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65 nci Birleşim 

10 Mart 1982 Çarşamba 
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İ Ç İ N D E K İ L E R 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

III. — YOKLAMA 

IV, — BAŞKANLIK ıDİVtANININ GE
NEL (KIURIULA SUNUŞLARI 

1, — Endonezya Bayındırlık Balkanının 
davetlisi olarak Endonezya'ya gidecek olan 
Bayındırlılk Bakanı Tahslin Önalp'a, İmar ve 
Mân Bakanı Şerif Tüten'in vekillik etmesi
nin uygun bulunduğuna dair Devlet Başkanlı
ğı tezkeresi. (3/99) 

Sayfa 

298 

298 

299 

299 

299 

2. — İktisadi İşoirliğli ve Gelişme Teşkilatı 
(OBCD) İçgücü ve Sosyal îşier Komitesi Ba
kanlar Toplantısına katılmak üzere Paris'e gi
decek olan Çalışma Bakanı Turhan Esener'e, 
Kültür ve Turizm Bakanı İlhan Elvliyaoğlu'-
nun vekillik etmesinin uygun bulunduğuna dair 
Devlet Başkanlığı tezkeresi. (3/98) 299:300 

3. — Üçüncü İslam Zirve Konferansında 
alman bir karar gereğince kurulan Dostane 
Girişim Komi'tesi'nin çalışmalarına katılmalki 
üzere Cidde'ye gid'ece'k olan Dışişleri Bakanı 
Üter Türkmen'e, Devlet Bakanı Hıan Öztrak'-

ın vekillik etmesinin uygun bulunduğuna dair* 
Devlet Başkanlığı tezkeresi. (3/10tC() 

4. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
İran Cumhuriyeti Hükümeti arasında Tahran'-* 
da yapılacak müzakerelere katılmak üzere 
İran'a güdecek olan Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısı Turgut Özal'a, Malye Bakanı 
Kaya Erdemin vekillik etmesinin uygun bu
lunduğuna dair Devlet Başkanlığı tezkeresi. 
(3/95) 

5. — Azmi Eryılmaz'ın Komisyon Sözcü
lüğüne seçildiğine dair Sağlık ve Sosyal İşler 
Komisyonu Başkanlığının tezkeresi. (3/97) 

6. — Vehbi Muhlis Dabakoğlu'nun, has
talığı nedeniyle 15 gün müddetle izlinl'i sayıl
masına dair Başkanlık tezikeresi. (3/%) 

7. — Mali İşler Komisyonunda açık olan 
üyeliğe seçim. 

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
1. — AfgariManidan Pakistan'a Sığınan 

Türk Soylu Göçmenlerin Türkiye'ye Kabulü1 

ve İskânına Dair Kanun Tasarısı ve Bayın
dırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân, Turizm ve 
Tanıtma, Mali İşler, Adalet, Tarım ve Orman, 
Köy İşleri Ve KooperaDiÛer Komisyonların
dan 2'şer üye, Milli Savunma, İçişleri ve Dış-

Sayfa 

300 

300 

300 

300 

301 
301 
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Sayfa 
işleri Komisyonundan 3 Üye Alınmak Sure-
tüyle Kurulan Geçidi Komisyon Raporu. 
{1/147) (Raporun Başkanlığa geliş .tarihî- : 
9,3.1982) (S. Sayısı : 99) 301>:3O9 

2. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
'ile Somali Demokratik Cumhuriyet Hükümeti 
Arasında Ekonomik ve Teknik îşlbirtöği Anlaş
masının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Malü işler, İktisadi 
İşler Ve Mlillli Savunma, İçişleri ve Dışişleri 
(Komisyonları raporları. 1(1/34) <jS. Sayısı <: 90) 309: 

3İ1İ13313:334 
3. — Fikri Arıkan İle Rem'al Özidemlir 

haklarındaki Ölüm Cezalarının Yerine Geti-

Sayfa 
rllmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Ko
misyonu Raporu. ,(3/212) ı(S. (Sayısı : 97) 3121:3113,335: 

336 
4. — Danışma Meclisi Üyesi Nurettin 

Âyanoğlu ve l'l arlkadaşının 5434 sayılı TC 
Emekli Sanidığı Kanununa Ek Maddeler ile 
Bir Geçici Madde Eklenmesine Dadr Kanun 
Teklifi ve Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. 
(2/6) (S. Sayısı •:' 94) 31131:331 

5. — 1730 sayılı Yargıtay Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna 
Ek ve Geçic'i Maddeler Eklenmesine Dair Ka
nun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu. 
(1/10) (S. Sayısı : 87) 3341:332 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Aydın Tuğ, Ortadoğu'nun bozulan dengesi ve dün
ya barışı açısından duyulan endişeler; 

Beşir Hamiitoğullan, son zamanlarda Batı Alman
ya ve Batı TrakyaM'a yaşayan Türklerin baskı altında 
tutulması nedeniyle, Hükümetimliziin ve dünya kamu
oyunun dikkatlerini çekmek ve 'doğabilecek vahimi ne
ticelerin önlenmesi konularında gündemi dışı söz al-

\düar. 

Afganistan'dan Pakistan'a Sığınan Türk Soylu 
Göçmenlerin Türkiye'ye KaJbulü ve İskânına Dair 
Kanun Tasarısını görüşmek üzere kurulan Geçici Ko
misyon Başkanlığının, Komisyonun görev bölümüne 
idaıir tezkeresi; 

Milli Eğitim Komisyonu gündeminde bulunan, 
«1785 sayılı Diyarbakır Üniversitesi Kuruluş Kanu
nunun 1 nci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkınsda Ka
nun Teklifi» din geri alınmasına dair Bekir Sami Da-
çe ve 11 arkadaşının önergeleri; 

Mehmet Hazer'in, Mali İşler Komisyonundan çe
kildiğine dair önergesi, Genel Kurulun bilgisine su
nuldu. 

Türkiye Cumhuriyet Hükümeti ile Somali De
mokratik Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kültür 
Anlaşmasının onaylanmasının; 

Dünya Sağlık Teşkilatı Anayasasının 24 ve 25 nci 
m'alddelerinli değiştiren metinlerin onaylanmasının; 

İslam Konferansı Üyesi Devle^er Arasında İkti
sadi Teknik ve Ticari İşibirliği ile İlgili Genel An
laşmanın onaylanmasının; 

Uygun bulunduğuna dadr kanun tasarılarının mad
deleri onaylandı; tümü açık oya sunuldu, oyların ay
rımı sonucumda kabul edfildikleri bildfirîMi. 

10 Mart 1982 Çarşamlba günü saat 14.00'te top
lanmak üzere Birleşime saat 15.33te son verildi. 

M. Vefik KİTAPÇIGİL İmren AYKUT 
Kâtip Üye 

Başjkanvek'ili 

Mehmet PAMAK 
Kâtip Üye 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

Raporlar 
1. — Avrupa Topluluklarına Yeni Üye Devlet

lerin Katılmasından Dolayı Türkiye ile Avrupa Eko
nomik Topluluğu Arasındaki Ortaklık Anlaşmasını 

Tamamlayıcı Protokolün! ve Avrupa Kömür ve Çelik 
Topluluğunun Yetki Alanına Gireni Maddelere İliş
kin Tamamlayıcı Protokolün Onaylanmalarının Uy
gun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Mali 
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işler, İktisadi işler ve Milli Savunma, içişleri ve Dış- l 

işleri Komisyonları Raporları. (1/49) (Raporun Baş
kanlığa geliş tarihi : 4.3J1982) (S. Sayısı : 96) (Damıt
ma tarihi: 10.3.1982) 

2. — ödeme Güçlüğü içinde Bulunan Bankerlere 
ve Bunlarla ilgili Kişilere Uygulanacak Ceza Hüküm
leri Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu 
Raporu. (1/143) (Raporun Başkanlığa geliş tarihi : 
8.3.1982) (S. Sayısı : 98) (Dağıtma tarihi : 10.3.1982) 

3. — Afganistan'dan Pakistan'a Sığınan Türk Soy
lu Göçmenlerin Türkiyei'ye Kalbulü ve iskânına Dair 
Kanuo Tasarısı ve Bayındırlık, Ulaştırma, imar ve 
iskân, Turizm ve Tanıtma, Mali işler, Adalet, Tarım 
ve Orman, Köy işleri ve Kooperatifler Komisyonla
rından 2'şer üye, Milli Savunma, içişleri ve Dışişleri 
Komisyonundan 3 Üye Alınimak Suretiyle Kurulan 
Geçici Komisyon Raporu. (1/47) (Raporun Başkan
lığa geliş tarihi : 9.3.1982) (S. Sayısı : 99) (Dağıtma 
tarihi : 10.3.1982) 

»•<i 

BİRÎNCÎ OTURUM 
Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : BaşkanvekiK Fenni tSLİMYELt 
KATİP ÜYELER : Evliya PALAK, Mehmet PAMAK 

(BAŞKAN — Danışımla Meclisinin sayın üyeleri, 65 noi Birleşimi açıyorum. 

HL — YOKLAMA 

(BAŞKAN — Yoklarni'a yapiaoaildtır. 

(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüşmele
re ibaşluyorıuız. 

Gündeme geçiyorum, 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUSİLARI 

1. — Endonezya Bayındırlık Bakanının davetlisi 
olarak Endonezya'ya gidecek olan Bayındırlık Ba
kanı Tahsin önalp'a, İmar ve İskân Vakanı Şerif 
Tüten'in vekillik etmesinin uygun bulunduğuna dair 
Devlet Başkanlığı tezkeresi. (3199) 

IBAŞİKAIN — Bir sunuş var, okutuyorum). 
Sayın Devlet Başkanı Keman Evrendin teskereleri

ni okutuyorum. t 

Danışla iMedlis'i Başkanlığına 

lEnldonezya Bayındırlık Bakanının davetlisi ola
rak 4 - 12 Mart 1982 tarihileri arasında Endonez
ya'ya gidecek olan Bayınıdırfofc Bakanı Tahsin ön-
alp'in dönüşüne kadar; Bayındırlık Bakanlığına, 
imar ve iskân Balkanı Seril Tüten'in vdkilik etme

sinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun gönütoıüş ol
duğunu bilgilerinize sunarım. 

Kenan EVREN 
Orgenerali 
Devlet Başkanı 

İBAŞKAN — Alginize sunulur. 
2. _ İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilâtı 

(OECD) İşgücü ve Sosyal İşler Komitesi Bakanlar 
Toplantısına katılmak üzere Paris'e gidecek olan Ça
lışma Bakanı Turhan Esener'eL Kültür ve Turizm 
Bakanı İlhan Evliyaoğlu'nun vekillik etmesinin uy
gun bulunduğuna dair Devlet Başkanlığı tezkeresi. 
(3/98) 

İBAŞKAN — Devlet Başkanlığının diğer bir tez
keresi var, okutuyorum,: 
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Danışımla Meclisi Başkanlığına 
İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilâtı (OECD) İş

gücü ve Sosyal işler Komitesi Bakanlar Toplantısı
na katılmak üzere 3 - 5 Mart 1982 tarihleri arasm-
de Paris'e gidecek olan Çalışma Bakam Prof. Dr. 
Turhan Esenerln dönüşüne kadar; Çalışma Bakan
lığına, Kültür ve Turizm Bakam İlhan Bvliyaoğlu' 
nun vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, 
uıygun görülmüş olduğunu bügi'lerinize sunarım. 

Kenan EVREN 
Orgeneral 
Devlet Başkanı 

'BAŞKAN — Bilgilerinize sunarım. 

3. — Üçüncü İslam Zirve Konferansında alınan 
bir karar gerekince kurulan Dostane Girişim Komi
tesinin çalışmalarına katılmak üzere Cidde'ye gidecek 
olan Dışişleri Bakanı llter Türkmen'e, Devlet Ba
kanı İlhan öztrak'ın vekillik etmesinin uygun bu
lunduğuna dair Devlet Başkanlığı tezkeresi. (3/100) 

İBAŞKAN — Devlet Başkanlığının diğer 'bir tez
keresi var, dkutuıyorumv 

Danışıma Meclisi Başkanlığına 
Üçüncü İslam Zirve Konferansında alınan bir 

Ikarar gereğince kurullan Dostane- Girişim Komites'i-
riin çalışmalarına katılmak üzere 3 - 10 Mart 1982 
tarihleri arasında Cidde'ye gidecek olan Dışişleri 
Bakanı llter Türkmen'in dönüşüne kadar; Dışişleri 
Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof. Dr. İlhan Öztrak'ın 
vekillik etmesinin, 'Başbakanın teklifi üzerine, uygun 
görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım:. 

Kenan EVREN 
Orgeneral 
Devlet Başkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
4. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran 

Cumhuriyeti Hükümeti arasında Tahran'da yapıla
cak müzakerelere katılmak üzere İran'a gidecek olan 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Turgut Özal'a, 
Maliye Bakanı Kaya Erdem'in vekillik etmesinin 
uygun bulunduğuna dair Devlet Başkanlığı tezkere
si. (3/95) 

BAŞKAN — Devlet Başkanlığının diğer bir tez
keresi var, okutuyorum,; 

Danışma MeolM Başkanlığına 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran İslam 

Cumhuriyeti Hükümeti arasında 5 - 10 Mart 1982 
tarihlerinde Tahran'da yapılacak müzakerelere kaıtıl-
mak üzere İran'a gidecek olan Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı Turgut özal'ın dönüşüne ka

dar, Devlelt Balkanı ve Başbakan Yardımcılığına, 
Maiye Bakanı Kaya Erdem'in vekillik etmesinin, 
Başbakan Vekilinin teklifi üzerine, uygun görülmüş 
olduğunu 'bilgilerinize sunarım. 

Kenan EVREN 
Orgeneral 
Devlet Başkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
5. — Azmi Eryümaz'ın Komisyon Sözcülüğüne 

seçildiğine dair Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu 
Başkanlığının tezkeresi. (3/97) 

BAŞKAN — Sağlık Ve Sosyal İşler Komisyonu 
Başkanımız Sayın Hamidi Açan'ın bir tezkeresi var, 
okuituyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

İlgi : 5 Mart 1982 tarihli ve 06-906 sayılı yazı
mız. 

Kdmteyarı SözcüMğuhe, Komisyonumuzun 9 Mart 
1982 tarihli birleşiminde Üyelerden Azmi Eryılmıaz 
seçilmiştir, 

Saygı ile arz olunur.; 
Hamidi AÇAN 

Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu 
Başkanı 

iBAŞKAN — Bilgilerinize sunarım^ 
6. — Vehbi Muhlis Dabakoğlu'nun, hastalığı ne

deniyle 15 gün müddetle izinli sayılmasına dair Baş
kanlık tezkeresi. (3/96) 

İBAŞKAN — Sayın Danışma Meclisi Başkanı 
Sadi Irmak'ın bir tezkeresi var, okuituyorum. 

Genel Kurula 
Danışma Meclisi Üyesi Vehbi Muhlis Dabak

oğlu'nun hastalığı nedenliyle 3 Mart 1982 tarihinden 
itibaren (15) gün müddetle 'izinli sayılması hususunun 
Genel Kurula arzı, Baslkanlılk Divanının 8 Mart 1982 
tarihli toplantısında kararlaştırıimışltır, 

Keyfiyet yüce tensiplerine arz olunur. 
Sadi Irmak 

Danışma Meclisi Başkanı 

İBAŞKAN — Tüzüğümüzün 95 nci maddesi ge
reğince Sayın Muhlis Dabakoğlu'nun 15 gün izinli 
«ayılabilmesi için oylarınıza başvurmak durumunda
yım. 

Sayın Muhlis Dabafkoğlü'nun 15 gün müddetle 
izinli sayılması hususunu oylarımıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler,., Kabul edlilmiştir. 
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7. — Mali İsler Komisyonunda açık olan üyeliğe 
seçim. 

IBAŞKAN — Sayın üyeler; 

(Mali işler Kam'isyönuttnüzıdan Sayın Mehmet 
Hazer'in çekilimesi nedeni ile 'bu Komlisyon üyeliğine 
Sayın Röcai Baturalp taliptir, 

Ttozüğülmlüz gereğince oy pusulası dağıtılmak su
retiyle oylarınıza (başvurulması gerekiyor; ancak tek 
açık vardır ve tek aday vardır, Müsaade ederseniz 
Ibunu iş'ari oyla haletmek isltüyorulm. 

Sayın Reca'i Baturalp'ın müracaatını okutuyo
rum. 

/. — Afganistan'dan Pakistan'a Sığınan Türk Soy
lu Göçmenlerin Türkiye'ye Kabulü ve İskânına Dair 
Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve 
İskân, Turizm ve Tanıtma, Mali İşler, Adalet, Tarım 
ve Orman, Köy İşleri ve Kooperatifler Komisyonla
rından 2'şer üye, Milli Savunma, İçişleri ve Dışişleri 
Komisyonundan 3 Üye Alınmak Suretiyle Kurulan 
Geçici Komisyon Raporu. (1/147) (Raporun Baş
kanlığa geliş tarihi : 9.3.1982) (S. Sayısı : 99) (1) 

IBAŞKAN — Gündemlimizin (kanunlarla ilgili 
(bölümüne geçiyorum!. 

Geçidi Komisyon Başkanı Sayın Halil ibrahim 
Karal'ın bir tezkeresi varıdır, okutuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Afganistan'dan Pakistan'a Sığınan Türk Soylu 

Göçmenlerin Türkiye'ye KaJbUK ve takanına Dair 
Kanun Tasarısı basılarak »sayın üyelere dağıtılmış 
bulunmaktadır. 

Anılan Tasarının biran önce görüşülmeslinde ya
rar görüdüğünden, 

a) Gelen KâğMardan Gündeme alınarak, 
(b) Gündemdeki Büstün işlere Takdimen öncelik

le görüşülmesini arz ve teklif ederiz. 
Saygılarımızla, 

Halil ibrahim KARAL 
Geçici Komisyon Başkanı 

BAŞKAN — Sayın Karal, Afganistan'dan Pa
kistan'a Sığınan Türk Soylu Göçmenlerin Türkiye' 
ye Kabulü ile İlgili Kanun Tasarısının öncelikle ve 

(1) 99 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna ek 
Udin 
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Danışma Meclisi Başkanlığına 
Sayın Mehmet Hazer'in çekilmesi ile 'boşalan Ma

li işler Komisyonundaki üyeliğe adaylığımı koyuyo
rum1. 

Gereğini müsaadelerinize saygı ile arz ederimi. 
Reeai BATURALP 

BAŞKAN — Mali işler Komisyonundaki tnün-
hal üyeliğe Sayın Recai Baturallp'ıin seçilmesi hu
susunu oylarınıza sunuyorum. Kalbul edenler... Et
meyenler... Ralbul edilmiştir, hayırlı olsun. (Alkışlar) 

ıSayın üyeler; yarın salbalh saat 9.0û'da yapılacak 
olan topl'anitııya, üyelerimizin saat 9.00'd'an evvel teş
rif etmelerini Başkanlık Divanı olarak rica edliyô  
ruz. 

Gelen Kâğıtlardan gündeme alınmak suretiyle gö
rüşülmesini teklif etmektedir. 

Tüzüğümüzün 50 nci maddesi gereğince Tasarı
nın, Gelen Kâğıtlardan gündeme alınması hususu
nu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Gündemdeki diğer işlere takdimen görüşülmesi 
hususunu ayrıca oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyonun ve Hükümet Temsilcisinin yerleri
ni almaşım rica ediyorum, 

Hükümetin yetki belgesini okutuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
«Afganistan'dan Pakistan'a Sığınan Türk Soylu 

Göçmenlerin Türkiye'ye Kabulü ve iskânına Dair 
Kanun Tasarısı» nın Yüce 'Meclisiniz Genel Kuru
lunda 10 Mart 1982 günü saat 14.00'te görüşülmesin
de hazır bulunmak üzere, Danışma Meclisi içtüzü
ğü gereğince aşağıda adı ve soyadı yazılı görevlinin 
yetkilendirilmiş bulunduğunu saygılarımla arz ede
rim. 

Ilter TÜRKMEN 
Dışişleri Bakanı 

Adı, Soyadı': Gündüz Tunçbilek 
Görevi -. Konsolosluk, Hukuk ve Sosyal işler Ge

nel Müdürü. 
BAŞKAN — Diğer bir yetki belgesi var, okutu

yorum. 
Danışma Meclisi Başkanlığına 

Bakanlığımızca hazırlanan ve Yüce Meclisinize 
sunulmuş olan «Afganistan'dan Pakistan'a Sığınan 
Türk Soylu Göçmenlerin Türkiye'ye Kabulü ve Is-

Va — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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kânına Dair Kanun Tasarısı» nın, Danışma Meclisi 
Genel Kurulunda görüşülmesi sırasında Bakanlığımı 
Kanunlar - Planlama, Araştırma Genel Müdürü Ke-
malefctin Alikâşifoğlu'nun temsil edeceğini saygıla
rımla arz ederim. 

Cevdet MENTEŞ 
Adalet Bakanı 

BAŞKAN — Köy İşleri ve Kooperatifler Bakan
lığı Temsilcisinin yetki belgesini de okutuyorum. 

Yetki Belgesi 
Bakanlığı : Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı. 
Görev Unvanı : Toprak - İskân Genel Müdürü. 
Soyadı - Adı : Şençift A. Kenan 
Kadro - Derecesi : 1/4 
Hangi konu ile ilgili olarak görevlendirildiği : 

Danışma Meclisinde «Genel Kurul Toplantısı.» 
Görev tarihi : 10.3.1982 

Köy İşleri ve Kooperatifler 
Bakanı A. 

Hüseyin YEĞİN 
Müsteşar 

BAŞKAN — Geçici Komisyon Raporunun oku
nup, okunmamasını oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici Komisyon Raporunu okuyun. 
(Geçici Komisyon Raporu okundu.) 
BAŞKAN — Tasarının Gündeme henüz alınmış 

olması nedeniyle Komisyon ayrıca ibir açıklama yap
mak ister mi?.. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HALİL İB
RAHİM KARAL — Kısa bir sunuş yapacağım. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, buyurun. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HALİL İB

RAHİM KARAL — Sayın Başkan, Yüce Meclisin 
sayın üyeleri; 

Bu tasarının konusu Sayın Devlet Başkanımızın 
dost Pakistan'ı ziyaretleri sırasında, oraya iltica eden 
mültecilerden Türk asıllı olanların bir kısmının Tür
kiye'ye mülteci olarak kabul edilmesine dairdir. 

Burada şu hususu vurgulamak istiyorum. Bu 
herhangi mülteciyi Türkiye'ye davet eden bir Ka
nun olmadığı gibi, başka ülkeleri de kapsamamak
tadır.. Pakistan'la, Pakistan'a yardım olarak, Türk 
asıllı mültecilerin Türkiye'ye gelmesini sağlamak için 
hazırlanmış bir Hükümet Tasarısıdır. 

Bir diğer husus da, İskân Kanunumuzun buna 
cevap vermeyen, böyle bir kanuna ihtiyaç gösteren 
ıbir değişikliği sebebiyle bu kanun tedvin edilmek
tedir. İskân Kanunumuzda serbest göçmen şeklinde 

gelmeye imkân olduğu halde, iskânlı göçmene ait 
hususlar ek bazı kanunlar ile kaldırılmış. Bu bakım
dan da yetkiye ihtiyaç vardır. 

Diğer hir husus da, konunun siyasi önemini tak
dirlerinize sunacağım. Biraz sonra ilgili Bakanlık 
Temsilcileri de bu hususta ayrıntılı bilgi verecekler
dir. Gerek bu siyasi önemi ve özelliği ve gerekse in
sani tarafı nedeniyle böyle bir tasarının hazırlanma
sına gerek duyulmuştur. 

Maddelere geçildiği zaman maddeler hususunda 
da ayrıntılı bilgiler vermeye çalışacağım. Başlangıç
ta bu sunuşu kâfi görüyorum; sorulan soruları yine 
de cevaplandıracağız efendim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim, 
Hükümetin bir açıklaması var mı efendim?.. 
ADALET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ KEMA-

LETTİN ALİKÂŞİFOĞLU — Sayın Başkan; 
Arz edeyim efendim. 
Efendim, gerekçe okundu, Sayın Başkan da açık

lamayı yaptılar. Tasarının görüşülmesi sırasında ba
na ve diğer temsilci arkadaşlarıma bir emir olursa 
bunu ayrıntılı bir şekilde ortaya koymak suretiyle 
yetineceğiz. Müsaade ederseniz bu aşamada verilen 
bilgi yeterli görülüyorsa biz de konuşmak istemiyo
ruz. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Tasarının tümü üzerinde söz almak isteyen sayın 

üveler var mı efendim?.. Yok. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Kabul etmeyenler... Maddelere geçil
mesi kabul edilmiştir. 

Madde l'i okutuyorum. 
Afganistan'dan Pakistan'a Sığınan Türk Soylu Göç
menlerin Türkiye'ye Kabulü ve İskânına Dair Kanun 

Tasarısı 
MADDE 1. — Afganistan'daki olaylar nedeniy

le Pakistan İslam Cumhuriyetine sığınmış Türk Soy
lu Afgan ailelerinden, Türkiye'ye yerleşmek isteyen
ler, bir defaya mahsus olmak üzere, serbest veya is
kânlı göçmen olarak kabul olunabilirler. Bunların 
kabulleri ve iskânları, bu Kanun ile 2510 sayılı «İs
kân Kanunu» ve 1306 sayılı «2510 sayılı İskân Ka
nununa Ek Kanun» hükümlerine göre ve borçlandı
rılmak suretiyle yapılır. 

Gayrimenkul verilerek yapılacak iskânda vali ve
ya kaymakamlar temlike yetkilidir. Temlik cetvelin
de ailenin bütün fertleri eşit hisselerle belirtilir ve 
tapuya da temlikteki gibi tescil edilir. 
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BAŞKAN — Birinci madde üzerinde söz almak ı 
isteyen sayın üyemiz?.. I 

HAMZA EROĞLU — 'Bir sorum var efendim. 
BAŞKAN — 'Buyurun Sayın Eroğlu. 
HAMZA EROĞLU — Efendim, Kanun Tasarı

sının gerek başlığı ve gerekse gerekçesi hakkında ya
pılan açıklamalardan şöyle bir sonuç çıkmaktadır. I 

«Pakistan'da bulunan Türk soyundan gelen mül
teciler» sözü üzerinde durulmaktadır ve bunun öne- I 
mi üzerinde durarak bunun öneminin vurgulanma
sını bilhassa rica edeceğim. Bu husustaki açıklama
lar, Türk soyundan olan ve Türkiye'nin sınırlan dı
şında bulunan bütün Türklüğü ilgilendiren bir konu 
olarak dikkate alınmasını rica ediyorum. 

Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Bu konuda ayrıca bir açıklama gerekli görülmü

yor, bu hususu vurgulamış bulunuyorsunuz. 

HAMZA EROĞLU — Efendim, şayet açıklama 
yaparlarsa memnun kalırım, I 

BAŞKAN — Evet efendim. 
Komisyonun bu konuda ayrıca bir açıklaması 

var mı efendim, Sayın Eroğlu'nun üzerinde durduğu 
noktada?.. I 

GEÇİCİ KaMÎSYON BAŞKANI HALİL İB
RAHİM KARAL — Efendim, biraz evvelki sunu
şumda da arz ettiğim gibi, Tasarı son derece somut, 
sınırlı bir konuyu kapsamaktadır. 

Türkiye dışındaki bütün Türk soyluları Türkiye' 
ye davetiyle ilgili bir kapsamı yoktur. Nedeni de şu
dur : Bu son derece ince diplomatik bir konudur; I 
hatta bu Türk asıllı Afganlıların alınması da Afgan 
Hükümetiyle bir görüşme meselesi değildir. Bu, dost 
Pakistan ile yapılan bir anlaşma veyahut görüşme I 
sonucunda kararlaştırılmış bir husustur. Öbür konu- I 
lar, o ilgili devletlerle ayrı müzakereyi, ayrı diplo
matik ilişkileri gerektiren son derece hassas bir ko- I 
nudur. Onun için, konunun kapsamının sınırlı oldu- I 
ğuna, son derece somut t>ir konusu olduğuna tekrar 
dikkatinizi çekerim ve bu hususta Dışişleri Balkanlığı- I 
mızın da ilave edecek bazı hususları olabilir. 

Teşekkür ederim. I 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Karal. 
Hükümetin bir ilavesi olacak mı bu konu hakkın- I 

da efendim?.. I 
ADALET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ KEMA-

LETTİN ALİKÂŞİFOĞLU — Sayın Başkan, sayın 
üyeler;̂  I 
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Değerli temsilcinin de arz ettiği gibi, bu Tasarı 
nevi şahsına münhasır bir tasarıdır. Yoksa esasta 
İskân Kanunumuz vardır, İskân Kanununun hüküm
leri içerisinde mesele çözümlenmektedir ve çözüm
lenmeye devam edecektir; ama burada üzerinde du
rulması gereken tek husus, bir defaya mahsus olmak 
üzere, bugün Afganistan'dan Pakistan'a sığınan Türk
menler, Özbekler ve Kırgız Türkleriyle ilgili bir dü
zenlemeyi kapsamaktadır. 

Lütfederse Genel Kurul, bu Tasarının olduğu 
gibi geçmesinde yarar vardır. Dediğim gibi, diğer ko
nular İskân Kanununun bütünlüğü içerisinde ele 
alınacaktır. Böyle bir düzenleme de sadece ve sadece 
Afganistanttan Pakistan'a sığınan bu Türk soylu 
Türklerle ilgilidir, bunu arz ediyorum ve Kanunun 
bu şekilde genişletilmesini biz Hükümet olarak be
nimsemediğimizi yine Genel Kurula ve Sayın Baş
kanlığa arz ediyorum efendim. 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim, 

HAMZA EROĞLU — Bu hususta söz almak is
tiyorum Sayın Başkanım. 

BAŞKAN —• Buyurunuz Sayın Eroğlu. 
HAIMZA EROĞLU — Sayın Başkan ve sayın 

üyeler; 
Bu Tasarıyı gönülden alkışlıyorum, bu tasarıya 

gönülden katılıyorum. Ben bu Tasarıyı iki yönüyle 
değerlendiriyorum : Bir, insani düşünceler nedeniy
le değerlendiriyorum. İkincisi, Türk soyundan gelip 
de Türkiye'nin sınırları dışında bulunan Türklere ve
rilen değer yönüyle değerlendiriyorum, 

Hiçbir emperyalist amaç düşünmeyen, «Yurtta 
sulh ve cihanda sulh» u kendisine politik amaç edi
nen Genç Türk Cumhuriyetinin sınırları dışında bu
lunan Türklere binlerce yıllık kültür tarihinin güçlü 
bir sonucu olarak yakınlaşmasını, bu Kanun Tasarı
sıyla yakınlaşmasını yürekten alkışlıyorum. 

Bu vesileyle söz aldım hepinizi saygıyla selam
larım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Eroğlu. 
Birinci madde üzerinde söz almak isteyen başka 

üyemiz?.. Yoktur. 1 nci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kalbul etmeyenler... 1 nci mad
de kabul edilmiştir. 

(Maldide 2'yli okutuyorum. 
'MADDE 2. — 3 ncü maddede belirtilen görev

leri yapmak üzere; içişleri Bakanlığının k'oordinatör-
lüğüride, Genelkurmay Başkanlığı, Dışişleri, Maliye, 
Milli Eğitim, Sağlıik ve Sosyal Yardım, Gümrük ve 
TeJkel, Ulaştırma, Tarım ve Orman, imar ve İskân, 
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Köy işleri ve Kooperatifler Bakanlıkları, Devlet Plan
lama Teşkilatı Müsteşarlığı, Toprak ve Tarım Re
formu Müsteşarlığı ve Türkiye Kızılay Derneği Ge
nel Başkanlığı yetk'illerinlden oluşan bir Üst Ko
misyon kurulur. 

Üslt Komisyona 'bağlı olarak, İçişleri Bakanlığın
ca belirlenen illerde valinin veya görevlendireceği ki
şinin 'başkanlığında, konunun özelliği dikkate alına
rak 'birindi fıkrada yazılı Bakanlıkların ve Kuruluş
ların o ildeki şuibe ve kurum başkanlarının iştirak ede
ceği -alt komisyonlar kurulur. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz almak is
teyen sayın üyemiz?.. Yoktur, Komisyon 'bir açıkla
ma yapacak mı?.. Hayır. Hükümet bir açıklama ya
pacak mı?.. Hayır, 

2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kaibul etmeyenler... 2'ncd madde kabul edilmiştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum. 
MADDE 3. — Üst Komisyonun görevleri şun

lardır : 
a) Türkiye'ye göçmen olarak gelecek Türk Soy

lu Afganlıların kaibul şartlarını, sayılarını ve kati is
kân yerlerini belirlemek, 

b) Yerleştirme ve iskân programlarını hazırla
mak, 

c) Göçmenleri üretici duruma getirmek için ge
reken tedbirleri almak, 

d) Ön heyetin Pakistan'da yapacağı her türlü gi
derler ile göçmenlerin »alkil, barındırma ve iskân 
masrafları için sağlanan ödeneğin ilgili bakanlıklar ve 
Türkiye Kızılay Derneği Genel Başkanlığına aktarıla
cak miktarını belirlemek, 

e) Başbakanlık ve Balkanlar Kurulunca verilecek 
diğer ıgörevleri yapmak, 

BAŞKAN — 3 neü madde üzerinde söz almak is
teyen siayın üyemiz?.. Yoktur. 

Oylarınıza sunuyorum 3 ncü maddeyi. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... 3 ncü madde kabul edilmiştir. 

Madde 4'ü okumuyorum. 

MADDE 4. — illerdeki alt komisyonlar, üst ko
misyonun vereceği görevleri yapar. 

IBAŞKAN — 4 ncü maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler.., 4'nçü mad
de kabul edilmiştir. 

'Mıadide 5'i okutuyorum. 
MADDE 5. — Üsit Komisyonun aldığı kararlar 

Başbakanlığın onayı ile keslinleşir. 
Üst ve Alt komisyonların çalışma şekil ve şart

ları ile bu Kanunun uygulanmasına ilişkin konular, 

I ikinci maddede yer alan Genelkurmay Başkanlığı, 
bakanlıklar ve kuruluşların görüşleri alınarak, Baş
bakanlıkça çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir. 
Koordinatör içişleri 'Bakanlığına verilebilecek yetki
ler bu Yönetmelikte gösterilir. 

IBAŞKAN — Bu mafdde üzerinde söz almak is
teyen sayın üyemiz?.. Yok. Bu maddede Sayın ÖZ-
tıürk ve Sayın Banaz'ın bir önergesi var, okutuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Afganistan'dan Pakistan'a Sığınan Türk Soylu 

Göçmenlerin Türkiye'ye Kabulü ve iskânına Dair Ka-
I nun Tasarısının, Komisyonca kaibul edilen 5 nci mad

desinin 1 nci fıkrasının Hükümetin Tasarısına uy« 
I gun olarak; 

«Üst Komisyonun aldığı kararlar içişleri Bakanının 
I onayı ile kes'inleşir,» 

Şeklinde değiştirilmesini arz ve talep ederiz. 
Fahri ÖZTÜRK Remzi BANAZ 

j BAŞKAN — Önerge üzerinde söz almak isteyen 
I üyemiz?.. 

FUAT AZGUR — Müsaade eder misiniz Sayın 
Başkan. 

IBAŞKAN — Buyurunuz efendim. 

FUAT AZGUR — Sayın Başkanım, değerli ar
kadaşlarım; 

Hükümet Tasarısındaki 3 ncü madde Komisyonda 
4 ncü madde haline getirilmiş, 4 ncü madde de 5'nci 
madde olmuş ve maddede birtakım değişiklikler ya-

I pılmış. 
'Bendeniz de önerge veren arkadaşlarımın görüş-

j lerine katılıyorum. Gerçekten, içişleri Bakanlığının 
I elinden (bir görevi alarak bunu Başbakanlığa vermekte 

birtakım sakıncalar da olabilir; hliç olmazsa Başba-
I kanlığın görevini artırma bakımından. 

Nitdkim, maddenin başında «Koordinatörlüğü iç
işleri Bakanlığının yapacağı» öngörülmüştür. Özellik
le 2 nci maddede «içişleri Bakanlığının koordinaitörlü-

I ğü altında...» diye açık bir deyim vardır. O İtibarla, 
içişleri Bakanlığının koordinatörlüğünü kaibul ettik
ten sonra, yani bütün bu konulardaki düzenlemelerin, 
çalışmaların ve iş takiplerinin içişleri Bakanlığı ta-

I rafından yapılacağını benimsedikten sonra, bir işle-
I min yürürlüğe girebilmesi için içişleri Bakanlığı atlan-
I ımak suretiyle Başbakanlığın onamasını aramak, ben

ce hem 2 nci madde ile çelişki meydana getirir, hem 
de Başbakanlığın görevini artırmaktan başka bir işe 

I yaramaz. 
Oiğer taraftan, 5 nci maddede «»Başbakanlıkça 

I çıkarılaoak bir yönetmelikle» deyimi getirilmişitir Ko-
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misyon Raporunda. Bence ıbu da, Başbakanlığı koor
dinasyon görevinden alıp, onu bir icra organı haline 
getirmek anlamını taşır. Aslında Başbakanlık, bütün 
'işlemlerini kendiline bağlı olan Bakanlar vasıtasıyla 
yarii diğer icra organları vasıtasıyla yürütür; Başba-
'kan koordinatör görevini yapar. Başbakanın, bir icra 
uzvu, bir icra organı gibi, belli bir konuda, İçişleri 
Bakanlığını alakadar öden (bir konuda yönetmelik 
yapmasını istemek, doğrudan doğruya Başbakanlık 
(göreviyle de bağdaşmaz bir durum meydana getirir. 

Bu itibarla bendeniz önergenin kabulünde büyülk 
yararlar görüyorum. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 
'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Azgur. 
Sayın Banaz, buyurunuz. 
REMZİ BANAZ — Sayın Başkan, Danışma Mec

lisinin sayın üyeleri; 
Tasarıda, asıl görevleri yapacak Üst Komisyon 

İçişleri Bakanlığının koordinatörlüğünde 'kurulmuştur. 
Konu, illerde valiye görev olarak verilmiştir. 

Hükümet, Üst Komisyonun kararlarının İçişleri 
Bakanınca onaylanmasını kabul ötmiştir. 

Kararları onaylama yetkisinin Başbakanlığa bıra
kılmasını, çoğu acil olarak alınması gereken kararla
rın kesinleşmesini geciktirecek bir unsur olarak görü
yoruz. ©u, uygulamada aksamalara yol açacaktır. 

Bu nedenle, Üst Komüısyon (kararlarının tasdik yet
kisinin, Hükümet Tasarısına uygun şekilde İçişleri 
Bakanına, bırakılmasını, Kanunun amacına ve işler
liğine dalha uygun görmekteyiz. Bu nedenle önergeyi 
verdik. Durumu takdirlerinize sunuyorum. 

Saygılarımla efendim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür edenim Sayın Banaz. 
Önerge üzerinde söz almak isteyen başka üyemiz?.. 

Yolk. Önerge üzerinde Komisyon açıklama yapaca'k 
mı efendim?.. Buyurun. 

GEÇİCİ KOMİSYON BA$KANI HALİL İBRA
HİM KARAL — Komisyonumuz bu önergeye katıl
mıyor efendim. Nedenlerini arz edeyim : 

Komisyonda ozun uzun tartışıldı bu. (Bütçe Ka
nununa bu konuda klonan 1 milyar 45 milyon öde
neklerin itevzii ve kulilanıilması Başbakana verilmiştir. 

Ayrıca, dikkat buyurursanız kurulan Komisyon 
çeşitli bakanlıklardan ve Devlet Planlama Teşkilatın
dan meydana gelmektedir. Komisyondaki tartışmalar 
dahi bakanlıklararası bir koordinasyonda İçişleri Ba
kanlığının koordinasyonunun yeterli olmadığı intiba
ını vermiştir. Bu bakımdan, daha üst bir kademenin, 
Başbakanlığın bu icrayı yapmasında faydalar mülaha
za edilmiştir. 

Zaten yönetmelikle esas bir bakanlığın koordina
törlüğü belirleneoektiir. Ayrıca bu bütçe ve ödenek 
dağıtımı da ayrı bir mesele yaratmaktadır. Biz bu 
bakımdan Başbakanlık teriminin kalmasında fayda 
görüyoruz.' 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Karal. 
Önerge üzerinde Hükümetin bir açıklaması olacak 

mı? 
ADALET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ KEMA-

LETTİN ALtKÂŞİPOĞLU — Sayın Başkan, değerli 
üyeler; 

Önerge sahibi Sayın Danışma Meclisi Üyesi Beye
fendinin ve onu tamamlayan görüşlere olduğu gibi 
katılıyoruz. Bu konu Tasarı hazırlanırken de görev 
bize verilmiş/ti, yetkili diğer bakanlıklardaki arkadaş
lar geldiler. Şimdi, burada şöyle eğer bir konu diye
lim ki, Köy İşleri Bakanlığının çalışmasıyla sonuçla-
nacaksa, bu konunun bir de İçişleri Bakanlığının ona
yından geçmesi asla söz konusu değildir; ama iş Üst 
Komisyonun görevi içerisinde mütalaa edilip bütün 
bakanlıkların temsilcilerinin katılmasıyla blir sonuca 
varılacak'sa, Tasarının 2 nci maddesine de uygun ola
rak bu konu İçişleri Bakanlığınca çözümlenecektir. 

İBU bakımdan, Hükümet Tasarlısına uygun olan de-
ğişilkl'ik önergesine katılıyoruz. Takdir Yüce Heyetin
dir. Arz ederim. 

»BAŞKAN — Buyurun efendim. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HALİL İBRA

HİM KARAL — Sayın Başkan, bir husus ilave et
mek istiyorum. Efendim, bu konuda Hükümet Tem
silcisi kimdir sözü belki sorulabilir mi bilmiyorum. 
Çeşitli bakanlıkların Komisyonda temsilcileri vardı, 
Komisyonda uzun uzun tartıştık bunu. Bakanlık tem
silcilerinin, şimdiki temsilcinin belirttiği fikre katıl
madıklarını 'bliz Komisyon olarak tespit ettik. Komis
yonda dahi bu konuda bir İçişleri Bakaımlığıinın üst 
bir konumunu kabul etmeyen bir havanın hâkim ol
duğunu gördük. 

O bakımdan, diğer bakanlık temsilcilerine ayrıca 
söz vermek belki usul bakımından gerekmeyebilir. Bu 
noktayı belirtmek istiyorum 'ki, bir Başbakanlığın 
koordinasyonuna demliyorum; fakat görev almasına 
ihtiyaç olduğunu hissettik. 

Ayrıca, konunun bir iskân göçmeni kavramından 
öteye, son derece hassas bir diplomatik mahiyeti ol
duğunu tespit ettik. Bu da ayrıca Başbakanlık sevi
yesinde bir yönetimi gerektirdiği kanaatına vardık. 
Bunu belirtmek istiyorum efendim. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

— 305 — 



Danışma Meclisi B : 65 10 . 3 , 1982 O : 1 

Öyle ümit ediyorum ki, Hükümetin temsilcileri 
sözcü olarak AMkâşifoğlu'nu seçmişlerdir. Eğer böy
le 'değilse, ayrı bir görüş var mı efendim? 

ADALET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ KEIMA-
LETTİiN ALİKÂSİFOĞLU — Efendim arz edeyim : 

Yüksek malumları olduğu üzere, Genel Krala ge
len Tasarıdır ve Tasarı sayın üyelerin de kabul ede
ceği gibi, tüm Bakanların imzalarıyla tekemmül et
mekte ve buraya gelmektedir. Çolk doğrudur, hâlâ 
belki sorsanız aramızda îhtilaıf cardır; ama burada 
Balkanlar Kurulu tercihini yapmıştır Sayın Başkanım, 
değerli üyeler ve huzurunuza getirilen Tasarıyı Dış
işleri Bakanımız, Köy İşleri Bakanımız imza almış

lardır, tasarı da Adalet Bakanlığı tarafından hazırlan
mıştır. ,Bu epsri içerisinde ben meseleyi Yüce Genel 
Kurulun huzuruna getiriyorum. Takdir Yüce Genel 
Kurulundur. Arz ediyorum efendim. 

(BAŞKAN — Teşekkür ederim: 
KÖY İŞLERİ VE KOOPERATİFLER BAKAN

LIĞI TEMSİLCİSİ HÜSEYÎN YEĞİN — Sayın 
Başkan, Köy İşleri Bakanlığı olarak söz lütfeder mi
siniz? 

BAŞKAN — Sizin Köy İşleri ve Kooperatifler Ba
kanlığı olarak yeliki belgeniz var. Buyurun efendim. 

KÖY İŞLERİ VE KOOPERATİFLER BAKAN
LIĞI TEMSİLCİSİ HÜSEYİN YEĞİN — Sayın 
Başkan, (değerli üyeler; 

Konu tamamıyla Köy işleri ve Kooperatifler Ba
kanlığının konusudur; fakat konunun aciliyeft nede
niyle Başbakanlık bu Görevi koordinatör olarak İç
işleri Bakanlığına vermiştir. İçişleri Bakanlığı ile be
raber yaptığımız toplantılarda, biz kendlknize düşen 
görevleri tek tek tadat ettirdik. Bu Tasları hazırla
nırken, İçişleri Bakanlığı bu konu ile ilgiil sarfların 
da kendileri tarafından yapılmasını izhar buyurdular. 
Biz Bakanlık olarak, 'böyle 'bir sarfın mümkün olama
yacağını Sayın Bakanım kanalıyla Sayın Başbakana 
arz ettik. 

Kanun Taslağı Bakanlar Kurulundan geçtikten 
sonra Bütçe Kanununda bu husus Sayın Komisyon 
Başkanının da IbeliıMği gibi, Ibir parantez içinde bir 
yanlışlığa meydan vermemek kaydı ile 1 milyar 45 
milyon liranın nerelerde, kimler tarafından sarfedile-
ceği önerisi Başbakanlığa yapılacak, Başbakanlığın 
uygun görüşü alındıktan sonra Maliye Bakanlığından 
talepte bulunacaktır. 

