Ankara 
T. Cehe 

C. Bşk. Seç. Üye 
N. Erim 

Kararda bulunamadı. 

Mardin 
A. Bayar 

Toplantıda bulunamadı. 

Tabiî Üye 
M. Ataklı 

Tokat Zonguldak 
Z. Betîl M. A. Pestilci 

Toplantıda bulunamadı. 

(C. Senatosu S. Sayısı : 216) 



Toplantı: 12 A I A 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : Z I O 

Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Ahmet Yıldız'ın yasama doku
nulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet komisyonu raporu (3/1000) 

T. C. 3 . 8 . 1971 
Başbakanlık 

Özlük ve Yazı İşleri : 6/2 - 6209 
Konu : Cumhuriyet Senatosu Tabiî 
Üyesi Ahmet Yıldız'm yasama doku
nulmazlığı. 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

ilgi : 22 . 7 . 1971 tarihli ve 11222 - 3/1000 sayılı yazınız. 

6 . 1 . 1971 tarihinde Ankara Hukuk Fakültesinde tertibedilen açık oturumda yaptığı ko
nuşmada devrimci öğrencilerin silâhlanmalarını meşru savunma hal'i olarak kabul etmek su
retiyle kanunun suç saydığı bir fiili övmek suçunu işlediği iddia olunan Cumhuriyet Senatosu 
Tabiî Üyesi Ahmet Yıldız hakkında Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 79 ucu maddesine göre 
bir karar verilmesine dair Adalet Bakanlığından alınan 29 . 7 . 1971 tarihli ve 36072 sayılı tez
kerenin sureti ile ilişiği hazırlıık soruşturması evrakı, dizi pusulasıyle birlikte bağli olarak 
sunulmuştur. 

Gereğine müsaadelerini rica ederim. 
Prof. Dr. Nihat Erim 

Başbakan 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 29 . 7 . 1971 

Ceza îş. Genel Müdürlüğü 
Sayı : 36072 

BAŞBAKANLIĞA 

İlgi : Özlük ve Yazı İşleri ifadeli 22 . 7 . 1971 gün ve 6/2 - 5798 sayılı yazılan. 

İlgideki yazıları ekinde alman Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Ahmet Yılclz hakkın
da tanzim olunan hazırlık soruşturması evrakı birlikte sunulmuştur. 

6 Ocak 1971 tarihinde Ankara Hukuk Fakültesinde tertibedilen açık oturumda yaptığı ko
nuşmada, öğrencilerin silâhlanmalarını meşru savunma hali o'larak kabul etmek suretiyle ka
nunun suç saydığı bir fiili övmek suçundan dolayı adı geçen Cumhuriyet Senatosu Üyesinin 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması Ankara Cumhuriyet Savcılığının 22 . 3 . 1971 gün ve 
3/610 sayılı talebolunduğu anlaşılmakla; 

İncelenen dosya münderecatına göre, tespit edilmiş bulunan deliller muvacehesinde, kanu-
•nun suç saydığı bir fiili övmek suçunu işlediği iddia olunan Cumhuriyet Senatosu Tabiî 
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Üyesi Ahmet Yıldız hakkında TCK'nun 312 nci maddesi gereğince takibat yapılabilmesini te-
minen Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 79 nen maddesi hükmüne tevfikan yasama dokunul
mazlığının kaldırılıp kaldırılmaması konusunda gereğinin takdir buyurulnıasma delâletleri arz 
olunur. 

İsmail Arar 
Adalet Bakanı 

Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 
Cumhuriyet Senatosu 

Anayasa ve Adalet Komisyonu 2 . 2 . 1973 
Esas : 3/1000 
Karar : 35 

Yüksek Başkanlığa 

Kendisine, kanunun suç saydığı bir fiili övmek fiili isnadedilen, Cumhuriyet Senatosu Tabiî 
Üyesi Ahmet Yıldız'm yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına dair Başbakanlığın 3 . 8 . 1971 
tarihli ve 6/2 - 6209 sayılı yazılarına ekli dosya, Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmek
le, Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün 139 ve 140 ncı maddelerinde belirtilen usul ve esaslar daire
sinde işleme tabi tutularak Komisyonumuzun 2 Şubat 1973 tarihli Birleşiminde tetkik ve müza
kere olundu. 

Yasama dokunulmazlığının kaldırılması istenilen Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Ahmet Yıl-
dız'a isnadedilen fiilin vasıf ve mahiyetine göre, Anayasanın 68 ve 79 ncu maddeleri ile İçtüzüğün 
139 ve 140 ncı maddeleri uyarınca hakkındaki kovuşturma ve yargılamanın üyelik sıfatının sona 
ereceği zamana bırakılmasına karar verildi. 

Genel Kurulun tasviplerine arz olunmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Bu Raporda 
Başkan ve Sözcü 

Samsun 
R. Renderi 

Ankara 
T. Cebe 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
İV. Erim 

Sakarya 
M. Tığlı 

Toplantıda bulunamadı. 

Karar< 

Sözcü 
Eskişehir 
0. I'euzal 

Toplantıda bulunamadı 

Ankara 
T. Kapanh 

Mardin 
A. Bayar 

Toplantıda bulunamadı. 

Tabiî Üye 
M. Ataklı 

Hatay 
M. Deliveli 

Toplantıda bulunamadı. 

Bursa 
$. Kayalar 

Rize 
0. M. Agun 

Kırşehir 
H. Özmen 

Tokat Zonguldak 
Z. Betil M. A. Pestilci 

ia bulunamadı. Toplantıda bulunamadı. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 218) 



Toplantı : 12 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun bâzı madde
lerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi 
hakkında kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 

(M. Meclisi : 1/717; C. Senatosu : 1/149) 

(Not : M. Meclisi S. S. : 781) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 29 . 1 . 1973 

Kan unlar Müdürlüğü 
Sayı : 6681 

( O D I U R İ V E T SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 26 . 1 . 1973 tarihli 44 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek işari 
oyla kabul edilen, 1036 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun bâzı maddelerinin değişti
rilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkında kanun tasarısı, dosyası ile birlikte su
nulmuştur. 

Saygılarımla. 
Sabit Osman Avcı 

Millet Meclisi Başkanı 

Xot : Bu tasarı 16 . 10 . 1972 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Kuru
lun 24, 26 . 1 . 1973 tarihli 42 ve 44 ncü birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle Cjörüşülerek kabul edil
miştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 7'81) 

Anayasa ve Adalet Komisyonu Raporu 

Cıunh u ı iye t S e nal os ıı 
Anayasa ve Adalet Komisyonu 6 . 2 , 1973 

Esas Xo. : 1/149 
Karar Xo. : 39 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 2(5 Ocak 1973 tarihli 41 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek işa
rı oyla kabul edilen, 108G sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun bâzı maddelerinin değiş
tirilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkındaki kanun tasarısı, Millet Meclisi Baş
kanlığının 29 Ocak 1973 tarihli ve 6G81 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gön
derilmekle Komisyonumuzun 6 Şubat 1973 tarih'i Birleşiminde Adalet Bakanlığı-temsilcileri de 
hazır bulundukları halde t etkile ve müzakere olundu. 