Hizmet, ağırlığı ile Köy İşleri ve Kooperatifler 
Bakanlığından Sayın Komisyon Başkamımıızıın da 
belirttiği gibi, çok hassa ve Hükümetimizin, Devle
timizin onurunu yerine getirecek bir konudur. İBu ko

nuda bir bakanlığın diğer bakanlıklar adına herhan
gi bir onayda bulunmasının sakıncaları olacağını Ko
misyonda da belirttik ve değerli Komisyon üyeleri, 
bizim bu görüşümüze değer vererek yeni bir teklifte 
bulundular.; 

'Ben açıklamış olmak için söz aidim, arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Yalnız öğrenmek istediğim nokta şu : !Bu önerge 

konusunda isiz sarahaten önergeye katıldığınızı mı 
ifade ediyorsunuz, yoksa Komisyonun görüşüne mi 
katıldığınızı ifade ediyorsunuz?. < 

KÖY İŞLERİ VE KOOPERATİFLER BAKAN
LIĞI TEMSİLCİSİ HÜSEYİN YEĞİN — Komis
yonun görüşüne katılıyoruz, Başbakanlığın onayım 
talep ediyoruz. 

'BAŞKAN — Evet, Komisyonun görüşüne katılı
yorsunuz. 

Değerli üyeler; 
Hükümetin temsilcilerini dinledik. Bahis konusu 

önergeye Komisyon katılmamaktadır. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Kabul demeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Ka

bul etmeyenler... Madde aynen kabul edilmiştir. 
6'ncı maddeyi okutuyorum, 

MADDE 6. — Bu göçmenlerin Türkiye'ye getiril
mesinde sakınca görülmeyen, kendilerine ait zati ve 
ev eşyalarının tamamı ite mülkiyetinin kendilerine ait 
olduğu, Üst Komisyonca belirlenecek şekilde belgele
nen, her türlü eşya ve damızlık hayvan, 'bir defada ge
tirilmek koşulu ile gümrük vergi ve resimlerinden 
«damga vergisi dahil» muaftır. 

Yukarıda sözü edilen hükmün uygulanmasında, 
Kambiyo ve Dış Ticaret Rejimi tahdit ve takyitleri 
aranmaz. 

ıBAŞKAN — Madde üzerinde- söz almak isteyen 
sayın üye?.. 

MAHMUT AKKILIÇ — Söz istiyorum Sayın 
Başkan. 

IBAŞKAN — Buyurun Sayın Akkılıç. 

MAHMUT AKKILIÇ — Efendim, burada bir 
hususu açıklamak istiyorum. Geçenlerde benim gün
dem dışı yaptığım konuşma nedeniyle de açıkladı
ğım ıgiibi, hassas bir konudur. Eğer çok yakında gele
cekse, oraya bir madde eklenmesi ve çift tırnaklı hay
vanların getirilmemesi koşulunun konulması lazım
dır. Aksi takdirde, tranrda da hastalık vardır; Tür
kiye'ye hastalığı sokarız. O bakımdan, bu hayvanların 
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İran'da ya da Afganistan'da aşıları yapıldıktan sonra 
buraya getirilmelerinin faydaları vardır.. 

(Kanuna belki bu husus konulmaya/bilir; ama yö
netmeliğe mutlaka çolk sıkı bir tedbir «alınması hak
kında bir (hüküm koymak gerekir. 

IBAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Fırat. 
AYHAN FIRAT — Sayın Başkan, kıymetli ar

kadaşlarım; 
Hükümetin teklifinin 5 nci maddesinde; Pakis

tan'a sığınmış olan Türk asılllı Afgan göçmenlerinin 
zati eşyalarıyla diğer eşya ve damızlık hayvanlarının, 
Türkiye'ye getirilmesini, bir defa için öngörmekte; 
gümrük ve diğer vergilerden muaf tutmaktadır. Ko
misyonumuzda bu madde değiştirilerek, '«Sakınca 
görülmeyenler» gibi, bir ifade kullanılmış ve oraya 
geçirilmiştir. «Sakınca görıülmeyeniler» derken; kimin 
sakınca görüp görmeyeceği hususu açıkta kalmakta
dır. Zira, Hükümetin teklifinde böyle bir husus mev
zubahis değiMir. 

Bu söbeple, maddenin Komisyondan geliş şekline 
Hükümetin iştirak edip etmediğini ben öğrenmek is
tiyorum. Ayrıca, Hükümetten geldiği şekli ile kabu
lünü arz ve teklif ediyorum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Fırat, eğer önergeniz buna 
matuifsa, maddesini 6 olarak tashih ediniz. 

Bu madde üzerinde söz allmak isteyen başka üye
miz?.. 

Buyurun Sayın Aydar. 
MEHMET AYDAR — Sayın Başkan, değerli 

üyeler; 
Sayın Devlet Başkanımızın Pakistan seyahatleri 

sırasında, Afganlı mültecilerin başbaşa bulundukla
rı fevkalade şartları düzeltmek, ıbir yandan Türk Dev
letinin kendisine düşen onurlu görevi yerine getir
mek, diğer yandan ıstırap çeken bu insanları, en azın
dan bu ıstıraplarından uzaklaştırarak, kendi öz vata
nında sıcak kucağa terk etmek amacını taşıyan bu 
Kanun Tasarısunı ben de yürekten benihı'siyorum. 

Yalnız, 6 ncı maddeye gelinceye kadar, bu tasa
rının bir noksanlık gösterdiğini de tespit etmiş bu
lunuyorum. Umarım ki, bu endişemi, Hükümet yet
kilileri giderdbilirler. Malumlarınız olduğu üzere, 
normal diğer iskân Kanununa tabi olmak koşulu ile 
Yugoslavya'dan, Bulgaristan'dan, hatta Romanya'dan 
(ülkelerin arilaşmalan çerçevesinde) göçmenler Türki
ye'ye gelmiştir. Zaman zaman olan bu gelişler, aile
lerin parçalanması sonucunu doğurmuş, daha sonra 
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parçalanmış olan ıbu ailelerin birleştirilmesi şeklin
de bazı yollar izlenmiştir. 

Pakistan üzerinden ülkemize gelecek olan soydaş
larımızın Afganistan'da böyle bir parçalanma duru
muyla karşı karşıya bulunduklarını sanıyorum. Bu 
Kanunun, ileride de parçalanmış ibu aileleri birleştir
mek hususunda şimdiden bir tedbir getirilmesi lazım 
geldiğini düşünüyorum ve endişem buradan gelmiş
ti. Bu noktayı işaret etmek istedim. 

Teşekkür ederim. 
;BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aydar. 
Sayın Genç, buyurun. 
KAMER ÖBNÇ — Efendim, şimdi bu göçmen

lere bir gümrük muafiyeti tanınımış. Yalnız öğren
mek istediğim şudur : Getirilecek eşyaların bir defa
da getirilmek koşulu; beraberinde getirilmek koşulu 
şeklinde olsa daha elverişli olmaz mı?.. Veyahutta 5 
kişilik bir aile düşünelim; bunun bir kısmı gelirken 
bir kısım eşyaları beraberinde getirecek, bir kısmı 
altı ay sonra getirecek, bir kısmı bir sene sonra geti
recek gibi birtakım durumlar bu madde içinde görül
mektedir, Acaba, bir zamıam tahdlidiylıe sınırlandırıiıa-
maz mı veyahutta sınıriandırıilmak istenmiyorsa, böy
le belirttiğim gibi, 5 kişilik bir aile her birisi çeşitli 
zarn'an aralıklarıyla birtakım eşyalar getirebilecekler 
mi?.. Bunları öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Komisyon bir açıklamada bulunu
yor mu Sayın Genc'in sorusuna?.. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HALİL İB
RAHİM KARAL — Efendim, gelen mülteciler uçak
la veya gemiyle: eşyalarıyla ve bir defada getirilecek 
ve bir defada bu mesele çözülecek. Onun için, teklif 
edilen hususum pratik olarak çok güç olduğunu görü-ı 
yoruz, o bakımdan katılamıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
KAMER GENÇ — Sayın Başkan, benim sormak 

'işediğim o değil. Yani «Bir defada» diyor, bir zaman 
tahdidi vermiyor. Şimdi, göçmenleri kabul etötiik gelir
ken hiç eşya getirmedi; fakat iki sene sonra bu göç
men vatandaşlarımız eşya getirmek isterlerse, bu mad
deyle konulan gümrük muafiyetinden yararlanabilecek 
rriidir?. «Bir defada» diyor, yani bir süre olmadığına 
göre... Onu öğrenmek işitiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Genç, eşyanın beraberinde 
olup olmadığını sormak Myor. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HALİL İBRA
HİM KARAL — Efendim, meselenin bir defada bifc-
mlösini 'Myor Türk Devletli», eşyasıytla kendisiyle bu 
meselenin bir defada çözülmesini istiyor. İşin siyasi yö
nlü de var. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim. , 
Buyurun sayın Alikâşülfoğlu. 
ADALET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ KEMA-

LETTİN ALİKÂŞİPOGLU — Sayın Başkan, de
ğerli üyeler; 

Hemen ifade ötmek 'isterim ki, tasarının 6 ncı mad-
desli diğer konularda olduğu gibi, bu defa da komlils-
yonumuzun düzenlemesiyle daha iyi bir şekle dönüş
müştür. O balkımdan, biz Hükümet olarak, tan'isyo-
nun düzenlediği 6 ncı maddeyi olduğu gibi ben'imsıiyo-
ruız. Sayın üyelerin değindikleri (hususları müsaade 
ederseniz arz etmek işitiyorum. 

11510 sayılı İskân 'Kanununun 1'5 nci maddesi, is
kanlı göçü, yani taşınmaz mal getirmek suretiyle mül
teci kabulünü düzenlemekteydi. Ancalk, İskân Kanunu
nun bu maddesi 29.6.1970 tarihinde 1306 sayılı Ka
nunla yürürlükten kaldırılmış bulunmaktadır. Bu ne
denle de yürürlükteki mevzuatımız, iskânlı göç 'imkânı 
vermemektedir. Hükümdtlimliz, kabul edilecek göçmen
lerin iktisaden güçsüz olmalarının bir an önce üreiöioi 
duruma gelmelerini sağlamak amacıyla, bunların is
kânlı olarak kabulünü uygun görmüştür. Tasarının 
'huzurunuzla gdtirilmesİnin ananedenlerinden birlisi de 
budur ve tasarı bu imkânı sağlamaktadur. 

Yine 2510 sayılı Mân Kanununun 31 nci maddesi, 
mültecilere uygulanacak gümrük muafiyetini düzen-
lemökte ve bunlara kısmi gümrük muafiyeti tanımak
tadır. Aynı gerekçelerle; yani kabul edilecek mülteci
lerin bir an önce üretici duruma gerMmelerini sağ
lamak ve onlara iktisadi güç vermek amacıyla bunla
rın beraberinde getirecekleri eşya ve hayvanlarına (Kii, 
yalnızca astragan kürk veren «Karakul» başka bir de
yimle «'Karagül» koyunlarını getirmelerine izin veriıle-
cekltüır.) tam gümrük muafiyeti tanınmasının uygun 
olacağı sonucuna varılmıştır. Tasarı da bu imkânı ver
mektedir. 

Arz ediyorum sayın üyenin düşüncesini; efendim:, 
tüm bu taşıma lişlemleri Hükümetimizce üstleniilmiştir. 
Hükümetimiz bugünkü koşullar altında heyetini ora
ya yollamıştır; veterineri oradadır doktoru oradadır, 
Dışişleri mensubu, MİT mensubu Köy İşleri mensu
bu, bütün ilgili bakanlık kuruluşu mensupları oraya 
limtiilkal etmiştir ve çalışmalarınla devam dtmıekttedliir. 

İşte Komisyonumuzun kabul «İttiği getirilmesinde 
sakınca oilmayan eşyaları, Hükümetim'izce uçakla ve
ya deriiz yolu ile ancak bir defaya mahsus olmak üze
re ve gümrük muafiyetinden istifade etmek suretiyle 
buraya intikal ettirilecektir. Aksi talkdirde mesafe 
fevkalâde uzundur ve buraya götürülecek eşyanın ma-

'İyeitii kat be kat üstünde blir masrafı gerektirecektir. 
Bunun da gözden uzak tultuknaması gerekir. 

Saygıyla arz ediyorum efendim. 
BALKAN — Teşekkür ediyorum. 
•Bu madde ile ilgili olarak ditti önerge var, okultuyo-

rum. 
Sayın Başkanlığa 

Tasarının 6 ncı maddesinin aynen Hükümetten gel
diği sekiliyle kabulünü teklif etmekteyim, 

Arz ederim. 
(Saygılarımla. 

Ayhan FIRAT 
IBAŞKAN — Yapılan açıklamalardan anlaşılacağı 

vdçrJile, bu önergeye Komisyonumuz ve aynı zamanda 
Hükümet katılmamaktadır. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HALİL İB
RAHİM KARAL — Kaltılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon, teklif ettiği şekliyle mad
denin kabulünü ıfstemektedir. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 

İBir diğer önerge var, okuituyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Tasarının 6 ncı maddesinin so

nuna aşağıdalkii fıkranın eklenmesinii arz ederim.. 
Kamer GENÇ 

Fıkra : «Bu suretle getirilen eşya 3 yıl içinde Tür
kiye içinde satılamaz.» 

BAŞKAN — Önergeye komisyon?... 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HALİL İBRA

HİM KARAL — Hayır. 
ıBAŞKAN — Katılmıyor. 
Hükümet?... 
ADALET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ KEMA-

LETTİN ALİKÂŞİPOGLU — Katılmıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Katılmıyor. 
Önergeyi oyunuza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Önerge kalbul edilmemiştir. 

AYHAN FIRAT — Sayın 'Başkan, usul hakkın
da siöz rica ediyorum. 

BAŞKAN — Usulün nesi 'hakkında Sayın Fırat? 
AYHAN FIRAT — Efendim; Hükümet temsi-

öilıerinin Hükümet Tasarısınla iştirak etmemeleri için 
elerinde yetki belgesi olması gerekir zannediyorum. 

Teşekkür ederim. 
iBAŞKAN — Efendim, şimdiye 'kadar taklip etti

ğimiz usul gereğince, Bakanlıklar, kendilerine yetki 
verdikleri kimselere gerekli talimatı da vermefctedir-
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ler. Bu 'itibarla onllar üzerinde laıyırıca, meye tasarruf 
ettiklerime dair bir soru bizdim için balhıis konusu ol
mamak (iktiza eder. 

IBu açıklamadan sonra 6 ncı maddeyi Komisyon
dan geldiği şekilliyle oylarımıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... 6 ncı madde Komisyondan 
(geldiği şekilde kabul «dilmişıtıir. 

IMıADDE 7. — Bu göçmenlerin nakil ve iskân 
masrafları ile diğer giderleri içlin gerekli ödenekler ön
celikle sağlanır. Bu ihtiyaçları fcarşılamıak için; iıllgiilli 
Bakanlık ve kuruluş bütçeleri içinde mevcut veya ye
niden açılacak tertiplere Maliye Bakanlığı bütçesıimlim 
lillgii tertiplerinden aiktarma veya Kızılay'a ödeme 
yapmaya ve bunlarla illgli diğer işlemleri yapmaya 
Maliye Bakanı yetkıilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak lisıteyera 
sayın üyemiz?... Yok. 

7 nci maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul, eden
ler... Etmeyenler... 7 nci madde kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

IBAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilımırştir. 

MADDE 9. — Bu Kanun hükümlerimi Bakanlar 
Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Tasıarının tümünün kabulünden evvel, Tasarının 
lleh ve aleyhimde birer üyemize ıslöz vermek istiyo
rum. 

iSöz almak isteyen?.. 
EŞREF AKINCI — Lehinde. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Akıncı. 
EŞREF AKINCI — Sayın Başkan, sayın arka

daşlarım; • 
Tasıarının kabulü istikametinde görüşlerimi açık

lamak üzere huzurunuzda bulunuyorum1. 
Sayın arkadaşlarım; 
1953 ve 1955 yılları arasında Türk Askeri Eğitim 

Heyeti Başkanı olarak Afganistan'da görevi bulu
nuyordum. Bu süre içinde orada Türk soylu birçok 
kişilerle görüştüm, tanıştım, dostluklar peydah et
tim. Bu görüştüklerimin hemen tümü, tamamen Tür
kiye'ye göç etmek istediklerinli ve Elçiliğimiz nezdinde 
teşebbüste bulunarak vize alma yolunda tavassutumuzu 
iistemıişllerdi. O zaman yaptığımız bütün bu tavassut
lar maalesef sonuçsuz kaldı. Zira, ne Afgan Hükü
meti bunların yurt dışına çıkmalarına müsaade ediyor 
ve ne de bizim Türk Elçiliği (O zamanın siyasetime 

uygun olarak belki) bunlara vize vermek istemiyor
lardı. Hatta birçokları gizli yolardan kaçma yoluna 
daM teşebbüs etmişlerdir. 

ıBir de şu hususu belirtmek isterim : Afganistan'ın 
bilhassa merkezi bulunan Kabil içerisinde Türk soy
lu kişiler, hemen hemen oradaki ticarete hâkim kişi
lerdir. Birçok işleri bu Türk soylu kişiler, (Türkmen
'ler, Özbekler, Tacikler, buna benzer Türk soylu ki-
ışiler) yapmaktadır. O itibarla hem çok çalışkan ki
şilerdir, hem de Türkiye'ye gelmeye can atan kişiler
dir. 

Bugün maalesef durum değişmiştir. Bunlardan 
birçok kişi hicrete tabi tutulmuş, Afganistan'ı terk 
ederek Pakistan'a geçmek zorumda kalmışlardır. Bi
naenaleyh, bu soydaşlarımızın; Türkmenlerin, Öz
beklerin, 600 küsur alile dahi olsa, Türkiye'ye gelme
leri fevkalade olumlu karşılanmalıdır kanaatimce. 

Bu itibarla, bugün Yüce Meclisimiz böyle bir Ta
sarıyı kabul etmekle yerinde ve çok isabetli bir ka
rar vermişlerdir. Bu kararı saygıyla karşılıayaraik Yü
ce Mıecllisiiniizi hürmetle selıamlıyorumı. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akıncı. 
Kanun Tasarısının tümü üzerinde son sözü al

mak (isteyen başka üyemiz?.. Yok. 
Kanun Tasarısının tümünü oylarınıza sunuyorum. 

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

Afganistan'dan Pakistan'a Sığman Türk Soylu 
Göçmenlerin Türkiye'ye Kabulü ve İskânına Dair 
Kanun Tasarısı Danışma M'eoîisinoe kabul edilmiş
tir. Yenli vatandaşlarımıza ve Ülkemize hayırlı ve 
uğurlu olsun. (Alkışlar) 

Komisyona ve Hükümet Temsilcilerine teşekkür 
ediyorum. 

2. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Somal1 

Demokratik Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ekono
mik ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Mati İş
ler, İktisadi İşler ve Milli Savunma, İçişleri ve Dışiş
leri Komisyonları raporları. (1134) (S. Sayısı : 90) 
(D 

BAŞKAN — Türküye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Somali Demokratik Cumıhurlyeti Hükümeti Arasında 
Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anffiaşmıasımın Oınıayllam-
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Mali İşler, İktisadi İşler ve Mlili Savunma, İçiış-

(1) 90 S. Sayılı Basmayazı Tutanağın sonuna 
eklidir. 
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teri ve Dışişleri 'Komisyonları Raporları tenlimde 
görüşmeye başlıyoruz. 

iKamisıyonun yeminli akmasını rica ©diyorum. 
Hükümet Temsilıüisimin yetikti belgeşlini okutuyo

rum. 

Danışma Meclisi BaşikanHığiina 
«Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ille Somalli De

mokratik Cumhuriyeti Hükümeti Arasımda Ekono
mik ve Teknik işbirliği Anlaşması»'ınııın Yüce Mec-
lıismüz Genel Kurulunda 10 Mart 1982 Çarşamba gü
nü saat 14.00'te görüşülmesinde (hazır bulunmak üze
re Danışma Mecllis'i içtüzüğü gereğince aşağıda adı 
ve soyadı yazılı görevimin yetk'ilıendiıriılmiş bulundu
ğumu saygılarımla arz ederim. 

llıter TÜRKMEN 
Dışişleri Bakanı 

Adı Soyadı : İsmet BÎRSEL 
Görev Unvanı : Ekonomik İşler Genel Müdürlü

ğünle Vekâleten Milletlerarası Ekonomik IjşJıer Dairesi 
Başkanı 

BAŞKAN — Komiiısyon Raporunun okunup okun
maması 'hususunu oylarınızla sunacağım. Okunması
nı kabul edenler... Etmeyenler... Raponun okunması 
kabul edilmiştir. 

(Milılıi Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komıiısyonu 
Raporu okundu) 

BAŞKAN — Sayııi Birsel, Tasarımlın tümü üzerin
de bize bir açıklamada bulunabilir misimiz? 

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ İSMET 
BİRSEL — Emredersimiz. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ İSMET 

BİRSEL — Sayın Başkan; bir gün evvel bu Somali 
ile yapılan Kültür Anlaşması içlin huzurlarınızda bu
lunmuş idik; bugün de Ekonomik ve Teknik Anlaş
manın onaylanması için huzurlarınızda bulunuyo
rum. 

Bildiğiniz gibi ülkemiz dışa açılan ekonomisiyle 
yeni pazarlar bulmak durumundadır. Afrika ile çe
şitli ilişkilerimiz gelişmektedir; kültürel olsun, (daha 
çok) ekonomik olsun Afrika ülkeleriyle birçok bağ
lar kurmak durumundayız. Bu cümleden olarak So
mali ile bir Teknik ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması 
imzalanmıştır. Bu Anlaşma 28 Kasım 1980'de Anka
ra'da imzalandı. 

Kısa bir izahatta bulunayım : Somali ile 1966 yı
lında diplomatik ilişki tesis edilmiş idi. Bu ilişkimiz 
1978 yılına kadar durgun kalmış, 1979 yılında iki ül
ke arasında temsiloilikler açılmaya başlanmıştı. İlk 

önce Somali Ankara'da 1979 yılında, temsilcilik aç
mış, biz de 1980 Ocakında Mogadişu'da Büyükelçi
lik açmış bulunuyoruz. 

Bu ülke ile ilişkimiz 16 ncı Yüzyıllara kadar da
yanıyor. O tarihlerde Zeila ve Berbera Limanları Os
manlı İmparatorluğunun idaresi altında bulunuyor 
idi ve oralarda Türk camileri, çeşmeleri ve bayındır
lık işlerinden kalma Türk yapıları bulunmaktadır. 
Somali çok az gelişmiş bir ülkedir; kişi başına düşen 
gelir 150 dolar kadardır. 

Bu ülkeler bizden yardım istediler ve biz de, bize 
karşı sempati duyan Somali'nin bu isteğine cevap 
verdik ve böyle bir anlaşma imzaladık. Bu tabiatıyla, 
bildiğiniz gibi en az gelişmiş ülkeler arasında bulu
nan Somali ile bu şekilde özel ilişkiler kurmakta, 
Müslüman ülke olması hasebiyle İslam Konferansı 
içinde sürdürdüğümüz işbirliğini ikili düzeyde de sür
dürmek gayesiyle böyle bir anlaşma iimzalamış ol
duk. 

Anlaşma gayet basit bir anlaşmadır. Bir çerçeve 
anlaşması durumundadır. Sadece 7 maddesi vardır. 
Bu 7 maddede ekonomi ve teknik işbirliğinin gelişti
rilmesini özendirici tedbirlerin alınması taraflardan 
isteniyor ve bu anlaşmayı idare ötmek üzere bir Eko
nomik ve Teknik İşbirliği Ortak Komisyonu bulun
maktadır. Bu Ortak Komisyon 1 yıl Mogadişu'da, 
1 yıl Ankara'da toplanacaktır. İki tarafın da sürdü
receği bu işbirliğinde edineceği tecrübeye göre çeşitli 
alanlarda teknik ve ekonomik işbirliğini geliştirme 
imkânları olacaktır. 

5 yıl sürelik bir anlaşmadır ve tabiatıyla anlaşma 
uzatılabilecektir. 

Somali tarafı bu anlaşmayı onaylamış durumda
dır. Yüce Meclisimizce bu anlaşmanın onaylanması 
hususu karara bağlandığı takdirde, anlaşma Hükümet 
tarafından da onaylandıktan sonra yürürlüğe gire
cektir. 

Sayın Başkan, maruzatım budur. Teşekkür ede
rim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Birsel. 
Tasarının tümü üzerinde söz almak isteyen sayın 

üye?.. Yok. 
Komisyon ayrı bir açıklamada bulunacak mı?.. 

Yok. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Etmeyenler... Maddelere geçilmesi ka
bul edilmiştir. 

Maddeleri okutuyorum. 
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Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Somali Demok
ratik Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ekonomik ve 
Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uy-

^un Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 28 Kasım 1980 tarihinde Ankara' 
da imzalanmış bulunan «Türkiye Cumhurüfyeti Hü
kümeti ile Somali Demokratik Cumhuriyeti Hükü
meti Arasında Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaş
ması» nm onaylanması uygun bulunmuştur. 

BAŞKAN — Birinci madde üzerinde söz almak 
isteyen üyemiz?.. Yok. 

1 ndi maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Birinci madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımlandığı tarihte 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — 2 nci maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler.,. Etmeyenler... 2 nci madde kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — 3 ncü maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... 3 ncü madde kabul 
edilmiştir. 

Tasarının tümünü oyunuza sunmadan evvel leh 
ve aleyhte söz almak isteyen sayın üyeye söz verece
ğim. 

Söz almak isteyen sayın üyemiz?.. Yok. 
Tasarının tümü açık oylarınıza sunulacaktır. 
(Oylar toplandı). 
BAŞKAN — Oyunu kullanmayan sayın üyemiz 

var mı?.. 
Oy kullanmayan sayın üyemiz?.. Yok. Oylama 

işlemi bitmiştir. 
(Oyların ayırımı yapıldı.) 

BAŞKAN — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Somali Demokratik Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı
nın açık oylamasına 134 üyemiz iştirak etmiş; 134 
kabul oyu ile Tasarı Danışma Meclisince kabul edil
miş bulunmaktadır, 

Hayırlı ve uğurlu olsun. (Alkışlar) 
Komisyona teşekkür ediyorum. 
Teşekkür ediyorum Sayın Birsel. 
AKİF ERGİNAY — Sayın Başkanım, usul hak

kında kürsüden söz alabilir miyim? Bundan evvelki 
Kanunun kabul şekli hakkında. 

BAŞKAN — Bundan evvelkli Kanunun mu? 
AKİF ERGİNAY — Evet. 
Kanunun usulsüz kabul edildiği kanaatindeyim. 

Bizim İçtüzüğümüzün 111 nci maddesi, her türlü 
vergi, resim ve harçların konması, azaltılması, kaldı
rılması açık oylamaya tabidir, diyor. 

Eğer bir usulsüzlük yapılmışsa bunu düzeltebili
riz; ama onun aynen kabulü ile bundan böyle bu gi
bi işlerde daha dikkatli olunmasını arz edecektim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Değerli üyeler; 
Sayın Engin'ay'm Iç'tlüzüğüımlüzün lUTnoi makidesli 

dolayısıyla üzerinde durduğu konu, daha evvelki in
celemelerin de ışığında bir kere daha tetkik edülıdi. 

lill'nci maldde, tamamım okumuyorum, şöyle di
yor; 

«... Kanun teklifleri, geçici olarak harcama ya
pılmasına ve gelir toplanmasına yetki veren kanun 
tasarılarının tümü; vergi, restim ve harçlar konma
sına...» Konan verginin kaldırılmasına ve eksiltilme
sin© ve artırılmasına müteallik hususları kapsamak
tadır. 

Bizfım bur aldaki uygulamamız: bir verginin; güm
rük veng)i ve resimlerimin kaldırılmasını îsttihdaf et-
miemekftedir. Yalnız bu hadiseye münhasır bir mua
fiyet götürmektedir. 

'Bu itibarla, bu ha'diseye münhasır bir muafiyet 
geitir!diği için açık oylama bahlis konusu değildir. 

(Teşekkür ederim. 

AKİF ERGİNAY — Sayın Başkanını; eğer tar
tışma açacalksanız cevap vereyim. Yoksa... 

BAŞKAN — Tartışma açmamızla gerek olmu
yor; çünkü, maldderiin okunmasından da anlaşıla
cağı veçhile herhangi bir verginin kandırılması bahfes 
konusudur. Yani gelir vergisinin kaldırılması gibi 
nev*an-mıa. 

AKİF ERGİNAY — Lüzum görmüyorsunuz?.. 
BAŞKAN — Elvet. 
AKİF ERGİNAY — Bksıil'tme var ve buraya gi

rer. Mualfliydt demek, alınmış olan bir verginin alın
maması ve verginin eksii'ltilmesi demektir. 

BAŞKAN — Bu hadiseye münhasır vergi kalk
mıyor; yani gümrük resmi kalkmıyor, gümrük res
minin konmasına mütedair kanunun kaldırılması ba
his konusu değildir. Bu hadiseye münhasır bir uy
gulama vardır, bir muafiyet vardır. 

Teşekkür ederim.. 
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3. — Fikri Arıkan ile Kemal özdemir haklarında
ki Ölüm Cezalarının Yerine Getirilmesine Dair Kanun 
Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu. (3/22) (S. Sa
yısı : 97) (1) 

BAŞKAN — GündSem'imizin diğer maddesine ge
çiyorum. 

Fikri Arıkan ile Kemal Özdemir haklarındaki 
Ölüm Cezalarının Yerine Getirilmesine Dalir Kanun 
Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu. 

Komiisyonun yerin! almasını rica ediyorum, 
Hükümet Temısilosinin yetik! belgesini okutuyo

rum. 

Danışıma Meclisli Başkanlığına 
Ölüm Cezalarının Yerine Getirilmesine Dafir Ka

nun Tasarılarının Danışma Meclisi Genel Kurulunda 
görüşülmesıi sırasında Bakanlığımı Kanunlar-Planla
ma, Araştırma Genel Müdürü Kemalettin Alikâşif-
oğkı'nun temsil edeceğini saygılarımla arz ederim. 

ICevdbt MENTEŞ 
Adalet Bakanı 

BAŞKAN — Raporun okunup, okunm'amfcisını oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ra
porun okunması kabul edilmiştir. 

(Adalet Komüsyonu Raporu okundu) 
.BAŞKAN — Çekimserlik oy gerekçelerini okutu

yorum : 
KAMER GENÇ — Sayın Başkanım; 
Çekiiımiser oy gerek'çetem daha önoe burada birkaç 

defa okundu. İsterseniz teklif edeyim ben, okunma
sın burada bu gerekçeler. 

'BAŞKAN — Evet. 
Çekimser oy yazılarının, daha evvel okunmuş ol

ması nedeniyle Sayın Genç tarafından «Okunmama
sı» teklif edilmektedir. 

Bu hususu oylarınıza sunuyorum. Okunmasını 
kabul edenler... Okunmamasını isteyenler... Okunma
ması kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz almak isteyen üye
miz?.. Yok. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Maddelere geçil
mesi kabul edilmiştir. 
Fikri Arıkan ile Kemal Özdemir Haklarındaki Ölüm 
Cezalarının Yerine Getirilmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Askeri Yargıtay 3 ncü Dairesinin 
29 . 12 . 1981 gün ve 1981/4159 Esas ve 1981/507 
Karar sayılı ilamıyla kesinleşen, Ankara Sıkıyönetim 

(1) 97 S. Sayılı Basmayazı Tutanağın sonuna eklidir. 

Komutanlığı 1 Numaralı Askeri Mahkemesinin 15 
Temmuz 1981 gün ve 1981/193 Esas ve 1981/909 Ka
rar sayılı hükmü ile Türk Ceza Kanununun 450/3-5 
maddeleri gereğince ölüm cezasına mahkûm edilmiş 
bulunan nüfus kaydında Çorum İli, Alaca İlçesi, 
Merkez Büyüklhırka Köyü, Hane 32, Cilt 020/02, 
Sayfa 16'd'a kayıtlı Himmet oğlu Döndü'den olma 
9 . 9 . 1951 doğumlu Fikri Arıkan ile nüfus kaydın-
(da Arakam tlıi, Çamılııdere îdçesıi, Yahşjihan Köyü Oilt 
045/01, Sayfa 18, Hane lO'da kayıtlı Sabri oğlu Sa-
re'den olma 17 . 11 . 1946 doğumlu Kemal Özdemir 
•haklarındaki ölüm cezaları yerine getirilir. 

BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde söz almak is
teyen üyemiz?.. Yok. 

Komisyonun bir ilavesi?.. Yok. 
Hükümetin bir açıklaması?.. Gerekmiyor. 
1 nci mad'deyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... 1 nci madde kabul edilmiş
tir. 

Madde 2'yi okutuyorum. 
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür

lüğe girer. 
ıBAiŞKlAIN — 2 nci maddeyi kabul edenler... Ka

bul dtmeyeniler... 2 nci madde kabul edilmiştir. 
'Madde 3'ü okutuyorum. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Adalet Bakanı yürü
tür. 

'BAŞKAN — 3 ncü maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 3 ncü 
madde kabul edilmiştir. 

Taisarının leh ve aleyhinde konuşmak isteyen sa
yın üyemiz?.. Yok. 

Tasarının tümünün 'oylanmasına mütedair 2 öner
ge var, okutuyorum. 

'Sayın Başkanlığa' 
Konuşulmakta olan «Fikri Arıkan ile Kemal Öz-1 

demîr Haklarındaki Ölüm Cezalarının Yerine Geti
rilmesine Dair Kanun Tasarısı» nın isim okunarak 
açık oya sunulmasını arz dderiz. 

A. Fehmi KUZUOĞLU Abbas GÖKÇE 
Turgut KUNTER iLâmi SÜNGÜ 
Feridun GÜRAY İbrahim GÖKTEPE 

Turgut ORAL Necmettin NARLIOĞLU 
Adli ONMUŞ Halil Erdoğan GÜREL 

İsmail ŞENGÜN Recep MERÎÇ 
Ragıp TARTAN Ali DİKMEN 

'BAŞKAN 
okutuyorum. 

Aynı konuda bir diğer önerge var, 
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TURHAN GÜVEN — Sayın Başkan, şimdi oku
tacağınız önergeyi 1 numaralı toza sahibi olarak ge
ri alıyorum. 

BAŞKAN — Önergeyi geri aklığınız için işleme 
koymuyorum. 

önerge sahipleri, bahis konusu Kanun Tasarlısı
nın ad okunarak oylanmasını istemektedirler. 

Önce usulümüz gereğince açık oy isteyenlerin 
mevcut olup olmadığını töspit etmemiz gerekmekte-
dir.ı 

Sayın Fehmi Kuzuoğlu?.. Burada 
Sayın Ahbas Gökçe?.. Burada 
Sayın Turgut Kuınter?.. Burada 
ıSaıyın Lâm!i Süngü?.. Burada 
Sayın İbrahim Göktepe?.. Burada 
Sayın Türiguit Oral?.. Burada 
Sayın Feridun Güray?.. Burada 

BAŞKAN — Danışma Meclisıimliaı 65 nci Bürlıeşi-
ıminlin İkinci Oturumlunu açıyorum., 

4. — Danışma Meclisi Üyesi Nurettin Âyanoğ-
lu ve 11 arkadaşının 5434 saydı TC Emekli Sandığı 
Kanununa Ek Maddeler ile Bir Geçici Madde Ek
lenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bütçe - Plan Ko
misyonu Raporu. (2/6) (S. Sayısı : 94) (1) 

BAŞKAN — Danışma Meclisi Üyesi Nurettin 
Âyarnoğlu ve 11 arkadaşımın 5434 sayılı TC Emekli1 

Sandığı Kanununa Ek Maddielıer ile Bir Geçici Mad
de Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bütçe - Plan 
(Komisyonu Raporu üzerinde görüşmelere başlıyo
ruz. 

Komisyonun yerlini almasını rica ediyorum.! 

(1) 94 S. Saydı Basmayazı Tutanağın sonuna ek
lidir. 
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Sayın Necmettin Narlıoğlu?.. Burada 
Sayın Adli Onmuş?.. Burada 
Sayın Halil Erdoğan Gürel?.. Burada 
Sayın ismail Şenıgün?.. Burada 
Sayın Ragıp Tartan?.. Burada 
Sayın Recep Meriç?.. Burada 
Sayın Ali Dikmen?.. Burada 
önerge sahipleri mevcuttur. 
Önerge sahiplerinden başlamak suretiyle Kanun 

Tasanısıınnn oylamasına geçiyorum. 
(Ad okunmak suretiyle oylama yapıldı) 
BAŞKAN — Kanun Tasarısının oylama sonucu

nu açıklıyorum : Oylamaya 128 üyemiz iştirak etmiş, 
3 çekimser, 2 ret, 103 kalbul oyu ile Kanun Tasarısı 
Danışma Meclisince kalbul edilmiştir. 

Dördüncü iKanun Tasarısının görüşülmesine geç
meden evvel Oturuma 15 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 16.05 

Hükümet Temsd'lcisinin Yetki Bölgesini okutu
yorum. 

Yetki .Belgesi 

Unvanı : TC Emekli Sandığı Genıel Müdürü 
Adı ve Soyadı: Ateş AlMÎKLtOĞLU 
(Kadro Derecesi: 1 

Görevli Olduğu Konu : TC Emıeklli Sandığı Ka
nunu As ilgili Tasan ve Teklifler. 

Görev Tarihi : 10 . 3. . 1.982 
Yukarıda kimliği yazıfli Bakanağımız görevlisi, 

Danışma Meclisli Genel Kurulu ve komisyonlarında
ki görüşmelere Bakanlığımız adıma kaıtılmakîa yetkili 
kılınmışıtıır. 

t. Kaya ERDEM 
Maliye Bakanı 

fBAŞKAN — Bilginize sunul/ur. 

»>-•<« 

İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 16.30 

BAŞKAN : Başkanveküi Fenni İSLİMYELİ 
KÂTİP ÜYELER : Evfiya PARLAK, Mehmet PAMAK 
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Bütçe - Han Komisyonu raporunun okunup okun-
ımamasını oyunuza sunuyorum. Okunmasını kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Raporun okunması ka
bul edilmiştir. 

(Bütçe - Plan Komisyonu Rapoıru okundu) 
BAŞKAN — Tasarının tümü üzerinde söz almak 

isteyen Sayın Âyanoğlu, buyurun. 
NURETTİN ÂYANOĞLU — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlarıım; 
5434 sayılı Türkiye Cumhuniyetıi Emekli Sandığı 

Kanununa ek maddelerle bir geçici maddenin eklen
mesine dair 11 arkadaşımızla birlikte Başkanlığa sun
duğumuz Kanun Teklifimiz hakkındaki göriişferiımi 
kısaca arz etmek üzere huzurlarınıza çıkmış bulunu
yorum,, 

Bu Kanun Teklifinin getirdiği üç husus vardır. 
Bunlardan birincisi; emekli, ımalıül, dul ve yetim ay
lığı ve vatani hizmet tertibinden mawş alanlara din
lenme ve bak imevleri kurulmasıdır. 

Emekliler, gerekçede de ifade edildiği gihi, yaşam 
süreleri içinde kendi halterinde kalmakta ve hayata 
'bağlılıkları, yalnızlığın vermiş olduğu eziklikle kop
maktadır. Yurdumuzda 'bazı özel dinlenıme, 'bakım 
ve huzur evleri bulunmakta ise de, bunfllaır ihtiyaçıları 
karşılaıyamıadığı gibi, emeklilerimizin malıi güçleri de 
ıburalarda kalmaya imkân vermıemıefctedir. 

Emeklli Sandığı Genel Müdürlüğünce yaptınla-
cak bu dinlenme ve bakımevleri sandık itiyatların
dan ayrılacak paralarla yapılacaktır. Burada kaülanlıar 
masraflarını kendileri vereoeık, ancak maaşlarının 3/4' 
ünden fazlası alınamayacaktır. Bu hüküm komis
yonca değiştirilmiştir. Daha fazla masraf olduğun-
da, fark Emekli Sandığınca karşılanacaktır. Bu din
lenme ve bakımevlerinin her türlü işletme şekli ve 
esasları yönetmelikle tespit edilecektir. 

'Emekliler, malumunuz olduğu üzere, maddi im
kânsızlıklar nedeniyle insanca yaşama ve sosyal hak
lardan mahrum alarak yaşıyorlar. Bu Teklif kanun
laştığı takdirde, daha çok, bakacak kimsesi olmayan
lar ve çaresizlik içinde olanlar 'buralarda kalacaklar, 
ömürlerinin son günlerinde huzurlu ve rahat bir ömür 
sürecekleridir. Bu suretle de devletin, sosyal devlet 
ilkesine uygun hareket etmesi sağlanmış olacaktır. 

Sayın Başkan, sayın arkadaşlarım; 
Bu Teklifin getirdiği ikinci husus ise; çarşı ve ma

halle bekçi teşkilatında görevli bekçilerin ve bu teş
kilatın kâtiplerinin 1.3,1965 tarihinden önce 'hiç bir 
sosyal güvenlik kurumuna ıtalbi olmayan hizmetleri
nin borçlandırılmak suretiyle emekliliğine sayılmasını 
temindir. 

Malumlarınız olduğu üzere, mahalle ve çarşı (bek
çilerine 1965 yılına kadar hallk'tan toplanan paralar
dan maaşları verilmekteydi. IBu statü içinde çalışan 
Türkiye'de binlerce bekçi vardır. Akşam güneş batı-
mınd'an, salbah güneş doğuncaya Ikadar, kar, yağmur, 
fırtına, soğuk, sıcalk demeden çalışan 'bu cefakâr ve 
fedakâr 'bekçiler bugün '20-30 sıen'e hizmetleri olmasına 
rağmen, değerlendirilmeyen hizmetleri nedeniyle, yaş
ları da bir 'hayli ilerlediği halde emekli olamıyorlar. 

Bu mahalle ve çarşı bekçileri aynı zamanda po
lisin en yakın yardımcısı olup, 'halkın mal ve canım 
korumakla 'birlikte huzurunun sağlanmasına hizmet 
veren kimselerdir. Bu vesileyle son yıllarda görevi ba
şında şehit olan 'bekçilerimizi de rahmet ve saygıyla 
anıyorum. 

Daha fazla zamanınızı almak istemiyorum» Bu 
Teklif kanunlaştığı takdlirde, senelerdir kanayan bir 
yaraya merhem sürülecek, mağduriyetler önlenecek, 
1965 yılından evvel hiç 'bir sosyal güvenliği olmayan 
'binlerce mahalle ve çarşı bekçisinin şimdiye kadar 
çektikleri ıstıraplar son bulacaktır. 

(Sayın Başkan, saygıdeğer arkadaşlar; 
Teklifin son olarak 'getirdiği husus şudur : T.C. 

Emekli Sandığına 40 yaşından sonra tevdiatçı olarak 
ilgilenenlerden emekli olanlarla, ölenlerin dul ve ye
timlerinin hizmet süreleri ve ayrılma sebepleri ne olur
sa olsun, aylık •bağlanamamış, toptan ödeme yapıl
mıştır. 'Bu hüküm 5.311965 'tarihinde kaldırılmış ise 
de, 'bu tarihten önce emekDi olan ve ölenler için bir 
düzeltme yapılmamıştır. Ayrıca, yaş haddinden emek
li olanlardan hizm'et süresi 20 yıl, adi malul olanlarla 
ölenlerden 15 yıl olanlara aylık bağlanmakta iken, 
1425 sayılı Kanunla bu süreler 10 yıla indirilmiştir. 
Yine 'bu kanunun yürürlüğe girdiği 1)1.7.1971 tarihin
den önce emekli olanlarla, ölenlere maaş bağlanama
mış 'bulunmaktadır. 5434 sayılı Kanunun 53 ncü mad
desine 6741 sayılı Kanunla eklenen fıkra uyarınca, 
aylık 'bağlananlar hayatta oldukları sürece maaş al-
mtakta ve hu aylıklar dul ve yetimine intikal etme
mektedir. TekMıf İle, İli .7.11971 tarihinden önce yaş 
haddi, malullük 'Ve ölüm nedeniyle görevlerinden ay
rılan iştirakçi ve tevdiatçılardan ıfii'ili hizmet süreleri 
10 yıl ve daha fazla olanların, kendilerine veya dul 
Vs yetimlerine aylık Ibağlanma sağlanmaktadır. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
(Emekli Sandığı Kanununa ek ve geçSci maddeler 

getiren bu Tdkliıfimiz sosyal nitelikte bir kanundur. 
Bu Teklif, kimsesiz ve balkıma muhtaç emeklilere 
ömürlerinin son günlerini huzur ve rahat içinde ge
çirmelerini sağlayarak dinlenme ve bakımevlerinin 
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açılmasına imkân vereceğinden, mahalle bekçilerinin 
seneleridir ıstırap ve mağduri'yetl'eıiine sebep olan geç
miş hizmetlerinin değerlendirilmesini sağlayacağından 
ve yine 10 yıldan fazla Ih'izanfeitli okluğu haMe emek
lilik haklkma sah'ip olamamış 'kimselere hu haklan ve
receğinden, kıymetli oylarınızla Meclisimizce kabul 
©dilmesinde sayılamayacak kadar büyük faydalar var
dır. 

Teklifi 'büyülk 'bir anlayış içinde görüşen ve sü
ratle Genel Kurula sunan 'Bütçe-Flan Komıisyonuna 
şükranlarımı sunakken, Kanunun memleketlim'ize ve 
bu haklardan yararlanacak olan emekli, adi malul, 
vazife malulü, dul ve yetimler ile vatana hizmet terti
bimden maaş alanlarla çarşı ve raıahallte bekçilerine 
ve bu Kanunun uygulamasını yapacak olan Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli iSandığı mensuplarına hayırlı, 
uğurlu olmasını temenni eder. Yüksek Heyetinizi say
gılarımla kelamlarım. 

Teşekkür öderim .(Alkışlar) 

'BAŞKAN — Teşdkkür ediyorum Sayın Âyanoglu, 
Tdklifin tümü üzerinde söz almak isteyen başka 

üyemiz?.. 
SÜLEYMAN SIRRI KIROALI — Ben almak is

tiyorum. 
ıBuyurun Sayın Kırcalı, 

SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın Başkan, 
sayın üyeler; 

Önümüzdeki huzur ve dinlenme evleri açılması 
hakkındaki Kanun Teklifine «hayır» demeye âdeta 
imkân yök; fakat buna takaddüm eden başka işler 
var. 

ıBugün Emekli Sandığı, kurulduğu tarihten bugü
ne ikadar, Devlet hizmetinde yıllarını vermiş, dar 
imkânlarla çalışmış dlan kişilere öncelikle konut ko
nusunda elini uzatmamıştır. ıBiz bu tekliften önce 
konut sorununun çözümlenmesini, gecekondulara 
ikadar uzanan memur çocuklarının, yanımızda çalı
şan müstahdemin ve diğer arkadaşların oturdukları 
yerlerin ıslah edilmesini, öncelikle bu hususun ele 
alınmasını, eğer bir ihtiyat varsa bu yolda bunun 
kullanılmasıını isterdik. 