I - Tasarı, İsviçre, Nöşatel Kantonunun 1925 tarihli - Medenî Usul Kanunu - nun esas alınması 
ye Alman ve Fransız - Medenî Usul - kanunlarından da yararlanılmak suretiyle konulan, 18 Hazi-

220 
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ran 1927 tarihli ve 1086 sayılı - Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu - ıran konulduğu 1927 tarihin
den günümüze kadar geçen 45 yıla. yakm yürürlük dönemi içinde elde olunan uygulama gerçekleri 
gözetilerek, 

a) 8 ııei, 9 ucu, 176 ııcı, 288 nci, 289 ncu, 290 ncı, 409 ncu, 427 nei, 438 nei,- 440 ııcı ve 507 nci 
maddelerinde - ivedi bir tedbir - olarak gerekli değişikliklerin yapılmasını, 

b) Bu değişiklikler nedeni ile de, 6570 sayılı Gayrimenkul Kiraları hakkındaki Kanunun 
10 ncu maddesinin yürürlükten kaldırılmasını, 

e) Nihayet, - medenî usul hukuku - alanına bu tasarı ile getirilen düzenlemenin gerçekleş
tirilebilmesi maksadı ile, tasarıya esas, 1086 sayılı Kanuna geçici bir madde eklenmesini, 

Öngörmektedir. 
18 Haziran 1927 tarihli ve 1086 sayılı 'Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu, konulduğu 1927 

tarihinden günümüze kadar geçen 45 yıla yakm yürürlük süresi içinde, çeşitli tarihlerde konulan 
1268, 1539, 1582, 2606, 3560, 5464, 6763 ve 6769 sayılı kanunlarla çeşitli değişikliklere tabi tutula
rak ihtiyaçlara uygun bir hüviyete sahip kılınmak istenmiştir. 

Dün olduğu gibi günümüzde de (1973 Türkiye'sinde de) - adalet cihazının ve yargılama müesse
sesinin - mahiyetine ve gereklerine uygun bir düzen ve sürat içinde işleyebilmesi, her zaman ve her 
vesile ile ileri sürülen bir - üstün görüş - olmak vasfını muhafaza etmektedir. 

Gerçekten, - adalet cihazının ve yargılama müesesesinin - mahiyetine uygun bir düzen ve sürat 
içinde işleyebilmesi, - örgüt ve kadro - imkânları ve - meslek ve görev şuuru - ile ne derece bağ
lantı halinde ise, - usul - hükümleri ile de, o derece yakm bir ilişki içindedir ve - örgüt ve kad
ro - imkânları ile - meslek ve görev şuuru - gözetilirken, - usul hükümleri - nin de U3rgulama ger
çeklerine yer verir biçimde ele alınması zorunluluğu vardır. 

Söz konusu kanunun 45 yıla yakm yürürlük süresi içinde ülkemizin - sosyal ve ekonomik bün
yesinde ve koşullarında - meydana gelen gelişmeler ve değişmeler bu zorunluluğu ortaya koyan baş
lıca nedenlerdir. 

Komisyonumuzda bilgi veren Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürü, uygulama gerçek
leri gözetilerek, sözü edilen 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda çeşitli tarihlerdeki 
tadillerinin yanı sıra, kanunun - tümü - itibarı ile ele alınarak düzenlenmesi yolunda çeşitli tarih
lerde çalışmalar yapıldığı halde gerçekleştirilme imkânının bulunamadığını ifade etmiş ve yine 
- tümü - itibarı ile düzenlemeyi tasarının da halen Millet Meclisi Adalet Komisyonunda görüşül
mekte eJduğuıra açıklamıştır. 

Aynı açıklamaya göre, Komisyonumuz görüşmelerine arz edilen işbu tasarı da, halen Millet Mec
lisi Adalet Komisyonunda görüşülmekte olan - genel - nitelikteki tasarının - ivedi - mahiyet taşı
yan maddelerini ihtiva etmektedir. 

İşbu tasarı, - kısmî - bir mahiyet taşıdığı ve ancak bâzı maddelerde değişiklik ve yeni düzenle
me öngördüğü cihetle, madde - madde ele alıp incelemek ve Komisyonumuzun görüşlerini böylece 
arz etmek yararlı bir anlatım biçimi olacaktır. 

Anayasa ve Adalet Komisyonu 

I - Tasarının 1 nci maddesi, 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 8, 9, 176, 288, 
289, 290, 409, 427, 438, 440 ve 507 nci maddelerinin değiştirilmesini öngörmektedir. 

Madde 8. — Madde, bilindiği üzere, sulh mahkemesinin görevine giren dâva ve işleri saymak
tadır. 

Getirilen değişiklik 1 000 lira olan değer sınırının 5 000 liraya çıkarılmış olması, halen 
asliye mahkemesinin görevi içinde olan ve aslmda basit usulle ve çabuk sonuçlandırılması gere
ken aile birliğinin korunması ile ilgili tedbirler, evlât edinmeye izin ve mirasçılık belgesi veril
mesi, kira tespiti ve tazminatla birlikte de olsa bütün tahliye dâvaları gibi dâva ve işlerin sulh ınah-

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 220) 



_ 3 — 
kemesine verilmiş bulunması, günün ihtiyaçlarını karşılamak, çabukluğu ve aynı zamanda sulh 
ve asliye mahkemesi işleri arasındaki dengeyi de sağlamak amacını gütmektedir. 

Madde 9. — Maddenin ilk iki fıkrası esas bakımından mevcut hükümden farklı olmamakla be
raber, üçüncü fıkrada yeralan hüküm yenidir ve uygulamada görülen büyük bir ihtiyacın karşı
lığını teşkil etmektedir. Bilindiği üzere, Türk Ka mnu Medenisinin 136 ncı maddesine göre boşan
ma dâvası davacının ikametgâhı mahkemesinde içilir. Yine aynı Kanunun 21 nci maddesine göre 
karı, kocanın ikametgâhına tabidir. Bu huküm'lerdcn çıkan sonuç şudur ki, karı daima boşanma 
dâvasını, ayrı bir mesken edinmekte haklı olmadıkça, kocanın ikâmetgâhında açmak zorunda kal
maktadır. Bu halin birinci büyük sakıncası, aile birliği çözülüp de kadın kocasından ayrı olarak 
bulunmakta ise dâvasını muhakkak kocasının ikâmetgâhı mahkemesinde açmak zorundadır. 
Özellikle, kocanın kötü niyetle hareket ederek meselâ, İstanbul'daki ikametgâhının Ankara veya 
Vanada, olduğunu ileri sürerek yetki itirazında bırunması ve böylece, kadını boşanma dâvasını 
Ankara veya Van'da açmak zorunda bırakması mümkündür ki, bunun zorluğu ortadadır. Karısı 
ile birlikte uzun zamandan beri memur olarak bulunduğu meselâ Eskişehir'de oturan ve nüfusta 
kayıtlı olduğu yer meselâ Adana olan bir kocanın karısı hakkında .açtığı boşanma dâvasında kadın, 
kocanın ikametgâhının Adana olduğunu ileri sürecek yetki itirazında bulunabilmekte ve her ikisi 
Eskişehir'de oturmalarına rağmen dâva için Adana'ya gitmek veya vekil göndermek zorunda kal
maktadırlar. Bunun başlıca sebebi şudur: Medenî Kanunun 19 ncu maddesine göre «bir kimsenin 
yerleşmek niyeti ile oturduğu mahal ikametgâhı lir» esasından hareket eder Yargıtay, memurla
rın bulunduğu yeri yerleşmek niyetiyle oturdukla ı yer olarak kabul etmemiş ve yerleşmek niyeti, 
kişinin kendisince bilinen bir kasıttan ibaret olma ;ı bakımından, bunun harici ve yerleşmeyi göste
ren belirtileri ile anlaşı'labileceğini ve bu cihetin boşanma davaları sırasında çok defa tespit edile
mediğini gözönüne alarak, nüfusta kayıtlı bulunan yerin ikametgâh olarak muhafaza edildiği mâna
sını çıkarmak suretiyle yetki itirazlarını böyle bir hal şekline bağlamak istemiştir. 

Bu içtihat karşısında, hakkında boşanma dâ/ası açılan kocaya nüfus kaydının bulunduğu 
yeri ikametgâhı imiş gibi göstererek yetki itira imda bulunma imkânı ve fırsatı verilmiş, bu yüz
den yukarda sözü edilen sakıncalar yahut nüfus kaydının dâvadan evvel nakli gibi güçlükler doğ
muştur. İşte bütün bu sakıncaları gidermek ama-ıyle, Kanunî Medenide gösterilen «davacının 
ikametgâhı mahkemesi» esası muhafaza edilmekle beraber, fıkranın ikinci cümlesinde eşlerin dâ
vadan evvel son olarak en az altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesinin de boşan
ma ve ayrılık dâvalarına bakmaya yetkili olduğu kabul edilmiştir. Bu hükmün diğer bir faydası 
da karı kocanın geçinip geçinemediklerini, eşlerden birinin diğerine fena muamelede bu
lunup bulunmadığını, zina edip etmediğini, onur kırıcı bir hayat sürüp sürmediğini özetle, 
boşanma sebeplerinin mevcudolup olmadığın] en az altı aydan beri son defa oturdukları 
çevre halkı daha iyi görüp bildiği cihetle o yer hâkimi aile birliğinin sona ermesini gerektirecek 
derecede sarsılıp sarsılmadığını daha kolaylıkla tespit imkânına malik olacaktır. Bir kimsenin do
ğup tesadüfen nüfusta kayıtlı olduğu ve bir daha uğramadığı bir yeri ikametgâh olarak saymak 
suretiyle tamamen farazî bir esastan hareket oluıacak yerde tasarının kabul ettiği şekilde, yet
kili mahkemeyi belirtmekte, hıem pratik fayda hem de eşlerin karşılıklı olarak durumlarını tespit 
bakımından büyük kolaylık sağlaniacağı ortadad r. Nitekim, Yargıtayın son içltıihatları da bu mer
kezde 'bulunmaiktadır. 

Madde 176. — Maddede yapılan değişiklik büyük bir boşluğu doldurmakta, genel nitelikte 
olup, çeşitli tereddütlere sebebiyet veren mevcut 176 ncı madde hükmünü uygulamayı kolaylaştı
racak şekilde, dava ve işleri ayrı ayrı saymak su-••etiyle belirtmıekte ve adlî araverme ile ilgili hü
kümlerin taimiamını da bir araya toplamış bulun »aktadır. 

Bu maddede, tereddüde yer vermeyecek bir sekilide adlî aravermede malhkemielerin ne şekilde 
çalışacağı ve uygulamada en çok tereddüt uyandıran, dava açılıp açılmjayaeağı konusu da çözüm
lenmiştir. 
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1 ilâ 11 nci bentlerde sayılan dava ve işlerde mahkeme, «ivedilik» karan vermeye lüzum. kal
madan, faaliyette bulunacaktır. Bu dava ve işlerden bir kısmı, bir an önce karara bağlanmasında 
fayda umulanlardır, Diğer bir kısmı ise, sırf pratik ihtiyaçların zorlamasından ilhamı alınarak tes
pit edilmiş olan işlerdir ki, nitelikleri bakımından ya uzun inceleme ve goraşjturmayı gerıektirone-
meıkte yafhut kısa zamanda karara bağlanmalarında zoırunluk bulunmaktadır. 

Bâzı mahkemeler aravermede dava dilekçelerini tamamen ret, bâzıları zamanaşımı süresi dol
mak üzere bulunduğu hallerde kaibnl, bâzıları da ımjutlak surette kalbul etmektedirler. İşlemden 
kaldırılmış ve adlî araverme içinde 409 ncu maddedeki süreyi doldurup yeniden harç verilmeden 
yenilenmesi mümkün olımayan davalara ait yenileme istekleri hakkında da mahkemeler farklı ka
rarlar vermektedirler. Her hâkimi, maddeyi başka tünlü anlamakta bu yüzden iş sahipleri güçlük 
çökmekte idiler. Bütün bu karışık durumu ömlemıeık ve birlik halinde uygulamayı sağlatmak için, 
bu miadde düzenlenmiştir. Aravermede, usul' hukukunun belli 'ettiği kanunî sürelerin Sona ermesi 
hakkındaki 177 nci madde hükmünün saklı tutulması esasında bir değişiklik yapılmamıştır; adlî 
araveımıe süresi içinde bakılmayan davalarla ilgili ve 176 nci maddenin ikinci fıkrasında yazılı ve 
yapılması mümkün işlerin ifası, ilgililerin arzusuna talbi tutulmuştur. Bu bakımdan, ilgililerden her
hangi biri bu fıkrada yazılı işlemi yapmış olursa, ıkarşı tarafım bu işleme karşı yapabileceği işlem 
veya verebileceği cevaplar hakkında kanunî süreler işlemeyecektir. Bu sürelerin işlemesi 177 nci 
onjadde hükmünle tabidir. 