Belki ıbu teşebbüs onu da çeker, icap ettirir 
diye gönül bir miktar «evet» demek istiyor. 

Nitekim, daha evvelce de beyan ettiğim gibi, 
Sosyal Sigortalar elli bini aşkın müntesibine, emek
li Sandığından çok sonra kurulduğu halde, Bağ-Kur 
da hiçalmazsa on biri© yakın kendi üyesine bunu na
sip etmiştir; fakat Emekli Sandığı katiyen bunu 
yapmamıştır. 

IBu konuda Emekli Sandığım tenkit etmekten 
hiçbir zaman uzak kalmayacağımı özellikle beyan 
etmek isterim. Fransız Tatil Köyünü yapan, Foça'da 
tatil köyü yapan, Kuşadasrnda tatil köyü yapan, 
Tarabya Otelini yapan Emekli Sandığımın; buraları 
yapmaktan dolayı emekli olarak kime" yaran oldu
ğu, benim emekli tahsisatımı mu artırıyor, konut 
mu yaptırıyor buralardan sağladığı ile katiyen belli 
değildir. Bunlarla niçin uğraştığını da ben hâlâ an
layamıyorum. Tamamı arkadaşımdır, çok sevdiğim 
insanlardır; ama niçin oraları yapıyorlar da bize 
konut yapmıyorlar, anlayamıyorum? Otuz-kırk sene 
Devlet hizmetinde bulunan bir kişi emekli maaşı 
aldığı tarihte bir ev sahihi olmayı hayal ediyor, 
iki 'bugün artık o hayal de bir parça kaybolmuş bu
lunuyor ve bunun yanında şimdi ibugün biz bir tek
lif ile karşılaşıyoruz. Bu teklif ne? Ömürleri bo
yunca ev bulamamış olan bu kişiler bir gün emekli 
oluyorlar ve onlara oturmaları) için huzurevi ve din-
lenımeevi {Bir noktada can sıkıntılarını gidersin 
diye) açıyoruz... Ben buna bu noktada «evet» di
yemeyeceğim, bir. 

ikincisi; Emekli Sandığının bu konuda elindeki 
ihtiyat nedir? Güöü nedir? Bu işi yapmada ihtisasu 
'var mıdır, uzmanlaşmış mıdır? Hangi dalı, hangi 
kolu, hangi birimi bu işle meşgul olacaktır Emekli 
Sandığının?.. Şimdiye kadar emeklilerin sağlık iş
lerinin neresini halletmiştir ki, burasını halletsin, 
geniş çapta girsin, huzurevleri açsın?.. 

Sonra, bundan yararlanacaklar hakkında hiçbir 
sınır yok Yasa teklifinde. Kaç kişi isteyecek?.. Bü
tün emekliler istedikleri takdirde, hangileri bundan 
yararlanacak?.. Bunların ellinde ne kadar para var
dır, ne kadar gidecektir, hesabı nedir?.. Raporda 
bunlara ait hiç bir şey görme imkânı yök. Biz nasıl 
karar ıvereoeğiz bilemiyorum. 

Şimdi özellikle gördüğüm bir hususa tekrar işa
ret etmek istiyorum; Çay Kanunu sebebiyle bunu 
tekrar hatırladım, evvelce de görmüştüm. Teklif 
şeklinde getirilmiş olan kanunlar çoğunlukla eksik 
yapılıyor. Bunun sebebi; Meclis üyesi olan kişilerin 
yanlarında özel sekreterleri yok, beli kütüphaneleri 
yok, çalışmak için zamanları yök. Halbuki bir bakan
lığın teşkilatı içerisinden bir tasarı getirildiği vakit 
konu tamamıyla başka oluyor. Karadeniz civarındaki 
vilâyetlerden gelmiş olan 7 üye arkadaşımızun getirdiği 
Çay Kanunu Teklifi büyük eksikliklerle doluydu. 
Yıllardan sonra 440 sayılı Kanuna uydurulsun diye 
biz burada ne kadar tartıştık biliyorsunuz, bütün 
gün meşgul etti bizi. 
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Şimdi ben isterdim ki, Bütçe - Plan Komisyonu 
bu teklifi aldığı zaman, (Rize geçenlerde Çay Kanu
nu sebebiyle, «Bize başvursaydınız, biz eksiklikleri, 
İhtilafları belki giderirdik» demişlerdi.) Ben şunu 
talep ©derdim, arızu ederdim ve zannederim haklı 
olurdum; hiç olmazsa Sağlık ve Sosyal tşler Komis
yonundan, «Bu işlerin gerçekleştirilmesi bu kadar 
kolay mıdır, ne kadar külfete baliğ olur, Emekli 
Sandığı t>u işin içinden çıkabilir mi?» diye bir soru 
«orsaydı çok isabetli olurdu. 

©en, bu işlerde ayrıntılara inilerek gerçekten isa
betli ve yararlı bir sonuca varması ve müstakbel 
emeklilerin, memur konutlarının yapılabilmesinden 
kaçınılmaması, körkulmaması, ürkülmemesi için, önce
likle bu Yasanın sağlam temellere dayanılarak çıkar
tılmasını istiyorum., 

Bunu teklif ettikleri için teklif eden arkadaşlarıma 
son derece müteşekkirim. Heyecanla kabul ettikleri 
için Bütçe - Plan Komisyonu üyesi arkadaşlarıma 
da müteşekkirim. Hükümetin ne dediğini bilmiyo
rum, burada yazmıyor, belki muvafakat da etmiyor
lar, uygun bulmuyorlar; ama bu işin yarım yamalak 
değil, bütünlüyle yürütülmesinde, gerçekten ciddi ted
birler alınmasında ve etralflı düşünülmesinde büyük 
yararlar görüyorum. 

iBu sebeple bir miktar daha ayrıntılı olarak ko
nunun üzerinde durulması için Teklifin Komisyona 
iadesi ile Hükümetin 'belli bir süre içerisinde bu Tek
lifi esas alarak, belli bir süre sonra bir tasarı getir
mesini öneriyorum, teklif ediyorum, 

Geçenlerde Sayın Tosyalı'nın önerisini biz Ma
ili işler Komisyonu olarak kabul etmiştik. Bunun 
•hatalı olduğu anlaşıldı. Zaten biz de kabul ederken» 
Hükümeti de bu konuda bir miktar teşvik etmeyi 
arzu etmiştik. Nitekim, Genel Kurulda pek çok 
arkadaş diğer örnekleri ortaya koydu, kabul edilmiş 
olan Kanunda yer alanların daha ötesinde hak sa
hiplerinin bulunduğu ispat edildi ve Komisyona 
iade edildi, belli bir süre tamındı; Maliye Bakanı 
o zaman, «Bize veriniz» dedi. Aynı şekilde bu işte 
de daha ayrıntılı <ve daha sağlam bir müesseseleşme
ye gitmekte yarar var. 

İBu sebeple ben Teklifin bu kısmının Komisyona 
iade edilmesini isterim. Bu hususta da Sağlık ve Sos
yal işler Komisyonundan ve sağlık (konularında tec
rübeli arkadaşlarımızdan, özellikle tabip arkadaşla
rımızdan yardımcı olmalarını, konuya aydınlık ge
tirmelerini isteyeceğim. 

Saygılar sunarım efendim. {Alkışlar) 

• IBAŞKAN — Teşekkür ederini Sayın Kırcalı. 
Teklifin tümü üzerinde söz almak isteyen?... 

Buyurun Sayın Altuğ. 
HİKMET AUTUĞ — Sayın Başkan, değerli ar

kadaşlarım; 
Bugün, Emekli Sandığının huzurevi yapmasını 

öngören, gerçekten gayet güzel ve de iyi hislerle 
hazırlanmış bir Kanun teklifi karşısında bulunuyo
ruz. Bu hususta Nurettin Âyanoğlu ve arkadaşla
rına çok teşekkür ederim. 

Yalnız, sorun o kadar geniş ve memleket çapın
da ele alınması gereken bir sorun ki, burada zanne
diyorum böyle bir geçici madde ilavesiyle çok bü
yük bir kitleyi ilgilendiren Kanun hakkında ala
cağımız kararda yanlışlıklar olabilir ve olabilecek
tir. Şöyle ki: 

Bu, her şeyden önce bir maddi imkân meselesi
dir ve emeklilerimizin buıgün maddi imkânları, 
'Emekli Sandığı içerisindeki durumları hepinizce 

I malumdur. 
Aslında, Cumhuriyetin ilk bakanlıklarından biri 

olan Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekâletinin ilk 
Kuruluş Kanunu da, Türkiye'deki bütün sağlık 
sorunlarının bu Kanun içerisinde uygulanabileceğini 
ve bu Kanuna tabi olmalarını gerektirdiği halde, 
Cumhuriyet Tarihinde maalesef sağlık hizmetleri 
bölük pörçük ve bugün hepinizin ve her gün ba
sının şikayetleriyle dolu bir hale getirilmiştir ve bu 
hususta yapılacak iş, (her zaman Bütçe konuşma
larında da açıkladığımız gibi) gendi sağlık sigortası 
hizmetlerini Sağlık Bakanlığına bağlayarak ve bir 
«Sigortanın Uygulanması Teşkilatı» kurarak ancak 
gerçekleştirilebilecektir. 

Zannediyorum, başka tabip arkadaşlarım da bu 
I hususa eğilecekler ve teMiifimiz, benim de teklifim 

Sayın Kırcalı gilbi, bu Teklifin bu bölümünün (Bek-
I çiler için diyeceğim bir şey yok) şimdilik Genel 

Sağlık Sigortası Kanunu Tasarısı hazırlama imfcâ-
I nını vermek üzere, o zamana kadar ertelenmesidir. 

Nitekim 'bu yönde çalışmalar da vardır. 
Teşekkür ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Altuğ. 
I Buyurun Sayın Çakmakçı. 

ZEKl ÇAKMAKÇI — Sayın Başkan, muhterem 
I arkadaşlarım; 
I Ben, evvela Sayın Divandan bir istirhamda bu-
I lunacağım. Gündemlerin tespitlinde, çok acele mi 
I ediliyor, yoksa bize geç mi ulaşıyor; bilemiyorum. 

'I Gündemleri bir iki gün evvelden blebıirnek imkânı-
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tnız olursa, önümüze gelecek tasarılar hakkında da
ha hazırlıklı, daha yapıcı Olmak sanısını ve arnikamın! 
©İde «deriz gibi geldyor bana. Eğer ıbu fırsatı tenlin 
«derlerse Divana müteşekkir oluruz. Zaten Tüzüğü
müzün 50 nci maddesinde de «Komisyonlardan ge
len raporların 48 saat geçmeden gündeme alınmama-
ısı» hususunda bir kaydımız da var. Bunu böylece arz 
«ttikten sonra, görüşmekte olduğumuz Teklif üzerim
deki fakirlerimi arz etoeye gayret edeceğim. 

Bilindiği gibi, 'Sağlık ve Sosyal Yordum Bakanlı
ğınım yaşlılar ve huzurevleri müesseseleri vardır. Yur
dum çeşitli bölgelerinde, az olmakla beraber, (hailen 
inşa olanlar da var) birtakım trnüesseseleri vardır. 
Şimdi, Emekli Sandığına hemen hemen aynı sekide 
yemi bir görev yahut yük veriyoruz ve bu kuruluşları 
işletmes'inli istiyoruz. 

Ülkemizdeki kut kaynakların rantabl bir sekilide 
kullanılabilmesi için, zannederim ki bazı kurumların, 
bazı kuruluşların dağıtılmadan tek elden dşletillme-
sinde yarar vardır. Bu kaynaklar; mesela burada he-
(kümler, hemşireler, bu tip müesseselerde görev ala
cak görevliler olacaklardır. Zaten kıt allan bu itip per
soneli, bir de böyle, biraz da daha az zaman ve gö
rev süresi isteyen, daha az emek vermek suretiyle 
yürütülebilecek işlere kaydırmak durumunda kalı
nacaktır ki, bir yerde aktif görevden alınmış duru
ma düşülecektir. Halbuki, o hekimli, o hemşireyi, o 
hastabakıcıyı belki daha aktif görevlere; hepsini bir
den tek elden idare edebldiğimiz takdirde, daha den
geli sekilide dağıtmak imkânımız olacaktır. 

Bu balkımdan, bu tür müesseselerim, (Daha doğ
rusu «Bu tür müesseselerin» defken, yaşlılar veya
hut huzurevi, 'ismi ne olursa olsun) sadece Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığı bünyesi içinde kurutaasım 
ve işletilmesinin de o Bakanlığa ait olimasımı ben te
menni ediyorum ve 'bu Teklifin de Sağlık ve Sosyal 
îşlıer Komisyonundan geçmemiş olmasını bir halta, 
bir kusur olarak kabul ediyorum. Bu nedenle, bu tek-
'lifin Komisyonumuzca da görüşülmek üzere, Komıis-
yonıuna iade edilmesini ve bizim Komisyonum da ıtek-
iMfinim, fikrinin alınmasını huzurumuzda arz ediyo
rum. 

Teşekkür ederimi. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çakmakçı. 
Bir noktayı vuzuha kavuşturmakta fayda mülaha

za ediyorum. Sayın Üyemiz 48 saat geçmeden ka
nun tasarı ve tekliflerinin görüşülmemesi gereğine 
değiniyorlar. Haklıdırlar; yalnız önümüzde bu Bir-
(leşim gündemiyle alakalı kâğıtta, görüşülmekte olan 
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kamum tasarı ve tekMfİerimin dağıtım tarihi tespit edil-
rnıiştir. Bunlar 3,3'ıtür, 8.3'tür ve 5.3 t̂ür. Bu itibarla, 
usulümüze göre, 48 saat geçtikten sonra kanun tasarı 
ve tekliflerinim gündeme alınmasında bir mahzur bu
lunmamaktadır, 

Bugün, istisnai olarak «Gelen Kâğıtlar»'dan Gikv 
ideme aldığımız bir kanun tasarısı vardır; bunun müs
tacel olduğunu hepimiz bilmekteyiz. Diğer taraftan, 
Gündem dün sabah dağıtılmış bulunmaktadır; Gün
demin birkaç gün evvel dağıtılması ise fiilen imkân
sız bulunmaktadır. Bunların çeşitli nedenleri vardır. 
ıBu itibarla dün dağıtılmış olan Gündeme dayalı bir 
görüşme yapmaktayız. 

Buyurum Sayın Mehmet Hazer. 
MEHMET HAZER — Sayın Başkan, değerli ar

kadaşlarımı; 
Hayırlı bir iş, iyi bir teşebbüs; fakat yarım, ger-

oekleşmesii güç bir teşebbüs huzurunuza getirilımlişltir. 
Bu, Emeklıi Sandığı Kanunu yapıldığı günden beri 
çok tadil görmüş, çok ek almış bir Kanundur. Hu
zurunuza getirilen bu teklif de, bunlardan birisidir. 
Arz ettiğim gibi, yarımdır. Niçin yarımdır?.. Çün
kü, ne kaynağı var, ne fonu var, ne de başka bir ha
zırlığı vardır. EmeMti Sandığınım halan ellinde bulu
nan bazı müesseseler var; dinlenme yerleri sayılacak 
oteller vesaire var. Bunlardan, şimdiye kadar emek
lilerden çok, orada çalışanlar yararlıanmıştır. Bu, ye
ni kurulacak yarım müesseseler de böyle olacaktır. 

Bugün Emekli Sandığından emekli olmuş öyle va
tandaşlar vanki, öylelerini biliyoruz kıi, bunların sağ-
lnk masrafları bile Sandıkça tamamiyle karşılıanma-
maktadır; bumdan dolayı da ıstırap 'içlinde olanlar 
vardır. Eğer bu teşebbüs; fonuyla, parasıyla, progra
mıyla hazırlıklıysa faydalı olur, yoksa yarım, parça
la; bir yerde bir otel kurulacak, bir yerde bir kaplı
canın bir yerine bir dört odalı bir şey yapılacak, on
dan da ne emeklü, ne emeklilerin çocukları, ne de ye
tim ve dulları yararlanamayacaktır, 

Malum olduğu üzere, bir Mıemur Yardımlaşma 
Sandığı kuruldu; memurlardan da keslintdiliar yapıla
rak, para toplamdı. Hiç olmazsa o parayı bir ölçüde 
böyle tesislerde birleştirerek, bu hfametlere yardımcı 
bir fon olarak kullanmak ve aitılıman teşebbüsleri ba
şarıya ulaştırmak için düşünülmdlidıir. Maalesef bu 
da düşünülmemiştir. Götirilen teklif iyi niyetlidir, gü
zeldir, fakat yarımdır, hiç bir sağlam temele dayan
mamaktadır. Bu 'itibarla, benden evvel konuşan ar
kadaşların Komisyona iade tekliflerime bendeniz de 
katılıyorum. Kabulünü de saygıyla rica ediyorum. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Mehmet Ha- • 
zer. 

Sayın Bryılmaz, buyurun efendim. 
AZMİ BRYIUMAZ — Sayın Başkan, Danışma 

Meclisinin sayın üyeleri; 
Teklifin, bilhassa dinlenme evleri üzerinde yeter 

derecede görmüş oldu. Bu bakımdan ben, dinlenme 
evlerinden ziyade diğer konulara değinmek istiyo
rum. Diğer konulara değinmeden de, usule ilişkin 
bir meseleyi ortaya koyma'k istiyorum, I 

Danışma 'Meclisinin komisyonlarından birisi de I 
Sağlık, Sosyal Güvenlik ve Çalışma Komisyonudur. 
Huzurevlerinin, dinlenme evlerinin sağlıkla ilgili ol- I 
duğunu ortaya koydular Ben de, «Sosyal güvenlik» I 
kavramı içerisinde bulunan ibu Emekli Sandığı pren- I 
slplerinin «Sosyal güven i'k» kavramı içinde olduğu- I 
nu ve yakın ilişkisi dolayısıyla Sağlık, Sosyal Gü- I 
venlik ve Çalışma Komisyonundan geçmesi' gerekti
ğini ortaya koyacağım. Çünkü; mademki bir «Re- I 
fah» kavramı içerisinde yer alıyor bu «Sosyal gü- I 
venlik» kavramı, bunun da sosyal güvenlik prensip- I 
lerine ne derece uygun olacağına en iyi teşhisi ko- I 
yacak yer, adı üzerinde, Sosyal Güvenlik Komisyo- I 
nudur. Teklifin bu Komisyondan geçmesinde büyük I 
yarar vardır ve esasen bendeniz 10 sene Emekli San- I 
dığında sosyal güvenlik konusunda çalışan bir ar- I 
'kadaşınız olarak, Sosyal Güvenlik Komisyonunu I 
hassaten seçmişimdir. I 

IBugün, bu teklifte bazı prensipler ortaya konul- I 
maktadır. Hükümet Temsilcisine de yöneltmek iste- I 
diğim husus şudur : Tasarı geriye teşmil etmektedir. I 
Acaba bp geriye teşmili Hükümet, {Burada Maliye I 
Bakanı yok, Temsilcisi var) ne derece kargaşaya düş- I 
meden halledebilecek'tir, bu hakların başlangıç de- I 
recesini ne derece tespit edecektir? Acaba Emekli I 
Sandığı Kanununun 116 net Maddesine göre mi tes- I 
pit edecektir, yoksa hak doğduğu andan itibaren mi I 
tespit edecektir? Bunları teklifte görmek mümkün I 
değildir, I 

6741 sayılı Kanundan; yani 5434 sayılı Kanunun I 
53 ncü Maddesini değiştiren bir kanundan bahsedi- I 
yorlar. Bu Kanunun esprisi tamamiyle başkadır. Bn I 
kanunun esprisi, güç yardımına ihtiyaç olanlara ge- I 
tirilen bir kolaylıktır. Bu bakımdan şartları değişik- I 
tir. Bu teklifin içerisinde Genel Kurulun, bendeniz I 
gibi1, incelemesi mümkün değildir., 'Ben 10 sene çalış- I 
tığım halde, bugün kütüphanede gerekçesini açtım, I 
gördüm, Bugün «Taviz verdi» diyen geçmiş meclisler- I 
de dahi 1475 sayılı Kanun, yani bundan önceki Ka- I 

I nun, görüşülürken, «ıBu, yetimlerine intikal etmez» 
diye hüküm getirilmiştir. Niçin getirilmiştir?.. Bu 
bakımdan eksik hazırlanmıştır. Bugün bu Kanunun 
Karşısına çıkmak, fakir ve zavallılara, yardıma 
muhtaç, olanlara karşı çıkmak gibi anlaşılmasın. 
Emekli iştirakçisi olmam dolayısıyla, ben de karşı çı-
ıkıyorum. Hüner odur ki, bir kimsenin kendisinin de 
içinde yer aldığı bir müesseseye karşı çıkmasıdır. 

/Bugün Türkiye'de sosyal güvenlik kurumları ara
sında bir dengesizlik vardır. Biz buraya geldiğimiz 
günden beri, haklı olarak, diğer sosyal güvenlik ku
rumlarında bulunan arkadaşlarımızın her gün şikâ
yetlerini dinlemekteyiz. Emekli Sandığı iştirakçileri-

I nin ve Emekli Sandığından maaş alanların durumla-
I rının daha iyi olduğundan, kendilerinin asgari üret 

seviyesinde emekli aylığı aldıklarından bahSetmek-
I tedirler. Buıgün Türk: toplumunda görülmemiş bir 

şekilde, sosyal güvenlik şemsiyesi altına girenlerin 
I dikey olarak durumlarını düzeltme temayülü vardır. 
I Dünyanın hiçbir yerinde görülmemiştir. 

I 'Yine Hükümetten soruyorum : Bugün Emekli 
I Sandığının durumu nedir?.. Daha ne derece bu şekil

de taviz kanunlarıyla ayakta kalacaklardır?.. 
I IBir şeyi vermek kolay; fakat memleketin yarınla-
I rımı, müesseselerin yarınlarını yemeden vermek la-
I zımdır. ıBu bakımdan, eğer biz «Sosyal güvenlik» 
I kavramını geliştirmek istiyorsak:, tüm sosyal güven-
I lik tedbirlerini bir prensibin ışığı altında ortaya ge-
I örmemiz lazım gelir. Bağ - Kur vardır, .Sosyal Sigor-
I talar vardır, Emekli Sandığı vardır, her birini pren-
I siplerini ortaya koymak lazımdır. Bugün 5434 sayılı 
I Kanun, yamalı bohça haline gelmiştir. Yıllarca için-' 
I de çalıştığım halde, bu Kanunun uygulamasında 
I müşkülat içerisindeyiz. Bu bakımdan, 32 nci mad-
I deye bir frkra ilavesiyle buraya gelen tekliflerin ar-
I dından birçok teklifler de gelmektedir. Esasında, 
I Emekli Sandığı temsilcileri Danıştay'da bu işe bakan 
I 10 ncu Daireye gelmişlerdir, 3!2 nci maddenin hali-
I hazırdaki uygulamasından şikâyetlerini bildirmişler-
I dir. 'Bugün, mevcut hükümlere göre zor durumda ka-
I lan Emekli Sandığı mensuplarının bu Kanun Tekli-
I fine nasıl bir görüş verdiğini bekliyorum; çünkü bi-
I ze mevcudundan sıkıntı duyduklarından bahsetmek-
I tedirler. 
I (Emekli Sandığı Kanunu hakkında burada saatler-
I ce konuşsam, yine de konuşmalarım bitmeyecektir. 
I (Yüce Kuruldan, benim bilen bir arkadaşınız ola-
I ra!k istirhamım; bu gibi tedbirlerin Sağlık * Sosyal 
I Güvenlik Komisyonuna da gönderilmesini ve Genel 
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Kurulun karşısına, mali durumlarını da bildirmek 
ve gerçekçi bir şekilde bilgi sunmak suretiyle gel
melerini temenni ediyorum, 

Saygılarımla. (Alkışlar) 
'BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Eryılmaz. 
Sayın Eryılmaz, eğer vaki usul teklifinizin uygu

lamaya konmasını istiyorsanız bir önerge vermeniz 
iktiza edecek. 

Buyurun Sayın Alpdündar. 
'MUSTAFA ALPDÜNDAR — Sayın Başkan, 

Güzide Meclisimizin değerli üyeleri;' 
Çok kıymetli bir arkadaşımızın teklifi üzerine 

huzurunuza gelen, sosyal güvenlik kuruluşlarımız
dan en eskisi, en .güçlüsü, Devletin direkt himayesin
de bulunan Emekli Sandığının, bugüne kadar bana 
göre geciktirilmiş bir hizmete yönlendirilmesi için 
hazırladıkları 'bu Teklifi kutluyorum^ 

IGenel Kurula girmeden önce, Hükümetin resmi 
belgesiyle yetkilendirilmiş, Emekli Sandığının ger
çekten başarılı Genel Müdür ve yardımcılarından bu 
Tasarı hakkındaki görüşlerini sorduğumda, müspet 
düşündüklerini söylediler. Ayrıca, sevincim böylece 
ikinci kez perçinlenmiş oldu. 

Benden önce konuşan arkadaşlarım, yalnız hu-
zurevlerüni dile getirdiler, aceleye getirildiğini söyle
diler; Kanun Teklifini yetersiz buldular. Ama ikin
ci bir husus gerçekten sızlanmalara neden olmuş; 
Emniyet Teşkilatında, biz yataklarımızda rahat uyur
ken düdük çalan bekçilerin havada duran sosyal gü
venliğinden bahsetmediler. 

Ben, her ikisine birden değinerek, bu Teklif hak
kındaki görüşümü arz edeceğim. 

iDeğerli arkadaşlarım; 
IBir şey dikkatimi çekiyor; arkadaşlarım beni ba

ğışlasınlar. Meclis olarak Hükümetten gelen tasarı
ları derhal sonuçlandırıp geri gönderiyoruz; ama üye
lerden gelen teklifler hakkında fevkalade tutucu olu
yoruz. Bu terim bana aittir, arkadaşlarımı tenzih 
ederim; ama Türk Milleti adına kanun koymak, kal
dırmak, değiştirmekle görevlendirilmiş bu Meclisin, 
kendi içindeki arkadaşlarının tekliflerine de eğilme
leri ve kolaylık göstermeleri gerekir kanaatindeyim. 

Emekli Sandığının huzurevleri, diğer arkadaşları
mın söylediği gibi, (haistane değil, sanatoryum değil, 
prevantoryum değil, dispanser değil, kimsesiz ve yaş
lıların huzur içinde son 'günlerini geçirecekleri birer 
dinlenme evM'irj 

IBir arkadaşım, «Bu hususta ihtisasları nedir; bil
miyoruz», dediler. Haklılar; ama biliyoruz ki, Emek
li sandığı Türkiye'de otelciliğin en kralını yapmakta-
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dır. Yani işletmesi var, otelcilik işletmesi var; tecrü
besi de var. Bütün turistik tesisler zarar eder; ama 
Emekli Sandığı otel işletmeciliklerinin zarar ettiğini 
kimse söyleyemez. 

lO halde, geciktirilmiş bir hizmet olarak gördüğü
müz bu konuda değerli arkadaşımın teklifine katıl
mak durumundayız kanaatindeyim. 

Nedir mesele?.. Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığının huzurevi açmasına, bu memleketin kamu ke
simine yıllarca hizmet verdikten sonra kimsesiz kal
mış, yaşlanmış insanların son günlerini huzur içinde 
geçirmesi için bir yuva temin etmesine ait Yetki Ka
nunu, Yetki veriyoruz. 

O halde, hiç bir arkadaşım bu Meclisten ve bun
dan önceki Meclisten çıkmış ilk kanunların tam mü
tekâmil çıktığını söyleyemez. Elbette kanunlarda bir 
kısım ekstiklikler, noksanlıklar olacak; ama uygula
malarda görülecek aksaklıklar en kısa zamanda bu 
Meclislere sevk edilecek ve düzeltilecektir değerli 
arkadaşlarım. 

(Bu itibarla, önce, huzurevi açma, yetkisi, dinlen
me evi açma yetkisi öneren bu teklifi kabul etmek
te hiç bir mahzur görmüyorum. Aslında, güçlü bir 
Bütçe - Plan Komisyonu var karşımızda; konuyu in
celemiş, değiştirmiş. Teklif şeklinde bir kısım teknik 
ihatalar vardı; gördüm. Enine boyuna müzakere et
miş, düzeltmiş ve bu yetki Kanununu olumlu olarak 
(huzurunuza getirm'iştir. Bu itibarla da Kanunda tek
nik yönden bir eksikliğin olduğunu kabul etmemek 
gerekmektedir, 

İDiğer konu; 'bekçilerin sosyal güvenliği de gayet 
güzel dile getirilmiş, gerekçede yazılmış ve ne yapıla
cağı, bundan önceki hizmet borçlanmalarına atıf ya
pılmak suretiyle düzenlenmiştir. 

rBu itibarla, Sağlık İşleri Komisyonunun bir üye
si lölarak ben de söylüyorum; huzurevlerinin neler
den ibaret olacağı bellidir. Türkiye'de ilk defa hu
zurevi açılmıyor. Şu kadar ki; bir yönetmelik eksik
liği söz konusudur. Huzurevi nerede açılacaktır, kaç 
kişilik olacaktır, kapasitesi ne olacaktır, işletme du
rumu ne olacaktır; takdir edersiniz bu da kanunda 
değil, yönetmeliklerde düzenlenir. 

Bu itibarla, bir yönetmelik ilavesiyle birlikte tek
lifi kabul etmenizi, böylece geciktirilmiş bu tedbirin 
daha fazla geciktirilmesine neden olunmadan kanun
laşmasını diliyorumj 

Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum., 
Teşekkür ederim. (Alkışlar) 
'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Alpdündar. 
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Sayın Zekai Bayer, buyurunuz. 
MUHSİN ZEKAİ BAYER — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlarım; 
Kanun Teklifini, söz hakkım saklı kalmak şartıy

la imzalamıştım, o bakımdan konuşma yapıyorum. 
Anayasamızda ifadesini bulan ve ülkemizin kal

kınmasında önemli bir yeri olan sosyal hizmetlerin 
çağdaş bir anlayış ve "bilimsel yapılara paralel olarak 
yerine getirilmesi ve yurdumuzun ihtiyacına cevap 
vermesi için, hizmetler, genel olarak Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığı uhdesinde ve kontrolün dedir. 

Ülkemizde sosyal hizmetlere ilişkin faaliyetler, 
kamu ve özel kuruluşlar tarafından dağınık bir dü
zeyde yürütülmektedir. Halen, Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığına bağlı l'l adet, 1370 yatak kapasiteli 
huzurevi vardır. Ayrıca, 2 adet, 88 yatak kapasiteli 
özel huzurevi vardır. Bunlara ilaveten, azınlıkların 
5 adet, 812 yatak kapasiteli ve dernek ve vakıfların; 
da 8 adet, 428 yatak kapasiteli huzurevi bulunmak
tadır, 

Kanun Teklifiyle Emekli Sandığının inşa etmekte 
olduğu tesis, birinci aşamada 760, ileride 1520 yatak 
kapasiteli büyük bir dinlenme evidir. Bunun inşaatı 
için proje 1973 yılında Devlet Planlama'dan geçmiş, 
1979 yılından beri de inşaatı bitmemiştir. Yapılan 
hesaplara göre, 1983 yılında biteceği düşünülmekte
dir. Halen Emekli Sandığında 550 bin emekli bulun
maktadır. Bu bakımdan bu huzurevi çok iyi bir baş
langıçtır. 

İşte bu bakımlardan, sosyal hizmetler bütünlüğü 
içinde Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü tarafından 
inşa edilmekte olan tesisin isminin «Dinlenme Evi» 
değil, «Huzurevi» olması için Komisyon Raporuna 
not koymuştum. Benden evvel konuşan bütün sayın 
üyeler de «Huzurevi» tabirini kullanmışlardır. Din
lenme evi, bir görüşe göre boş zamanları değerlen
dirme ve kıymetlendirmedir. Huzurevi, bir hastane 
değildir. Sosyal bir faaliyetin başlangıcıdır. Bu ba
kımdan «Huzurevi» teriminin Kanun Teklifinin ilgi
li maddelerinde konması için de bir önerim vardır. 

Saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 
'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayer. 
Sayın Gürel, buyurunuz efendim. 
HALİL ERDOĞAN GÜREL — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım; 
Eğer boş zamanınız olur da kahvelere giderseniz, 

gene boş zamanınızda emekli olmuş insanların1 nere
lerde vakit geçirdiklerini araştırmaya çalışırsanız, 
«Bu Kanunun bir an önce çıkması lazımdır.» diye 
kanaatinizi pekiştireceksiniz. 

Kanun Teklifinin gerekçesinde de belirttiğimiz 
gibi, «Emeklilerden kimsesiz, bakıma muhtaç, ma
lul ve yaşlı olanlar yaşam süreleri içerisinde kendi 
hallerinde kalmakta ve hayata bağlılıkları yalnızlığın 
vermiş olduğu eziklikle kopmaktadır.» genel gerek
çesi hazırlanırken bu ifadeler kullanılın ıştır. 

IDeğerli arkadaşlarım; 
IBu Kanun, eğer çok geniş olarak mütalaa edilir

se, Komisyona tekrar döner, «Hükümet Tasarısı şek
linde ve diğer bakanlıklarla ilgili olarak görüşler alı
nır, birleştirilir, daha kapsamlı bir kanun getirilir,» 
denirse çok geç kalınmış olacaktır bir ihtimalle, çık
mama durumu da ısöz konusudur. Halbuki, mesele 
acildir. 'Emekli ölmüş, Devlete hizmet vermiş ve kim
sesiz olanlara hizmet verecek bir müessesedir. Kaldı 
ki, şu anda eksikleri varsa dahi, Maliye Bakanlığın
ca tasdik edilecek, onaylanacak olan bir yönetmelik 
bu eksiklikleri büyük çapta giderecektir. 

Sayın Alpdündar'ın teklif sahibi olmamakla be
raber, görüşlerine bir teklif sahibi olarak teşekkür 
ediyorum. Bu Kanunda yine adı geçen ikindi kısım, 
çarşı ve mahalle bekçilerinin durumudur. Hizmet 
vermişlerdir, Devlete hizmet vermişlerdir; ancak yi
ne kendi paraları ile borçlanma hakkı kendilerine 
tanınmaktadır. Bunda bir mahzur yoktur. Bu Kanun, 
topyekûn gitmesi halinde, bu arkadaşlarımızın da du
rumu; zaten genelde hemen hemen çoğu emekli ol
muş, ayrılmış, emekli olmak üzere olan arkadaşları
mızdır, kendilerine yardım etmekten biz uzak kalmış 
olacağız. 

Bundan sonra çıkacak olan buna benzer kanun
lar, eğer bu Kanunla çatışırsa daha kapsamlı olarak 
mütalaa ederiz, gerekirse orada bu eksikliği tamam
lamış oluruz. 

Teklifimizin Hükümetçe yeniden görüşülmemek' 
üzere, sayın üyelerimizce kabul edilmesini müsaade
lerinize arz ediyorum, 

Teşekkür ederim. (Alkışlar.) 

İBAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Gürel. 
Kanun Teklifi üzerinde söz almak isteyen baş

ka arkadaşımız?.. Yok, 
Komisyon açıklamada bulunacak. Buyurun. 
IBÜTOE - PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

CEMİL ÇAKMAKLI — Sayın Başkan değerli üye
ler? 

Görüşülen Teklif, hiç de çok yeni bir düşünce 
değildir. Daha önce Meclislerde görüşülmüş ve o 
zamanki çalışma düzeni içinde bitirilemeyip, kad'ük 
olmuş bir metin hükmündedir. Bu nedenle, hu ko-
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nunun Türkiye'de yeni bir konu olmadığını, Tekli
fi getiren arkadaşların, eskiden bu ihtiyacın ıstıra
bını çekmiş, buralarda kadük olmasını izlemiş arka
daşlar olduğunu ve ibu duyguyla da Teklifi sevk et
tiklerini belirtmek isterim* 

Söz konusu Teklif üç ana bölümü ifade etmek
tedir ıBirinci bölümde, Emekli Sandığı Kanununun 
kapsamı içine giren Emekli Sandığı ile ilgili; emekli, 
vazife malûlü, adi malul, dul ve yetim aylığı alan
ların durumlarını ilgilendiren birtakım dinlenme ve 
bakımevi yapımına ilişkindir. Burada hemen belirt
mek istiyorum ki, bu dinlenme ve bakımevi, huzure
vi tarifinden ve amacından farklıdır. Huzurevi, sade
ce yaşlılar için, yaşlıların ıson günlerini rahat geçir
meleri için geliştirilmiş bir kurumdur ve Batıda tat
bikatı pek yaygındır. Oysa burada, çocuk yaştan, 
genç yaşta malul 'olmuş insanlara ve yaşlılara kadar 
varan bir meslek grubunun üyelerinin belli sorunla
rının çözümü amaçlanmaktadır. Bu yönü ile konuyu 
dikkatlerinize özellikle sunmak isterim. Çünkü bu ko
nu, bu kürsüden saygıdeğer arkadaşlarımın ifade et
tiği bir başka konu ile de dolaylı olarak ilgilidir. 

Türkiye'de Sağlık Sigortası Kurumunun genel 
olarak bu konuyu düzenlemesi gerektiği ve bu tip hiz
metlerin tüm Sosyal Güvenlik Kurumu mensupla
rını, hatta bir Sosyal Güvenlik Kurumu mensubu 
olma bahtına erişememiş insanları da kapsayacak bi
çimde düzenlenmesi, ayrı bir konudur. Şuna katılma
yacak insan yoktur şüphesiz; Türkiye'de Sosyal Gü
venlik Kurumları dağınık bir durumdadır. Bunların 
belli bir kanun altında, belli bir biçimde düzenlen
mesi bir başka konudur. Ancak, bugünkü işleyiş al
tında Türkiye'de bilinen üç sosyal güvenlik kurumu
nun1, Emekli Sandığının, Sosyal Sigortalar Kurumu
nun ve Bağ - Kur'un, üyelerine yönelik çok çeşitli 
faaliyetleri vardır., Bu faaliyetler kimi zaman konut 
yapımı, kimi zaman kredi biçiminde, kimi zaman da 
bir sağlık hizmetinin düzenlenmesi biçiminde ortaya 
çıkmaktadır. Hal böyle olunca, bu teklif şu anlam
da değerlendirilmelidir : 

IBir sosyal güvenlik kurumu olan Emekli, Sandı
ğı, kendi mensuplarının, hem de her yaş grubundan 
mensubunun dinlenme ve bakını konusunu çözmeye 
çalışmaktadır. Bu konu, daha sonra gelecek sosyal 
güvenlik sisteminin bütünleşmesi ve sağlık sigortası 
kurumunun getireceği hizmetlerle hiç de çelişmemek
tedir. O geldiğinde, (birleştirme ya da konuyu ülke 
çapında ele almaya enigel olacak bir yanı yoktur. 
özellikle dikkatlerinize bu konuyu arz etmek istiyo-
rum< 

Emekli Sandığı Kanununa geçici maddeler ekle
yen bu Teklifle gelen bir diğer konu; Çarşı ve Ma
halle Bekçileri Teşkilatında çalışanların gerçekten 
ibpyuk mağduriyetlerine sebep olan bir konudur, mut
laka düzeltilmesi gereken bir konudur; ayrıntısına 
rhadde görüşülürken geleceğim. 

IBir üçüncü konu da; yine Türkiye'de 5.3.1965 ta
rihinden önce hem tevdiatçı hem içtirakçi olanlarla, 
bu tarihle 11.7.119711 tarihleri arasında iştirakçi olarak 
görevlendirilenleri ilgilendiren bir başka mağduriyete 
ilişkindir; yine madde konusunda bunu açıklarım. 

IDemek ki ıbu 3 konu, bu Kanunun Emekli San
dığının çalışına düzeninde görülen birtakım eksiklik
leri düzeltme amacına yönelik olduğunu ifade etmek
tedir. iNte tek başına huzurevi açmak istemdktedir, ne 
de tek başına mahalle bekçisine bir imkân sağlamak 
istemektedir. Bir çalışma alanının yeniden düzenlen
mesi anlamındadır bu Kanun ve sadece bu çerçeve 
içinde ve Öncelikle bu çerçeve içinde değerlendiril
melidir diyorum. 

Sayın konuşmacılardan «gerçekten Komisyonumuz 
yararlanmıştır, değerli eleştiriler almıştır; ancak he-
rhen 2 noktayı belirtmek durumundayız. 

Havale sistemiyle ilgili itirazlara Komisyonumuz 
şü görüşlerini sunmak dileğindedir : Komisyonlara 
havale sistemi ıBaşkanlıkça yapılmaktadır ve itiraz 
sistemi bellidir. Burada bizim Bütçe - Plan Komis
yonu da, Başkanlık Divanının yaptığı havale sistem
lerine katılmamakla birlikte, içtüzüğün gösterdiği 
yollara ve hükümlere son derece saygılı davranmış 
Ve müteaddit defalar bu konuyu bu kürsüye getir-
rhemiştir. Şimdi, «Konunun Sağlık ve Sosyal İşler 
Komisyonuna havalesi gerekirdi» demek, bir başka 
ihmalin, zamanında yapılması gereken bir müracaa
tın da itirafı hükmündedir. Biz öyle değerlendiriyo-
îfuz. Ancak, bu demek değil ki, bu Komisyondan gö-
ıfüş alınmasın. Komisyonumuz çalışmaları esnasında 
konuyla ilgili uzmanları çağırmıştır. Bu konunun çe
şitli ıboyutları bu anlamda incelenmiştir; ancak Ge
nel Sağlık Sigortası anlamında bir düzenlenmeye de
ğil, bir kurumun kendi hizmet alanını yeniden dü
zenleme, eksiklerini giderme hükmünde gördüğü için, 
bu konuyu böyle huzurlarınıza getirmiştir. Geriye 
Çevirmemiştir; dememiştir ki, «Alın bunu, Türkiye'
de Genel Sağlık Sigortası sistemi içinde bu düzenle
necektir. O zaman bu konu ele alınır.» Bu, Komis
yonumuzun yaklaşımı içinde olmamıştır. 

|Bir diğer üyemizin söylediği gibi, hesabi anlam
da her konu ayrıntısıyla incelenmiştir. Arz ediyorum 
jbunu getireceği mali yükü : 
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IBirinci konunun, ilk etapta fikir versin diye bo
yutunu söylüyorum. Halen Teşvikiye'de yapılmakta 
olan dinlenme ve bakımevi 760 yataklıdır; bina, te
sisat, mobilya ve mefruşatı 255 milyon, yıllık perso
nel gideri de, emekli, dul ve yetimlerden kesilecek 
miktarlar düşüldüğünde, 38 milyon liradır, toplam 
293 milyonluk bir yıllık işletme gideri ve sabit tesis 
olarak bir gider tablosu önümüzdedir. Bugüne kadar 
da bu tesise 92 milyon 617 bin lira harcanmıştır., 

Çarşı ve mahalle bekçilerinin durumlarının düzel
tilmesi, onlara borçlanma imkânının verilmesi, yıllık 
205 milyon blir yük getirecektir. 

1425 sayılı Kanunla ilgili değişiklik de, yaklaşık 
6 500 kişiyi ilgilendirmektedir ve yıllık yükü 324 mil
yon civarındadır. Bütün bunlarla, Komisyonun mali 
çap üzerinde de ayrıntıyla durduğunu dikkatlerinize 
herhalde arz etmiş bulunuyorum efendim. 

Son olarak şunları belirtmeden geçmek istemiyo
rum. Komisyon bu çalışmaları yaparken, Teklifi, bir 
sosyal güvenlik kurumunun kendi alanının düzenlen
mesi, eksikliklerinin giderilmesli biçiminde değerlen
dirilmiş ve bu nedenle reddetmemiştir ve Sayın Kır-
calı'nın belirtiği gibi, kesinlikle heyecanla kabul edil
miş bir Teklif değüdir, tam tersine, bütün boyutlarıy
la sağduyuyla ve serinkanlılıkla incelenmiştir; 27 ki
şilik bir Komisyona heyecan ve bu heyecana dayalı 
olarak da işlevini yapamamak herhalde yakışmamak-
tadır. 

Bütün bu bilgilerle konuyu dikkatlerinize sunar, 
Komisyon olarak Teklifin kabulü yolunda blir görüş 
sahibi olduğumuzu bilgilerinize arz ederim efendim. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çakmaklı. 
Sayın Amiklioğlu bir açıklama yapacak mısınız 

Kanun Teklifi üzerinde. 
MALÎYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ ATEŞ 

AMİKLİOĞLU — Açıklama yapmak istiyorum Sa
yın Başkanım. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendlim. 

MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ ATEŞ 
AMİKLİOĞLU — Sayın Başkan, Yüce Meclisin 
sayın üyeleri; 

Bütçe - Plan Komisyonunun Sayın Sözcüsünün 
de belirttikleri gibi, huzurlarınıza gelmiş bulunan bu 
Kanun Teklifi, daha önceleri pek çok defa Meclis
lere gelmiş ve her defasında kadük olmuştur. 

Esasen, bugün İstanbul'da Nispetiye'de mülkiye
ti Emekli Sandığına alit olan ve yedi bloktan oluşa
cak bir dinlenme ve bakımevi inşaatı 1979 yılından 

beri devam etmekte ve Devlet Planlama Teşkilatın
ca da her yıl vize edilmektedir. Bugüne kadar 227 
milyon lira para harcanmıştır. 360 odalı ve 760 ya
tak kapasiteli bu inşaat bittiği zaman biz inanıyoruz 
ki, Emekli Sandığı olarak emeklilerimize, iştirakçile
rimize, dul ve yetimlerine vermekte olduğumuz hiz
metlere bir yenisini ilave eltaıiş olacağız. 

Bugün Emekli Sandığının Türkiye'nin birçok ku
rumlarına örnek olabilecek nitelikte bir kreşi bu
lunmaktadır. Esasen bir kreş de, belki işletilmesiyle 
Sağlık Bakanlığını ilgilendirmektedir; fakat biz bu 
kreşin işletilmesinde o Anayönetmeliğimizi yapar
ken, Türkiye'deki ilgili kurumların görüşlerini aldık 
ve bu görüşlerine uygun şekilde hareket ediyoruz. 
Aynı işlemi dinlenme evlerinde de yapacağımız bir 
gerçektir; onun için Komisyonun huzurlarınıza ge
tirmiş olduğu Teklife Hükümet olarak aynen katıl
dığımızı arz etmek isterim. 

Sayın Başkanım, soru olarak yöneltilen bazı ko
nular vardı, müsaade ederseniz açıklayım efendim. 

BAŞKAN — Lütfen efendim. 

MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ ATEŞ 
AMİKLİOĞLU — Emekli Sandığı otel ve tatil köy
lerini kendi Kanununa dayalı olarak yapmaktadır. 
Emekli Sandığının 22 nci maddesi buna cevaz ver
miştir; memleketin ekonomik ve turistik işletmeleri
ne, tesislerine katkıda bulunmak ve verimliliğini ar
tırmak yönünde yıllardan beri başarıyla devam ede-
gelen bir çalışması vardır. Diğer sosyal güvenlik ku
ruluşları içerisinde Emekli Sandığı, plasman durumu 
itibariyle bugüne kadar hiçbir yıl açık vermemiştir. 
Otel işletmeleri ve turistik tesisleriyle, son iki yıl içe
risinde bütün yılların çok büyük düzeyine çıkarak, 
yaklaşık % 760 oranında bir kârlılık elde etmiştir. 
Dolayısıyla, sayın üyelerimizin eleştirdikleri otel ve 
tatil köyleri yapımının yasal bir dayanağı vardır, ka
nuna dayanmaktadır; onu özellikle arz etmek iste
dim. 

Çarşı ve mahalle bekçileriyle ilgilli olarak da, Ka
nununun geriye teşmil edilmesi söz konusu değildir. 
Esasen Komisyon Raporunda da bu belirtilmiştir. İl
gililerin müracaat tarihi esas alınmaktadır. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Amiklioğ
lu. 

Maddelere geçilmesini oylamadan evvel, verilmiş 
olan iki önerge var, okutuyorum. 
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Sayın Başkanlığa 
Sayın Nurettin Âyanoğlu ve 11 arkadaşı tarafın

dan yapılan Kanun Teklifinin dinlenme ve bakımev-
leriyle ilgili bölümünün Komisyona iadesine ve Sağ
lık İşleri Komisyonundan geçirildikten sonra ve ay
rıntıları düzenlendikten sonra, mümkün görülüyorsa, 
Genel Kurula getirilmesini öneriyoruz. 

Saygılarımızla. 
İsmail ŞENGÜN A. Mümin KAVALALI 
Erdoğan BAYIK Recai BATURALP 

Talât SARAÇOĞLU Süleyman Sırrı KIRCALI 
Danışma Meclis1! Başkanlığına 

Görüşülmekte olan teklifin Sağlık Komisyonuna 
havale edilmek üzere Komisyona iadesini arz ve tek
lif ederim. 

Azmi ERYILMAZ 
BAŞKAN — Üçüncü bir önerge gelmiş bulunu

yor, onu da okutuyorum. 
Danışma Meclisi Başkanlığına 

TC Emekli Sandığı Kanununa ek maddeler ve bir 
geçici madde eklenmesline ait teklifin; 

a) Gerekçe ve Raporunda mali yükünün belir
lenmemiş olması, 

b) Diğer ilgili komisyonlarda görüşülmemiş bu
lunması, 

c) Hükümetin konuyla daha teferruatlı ve belir
gin ölçülere dayalı çalışmalarıyla yeni bir sosyal yar
dım imkânları araması için yeterli bir tasarı getir
mesine yararlı olacağı, 

Görüşleriyle Komisyona iadesini arz ve teklif ede
riz. 

Hayri SEÇKİN Ahmet SARP 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
îlk okunan iki önerge, «Kanun Teklifinin, Sağlık 

ve Sosyal Güvenlik Komisyonu görüşünün de alın
masını temlinen Komisyona iadesini». 

Son önerge de «Daha geniş kapsamlı bir kanun 
teklifi hazırlanmasını teminen yine Komisyona iade
sini» öngörmektedir. 

Mahiyeti itibariyle, her üçü de aynı mahiyettedir. 
Komisyon olarak bu önergelere katılıyor musunuz?.. 

BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ CE-
MtL ÇAKMAKLI — Katılmıyoruz efendim. 

Gerekçesi de; kürsüden arz ettiğim gibi, bu Ka
nun Teklifi sadece bir sosyal güvenlik kurumunun 
hizmet boşluklarını doldurmak ve eksikliklerini gi
dermek amacıyla hazırlanmış ve sevkedilmiştir. 

öte yandan, mali yapısı, akçalı yapısı son derece 
yoğundur ve bu yoğunluğa uygun olarak incelenmiş

tir. Komisyon değişikliğini de bu nedenlerle kabul 
edemiyoruz. 

Önergelere katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Çakmaklı, «Her üç önergeye katılınmadı-

ğmı» ifade etmektedir. 
Önergeler; biraz evvel ifade ettiğim gibi, aynı ma

hiyette olup; «Kanun Teklifinin Komisyona iadesi
ni» önermektedir. Önergeleri oylarınıza sunuyorum. 
Kanun Teklifinin Komisyona iadesini kabul eden ar
kadaşlarımız ellerini kaldırsınlar lütfen... Komisyona 
iadesini kabul etmeyenler... Komisyona iadesi kabul 
edilmemiştir. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. 
Maddelere geçilmesini kabul edenler... Kabul etme
yenler... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum. 
5434 Sayılı TC Emekli Sandığı Kanununa Ek Mad
deler ile Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun 

Teklifi 
MADDE 1. — 5434 Sayılı TC Emekli Sandığı 

Kanununa aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir. 
EK MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti Emek

li Sandığı belediye hudutları içinde veya dışında, uy
gun görülen yerlerde, emekli, adi malullük, vazife 
malullüğü, dul ve yetim aylığı alanlarla, vatani hiz
met tertibinden aylık alanlar için dinlenme ve ba
kımevleri yaptırır ve işletir. 

BAŞKAN — Usulümüz gereğince, 1 nci madde
yi ek maddeler halinde müzakere etmemiz iktiza et
mektedir. Bu itibarla, Ek Madde üzerinde müzake
re açıyorum. Ek Madde 1 üzerinde söz almak iste
yen sayın üyemiz?.. Sayın Genç, buyurun efendim. 

KAMER GENÇ — Bir soru sormak istiyorum. 
Burada maddede şöyle; «Türkiye Cumhuriyeti Emek
li Sandığı belediye hudutları içinde veya dışında...» 
diyor. Bir yer ya belediye hudutlarının içinde olur, 
ya dışında olur. Bu ifade neyi kastediyor? Belediye 
mücavir alanları yönünden özellikle öğrenmek istiyo
rum. Belediye hududu içinde veya dışında veya mü
cavir saha içinde; burada kasıt edilen anlam nedir? 
Bana göre bir manası yoktur. «Belediye hudutları 
idinde veya dışında» ibaresinin metinden çıkarılma
sını teklif ediyorum; hiçbir anlamı yok bence. 

BAŞKAN — Evet. Sayın Gelendost. 
HALlL GELENDOST — Efendim, 1 nci madde 

bence eksik düzenlenmiştir. Şöyle ki; «Türkiye Cum
huriyeti Emekli Sandığı belediye hudutları içinde ve
ya dışında, uygun görülen yerlerde, emekli, adi ma-
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lullük, vazlife malullüğü, dul ve yetim aylığı alanlar
la, vatani hizmet tertibinden aylık alanlar için din
lenme ve bakımevleri yaptırır ve işletir.» diyor mad
demiz. 

Yalnız, bu dinlenme evlerinin işletme şekli nasıl 
olacaktır? Talep fazla olduğu takdirde, bu yerlerden 
faydalanmaya hakkı olanlar hangi esaslara göre sıra
lanacaktır, bunlara sıra verilecektir; maddede bir 
açıklık yoktur. Mesela, Ankara'da böyle bir dinlen
me ve bakımevi yapılsa, Hakkâri'den talep eden bir 
emekli memur buraya alınabilecek midir? 

Maddede, arz ettiğim gibi, açıklık yoktur, bu mad
deye açıklık getirilmesi için ilki arkadaş olarak öner
ge verdik, açıklık getiriyoruz, tensiplerini takdirleri
nize arz ederim. 

Yalnız, ilave olarak bu Kanunum Yüce Meclise 
getirilmesi hususunda da bir göıüşülmü arz etmek is
tiyorum. 

Bu Kanun Teklifi, sırasını aşmış olarak gdtüril-
muşıtir; çünlkü 20 - 30 sene hizmet vermiş olan bir me
mura biz ev veremiyoruz; ancak yapalbillirtsek, din
lenme ve bakımevinde kendisine bir imkân bahşet
meye çalışıyoruz. Gönül isterdi ki, memurlara veya 
emeklilere bir fon tesis edişim, evvela bunlar mes
ken sahibi yapıılsın, ondan sonra, etneMii oflidukları 
zamıan dinlenme ve baikımievleirine kavuşturulsun. 
Bönce, sırasını aşmış bir Tekliftir. Taikdirle karşılı
yoruz; fakat bu hususta bir fon tesis edilmesüınü de 
Hükümetten teklif olarak bekliyoruz. 

Arz ederim.. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen 

başka üyemiz?.. Buyurun Sayın Batuıralp. 
RECAl BATURALP — Sayın Başkan, değerli 

üyeller; 
Kanunum Genel Gerekçesinin 'İlk cümlesiyle, ikin

ci bölümünü okuyorum, kumlar blir birine tıezat teş
kil ediyor. Dolayısıyla 1 nci maddede bu hüküm hiç 
yer almıyor. 

Kanunun genel gerekçesinde : «Emeklilerden kim
sesiz, bakıma muhtaç malul ve yaşlı olanllıar yaşam 
süreleri içimde kendi hallerinde kalmakta ve hayata 
bağlılıkları yalnızlığın vermiş olduğu eziklikle kop-
maktadır.ı» O halde bizdim Ikiimilier için kanun çıkart
tığımız burada sınıdanmış. 

Bu gerekçenin ikinci paragrafına geliyoruz; «Tek
lif ile emekli, adi malullük, vazife malullüğü aylığı 
alanlarla dul ve yetim aylığı alanların yararlanabile
ceği ve Emekli Sandığınca işletilecek bakım ve din
lenme evleri kurulması öngörülmektedir.» Muhtaçlık 
kalktı orta yerden. ı 

Kanuna geliyoruz, 1 nci maddesinde : «Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığı belediye hudutları için
de veya dışında, uygun görülen yerlerde, emekli, adi 
malullük, vazife malullüğü, dul ve yetim aylığı alan
larla, vatani hizmet tertibinden aylık alanlar için din
lenme ve bakımevleri yaptırır ve işletir.» deniyor. O 
halde, muhtaçlık orta yerden kalkıyor, seyyanen bir 
hizmet getiriliyor bütün Emekli Sandığı mensupları
na. 

O halde gerekçe ile tatbikat birbirinin zıttı olu
yor. 

Arz ederim^ 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Baturalp. 
Madde üzerinde söz almak isteyen başka üye

miz?.. 
A. FEHMİ KUZUOĞLU — Söz istiyorum Sa

yın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Kuzuoğlu. 
A. FEHMİ KUZUOĞLU — Sayın Başkan, sa

yın üyeler; 
Sayın Baturalp'in belirttiği 1 nci maddedeki ge

rekçe de her ne kadar hayata bağlılığı sağlamak üze
re, «dinlenme ve bakımevleri tesis edilir» der ise de, 
aslında Kanun Teklifini hazırlayanlar dahil olmak 
üzere, affedersiniz burada (öyle tahmin ediyorum), 
huzur ve dinlenme evi yahut dinlenme ve bakımev
leri tam olarak etüt edilmiş değildir. Çünkü, bugün 
artık bir hastane binası yapar gibi ayrı bir bina yapıp 
buraya yaşlı ve kimsesiz insanları koymak huzurevi 
temin etmek demek değildir. 

Şu madde; tamamen aksi olmak üzere, cemiyet
ten bu insanları koparmak demektir. Bugün yaygın 
olan usul mahallinden ayırmadan, hatta kendi aile 
yakınlarından, komşularından koparmadan bu kim
sesiz insanlara bakmaktır. Halbuki, burada ayrı bir 
yerde belediye hudutları içinde veya dışında uygun 
görülecek (Kim görecek o da belli değil) yerlerde ya
pılacak olan bu huzurevleri insanları hayata bağla
maz, insanları hayattan koparır. 

Arz ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Söz almak isteyen başka sayın üyemiz?.. Yok. 
Madde üzerinde Komisyonun yapılan konuşma

larla ilgili bir açıklaması olacak mı?.. 

BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ CE
MİL ÇAKMAKLI — Var efendim, 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Çakmaklı. 
BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ CE

MİL ÇAKMAKLI — Sayın Başkanım; 
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Saygıdeğer konuşmacı arkadaşlarımın ileri sürdük
leri konular hakkında 1 - 2 açıklayıcı bilgi vermek is
tiyorum. 

Sayın Kamer Genc'in «Belediye hudutları içinde 
veya dışında» ibaresine ilişkin itirazını şöyle açıkla
mak istiyoruz : Türkiye'de iskân konusu belli esas
lara bağlanmıştır. Belediye alanları genellikle imarlı 
alanlardır ve burada yerleşim biçimi belirlenmiştir. 

Belediye hudutları dışındaki yerleşim de belli baş
ka koşullara bağlanmıştır. Bu nedenle, bu farklılığı 
belirtmek amacı ile bu dinlenme ve bakımevlerinin 
belediye hudutları dışında da örneğin, belli bir has
talık ya da belli bir huzurun sağlanabileceği mekân
larda da bunların yerleştirilebilmesi niyeti ile bu iba
re konulmuştur ve uygun görülen yerlerde de bu 
alanlar, belediye hudutları içinde veya dışında uygun 
görülen yerler burada kastedilmiştir. 

Çok büyük bir terslik yoktur kanaatimizce bu 
ifadede. Uygun bir ifadedir, çıkarmak çok büyük bir 
değişiklik getirmeyecektir. 

Sayın Gelendost'un konut konusunda söyledikleri, 
Emekli Sandığının kendi asli görevlerini aşarak, sıra
sını şaşırarak bu konuyu ileri sürdüğü iddiasını Ko
misyonumuz değerlendirmiştir. Ancak, Türkiye'de 
(Hemen bilgi olarak arz etmek istiyorum ki) konut 
konusu kurumlar üstü bir düzenlemeye kavuşturula-
bilmiştir. Türkiye'de belli gelir gruplarının, artık bel
li bir yasadan Bütçe giderlerinin % 5'inin her yıl ay
rılarak, ihtiyaç sahiplerine konut yapımı yasaya bağ
lanmıştır. 

Bu, tabii ki, Emekli Sandığının bileceği bir iştir. 
Ona biz Komisyon olarak müdahale etmiyoruz. An
cak, bu, bizim Komisyonumuzda konuşulduğunda, 
bu itirazı, bu gerekçeyi biz Komisyon olarak böyle 
mütalaa etmiştik, arz etmek istiyorum. 

Sayın Baturalp'in iddia ettiklerü hususlar da, ek 
madde 5 ile bellidir. Dinlenme ve bakımevlerinden 
yararlanacaklarda aranacak nitelikler, yönetmelikle 
belirlenecektir. Bir kanun teklifinde bunları tadat et
menin güç olacağını takdir buyururlar. 

Arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Amiklioğlu başkaca bir açıklama yapacak 

mısınız?! 
MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ ATEŞ 

AMİKLİOĞLU — Hayır Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Ek 1 nci madde üzerinde önergeler 

var, okutuyorum. 

10 . 3 . 1982 O : 2 

Damşma Meclisi Başkanlığına 
5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununa Ek 

Maddeler ile İlgili Bir Geçici Madde Eklenmesine 
Dair Kanun Teklifinde, (Dinlenmeevi) deyiminin, 
konuşmamda belirttiğim gerekçeye uygun olarak 
(Huzurevi) şeklinde değiştirilmesi hususunun Genel 
Kurula arzını müsaadelerinize sunarız. 

Saygılarımızla. 
Muhsin Zekai BAYER Tandoğan TOKGÖZ 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ CE

MİL ÇAKMAKLI — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ ATEŞ 

AMİKLİOĞLU — Genel Kurulun takdirlerine bı
rakıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Muhs'in Zekai Bayer ve Sa
yın Tandoğan Tokgöz'ün önergesini okutmuş bu
lunuyorum. Bu önergeye Komisyon katılmıyor. 

Önergenin dikkate alınıp alınmaması hususunu 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Önerge reddedilmiştir. 

1 nci madde ile ilgili diğer bir önerge var, oku
tuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununa Ek 

Maddeler ile Bir Geçlici Madde Eklenmesine Dair 
Kanun Teklifinin, madde l'de düzenlenen, ek madde 
l'e aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz ve teklif ede
riz. 

Yıldırım AVCI Haül GELENDOST 
Ek fıkra: Bu dinlenme ve bakımevlerinin nere

lerde yaptırılacağı ve işletme şekli ile nasıl faydala
nılacağı, yönetmelikle düzenlenir. 

BAŞKAN — Komisyon olarak bu önergeye ka
tılıyor musunuz efendim? 

BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ CE
MİL ÇAKMAKLI — Katılmıyoruz efendim. Bir kı
sa açıklamaya müsaade etmenizi rica ediyorum. 

Bu endişe, ek madde 5'de yeterince giderilmiştir 
kanaatindeyiz. Ayrıca, nerelerde yaptırılacağı konu
su da, bir yatırım planlaması konusudur. Yatırım 
planlamasına ilişkin hususlar, genellikle yönetmeliğe 
bırakılır k'i, sayın teklif sahibi de böyle düşünmek
tedir. Ancak, ek madde 5 hepsine cevap vermektedir 
kanaatindeyiz; efendim. 

Arz ederim. 
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BAŞKAN — Değerli üyeler; 
Sayın Avcı'nın ve Sayın Gelendost'un önergesine 

Komisyonumuz katılmamaktadır. Dikkate alınıp alın
maması hususunu oyunuza sunacağım. 

Önergenin dikkate alınmasını kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Bir üçüncü önerge var, okutuyorum. 
Danışma Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Yasanın ek madde l'deki «Be
lediye hudutları içinde veya dışında» ibaresinin me
tinden çıkarılmasını arz ederim. 

Kamer GENÇ 
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ CE

MİL ÇAKMAKLI — Gerekçesini arz etmiştim efen
dim. Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor... 
KAMER GENÇ — Sayın Başkan, müsaade eder

seniz izah edeyim efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, arzu ederseniz 
önergenizi izah edebilirsiniz. 

Buyurun Sayın Genç. 

KAMER GENÇ — Sayın Başkan, Danışma 
Meclisinin sayın üyeleri; 

Benim metinden çıkarılmasını istediğim «Belediye 
hudutları içinde veya dışında» ibaresi metne hiç bir 
anlam ifade etmeyecek şekilde yerleşmiş bir ifadedir. 
Şimdi Sayın Komisyon Sözcüsü izah ettiler, dediler 
ki «Belediye sınırları içindekiler imarlı olur, dışar-
dakiler de imarsız olur.» 

Şimdi, bizim 6785 sayılı İmar Yasamız var, bu
nu değiştiren 1605 sayılı yine bir tmar Yasamız var. 
6785 sayılı tmar Yasasına göre belediye sınırları için
de yapı yapmak içki imar planları yapılması lazım. 
Taıbii bu çek geniş aslında da, kısaca arz etmek isti
yorum ve aynı zamanda parselasyonun da yapılması 
lazım. Şimdi Emekli Sandığı Kanununda getirilmiş 
bir maddeyle aca'ba (hiç, ıbir belediye sınırları içinde 
ister imar planı olsun, ister olmasın, tesis yapma hak
kını mı veriyorlar, yani Emekli Sandığının yaptığı 
yapılarda bina ruhsatını alma mecburiyetini mi kal
dırıyorlar?.. Fakat bunun kalkması imkânsız tmar 
Kanunu hükümleri muvacehesinde. 

Belediye sınırları dışındaki yerlerde de yine 1605 
sayılı tmar Yasasına ek bir Kanun çıktı. Bu Kanu
na göre belediye sınırları içinde de yapı yapmak için, 
eğer kıyıyı içeren yerlerse ve bu (aşağı yukarı 25 
•ilde) yine belediye sınırlan içindeyse belediyelerden, 
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belediye sınırları dı'şındaysa il imar müdürlüklerin
den 'inşaat ruhsatı almak zorunlıuğu getirildi. 

Şimdi orada «Belediye sınırları içinde veya dışın
da...» deniyor. 'Bir yer ya ıbeledÜye sınırlan içindedir 
veya dışındadır. Yani kanuna girmiş bir metnin bir 
manası olması lazım. Ben bu itibarla burada bu iba
renin ıbir manası olmadığı için ve tamamen fazla bir 
ifade olduğunu gördüğüm için metinden çıkarılması
nın daha uygun olacağını kaibul ettim. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç. 
Bir yeni açıklama yapmanız gerekiyor mu?.. 
BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ CE

MİL ÇAKMAKLI — Efendim, kısaca arz ettik; sa
dece görevli kuruluşa alanını belirlemek ve daha son
ra belli tartışmalara meydan vermemek anlamında 
bu hüküm konulmuştur. 

Arz ediyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ediyorum. 
Sayın Genc'in önergesine Komisyon katılmamak

tadır. Sayın Genc'in önergesinin dikkate alınıp, alın-
maımaısıiını oyunuza sunacağım. Dikkate afaıımaısını ka
bul edenler... Etmeyenler... Dikkate alınması kabul 
edilmemiştir. 

RECAİ BATURALP — Sayın Başkan, Sözlü ola
rak buradan bir teklifte bulün'albilir miyim?.. 

BAŞKAN — Buyurun «fendim, 

RJÖCAİ IBATURALP — 1 nci maddede orta yer
de üçüncü satırını ortasında «ElmıekJli» kelimesi var. 
«'Emekli» kelimesinin baş tarafına ,«ıBakiıma muhtaç» 
şeklinde bir İbare konabilir mi?.. 

BAŞKAN — Sayın Baturalp, mutlaka bu nokta
da ıbir önerge Vermeniz lazım, oylamamı istiyorsanız 
bir önerige vermeniz lazım veyahut sizlin bu teklifi
nizi Komisyonun tekalblbül etmesi lazım. 

Komisyon böyle Ibir ıteklüfi tekabbüfl! ediyor mu?.. 

BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ CE
MİL ÇAKMAKLI — Efendim, maalesef edemiyo
ruz; çünıkü bumda emekli, aidi malullük, vazife malul
lüğü, dul ve yetim aylığı alanlar ve vatani hizmet ter-
'fcilbiınden aylak alanlar diye, Sandığın hiızmıetüer̂ iınden 
yararlananları sıralamaktadır. Ancak bunların için
den kimlerin müstahak oldukları da Ek Madde 5te 
zikredilen yönetmelikHe düzenlenecektir. Onun için 
tekalblbül edemiyoruz efendim. 

BAŞKAN — ©uyurun Sayın Baturalp. 
RECAİ BATURALP — Bu beyan ettikleri husus, 

yani «Ek 5 nci maddede açıklanıyor» dedikleri husus 
maddenin bünyesinde suretti katiyede yoktur. 
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BAŞKAN — Sayın Baturalp, biz Riyaset olarak 
bir önerge verilmediği için ve aynı zamanda Komis
yon da bu 'teklifinizi tekabbül etmediği, benimseme
diği için bir şey yapmak durumunda değiliz. 

Bu itibarla, Bk Madde l'i Komisyondan geldiği 
şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Ek Madde 1 kaibul edilmiştir. 

EK MADDE 2. — Diriltenine ve bakımevlerinde 
kalanların masrafları kendileri tarafından ödenir. 

Masraflar karşılığında yapılacak kesinti miktarla
rı yönetmelikle tespit edilir. Masraflar karşılanama
dığı takdirde aradaki 'fark TC Emıekli Sandığınca 
ödenir. 

•,BİA|ŞKAN — Ek Madde 2 üzerinde söz almak is
teyen ısayın üyemiz?.. Yok. 

(Komisyon bir açıklamada bulunacak mı? 

BÜTÇE - PLAN IKOM'JSYONİU SÖZCÜSÜ 
CEMİL ÇAİKİMAİKLI — Yok efendim. 

BAŞKAN — Ek Madde 2'yi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edeniler.. Etmeyenler.. Ek Madde '2 ka
bul edilmiştir. 

EK MİADIDIE 3. — Yıllık yatırım programların
da yer alan, dinlıanıme ve bakımevîeriinin yatırımları
nın garçeklaştiriltmesi ve işletilmesi için Sandık afalti-
yatlarından, Maliye İBakanlığının muvafakati ile ye-' 
teri kadar karşılık ayrıdır. 

BAŞKAN — Ek Madde 3 üzerinde söz almak 
isteyen üyemiz?., Yok.. 

IKomisyonun açıklaması?.. 

BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
CEMİL ÇAKMAKLI — Yok efendim. 

BAŞKAN — Ek Madde 3'ü • oylarınıza sunuyo-
ırum. 'Kabul edenler.. Etmeyenler.. Ek Madde 3 ka
ibul edilmiştir. 

EK MADDE 4. — Sandık, dinlenme ve bakım
evleri için özel ve tüzelkişiler tarafından yapılacak 
her türlü bağışı kabul eder. Bu bağışlar, bağış sene
dinde öngörülen amaçlara uygun olarak 'dinlenme ve 
bakımevlerinin tesis ve işletmelerinde 'kullanılır. 

,'BAŞJKİAN — Ek Madde 4 üzerinde söz a'lmıaik is
teyen?., 

Buyurun Sayın Hazer. 
MİHHMET (HAZER — Sayın Başkan, değerli ar

kadaşlarım; 

Bu bağışlar iki türlüdür malumu âlileri. Birisi; 
karşılıksız, ivazsız bağışlar, biri de ivazlı, karşılıklı 
bağış. Burada Komisyon bir ilave yaparak ivazsız ba
ğışı da buraya eiklemiştir. Yani bağış yapan şart ko

şar. Dar ki, ışu kadar bin lira vereceğim, ama Sandık-
lı'ının 'filan yerinde şöyle bir tesis yapacaksın. O ve
rilen, Vaat olunan bağışla o tesis yapılamaz. Bu su
retle teberru yapmak isteyenin maksadı gerçekieşti-
ırilemıez, böyle bir yükün altına da o işletme giremıez, 

O bakımdan, (Hükümetten gelen Tasarı daha ih
tiyaca elverişlidir, yani, senette gösterilıen şartlara 
bağlı olarak bir teberru değil, lalettayin teberruları 
kabul edebilir, her türlü teberruyu kabul edebilir. Bu 
teberrunun senede bağlı şekli o yönetimi müşkül 
vaziyete sokabilir. O bakımdan, Hükümetitıen gelen 
şekliyle ka'bul edilmesi her bakımdan doğrudur. Ya
ni teberru edenin maksadı dışlında bir şey yaparsa
nız, teberru hüküm ifade etmez. O senede uygun 
yapmak isterseniz yapılan teberru ona yetmez. 

O bakımdan, teklif sahiplerinin madde metninde 
«Senede bağlı ışartı» yoktur, onun çıkarılması uygun 
olur. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hazer. 
Bu madde üzerinde söz almak isteyen başka üye

miz?.. 
Sayın Brginay, buyurun. 

AKİF EROÎNAY — Efendim; buradan cevap 
arz edeyim Sayın Hazer'e. 

•Böyle bir hüküm Muhasebe-i Umumiye Kanu
nunda var. Biz ona temsilen böyle bir hüküm koy
makta fayda bulduk. Eğer şart koyarken bağışçı, 
«Şunu yapacaksın» derse, o da, vereceği imkânlarla 
karşılamıyorsa zaten o bağış olmaz. Bu itibarla, böy
le bir ibarenin konulması esasen bağış yapanın ga
yesi için, teminatı için gereklidir derim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, 
Ek Maddie 4 ile lilgili bir önerge var, oıkutuyo-

yorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Yasanın Ek Madde 4'üne 

aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz ederim. 
Kamer GENÇ 

Fıkra : 
Bu suretle yapılacak bağış ve yardımlar Gelir ve 

.Kurumlar Vergisi matrahından tenzil edilir. Ayni 
alarak yapılan yardımlar maliyet bedelli üzerinden 
değerlenir. 

©AŞK1AN — Sayın Genc'in önergesine Komis
yon katılıyor mu?.. 

BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
CEMİL ÇAKMAKLI — Efendim, son derece iyi 
düşünülmüş bir öneri, bütün gönlümüzle katılmak is-
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tiyoruz; ancak vergi tekniği açısından bir husus var, 
bu tip vergi kanunlarını ilgilendiren hususlar, ilgili 
ıkanunların içinde değil, vergi kanunlarıyla birlikte 
düzenlenir genellikle. Bu genel anlayış nedeniyle ka
tılamıyoruz, Yoksa, bu konuya çok yararlı olur. 

Arz «derim efendim. 
KAİMER GENÇ — Müsaade ederseniz ufaık bir 

açıklama yapmak isterim. 
'BAŞKAN — (Buyurun Sayın Genç. 
KAIMİER GENÇ — Sayın Başkan, sayın arkadaş

lar; 
ıtkinci defa huzurunuzu işgal ettim için özür di

lerim. 
(Şimdi, gerek 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununda, 

gerekse 199 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunununda, 
ıkamu idare ve (müesseselerime, kamu kurumu niteli
ğindeki birtakım 'kurumlara yapılan bağış ve yardım-' 
ların çok cüzi bir kısmının vergi matrahından indi
rilmesi ilkesi 'kabul edilmiştir. Ancak, birtakım sos
yal amaçlı ıkurumılara yapılan bağış ve yardımların 
'tamamının (birtakım özel kanunlarda) vergiden 
muaf tutulması prensibi güdülmektedir. 

ıŞimdi, buradaki gaye, kurulan tesise, bir kamu 
hizmetli niteliği olan ve emekli, dul ve yetimlerden 
muhtaç olan kişilere mümkün olduğu kî1 dar Devletin 
ve Devletin gücünün yetmediği sahalarda da hayır
sever vatandaşlarım buraya bağışlarının sağlanmasını 
temin etmektir. 

Gelir Vergisi Kanununda ve Vergi Usul Kanu
nunda bağış ve yardım sistemi kabul edilmiştir, an
cak orada, Kurumlar Vergisinde kazancın % 2'sıi ve 
her halükârda 20 bin lirayı geçmeyecek, Gelir Ver
gisinde de zannedersem % 5'i gibi cüzi bir miktar 
kabul edilinefk'tedir. 

Biz burada bunların vergi matrahımdan tamamen 
tenzilini kabul edersek, o zaman bu kuruluşa yapıla
cak bağış ve yardımın miktarını artırmış oluruz. Ger
çi % 40'mı Devlet ödemiş olur; ama öte taraftarı 
'% 60 da vatandaşın kesesinden gidecek. 

Bu itibarla, bunun teşvik edici bir unsur 'olduğu 
nedeniyle önergemin kabul edilmesini rica ediyorum. 

ıSaygılarumla. 

iBAİŞKlAıN — Teşekkür ederim Sayın Genç. 
AKİF ERGİNAY — Sayım Başkan; önergenin 

lehinde söz rica ediyorum. 
AHMET SENVAR DOĞU — Sayın Başkan; 

kendileri Komisyon üyesidirler. 
AKİF ERGİNAY — Orada bundan bahsedilme

miştir. 

•BAlŞtKIAN — ıBir noktayı vuzuha kavuşturmakta 
zaruret var. Bu madde üzerinde bir muhalefet şer
hiniz yok. 

AKtF ERGtNAY — Ama, o madde (görüşül
müş değil. 

ıBAİŞKiAİN — (Müsaade ederseniz, leh ve aleyhin
de değil, zannediyorum üzerinde söz istiyorsunuz. 

AKİF ERGİNlAY — 'Üzerimde konuşacağım. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
AKİF ERGlNAY — Sayın Başkan, değerli ar-

kadaşılarım; 
lAz çok kendi sahama girdiği için bu konuda söz 

almak istedim. Kaldı ki, Komisyon da muhalefet et
medi. Bu çok yerimde bir tekliftir; ama ne yapalım 
ki, kanun tekniği bakımından vergi kanunlarında yer 
almasının uygun olacağım düşündüler. Bu da doğru
dur; fakat küçük bir hatıramı anlatayım: 

Kredi ve Yurtlar Kurumu Yönetim Kurulu Baş
kanıyım (Uzun müddet yaptım) ve orada Vehbi Koç 
bize bir yurt yapmak için yardım yapacağını teklif 
etti. Kendisiyle şahsen 'İstanbul'da görüştüm ve Edir-
nekapı Yurdunun yapılmasında mutabık kaldık. Ken
disi; «IBenim vereceğim para 5 milyondur; 'fakat bu
nu kendi kazancımdan indirmek isterim» dedi. «351 
Sayılı Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanunumuzda öyle 
bir şey yok, bunu yapamayız» dedim. Yaptığınız 
takdirde zaten fiilen yapacağı yardım 2 milyon lira 
oluyordu; çünkü 3 milyon liralık kısmı vergi olarak 
düşmüş olacaktı. 

'Bunun üzerine bazı çalışmalar daha oldu ve Ka
nun teklifi hazırlandı, geldi; fakat henüz 3!5'1 ISayılı 
Kredi ve Yurtlar Kurumu (Kanununda bir değişik-
ıliilk yok; fakat yine de ayrı bir teklif var. 

Yalnız, ben de prensip itibariyle vergilere ilişkin 
hükümlerin mutlatka vergi kanunlarında, yapılmasına 
taraftarım; fakat emsaller çok. Üniversiteler (Kanun
larımızın hepsinde (ISon çıkan kanunlarda) «Yapıla
cak olan bağışlar vergiden müstesnadır», daha doğ
rusu «Masraf yazılır» diye hüküm almıştır. 

Ş>imıdi, biz bir hayırhah iş yapıyoruz (Haıkikatan 
bu anlamda, ki Komisyonda bunlardan bahsedilme
di, edilseydi-aklımıza da gelmedi- belki oraya hüküm 
koyardık o zaman) ve teşvik edilmesi gereken bir iş 
bu. Yapılacak olan yardımları bu anlamda mahalline 
şarletmek suretiyle bakımevlerinin ham işlötdlmıesi, 
hem ide yapılması bakımından zannediyorum ki bü
yük teşvik görür ve iş de daha kolaylaşır. Onun için 
bendeniz üzerinde bu şekilde izahat vermekle yetini-
yoırurn. 
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'Arz eder, saygılar sunarım efendim. ı(Alkışlar). 
ıBAIŞKAN — Teşekkür ederim. 
iSayın Genc'in önerge üzerinde Komisyon görüş

lerimi bildirdiler.. 
İSayın Gençlin önergesinin dikkate alınıp alınma

masını oylarınıza sunuyorum. Dikkate alınmasını ka
bul «demler,.. 'Kabul etmeyenler.. Önergenin dikkate 
alınması kabul edilin/işitir. 

Fillhal katılıyorsa Komisyon, maddeyi bu öner
ge ile beraber oylatacağım. 

IBÜfrÇE - IPLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
GÖMİJL ÇAKMAKLI — Efendim, Genel Kumlun 
liraidesine saygılıyız; bu noktadan sonra elbette ka
tılıyoruz ©fendim. l(Alkışlar). 

IBAİŞKAIN — Teşekkür ederim, 
Komisyon !fithal 'katıldıklarını ifade ettiler. Bu 

itibarla, flEik 4'ncü maddenin altına Sayın Genc'in 
önergesinin ilavesi suretiyle maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler.. Etmeyenler.. Ka'bul edil
miştir. 

ıVenti bir fıkra eklenmesine dair bir önerge daha 
var, Sayın Hazer'in 'önergesi; okutuyorum. 

Sayın (Başkanlığa 
Sifalhen arz ettiğim sebeple ek 4ncü maddenin 

Komisyonca eklenen «Bu bağışlar, bağış senedinde 
öngörülen amaçlara uygun olarak» ibarelinin çıka
rılmasını arz ve teklif ederim. 

Mehmet HAZER 

MEHMET HAZER — Müsaade buyurursanız 
izah edeyim Sayın IBaşkan. 

'BAŞKAN — Buyurun Sayın Hazer. 
MEHMET HAZER — Sayın Başkan, evvela Sa

yın Ertginay'm (itirazlarına cevap vereyim!: ivazlı, ya
ni karşılıklı teberru, bağış kabulü yalnız IMühasebe-i 
Umumiye Kanununda değil, Belediye Kanununda ve 
Vilayat 'idaresi Kanununun 'Özel idare Kısmında da 
vardır. Onun için, bunların ikisi farklıdır. Şimdi ka
bul ettiğiniz Sayın Genc'in teklifi ile şartlı teberru-
nun ne kadar tehlikeli olduğu meydana çıktı. Teber
ru yapan, «Sana bu ıteberruyu yapacağım,, ama bu
nu vergiden düşeceksin; teberru yapacağım, ama fi
lan şeyi yapacaksın» 'diyecek. Ö şartlar içinde teber
im istetmeyi zor durumla düşürür. Öyle şartlı şeye 
«Teberru veya bağış ıdeğildir» de diyemezsiniz, o da 
(bağıştır; ama şartlı bağıştır; yani bağış şartlı ve şart
sızdır. Şartlı olan bağış daima çok tetkik edilerek, 
ölçülerek, biçilerek kabul edilir ve çok kere de red-
doflunur, Ibazı müesseseler bunu kabul etmezler. Şim
di adam1, demin arz ettiğim gibi, bir bağış yapacak, 

ama öyle bir şart ortaya koymuştur ki, bağışı red-
detseniz gelirden mahrum kalacaksınız, kabul etse
niz bağışın maksadı yerine getirilemeyecektir. Hü
kümet Tasarısı bu bakımdan elverişlidir. Bağış şart 
ikonmadan bağıştır, kabul olunabilir ve o hizmete, 
yani Kanununun tayin ettiği hizmete sarf edilir. O 
bakımdan teklifimin Yüce Heyetçe iltifat göreceği
ne inanıyoıruım, 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hazer. 
Komisyon bu önergeye katılıyor mu efendim?.. 
IBÜTÇE - IPLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

CEM'lL ÇAKMAKLI — Genel Kurulun takdirine 
bırakıyoruz efendim. 

İBAIŞKAN — (Komisyon Genel Kurulun takdiri
ne bırakıyor. 

NURETTİN ÂYANOĞLU — Maddeyi öyla-
mıştınız Sayın Başkan. 

'BAŞKAN — Efendim müsaade ederseniz madde 
1 ek maddeler halindedir. IBu itibarla madde l'li da
ha henüz oylatmadım. Madde l'i çerçeve maddesiy
le birlikte tekrar oylatacağımız için fıkralar üzerin
de tekrar oylama yapılması mümkündür. 

Anlaşılmasını temin için bir daha okutuyorum. 
Komisyon takdirinizle bırakıyor. 

((Mehmet Hazer'in önergesi tekrar okundu). 

iBAİŞKAN — Bu önergeyi Komisyon takdirinize 
bırakmaktadır. Oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir önerge efendim. 

Ek 4 ncü maddeyi, Sayın Genc'in ve Sayın Hazer' 
in önergeleriyle birlikte oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler.. Etmeyenler.. Dördüncü madde bu ila
veleriyle birlikte kabul edilmiştir. 

EK MADDE 5. — Dinlenme ve bakımfcvlerinden 
yararlanacaklarda aranacak nitelikler, istenecek bel
geler, kabul şartlan, bunları inceleyecek kurul, işlet
me şekli ve esasları ile başka hususlar, Sandıkça ha
zırlanıp Maliye Bakanlığınca onaylanacak bir yönet
melikle tespit edilir. 

İBAIŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen 
Sayın üye?.„ Yok, 

Komisyonun bir açıklaması var mı?.. 
(BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

CEMİL ÇAKMAKLI — Efendim çok konuşulduğu 
için müsaade ederseniz kısa bir açıklama yapayım: 
(Burada dinlenme ve bakımevlerinden yararlanacak
larda aranacak nitelikler, istenecek belgeler ve ka
bul şartları gibi esasen tespitin ne kadar ayrıntıyla 
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düzenleneceğini gösteren düzenleme 'mevcuttur. Bu 
Ikonu üzerinde hassasiyetle duran çok saygıdeğer 
üyelerin bu maddenin .düzenlenmesinden müsterih ol
malarını rica ederim. 

(Arz ederim efendim. 
IBİAIŞIKAN — Teşekkür ©derim. 
/Ek Madde 5'i oylarımızla sunuyorum1: Kabul eden

ler.. Etmeyenler.. Ek Madde 5 kabul edilmiştir. 

IBKJ MADDE 6. — TC Emekli Sandığı iştirakçi
si olup il.3.11965 tarihinden önce, herhangi bir sosyal 
güvenlik kurumuna tabi olmadan Çarşı ve Mahalle 
Bekçi Teşkilâtında çalışmış olanlar, bu teşkilatta geç
miş süreleri için 20.5,1076 tarih ve 2012 sayılı Ka
nunla 5434 sayılı »Kanuna eklenen ek maddenin (d) 
fıkrasının 2 nci bendinde yer lalan esas ive oranlara 
göre borçlandırılır. 

»Bu maddeye göre yapılacak borçlanmalar hak
kında da 5434 isayllı Kanunun borçlanma ile ilgili di
ğer hükümleri uygulanır. 

(BAŞJKİAN — Madde üzerinde söz almak isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

Sayın /Komisyon hu madde üzerinde bir açıkla
ma yapacak mıcınız efendim? 

SÖZCÜSÜ 

ıBÜTÇE - PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
CEMflL ÇAKMAKLI — Ediyoruz efendim, düzel
di. 

'BAJŞIKİAN — Efendim, bu durumda müsaade 
ederseniz 4 ncü maddeyi redakte edildiği şekilde met
ille alıyoruz. 

(1 nci Maddeyi Ek 6 madde ile birlikte, çerçeve 
maddeyi oylarınıza isunuyorum1: Kabul edenler.. Et
meyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — 5434 sayılı TC Emekli Sandığı 
Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Tevdiatçı veya iştirakçi
lerden 1'1.7J1971 tarihinden önce, yaş haddi, malu
liyet veya ölüm nedeniyle görevlerinden ayrılmış ve 
hizmetlerinin azlığı veyahut tevdiatçı olmaları nede
niyle aylık bağlanmamış bulunupta, fiili hizmiet sü
resi 10 yılı geçenlerden hayatta olanların 'kendilerine, 
ölenlerin dul ve yetimlerine hizmet sürelerine göre 
ve 1.6.1976 tarih ve 2013 sayılı Kanunla 5434 sayılı 
Kanuma eklenen ek 1 nci madde esaslarına göre in
tibakları yapılarak, 5434 sayılı Kanunun diğer bü
kümleri de gözönüne alınmak şartıyla aylık bağlanır. 

BÜİTÇE - PLAN KOMİSYONU 
CEMİL ÇAKMAKLI — Hayır. 

'BAŞKİAN — Sayın Hazer'in önergesiyle ilgili fık
ranın çıkartılması halinde maddenin bir daha gözden 
geçirilmesi gerekiyor. O iş 'yapılıncaya kadar; 6 nci 
Ek Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kaibul edenler.. 
Etmeyenler.. Ek 6 nci Madde kabul edilmiştir. 

Maddenin tümünü o yamadan evvel., 
.HÜKMET ALTUĞ — Ek 7 nci Madde var efen

dim. 
(BAİŞIKİAN — 7 nci Madde bendeki metinde yok. 

IBÜTÇE - PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
CEMİL ÇAfKJMAİKLI — Bu önerge ile ilgili arzımı
zı yapabilir miyiz efendim? 

(BAŞKİAN — Buyurun efendim. 

BÜTÇE - PLAN 'KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
CEMAL ÇAİKMAjKLI — Sayın Hazer'in önergesin
de iki kedime fazla olarak yazılmış.. 

'BAİŞIKİAN — Efendim, onları çıkartıp bize Verir
seniz, tekaibbül etmiş olursunuz. Ben maddeyi öylece 
oylarım. Lütfen şimdi hemen yaparsanız. 

MEHMET HAZER — Efendim, esası teklifteki 
gibi., 

ıBAŞKıAN — Kanun teklifi maddesi aynı, ona iş
tirak ediyor iseniz,. 

• — 330 — 

Bu hüküm 5434 sayılı Kanunun 53 ncü madde
sine 22.6.195İ6 tarih ve 6741 sayılı 'Kanunla eklenen 
fıkraya göre aylık bağlanmış olanlardan fiili hizmet 
süreleri 10 yıl veya daha fazla bulunanların dul ve 
yetimleri ile geçici 2İ8 nci maddesi kapsamıma giren
ler hakkında da uygulanır. 

BAŞKAN — Madde 2 üzerinde, Geçici Madde 
1 dahil olmak üzere söz almak isteyen sayın üyemiz?. 
Yok. 

Sayın Komisyonun, hu madde ile ilgili bir açık
laması?.. Yok. 

Madde 2'yi Geçici Madde 1 ile oylarınıza sunu
yorum: Kaibul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilm iş
tir. 

MADDE 3. — (Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler.. Etmeyen
ler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — JJu Kanunu Bakanlar Kurulu yü
rütür. 

ıBAŞKAN — Maddeyi kabul edenler.. Etmeyen
ler.. Kabul edilmiştir. 

(Kanunun tümünü oylamadan önce Teklifin leh 
ve aleyhinde konuşmak isteyen: sayın üyeye söz ver
mek istiyorum. 

(Buyurun ISayın IKuzuoğlu. 
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(A. FEHMİ KUZUOĞUU — Bu Kanunla Emek
li Sandığı ne bir binayı satın alabilir, ne kiralayabi
lir; yaptırmak zorundadır. Arz ederim. 

BAlSjKAN — Teşekkür ederim. 
(Başka bir görüş?... Yok.. 
Kanun Töklifinin tümünü oylarınıza sunuyo

rum!: Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kanun Teklifi ka
bul edilmiştir. Hayırlı ve uğurlu olsun. 

Teşekkür ediyorum Sayın Amikoğlu. 
(Komisyona teşekkür .ediyorum.. 
5., — 1730 sayılı Yargıtay Kanununun Bazı Mad

delerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Ek ve Ge
çici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve 
Adalet Komisyonu Raporu. (1/10) (S. Sayısı !: 87) (1) 

BAŞKAN — 1730 sayılı Yargıtay Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna 
Ek Ve Geçicıi Maddeler Eklenmesine Dair Kanun 
Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu üzerinde gö
rüşmelere başlıyoruz. 

ISayın Komisyonun yerini almasını rica ediyorum. 
Sayın Bakan buradalar. 
Raporun okunup, okunmaması hususunu oyla

rınıza sunuyorum. Kabul edenler.. Etmeyenler.. Ra
porun okunması kabul edilmiştir. 

(Adalet Komisyonu Raporu okundu). 
IBAŞKIAN — Tasarının tümü üzerinde söz almak 

isteyen sayın üyemiz?.. 
IBuyurunuz Sayın Gürbüz. 
ÖZER GÜRBÜZ — Sayın Başkan, Danışma 

Meclisinin sayın üyeleri; 
Sİ < 6 < 1973 günü, 1730 sayı ile yürürlüğe giren 

Yargıtay Kanunu, 8 yılı aşkın süredenberi uygulan
maktadır. )Bu süre içerisinde bazı aksaklıkları ve bazı 
•eksiklikleri çıkmıştır. Hazırlanan ve 'bugün incele
nen Yasa Tasarısı, 'bu aksaklıkları gidermek ve boş
lukları doldurmak amacıyla hazırlanmıştır. 

Tasarıyı geneliyle olumlu bulmaktayım. Yenilik
leri ve değişiklikleri, gerekçede de belirtildiği gibi 
şöylece özetleyebilirim: 

iBazı yeni üniteler getirmektedir Tasarı. Yayın 
(Kurulu, Tabiplik, Eğitim ve Sosyal tşler. Müdürlüğü 
gibi. Tasan, yine Birinci Başkanlık Divanı üye sa
yısını, yedekleriyle birlikte 6'dan 12'ye, Yargıtay 
Yönetim Kurulu üye sayısını ise, yine yedekleriyle 
birlikte 6'dan 8'e çıkarmaktadır. Dairelerinin görev
lerine bazı değişiklikler gelmektedir. Bu değişiklik-

(1) 87 S, Sayılı Basmayazı tutanağın sonunu ek
lidir* 

ler de uzmanlık ve daireler arasındaki iş bölümü 
ve işin dalha çabuk yürütülmesi dikkate alınmıştır. 

Tasarı, yenilik olarak Cumhuriyet Başsavcısının 
itiraz ettiği daire kararları için oy hakkı olmamak 
kaydıyla, Genel Kurula katılmasına imkân vermek
tedir. Bunu olumlu bulmaktayız. Çünkü, böylece 
Cumhuriyet Başsavcısı, ya da Cumhuriyet Başsav
cı Vekili itiraz ettiği bölümü izlemek ve gereğinde 
açiklamada bulunabilmek imkânına sahip olacak
tır. 

Yine, Yargıtay'a gelen dosyaların bazı usuli ek
siklikleri için beklediği görülmekteydi. Her ne ka
dar pratikte öncelikle bunlara bakılmakta idiyse de 
yasa bunu da önermektedir. 

IDurum şöyledir : 
İBazen temyiz süresini geçen bir dosya gelmek

tedir, bazen temyiz (harcı yatırilmamıştır, buna 
benzer eksiklikler için dosya beklemekteydi. Yine 
bir madde ile bu tip eksikliklerin öncelikle incele
nip, dosyanın beklenmesi önilenmektedir. 

Yasadan sonra uygulanması gereken Yargıtay 
Büyük Genel Kurulu ile îçtihatı Birleştirme Hukuk 
ve Ceza Genel Kurul kararlarında oy sayısında de
ğişiklik yapılmıştır. Daha önceden oy sayısı ilk 
müzakere için 2/3, ikinci için yarıdan bir fazla 
idi. Şimdi gelen değişiklikle iki müzakere için 
2/3 oy aranmakta, üçüncü için yarıdan bir fazla 
aranmaktadır. 

Yargıtay'ım yer yer boş üyelikleri olmaktadır. 
'Halen 50'ye kadar varmaktadır boş üyelik. Bunun 
seçiminin ne zaman yapılacağı önceki Yasada belir-
lenmemliştir. Yeni Tasarı, «boş üyelik sayısı 4'ü bul
duğundan» gibi belirli (bir ırakamla. «Üç ay içinde 
yeni üyelerin seçilmesi» zorunluluğunu getirmiştir. 

Yine adli ara vermede nöbetçi daireye, Hukuk 

Dairesine, (Hukuk Genel Kuruluna yapılan tehiri icra 
işlemlerinin, yürütmeyi durdurma işlemleri hakkında 
karar verme imkânını vermiştir. 

Yine çok beğendiğimiz 13 Temmuz gününü «Yar
gıtay Onur Günü» olarak belirlemiş ve emekli 
olan Yargıtay üyelerine «hizmet belgesi, onur bel
gesi» gibi, yaptığı hizmetlere bir kalıcı nitelik vere
cek bölge vermeyi öngörmektedir ki, bir vefa örneği 
olarak yıllarını adalet mesleğine veren hukukçulara 
karşı gösterilmiş güzel bir davranış olarak görmek
teyim. 

Adalet Komisyonunun Tasarı üzerinde yaptığı' 
değişiklikleri olumlu ve Tasarıya daha işlerlik ge
tirici nitelikte bulmaktayım. 
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Yine Bakanlıkça da ilke olarak (benimsenen is
tinaf Mahkemeleri Yasasının da bir an önce (gelme
mesini diliyoruz. Çünkü bu Yasa geldiğinde Yar-ı 
gıtay'ın yükü biraz daha inecek, Yargıtay içtihat 
yaratma özelliğine biraz daha kavuşacaktır. 

iBu nedenlerle Tasarıyı olumlu bulduğumu bildi
riyor, tüm Kurula derin saygılar sunuyorum. (Al-
küşlar) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Gökçe, 

AÖBAS GÖKÇE — Sayın Başkan, değerli ar
kadaşlarım; 

Çok önemli bir Yasayı görüşmeye (başladık. Ben 
bu Yasa Tasarısını dtün salbah elde edebildim, Evvelsi 
gün geç vakitlere kadar burada olmama rağmen gardı-
rolbuma konulmamıştı. Sorduğum 'birçok arkadaşlar 
da beni teyit ettiler. Dün sabaha kadar 'bu gardırop
larımıza girmemişti. 

IBU kadar kapsamlı, bu kadar geniş, üstünde bu 
kadar inceleme yapılması gereken bir Tasarının içtü
züğün amir hükümlerine rağmen, 48 saat geçmeden 
görüşülmeye açılmasını hen uygun görmüyorum. 

/Bilemiyorum 'belki Sayın Başkanlık Dîvanımız (da
ğıtım tarihi 5.3.119812' diye yazılı) süresinde dağıtıma 
vermlişltir, dağıltılmarnııştır; onu Memeni, 

Şimdi, elimizdeki Taslarının okunması hile en az 
yarım gün alır. Bu Tasarıyı dkuyacaksınız, üzerinde 
imali fikredeceksiriiz, 'bu mümkün değil. Bugün geç 
vakitlere (kadar gelmiş Ibulunuyoruz. Ben bunun mü
teakip Birleşime ertelenimesinli teklif ediyor, takdirle
rinize sunuyorum. 

Bununla ilgili önergem var. 
Saygılarımla. 

(BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
(Bir gerekli izahatı vermek 'lüzumunu görüyorum. 

Sizlere 8 Mart Pazartesi günü dağıtılan «Gelen 
Kâğılt» landa, Ibunun dağıtım tarihinin 5.3.19182 olduğu 
gösterilmistör, 5.3İ982 tarihinde dağıtıldığı gösteril-

10 * 3 , 1982 O : 2 

mistir. Nitekim yanımdaki Sayın Divan Üyesi, Cuma 
günü hu Tasarıyı aldığını (ifade etMektedir. 

Yine aynı şekilde, bugünkü gündem maddesinde 
de dağıtım tarihi 5.3.19812 olarak görülmektedir. Bu
ttun buna rağmen, 'değerli üyelerimiz/in bu konuda bir 
tereddüdü var ise, bazı 'dolaplara geç atılmış ise şüp
hesiz saat 19.00'a gelmektedir, Celseyi yarına talik 
ederiz ve görüşmelere yarın devam ederiz. 

AJBBAS GÖKÇE — (Sayın (Başkanım.., 
(BAŞKAN — Buyurun Sayın Gökçe. 
AJBBAS GÖKÇE — Sayın Başkanım, Sadece bu 

teklif ve tasarıların dağıtılması konusu değil. Buyur
dunuz ki, «Divan Üyemiz de 5'inde dağıtıldığını teyit 
ediyorlar.» Buraya gelen pöslta hile Divan Üyeleri
mize bizden bir gün evvel, 1,5 gün evvel geliyor, mü
şahede ediyoruz. 

Mesela, hepimize aynı yerden gönderilen dergiler 
var. Divan Üyelerimizde okuyoruz, aradan 1-2 gün' 
geçiyor, bizim gardıroplarımıza geliyor, 

(Saygılar sunarım. 

'BAŞKAN — Sayın Gökçe, şüphesiz (bir gerçeği 
dile getiriyorsunuz. Yalnız şunu ifade edeyim, Cuma 
günü dağıtılmış olan bir kanun tasarısı, diğer dolaplara 
Pazartesi günü atılmış ola'bilir. Atılmaması da..» 

ABBAS GÖKÇE — Elinde olmayan arkadaşları
mız da var. 

(BAŞKAN — Atılmaması da, 'biraz evvel ifade et
tim; «ıbazı 'dolaplara atılmış bazı dolaplara atılma
mış da olabilir. Bu 'Mbarla saat 19,00'a gelmiştir», 
cümlemi (böyle 'tamamladim müsaade ederseniz, Saat 
19.00'a gelmiştir, esas itibariyle de mesaimizin 19.00'-
da Ibifetdğinli de bilmekteyiz, 

(Bu i'tiibarla, müzakerelere yarın devam etmek üze
re hu IBirleşimi 1(1 Mart 1982 Perşemlbe günü saat 
14j0t0Htte; (toplanmak üzere kapatıyorum. 

Teşekkür ederim: 

Kapanıma Saati: 19.00 

• • 
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Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Somali Demokratik Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ekonomik ve 
Teknik İşbirliği Anlaşmasuıın Onaylanmasınam Uygun Bulunduğun» Dtalr Kanun Tasarısına (S. S.: 90) 

Verilen Oydonn Sonucu 

Üye sayısı 
Oy verenler 
Kabul edenler 
Reddedenler 
Çelktoserlar 
Oya (katılmayanlar 
Açık üyelikler 

16<3 

.11314 
4134 

(Kabul edilmiştir) 

(Kabul Edenler) 

Hamdi Açan 
Halil Akaydın 
Melhmet Akdemir 
Eşref Akınoj 
Mahmut Akkılıç 
AJâeddin Aksoy 
Semen Afldyol 
Ertuğrul Alattı 
Orhan AÜdıkaçtı 
Tevük Fikret Alpaslan 
Aü Nejat Atpat 
Mustafa Alpdündar-
Yavuz Altop 
Hikmet Altuğ 
lisana ıAxW 
Aydemir Aşkın 
E. Yıldanım Avcı 
EHhem Ayan 
Nurettin Ayanoğlu 
Mehmet Aydar 
İmren Aykut 
FuatAagur 

n 
Remzi Banaz 
İbraıhim Barangü 
Şükrü Başbuğ 
Reoaî (Battunalt) 
Rıfat Bayazjt 
Muhsin Zekai Bayer 
Ordoğan Bayıkl 
Orhan Baysal 
Necip Bilge 

M. Nedim Bilgiç 
a 

Mahir Canova 
Orhan Civelek 

Zeki Çakmakçı 
D 

Bekir Sami Oaçe 
Kemal1 Dal 
İsmail Hakkı Demirci 
Ali Dikmen 
Ahmet Senıvar Doğu 

Muzaffer Ender 
A, Nedim Eray 
Sadi Erdem 
Ahdülkadir Erener 
Feridun Ergin 
Akif Erginay 
Hamza Enoğlu 
SGiyaımiî İBtlseBcj 
Adnan Ersöz 
Halil Ertem 
Azmi Eryılmaz 
Halil Evliya 

m 
Feyzi Feyzioğtu 
Ayhan Fırat 

G 
Necdet Gdboloğlu 
Halil Gelendost 
Kamer Genç 

Abdurrahrnan Ali Girmen 
Albbas Gökçe 
İhsan Göksel 
İbrahim Göktepe 
Abdullah Pulat Gözülbüyük 
S. Feridun Güray 
1. Doğan Gürbüz 
özer Gürbüz 
Halil Erdoğan Gürel 
Turhan Güven 

H 
Mehmet Hazer 
Ali Mazhar Haznedar 

I 
Rafet İbrahimoğlu 

Mehmet Kanat 
Selçuk Kantarciöğlu 
RahMKjarahlaisanoğlu 
Halil İbrahim Karal 
Cevdet Karslı 
M. Mümin Kavalaü 
Süleyman Sırrı Kırcah 
M. Uıtkan Kooatürk 
Nihat Kubilay 
Turgut Kunlter 
Serda Kurtoğlu 
A. Fehmi Kuzuoğlu 

M 
Recep Meriç 
Enüs Muratoğlu 
Avrü Müftüoğlu 

N 
Necmettin Narhoğlu 

O 
R. Adli Onmuş 
Turgut Oral 
Ajdnan Önel 

O 
Feridun Şakir Öğünç 
Ertuğrul Zekai ökte 
Nazmi önder 
Tülay öney 
Teoman Özalp 
Salih Necdet özdoğan 
Hamdi özen 
Nuri özgöker 
Zeki özkaya 
M. Yılmaz özman 
Nermin öztuş 
Fahri öztürk 
Kâzım öztürk 

D 
Mehmet Pamak 
Evliya Parlak 
Atalay Peköz 

S 

Hilmi Sabuncu 
Muzaifer Sağışman 
Ahmet Samsunlu 
M. Talât Saraçoğlu 
Paşa Sanoğlu 
Ahhıet Sarp, 
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Hayrullah Seçkin 
Dûndan Sayen 
A. Lâmi Süngü 

A. Avni Şahin 
İbrahim (Şenocak 

Mustafa A. Aysan 

C 
AbdülbaM Cebeci 
Ender Öner (iz.) 

A< Güngör Çakmakçı (tz.) 
Cemil Çakmaklı 

D 
Vehbi Muhlis Dabakoğhı 
(Rapor) 

Ragıp Tartanı 
M. Ali öztürk Tekeli 
Cavidan Tercan 
Tandoğan Tokgöz 
Lütfullah Tosyalı 
Aydın Tuğ 
Türe Tunçbay 

Cahit Tuftum 
Şadan Tuzcu 
Bekir Tünay t 

U 

M, Fevzi Uyguner 
.V 

Isa Vardal 

(Oya Katılmayanlar) 

Fikri (Devrimseli (Rapor) 
Recai Diroçer (tz.) 

G 

Feyyaz Gölcüklü 
Hayati Gürtam 
Vahap Güvenç 

H 
BeşSr Hamitoğulları 

Sadi Irmak (Başkan) 

1 
A. Asım İğneciler 
Salih İnal (Rapor) 
Fenni Isİimyel (ıBışik. V.) 

K 
M, Vefik Kitapçığil (Bşk. V.) 
Mehmet Velüd Koran 

İsmail Şenıgün 

T 

Turgut Tan (iliz.) 

Yi 

Osman Yavuz 
Muammer Yazar 
Turgut Yeğenağa 
Zeki Yıldırım 
Fuat Yılmaz 
Namık Kemal Yolga 

U 

Hidayet Uğur 
Bahtiyar Uzunoğlu 

SI 

Şerafettin Yarkın 
Abdurrahman Yılmaz 
(Rapor) 
Mustafa Yücel (Rapor) 

Halit Zarbun 

»>••-« 
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I 

Fikri Arıkan ile Keonal özdömür Halklaım^daki ölüim Cazalajnjnın Yerimle Getirüm^skıle Daür Kamun Tasa
rısınla (S. S.: 97) ıVıeıiilen Oylamn Somuıcu 

Üye sayısı 
Oy verenler 
Kabul edenler 
Reddedenler 
Çe(k|ilm)sleirlıe|rı 
Oya katılmayanlar 
Açık üyelikler 

160 
1İ2J8İ 

«ııaa 
2 
3 

3ı2 

(Kabul edilmiştir) 

(Kabul Edenler) 

A1 

Hamdı Açan 
Halil Akaydın 
Mehmet Akdemiri 
Eşref Akıncı 
Mahmut Akkılıç 
Alâeddin Aksoy 
Şeoieıt Aikyol v 

Orhan Akhkaçtı 
Tevliık Fikret Alpaslan 
Ali Nejat Alpat 
Mustafa Alpdündar 
Yavuz Altop 
Hilkmuelt Aluğ 
İsmail Arar 
Aydemir Aşkın 
E. Yıldırım Avcı 
Etlhem Ayan 
Nurettin Âyanoğlu 
İmren Aykut 
Fuat Azgur 

« 
Remzi Banaz 
İbrahim Barangil 
Şükrü Başbuğ 
Rleelafi Baituralp 
Rıfat Bayazıt 
Muhsin Zekai Bayer 
Erdoğan Bayık 
Orhan Baysal 
ıM. Nedim 'Bilgiç 

G 
Malhir Canova 
Orhan Civelek 

Zeki Çakmakçı 
Cemil Çakmaklı 

D 
Bekir Sami Daçe 
Kemal Dal 
İsmail Hakkı Demirci 
Ali Dikmen 
Ahmet Senvar Doğu 

E 
Muzaffer Ender 
A. Nedim Eray 
Sadi Erdem 
Feridun Ergin 
Akif Erginay 
Hamza Eroğluı 
StiyamS Etosidkl 
Adnan Ersöz 
Halil Ertem 
Azmi Eryılmaz 
Halil Evliya 

F 
Feyzi Feyzioğiu 
Ayhan Fırat 

G 
Halil Gelendost 
Abdurrahman Ali Girmen 
Abbas Gökçe 
İhsan Göksel 
İbrahim Göktepe 
Abdullah Pulat Gözübüyük 
S. Feridun Güray 
1. Doğan Gürbüz 

Özer Gürbüz 
Halil Erdoğan Gürel 
Turhan Güven 

H 
Mdhmet Hazer 
Ali Mazhar Haznedar 

t 
Rafet İbrahimoğlu 

K 
Mehmet Kanat 
Selçuk Kantarcıoğlu 
Ralhlrmi Karialhaısaınoğlu 
Halil İbrahim Karal 
Cevdet Karslı 
M. Mümin Kavalalı 
Süleyman Sırrı Kırcalı 
M. Utkan Kocaitürk 
Mehmet Velid Koran 
Nihat Kubilay 
Turgut Kunter 
A. Fehmi Kuzuoğlu 

M 
Recep Meriç 
AvnA Müftüoğlu 

İN 

Necmettin Narlıoğlu 

O 

R, Adli Onmuş 
Turgut Oral 
Atönlaln; Odel 

Ö 

Feridun Şakir öğünç 
Erluğrul Zekai Ökte 
Nazmi Önder 
Teoman Özalp 
Salih Necdet Özdoğan 
Hamdi Özer 
Nuri özgöker 
ZeM Özkaya 
M. Yılmaz Özman 
Fahri Öztürk 
Kâzım Öztürk 

Mehmet Pamak 
Evliya Parlak 
Atalay Peköz 

Hilmi Sabuncu 
Muzalfer Sağışman 
Ahmet Samsunlu 
M* Talât Saraçoğlu 
Paşa Sarıoğlu 
Ahmet Sarp 
Hayrullah Seçkin 
Dündar Soyer, 
A. Lâmi Süngü 

ş 
A. Avni Şahin 
İsmail Şengün 
İbrahim Şenocak 
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1! 
Ragıp Tartanı 
M. AM Öztürk Tekeli 
Cavidan Tercan 
TandJoğan Tokgöz 

Şaldan Tuzcu 
Bekir Tünay 

U 
M. Fevzi Uyguner 
Bahtiyar Uzunoğlu 

Ertuğrul Alatlı 

Serda Kurtoğlu 

V 
İsa Vardal 

Yi . 

Osman Yavuz 

{Reddedenler) 

G 
Kamer Genç 

(Çekimserler) 

Lütf ullah Tosyalı 
Türe Tunç/bay 

Muıammen Yazan 

Zeki Yıldırım 

Fualt Yılmaz 

Namık Kemal Yolga 

(Oya Katılmayanlar) 

A 
Menime* Aydar 
Mustafa A. Aysan (B.) 

B 
Necip Bilge 

C 
AbdülbaM Cebeci 
Ender Ciner (İz.) 

'A, Güngör Çaktoakçı (İz.) 
D 

Vehbi Muhlis Dabakoğlu 
(Raporlu) 
Fikri Devrimseli (Rapor) 
Recai Oinçer (tz.) 

E 

Abldülkaidir Brener 

O 
Necdet Gdboloğlu 
Feyyaz Gölcüklü 
Hayati1 Gürtanı 
Vahap GüVenç 

H 
Be§)ir Hamîtoğulları 

I 

Sadi Irmak (Başkan) 

t 
A. Asım İğneciler 
Salih Ünal (Riapor) 
Fenni Jjsliımyeli (Bfk. V.) 

K 
M, Vefik Kitapçıgil (Bşk. V.] 

İM 
Enis Muratoğlu 

ö 
Tülay öney 
Nermin öztuş 

X 
Turgut Tan (İz.) 
Aydın Tuğ 
Cahit Tutum . 

U 

Hidayet Uğur 

.Yİ 

Şerafettin Yankın 
Turgut Yegeaağa 
Abdurrahman Yılmaz 
(Rapor) 
Mustafa Yücel (Rapor) 

Z 

Halk Zarbun 

» > • • • « 
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DANIŞMA MECLİSİ 
GÜNDEMİ 

65 NCİ IBtRLBStM 

10 Mart 1982 Çarşamba 

Saat : 14.00 

1. — 'BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SU
NUŞLARI 

12. •— SEÇİM 

3. — OYLAMASI YAPILACAK l^LER 

4. — IKANUN TASARI VE, TEKLİFLERİ İLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN İŞLER 

1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti! ile So
mali Demokratik Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Elkonomilk ve Tdkni'k İşbirliği Anlaşmasının Onay
lanmasının Uygun ıBuluriduğuna Dair Kanun Tasarı
sı ve Mali İşler, İktisadi İşler ve Milli Savunma, İç
işleri ve Dışişleri Komisyonları raporları, (il/34) 
(S. Sayısı: 90) (Dağıtma tarM : 3 .. 3 . 1982) 

2. —- Fikri Arı'kan ile Kemal Özdemir halklarm-
'd!aM Öltüm Cezalarının Yerine Getirilmesiine Dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu. (3/22) 
(S. Sayısı: 97) '(Dağıtma tarihi -: 8 . 3 . 1982) 

3. — Danışma Meclisi Üyesi Nurettin Âyan-
oğlu ve illi arkadaşının 5434 sayılı TC Emekli San
dığı Kanununa Ek Maddeler ile !Bir Geçici Madde 
Eklenmesine Dair Kanun Teklifli ve Bütçe - Plan 
Komisyonu Raporu. <2/6) (S. Sayısı : 94) (Dağıtma 
tarihi : 5 , 3 . 1982) 

4. — 1!730 sayılı Yarigı'tay Kanunumun Bazı Mad
enlerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Bk ve Ge
çici M'adldeler BJcl'enm'eisine Dair Kanun Tasarısı ve 
Adalet Komisyonu Raporu, <I1/10) (S. Sayısı : 87) 
(Dağıtma tarM : 5 . 3 .1982) 

....>... > • - < ' ...<... 





DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 99 

Afganistan'dan Pakistan'a Sığınan Türk Soylu Göçmenlerin Tür
kiye'ye Kabulü ve İskânına Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, 
Ulaştırma, İmar ve İskân, Turizm ve Tanıtma, Mali İşler, Adalet, 
Tarım ve Orman, Köy İşleri ve Kooperatifler Komisyonlarından 
2'şer Üye, Milli Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonundan 
3 Üye Alınmak Suretiyle Kurulan Geçici Komisyon Raporu. 

(1 /147) 

TC 
Başbakanlık 24 Şubat 1982 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Başkanlığı 
Sayı : K.K.T.D. 18/101-1179/01719 

DANIŞMA MECLİS! BAŞKANLIĞINA 

Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 20 . 2 . 1982 tarihinde karar
laştırılan «Afganistan'dan Pakistan'a Sığınan Türk Soylu Göçmenlerin Türkiye'ye Kabulü ve tskânına Dair 
Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Bülend ULUSU 

Başbakan 

G E R E K Ç E 

1979 yılı Aralık ayında Afganistan'ın 'Sovyetler Birliği tarafından işgal edilmesi sonucunda, Afganistan'ı 
terk edip Pakistan'a sığınan mülteci sayisı ilki mülyona ulaşmış durumdadır. 

Pakistan'a sığınan mülteciler arasında Afganistan'ın Kuzey bölgelerinden gelmiş Türk soylular da bulun-
mlalfctadır. 

Pakistan'daki kamplarda zor şartlar altında yaşayan Türk soylu mültecilerin Türkiye'ye getirilmeleri, yurt 
dışındaki Türkler üzerindeki moral etkisi ve Türkiye'nin uluslararası itibarı ve 'tanıtılması yönünden, büyük fay
dalar sağlayacaktır. 

Bu göçü gerçekleştirmek için yürürlükteki mevzuatımız yetersizdir. 

Getirilecek mültecilere taşınmaz mal verilmek suretiyle iskânlı olarak yerleşmelerinin sağlanması en kısa. 
zamanda üretici duruma gdtlirilmelerini temin edecek koordinasyona imkân verilmesi, mal'i kaynak yaratılma
sı, göçün bir defaya mahsus olarak yapıldığının belirtilmesi gerekmektedir. 

Bu nedenle, yasal bir düzenlemenin yapılması zorunlulu|u ortaya çıkmıştır, 
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MADDE GEREKÇELİERt 

Birinci madde ile; Türkiye'ye getirilecek Türk soylu Afgan ailelerinden iktisaden zayıf olanlarının, ta
şınmaz mal verilmek suretiyle iskânlı göçmen olarak kabul edilmelerine imkân sağlanmaktadır. Mali ve ikti
sadi durumları iyi olanlar ise serbest göçmen olarak kabul edileceklerdir. 

İlerideki benzer uygulamalar için müktesep hak sorunu yaratmamak maksadıyla bu göçmenlerin kabulleri
nin bir defaya mahsus olarak yapılacağı behrtilmiştir. 

Göçmenlerin kabul ve iskânlannfda, ıbu karar ile 2S10 sayılı ı«îskân Kanununun» ve 1306 sayılı «2510 
sayılı îskân Kanununa Ek Kanuni»! hükümleri uygulanacak ve bunların "iskânları borçlandırılmak suretiyle 
yapılacaktır. 

ikinci madde; Göçmenlerin, kabul, nak'il, iskân, çevre ile kaynaşma ve eğitim ve dağlık sorunlarının çözüm
lenmesi bir çok Bakanlık ve kuruluşun çalışmalarını gerektirmektedir. 

Göçmenlerin kısa süre İçinde Türkiye'ye intibaklarının sağlanması, üretici duruma getirilmeleri ve ortaya 
çıkabilecek problemlerin halli ve ilgili Bakanlık ve Kuruluşlar arasında gerekli koordineyi temin için bir Üst 
Komisyon kurulması yoluna gidilmektedir. 

Ayrıca Üst Komisyona bağlı olarak 'illerde de alt komisyonlar kurulacaktır. 
Üçüncü madde; Üst ve Alt Komisyonların görevleri sayılmaktadır. 
Dördüncü madde; Üst Komisyonun aldığı kararlar İçişleri Bakanının onayı ile kesinleşecektir. 
Bu kararlarla görev verilen Bakanlık ve kuruluşların, kendilerine düşen görevleri aksatmadan ve öncelik

le yerine getirilmeleri tabii görüldüğünden bu konuda, ayrıca bir hüküm götlirilmesine gerek duyulmamıştır. 

Beşinci madde; 2510 sayılı İskân Kanununun 3>1 nci maddesi göçmenlerin beraberlerinde getirecekleri eşya
lardan belirli bir kısmını gümrük vergisinden muaf tutmuştur. 

Tasarida ise; Pakistan'dan gelecek göçmenlerin ekonomik durumlarının bir an önce düzeltilmesi amacıyla, 
getirecekleri tüm eşyanın gümrük vergisinden muaf 'tutulması yoluna gidilmektedir. 

Getirilecek eşyanın belgelenme şekli Üst Komisyonca belirlenecektir. 
Üst Komisyon bu halde, beyan esasını dahi belgeleme şekli olarak kabul edebitocekitiir. 
Altıncı madde; Gerekli masrafları karşılamak için konulacak ödenek konusunu ve bununla ilgili işlemleri 

düzenlemektedir. 
Yedinci madde; Yürürlükle ilgilidir. 
Sekizindi madde; Yürütme ite ilgilidir. 

Danışma Meclîsi (S. Sayısı : 99) 
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Geçici Komisyon Raporu 

TC 
Danışma Meclisi 
Geçici Komisyonu 

Esas No. : 1/147 
Karar No. : 2 

9 Mart 1982 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Afganistan'dan Pakistan'a Sığınan Türk Soylu Göçmenlerin Türkiye'ye Kabulü ve İskânına Dair Kanun 
Tasarısı ve gerekçesi dle konuya ilişkin belgeler ilgili Bakanlıklar temsilcilerinin de katılması ile Komisyonu
muzca incelenip görüşüldü. 

Tasarının tümü Ve maddeleri ayrı ayrı tartışıldı, gerekçesi uygun görüldü. 
Tasarının üçüncü maddesinin ikinci fıkrası müstakil dördüncü madde haline getirildi ve müteakip mad

delerin numaraları da buna göre değiştirildi. 
Buna göre, beşinci ve altıncı maddeler değiştirilerek, yedi, sekiz ve dokuzuncu maddeler de aynen kabul 

edildi. 
Raporumuz Danışma Meclisi Genel Kuruluna sunulmak üzere saygı ile arz olunur. 

Halil İbrahim KARAL 
Başkan 

Doğan GÜRBÜZ 
Kâtip 

Erdoğan BAY1K 
Üye 

A vni 

5 nci 

Bekir Sami D AÇ E 
Başkanvekili 

Hidayet UĞUR 
Üye 

İsa VARDAL 
Üyq 

Toplantılarda bulunamadı. 

M. Velid KORAN 
Sözcü 

Lütfullah TOSYALI 
Üye 

Hayati GÜRTAN 
Üye 

İmzada bulunamadı. 

MÜFTÜ OĞLU Halit ZARBUN 
Üye 

maddede yapılan 
değişikliğe karşıyım. 

Üye 

Danışma Mecfsi (S, Sayısı : 99) 
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HÜKÜMETTİN TEKlİFl 

Afganistan'dan Pakistan'a Sığınan Türk Soylu Göçmenlerin Türkiye'ye Kabulü ve İskânına Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Afganistan'daki olaylar nedeniyle Pakistan islam Cumhuriyetine sığınmış Türk Soylu Afgan 
ailelerimden, Türkiye'ye yerleşmek isteyenler, bir defaya mahsus olmak üzere, serbest veya iskânlı göçmen ola
rak kabul olunabilirler. Bunların kabulleri ve iskânları, hu Kanun ile 2510 sayılı «İskân Kanunu» ve 1306 sa
yılı «2510 Sayılı iskân Kanununa Ek Kanun» hükümlerine göre ye borçlandırılmak suretiyle yapılır. 

Gayrimenkul verilerek yapılacak iskânda vali veya kaymakamlar temlike yetkilidir. Temlik cetvelinde aile
nin bütün fertleri eşit hisselerle belirtilir ve tapuya da temlikteki gibi tescil edilir. 

MADDE 2. — 3 ncü maddede (belirtilen görevleri yapmak üzere; içişleri Bakanlığının koordinatörlüğün
de, Genelkurmay Başkanlığı, Dışişleri, Maliye, Milli Eğitim, Sağlık ve Sosyal Yardım, Gümrük ve Tekel, 
Ulaştırma, Tarım ve Orman, İmar ve Iskan, Köy işleri ve Kooperatifler Bakanlıkları, Devlet Planlama Teşki
latı Müsteşarlığı, Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı ve Türkiye Kızılay Derneği Genel Başkanlığı yetki
lilerinden oluşan bir Üst Komisyon kurulur. 

Üst Komisyona bağlı olarak, içişleri Bakanlığınca belirlenen illerde valinin veya görevlendireceği kişinin 
başkanlığında, konunun özelliği dikkate alınarak birinci fikrada yazılı Bakanlıkların ve Kuruluşların o ildeki 
sulbe ve kurum başkanlarının iştirak edeceği alt komisyonlar kurulur. 

MADDE 3 — İ4 Üslt Komisyonun görevleri şunlardır : 
a) Türkiye'ye göçmen olarak gelecek Türk Soylu Afganlıların kabul santiarını, sayılarını ve kati İskân 

yerlerini belirlemek, 
Ib) Yerleştirme ve ilskân programlarını hazırlamak, 
c) Göçmenleri üretici duruma getirmek için gereken tedbirleri almak, 
d) Ön heyetlin Pakistan'da yapacağı her türlü giderler ile göçmenlerin nakil, barındırma ve iskân mas

rafları için sağlanan ödeneğin ilgili Bakanlıklar ve Türkiye Kızılay Derneği Genel Başkanlığına aktarılacak 
miktarını belirlemek, 

e) (Başbakanlık ve Bakanlar Kurulunca verilecek 'diğer görevleri yapmak.-

2< İllerdeki alit Komisyonlar, Üst Komlisyonun vereceği görevleri yapar., 

MADDE 4 —' Üst Komisyonun aldığı kararlar İçişleri Bakanının onayı ile kesini esir. 
Üst ve alt komisyonların çalışma şekil ve şartları ile bu kanunun uygulanmasına ilişkin konular ikinci 

maddede yer alan Genelkurmay Başkanlığı, bakanlıklar ve kuruluşların görüşleri alınarak, içişleri Ba
kanlığınca çıkartılacak bir yönetmelikle düzenlenir. 

MADDE 5 — Bu göçmenlerin TurkiyeVe getirecekleri kendilerine ait zati ve ev eşyalarının tamamı île 
mülkiyetinin kendilerine ait olduğu1, Üst Komisyonca belirlenecek şekilde belgelenen, her türlü eşya ve da
mızlık hayvan, bir defada getirilmek koşuluyla gümrük vergi ve resimlerinden (damga vergisi dahil) mu» 
aftır< 

Yukarda sözü edilen hükmün uygulanmasında, kambiyo ve Duş Ticaret Rejimi tahdit ve takyitleri aran
maz, 

MADDE 6. — Bu göçmenlerin nakil ve iskân masrafları ile düğer (giderleri için gerekli ödemekler once-
lilklıe sağlanın Bu lihtüyaçları kaırşılalmıak için; ilgili Bakanlık ve kuruluş bütçeleri içinde mevcut veya yeniden 
açılacak tertiplere MalÜye Bakanlığı bütçesinin) ilgili tertiplerinden aktarma Veya Kızılay'a ödeme yapmaya 
ve bunlarla ilgili diğer iştemlleri yapmaya Malliye Bakann yetkilidir.; 

Danışma Mecl&i (S. Sayısı : 99) 
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GEÇİCİ KOMİSYONUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Afganistan'dan Pakistan'a Sığınan Türk Soylu Göçmenlerin TikkiyeVe Kabulü ve İskânına Dan? Kanun 
Tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının birinci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının ikinci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Üst Komisyonun görevleri şunlardır : 
a) Türkiye'ye göçmen olarak gelecek Türk Soylu Afganlıların kabul şartlarını, sayılarını ve kati iskân 

yerlerini belirlemek, 
b) Yerleştirme ve iskân programlarını hazırlamak, 
c) Göçmenleri üretici duruma getirmek için gereken tedbirleri almak, 
d) Ön heyetin Pakistan'da yapacağı her türlü giderler ile göçmenlerin nakil, barındırma ve iskân mas

rafları için sağlanan ödeneğin ilgili bakanlıklar ve Türkiye Kızılay Derneği Genel Başkanbğına aktarılacak 
miktarını belirlemek, 

e) Başbakanlık ve Bakanlar Kurulunca verilecek diğer görevleri yapmak. 

MADDE 4. — İllerdeki alt komisyonlar, üst komisyonun vereceği görevleri yapar. 

MADDE 5. — Üst Komisyonun aldığı kararlar Başbakanlığın onayı ile kesinleşir. 
Üst ve Alt komisyonların çalışma şekil ve şartları ile bu Kanunun uygulanmasına ilişkin konular, ikinci 

maddede yer alan Genelkurmay Başkanlığı, bakanlıklar ve kuruluşların görüşleri alınarak, Başbakanlıkça çıka
rılacak bir yönetmelikle düzenlenir. Koordinatör İçişleri Bakanlığına verilebilecek yetkiler bu Yönetmelikte 
gösterilir. 

MADDE 6. — Bu göçmenlerin Türkiye'ye getirilmesinde sakınca görülmeyen, kendilerine ait zati ve ev 
eşyalarının tamamı ile mülkiyetinin kendilerine ait olduğu, Üst Komisyonca belirlenecek şekilde belgelenen, 
her türlü eşya ve damızlık hayvan, bir defada getirilmek koşulu ile gümrük vergi ve resimlerinden «damga 
vergisi dahil» muaftır. 

Yukarıda sözü edilen hükmün uygulanmasında, Kambiyo ve Dış Ticaret Rejimi tahdit ve takyitleri aran
maz. 

MADDE 7. — Tasarının 6 ncı maddesi Komisyonumuzca 7 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Danışma Meelsi (S. Sayısı :• 99) 



— 6 — 

(Hükümetin teklifi) 

MADDE li — 'Bu Karnin yayımı tarihinlde yürürMiğe girer, 

MADDE 8. — Bu Kanun hükümlerini Balkanfliar Kurulu yürütür. 

20 .^2 . 1982 

Başbakan 
B. Ulusu 

Devlet Bak. • Başbakan Yrd. 
Z. Baykara 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. M. N. Özdaş 

Dışişleri Bakanı 
1. Türkmen 

Ticaret Bakanı 
K. Cantürk 

Tarım ve Orman Bakanı 
Prof. Dr. S. Özbek 

Kültür ve Turizm Bakanı 
/. Evliyaoğlu 

Dev. Bak - Başbakan Yrd. 
T. Özal 

Adalet Baikaını 
C. Menteş 

Maliye Bakanı 
K. Erdem 

Sağlık ve Sos. Yrd. Bakanı 
Prof. Dr. K. Kılıçturgay 

Çalışma Bakanı 
Prof. Dr. T. Esener 

İmar ve İskân Bakanı 
Dr. Ş. Tüten 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. 1. Öztrak 

Milli Savunma Bakanı 
Ü. H. Bayülken 

Milli Eğitim Bakanı 
H, Sağlam 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
Prof. Dr. A. Bozer 

Sanayi ve Tek. Bakanı V. 
F. İlkel 

Köy. İş. ve Koop. Bakanı 
M. R. Güney 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
S. Side 

Devlet Bakanı 
M. Özgüneş 

İçişleri Bakanı 
S. Çetiner 

Bayındırlık Bakanı 
Dr. T. Öndp 

Ulaştırma Bakanı 
N. Özgür 

Enerji ve Tabii Kay. Bakam 
F. İlkel 

I 

Gençlik ve Spor Bakanı 
V. özgül 

Danışma Meclî'si (S. Sayısı : 99) 
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(Geçici Komisyonun kabul ettiği metin) 

MADDE 8. — Tasarının 7 nci maddesi Komisyonumuzca 8 nci madde olarak aynen ka'bul edilmiştir. 

MADDE 9. — Tasarının 8 nci maddesi Komisyonumuzca 9 ncu madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

' İ • ^ » » u » 1 
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DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 90 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Somali Demokratik Cumhu
riyeti Hükümeti Arasında Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaş
masının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Ta
sarısı ve Mali İşler, İktisadi İşler ve Milli Savunma, İçişleri ve 

Dışişleri Komisyonları Raporları. (1 /34 ) 

TC 
Başbakanlık 12 Şubat 1981 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 
Dairesi Başkanlığı 

Sayı : 101-756/01385 

MİLLİ GÜVETSfLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 11.2.1981 tarihinde kararlaş
tırılan «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Somali Demokratik Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ekonomik 
ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı» üe gerekçesi 
ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini emirlerine arz ederinu 
Bülend ULUSU 

GEREKÇE 

Hükümetimizin Üçüncü Dünya, bu arada Afrika ülkeleri ile ilişkilerini geliştirmek, yaygınlaştırmak ve 
çeşitlendirmek yönündeki siyasetine uygun olarak, Siyah Afrika ülkeleriyle ikili münasebetlerimizin son yıl
lara kadar sınırlı düzeyde Ve durgun kaldığını gözönüne alarak, bu ülkelerle ilişkilerimizin geliştirilmesi ama
cıyla başlatılan siyasi, iktisadi ve ticari girişimler neticesinde işbirliği imkânlarının mevcut olduğu görülmüş ve 
ülkemiz ile Somali arasında bu imkânlardan yararlanılması için ekonomik ve teknik işbirliği alanlarındaki iliş
kileri düzenlemek ve bu çerçevede yekdiğerinin sahip olduğu teknik beceriden yararlanılmasını, karşılıklı ola
rak burslar verilmesini sağlamak ve uzman değişimine olanak vermek amacıyla Somali Demokratik Cumhu
riyeti Dışişleri Bakanının ülkemize yaptığı resmi ziyaret sırasında Ankara'da 28 Kasım 1980 tarihinde bir 
«Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşması» imzalanmıştır. 

Bu Anlaşma ile, ikili ilişkilerimizde yeni ve düzenli bir gelişme beklenmektedir. 

Mal İşler Komisyonu Raporu 

TC 
Danışma Meclisi 17 Aralık 1981 

Mali İşler Komisyonu 
Esas No. : 1/34 
Karar No. : 10 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

Türkiye Cumhuriyeti ile Somaü Demokratik Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ekonomik ve Teknik İş
birliği Anlaşmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı, havalesi uyarınca Komisyonumuzun 16 Ara
lık 1981 tarihli 4 ncü Birleşiminde ilgili Hükümet temsilcileri ve M. G. K. Gen,-Sek. İhtisas Komisyonları 
Dairesi temsilcisi de hazır bulundukları halde tetkik ve müzakere olundu. 
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I - Tasarı, Türkiye Cumhuriyeti ile Somali Demokratik Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ekonomik ve 
Teknik işbirliği Anlaşmasının onaylanmasının uygun bulunmajsını öngörmektedir. 

Devletimiz 3 ncü Dünya ve bu arada Afrika ülkeleri ile ilişkilerini geliştirmek, yaygınlaştırmak yönünde 
bir siyaset uygulamaktadır. 

Siyah Afrika ülkeleri ile de belirtilen düzeyde iktisadi ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi yararlı mütalaa 
edilmiş ve Hükümetimiz ile Somali Hükümeti arasında tasarıya esas bu işbirliği sözleşmesi 28 Kasım 1980 
tarihinde imzalanmıştır. 

7 maddeden oluşan ve Devletimizin uygulamakta olduğu dış politikanın gereklerinden görülen Sözleşmeye 
esas tasarı Komisyonumuzca da milli menfaatlerimiz yönlümden değeıtlenldiriılimüş ve benimsenmiştir,: 

JT - Tasarının 1, 2 ve 3 ncü maddeleri Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Gereğinin ifası dileğiyle Yüksek Başkanlığa saygıyla sunulur. 

Süleyman Sırrı KIRCALI 
Başkan 

Hilmi SABUNCU 
Kâtip 

Muzaffer ENDER 

Mehmet HAZER 
Toplantıda bulunamadı. 

M. Velit KORAN 

İsmail ŞENGÜN 
(Başkanvekili 

imzada bulunamadı. 

Mustafa ALPDÜNDAR 

Kamer GENÇ 

Salih İNAL 

Hamdi ÖZER 

Mehmet PAMAK 
Sözcü 

Erdoğan BAYIK 

Doğan GÜRBÜZ 

Mehmet KANAT 

Ragıp TARTAN 

TC 
Danışma Meclîsi 

İktisadi İşler Komisyonu 
Esas No. : 1/34 
Karar No. : 3 

İktisadi İşler Komisyonu Raporu 

21 Ocak 1982 

DANIŞMA 'MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Somali Demokratik Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ekonomik ve 
Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 'Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı Komisyonumuzun 
iki birleşiminde ele alınmış ve 7.1.1982 'Perşembe günü yapılmış bulunan ve yetkili Bakanlık temsilcisinin de 
katılmış olduğu 7 nci birleşimde tümüyle görüşülmüştür. 

Bu tasarı üzerindeki incelemeyi 'belirten Maliye Komisyonu Raporu da dikkate alınmış ve üyeler tarafın
dan Hükümet temsilcisine bu Kanunun uygulanmasına ait sorunlar yöneltilerek Anlaşmanın dördüncü mad
desinde yer alan Ortak Komisyonun ne zaman kurulacağı, Anlaşma ile ilgili politika ve hedefler ve uygulan-

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 90) 
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ması düşünülen program hakkında bilgi alınmıştır. Yapılan inceleme ve görüşmeler ve alınan bilgilerin ışı
ğında tasarının tümüyle maddelerinin ve Anlaşmanın Hükümet tasarısında olduğu gibi aynen kabulü Komis
yonumuzca uygun görülmüştür. 

Raporun Komisyonumuza havale edilen dosya ile birlikte gereği için ilişikte sunulduğu arz olunur. 

Nuri ÖZGÖKER 
Başkan 

A. Avni ŞAHİN 
Kâtip 

Nurettin ÂYANOĞLU 
Üye 

Sadi ERDEM 
Üye 

Turgut ORAL 
Üye 

M. Yılmaz ÖZMAN 
Başkanve'kili 

Ali Nejat ALPAT 
Üye 

Orhan CİVELEK 
Üye 

Halil Erdoğan GÜREL 
Üye 

Turgut YEĞENAĞA 
Üye 

Paşa SARIOĞLU 
Sözcü 

Aydemir AŞKIN 
Üye 

A. Nedim ERAY 
Üye 

Cevdet KARSLI 
Üye 

Fuat YILMAZ 
Üye 

Milli Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
TC 

Danışma Meclisi 25 Şubat 1982 
Milli Savunma, İçişleri ve 

Dışişleri Komisyonu 
Esas No. : 1/34 
Karar No. : 33 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Somali Demokratik Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ekonomik ve Tek
nik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve gerekçesi ile ko
nuya ilişkin IMali İşler ve İktisadi İşler Komisyonu Raporu ve ekli belgeler ilgili Bakanlık temsilcisinin de 
katılmasıyla Komisyonumuzca incelenip görüşüldü. 

Tasarının tümü ve maddeleri ayrı ayrı tartışıldı, gerekçesi uygun görülerek tasarı Bakanlar Kurulundan 
gelen şekliyle aynen kabul edildi. 

Raporumuz Danışma Meclisi Başkanlığına saygı ile sunulur. 

Eşref AKINCI 
Başkan 

Remzi BAN AZ 
Kâtip 

İsmail Hakkı DEMİREL 
Üye 

Abbas GÖKÇE 
Üye 

Aydın TUĞ 
Üye 

Abdullah Asım İĞNECİLER 
Başkanvekili 

İmzada bulunamadı. 

E. Yıldırım AVCI 
Üye 

Ali DİKMEN 
Üye 

Avni MÜFTÜ OĞLU 
Üye 

Namık Kemal YOLGA 
Üye 

imzada 'bulunamadı. 