Madde 288. — Madde ile esas yönünden getirilen değişiklik, senetle ispiat konusundaki (5 000) 
kuımşlu-k sınırın (500) liraya çıkarılmış olmasıdır. Ayrıca mevcut 289 ncu madde hükmü de ilgisi 
sebebiyle bu maddeye ikinci fıkra olarak alınmış, 289 ncu madde ise aşağıda açıklandığı üzere ye
ni ve değiştik şekilde düzenlenmiştir. 

289 ncu maddede yer alan ve bugün Yartgıtay İçtihadı ile de uygulama alanında yerleşen, kar
şı tarafın açık muvafakati halinde senetle ispat zorunluğunu ortadan kaldıran hüküm gerçek bir 
ihtiyacı karşılayacaktır. Aslında bu çeşit hukukî işlemlerin tanıkla ispatı yasağı ile ilgili esasların, 
18 Mart 1959 tarih ve 8/18 slaydı Yargıtay İçtihadı Birleştiirtme Kararında pek yerinde olarak işa
ret edildiği üzere kaımu düzeni düşüncesi ile kanuna gıirdiği iddia oluııaımaz. Yazılı olarak sözleşil-
imiş ise yahut duruşma tutanağında yer almış ve imızalâmımış bulunan açık bir muvafakatin mev
cudiyeti halinde, hukukî işlemlerin tanıkla ispatı mümkün hale getirilmiş olmaktadır. Bu muvafa
kat, diğer tarafın bu konuda dinletmek istediği tanıkların kimler olduğunun öğrenilmesinden ev
vel olabileceği gibi, tanıklar belli olduktan sonra da beyan edilebilir; her iki şekil, uygulama yü
nünden hukukî bir hak yaratmaz. Aksi halin kabulü, yargılamanın uzaması gibi bir sakınca doğu
rur. Şurası da muhakkaktır ki, tanıkla ispat yasağı, tarafların halklarını korumak için kalbul edil
miş okluğundan yukarda işaret olunian kayıt ve santiara uyulmaksızın tanık dinlenmiş olması ha
linde, karşı tarafın, hasmının tanıklarını dinletmesine ses cıkanmamış ve hattâ bu ciheti temyiz iti
razları arasında anmamış ve kendisinin de tanık dinletmenıesi gereken bir vakıayı tanıkla ispat 
"eylemiş olması, hasmının tanık dinletmesine muvafakat ettiği mânasına alınamaz, muvafakat açık
ça bildirilmelidir.. 

Madde 290. — Maddedeki değişiklik, miktarın 288 nci maddeye uygun hale getirilmesinden iba
rettir. 

Madde 409. — Madde davanın yürütülmesi konusunda, gıyap bölümünün en etkili maddelerin
den biri olarak mütalâa olunmaktadır. Geçmiş uygulamadan elde edilen sonuçlara göre, madde ih
tiyaca cevap verebilecek halde düzenlenmeye çalışılmıştır. 

Dâvaların zaman zaman takipsiz kalması, işin sürünceımede bırakılması amacı ile sık sık başvu
rulan yollardan biridir. Bu çeşit kötü niyete dayanan halleri önlemek amiacı ile, birtakım yenilikler 
getirilmiş ve bâzı kayıtlayıeı hükümlere yer veril niştir; işlemden kaldırılmış olan dosyanın, altı ay 
içinde yenileme dileikçesi verilip gün tespit ettiril mediği yahut özellikle Yargıtay dan hükmü bozu
larak gelen dosyalarda son işlemi, tarihinden başlayarak bir ay içinde aynı maddeye göre gün tes
pit ettirilmediği için işlemden kaldırılmasından sonra bir yıl içinde yenilenmedikleri takdirde da-
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vanın açılmamış sayılması, harçsız yenileme süresinin altı aydan üç aya indirilmesi, ilk yenileni e-
den sonra üç defadan fazla takipsiz bırakılmaması, gaibin de davayı yenileyebilmesi gibi, davala
rın çabuklaştırılmasını sağlamak hususunda tarafların davalarını sievk, idare ve takip balkımından 
•oldukça sıikı hükümlere tlaibi tutulmaları amacı güdülmüştür. 

Maddenin dördüncü fıkrası hükmünee, yeniden harç verilerek dâvanın yenilenmesi, uygulama
da bunun yeni bir dava olarak kabulü ile süneleri ıona göre hesaplamak ve maddî hukuk bakımın
dan buna bağlı sonuçlar çıkarmak isteyenler bulunabileceği düşüncesini önlemek amacı ile, işlem
den kaldırma tarihinden başlayarak üç ay içinde yeniden harç verilmek suretiyle yenilenen dava
nın, yend bir dava sayılmayacağı hususu belirtilmiştir. 

'Madde 427. — Maddede yapılan değişiklikle, ıkesin olarak hüküm verilebilecek davaların değer 
veya miktar sınırı (50) liradan (2 000) liraya çıkarılmış, bu suretle Yargıtayın işi biraz hafifleltil-
mekle beraber bu çeşfilt davaların daha kısa yoldan kesinleşmesi sağlanmıştır. 

Kanun yararına temyizle ilgili hüküm ise Anayasanın 132 nci maddesinle uygun şekilde düzen
lenmiş ve bozma kararlarının Resmî Gazıetede yayımlanması ile yetinilimesi hükme bağlanmıştır. 

Madde 438. — Madde uygulamadan elde edilen sonuçlara ve günün ihtiyacına uygun şekilde 
değişikliklere yer vermiştir. Esas kural Yargıtayın incelemesini dosya üzerinde yapmasıdır. Ancak 
bâzı konuların özelliği sebebiyle duruışmalı incelemeye talbi tutturmasının, daha sıhhatli bir sonuca 
varmıayı sağlayacağı düşüncesi, eskiden olduğu gibi şimdi de uygulama alanına intikal etmektedir. 
Bu konular maddede görüleceği üzere tüzel kişiliğin feshi, Genel Kurul kararlarının ipltali, boşan
ma veya ayrılılk ve bunlarla aynı önem derecesinde oıla.n evlenmenin butlanı veya feshi davaları 
ile velayet, nesep ve kısıtlamaya ilişkin davalar şeklinde sayılmış/tır. Miktar veya değer bakımın
dan mevcuıdolan kıstas, bugünün iktisadî şartları ve para değeri de gözönünde bulundurulmalk sü
ratiyle tespit edilmiş ve bu ölçü on bin lira olarak kabul edilmiştir. Miktar veya değeri yirmi bin 
lirayı aşan alac/alk veya ayın davaları ile ilgili tenyiz incelemesinde taraflar duruşma isteğimde bu
lunabileceklerdir. Duruşma günü kararı verilemıeyen işlerin karara bağlanma süresinin de onibeş gün 
olacağı belirtilmiştir. 

Ayrıca halen bu maddede bulunan ve karar düzeltilmesine değinen hükümler, aşağıda görüle
ceği üzere ve ilgisi sebeibiyle 440 ncı madde içerisinde ifade (edilmiştir. 

Madde 440. —• Maddede, karar düzeltilmesi isteğinin süresi de belirtildikten sonra, düzeltme 
sebepleri sıralanmıştır. 

Maddenin ikinci fıkrası, mevcudolmayan bir yenilik ve açıklık getirmektedir. Yargıtay teiniyiz 
veya tamaımlayıcı temyiz dilekçelerinde öne sürülen sebep ve itirazları hükmün bozulması veya 
^onanması sırasında kısmen veya tamamken cevapsız bırakmış ise, karar düzeltilmesi üzerine bu se
bep ve itirazları ayrı ayrı cevaplandırmak zorundadır. Gerçekten temyiz edenlerin, yaptıkları iti
razlar hakkında Yargılayın ne yolda düşündüğünü bilmelerinde iç huzuru bakımından olduğu ka
dar, iddia ve savunmalarının hangi hukukî esaslar yönünden kabul olunmadığının açıkça gösteri'l-
mesinde utsoılî balkımdan da fayda" vardır. Zira, maihkem,elere karşı duyulan saygı ve güvenin ko
runması ve gelişmesinde bu cihetin rolü büyük olduğu gibi, kanunların mahkemelerce anlaşılması
nı kolaylaştırmak yönünden de büyük fayda sağlayacağına şüphıe yoktur. 

Komisyonumuz, uygulama gerçeklerini gözeterek, 8 nci maddenin II numaralı fıkrasının 7 nu
maralı bendi hükmüne esas, - mirasçılıJk belgesi verilmesi hakkındaki isteklerle, bu belgenin değişti-
ırfiLmjesi veya ipltali davaları - nda ve yine tasarının 440 ncı maddesinin üçüncü fıkrasının 4 ncü ben
di hükmüne esas, - Hukuık Genel Kurulu kararlan - nda bu teminat müessesesinin muhafazasını zX)« 
riunln mütalâa ederek madde metnini bu yolda değiştirmiştir. 

Mevcut hükme göre mümkün olan bâzı haller için karar düzeltilmesi yolu burada önlenmiş ve 
böylece Yargıtayın yükü biraz hafifletilmek suretiyle diğer işlerin daha çabuk sonuçlanmasına 
imkân verilmiştir. 
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Bir numaralı bent e göre, sekizinci maddede sayılan davalara ait hükümlere dair Yargıtay ka

rarma karşı karar düzeltilmesi istenemez. Bundan fazla olarak miktar veya değeri on bin liradan 
az olan dâvalar hakkındaki Yargıtay kararlan bakımından da karar düzeltme, yolu kapatılmıştır. 

"S 

iki numaralı bentte yazıb hususlar, çok: çabuk sonuçlanması gereken işlerle ilgilidir. 
Üç numaralı bent tahkim konusuyle ilgili yeni bir hükümdür. Tahkim müessesesinin ihtiyacı 

olan çabukluğu sağlaımalk amacıyle, hakem hükümleri ve tahkimle ilgili diğer hükümler uyarın
ca mahkemenin verdiği kararlar hakkındaki Yargıtay kararları bakmamdan karar düzeltilmesi is
tekleri dinlenmez. 

•Madde 507. — Yapılan değişikle de basit yargılama usulünün uygulama alam genişletilmiş 
ve birinci bendi ile atıf yapılan 176 ncı maddenin 3 - 9 ncu bentlerinde sayılan dâvalarla sulh mah
kemesinin görevine giren bütün dâva ve işleri ifade eden 10 ncu bendi dahi sayılmak suretiyle bun
ların tamamı basit usule tabi tutulmuş bulunmakta; maddenin ikinci bendi hükmü de hangi haller
de basit usul uygulanacağını ilâve olarak açıklamış bulunmaktadır. 

II - Tasarının 2 ncı maddesi, 1086 sayılı Kanununun ihtiyatî tedbirler faslının son maddesi olan 
113 ncü maddesinden sonra (113/A) maddesinin eklendiğini ifade etmektedir. Eklenen bu madde 
tedbire aykırı davranışın müeyyidesini düzenlemektedir. Halen böyle bir müeyyide mevcudolma-
dığı ve T. C. Kanununun 526 ncı maddesi sınırı içinde uygulama yeri bulması mümkün görüleme
diği ve son Yargıtay içtihatları da bu yönde, olduğu cihetle, bir boşluğu doldurmak amacıyle bu 
madde düzenlenmiş ve kanunun genel madde sırasının bozulmaması için (113/A) maddesi" şeklinde 
düzenlenmiş bulunmaktadır. 

III - Tasarının 4 ncü maddesi, kaldırılması zorunlu olan bir kanun maddesine yer vermektedir. 
Bilindiği üzere 6570 saydı Gayrimenkul Kiraları Hakkındaki Kanunun 10 ncu maddesi, tahliye 

davalarına esas itibariyle sulh mahkemesince bakılacağını belirtmekle beraber, ikinci fıkrasında, 
tazminat ve kira alacağı ile birlikte açılan dâvalarda asliye mahkemesince görevsizlik kararı ve
rilemeyeceği hükmü yer almaktadır. Bu kanunla değiştirilmesi öngörülen 1086 sayılı Kanunun 
8 nci maddesinde ise bu çeşit dâvaların tamamı sulh mahkemesi görevleri arasında sayılmış bu
lunduğundan. her iki kanun hükmü arasında çelişmeye ve uygulamada tereddüde sebebiyet ver
memek için 6570 sayılı Kanunun 10 ncu maddesi yürürlükten kaldırılmaktadır. 

IV - Geçici madde, bu kanunla getirilmiş bulunan değişiklik hükümlerinin evvelce açılmış dâ
valara etki derecesi ve şartlarını düzenlemektedir ki, uygulamada tereddüt doğurabilecek olan 
bu konunun açıklığa kavuşturulması zorunlu görülmüştür. 