Halil İbrahim KARAL 
Sözcü 

Ender CİNER 
Üye 

Adnan ERSÖZ 
Üye 

Fahri ÖZTÜRK 
Üye 

Hdit ZARBUN 
Üye 

Danışma Meclisi (S. Sayısı r 90) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Türkiye Cumhuriyetti Hükümeti İle Somali Demok
ratik Cumhuriyeti HüiküımıeıfJi Arasmda Ekonomik 
ve Teknik İşbirliği AnlaşmıaHmuı Onaylanmasının 

Uygun Bulunduğuna Daülr Kamun Tasarısı 

MADDE 1. — 28 Kasım 1980 tarihimde Ankara' 
da iimzailanmuş bulunan «Türkiye Cumhuriyeti Hükü
meti dile Somali Demiöikıüaıtiık Cumhuriyeti Hüikıüımle€ 
Arasında Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anliaşımıalsı» 
mıın onaylanması uygun bulunmuştur. 

MADDE 2. — Bu Kanun 
yününlüğe girer. 

lyaytoiılıanıdlığı tarihte 

MADDE 3, — Bu Kanun hükümlerini Baklanlar 
Kumulu yürütür. 

Başbakan 
B. Ulusu 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Z. Baykara 
Devlet Bakanı 

Prof. Dr. 1. Öztrak 
Devlet Bakanı 

Prof. Dr. M. N. Özdas 
Milli Savunma Bakanı 

Ü. H. Bayülken 
'Di'şişferi Balkanı 

/. Türkmen 
Milli Eğitim Bakanı 

H. Sağlam 
Ticaret Bakam 

K* Cantürk 
Gümrük ve Tekel Bakanı 

2?.ı Baturalp 
Tarım ve Orman Bakanı 

Prof. Dr. S. Özbek 
Sanayi ve Tek. Bakam 

Ş. Kocatopçu 
Turizm ve Tanıtma Bakanı 

L. Evliyaoğtu 
Köy tş. ve Koop. Bakam 

Af. R. Güney 
Sosyal Güvenlik Bakam 

S. Side 

1 1 . 2 . 1981 

Başibaıkan YardıimiCM V. 
K. Erdem 

IDışıişteri İBakanı 
Devlet Bakanı 
M. özgünej 

A'dalet Balkanı 
C. Menteş 

İçişleri Bakanı 
S. Çetiner 

Maliye Bakam 
X, Erdem 

Bayındırlık Bakam 
Dr. T, önalp 

Sağlık ve Sos. Yrd. Bakam 
ProA Drv NK Ayanoğlu 

^Ulaştırma Baklanı 
İV. Özgür , 

Çalışma Bakam 
Prof. Dr, T, Esener 

Enerji ve Tabii Kay. Bakam 
5. Bingöl 

İmar ve İskân Bakam 
Dr. Ş, Tüten 

Gençlik ve Spor Bakam 
V, Özgül 

Kültür Bakanı 
Cd Baban 

MALİ İŞLER KOMİSYONUNUN KABUL 
(ETTİĞİ METİN 

Türkiye Cımıhuriyeti Hükümeti İle Somali Demok
ratik Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ekonomik 
ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylaramasmın 

Uygun Bulunduğuna Daliff Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi aynıen ka
bul edilmiştir. 

ıMADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

'MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

Danışma Meclisi '(S. Sayısı •:' 90) 



İKTİSADİ İŞLER KOMİSYONUNUN KABUL 
(ETTİĞİ METİN 

Türkiye Cumhuriyeili Hükümeti İle Somali Damok-
ratik Cumhuriyeti Hükümeti Anasında Ekonomik 
ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının 

Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 mel maddesi Kbtmisyo-
mumoızca aynen kabul edlilimıiştir. 

MADDE 2. — Taslarının 2 nci maddesi Komisyo-
iMjmuzca aynen kabul edlm'iştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maiddesi Komisyo
numuzca aynen kabul edilmiştir. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti üe Somali Demok
ratik Cumhuriyeti Hükümeti Amasında Ekonomik ve 
Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uy

gun Bulunduğuna Dalir Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci maiddesi Komisyo-t 
oumuzea aıynıen kabul iedirn'işt!ir, 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi Koimisiyo-' 
numoızoa aynen kabul edlülmiştir, 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi Komisyo
numuzca aynen kabul edilmiştir. 

Damıma Meclisi (S. Sayısı ; 90, 
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ VE SOMALİ DEMOKRATİK CUMHURİYETİ HÜKt)TvtETl 
ARASINDA EKONOMİK VE TEKNİK İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Somali Demokratik Cumhuriyeti Hükümeti (Bundan böyle Âkit Ta
raflar diye anılacaklardır) 

— Mevcut dostluk ilişkilerini güçlendirmeye arzulu olarak, 
— İki ülke arasında ekonomik ve teknik alanlardaki işbirliğini geliştirmeye kararlı olarak, 
— Böyle bir işbirliğinin karşılıklı yararlarına olacağının bilincinde olarak, 

aşağıdaki şekilde anlaşmışlardır, 

MADDE — I 

Âkit Taraflar Türkiye ve Somali arasında oıttakça ilgi duyulan alanlarda ekonomik ve teknik işbirliğinin; 
geliştirilmesini özendirmeyi ve kolaylaştırmayı yükümlenirler. 

MADDE — II 

Âkit Taraflar, kazanılan tecrübeleri ve her alanda mevcut imkânları gözönünde tutarak, işbirliği yapılL 

ması arzulanan çeşitli sektörleri karşılıklı anlaşmayla tespit edeceklerdir. 

MADDE — III 

İki Taraf arasındaki işbirliğini belirleyecek olan anlaşmalar ve düzenlemeler yürürlükte olan yasalara 
uygun yapılacaktır. 

MADDE — IV 

Bu Anlaşmanın uygulanması bir Ekonomik ve Teknik İşbirliği Ortak Komisyonu eliyle izlenecektir. 
Sırasıyla bir yıl Türkiye'de, bir yıl Somali'de olmak üzere toplaniacak olan adı geçen Komisyonun işlevi 

iki ülke arasındaki işbirliğini gözden geçinmek, değerlendirmek ve artırmak için tavsiyelerde bulunmak ola
caktır. 

MADDE — V 

Âkit Taraflar karşılıklılık ilkesine göre, iki ülke arasında teknik işbirliğinin gelişmesini özendirecek ve 
teknik bilgi, uzman, teknik öğretim ve eğMm kolaylıkları, belge ve tanıtma alanlarında istemlerini karşılamak 
üzere olanaklar elverdiğince birbirlerine yardım etmek için çaiba sarf edeceklerdir. Bu amaçla, Âkit Taraflar, 
bu Anlaşma hükümleri çerçevesinde, gerektiğinde özgün programlar düzenleyeceklerdir. Bu programların 
akçalı ve diğer hükümleri ayrı sözleşmelerde belirlenecektir. 

MADDE — VI 

iBu Anlaşma yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak beş yıllık bir süre için geçeri olacaktır. Âkit Taraf
lardan herhangi biri bu sürenin bitiminden altı ay önce Anlaşmaya son verme arzusunu yazılı olarak açıkla-» 
madiği sürece, Anlaşmanın geçerliliği kendiliğinden ik!i yıllık sürelerde uzatılacaktır. 

« • » • • • 
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DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 97 

Fikri Ankan ile Kemal Özdemir Haklarındaki Ölüm Cezalarının 
Yerine Getirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu 

Raporu. (3 /79) 

TC 
Başbakanlık 

Özlük ve Yazı İşleri 
Genel Müdürlüğü 1 Şubat 1982 

Sayı : 19-301-02531 
Konu : ÖKim Cezası 

DANIŞMA MECLÜSt BAŞKANLIĞINA 

Birden ziyade kişiyi Öldürmek suçundan Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 1 Numara** Askeri lvhmfceme-
since verilen ölüm cezası, Askeri Yargıtay 3 ncü Dairestnin 29 . 12 . 1981 gün ve 1981/459 esas, 1981/507 «H 
yıh ilamı ile onanan Himmet oğlu 1951 doğumlu Alaca ilçesi Büyükhırka köyü nüfusunda kayıtlı Fikri 
Ankan ile Sabri oğlu 1946 doğumlu Çamhdere ilçesi YahşUıan köyü nüfusunda kayıtta Kemal Özdemir 
haldanıttia düzenlenen dosya ve M3& . Savunma Bakanlığının 29 . 1 , 1982 gün ve 1982/105-4 K/41 sayı-
h yazısının bir örneği ekte gönderilmiştir. 

Gereğini emirlerine arz ederim. 
Bülend ULUSU 

Başbakan 

Adalet Komisyonu Raporu 
TC 

Danışma Meclisi 3 Mart 1982 
Adalet Komisyonu 
Esas No. : 3/55 
Karar No. : 34 

DANİŞMA MECIİSt BAŞKANLIĞINA 

Halim Kaplan ve Veli Güneş'i aralarında vardıkları anlaşma Me ve iştirak halinde keza canavarca his şev
ki ile öldürmekten sanıklar, Çorum, Alaca Merkez Büyükhırka köyü Hane 32, Oilt 020/02, Sahife 16'da ka
yıtlı Himmet ve Döndü'den olma 9.9.1951 doğumlu bekâr okur yazar olup Ankara Bademli Dere Bağcılar 
Mahallesi Numara 497/A da oturur halen Askeri Cezaevinde tutuklu Fikri Ankan ve Ankara, Çamlıdere 
Yahşihart köyü Cilt 045/01, Sahife 18, Hane 10'da kayıtlı Sabri ve Sare'den olma 17.11.1946 dbğümlu evli, 
cahil olup Ankara Türközii Aştkpaşa Mahallesi 540 No.'da oturur Kemal Ozdemir'in hareketlerine uyan 
Türk Ceza Kanununuh 450/3 - 5 maddeleri gereğince idam cezası ile mahkumiyetlerine mütedair Ankara Sı
kıyönetim Komutanlığı 1 No. lu Askeri Mahkemesinin 15 Temmuz 1981 gün 1981/193 Esas ve 1981/909 Ka
rar sayılı ve oybirliği ile verilen kararı Askeri Yargıtay 3 ncü Dairesinin 29.12.1981 gün ve 1981/459 Esas ve 
1981/507 Karar sayılı ve oybirliği ile verdiği kararla onaylanıp kesinleşmiş ve dosya Başbakanlığın 1 Şubat 
1982 gün ve 19-301-02531 sayılı yazısıyla gereği için Danışma Meclisi Başkanlığına sunulmuş ve Başkanlık
ça Komisyonumuza havale edilmiş olmakla Adalet Bakanlığı: temsilcisinin de katıldığı toplantıda tetkik ve mü
zakere olunmuştur-
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Mahkeme ve Yargıtay ilamlarında yazılı olduğu üzere ülkücü görüşü 'benimseyen sanıklar Fikri Ankan 
ve Kemal Özdemir'in 14-15 Ekim 1978 günü, Ankara Bağcılar Mahallesine gelen Halim Kaplan ve Veli Gü
neş'i ıkendi görüşlerine sahip olup olmadıklarım belirlemek için silahlı sorguya tabi tuttukları ve akabinde si
lah kabzası ve kunt cisimlerle vurarak her ikisini etkisiz hale getirdikleri, el ve ayaklarını bağladıktan sonra 
başlarına çuval geçirip diktikleri ve Kemal Özdemir'e ait pikapa yükleyerek İmrahor köyüne doğru götür
dükleri, yolda giderken arabayı kullanan Kemal Özdemir'in dikiz aynasından pikabın arkasında bulunan ya
ralılardan Veli Güneş'in çuvaldan ve arabadan kurtulmaya çalıştığını farkederek arabayı durdurduğu ve pi
kaptan inen Fikri Arıkan'ın pikabın arka kapağını açması üzerine Veli Güneş'in 'aşağı düşüp kaçmaya ça
lışması sırasında, Fikri Arıkan'ın elindeki silahla Veli Güneş'e müteaddit atışlar yapıp olduğu yere bırakarak 
yeniden pikapla yollarına devam ve 3 ncü İmrahor köyü civarında pikaptaki çuvalda hareketsiz duran Halim 
Kaplan'ı bir şarampoldan 'aşağı yuvarladıkları ve Fikri Arıkan'ın keza Halim Kaplan'a da bu yuvarlama ve 
atma sırasında muhtelif atışlar yaptığı Veli Güneş ve Halim Kaplan'ın bu şekilde öldürülmelerini müteakip 
aynı araçla dönüp aracı Polis karakolu civarına bıraktıkları ve akabinde Kemal Özdemir'in, pikabının çalın
dığından bahisle emniyete başvurduğu ve yapılan araştırma ve soruşturmalar sonucu olayın aydınlığa çıka
rılmış olduğu anlaşılmıştır. 

Hükümlülerden Fikri Ankan Askeri Cezaevinde tutuklu olup Kemal Özdemir ise 25.7.1979 günü tedavi 
için gönderildiği Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanlığı Hastanesinden firar etmiş ve halen yakalana
mamıştır. 

Yukarıdaki izahlar muvacehesinde her iki hükümlü hakkında verilen idam cezasının yerine getirilmemesin
de kamu adına herhangi ıbir yarar görülmediğinden, Komisyonumuzca Anayasanın 64 ve Danışma Meclisi 
İçtüzüğünün 86 ncı maddesi gereğince hazırlanan, Fikri Ankan Ve Kemal özdemir haklarındaki ölüm ceza
larının yerine getirilmesine dair ilişikteki kanun tasarısının Danışma Meclisine sunulmasına oy çokluğu ile 
karar verilmiştir. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere tanzim kılınan işbu rapor saygıyla sunulur. 

Rıfat BAY AZIT 
Başkan 

Serda KURTOĞLU 
Kâtip 

Çekimserim, 
(Gerekçe eklidir). 

Necip BİLGE 
Üye 

Çekimserim. 

Necdet GEBOLOĞLU 
Üye 

S. Feridun GÜR AY 
Üye 

M. Fevzi UYGUNER 
Başkanvekili 

Alâeddin AKSOY 
Üye 

Bekir Sami DAÇE 
Üye 

Halil GELENDOST 
Üye. 

İsa VARDAL 
Üye 

Enis MURAT OĞLU 
Sözcü 

İbrahim BARANGİL 
Üye 

(Bulunmadı) 

Halil ERTEM 
Üye 

A. Pulat GÖZÜBÜYÜK 
Üye 

(Bulunmadı) 

Şer afettin YARKIN 
Üye 

Çekimserim. 
(Gerekçe eklidir) 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 97) 
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ÇEKİMSERLİK OY GEREKÇESİ 

Anayasamızın yürürlükteki 11 net've 14/4 maddesine rağmen; 
Memleketimiz ceza hukukunda ölüm cezasına yer verilmiştir. Türk Hâkimi Türk kanunlarını uygulamak

tan kaçınamayacağına göre, ölüm cezasıyla sonuçlanan ilamların öteki kazai kararlar gibi infazı gerekmektedir. 
Ancak, Anayasanın 64 ncü maddesi gereği ölüm cezalarının yerine getirilmesi kanun ile mümkündür. 
Kanunkoyucu, Yargıtayın zorunlu incelemesinden sonra kesinleşmiş bir hükmün yerine getirilmesini infazın 

kanunla kabul edilmesine bağlı tuttuğuna göre, oy vermemizde hukuki tartışmalara girişilmesine, dava dosya
sının incelenmesine yer yoktur. 

Oy vermede; ölüm cezasının yerine getirilmesinin kanuna bağlanıp bağlanmayacağının değerlendirilmesi 
yapılacaktır. Bu değerlendirme hukuk dışında tamamen sosyal siyasal - vicdani bir değerlendirme olacaktır. 

Değerlendirmenin doğruluğunu sağlayabilmek için şu hususların özenle gözönünde bulundurulması gerekir : 
1. Suç sebebi ne olursa olsun, işlenen suç toplum için ne derece zararlı bulunursa bulunsun ölüm ceza

sının yerine getirilmesinde suçluya ıslah amacı yoktur. 
2. Ölüm cezasının yerine getirilmesi, suçlu için gerçekte ceza infazı anlamını taşımaz. Zira infaz ile suç

lunun vücudu ortadan kalkmaktadır. Suçlu gerçekte cezasız bırakılmaktadır. 
3. Ölüm cezasının infaz edilmemesi suçlunun cezasının affı anlamını taşımaz. O, daima ölüm cezası mah

kûmudur. Hayatını cezaevinde sürdürüp bitirmek zorundadır. Bu, işlediği suçun ağırlığına denk bir cezadır. 
Ölüm cezası hükümlüsü, infaz hukukunun suçlu lehine öngördüğü hiçbir hükümden yararlanamaz. Mesela 
şartla salıverilemez. Müebbet hapis mahkûmu da değildir, 

4. ölüm cezası mahkûmunu hayatının sonuna kadar cemiyetten tecrit ötmek cezadan beklenen içtimai 
faydayı sağlar. Ölüm cezası yerine getirilirse, insan eliyle insan hayatına, suçun işlenmesinden çok sonra son 
verilmesi nedeniyle, mahşeri vicdanda bir rahatsızlık, huzursuzluk doğar ve infazdan itibaren geçen zaman 
süresince bu vicdan huzursuzluğu gelişir, merhamete, acımaya dönüşür. Bu yönden de ölüm cezasını yerine 
getirmekte yarar yoktur. 

5. Ölüm cezasının yerine getirilmesi kanununu çıkarmak görevi Meclise verilmiştir. Meclis cezayı yerine 
getirmeme hususunda kanun ısdar edemez. Meclise verilen yetki tek yönlüdür. O halde, kanunun oluşumu 
için gerekli safhalardan birinde gerekli oyçokluğu oluşmazsa ölüm cezası yerine getirilmeyecektir. Başbakan
lık tezkeresi ilgili Meclis Komisyonuna gelip gerekli çoğunluğu sağlayamazsa infaz imkansızlaşır. Komis
yondan sonra Meclis kanatlarından herhangi birinde çoğunluk sağlanamazsa yine kanun oluşmaz infaz imkan
sızlaşır. Kanunu Devlet Başkanı imza etmezse yine infaz mümkün değildir, 

Burada bir noktayı vurgulamakta yarar vardır : Komisyonda oy verme durumunda olan bir üye «ben in
faz doğrultusunda oy vereyim, takılacaksa Meclis kanatlarında takılsın» diyememelidir. Vicdanen kanaatini 
belirtmek zorunda bulunan bir kimse, başkasının sorumluluğunu kendi oyuna dayanak yapamaz. Bunun gibi 
hâkim, «Yargıtay idama hükmetmiş, ben onların kararlarının doğruluğuna güvenerek infaz oyu kullanırım, 
hata varsa günahını hâkimler çeksin» de diyemez. Zira kanun ölüm cezası hükmü ile bu hükmün yerine geti
rilmesini birbirinden ayırmış, müstakil prosedüre tabi tutmuştur. Hüküm ile infazı birbirine karıştırarak vic
dan huzuruna varmak mümkün değildir. Oy verme görevini bu düşünce ile gereği gibi yerine getirmek im
kânı da yoktur. 

Yukarıda arz ve izah edilen hususlar gözönünde bulundurularak yapılacak değerlendirme ile Anayasanın 
64 ncü maddesinin öngördüğü ölüm cezasının yerine getirilmesi kanununun oluşturulması, kendisinden bekle
nen amacı ancak şu hallerde gerçekleştirilebilir : Suçtan doğan zarar halen devam ediyorsa, suçlu ele geçer 
geçmez yargılanıp hüküm verilmesi kaydıyla, cezanın yerine getirilmesi kanununun ısdarı gerekir. Suçlunun 
ele geçtiği anda toplum huzuruna hâkim olunacak duruma gelinmişse artık infazda ferdi - içtimai fayda yoktur, 
bilakis zarar vardır. Ormandan şehre sızan vahşi hayvan ne kadar masumu parçalarsa parçalasın, ele geçi
rilemezse hâkimiyet elden kaçırıldığı için öldürülmesine karar verilir. Bulununca karar yerine getirilir. Fakat 
biri yakalanıp demir kafese alındı mı, toplum düzenine hâkimiyet teessüs ettiği takdirde, artık vahşi hayvanı 
ifna etmek yerine onu kafeste muhafaza etmek doğru olur. öldürülmesinde hiçbir fayda yoktur. Tutsak edi
lendi! toplum düzenine hâkimiyet teessüs ettikten sonra öldürülmesi intikam hissi ile izah edilebilir, intikam ise 
Devlet olma ile bağdaşmaz. 
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ölüm cezasının yerine getirilmesi 'için kanun oluşturulması oylamasının sözkonusu olduğu günümüzde top
luma Devlet gücünün hâkim olduğu inkâr edilmez bir vakıadır. Suçluların ölüm cezalarının yerine getirilme
sinde içtimai siyasi - ferdi bir fayda bulunduğu söylenemez., 

12 Eylülden bu yana girişilen etkili operasyonlarla Devlet toplum düzenine hâkim olmuştur. Bu noktaya 
ulaşmanın gereği yerine getirilen ölüm cezalarının içtimai faydası vardır. Bugünkü infazlar için aynı fayda
nın bulunduğu söylenemez. 12 Eylülden çok önce işlenmiş suçlardan ölüm cezası giyiniş olanların bu cezaları
nın yerine getirilmesinde de bugün bir fayda bulunmamaktadır. 

Bünâ rağmen Danışma Meclisi Genel Kurulunu ve Milli Güvenlik Konseyini oylarında vicdanlarıyla haş
haşa bırakabilmek için çekimser oy kullanmakta fayda mülahaza ettiğim cihetle infazın yerine getirilmesi hu
susunda olumlu ya da olumsuz oy kullanmamayı ve Sonuç olarak çekimser kalmayı doğru gördüğümü saygıla
rımla arz ederim. 4.3.1982 

Serda KURT OĞLU 
Danışma Meclisi Adalet 

Komisyonu Üyesi 

ÇEKjfcM&ERİJKf GEREKÇESİ 

L iönce, karara çekteser kahriamitt, hakkında 'dam cezası verilen kıişiyle ve olayla huçbdr silgisi 'yok
tur. 

1i İÇto'k uzun bir 'süreden bert fikir fcmürtdm ve illke olarak, öitüm cezalarının hep 'karşısında oldum, 
Yani bir kanunla löMürmeı karartı veriimeskıü kabul edemem'işimidir. Ancak pozitif hukukumuzda bu cezaya 
yer verildiğine iğtöre, yarığı olarak yapılacak (bir şey elbettekl yoktur, 

iDiğer yarJdan iyine fikir olarak, ölüm cözasmını en müessir bir ceza olduğu da bana göre kesin değildir, 
Belkİde en müessir ceza, bir anda inıfaz e'dil'ip biten bir ceza değil, çektirilen cezaidir. IBtı nedenkklir fci, İ95Ö1 

yılından beri sık sık çıkarılan af kanunları,' cezaların çektirilmesini engelleyerek müessiriyeCini kaybettir-
miştir. 

iBöyîece, infaz edilmeyecek bir ölüm cezası sonunda, hakkında 'idam kararı verilenin, ömür ibbyu ceza-
evinlde kalmasının daha müessir bir ceza olacağını düşümnekjfceyıim. 

3. 12Î485 Sayılı Kurucu Meclis (Hakkındaki (Kanunun, Kurucu Meclisin görevlerine ilişkin 2 nci madde
sinin (d) bendinde, «..-.jkanun 'İdoyma, (değiştirme ve kaldırma suretiyle yasama (görevini yerine |getirmek> 
denilmektedir., 

(Diğer yandan Anayasanın ^A ncü mafddesinde 'de, «Kanun kaymak, değiştirmek ve kaldırmak, «mah
kemelerce verilip kesinleşen ölüm cezalarının yerine getirilmesine karar vermek T. B. İM. Meclisinin yetküe-
riridend'ir.» Ihiükmü yer alim ıştır., ıBu maddedeki, ölüm cezalarına ilişkin karar verme ktanusunda da Danışma 
Meclisinin yetkili öllduğu açıkça belli değildir. TJB^M. Meclisince bu kbnüdaki kararların bir kanunla yürür
lüğe konduğu noktasından hareket etsek fdahıi, bu takdirde 2485 sayılı Kanunun 24 ncü maddesine göre du
rumun 'incelenmesi gerekmektedir., 

Söz konusu 24 ncü maddede, Danışma (Meclisi Başkanlığına yapılacak kanun teklifi yetkisinin, (Milli 
Güvenlik (Konseyi lÜyelerime, ıBaikanlar Kuruluna ve on imzalı Danışma Meclisıiı lÜyelerdne ait olduğu hükme 
bağlanmıştır. 

Halbuki bu maddeye göre 'Danışma Meclisli Başkanlığına gelmiş bir kanun teklifi veya tasarısı bulunmayıp, 
satöeee IBaşbakanlığın bir tezkeresiyle, ölüm cezasına ait 'dosya gönderilmiştir. Öte yandan Adalet Kömls^ 
yonuna bu konuda bir tasarı hazırlama yetkisi veren içtüzüğün töö ncı malddesinin ise, yukarıda sözü edilen 
24 ncü madde hükmüne uygun bulunmadığını 'düşünmekteyim, 

IBu durumlda konu, 24185 sayılı Kanunun )1 nci maddesinin (2) nolu bendine göre karara bağlanabilir.. 
Arz ©derim* 4 .3 .1^82 

tŞerafefctin YAİRİKIN 
Danışma Meclisi Adalet , 

Komisyonu Üyesi 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 97) 
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ADALET KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Fflafi Arıkan Üe Kemal özdemjr Haklarındaki ölüm Cezajaramn Yerine GeürOınöjfae Dair, Konim 
Tasarısı 

MADDE 1. — Askeri Yargıtay 3 JICÜ Daıiresıinio 29 . 12 * 1981 gün ve 1981/459 esas ive 1981/507 
Karar sayılı ilamıyla kesinleşen, Ankara Sıkıyönıetüm Komutanlığı 1 Numaralı Askeri Mahkemesinin 15 
Temmuz 1981 gün ve 1981/193 Esas ve 1981/909 Karar sayılı hülkmü töle Türk Ceza Kûnununua 450/3-5 
maddeleri gereğince dilim cezasına mahkûm edilmiş bulunan nüfus kaydında Çorum İM, Alaca İlçesi, 
Merkez Büyükhırka Köyü, Hane 32, Oilt 020/02, Safaife 16 ıda kayıtlı Himımet oğlu Dönidü'den olma 
9 . 9 . 19511 doğumlu (Fiikri Arıklan 'ile nüfus kaydında Ankara İM, Çamlıdere İlçesi, Yafaşiıan Köyü Güt 
045/01, Sahife 18, Hane 10 da kayıtlı Sabri oğlu Sare'den olma 17 . 11 . 1946 dbğumlu Kemal özdemir 
haklarındaki ölüm cezaları yerine götirilir. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Adalet (Bakanı yürütür. 

>9<& • < • • • • 
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DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 94 

Danışma Meclisi Üyesi Nurettin Ayanoğlu ve 11 Arkadaşının 
5434 Sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa Ek Maddeler ile 
Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bütçe -

Plan Komisyonu Raporu. ( 2 / 6 ) 

Danışma Meclisi Başkaniığuıa 

5434 sayılı Türküye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunuma ek maddeler il© bir geçici maddenin eklen
mesin© dair kanun teklifimiz, ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini saygılarımızla arz ederiz. 
1 Araihk 1981 

Nurettin Ayanoğlu B. Sami DAÇE Dr. Mehmet AKDEMİR 

İsmail Hakkı DEMİREL Cahit TUTUM Turhan GÜVEN 

Recai DİNÇER A. Senvar DOĞU Avni MÜFTÜOĞLU 

Halil Erdoğan GÜREL Alâeddin AKSOY Remzi BAN AZ 

GENEL GEREKÇE 

Emeklilerden kimsesiz, bakıma muhtaç malul ve yaşlı olianilar yaşam süreleri içinde kemdi hallerimde 
kaflmaklta ve hayata bağlılıkları yalmızkğın vermüş olduğu eziklikle kopmaktadır. Buıgün yurdumuzda bazı 
özel dinlenme, bakım ve huzurevi/eni bulunmakta ise de, bunlar ihtiyacı karşılayamamakta ve sosyal devlet 
anlayışı içinde ulaşılması gereklü amaçlara yeteri' katkı da bulunmamakladır. 

Teklif île emekli, adi malullük, vazife malullüğü aylığı alanlarla dul ve yetim aylığı alanların yararlana-
bileoeği ve Emekli Sandığınca işletilecek bakım ve dinlenme evleri kurulması öngörü'kn'ektedir. 

Kurulacak dinlenme ve bakımevlerinde kalacakların masraflarının almakta oldukları emekli, dul ve ye
tim' aylıklarından karşılanması esası getirilmekle beraber, bu gibilerden masraf karşılığı alınacak miktarın 
aylıklarının 3/4'ünü geçmemesi öngörülmekte, dolayısıyla aylıklarının 1/4'i elerinde kalmakta, ayrıca, ay-
lılklarının 3/4*ü masraflarını karşılatmıayanlar için, masrafın kalan kısmının Sanidıkça ödenmesi öngörül
mektedir. 

Çarşı ve Mahalle Bekçi Teşkilatında görevi Koruma Bekçileri ve bu Teşkilatın Kâtipleri hiçbir sosyal 
güvenlik kurumuna talbi değillerken 506 sayılı Kanuna göre 1 . 3 . 1965 tarihinden itibaren Sosyal Sigortalar 
Kurumuna tabi alarak sigortala haille gdtiMllrnliislıer, biiahara Bakanlar Kurulunun 28 . 1,1, . 1970 gün ve 7/1636 
sayılı kararı ile Devlet Memurları Kanunu (657 sayılı Devlet Memurları Kanunu) kapsamına atadıkların
dan, 1, . 12 . 1970 tarihinden İtibaren de TC Bmeklii Sandığı ile ilpendirülmıişlerdJir. 

Hailen sözü geçen görevde çahşanllann bu suretle 1 . 3 . 19165 tarihinden önceki süreleri (Sosyal Sigor-
tailar Kurumuna borçlanmalar dışında) emeklriliiiklierine sayıllmalmışjtuv 

Bu teklif ile bu gibilerin emekliliklerine sayılmayan sürelerinin 5434 sayılı Kanun esaslarına göre borç-
landırıflmasıına imkân verilmektedir. 

5434 sayılı Kanunun 545 sayılı Kanunla 5.3,1965 taĵ ihtajden itibaren kaildırılaın 125 ve 126 ncı maddeleri 
gereğinee TC Emekli Sandığı ile 40 yaşımdan sonra «TevdÜaltçı» olarak ilgilenenlerden emekli olanlarla ölen
lerin dul ve yetimlerine hizmet süreleri ve ayrılma sebepleri ne olursa olsun aylık bağlanamamış, toptan öde-
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mıe yapılmıştır. Bu hüküm 545 sayılı Kanunla 5.3.1965, tarihinden itibaren kaldırılmış ise de bu tarihten önoe 
emekli olanlarla, ölenler için geçici bir hüküm yer almadığından bir düzeltme yapılamamıştır. 

Ayrıca yaş haddinden emekli olanlardan hizmet süresi «20» yıl, adi malul olanlarla, ölenlerden «il 5;» 
yû alanlara aylık bağlanmakta iken bu süreler sözü geçen durumlar için, 1425 sayılı Kanunla 10 yıla imdiıril-
miş'flir. Ancak, bu kanunda da yürürlüğe girdiği 1.1. . 7 . 1971 tarihimden önce emekli olanlarla ölenler için 
geçici bir hüküm yer almadığından bu gibilere de uygulanamamıştır. 

543(4 sayılı Kanunun 53 ncü maddesine 6741 sayılı Kanomla eklenen fıkra uyarınca, başkalarımın yardımı 
olmaksızın hayatlarını devam öttiremeyecek derecede malul ve muhtaç olan iştirakçilerden fiili hizmet sü
releri 5 yıldan fazla ollupta malıulük aylığı bağlanalbiimesi için gerekli süreden az olanlara hayatta kaldıkları 
siüreoe aylık bağlanmakta ve bu aylıklar dul ve yetimlerine imtikal etmemek teldir. 

Teklif ile 11 . 7 . 1971 tarihimden önce yaş haddi, malullük ve ölüm nedeniyle görevlerimden aynılara iş
tirakçi ve tevdiatçılardan fiili hizmet suretleri 10 yıl ve daha fazıla olanların kendilerine veya dul ve yeltlim-
lerime aylık bağlanması, 6741 sayılı Kanuna göre kemdi lerime, kaydı hayat şartıyla aylık bağlanmış alanlardan 
fiili hiizmıet süreleri 10 yıl ve daha fazılla olanların dul ve yetimi erinin de aynı haktan yararlanması sağlam-
makltadıı1. 

(Bu durumlarda olup da, 1 . 3 . 1970 'tanihinden onca görevlerinden ayrılmış alduklarınldan 657 sayılı Dev
let Memurları Kanununa göre intibaka tabi tutulmamış olanlar, bu tarihten önce emekli oldukları veya öl
dükleri için aylık bağlanmış bulunanlara uygulanan 1 . 6 . 1976 gün ve 2013 sayılı Kanunun Ek 1 nci mad
deci ille gdtirilen intibak hükmümden yaradıamdıırrlmak'taldırliar. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — 5434 sayılı Kanuna ek maddeler eklenmıek suretiyle; 
Sandığın emeklilerle, dul ve yetimler için bakım ve dinlenme evleri açması sağlanmaktadır. 
Ayrıca, sandık iştirakçilerimin bekçi teşkilatımida 'bekçi ve kâtip olarak geçen süreleri borçlanma kap

samıma alınmaktadır. 
Madde 2. — 5434 sayılı Kanuna eklenen ek geçici madde ile; 
5 . 3 . 1965 tarihimden önce hem tevdialtçı, heim de iştirakçi alarak, bu tarihle 1 1 . 7 . 1971 tarihi arasın

da işltirakçii olarak görevlerimden yaş haddi, adi malullük ve ölüm gibi sebeplerle ayrılmış olup da kendileri
ne veya dul ve yetimlerime tevdiatçı olmiaıları veya Kamumda belirtilen 15 ve 20 yıllık süreyi doldurmamalıa-
rı nedeniyle aylık bağlanmayarak toptan ödeme yapılmış olanlarım hizmet süreleri 10 yılı doldurmaları, ha
yatta alanların kendileri, ölenlerim dul ve yetimlerine 5434 sayılı Kanunum diğer hükümleri de dikkate alttım 
m ak kaydı ile aylık bağlanması öngörülmektedir. 

Madde 3, 4, — Yürürlük ve yürütme maddeleri. 

Bütçe - Plan Komisyonu Raporu 

TC 
Danışma Meclisi 

Bütçe - Plan Komisyonu Raporu 3 Şubat 1982 
Esas No. : 2/6 
Karar No. : 37 

DANIŞMA MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

5434 Sayılı T.C. Eimelki Sandığı Kanununa Ek Maddeler ile Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kamum 
TeMilfi ve gerekçesi, Kom'isyonumuzum 24 Şulbat 1982 tarihli 35 nci 'birleşıimimde Maliye Bakanlığı ve Emekli 
Sandığı Genel Müdürlüğü temsildlerinin de katılmasıyla incelenip, görüşüldü. 

Teklifin tümü ve maddeleri ayrı ayrı tartışıldı. 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 94) 
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I - Teklif, (Emekli Sandığınca Dinlenmıe ve Bakımevleri kurulmasını ve işletilmesini ve !bu kurumlardan 
emekli adi malullük, vazife malullüğü 'aylığı alanlarla, dul ve yetim aylığı ve vatani hizmet tertibinden aylık 
alanların yararlanmasına, 

Çarşı ve Mahalle IBeklçi Teşkilatında ıgörevli koruma frelkçieri ve kâtiplerinin 1.3J1965 tarihinden önceki 
emekliliklerine sayılmayan hizmet sürd'erinlin 5434 Sayılı Kanun esaslarına göre borçlandırılmak suretiyle 
sayıknıasına imkân vermekte, 

Ayrıca ıtevdiatçı ve iştirakçilerden '11.7.1971 tarihinden önce yaş haddi, maluliyet ve öttüm nedeniyle gö
revlerinden ayrılmış ve hizmetierinin azlığı 'veyahut tevdliatçı olmaları nedeniyle aylık bağlanmamış bulunan
lardan fiili hizmet sürdsi 10 yılı göçenlere veya 'bunların 'dul ve 'yetimlerine 5434 Sayılı Kanun hükümlerine 
göre aylık 'bağlanmasını önlgörmekltedir, 

II - Maddelerle ilgili açıklatmalar; 
Teklifin 1 noi Maddesine bağlı Ek 2 noi maddesindeki nispetler tekliften çıkartılmış yerine «masraflar 

karşılığında yapılacak kesinti miktarları yönetmellMe tespit edilir.» ibaresi konulmuştur. Ek 4 ncü Miaddede, 
Sandığa yapılacalk bağışların ibağış senedinde öngörülen amaçlara uygun olarak dinlenme ve 'bakımevlerinin 
teslis ve işletmelerinde kullanıiimalsı benimsenmiştir. Eik 6 nci Madde, söz konusu Dinlenme ve Bakımevlerinde 
istihdam edilecek personelin 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine talbi olması esası benimsendi
ğinden, Tekliften ıtümüyle çıkartılmıştır. Ek 7 nci Madde Ek 6 inci Madde olarak ve metninde yapılan deği
şiklikle, yine 2 nci Maddeye Bağlı Geçici 1 nci Madde metninde yapılan değişiklikle kabul edilmiştir. 

Teklifin 3 ncü ve 4 ncü Maddeleri, yürütme maddeleri olup aynen kabul edilmiştir. 
Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere, Yüksek Başkanlığa saygıyla arz olunur. 

Mustafa A. AYSAN 
Başkan 

İmzada Bulunamadı 

Tülay ÖNEY 
Kâtip 

Muhsin Zekai BAYER 
Üye 

Söz hakkım saklıdır 

Akif ERGİN AY 
Üye 

Özer GÜRBÜZ 
Üye 

Necmettin NARLIOĞLU 
Üye 

Ahmet SAMSUNLU 
Üye 

İbrahim ŞENOCAK 
Üye 

S/adan TUZCU 
Üye 

imzada Bulunamadı 

Turgut KUNTER 
Başkanvekili 

Yavuz ALTOP 
Üye 

Orhan BAYSAL 
Üye 

Abdurrahman Ali GİRMEN 
Üye 

Turhan GÜVEN 
Üye 

Nazmı ÖNDER 
Üye 

Dündar SOYER 
Üye 

İmzada Bulunamadı 

Tandoğan TOKGÖZ 
Üye 

Söz hakkım saklıdır 

Bahtiyar UZUNOĞLU 
Üye 

Cemil ÇAKMAKLI 
Sözcü 

Fuat AZGUR 
Üye 

Ahmet Senvar DOĞU 
Üye 

İmzada Bulunamadı 

İbrahim GÖKTEPE 
Üye 

Besir HAMİTOĞULLAR1 
Üye 

Muzaffer SAĞIŞMAN 
Üye 

A. Lâmi SÜNGÜ 
Üye 

Cahit TUTUM 
Üye 

Osman YAVUZ 
Üye 
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DANIŞMA MECLÎSİ ÜYESİ NURETTİN ÂYAN-
OĞLU VE 11 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

5434 Sayılı TC Emekli Sandığı Kanununa Ek Madde
ler ile Bir Geçlid Madde Eklenmesine Dair Kanan 

Teklifi 

MADDE 1. — 5434 sayılı TC Emekli Sandığı 
Kanununa aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir. 

EK MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı belediye hudutları içinde veya dııştnda, uygun 
görülen yerlerde, emekli, adil malullük, vazife malul
lüğü, dul ve yetim aylığı alanlarla, vatani hizmet ter
tibinden aylık alanlar için dinlenme ve bakımevleri 
yaptırır ve işletir. 

EK MADDE 2. — Dinlenme ve bakımevlerinde 
kalanların masrafları kendileri tarafından ödenir. 

Masraflar için yapılacak kesinti ilgililerin aylıkları
nın 3/4'ünden fazla olamaz. Aylıklarının 3/4'ü mas
raflarını karşılamadığı ıtakdirde aradaki fark TC 
Emekli Sandığınca ödenir. 

EK MADDE 3. — Yıllık yatırım programların
da yer alan, dinlenme ve bakımevlerinin yatıranları
nın gerçekleştirilmesi ve işletilmesi için Sandık ihtiyat
larından, Maliye Bakanlığının muvafakati ile yeteri 
kadar karşılık ayrılır. 

EK MADDE 4. — Sandık, dinlenme ve bakım
evleri için özel ve tüzelkişiler tarafından yapılacak 
her türlü bağışı kabul eder. Bu maksatla yapılan ba
ğışlar dinlenme ve bakımevlerinin tesis ve işletilme
sinde kullanılır. 

EK MADDE 5. — Dinlenme ve bakımevlerinden 
yararlanacaklarda aranacak nitelikler, istenecek belge
ler, kalbül şartları, bunları inceleyecek kurul, işletme 
şekli ve esasları ile başka hususlar, Sandıkça hazırla
nıp Maliye Bakanlığınca onaylanacak bir yönetmelikle 
tespit edilir. 

EK MADDE 6. — Bu Kanunla kurulan dinlen
me ve bakımevleri 15.7.1963 tarihli ve 275 sayılı Ka
nunun 20 nci maddesinin 3 ncü fıkrası kapsamı için
dedir. Dinlenme ve bakımevleri personeli özel hukuk 
hükümlerine tabi olup, bunlar hakkında personel ka
nunları hükümleri uygulanmaz ve TC Emekli Sandığı 
ile ilgilendirilmezler. 

BÜTÇE - PLAN KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

5434 Sayılı TC Emekli Sandığı Kanununa Ek Mad^ 
deler İle Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun 

Teklifi 

MADDE 1. — 5434 Sayılı TC Emekli Sandığı 
Kanununa aşağıda'ki ek maddeler eklenmiştir. 

EK MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı belediye hudutları içinde veya dışında, uy
gun görülen yerlerde, emekli, adi malullük, vazife 
malullüğü, dul ve yetim aylığı alanlarla, vatani hiz
met tertibinden aylık alanlar için dinlenme ve ba
kımevleri yaptırır ve işletir. 

EK MADDE 2. — Dinlenme ve bakımevlerinde 
kalanların masrafları kendileri tarafından ödenir. 

Masraflar karşılığında yapılacak kesinti miktarla
rı yönetmelikle tespit edilir. Masraflar karşılanama
dığı takdirde aradaki fark TC Emekli Sandığınca 
ödenir. 

EK MADDE 3. — Teklifin Ek 3 ncü maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

EK MADDE 4. — Sandık, dinlenme ve bakım
evleri için özel ve tüzelkişiler tarafından yapılacak 
her türlü bağışı kabul eder. Bu bağışlar, bağış sene
dinde öngörülen amaçlara uygun olarak dinlenme ve 
bakımevlerinin tesis ve işletmelerinde kullanılır. 

EK MADDE 5. — Teklifin Ek 5 nci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kaibul edilmiştir. 

EK MADDE 6. — TC Emekli Sandığı iştirakçisi 
olup 1.3.1965 tarihinden önce, herhangi bir sosyal gü
venlik kurumuna tabi olmadan Çarşı ve Mahalle 
Bekçi Teşkilatında çalışmış olanlar, bu teşkilatta geç
miş süreleri için 20.5.1976 tarih ve 2012 sayılı Ka
nunla 5434 sayılı Kanuna eklenen ek maddenin (d) 
fıkrasının 2 nci bendinde yer alan esas ve oranlara 
göre borçlandırılır. 

Bu maddeye göre yapılacak borçlanmalar hak
kında da 5434 sayılı Kanunun borçlanma ile ilgili di
ğer hükümleri uygulanır. 
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(Danışma Meclisi Üyesi Nurettlbı Âyanıoğhı vd 
lil Artcadaşının Tekifi) 

BK MADDE 7. — TC Emekli Sandığı iştirakçi
lerinin, 1.3.1965 gününden önce, Çarşı ve Mahalle 
Bekçi Teşkilatında, herhangi bir sosyal güvenlik ku
rumuna tabi olmadan geçmiş süreleri 20.5.1976 gün 
ve 2012 sayılı Kanunla 5434 sayılı Kanuna eklenen 
ek maddenin (d) fıkrasının 2 nci bendinde yer alan 
esas ve oranlara göre borçlandırılır. 

Bu maddeye göre yapılacak borçlanmalar hak
kında da 5434 sayılı Kanunun borçlanma ile ilgili 
diğer hükümleri uygulanır. 

MADDE 2. — 5434 sayılı TC Emekli Sandığı 
Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

GEÇtCt MADDE 1. — Tevdiatçı veya iştirakçi
lerden 11.7.1971 gününden önce, yaş haddi, maluli
yet veya ölüm nedeniyle görevlerinden ayrılmış ve 
hizmetlerini'n azlığı veyahut tevdiatçı olmaları nede
niyle aylık bağlanmamış bulunanlardan, fiili hizmet 
süresi 10 yılı geçenlerden hayatta olanların kendilerine 
ölenlerin dul ve yetimlerine hizmet sürelerine göre 
ve 1.6.1976 gün ve 2013 sayılı Kanunla 5434 sayılı 
Kanuna eklenen ek 1 nci madde esaslarına göre inti
bakları yapılarak, 5434 sayılı Kanunun diğer hüküm
leri de gözönüne alınımak şartıyla aylık bağlanır. 

Bu hüküm 5434 sayılı Kanunun 53 ncü maddesine 
22.6.1956 gün ve 6741 sayılı Kanunla eklenen fıkraya 
göre aylık bağlanmış olanlardan fiili hizmet süreleri 
10 yıl veya daha fazla bulunanların dul ve yetimleri 
ile geçici 28 nci maddesi kapsamına girenler hakkın
da da uygulanır. 

MADDE 3. 
lüğe girer. 

MADDE 4. 
rütür. 

Bu Kanun yayımı tarihinde yürür-

Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü-

(Bütçe - Plan Komisyonunun Metni) 

MADDE 2. — 5434 sayılı TC Emekli Sandığı 
Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Tevdiatçı veya iştirakçi
lerden 11.7.1971 tarihinden önce, yaş haddi, malu
liyet veya ölüm nedeniyle görevlerinden ayrılmış ve 
hizmetlerinin azlığı veyahut tevdiatçı olmaları nede
niyle aylık bağlanmamış bulunupta, fiili hizmet sü
resi 10 yılı geçenlerden hayatta olanların kendilerine, 
ölenlerin dul ve yetimlerine hizmet sürelerine göre 
ve 1.6.1976 tarih ve 2013 sayılı Kanunla 5434 sayılı 
Kanuna eklenen ek 1 nci madde esaslarına göre in
tibakları yapılarak, 5434 sayılı Kanunun diğer hü
kümleri de gözönüne alınmak şartıyla aylık bağlanır. 