Esas kural, değişik hükümlerin, kanunun yürürlüğe girmesinden sonra açılacak dâvalarda uy
gulanmasıdır. Buna göre, eski miktar ve değerler üzerinden açılmış bulunan dâvalarda, yeni mik
tar veya değerler öne sürülerek mahkemelere görevsizlik kararı verilemeyecektir. Keza yetki ba
kımından da aynı durum söz konusudur. Tanıkla ispat, kesin olarak hüküm verilecek dâvalar, 
Yar git ayda duruşmaya tabi olacak işlere ilişkin miktar veya değerlerde yapılan değişiklikle, 409 
ve 440 ncı maddelerdeki değişiklikler, kazanılmış hakları kısmen de olsa ortadan kaldırabilecek 
nitelik taşıdıklarından, kanunun yürürlüğünden sonra açılacak dâvalarda uygulanması öngörül
müştür. 

Ancak (113/A), müeyyideyle ilgili bulunduğundan eylemin işlendiği tarihte yürürlükte bulunan 
kanuna tabi olması zorunlu görülmüş; 176, 289 ve 507 noi madde değişiklikleri ise sadece usulî 
hükümler taşıdığı ve kazanılmış haklara dokunması söz konusu olamayacağı gibi dâva ve işlerin 
çabuk sonuçlanmasında da etkili olacağı cihetle bu madde hükümlerinin önceden açılmış dâva
lar hakkında da uygulanacağı belirtilmiştir. Dâva dışı işlemler için ise, işlemin yapıldığı zamanda 
mevcut kanun hükümlerin uygulanacağı tabiîdir. 
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Yukarda, genel gerekçesi ile madeleri teker, - teker ele alınıp getirdiği yenilikler ayrı - ayrı 

incelenen tasarı Komisyonumuzca da benimsenmiş ve arz edilen görüşler esaslarında tanzim olu
nan maddeleri ile kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Samsun 

R. Rendeci 

Ankara 
T. Kapanh 

Hatay 
M. DeliveU 

Rize 
0. M. Agun 

Tokat 
Z. Betil 

Sözcü 
Eskişehir 
Ö. TJcuzal 

Bursa 
§. Kayalar 

Kırşehir 
H. özmen 

Sakarya 
M. Tığlı 

Toplantıda bulunamadı. 

Toplantıda bulunamadı. 
M 

Ankara 
T. Cebe 

Toplantıda bulunamadı. 

Cumhurbaşkanınca S. ü . 
N. Erim 

Toplantıda bulunamadı. 

Mardin 
A. Bayar 

Tabiî Üye 
M. Ataklı 

Zonguldak 
. A. Pestilci 
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

1086 sayılı Hukuk Z'suJü Muhakemeleri Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna 
bâzı maddeler eklenmesi halikında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 10S6 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 8, 9, 176, 283, 289, 290, 409, 
427, 438, 440 ve 507 nci maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 8. — Sulh mahkemesi : 
I - iflâs dâvaları ile vakfa ilişkin dâvalar ha;iç olmak üzere, mamelek hukukundan doğan, de

ğer veya miktarı beş bin lirayı geçmeyen dâvaları, 
II - Dâva konusu olan şeyin değerine bakılmaksızın : 
1. icra ve iflâs Kanununun 10 ncu babında yer alan 269 ve 272 nci ve sonraki maddeleri hü

kümleri hariç olmak üzere, kira sözleşmesine dayanan her türlü tahliye, akdin feshi yahut tespit 
dâvaları, (bu 'dâvalarla birlikte açılmış kira alacağı ve tazminat dâvaları ve bunlara karşılık ola
rak açılan dâvaları, 

2. Taşınır ve taşınmaz mal veya hakkın paylaştınlnıasma ve şuyuun giderilmesine ait dâva
ları, 

3. Taşınır ve taşınmaz mallarda yalnız zilyedliğin korunması ile ilgili dâvaları, 
4. Boşanma veya ayrılık dâvası açılmamış ise, Türk Kanunu Medenisinin 161, 162 nci mad

delerinde yazılı tedbirleri ve bunların değiştirilmesi veya kaldırılması isteklerini, 
5. Türk Kanunu Medenisinin 163 ncü maddesinde yazılı tedbirleri ve bunların değiştirilmesi 

veya kaldırılması isteklerini, 315 nci maddesine dayanan istekleri, aynı kanunun 95, 159, 173, 
261, 271, 311 ilâ 314 ncü maddeleri ile Borçlar Kanununun 91, 92 nci maddelerinde mahkeme ve
ya hâkime verilen işleri, 

6. Evlenmeye ve evlât edinmeye izin verilmesi isteklerini, 
7. Mirasçılık belgesi verilmesi hakkındaki isteklerle, bu belgenin değiştirilmesi veya iptali dâ

valarım, 
III - Bu ve diğer kanunların sulh mahkemesi veya hâkimlerini görevlendirdiği dâva ve iş

leri, 

G-örür. 

Madde 9. — Her dâva, kanunda aksine hüküm bulunmadıkça, açıldığı tarihte davalının Türk 
Kanunu Medenisi gereğince ikâmetgâhı sayılan yer mahkemesinde görülür. Dâvâlının ikâmet
gâhı belli değilse, dâvaya Türkiye'de son defa oturduğu yer mahkemesinde bakılır. 

Dâvâlı birden fazla ise, dâva bunlardan birinin ikâmetgâhı mahkemesinde açılır. Şu kadar ki, 
kanunda dâva sebebine göre dâvâlıların tamamı hakkında ortak yetkiyi taşıyan bir mahkeme bel
li edilmiş ise, 'dâvaya o mahkemede bakılır. Ancak dâvanın, sırf dâvâlılardan birini kendi mahke
mesinden başka bir mahkemeye getirmek amacıyle açıldığı belirtiler veya başka delillerle anlaşı
lırsa mahkeme tonun hakkındaki dâvayı ayırarak yetkisizlik kararı verir. 

Boşanma veya ayrılık dâvalarında yetkili mahkeme, davacının ikametgâhı veya eşlerin dâ
vadan evvel son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesidir. 

Madde 176. — Adlî aravermede ancak aşağıdaki dâva ve işler görülür: 
1. İhtiyatî tedbir, ihtiyatî haciz ve delillerin tespiti, deniz raporlarının alınması ve dis-

peççi tayini istekleri ve bunlara karşı yapılacak itirazlar hakkında karar verilmesi, 
2. Aravermede yapılmasına karar verilen keşifler, 
3. Her çeşit nafaka dâvaları, 
4. Velayet ve vesayet işlerine ait dâvalar, 
5. Nüfus dâvaları, 
6. Hizmet akdinden doğan dâvalar, 
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ANAYASA VE ADALET KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna 
bâzı maddeler eklenmesi hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 8, 9, 176, 288, 289, 290, 409, 
427, 438, 440 ve 507 nci maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 8. — Millet Meclisi metninin 8 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Madde 9. — Millet Meclisi metninin 9 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Madde 176. — Millet Meclisi metninin 176 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

7. Kıymetli evrakın kaybından doğan iptal dâvaları, 
8. Tahkim babındaki hükümlere göre mahkemenin görevine giren anlaşmazlık ve işler, 
9. İflâs ve konkordatoya ait dâvalar, 
10. Kanunların sulh mahkemesini veya hâkimini görevlendirdiği dâva ve işler, 
11. Kanunlarda ivedi olduğu veya adlî aravermede de bakılabileceği belirtilen veya basit 

yargılama usulüne bağlı tutulan başka dâva ve işler, 
12. Mahkemece taraflardan birinin isteği üzerine ivedi görülmesine karar verilen ıdâva ve 

işler, 
Tarafların uyuşması halinde veya dâva bir tarafın gıyabında görülmekte ise hazır olan tara

fın isteği üzerine, yukardaki iş ve dâvalara bakılması adlî aravermeden Sonraya bırakılabilir. 
Adlî araıverme süresi içinde, yukardaki fıkralarda gösterilenler dışında kalan dâva ve işlerle 

ilgili olarak verilen dâva, karşılık ıdâva ve temyiz dilekçeleri ile bunlara karşı verilen cevap (di
lekçelerinin ve dosyası işlemden kaldırılan dâvaları yenileme dilekçelerinin alınması, ilâm veril
mesi, her türlü tebligat, dosyanın başka bir mahkemeye veya Yargıtaya gönderilmesi işlemleri de 
yapılır. 

7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri saklıdır. 
Bu madde hükümleri Yargıtay incelemelerinde de uygulanır. 

Madde 288. — Bir hakkın doğumu, düşürülmesi, devri, değiştirilmesi, yenilenmesi, ertelen
mesi, ikrarı ve itfası amıacıyle yapılan hukuM işlemlerin, yapıldıkları zamanki miktar veya de
ğerleri beş yüz lirayı geçtiği takdirde senetle ispat olunması gerekir. 

Bu hukukî işlemlerim miktar veya değeri ödeme veya borçtan kurtarma (ibra) gibi herhangi 
bir sebeple beş yüz liradan aşağı düşse bile senetsiz ispat olunamaz. 

Madde 289. — 288 nci madde uyaranca senetle ispatı gereken hususlarda yukardaki hüküm
ler hatırlatılarak karşı tarafın açık muvafakati halinde tanık dMenebilir. 

Madde 290. — Senede bağlı olan her çeşit iddiaya karşı defi olarak ileri sürülen ve senedin 
hüküm ve kuvvetini ortadan kaldıracak veya azaltacak nitelikte bulunan hukukî işlemler beş yüz 
liradan az bir miktara aidolsa bile tanıkla ispat olunamaz. 

Madde 409. — Oturuma çağırılmış olan taraflardan Mçbiri gelmediği veya gelip de dâvayı 
takilbetmeyeceklerini bildirdikleri takdirde dâva yenileninceye kadar dosyanın işlemden kaldı
rılmasına karar verilir. 

Oturum gününün belli edilmesi için tarafların başvurması gereken hallerde, gün tespit ettiril
memiş ise, son işlem tarihinden başlayarak bir ay geçmekle birinci fıkra hükmü uygulanır. 

Yukarıki fıkralar hükmü gereğince dosyası işlemden kaldırılmış olan dâva, işlemden kal
dırıldığı tarihten başlayarak bir yıl içinde taraflardan birinin dilekçe ile başvurması üzerine ye
nilenebilir. Yargılama gıyabında yürüyen tarafın da buna hakkı vardır. Yenileme dilekçesi, otu
rum gün, saat ve yerini bildiren çağın kâğıdı ile birlikte taraflara tebliğ olunur. 

Dâva, dosyanın işlemden kaldırıldığı tarihten başlayarak üç ay geçtikten sonra yenilenirse 
yeniden harç alınır; bu harç yenileyen tarafından ödenir ve karşı tarafa yüklenemez. Bu şekil
de harç verilerek yenilenen dâva, yeni bir dâva sayılmaz. 

İşlemden kaldırıldığı tarihten başlayarak bir yıl içinde yenilenmeyen dâvalar açılmamış sa
yılır ve mahkemece bu hususta kendiliğinden karar verilerek kayıt kapatılır. 

Birinci ve ikinci fıkralar gereğince işlemden kaldırılmasına karar verilmiş ve sonradan yenilen
miş olan dâva, ilk yenilemeden sonra üç defadan fazla takipsiz bırakılamaz. Aksi halde beşinci 
fıkra hükmü uygulanır. 
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(Anayasa ve Adalet Komisyonunun kabul ettiği metin) 

Madde 288. — Millet Meclisi metninin 288 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Madde 289. — Millet Meclisi metninin 289 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Madde 290. — Millet Meclisi metninin 290 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Madde 409. — Millet Meclisi metninin 409 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

Madde 427. — Mahkemelerden verilen hükümlere karşı temyiz yanına başvurulabilir. Dâvada 
haklı çıkmış olan taraf da hukukî yararı bulunmak şartıyle, 'hükmü temyiz edebilir. 

Miktar veya değeri ikiibüı lirayı geçmeyen taşınır mal ve alacak dâvalarına ilişkin hükümler 
kesindir. 

Kesin olarak verilen hükümlerle niteliği bakımından yürürlükteki hukuka aylan bir sonucu 
ifade eden ve Yargıtayca incelenmeksizin kesinleşmiş bulunan hükümler, Adalet Bakanlığının •gös
tereceği lüzum üzerine Cumhuriyet Başsavcısı tarafından kanun yararına temyiz olunur. 

Temyiz isteği Yargıtayca yerinde görüldüğü (takdirde, hüküm kanun yararına bozulur. Bu 
bozma hükmün hukukî sonuçlarını kaldırmaz. 

Bozma kararının bir örneği Adalet Bakanlığına gönderilir ve Bakanlıkça Resmî Gazetede ya
yınlanır. 

Madde 438. — Yargıtay teniyiz incelemesini dosya üzerinde yapar. Ancak tüzel kişiliğin fes
hine veya genel kurul kararlarının iptaline, evlenmenin butlanına veya feshine, boşanma veya 
ayrılığa, velayete, nesebe ve kısıtlamaya ilişkin dâvalarla miktar veya değeri on bin lirayı 
aşan alacak ve ayın dâvalarında taraflardan biri temyiz dilekçesinde veya tamamlayıcı dilekçe 
yahut cevap dilekçesinde duruşma yapılmasını istemiş ise Yargıtayca bir gün beHıi eidilerek taraf
lara usulen tebligat yapılır. Tebliğ tarihi ile duruşma günü arasında en az onbeş gün bulunması 
gerekir; taraflar gelmişlerse bu süreye bakılmaz. 