Bu hüküm 5434 sayılı Kanunun 53 ncü madde
sine 22.6.1956 tarih ve 6741 sayılı Kanunla eklenen 
fıkraya göre aylık bağlanmış olanlardan fiili hizmet 
süreleri 10 yıl veya daha fazla bulunanların dul ve 
yetimleri ile geçici 28 nci maddesi kapsamına giren
ler hakkında da uygulanır. 

MADDE 3. — Teklifin 3 ncü maddesi Komisyo
numuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Teklifin 4 ncü maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Mmlm 
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1730 Sayılı Yargıtay Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesine ve Bu Kanuna Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesine Dair 

Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu. (1 /10) 

TC 
Başbakanlık 21 Eylül 1981 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 
Dairesi Başkanlığı 

Sayı : 101-826/03440 

MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 14.9.1981 tarihinde kararlaş
tırılan «1730 sayılı Yargıtay Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Ek ve Geçici 
Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini emirlerine arz ederim. 
Bülend ULUSU 

Başbakan 

1730 Sayıh Yargıtay Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Ek ve Geçici Maddeler 
Eklenmesine Dan* Kanun Tasarısı 

GENEL GEREKÇE 

1.6.1973 tarihinde yürürlüğe giren 16.5.1973 gün ve 1730 sayılı Yargıtay Kanunu yedi yılı aşkın bir sü
reden beri uygulanmaktadır. Bu süredeki uygulama ile Kanunda verimli ve düzenli çalışmayı zorlaştıran bir
takım boşlukların bulunduğu ve aksamalar yaratan hükümlerin olduğu meydana çıkmıştır. Kanunun uygula
mada görülen boşluklarının doldurulması ve aksaklıkların giderilmesi yönlerinden duyulan gereksinme ile bu 
tasarı hazırlanmıştır. 

Tasarı ile getirilen başlıca yenilikler şunlardır : 
1. Yargıtay Kuruluşuna yeni organlar olarak, Yayın Kurulu, Tabiplik, Eğitim ve Sosyal İşler Müdürlü

ğü üniteleri eklenmiştir. 
2. Birinci Başkanlık Divanı üyeleri sayısı yedeklerle birlikte altı iken onikiye çıkarılmış, bunlardan dört 

asıl, iki yedeğin İkinci Başkan ve dört asıl, iki yedeğin de Yargıtay üyelerinden olması öngörülmüş, Birinci 
Başkanlık Divanına seçilecek Yargıtay üyelerinin dört yıllık kıdemi olması, bir seçim dönemi geçmeden ye
niden seçilmesinin caiz olmaması, toplantı ve karar yeter sayısının belirlenmesi gibi yeni esaslar getirilmiştir, 

3. Yargıtay Yönetim Kurulu üye sayısı yedeklerle birlikte altıdan sekize çıkarılmış ve Kurula biri asıl 
diğeri yedek olmak üzere iki İkinci Başkan dahil edilmiş, üyelerin Birinci Başkanlık Divanınca ad çekmek 
suretiyle belli edilmesi yerine Başkanlar Kurulunca seçilmesi ilkesi benimsenmiştir. 

4. Dairelerin görevleri, uzmanlık ilkesi gözönünde bulundurularak iş dengesini sağlayacak şekilde yeni
den düzenlenmiş ve dairelerin görevlerini 'belirlemede uygulanacak ilkeler de madde metnine konulmuştur. 
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5. Cumhuriyet Başsavcısının bazı hallerde Ceza Genel Kuruluna oy kullanmamak koşuluyla katılması
na olanak sağlanmış, Hukuk ve Ceza Genel Kuruluna katılmak zorunda olanların mazeretsiz katılmamaları 
ya da geç katılmak suretiyle kurulların toplanamamasına yahut çalışmaya başlamasının gecikmesine neden ol
maları halinde haklarında işlem yapılması öngörülmüştür. 

6. Haysiyet Divanı, Birinci Başkanın başkanlığında Cumhuriyet Başsavcısı ile her dairenin başkan ve 
üyeleri arasından ad çekme ile belirlenecek birer kişiden oluşurken, sekizi Hukuk ve dördü de Ceza Daireleri 
başkanlarından olmak üzere, asıl üyelerinin onikisinin ikinci Başkan olması sağlanmıştır. 

7. Yargıtay daireleri ve kurullarında, temyiz incelemesi için gelen dosyaların öncelikle usuli eksikler yö
nünden ön incelemeye tabi tutulması zorunluğu getirilmiş ve daireler ile genel kurulların başkan ve üyelerinin 
reddedilemeyecekleri ancak, HÜMK'un 28 ve 29 ncu maddelerindeki hallerin varlığında başkan ve üyesinin 
o işin müzakeresinde bulunmaması ve karara katılamaması ilkesi benimsenmiştir. 

8. Yargıtay Büyük Genel Kurulu ile İçtihadı Birleştirme Hukuk ve Ceza Genel Kurullarında karar ye
ter sayısı ilk müzakere için 2/3, ikinci müzakere için yarıdan bir fazla iken, yeni düzenleme ile birinci ve 
ikinci müzakere için 2/3 ve üçüncü müzakere için yarıdan bir fazla çoğunluk haline getirilmiştir. 

9. Yargıtay Birinci Başkanı, Birinci Başkan vekilleri, İkinci Başkanları ve Cumhuriyet Başsavcısının bu 
görevlerinden çekilmiş sayılacağı haller düzenlenmiştir. 

10. Yargıtayda boş üyelik sayısı dördü bulduğunda, yetkili Kurulun dördüncü üyeliğin boşalmasını izleyen 
üç ay içinde seçim yapması zorunluğu getirilmiştir. 

11. Birinci Başkan, Birinci Başkan vekilleri, İkinci başkanlar ve Cumhuriyet Başsavcısının seçimlerinde, 
seçime başlayabilmek için hazır bulunacaklarla, seçilme yeter sayısının ne olduğu açıklığa kavuşturulmuş, 
kilitleme halinde yeni seçimin koşullan ve hiç aday çıkmaması halinde Birinci Başkanlık Divanınca aday gös
terilme esasları belirlenmiş ayrıca boşalma durumunda 15 günlük seçim süresi adli araverme içinde biti
yorsa, adli aravermenin bitiminden sonraki 15 gün içinde seçimin yapılmasına olanak sağlanmıştır. 

12. Adli araverme sırasında, Hukuk Genel Kuruluna yapılan tehiri icra istemlerinin nöbetçi Hukuk Dai
resince incelenerek karara bağlanması sağlanmak suretiyle bir boşluk doldurulmuştur. 

13. Adalet yılının açılışında seçim yasağının uygulanmayacağı yeni hüküm olarak getirilmiştir. 
14. Yargıtay üyelerinin dış ülkelere gönderilmesi yeni esaslara bağlanmış ve bütçeye konulacak ödenek 

'bakımından sınırlama kaldırılmıştır. 

MADDELERİN GEREKÇESİ 

Tasarıda yer alan maddelerle Yargıtay Kanunu maddelerinde yapılan değişikliklerin gerekçeleri, madde 
sırasına göre aşağıda sunulmuştur. 

İkinci Madde : Kuruluşu düzenleyen bu maddenin içine, halen Yargıtay bünyesinde bulunan Yayın İşleri 
Müdürlüğü, Tasnif Kurulu ve tasan ile kurulması öngörülen Yayın Kurulu, Tabiplik ve Eğitim ve Sosyal 
İşler Müdürlüğü de katılmak suretiyle madde sevk amacına uygun hale getirilmiştir. 

Altıncı Madde : Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasına eklenen 3 ncü bentle, Genel Kurul Başkan
larının asli görevlerinden olan verilen kararları yazması belirtilmiş ve ayrıca Daire Kurullarında olduğu gibi 
kendi yazmayacağı kararları kurul üyelerinden birine yazdırabilmesi olanağı sağlanmış ve yazılan kararlardan 
ilgili dairelere birer örnek gönderilmesi, dairelerin kendi bozma kararlarına karşı mahkemelerce direnme ka
rarı verilmesi üzerine Genel Kurulca verilen kararı gerekçesiyle birlikte öğrenmek suretiyle, aynı konularda 
vereceği kararı saptaması imkânı verilmiştir. 

Sekizinci Madde : a) Kanunun 9 ncu maddesinde belirlendiği üzere, yeni gelen üyelerin çalışacakları 
daireleri belli etmek, zorunluk halinde İkinci Başkan ve üyelerin dairelerini değiştirmek, tetkik hâkimlerinin 
çalışacakları daireleri, kurulları ve görecekleri işleri belli etmek ve gerektiğinde yerlerini değiştirmek, Yargıtay 
Başkanları, Cumhuriyet Başsavcısı ve Yargıtay üyelerinin disiplin veya kriminel cezayı gerektiren eylem ve 
işlemleri nedeniyle haklarında gerekli ön ve ilk soruş turmaları yaptırarak bu konularda karar vermek ve ay-
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rica içtihadı birleştirme yoluna gidip gitmemek hususunda karar mercii olmak gibi Yargıtayın fonksiyonunun 
yerine getirilmesinde en önemli ve etkin yönetim görev ve yetkisine haiz bulunduğu kuşkusuz olan Birinci 
Başkanlık Dîvanının oluşum şeklinin de, hem görev ve yetkisinin önem ve etkinliğiyle uygun hale getirilmesi 
hem de temsilin yaygınlaştırılması bakımlarından üye sayısı, ikisi ikinci Başkan olan dört asıl ve iki yedek 
olmak üzere altı iken dördü ikinci Başkan olan sekiz asıl ve ikisi ikinci Başkan dört yedek olmak üzere on-
ikiye çıkarılmıştır. 

b) Divanın yeni oluşum tarzı ile ikinci Başkan olan üyelerin yedeklerinin başkan olması benimsenerek, Di
vandaki, İkinci Başkan ve üyeler arasındaki dengenin korunması sağlanmıştır. 

c) Asıl ve yedek üyelerin yansının hukuk ve diğer yarısının da ceza dairelerinden Büyük Genel Kurulca 
seçilmesi ilkesi korunmuştur. 

d) Maddenin beşinci fıkrası hükmü, kurul halinde çalışan, Divanın toplantı ve karar yeter sayısının be
lirlenmesi zorunluğuyla madde metnine alınmıştır. 

Dokuzuncu Madde : Yargıtay bünyesinde raportörlük kalmadığından 3 ncü bentten raportör deyimi çı
kartılmış ve 4 ncü bentte yapılan değişiklikle de disiplin işlemini düzenleyen 23 ncü ve suçlarla in'gili incele
me, soruşturma ve kovuşturmayı düzenleyen 42 nci maddede hazırlık soruşturmasına yer verilmemiş olması 
ve Divanca bu konularda yapılacak ilk işlemin bu maddelerde inceleme olarak belirtilmiş bulunması nedenle
riyle, (ihzari soruşturma) deyimi yerine (ön soruşturma) deyimi getirilmiş ve bu suretle uygulamadaki yanlış
lıkların giderilmesi amaçlanmıştır. Ayrıca ön soruşturma yapacak kimsenin, genel ilkeye uygunluğu sağlamak 
için, hakkında soruşturma yapılacak kimseden kıdemli olması koşulu da getirilmiştir. 

Yürürlükteki maddenin son fıkrası hükmü, niteliği itibariyle, 8 nci maddede yer alması gerektiğinden bu 
maddeye aktarılarak madde metninden çıkarılmıştır. 

Onüçüncü Madde : Bu maddede yapılan değişiklikle, dairelerin görevleri tevazünü sağlayacak şekilde ye
niden düzenlenmiştir. Bu düzenlemede ayrıca, daireler arasındaki görev (iş alanı) uyuşmazlıklarını en aza in
dirme amacı da güdülmüş ve ceza dairelerinde olduğu gibi hukuk dairelerinin görevlerini (iş alanlarını) ta
yinde uygulanacak ilkeler dahi madde metnine alınmıştır. 

Onaltıncı Madde : Birinci fıkrada yapılan değişiklikle, her daireden Genel Kurullara katılacak kişi sayısı 
beşle sınırlandırılmıştır. Bu sınırlama, her daire kurulunun bir başkan ve dört üye olmak üzere beş kişiden 
oluşmasının doğal sonucu olduktan gayri, genel kurullarda bozma kararı tartışılan dairenin bütün üyeleriyle 
(bazı dairelerde dokuz kişiyi bulmaktadır) katılması halindeki oy sayısı bakımından etkinliğini de bertaraf ede
cektir. 
- Cumhuriyet Başsavcısının itiraz ettiği daire kararlarının Ceza Genel Kurulundaki müzakeresine oy kullan

mamak koşuluyla katılarak düşüncelerini açıklamasına olanak veren yeni hüküm, hem daire ve Cumhuriyet 
Başsavcılığı görüşlerinin karşılıklı açıklanması bakımından dengeyi sağlayacak ve hem de Kurulun daha isa
betle karar vermesine neden olacaktır. 

Cumhuriyet Başsavcısının oy kullanamaması, Kurulun üyesi olunamamasının doğal sonucudur. 
Hukuk ve Ceza Genel Kurullarına katılmanın daire başkanları ve Yargıtay üyelerinin başta gelen görevle

rinden olduğunun hükme bağlanması, Yargıtay iç Yönetmeliğindeki hükmün kanuna aktarılmasından ibarettir 
ve kurullara katılmanın zorunluğunu vurgulama amacına yöneliktir. 

Bu maddedeki diğer bir değişiklikle, Genel Kurullara, katılmak zorunda olan Başkan ve üyelerin bu zo-
runluğa mazeretsiz olarak uymayıp, kurulların toplanmamasına veya geç toplanmasına neden olmaları halin
de durumun Kurul Başkanınca bir yazı ile Birinci Başkanlığa duyurulmasıdır. Bu suretle, Birinci Başkanlığın 
ilgili hakkında görevin aksatılması yönünden gereğinin yapılması için yetkili merciler önünde girişimlerde bu
lunulması olanak içine sokulmuştur. 

Onyedinci Madde : Maddenin birinci bendinin yürürlükteki metninde yer alan (kesin olarak) deyimi, Ge
nel Kurulların kararlarına karşı karar düzeltme yoluna gidilmesine olanak veren hükümlerinin bu madde hük
mü ile değiştirilmesinin söz 'konusu olmaması nedeniyle (Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 322/5 ve Hu
kuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 440 nci maddeleri hükmü) bu deyimin madde metninden çıkartılma
sını gerektirmektedir. 
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Maddenin diğer bentlerinde yapılan değişiklikler redaksiyon ile ilgilidir. 
Maddeye yeni eklenen ikinci fıkra hükmü, uygulamadaki boşluğu doldurmak için getirilmiştir. Her ne 

kadar bu hususlar Yargıtay îç Yönetmeliğindeki hükümler ile düzenlenmiş ise de, bu hükümlerin kanuni 
dayanağı bulunmadığından söz edilerek, Genel Kurullarda zaman zaman çeşitli uygulamalara gidildiği gö
rülmüştür. Bu fıkra hükmü ile kanuni dayanağa kavuşturulan Genel Kurullardaki çalışma yöntem ve usulleri 
sağlam esaslara bağlanmış ve iç Yönetmelik dışı çeşitli uygulamalara gidilmesi önlenmiş olacaktır. Bu husus
ların kanunla düzenlenmesine gidilmemesi de, uygulamada görülecek aksaklıkların îç Yönetmelikteki deği
şikliklerle süratle gidilmesini olanaklı kılmak nedeniyledir. 

Onsekizinci Madde : Bu maddede yapılan değişiklik, Hukuk ve Ceza Genel Kurullarının zamanında top
lanmasını sağlayacak 16 ncı maddedeki yaptırım hükmünün Büyük Genel Kurul toplantılarına da uygulan
masına yöneliktir. Diğer değişiklikler redaksiyona üiş kindir. 

Yirminci Madde : 20 nci maddeye eklenen fıkra ile içtihadı Birleştirme Kurullarına, müzakere konusu 
olan sorunu başka bir görüşle karara bağlayabilmek serbestliği tanınmıştır. Bu suretle niteliği itibariyle yo
rumdan ibaret olan ve mahkemeleri bağlayan içtihadı birleştirme kararlarının daha isabetli sonuca bağlanması 
sağlanmış olacaktır. 

Yirrnibir ve Yirmiikinci Maddeler : Yirmibirinci maddede yer alması gereken yirmiikinci maddenin iki, üç 
ve dördüncü fıkraları hükümleri bu maddeden çıkarılarak yirmibirinci maddeye alınmış ve her iki maddede 
değişikliğe bu zorunlukla gidilmiştir. 

Yirmibirinci maddede yalnız Başkanlar Kurulundan söz edilmiş, Hukuk ve Ceza Başkanlar Kuruluna yer 
verilmemiştir. Oysa, Başkanlar Kurulunun görevlerini düzenleyen yirmiikinci maddenin 1 nci bendinde Hu
kuk ve Ceza Başkanlar Kurulundan söz edilmiştir. Bu kurullarda var olduğuna göre, bunların kuruluşları
nın da yirmibirinci maddede düzenlenmesi gerekmiştir. Ayrıca Birinci Başkan ve Başkan vekillerinin bulunma
ması halinde Kurul Başkanlığının en kıdemli daire başkanı tarafından yapılması hükmü eklenmiş, Hukuk ve 
Ceza Başkanlar Kurullarında Birinci Başkanın bulunmadığında, o kurula Başkanlık edecek başkanvekili de yok
sa diğer başkanvekili başkanlık edecektir. Eklenen sön fıkra her kurulda geçerli genel kuralın tekrarından iba
rettir. 

Yirmiüçüncü Madde : 23 ncü maddenin ikinci fıkrasında yapılan değişiklikle, Haysiyet Divanının oluşum 
şekli değiştirilmiştir. Divana 'birinci başkanvekillerinden kıdemli olanı, sekiz hukuk ve dört ceza dairesi başka
nı katılmış ve oniki üyesi de başkanları katılmayan dairelerden birer üye ile tamamlanmıştır. 

Değişik üçüncü fıkra, Haysiyet Divanının asıl ve yedek üyelerinin ne suretle belirleneceğini düzenlemiş
tir. 

Dördüncü fıkra, Haysiyet Divanının toplantı ve karar yeter sayısıyla ilgilidir ve açıktır. 
On ikinci fıkra, itiraz üzerine verilecek kararların hiyerarşik yönden kesinliği yönünden, bu kararlar aley

hine Danıştaya gidilemeyeceğini de belirtmek ve hüküm altına almak için değiştirilmiştir. 
Yirmidördüncü Madde : Üçüncü fıkra, Yazı İşleri Müdürlüğüne atanmada tercih sırasını yeniden belirle

mek için değiştirilmiştir. 
Sekizinci fıkrada yapılan değişiklik, sınav koşulu aranmayacaklar arasına Adalet Yüksekokulları mezun

larının da katılmasından ibarettir. 
Yirmiialtıncı Madde : 26 ncı maddeye eklenen üç ve dördüncü fıkralarla, dairelere gelen dosyaların ön in

celemeye tabi tutulmaları Ve ön inceleme sonunda esasına girilmeyecek dosyaların daire kurulunca öncelikle 
incelenerek karara bağlanacağı hüküm altına alınmıştır. Bu hükümler, Yargıtay îç Yönetmeliğinde de vardı ve 
uygulamaya geçirilmişti. Bu defa kanun hükümleri haline getirilmiştir. 

Beşinci fıkra üç ve dördüncü fıkra hükümlerinin Hukuk ve Ceza Genel kurulları çalışmalarında da kıya-
sen uygulanacağını düzenlemiştir. 

Altıncı fıkra ile, daireler ve genel kurulların başkan ve üyelerinin reddedilemeyeceği hükmü getirilmiştir. 
Gerçekten, Yargıtay Daire ve Genel Kurullarının Başkan ve üyelerinin reddedileceklerine dair usul kanun
larında bir hüküm olmamasına rağmen bu müessese işlemekte idi. Bu fıkra, her yönüyle bir bakıma kanuni 
durumu teyit etmektedir. Retlerini gerektiren haller varsa, yüksek mahkeme üyeliği seviyesine gelmiş bir 
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yüksek hâkimin o işin müzakeresinde bulunamayacağı ve kararma katılmayacağı doğal olmakla beraber fıkra 
metnine alınmıştır. 

Yirmisekizinci Madde : İkinci fıkrasında yapılan değişiklikle, özel dairelerde duruşmaya katılmış olmak 
mutlak olarak genel kurullarda bulunmamayı gerektirmeyecek ancak, duruşmaya katılmak, hükmü etkileye
cek hukuki işlemler o oturumlarda yapılmışsa genel kurullarda bulunmamayı gerektirecek, aksi halde genel 
kurullarda bulunulacaktır. 

Maddenin üçüncü fıkrası yeni bir hükümdür. Ve Yargıtay tç Yönetmeliğinin altıncı maddesinde yer alan 
hükmün kanuna aktarılmasından ibarettir. Genel kurullardaki duruşmalarda bulunarak tarafların veya vekil
lerinin sözlü açıklamalarını dinleyen Başkan ve üyelerin çoğunluğunun, hükümdeki istisnalar dışmda, o işin 
görüşülmesinin yapıldığı toplantılarda bulunmaları zorunluğu, duruşmanın değerlendirilmesi ve isabetli sonu
ca varılmasında etkinliği sağlamak amacına yöneliktir. 

Yirmidokuzuncu Madde : Maddenin son fıkrası hükmü aynen korunmuş yürürlükteki metnin ikinci fıkrası 
üçüncü fıkra yapılmış, bu fıkradaki karar yeter sayısında değişikliğe gidilmiş ve maddeye ikinci ve beşinci fık
ra olarak iki yeni hüküm eklenmiştir. 

Birinci fıkrada yapılan değişiklik, Hukuk ve Ceza Daireleri Başkanlarının en az yarısından bir fazlasının 
Kurula katılmasını zorunlu kılmak şeklinde olmuştur. Bu suretle, Hukuk ve Ceza Genel Kurullarındaki baş
kanlar yeter sayısı İçtihadı Birleştirme Genel Kurulları için de benimsenmiş ve maddeler arasında uyum sağ
lanmıştır. 

Eklenen ikinci fıkra hükmü ile, Kurula katılacak başkanlar sayısı (ki üçte ikidir) diğer başkanlarla dol
durulmak mümkün oldukça, gelmeyen başkanın dairesindeki en kıdemli üye ile doldurulamayacağı esası be
nimsenmiştir. Bu suretle, niteliği itibariyle, yorum kararı olan ve mahkemelerdeki bütün derdest davalar ba< 
kımından uyulması zorunlu bulunan İçtihadı Birleştirme kararlarının başkanların katılmasıyla daha üst dü
zeyde tartışılarak sonuca ulaşılması sağlanmış olacaktır. 

Eski iki, yeni üçüncü fıkrada yapılan değişiklik, ilk iki toplantı için karar yeter sayısının üçte ikiye çıka
rılmasıdır. !Bu değişiklikle kararların büyük çoğunlukla çıkması olanak içine girecektir. 

Yeni olan beşinci fıkra hükmü, İçtihadı Birleştirme Genel Kurullarına katılmayı sağlamak amacıyla geti
rilmiş olup, Yargıtay İç Yönetmeliğindeki hükmün kanuna aktarılmasından ibarettir. 

Otuzbirinci Madde : Birinci fıkrada yapılan değişiklikle, Birinci Başkanlık Divanına üye seçilebilmek için 
dört yıl Yargıtay üyeliği yapmış olmak koşulu getirilmiştir. 'Birinci Başkanlık Divanının 9 ncu maddede sa
yılan görevlerinin Yargıtayın yönetimi bakımından önemi kuşkusuzdur. Bu itibarla, görevlerinin önemi gereği 
Divana seçilecek üyelerin de 4 yıl Yargıtay Üyeliği yapmış olması zorunlu görülmüştür. Bu sürenin en az süre 
olduğu doğaldır. Sürelerin hesap tarzı da fıkraya son cümle olarak eklenmiştir. 

İkinci fıkra, görev yapamayacak duruma gelen fakat kendiliğinden seçildiği görevden çekilmeyenlerin bu 
görevden çekilmiş sayılması koşullarını düzenlemiştir. 

Yıl içinde Yargıtay üyeliğinden emeklilik, ölüm, istifa gibi nedenlerle boşalmalar olmakla ve bu boşalma
lar nedeniyle bazan daireler, kurul oluşturamayacak duruma düşmektedirler. Buna karşılık şimdiye kadarki 
uygulama Yüksek Hâkimler Kurulunun yılda bir defa seçim yapması sonucu Yargıtayda işler aksamakta ya-
ftut zorlukla yürütülmektedir. Bu aksaklığı gidermek amacıyla üçüncü fıkra hükmü getirilmiştir. 

Dördüncü fıkra olan yürürlükteki metinde ikinci fıkrada yapılan değişiklikle, yer değiştirme cezasından 
hafif olan uyarma ve kınama cezasını almış olmak seçilmeye engel sayılmamıştır. Genellikle hâkimlik ve Cum
huriyet Savcılığı görevlerinin ilk yıllarında alındığı gözlenen uyarma ve kınama disiplin cezalarını almış olmak* 
eylemlerinin hafifliği de gözönünde bulundurularak Yargıtay üyeliğine seçilmeye engel sayılmaktan çıkarılmış
tır. Bu disiplin cezalarını gerektiren eylemlerin ağır görülmesi halinde, Yüksek Hâkimler Kurulunun seçimdeki 
tercihini kullanarak seçmemesi de daima mümkündür. 

Otuzüçüncü Madde : Birinci Başkanlık Divanının kuruluşunu düzenleyen sekizinci maddede yapılan de
ğişikliğin doğal sonucu olarak birinci fıkrada değişiklik yapılmıştır. Ayrıca aday çıkmaması yahut yeteri kadar 
aday olmaması halinde Başkanlar Kurulunca seçileceklerin üç katı aday gösterilmesi benimsenmiştir. 
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Başkanlık Divanının görevi yönetimine ilişkin olduğundan, asıl görevleri yargısal olan Başkan ve üyelerin 
devamlı bu görevde kalarak yıpranmamaları için ikinci fıkrada yapılan değişiklikle üyelerin bir seçim dönemi 
geçmeden yeniden seçilmeleri önlenmiştir. 

Yeni olan üçüncü fıkra hükmü ile, Divan üyeliğinin boşalması halinde, boşalan üyelik için onbeş gün için
de seçim yapılması ve seçilen üyenin üyelik süresi düzenlenmiştir. 

Otuzbeşinci Madde : Birinci ve ikinci fıkrada yapılan değişiklik, Yüksek Hâkimler Kurulunun tetkik hâ
kimliğine atama yapmada yahut bu görevde çalışmak üzere geçici yetki vermeden önce, Yargıtayın bu ko
nudaki gereksinmesini bilen Birinci Başkanlık Divanının görüşünü almak zorunluğunda olduğunun eklen
mesinden ibarettir. 

Üçüncü ve dördüncü fıkralar yenidir. Üçüncü fıkra ile, tetkik hâkimliğine atanan yahut geçici yetki ve
rilenlerin Yargıtay dışında bir göreve atanmaları ve dördüncü fıkra ile de, terfie esas olacak fiş doldurulması 
düzenlenmiştir. 

Otuzdokuzuncu Madde : Otuzdokuzuncu maddenin 4 ncü bendinde yapılan değişiklik, (katılmak) sözcüğü
nün yerine (bulunmak) sözcüğünün kullanılmasından ibaret olup, bulunmak deyimi yapılan işin niteliğine 
daha uygundur. 

Kırkikinci Madde : 42 nci maddenin birinci fıkrasında yapılan değişiklikle özel kanunlarda görevleriyle il
gili veya kişisel suçlan bakımından Yargıtay Başkanı ve üyeleri durumunda bulundukları belirtilen (Anayasa 
Mahkemesi Başkanı ve üyeleri, Danıştay Başkan Ve üyeleri, Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek îdare Mahkemesi, 
Sayıştay Başkan ve üyeleri ile Adalet Bakanlığı Müsteşar, Genel müdürleri ve Teftiş Kurulu Başkanı gibi) 
kimseler ile Yüksek Hâkimler Kurulu başkanları, asıl ve yedek üyeleri de fıkra metnine alınmış ve uygula
madaki duraksamalar giderilmiştir. 

Beşinci fıkrada yapılan değişiklikle, Birinci Başkanlık Divanının evrakı tamamlaması metinden çıkarılmış
tır. Bu değişiklik, karar merciinin soruşturma yapandan ayrı olmasının doğal sonucudur. 

Altıncı fıkradaki değişiklik redaksiyonla ilgilidir. 
Yedinci fıkrada yapılan değişiklikle, Ceza Genel Kurulu kararına sanığın itirazı halinde, bu kurulun en 

az ondokuz kişi ile değil Ceza Daireleri Kurullarının yeri her daireden bir başkan, dört üye olmak üzere en 
az kırkaltı kişi ile toplanarak evrak üzerinde inceleme yapacağı hükme bağlanmıştır. Bu suretle sanık için 
kuvvetli bir güvence sağlanmıştır. 

Kırkdördüncü Madde : Yargıtay kuruluşu içinde yeni bir organ olarak alınan yayın kurulunun kuruluş 
ve görevlerini düzenleyen yeni bir maddedir. Madde metni açıklama yapmayı gerektirmeyecek açıklıktadır, 

Kırkbeşinci Madde : Kanunun 44 ncü maddesinin ikinci fıkrası ile 46 ncı maddesi hükümlerini içermek
tedir. Maddeye, tasnif kurulunun kuruluşundan başka görevleri de alınmıştır. Karar örneklerinin Yayın Mü
dürlüğüne göndertilmesi görevi ikinci başkanlara verilmiş ve Birinci Başkana da bu konuda denetleme yetkisi 
tanınmıştır. Bu suretle karar örneklerinin daha titizlikle ve güncelliğini kaybetmeden Yayın Müdürlüğüne in
tikali sağlanmış olacaktır. 

Maddenin beşinci fıkrası Yargıtay Kararlar Dergisinin çıkmaya başlamasıyla Adalet Bakanlığınca çıkar
tılan Resmi Kararlar Dergisinin yayınlanmasına son verilmesi sonucu olarak îcra ve iflas Kanununun 14 ncü 
maddesinin son fıkrasında yer alan, Yargıtay îcra ve îflas Dairesince verilen kararların bu maddedeki esas
lara uygun olarak yayınlanmasının Yargıtayca yapılacağını düzenlemek amacıyla getirilmiştir. Yayınlanacak 
kararların emsal niteliğinde bulunanlar olacağı doğaldır. 

Kırkaltıncı Madde : Kanunun 44 ncü maddesinin birinci fıkrasıyla 45 nci maddesindeki hükümleri içer
mektedir. Yapılan değişiklik, Yayın Müdürünün görevlerinin daha detaylı olarak gösterilip sıralanmasından 
ibarettir, 

Kırksekizinci Madde : 48 nci maddeye eklenen fıkra ile, Döner Sermaye işletmesinin Yönetim Kurulu 
Başkanlığı çözüme kavuşturulmuş ve genel sekreterin başkan olacağı hükme bağlanmıştır. 

Kırkdokuzuncu Madde : 49 ncu maddenin birinci fıkrasında yapılan değişiklikle, adli araverme süresince 
çalışmayan Hukuk Kuruluna yapılan tarihi icra istemlerinin karara bağlanması nöbetçi hukuk dairesine ve
rilmiş ve bu suretle kanundaki önemli bir boşluk doldurularak büyük bir gereksinme giderilmiştir,: 

Ellinci Madde : Madde metninden raportörler sözcüğünün çıkartılması yapılan değişikliktir. 
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Ellikinci Madde : Maddenin birinci fıkrası değiştirilmiştir. Bu değişiklikle, Adalet yılının açılışında Bi
rinci Başkanın söylev vereceği ve söylev ve gündem konusunda Başkanlar Kurulunun görüşünün alınacağı hük
me bağlanmıştır. Fıkranın ikinci cümlesi, Adalet Yılının açılış töreninin yapılmasına seçim yasaklarının uy
gulanmaması için getirilmiştir. Yargılayın bağımsızlığı ve politika ile ilgisinin bulunmaması gerçeği karşı
sında seçim yasağı nedeniyle Adalet yılının açılış töreniriin yapılmaması anlamsız kaldığından bu hükmün 
eklenmesinin yerinde olacağı düşünülmüştür. 

Elliüçüncü Madde : Yargıtay dairelerinin görevleri Kanunun 13 ncü maddesinde belirtilmiş ve 22 nci 
maddesinin 2 nci bendiyle de, Başkanlar Kurulunun takvim yılı başında toplanarak, daireler arasında iş 
dengesini sağlamak bakımından bir kısım işleri başka daireye vereceği hüküm altına alınmıştır. Bu hüküm
ler karşısında bir takvim yılı içinde dairelerin görevleri hem Kanunun 13 ncü maddesi ve hem de Başkanlar 
Kurulu kararı ile 'belirleneceğinden Hukuk Dairelerine gönderilecek dosyalar için bu hususların gözetilmesini 
sağlamak yönünden maddeye gerekli eklemeler yapılmıştır, 

Ellibeşinci Madde : Gönderildikleri sürenin kısalığı nedeniyle Yargıtay üyelerinin dış ülkelerde bilimsel 
araştırmalar yapması olanaksız bulunduğundan, birinci fıkradan (bilimsel araştırmalar yapmak) dizesi çıkar
tılmıştır. 

İkinci fıkrada yapılan değişiklikle, gönderileceklerin niteliklerinin tespiti yönetmeliğe bırakılmışken madde 
metnine alınmıştır. Her yıl ortalama 1 5 - 2 0 üyenin yenilendiği Yargıtayda yeni gelenler 4 - 5 yıllık za
man dilimi içinde çoğunlukta olduklarından, yurt dışına gönderılece'kler için yapılan ad çekmede genellikle 
bunların adı çıkmakta ve yıllarca Yargıtay çalışmalarına emek vermiş kıdemli üyelerin emekli olmalarına 
kadar yurt dışına gönderilmeleri mümkün olamamaktadır. Ayrıca, yeni gelen üyelerin Yargıtay çalışmala
rına uyum sağlamaları için gerekli süre geçmeden mesleki incelemelerde 'bulunmak üzere yurt dışına gitme
leri gönderilme amacına da uygun düşmemektedir. Bu nedenlerle, yurt dışına gönderilmede altı yıllık Yargı
tay üyeliği kıdeminin aranmasının yerinde olacağı düşünülmüş ve bu husus madde metnine alınmıştır, 

Üçüncü fıkranın yeniden düzenlenmesiyle de, Yargıtay bütçesine her yıl en çok beş üye için ödenek ko
nulabilir sınırlaması kaldırılarak yeteri kadar ödenek konulacağı hükmü getirilmiştir. Bu suretle, Yargıtay 
yetkili kurullarının uygun göreceği miktarda dış ülkelere üye gönderilmesine olanak sağlanmış olacaktır. 
Uygun görülecek miktarın bütçe olanakları gözönünde tutularak saptanacağı doğaldır. 

Son fıkrada yapılan değişiklikle, kullanılacak yabancı dili bilen Yargıtay üyelerinin uluslararası kuruluş
larda Türkiye'yi temsil etmek üzere görevi endirilebil meleri olanağı sağlanmıştır. 

EK MADDELERİN GEREKOELERt 

Bu madde ile Yargıtay Kanununa dört yeni madde eklendiğinden her maddenin gerekçesi, maddelerin 
kanundaki numarasına göre yazılmıştır. 

Ek Birinci Madde : Şimdiye kadar eylemli olarak Yargıtay bünyesinde doktorluk, lalboratuvar ve fizik 
tedavi üniteleri bulunduğu halde Yargıtay Kanununda bunlara yer verilmemiştir. İkinci maddede yapılan de
ğişikliğin doğal sonucu olarak bu ünitenin düzenlenmesi için yeni olan bu madde (Yargıtay Tabipliği) ke
nar başlığı İle getirilmiştir. 

Yargıtay Tabipliği, Yargıtayın sağlık hizmetlerini yürütecek, la'boratuvar, fizik tedavi, göz, diş ve diğer sağ
lık ünitelerinden oluşacaktır. Türkiye'nin Orta, Güney, Doğu, Güneydoğu ve Kuzey bölgelerinin hastane ge
reksinmesini de karşılamak durumunda bulunan Ankara'daki Devlet ve Üniversite hastanelerinde muayene ve 
tedavinin güçlüğü gözönünde bulundurulduğunda böyle bir ünitenin Yargıtay bünyesi içinde bulunmasının 
yararı ve ziorunluğu ken'diliğinden ortaya çıkar. 

Memleketimizdeki sağlık personeli açığı ve mevcut personelin de serbest çalışma koşullarının çekiciliği 
karşısında, Birinci Başkanlığa sözleşme ile uzman tabip, ta'bip ve diğer uzman sağlık personeli çalıştırmak yet
kisinin verilmesinde de zorunluik görülmüştür. 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 87) 



— 8 — 

Ek İkinci Madde : Yeni bir ünite olarak Yargıtay bünyesine alınan Eğitim ve Sosyal İşleri Müdürlüğü
nün kuruluş, görev ve yetkilerini düzenleyen bu madde yeni hüküm olarak Yargıtay Kanununa eklenmiştir. 

Adalet hizmetinde çalışanların staj, kurs ve adaylık gibi meslek öncesi eğitimlerinin, (bu hizmetin istenilen 
düzeyde yürütülmesinde yeterli olmadığı uygulamanın ortaya çıkardığı bir gerçektir. Ayrıca, 'bünyeleri, gö
rüş ve düşünceleri süratle değişen günümüz toplumlarının sosyal gereksinmeleri de, istihdam politikasında 
meslek içi eğitimin gerekliliğini önplana çıkarmakla kalmamış, zorunlu hale getirilmiştir. Eğitimin tesissiz 
yürütülmesi de mümkün 'bulunmadığına göre, Eğitim ve Sosyal İşler Müdürlüğünün düzenlenmesi gereği kar
şısında maddedeki hükümler kanuna alınmıştır. 

Eğitim ve sosyal işlerin içeriği de kapsamının genişliği, işleyişi ile ilgili hususların detaylı olarak iç Yö
netmelikte düzenlenmesini zorunlu kıldığından üçüncü fıkra hükmü ıbu amaçla getirilmiştir. 

Ek Üçüncü Madde : 1730 sayılı Yargıtay Kanununun yürürlüğe girmesini izleyen her yıl yapılmakta olan 
tören ve emekli olanlara verilen armağanlara kanuni dayanak sağlamak amacıyla madde düzenlenmiştir. 
İzahatı gerektirmeyecek açıklıktadır. 

Ek Dördüncü Madde : Yargıtay Başkan ve üyelerinin duruşmalarda ve törenlerde taşıyacakları giysilerin 
özellik ve şekilleri hu madde gereğince, Yargıtay İç Yönetmeliği ile düzenlenecek ve bu giysilerin gideri 
(bütçeden karşılanacaktır. Bu niteliği itibariyle giysilerin demirbaş olacağı doğaldır. 

Geçici Madde : Bu başlık altında yer alan üç geçici madde, tasarıyla getirilen yeni hükümlerin uygulana
cağı yöntemi ve süreleri belirlemektedir. 

Tasarının 34 ncü maddesi yürürlük ve 35 nci maddesi ise yürütme ile ilgilidir. 

Adalet Komisyonu Rapora 

TC 
Danışma Meclisi 26 Şubat 1982 

Adalet Komisyonu 
Esas No. : 1/10 
Karar No. : 32 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

1730 Sayılı Yargıtay Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Ek ve Geçici Maddeler 
Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve gerekçesi ilgili Balkanlik temsilcisinin katılmasıyla Komisyonumuzca 
incelenip görüşüldü, 

Tasarının tümü ve maddeleri ayrı ayrı tartışılarak yapılmış olan başlık ve maddelere ilişkin ilave ve de
ğişiklikler aşağıda açıklanmış bulunmaktadır. 

1.. Tasarının 1 nci maddesi 1730 sayılı Kanunun 2 nci maddesine ilişkin olup, madde gerekçesine uygun 
şekilde maddedeki kuruluşa, yayın kurulundan sonra «Talbiblik» de ilave edilmiştir. 

2. Tasarının 2 nci maddesi 1730 sayılı Kanunun 6 nci maddesinin birinci fıkrasına 3 ncü bent eklenmesine 
ilişisin olup bu bende açıklık getirilmek için «örnek» deyimine «1er» çoğul edatı ilave olunmuştur. 

3. Tasarının 3 ncü maddesi 1730 sayılı Yargıtay Kanununun 7 nci maddesine fıkra eklenmesine ilişkin 
olup bu fıkraya açıklık getirilmesi için frkrada ufak bir düzeltme yapılmıştır. 

4. Tasarının 4 ncü maddesi, 1730 sayılı Yargıtay Kanununun 8 nci maddesine ilişkin olup, (8 nci) keli
mesi (8 inci) olarak ve maddenin yirminci satırındaki (kararları) deyimi (kararlarını) olarak düzeltilmiş ve son 
fıkradaki (ilgili kararlarda birinci Başkanlık Divanına katılmazlar.) cümlesi (ilgili konularda divan toplantıla
rına katılamazlar) şeklinde yazılmak suretiyle madde benimsenmiıştir. 

5. Tasarının 5 nci maddesi, Yargıtay Kanununun 9 ncu maddesine ait olup bu maddenin 1, 2, 4 ve 5 nci 
fıkralarındaki kelimeler de bazı düzeltmelter yapılmış 2483 sayılı 25.6.1981 tarihli Kanunla kabul edilen «Gum-
huriyet Başsavcı Vekili» 4 ncü fıfera metnine ilave olunmuştur, 
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6. Tasarının 6 ncı maddesi Yargıtay Kanununun 13 ncü maddesine ilişkin olup bu maddenin ikinci satı
rındaki (Hukuk Dairelerinden :) başlığı satınbaşı yapılmış ve üçüncü satırdaki (Birincisi :) kelimesi (Birinci 
Hukuk Dâiresi :) ikincisi ve üçüncüsü de aynı şekilde ikinci ve Üçüncü Hukuk Dairesi olarak düzeltilmiş ve 
Üçüncü Hukuk Dairesine ait görevleri gösteren kısma halen görülmekte olduğundan, Ondördüncü Hukuk Dai
resinin görevinde gösterilen (Kaynaklara, özel ve genel sulara) ait davalar bu daire görevinden çıkarılarak 
Üçüncü Hukuk Dairesinin görevine ilave edilmiş ve Hukuk Dairelerinden, geride kalan dördüncüsü, beşincisi, 
altıncısı, yedincisi, sekizincisi, dokuzuncusu, onuncusu, onlbirincisi, onikincisi, onüçüncüsü, ondördüncüsü ve 
onbeşincisi Dördüncü Hukuk Dairesi, Beşinci Hukuk Dairesi, Altıncı Hukuk Dairesi, Yedinci Hukuk Dairesi, 
Sekizinci Hukuk Dairesi, Dokuzuncu Hukuk Dairesi, Onuncu Hukuk Dairesi, Onbirinci Hukuk Dairesi, Oni-
kinci Hukuk Dairesi, Onüçüncü Hukuk Dairesi, Ondördüncü Hukuk Dairesi ve Onbeşinci Hukuk Dairesi ola
rak düzeltilmiş ve bu dairelerin görevlerine ilişkin kısımlarda da bazı düzeltmeler yapılmıştır. Yine bu maddede
ki, Ceza Dairelerinden = birincisi, ikincisi, üçüncüsü, dördüncüsü, beşincisi, altıncısı, yedincisi, sekizincisi ve 
dokuzuncusu, Birinci Ceza Dairesi, İkinci Ceza Dairesi, Üçüncü Ceza Dâiresi, Dördüncü Ceza Dairesi, Beşinci 
Ceza Dairesi, Altıncı Ceza Dairesi, Yedinci Ceza Dairesi, Sekizinci Ceza Dairesi ve Dokuzuncu Ceza Dairesi 
olarak düzeltilmiş ve bunların görevlerini gösteren metinlerde harf hataları görüldüğünden tashih edilmiş ve 
madde arzedilen değişiklik ve düzeltmelerle kabul olunmuştur. 

7. Tasarının 7 nci maddesi Yargıtay Kanununun 16 ncı maddesine ilişkin olup bu maddenin başlığı (Hu
kuk ve Ceza Genel Kurulları) olarak düzeltilmiş, bu maddenin ikinci fıkrasına (Cumhuriyet Başsavcısı)'ndan 
sonra (veya Cumhuriyet Başsavcı Vekili) deyimi, dördüncü fıkradaki (Hukuk ve Ceza'dan sonra (genel) keli
mesi ilave edilmiş ve son fıkranın ikinci satırındaki (Kurullarının) kelimesinin sonundaki (in) edatı kaldırılmış 
ve madde böylece kabul edilmiştir. 

8. Tasarının 8 nci maddesi Yargıtay Kanununun 17 nci maddesine ilişkin olup bu maddede bazı kelime 
değişiklikleri, cümleler içinde ve arasında bağlantıları sağlamak için (,) ve (ve) bağlaçları yerleştirilmiş, redak
siyon yönünden bazı kelimeler çıkarılmış ve bir cümlede satırbaşı yapılmış ve madde böylece yeniden düzenlen
miştir, 

9. Tasarının 9 ncu maddesi Yargıtay Kanununun 18 nci maddesine ilişkin olup bu maddenin birinci fık
rası bu tasarının hazırlanmasından sonra Milli Güvenlik Konseyince 2483 sayılı 25.6.1981 günlü Kanunun 2 nci 
maddesiyle değiştirilmiş bulunduğundan ve ikinci fıkrada yeni bir değişiklik getirilmediğinden metinden çı
karılmış ve son fıkra asıl maddeye eklenmek suretiyle aynen kabul edilmiştir. 

10. Tasarının 10 ncu maddesi Yargıtay Kanununun 20 nci maddesine fıkra eklenmesine ilişkin olup 
harf, kelime, ilave ve düzeltilmesi suretiyle, metinde başkaca bir değişiklik yapılmadan madde benimsen
miştir, 

11. Tasarının 11 nci maddesi Yargıtay Kanununun 21 nci maddesine ilişkin olup bu maddenin bazı fıkra
larında redaksiyon yönünden düzeltmeler yapılmıştır. 

12. Tasarının 12 nci maddesi Yargıtay Kanununun 22 nci maddesine ilişkin olup birinci fıkradaki (iş ala
nı) deyimi (iş bölümü) olarak düzeltilmiş bu fıkranın dördüncü satırındaki (görevlendirmek) kelimesinden son
ra (.) kaldırılmış ve yerine (,) konulmuş ve fıkranın sonuna da parantezden sonra (,) işareti vaz edilmiş ve 
madde bu şekliyle kalbul olunmuştur. 