G-örev ve yetkiye ait kararların incelenmesinde duruşma yapılmaz. 
Yargıtay, birinci fıkra külünü ile bağlı olmaksızın bilgi almak üzere kendiliğinden de duruşma 

yapılmasına karar verebilir. 
Duruşma günü belli edilen hallerde Yargıtay, tarafları veya gelen tarafı dinledikten sonra ve 

taraflardan hiç biri gelmemiş ise dosya üzerinde inceleme yaparak kararını o gün tefhim eder. 
Duruşma günü kararı verilemeyen işlerin en geç yirmi gün içinde karara bağlanması zorunlu

dur. 
Kanunda ivedi olduğu bildirilen dava ve işlere ait Yargıtay incelemesi öncekide yapılır. 
Temyiz olunan hükmün, kanunun olaya uygulanmasında hata edilmiş olmasından dolayı bozulma

sı gerektiği ve kanuna uymayan husus hakkında yeniden yargılama yapılmasına ihtiyaç duyulma
dığı takdirde Yargıtay, hükmü değiştirerek ve düzelterek onayabilir. 

Tarafların kimliklerine ait yanlışlıklarla yazı, hesap ve diğer acık ifade yanlışlıkları hakkında 
da bu hüküm uygulanır. 

Hüküm sonucu, esas bakımından usul ve kanıma uygun olup da gösterilen gerekçe doğru görül
mezse gerekçe değiştirilerek ve düzeltilerek hüküm onanır. 

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

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

2. Yargıtay kararında birbirine aykırı fıkralar bulunması, 
3. Yargıtay incelemesi sırasında hükmün esasını etkileyen belgelerde bir hile veya sahteliğin or

taya çıkması, 
4. Yargıtay kararının usul ve kanuna aykırı bulunması. 

II - Yargıtay evvelce cevapsız bırakılan itirazları kendi görüşüne göre hükme etki yapacak ni
telikte bulmazsa karâr düzeltilmesi isteği üzerine vereceği kararda bu itirazları reddederken her 
biri hakkında gerekçe göstermek zorundadır. 
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(Anayasa ve Adalet Komisyonunun kabul ettiği metin) 

Madde 427. — Millet Meclisi metninin 427 ııei maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Madde 438. — Millet Meclisi metninin 433 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

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

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

2. Yargıtay kararında birbirine aykırı fıkralar bulunması, 
3. Yargıtay incelemesi Birasında hükmün esasını etkileyen belgelerde bir hile veya sahteliğin 

ortaya çıkması, 
4. Yargıtay kararının usul ve kanuna aykırı bulunması, 

II - Yargıtay evvelce cevapsız bırakılan itirazları kendi görüşüne göre hükme etki yapacak ni
telikte bulmazsa karar düzeltilmesi isteği üzerine vereceği kararda bu itirazları reddederken her 
biri hakkında gerekçe göstermek zorundadır. 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

III - Yargıtaym aşağıdaki kararları hakkında karar düzeltilmesi yoluna gidilemez : 
1. 8 nci maddede gösterilen dâvalarla miktar veya değeri onbin liradan az olan dâvalara ait 

hükümlerin onanması veya bozulmasına ilişkin kararlar, 
2. Görev ve yetki ile hâkimin reddi, dâva veya karşılık dâvanın açılmamış sayılması hakkında

ki kararlara ilişkin olanlarla merci belirtilmesi kararları, 
3. Hakemlerin verdiği hükümlerin ve bu kanunun tahkim hükümlerine göre mahkemece veri

lecek kararların onanmasına veya bozulmasına ilişkin kararlar, 
4. Hukuk Genel Kurulunca verilmiş kararlar. 

Madde 507. — Basit yargılama usulü, kanunlarda sayılanlardan başka aşağıdaki hallerde de uy
gulanır : 

1. 176 nci maddenin üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz ve onuncu bentlerinde yazılı dâva 
ve işlerde, 

2. Tarafları dinlemek veya dosya üzerinde karar vermek hususunda kanunun mahkemeye tak
dir hakkı tanıdığı işlerde tarafların dinlenmesine karar verilmiş olması halinde; şu kadar ki, ka
nunun başka bir yargılama usulü gösterdiği haller bunun dışındadır. 

MADDE 2. — 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununa, 113 ncü maddesinden sonra 
aşağıda yazılı 113/A maddesi eklenmiştir : 

MADDE 113/A — İhtiyatî ıtedbir kararının uygulanması dolayısiyle verilen emre uymayan ve
ya o yolda alınmış tedlbire aykırı davranışta bulunan kimse, eylemi T. C. K. na göre daha ağır 
bir cezayı gerektirmediği takdirde, aidolduğu ceza mahkemesince bir aydan altı aya kadar ha
pisle cezalandırılır. 

GEÇİCİ MADDE — 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun bu kanunla değiş
tirilen hükümlerinin ancak kanun yürürlüğe girdikten sonra açılacak dâvalarda uygulanması 
mümkündür. Şu kadar ki, bu kanunla eklenen 113/A maddesi ile 176, 289 ve 507 nci maddelerde 
değişiklik yapan hükümler, kanunun yürürlüğünden önce mevcut dâva ve işlerde de uygulanır. 

Kanun yürürlüğe girdiği tarihte mevcut dâvalar bakımından, 409 ncu madde hükmü, bu mad
dedeki süreler kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay sonra işlemeye başlamak sure
tiyle uygulanır. 

MADDE 3. — 6570 sayılı Gayrimenkul Kiraları hakkındaki Kanunun 10 neu maddesi yürür
lükten kaldırılmıştır. 

MADDE 4. — Bu kanun yayımı tarihinden 30 gün sonra yürürlüğe girer. 

MADDE 5. — Bu kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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(Anayasa ve Adalet Komisyonunun kabul ettiği metin) 

III - Yargıtayın aşağıdaki kararları hakkında karar düzeltilmesi yoluna gidilemez : 
1. 8 nci maddede gösterilen davalarla (II numaralı fıkrasının 7 numaralı bendindeki davalar 

hariç) miktar veya değeri onbin liradan az olan dâvalara ait hükümlerin onanması veya bozul
masına ilişkin kararlar, 

2. Görev ve yetki ile hâkimin reddi, dâva veya karşılık dâvanın açılmamış sayılması hakkın
daki kararlara ilişkin olanlarla merci belirtilmesi kararları, 

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

Madde 507. — Millet Meclisi metninin 507 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — Millet Meclisi metninin geçici maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Meclisi metninin 4 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Millet Meclisi metninin 5 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 220) 