13. Tasarının 13 ncü maddesi 1730 sayılı Yargıtay Kanununun 23 ncü maddesinin 2, 3, 4 ve 12 nci fık
ralarına ilişkin olup madde 13 deki (... 12 nci fıkraları) kelimesinden sonra (sırasıyla) kelimesi ilave edilmiş,; 
asıl maddenin başlığı ve 1 nci fıkrası 2483 sayılı 25.6.1981 tarihli Kanunla Milli Güvenlik Konseyince tasa
rının hazırlanmasından sonra değiştirildiğinden esasen başlık ile 1 nci fıkraya ait tasarıda da bir hüküm bu
lunmadığından bu konuda bir işlem yapılmamış, metindeki fıkralar başında gösterilen (ikinci, üçüncü, dördün
cü, onikinci fıkrasının değişik şekli) deyimleri metinden çıkarılmış ondördüncü fıkranın birinci satırdaki (top
lanır) kelimesinden sonra konulmuş olan (-) kaldırılmış (V) büyük harfi (v) küçük harfi şekline sokulmuş ve 
madde bu suretle benimsenmiştir. 

14. Tasarının 14 ncü maddesi Yargıtay Kanununun 24 ncü maddesinin 3 ve 8 nci fıkralarına ilişkin olup 
fıkraların başına konulmuş olan (üçüncü, sekizinci fıkranın değişik şekli) deyimi metinden çıkarılmış, madde 
böylece kabul olunmuştur. 
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15. Tasarının 15 nci maddesi 1730 sayılı Yargıtay Kanununun 26 ncı maddesinin son-fıkrasının kaldırıl
masına, bazı fıkraların eklenmesine ilişkin olup bu 15 nci madde (1730 sayılı Yargıtay Kanununun 26 ncı 
maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir) şekline sokulmuş, tasarıdaki son fıkra ufak bir keli
me değişikliğiyle 26 ncı maddenin son fıkrası yerine vazedilmiş ve tasarının 1, 2 ve 3 ncü fıkraları ise baş-
lıklarındaki (eklenen fıkra) deyimleri ve fıkralardaki (ve) bağlacı, (kuruluna) kelimesi kaldırılmış ve (daire) 
deyimi (dairece) olarak düzeltilmiş ve böylece bu fıkralar tasarının 16 ncı maddesi olarak 1730 sayılı Yar
gıtay Kanununun 27 nci maddesine eklenmiştir. 

16. Tasarının 16 ncı maddesi 17 olarak düzeltilmiş, bu madde Yargıtay Kanununun 28 nci maddesine iliş
kin olup bu madde ufak bir harf düzeltilmesiyle aynen kabul edilmiştir. 

17., Tasarının 17 nci maddesi 1*8 olarak düzeltilmiş, bu madde Yargıtay Kanununun 29 ncu madde
sine ilişkin olup başlıkdaki («) kaldırılmış birinci fıkradaki (şulkar-ki) deyimi (şukadarki) olarak düzeltilmiş 
ve ikinci fıkrada ki ı(sayısı), (oldukça) kelimelerinden sonra >(,) konulmuştur. 

1<8. Tasarının 8 nci maddesi 19 olarak düzeltilmiş, bu madde Yargıtay Kanununun 3İ1 nci maddesine 
ilişkin oluip maddenin birinci fıkrası 2483 sayılı 25 . 6 . 1981 günlü (Kanunla 'değiştirilmiş ise de tasarıda 
'bu fıkraya Birinci Başkandık Divanı Üyeleri de dahil edildiğinden ve ikinci fıkraya da,'birinci fıkra paralelin
de ilave yapılması lazım geldiğinden Cumhuriyet Başsavcı Vekili, de bu fıkraya ilave edilmiş bu fıkradaki 
iki yıl bir yıl olarak düzeltilmiş, dördüncü fıkradaki (en az altı yıl) deyimi, (en az üç yıl) olarak tashih olun
muş ve diğer, bazı (,) konulması ve kelime değişiklikleriyle bu madde de tümü ile kalbul edilmiştir. 

19, Tasarının ıl9 ncu maddesi 20 nci madde olarak düzeltilmiş, 'bu madde Yargıtay Kanununuri 33 ncü 
maddesine ilişkin olup maddenin birinci fıkrasının 4 ncü satırında (üçer) kelimesinden sonra (,) konulmuş 
yedinci satırındaki (Başivurmadıiğı) kelimesi (Başvurusu olmadığı) şeklinde düzeltilmiş ve madde böylece 
benimsenmiştir. 

20̂  Tasarının 20 nci maddesi 211 nci madde olarak düzeltilmiş, bu madde Yargıtay Kanununun 35 nci 
maddesine ilişkin olup 4 ncü fıkranın ikinci satırında (birlikte) kelimesinden sonra (,) konulmuş ve madde 
bu suretle kabul edilmiştir. 

1211* Tasarının yirmi birinci maddesi 22 nci madde olarak düzeltilmiş bu madde Yargıtay Kanununun 
39 ncu maddesinin 4 sayılı bendine ilişkin olup, bu madde başlığıyla 'birlikte tümü tasarının hazırlanmasın
dan sonra ıMilli Güvenlik Konseyince 2483 sayılı 25 . 6 . 1981 tarihli Kanunla değiştirilmiş olduğundan 
'bu madlde metinden çıkarılmıştır. 

122. Tasarının 22 nci maddesi Yargıtay Kanununun 42 nci maddesinin 1, 5, 6 ve 7 nci fıkralarına ilişkin 
ölüp fıkraların başına yazılmış bulunan başlıklar metinden çıkarılmış, birinci fıkraya (Cumhuriyet Başsav
cısının) deyimi çıkarılarak yerine (Cumhuriyet (Başsavcısı ve Cumhuriyet Başsavcı Vekilinin) deyimi yazıl
mış, bu fıkranın son satırındaki (hükümleri) kelimesi (hükümlere) olarak düzeltilmiş, altıncı Ifıkradaki (karar 
verir)'den sonraki (.) kaldırılmıişı ve madde bu suretle benimsenmiştir. 

213. Tasarının 23 ncü maddesi Yargıtay Kanununun 44 ncü maddesine ilişkin olup bu maddenin birinci 
fıkrasının beşinci satırındaki (seçer) kelimesinden sonra (.) konulmuş, altıncı satırındaki (sırası) kelimesi 
(süresi) olarak düzeltilimiş, bu satırdaki (.) dan sonraki (ve) 'bağlacı kaldırılmış ve 'bu maddenin som fıkranın 
•sön satırındaki (gözetim ve denetim) kelimelerinden sonraki (i) harfleri kaldırılmış ve madde böylece kabul 
edilmiştir. 

24, Tasarının 24 ncü maddesi Yargıtay Kanununun 45 nci maddesine ilişkin olup madde haslığı (ka
rar örneklerinin verilmesi, Tasnif Kurulu ve Görevleri) olarak düzeltilmiş, maddenin dördüncü fıkrası bi
rinci fıkra yerine ve birinci fıkrası dördüncü fıkra yerine geçirilmiş, a ibendindeki (4 ncü) deyimi (1 nci) 
olarak düzeltilmiş ve madde hu suretle benimsenmiştir. 

!2l5v Tasarının ı25 nci maddesi Yargıtay Kanununun 46 ncı maddesine ilişkin olup aynen kabul edilmiştir. 
26- Tasarının 26 ncı maddesi Yargıtay Kanununun 48 nci maddesine fıkra ilavesine ilişkin olup, birinci 

satırdaki (Kurulu) kelimesinin! sonuna (,) konulmuş ve madde (böylece kabul edilmiştir. 
'27, Tasarının 27 nci maddesi Yargıtay Kanununun 49 ncu maddesinin birinci fıkrasının değiştirilme

sine ilişkin olup aynen kabul edilmiştir. 
28. Tasarının 28 nci maddesi Yargıtay Kanununun 50 nci maddesine ilişkin ölüp bu maddenin altıncı 

satırındaki (düzeninin) kelimesinin sonundaki (n) harfi kaldırılmıştıır. 
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29̂  Tasarının 29 ve 30 meu maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
30., rrasarının i3fl nci maddesi Yargıtay Kanununun 55 nei maddesine ilişkin olup ikinci fıkra (Yurt 

dışına gönderilecek Yargıtay Birinci Başkanı, Birinci Başkan Vekilleri, ikinci (Başkanları, Cumhuriyet' 
Başsavcısı, Cumhuriyet Başsavcı Vekili ve Yargıtay Üyelerinim! seçimleri ile Diğer esaslar hazırlanacak jç 
yöinetîmel'Me düzenlenir.) şekiiride kaleme alınmış ve madde hu değişiklikle benimsenmiştir. 

3/1 < Tasarının 32 nci maddesi, 1730 sayılı Yargıtay Kanununa ek maddeler eklenmesine ilişkin olup 
(BK MADDE 1 Ve 2) aynen kabul edilmiş, EK MADDE 3 ün beşinci satırıridaki ı(ctsı) ve EK MADDE 4ün 
ikinci satırındaki (Cumhuriyet Başsavcısı), kelimesinden sonra (Cumhuriyet Başsavcı Vekili) deyimi ilave edil
miş ve madde böylece benimsenmiştir. 

312, Tasarının 33 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
3'3, Tasarının yürürlüğe ilişkin 34 ve yüırütniieye ilişkin 35 nci maddeleri aynen benimsenmiştir. 
Raporumuz Danışımla ıMecliisi Başkanlığına saygıyla arz olunur., 

'Rıfat BAY AZ İT 
Başkan 

Ser da KURT OĞLU 
Kâtip 

Karşıyım 
(Gerekçe eklidir) 

Necip BİLGE 
Üye 

Söz hakkım saklıdır 

Necdet GEBOLOĞLU 
Üye 

S. Feridun GÜRAY 
Üye 

M, Fevzi UYGUNER 
Başkanvekili 

Alâeddin AKSOY 
Üye 

Bekir Sami DAÇE 
Üye 

Halil GELEN DOST 
Üye 

İsa VARDAL 
Üye 

'Enis MURAT OĞLU 
Sözdü 

(Söz h!âkkım mahfuz) 

İbrahim BARANGİL 
Üye 

Hdil ERTEM 
Üye 

A, Pulat GÖZÜBÜYÜK 
Üye 

Şerafeftin YARKIN 
Üye 

KARŞI OY GEREKÇESİ 

1730 Sayılı Kanunun 55 nci maddesini değiştiren Tasarının 31 nci maddesinin düzenlemesi ve gerekçesi 
maddenin amacına aykıridir. 

(Komisyonumuzca da aynı görüş ileri sürülmüş ve yapılan görüşmelerle çoğunluk Danıştay Kanununun 
aynı konudaki düzenlemesini benimsemiştir. Gerekçe de yüksek yargı organlariımn düzenlemesinde paralel
liği sağlamaktar., 

»Biz bu gerekçeye katılmıyoruz : Çünkü; 
Bir hususun benimısenmesi için öncelikle doğruluğunun tahkiki gerekir. 
Danıştay Kanununun düzeni; 
a) Dil bilme şartını aramadığı, 
b) (Belirli bir yaş sınırı öngörmediği, 
c) Objektif kriterler kanunlda belirtilmedikçe düzenlemenin yönetmeliğe bırakılması doğru olmadığı 

için emsal ofrna niteliğinide ıgörüilmem'iştir. 
Bize göre, yukarıdaki üç şart kanunda belirtilmeli ve teferruat yönelmeliğe bırakılmalıdır. 
Yabancı dili iyi bilmeyen bir üyenin kanunun amaç eJdiridiği miesleki incelemeyi yapması imkânsızdır; dışta 

görevlendirilmesi de sakıncalıdır. 
Kanunun amacı dtşınidaki maksatlarla kullanılması ancak bu yolla önlenebilir. 
Bu nedenlerle çoğunluk oyuna karşıyım. 1 . 3 . 1982 

Ser da KURT OĞLU 
Danışma Meclisi Adalet 

Komisyonu Üyesi 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

1730 Sayılı Yıargıltay Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Ek ve Geçici Maddeler 

Eklenmesine Dalir Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 1730 sayılı Yargıtay Kanununun 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

«Kuruluş : 
Madde 2. — Yargıtay, Birinci Başkanlık, Birinci Başkanlık Divanı, Yönetim Kurulu, Daireler, Cumhu

riyet Başsavcılığı, Yayın Kurulu, Yayın İşleri Müdürlüğü, Tasriif Kurulu, Eğitim ve Sosyal İşler Müdürlü
ğü ile kalemlerden oluşur.» 

MADDE 2. — 1730 sayılı Yargıtay Kanununun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki 3 ncü 
bent eklenmiştir : 

«3. Başkanlık yaptığı Genel Kurulda verilen kararları yazmak veya Kurul üyelerinden birine yazdır
mak ve yazılan kararlardan ilgili dairelere örnek göndermek.» 

MADDE 3. — 1730 sayılı Yargıtay Kanununun 7 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir : 
«Genel Sekreterin izin, hastalık gibi nedenlerle görevinde bulunamayacağı hallerde, Birinci Başkan geçici 

olarak bir Yargıtay üyesini Genel Sekreter olarak görevlendirir.» 

MADDE 4. — 1730 sayılı Yargıtay Kanununun 8 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

«Birinci Başkanlık Divanı : 

Madde 8. — Birinci Başkanlık Divanı, Birinci Başkanın başkanlığında dördü İkinci Başkan, dördü de 
Yargıtay üyesi olmak üzere sekiz asıl ve ikisi İkinci Başkan ve ikisi Yargıtay üyesi olmak üzere dört ye
dek üyeden oluşur. 

Bunlardan 
İki asıl İkinci Başkan ile bir yedek İkinci Başkan ve iki asıl üye ile bir yedek üye hukuk dairelerinden; 

iki asıl İkinci Başkan ile bir yedek İkinci Başkan ve iki asıl üye ile bir yedek üye ceza dairelerinden ol
mak üzere Yargıtay Büyük Genel Kurulunca seçilir. 

Birinci Başkanlık Divanı üyeliğine aynı daireden birden fazla kimse seçilemez. 
Mazereti halinde Birinci Başkana kıdemli Başkan Vekili, kıdemli Başkan Vekiline diğer Başkan Vekili 

vekillik eder. Birinci Başkan ile vekillerinin bulunmaması halinde Birinci Başkana vekâlet eden İkinci Baş
kan Divanın başkanlık görevini yerine getirir. Asıl üyelerden birinin Divana katılamaması halinde noksan
lık, katılamayanın yedeği ile tamamlanır. 

Birinci Başkanlık Divanı, üye tamsayısıyla toplanır ve kararları çoğunlukla verir. 
Birinci Başkanlık Divanı üyeleri kendileri ile ilgili kararlarda Birinci Başkanlık Divanına katılamazlar.» 

MADDE 5. — 1730 sayılı Yargıtay Kanununun 9 ncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

«Birinci Başkanlık Divanının Görevleri : 

Madde 9. — Birinci Başkanlık Divanının görevleri şunlardır : 
1. Yeni gelen üyelerin, dairelerin iş durumu ve ihtiyaçları gözönünde tutularak yerlerini belli etmek, 
2. Zorunluk hallerinde İkinci Başkan ve üyelerin dairelerini değiştirmek, 
3. Yargıtay tetkik hâkimlerinin çalışacakları daireleri, kurulları ve görecekleri işleri belli etmek ve gerek

tiğinde yerlerini değiştirmek, 

4. Yargıtay Birinci Başkanı, Başkan Vekilleri, İkinci Başkanları ve üyeleri ile Cumhuriyet Başsavcısı ve 
bunlar durumunda. olanların hâkimlik vakar ve şerefine ve kişisel haysiyetlerine dokunan ya da görev gerek
lerine uymayan ihtiyari eylem ve davranışlarına, kişisel ve görevle ilgili suçlarından dolayı önsoruşturmanın, 
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ADALET KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

1730 Sayılı Yargıtay Kanununun Bazı Maddelerinin DeajiŞtiribnesline ye Bu Kamunla Ek ve Geçici Mad
deler Eklenmesine Dajir Kamın TaıSasnsı 

MADDE 1. — 1730 Sayılı Yargıtay Kanununun 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

«Kuruluş : 

Madde 2. — Yargıtay, Birinci Başkanlık, Birinci Başkanlık Divanı, Yönetim Kurulu, Daireler, Cumhu
riyet Başsavcılığı, Yayın Kurulu, Yaym tışleri Müdürlüğü, Tasnif Kurulu, Talbipiik, Eğitim ve Sosyal 
işler Müdürlüğü ile kalemlerden oluşur.» 

MADDE 2. — 1730 sayılı Yargıtay Kanununun 6 nci maddesinün birinci fıkrasına aşağıdaki 3 ncü bent 
eklenmiştir : 

«3. — Başkanlık yaptığı Genel Kurulda verilen kararları yazmak veya Kurul üyelerinden Ibirine yaz
dırmak ve yazılan kararlardan ilgili da'irelere örnekler göndermek.» 

MADDE 3. — 1730 sayılı Yargıtay Kanununun 7 nci maddesine aşağıdaki (fıkra eklenmiştir : 
«Genel Sekreterin izin, hastalık gibi nedenlerle görevinde bulunamayacağı hallerde, Birinci Başkan bir 

Yargıtay üyesini geçici Genel Sekreter olarak görev lendlirir.» 

MADDE 4. — 1730 -sayılı Yargıtay Kanununun 8 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

«Birinci Başkanlık Divanı : 

Madde 8. — Birimci Başkanlık Divanı, Birinci Başkanın başkanlığında dördü İkinci Başkan, dördü de 
Yargıtay üyesi olmak üzere sekiz asıl ve ikisi İkinci Başkan ve ifcM Yargıtay üyesi olmak üzere dört ye
dek üyeden oluşur. 

Bunlardan : 
İki asıl İkinci Başkan ile bir yedek İkinci Başkan ve iki asil üye ile !bir yedek üye hukuk dairelerinden; 

•iki asıl İkinci Başkan ile bir yedek İkinci Başkan ve iki asıl üye ile ibir yedek üye ceza dairelerinden 
olmak üzere Yargıtay Büyük Genel Kurulunca seçilir. 'Birinci 'Başkanlık Divanı üyeliğine aynı daireden 
birden i azla kimse seçilemez. 

Mazereti halinde Birinci Başkama kıdemli Başkan vekilli, kıdemli Başkan Vekiline diğer Başkan Vekili 
vekillik eder. Birinci Başkan ile vekillerinin bulunmama sı hailinde Birinci Başkana vekâlet eden İkinci Başkan 
Divanın başkanlık görevini yerme getirir. Asıl üyelerden birinin Divana katılmaması halinde noksanlık, ka
tılamayanın yediği ile tamamlanır. 

Birinci Başkanlık Divanı, üye tam sayısıyla topla nır ve kararlarını çoğunlukla verir. 
'Bininci Başkanlık Divanı üyeleri kendileri ile ilgili konularda Divan toplantılarına katılamazlar.» 

MADDE 5. — 1730 sayılı Yargıtay Kanununun 9 mcu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

«Birinci Başkanlık Divanının Görevleri : 

Madde 9. — Birinci Başkanlık Divanının görevleri şunlardır ;< 
1. Yeni gelen üyelerin yerlerini dairelerin iş durumu ve ihtiyaçları gözıönünde tutularak belli etmek, 
2. Zorunluluk hallerinde İkinci Başkan ve üyelerin dairelerini değiştirmek, 
3. Yargıtay tetkik hâkimlerinin çalışacakları daireleri, kurulları ve görecekleri işleri belli etmek ve ge

rektiğinde yerlerini değiştirmek, 

4. Yargıtay Birinci Başkanı, Başkanvekilleri, İkinci Başkanları ve üyeleri ile Cumhuriyet Başsavcısı, 
Cumhuriyet Başsavcı vekili ve bunlar durumunda olanların hâkimlik vakar ve şerefine ve kişisel haysiyetleri
ne dokunan ya da görev gereklerine uygun düşmeyen ihtiyarı eylem ve davranışlarından, 'kişisel ve görevle 
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bir İkinci Başkan veya üye tarafından yapılması gerektiği takdirde, hakkında soruşturma yapılacak olandan 
kıdemli olması koşulu ile bu görevliyi belli etmek, (Şu kadar ki, kıdemli ya da eşit kıdemli yok ise önsoruş-
turmayı, kendisine en yakın kıdemli Başkan veya üye yapar.) 

5. Yetkili merciin neresi olduğu bildirilmemiş olan yönetim işlerinin yerini belli etmek veya yapmak, 
6. Bu veya başka kanunlarla verilen diğer işleri görmek. 

MADDE 6. — 1730 sayılı YargLtay Kanununun 13 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

«Dairelerin Görevleri : 

Madde 13. — Özel kanunlarda başkaca hüküm bulunmadığı takdirde, hukuk dairelerinden : 
Birincisi : Taşınmaz mallara ilişkin mülkiyet hakkına veya devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşın

maz mallar hakkında Hazinenin açtığı davalara ait asliye mahkemelerinden verilen,, ikinci, beşinci, altıncı, ye
dinci, sekizinci, onikinci ve ondördüncü hukuk dairelerinin görevleri dışında kalan hüküm ve kararları, 

İkincisi : Medeni Kanunun birinci, ikinci ve üçüncü kitapları ve özel 'kanunlarla düzenlenmiş olan şa
hıs, aile ve miras hukukuna ilişkin davalarla, meslek kuruluşları ve bu kuruluşlarla üyeleri arasında çıkan 
ve kuruluş kanunlarına göre Dernekler Hukuku hükümlerinin uygulanmasını gerektiren 'davalara ve 274 sayılı 
Sendikalar Kanununda yer alan işçi ve işveren sendikaları, federasyon ve konfederasyonları Genel Kurulları
nın toplantıya çağrılması ve kayyum tayinine, çağrı heyeti 'teşkiline ve Genel Kurulların verdiği kararların ip
taline ilişkin olarak asliye ve sulh mahkemelerinden verilen h'üküm ve kararlan, 

Üçüncüsü : Sulh mahkemelerinden verilip de ikinci, beşinci, altıncı, 'sekizinci, onbirînci, onikinci ondör
düncü ve onbeşinci hukuk 'dairelerinin görevleri dışında kalan hüküm ve kararlarda nlişan bozmaldan do
ğan hediyelerin geri alınması ve tazminat davalarına ve sulh ve asliye mahkemelerin'den verilen işgal tazmi
natı ile ilgili her türlü hüküm ve (kararları, 

Dördüncüsü : Asliye mahkemelerinden verilip de haksız eylemden, genel ve özel kanunlardan doğan 
ve diğer hukuk dairelerinin ıgörevi dışında kalan hü'küm ve kararlarla, hâkim reddi ve ondördüncü hukuk 
dairesinin görevi dışında kalan yargı yeri belirtilmesi işlerini, 

'Beşincisi : Her türlü kamulaştırma kanunları ile 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa ilişkin uyuşmaz
lıklara kamulaştırilmaksızın el koymadan doğan bütün uyuşmazlıklara ilişkin olarak sulh ve a'sliye mah
kemelerinden verilen ve tazminatla ilgili davalarla kaldırılmış 4753 sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu 
ile ilgili hüküm ve kararları, 

Altıncısı : Vakfa ilişkin hüküm ve kararlarla asliye ve sulh mahkemelerinden verilip de şuf'a İştira ve 
vefa haklarına paydaşlar veya mirasçılar arasında taşınır ve taşınmaz malların taksim ve şüyuunun gideril
mesi dalvalarına asliye ve sulh ve ticaret mahkemelerinden verilipde kira bağıtından doğan tahliye davalarına 
tahliye ile birlikte görülen kira karşılığı ve tazminat davalarına nüfus kütüğü ve yaş kayıtlarının düzeltilme
si, öz ve soyadının değiştiril'me'sine 'ilişkin hüküm ve kararları, 

Yedincisi •: 766 sayılı Tapulama Kanununun 6 ncı maddesi uyarınca kurulan tapulama mahkemeleri tara
fından verilen hüküm ve kararları, 

Sekizincisi : Zilyetliğe dayanılarak taşınmaz malların aynı hakkında açılan davalara İlişkin asliye ve sulh 
mahkemelerince verilen hüküm ve kararlarla taşınmaz malların iktisabı zaman aşımıyla tesciline ilişkin ola
rak verilip de ondördüncü hukuk dairesinin görevi dışında kalan hüküm' ve kararları, 

Dokuzuncusu : 1475 sayılı îş Kanunu, 274 sayılı Sandukalar Kanunu, 275 sayılı Toplu İş Sözleşmesi 
Grev ve Lokavt Kanunu, 212 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştırılanlar Arasındaki İlişkileri Dü
zenleyen Kanunla, Deniz îş Kanunundan doğan uyuşmazlıklara değinen, onuncu hukuk dairesinin görevi dı
şında kalan ve iş mahkemelerinden verilmiş olan hü'küm ve kararlan, 
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ilgili suçlarından dolayı ön soruşturmanın, bir ikinci Başkan veya üye tarafından yapılması gerektiği takdir
de, hakkında soruşturma yapılacak olandan kıdemli olması koşulu üe ibu görevliyi belli dtoek, (Şu kadar ki, 
kıdemli ya da eşit kıdemli yok ise ön soruşturmayı, kendisine en yakın kıdemli Başkan veya üye yapar.) 

5, Yetkili merciin neresi olduğu bildirilmemiş olan yönetim işlerinin yerini belli etmek veya bu işleri 
yapmak, 

6. Bu veya başka kanunlarla verilen diğer işleri görmek. 

MADDE 6. — 1730 sayılı Yargıtay Kanununun 13 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

«Dairelerin Görevleri : 

Madde 13. — Özel kanunlarda başkaca hüküm bulunmadığı takdirde, Hukuk Dairelerinden : 
Birinci Hukuk Dairesi : Taşınmaz mallara ilişkin mülkiyet hakkına veya devletin hüküm ve tasarrufu al

tındaki taşınmaz mallar hakkında hazinenin açtığı davalara ait asliye mahkemelerinden verilen, ikinci, be
şinci, altıncı, yedinci, sekizinci, onikinci ve ondördüncü hukuk dairelerinin görevleri dışında kalan hüküm ve 
kararlan, 

İkinci Hukuk Dairesi : Medeni Kanunun birinci, ikinci ve üçüncü kitapları ve özel kanunlarla düzenlen
miş olan şahıs, aile ve mirais hukukuna ilişkin davalarla, meslek kuruluşları ve bu kuruluşlarla üyeleri arasında 
çıkan ve kuruluş kanunlarına göre dernekler hukuku hükümlerinin uygulanmasını gerektiren davalara ve 
274 sayılı Sendikalar Kanununda yer alan işçi ve işveren sendikaları, federasyon ve konfederasyonları Ge
nel Kurullarının toplantıya çağrılması ve kayyutm tayinine, çağrı heyeti teşkiline ve Genel Kurulların ver
diği kararların iptaline ilişkin olarak asliye ve sulh mahkemelerinden verilen hük'üm ve kararları, 

Üçüncü Hukuk Dairesi : Sulh mahkemelerinden verilip de ikinci, 'beşindi, altıncı, sekizinci, onbirinci, 
onikinci, ondördüncü ve onheşİnei hukuk dairelerinin görevleri dışında kalan hüküm ve kararlarla niÇan 
bozmadan doğan hediyelerin geri alınması ve tazminat davalarına ve kaynaklara özel ve genel sulara ilişkin da
valara sulh ve asliye mahkemelerinden verilen işgal tazminatı ile ilgili her türlü hüküm ve kararları, 

Dördündü Hukuk Dairesi : Asliye mahkemelerince verilen haksız eylemden, genel ve özel kanunlardan 
doğan ve diğer hukuk dairelerinin görevi dışında kalan hük'üm ve kararlarla, hâkim reddi ve ondördüncü 
hukuk dairesinin görevi dışında kalan yargı yeri belir turnesi işlerini, 

'Beşinci Hukuk Dairesi : Her türlü kamulaştırma kanunları ile 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa iliş
kin uyuşmazlıklar ve kamulaştırılmaksızın el koymadan doğan 'bütün uyuşmazlıklar ve bu uyuşmazlıklar 
nedeniyle sulh ve asliye mahkemelerinden verilen tazminat kararlarıyla yürürlükden kaldırılmış olan 4753 
sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Kanunundan doğan uyuşmazlıklarla ilgili, hüküm Ve kararlan, 

Altıncı Hukuk Dairesi : Vakfa ilişkin hüküm ve kararlarla asliye ve sulh mahkemelerinden verilip de 
şuf'a iştira ve vefa haklarına paydaşlar veya mirasçı 1ar arasında taşınır ve taşınmaz malların taksim ve 
şüyuunun giderilmesi davalarına, asliye ve sulh ve ticaret mahkemelerinden verilip ide kira bağıtından do
ğan tahliye davalarına tahliye davasıyla birlikte görülen kira karşılığı ve tazminat davalarına nüfus kü
tüğü ve yaş kayıtlarının düzeltilmesi, öz ve soyadının değiştirilmesi davalarına ilişkin hüküm ve kararları, 

Yedinci Hukuk Dairesi : 766 sayılı Tapulama Ka nununun 6 IKI maddesi uyarınca kurulan tapulama 
mahkemeleri tarafından verilen hüküm ve kararları, 

Sekizinci Hukuk Dairesi : Zilyetliğe dayanılarak taşınmaz malların aynı hakkında açılan davalara iliş
kin asliye ve sulh mahkemelerince verilen hüküm ve kararlarla taşınmaz malların iktisabi zaman aşımıyla 
tesciline ilişkin olarak verilip de ondördüncü hukuk dairesinin görevi dışımda kalan hüküm ve kararları, 

Dokuzuncu Hukuk Dairesi : 1475 sayılı iş Kanunu, 274 sayılı sendikalar Kanunu, 275 sayılı Toplu İş Söz
leşmesi Grev ve Lokavt Kanunu, 212 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki ilişki
leri Düzenleyen Kanunla, Deniz İş Kanunundan doğan uyuşmazlıklara değinen, onuncu hukuk dairesinin 
görevi dışında kalan ve iş (mahkemelerinden verilmiş olan hüküm ve kararları,' 

Danışma Meclisi »(S. Sayısı : 87) 



— 16 — 

((Hükümetin Teklifi) 

Onuncusu : 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağım
sız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunundan 'doğan uyuşmazlıklara ilişkin olarak iş mahkemele
rinden verilen hüküm Ve kararları, 

Onbirincisi : Türk Ticaret Kanunu Ve onun diğer kanunlarda yer almasına rağmen ticari hüküm say
dığı kuralların uygulanmaisından doğan ve ticari dava sayılan uyuşmazlıklara ilişkin olarak asliye ve sulh 
mahkemelerinden verilen ve üçüncü, dördüncü, onikinci, onüçüncü ve oribeşinci hukuk dairelerinin görevi 
dışında kalan hüküm ve kararları, 

Onikincisi : İcra ve İflâs Kanununun uygulanmasından doğan itiraz ve şikâyetler dolayısıyla icra tet
kik mercilerinden verilen, onüçüneü ve onbeşinci huku'k dairelerinin görevleri dışında kalan hüküm ve ka
rartan, şüyuun satış suretiyle giderilmesine ilişkin 'işlemlere karşı yöneltilecek itiraz ve şikâyetler sonunda 
sulh mahkemelerinden verilen kararları, mahkemelerden verilmiş iflâs ve konkordatoya ilişkin hüküm ve 
kararlan, icra ve tflas Kanununun 142, 15Î, 235 ndi maddelerine ilişkin davalar ve şikâyetler sonunda ve
rilen hüküm ve kararları, icra tetkik mercilerinden 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsili Usulü Kanununun 
99 ncu maddesine değinen ihalenin feshi isteği hakkında verilen kararlar ile aynı Kanunun 60 ncı maddesi
ne göre verilen ceza kararlarım, Özel kanunların görevlendirilmesi nedeniyle icra tetkik mercilerinden İcra 
ve İflas Kanunu hükümleri uyarınca verilen ve diğer dairelerin görevleri dışında kalan hüküm ve kararları, 

Onüçüncüsü : Haksız iktisaptan ve geçerli olup olmadığına katılmaksızın Borçlar Kanununun ikinci kıs
mında düzenlenmiş olan sözleşmelerle, özel kanunlara göre yapılan sözleşmelerden doğan ve VI nci ve 15 nci 
hukuk dairelerinin görevleri dışında kalan ve aısliye mahkömelerinden verilen kararlar ile alacağın tenlbihi ve 
borcun nakli işlemlerinden doğan her türlü davalara ilişkin olarak asliye mahkemelerinden verilen ve on-
birinci hukuk dairesinin 'görevi dışında kalan hüküm ve kararları, 

Ondöfdüncüsü : Taşınmaz mallara ilişkin mülkiyet ha'kkına veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında-
'ki taşınmaz mallar hakkında hazinenin açtığı davalara ait sulh mahkemelerinden verilen hüküm ve kararlarla 
mülkiyetten gayri ayni haklara ilişkin olup da asiliye ve sulh mahkemelerinden verilen hüküm ve kararlara, 
'kaynaklara, özel ve genel sulara, kamu mallarından mera, yaylak, kışlak, davaları ve şahsi haklara daya
nan taşınmaz ile ilgili davalara ilişkin olup da asliye ve sulh mahkemelerinden verilen hüküm ve kararlarla 
ferman ve hüccet gibi tasarruf belgelerinin sahteliği nedeniyle iptal davaları üe ilgili hüküm ve kararlan ve 
2613 sayılı Kadastro ve Tapu Tahriri Kanununun 27 nci maddesinde yazılı ve 5572 sayılı Kanuna dayanıla
rak görevlendirilen asliye mahkemelerince verilen hüküm ve kararları, ayrıca şahıslarla orman idaresi ara
sında açılan itiraz, iptal ve el atmanın önlenme'si ile ilgili olara'k sulh ve asliye mahkemelerinden verilen da
valara ilişkin hüküm ve kararlarla 5520 sayılı Kanuna göre açılan tapuda sınır ve yüzölçümü ve tapuda isim 
ve soyadı düzeltilmesine ilişkin hüküm ve kararlara, 'taşınmaz mallar hukukuna ilişkin davalarda yargı ye
rinin belli edilmesi işlerini, 

Onbeşjincisi : işin niteliğine ve tarafların sıfatına bakılmaksızın bütün istisna közleşmelerinden ve okut
ma ve yetiştirme giderleri ile ilgili olarak kanundan.veya sözleşmeden doğan her türlü davalar hakkında 
sulh ve asliye mahkemelerinden verilen hüküm ve kararlarla icra tetkik mercilerinden genel hükümler çer
çevesinde verilen istihkak, İcra ve fflâs Kanununun 277 - 280 nci maddesi hükümlerine değinen iptal davala
rına ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Kanunundan doğan ve 12 nci Hukuk Dairesinin gö
revi dışında kalan sulh ve asliye mahkemelerinden verilen her türlü hüküm ve kararları 

İnceler ve karara bağlarlar. 
Hukuk Dairelerinin görevlerini tayinde dava dilekçesinde uyuşmazlık konusu olarak belirtilen hukuki 

iljş'ki asıldır. 
Bir davadaki uyuşmazlık konusu, taraflar arasındaki hukuki ilişkinin aslına değil de, bu hukuki ilişkiden 

doğan diğer isteklere ilişkin İse, temyiz incelemesi asıl hukuki ilişkiye ait hüküm ve kararların incelemekle 
görevli dairece yapılır. > 

Bir davada birkaç hukuk dairesliniin görevine giren uyu'şmaizlı'k s'özkonüsu ise, temyiz incelemesi uyuş-
mazlığı 'doğuran asıl hukuki ilişkiye ait hüküm ve kararlan inceleyen dairece yapılır. 
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Onuncu Hukuk Dairesi : 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve 
Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunundan doğan uyuşmazlıklara ilişkin olarak iş 
malhkemelerinden verilen hüküm ve (kararları, 

Ontoirinci Hukuk Dairesi : Türk Ticaret Kanunu ile bu Kanunun diğer kanunlarda yer almasına rağ
men (ticari hüküm saydığı kuralların uygulanmasından doğan ve ticari dava sayılan uyuşmazlıklara ilişkin 
olarak asliye ve suilih mahkemelerinden verilen ve üç üncü, dördüncü, onikinci, onüçüncü ve onbeşinci hu
kuk dairelerinin görevi dışımda kalan hüküm ve kararları, 

'Onikinci Hukuk Dairesi : İcra ve İflâs Kanununun uygulanmasındaın doğan itiraz ve şikayetler dolayı
sıyla icra tetkik mercilerinden verilen, onüçüncü ve oribeşinci hulkük dairelerinin görevleri 'dışında kalan 
hüküm ve kararlan, şüyuun satış suretiyle giderilmesine ilişkin işlemlere karşı yöneltilecek itiraz ve şi
kayetler sonunda sulh mahkemelerinden verilen kararlan, mahkemelerden verilmiş iflâs ve konkordatoya 
ilişkin hüküm ve kararlan, İcra ve iflâs Kanununun 142,1511,235 nci maddelerine ilişkin 'davalar ve şikâyetler 
sonunda Verilen hüküm ve Ikararlan, icra tetkik mercile rinden 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü 
Kanununun 99 ncu maddesine göre verilen ihalenin feshine dair kanarlar ile aynı kanunun 60 ncı madde
sine göre verilen ceza kararlarını, özel kanunların görevlendirmesi nedeniyle icra tetkik mercilerinden İcra 
ve iflâs Kanunu hükümleri uyarınca verilen ve diğer dairelerin görevleri dışında kalan hüküm ve karar
ları, 

Onüçüncü Hukuk Dairesi : Haksız iktisaptan ve geçerli olup olmadığına bakılmaksızın Borçlar Kanu
nunun ikinci kısmında düzenlenmiş olan sözleşmeler le, özel fcanunlaıra göre yapılan sözleşmelerden doğan 
ve onbirinci ve onbeşinci hukuk dairelerinin görevleri dışında kalan ve asliye mahkemelerinden verilen ka
rarlar ile alacağım temliki ve (borcun nakli işlemlerinden doğan her türlü davalara ilişkin olarak asliye 
malhkemelerinden verilen ve onbirinci huikuk dairesinin ıgörevi dışımda kalan hüküm ve kararları, 

OndÖrdüncü Hukuk Dairesi : Taşınmaz mallara ilişkin mülkiyet hakkıma veya Devletin hüküm ve 
tasarrufu altındaki taşınmaz mallar hakkınıda hazinenin açtığı davalara ait sulh (mahkemelerinden verilen 
hüküm ve kararlarla mülkiyetten gayrı ayni haklara ilişkin olup da asliye ve sulh mahkemelerinden veri
len hüküm ve kararlara, kamu mallarımdan mer'a, yaylak, .kışlak davalarına ve şahsi haklara dayanan taşın
maz ile ilgili davalara ilişkin olup da asliye ve sulh mahkemelerinden verilen hüküm ve kararlarla ferman ve 
'Hüccet gibi tasarruf (belgelerinin sahteliği medeniyle açılan iptal davaları ile ilgili hüküm ve kararları ve 2613 
sayılı Kadastro ve Tapu Tahriri Kanununun 27 nci maddesinde yazılı ve 5572 sayılı Kanuna dayanılarak 
görevlendirilen asiliye mahkemelerince Verilen hüküm ve kararları, ayrıca şahımlarla orman idaresi arasında 
açılan itiraz, iptal ve el atmanın önlenmesi ile ilgili olarak sulh ve asliye mahkemelerinden verilen dava
lara ilişkin hüküm ve kararlarla 5520 sayılı Kanuna göre açılan tapuda sınır ve yüzölçümü ve tapuda i&im 
<ve soyadı düzeltilmıesine iliışlkin hüküm ve kararları, taşınmaz mallar hukukuna ilişkin davalaırda yargı 
yerinin belli edilmesi işlerini, 

Onbeşinli Hulkük Dairesi : İşin niteliğine ve tarafların sıfatına bakılmaksızın bütün istisna sözleşmelerin
den ve okutma ve yetiştirme giderleri ile ilgili olarak kanundan veya sözleşmeden doğan her türlü dava
lar hakkında sulh ve asliye mahkemelerimden verilen hüküm ve kararlarla icra tetkik mercilerinden genel 
hükümler çerçevesinde verilen istihkak, icra ve iflas Kanununun 277 - 280 nci maddesi hükümlerine deği
nen iptal davalarına ve 6183 sayılı Amme Alacaklarınım Tahsili Usulü Kanunundan doğan ve 12 nci Hu
kuk Dairesinin görevi dışında kalansulh ve asliye mahkemelerinden verilen her türlü hüküm ve kararları, 

İnceler ve Karara bağlarlar. 
Hukuk Dairelerinin görevlerini tayinde mahkeme kararında belirtilen hukuki tavsif asıldır. 
'Bir davadaki uyuşmazlık konusu, taraflar arasımda ki hukuki ilişkinin aslına değil de, bu hukuki ilişki

den doğan diğer isteklerle ilgili ise, temyiz incelemesi asıl hukuki ilişkiye ait hüküm ve kararları incele
mekle görevli dairece yapılır. 

Bir davada Ibirkaç hukuk dairelinin görevine giren uyuşmazlık sözkonusu ise, temyiz incelemesi, uyuş
mazlığı doğuran asıl hukuki ilişkiye ait hüküm ve kararları inceleyen dairece yapılır. 
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Bir davada uyuşmazlık konusu hukuki ilişki birkaç dairenin görev alanına giren karma sözleşmeye ya
hut birden ziyade sözleşme türüne ayrı ayrı dayanıyorsa temyiz incelemeci, bunlardan Borçlar Kanunundaki 
özel sözleşme türüne ilişkin davalara ait hüküm ve kararları incelemekle görevi dairece yapılır. 

Bu közleşme ile ilgili alacak ve tazminat davalarının temyiz incelemesi yapmakla görevli daire, bu sözleş
me türüne ilişkin tespit davalarını temyiz incelemesi yapmakla da görevlidir. 

Bir dava dosyasının incelenerek Eksikliklerinin giderilmesinden sonra geri çevrilmesi için mahalline gön
derilmesi ya da duruşmasının yapılmış olması o dosyanın görevli daireye gönderilmesine engel teşkil et
mez. 

İl mahkemelerinde görülen ve hâkimlerin mesuliyetine ilişkin bulunan tazminat davalarında verilen hü
küm ve kararların temyiz incelemesi, esas davaya ait hükmü incelemekle görevli Yargıtay Dairesince ya
pılır. Bu kural, hakemlerce verilen kararların ve hakemlere ilişkin her türlü işlerle ilgili hüküm ve karar
ların incelenmesinde de aynen uygulanır. Ebniye Kanunu, 2510 sayılı İskân Kanunu ve kaldırılmış 4753 
sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu gibi kanunlardan doğan ve ayın davası açılması imkânı bulunma
yan durumlarda açılan 'tazminat davaları ile Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 186 ncı maddesi 
hükmünden yararlanılarak tazminata dönüştürülen davalara ilişkin olarak verilen hüküm ve kararların tem
yiz incelemesi ayın uyuşmazlığını inceleyecek dairece yapılır. 

iCeza Dairelerinden : 

Birincisi : Türk Ceza Kanununun ikinci kitabınım dokuzuncu 'babında yer alan ölüm, ağır hapis ve on 
seneden fazla hapis ve kamu hizmetlerinden daimi olarak yasaklık cezalarını gerektiren ve diğer dairelerin 
görevlerine girmeyen cürümlere a'it hüküm ve kararlan, 

İkincisi : Sulh ceza mahkemelerinden Türk Ceza Kanununa göre verilen ve diğer dairelerim görevlerine 
girmeyen suçlara ait hüküm ve kararları, 

Üçüncüsü : Orman Kanunu gereğince açılimış ceza davaları sonunda verilen hüküm ve kararları ve am
menin emniyetti içlin dava nakli ve Türk Ceza Kanununun Mevkii Meriyete Vaz'ma Müteallik Kanunun 
36 ncı maddesinde yazılı ve Yargıtaya verilmiş yargı yeri belirtme konularını, 

Dördüncüsü : Türk Ceza Kanununun 456/3 ncü maddesine giren cürümlerden dolayı verilen hüküm 
ve kararlarla diğer ceza dairelerinim görevleri dışında kalan hüküm ve kararları, 

Beşincisi : Türk Ceza Kanununun ikinci kitabının üçüncü babının birinci, ikinci ve üçüncü fasıllarında 
ve aynı kanunun 403 ila 410 ncu maddelerinde ve sekizinci 'babında yazılı suçlara ilişkin hüküm ve karar
ları, 

Altıncısı : Türk Ceza Kanununun ikinci kitabının altıncı babının üçüncü ve dördüncü fasıllarında ve 
onuncu babı ile 5917 sayılı kanunda yazılı hususlara ait hüküm ve kararları, 

Yedincisi : Memurların kaçakçılık hükümlerine göre cezalandırılan veya cezası artırılan suçlarına ilişkin 
'hüküm ve kararlarla özel kanunlarda yazılı olup da diğer dairelerin görevlerine girmeyen1 suçlara ilişkin hü
küm ve kararları, 

Sekizincisi : Türk Ceza Kanununun ikinci kitabının altıncı babında yazılıı olup da altıncı Ceza Daire
sinin görevine giren suçlar ayrık olmak üzere aynı kitabın iki, üç, dört, altı ve yedinci bablarında yer alan ağır 
cezalı cürümler ille beşinci babtaki suçlar, Türk Ceza Kanununun 179, 468, 470 ve 473 ncü maddelerinde 
yazıi suçlarla 61136 sayılı Altesi Silahıllaır ve Bıçaklaır Hakkındaki Kanun iiile 171 sayılı Toplantı ve Gösıtetrii 
Yürüyüşîerî Hürriyeti! ve 6187 sayılı Vicdan ve Toplantı HürrSyetMn Korunması Kanundanna, 298 slayılı Se
çimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanuna ve Askeri Ceza Kanununun 131 nci 
miaddesü ile sevkedffllen ateşi siahHanla 'Igli suçlara lişkin hüküm ve kararları, 

Dokuzuncusu : Türk Ceza Kanununun ikinci kitabının birinci babında yazılı suçlar, aynı kanunun 383 
ve 3!89 ncu maddelerine giren suçlara, 455 ve 459, 536 ve 537 nci maddelerine giren suçlarla 1475 sayılı İş, 
506 sayılı Sosyal Sigortalar, 274 sayılı Sendikalar, 275 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Hakkında-
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Bir davada uyuşmazlık konusu hukuki ilişki birkaç dairenin görev alanına giren karma Sözleşmeye yahut 
biriden ziyade 'sözleşme türüne ayrı ayrı dayanıyorsa temyiz incelemesi, bunlardan Borçlar Kanunundaki 
özel sözleşme türüne ilişkin davalara ait hüküm ve kararları incelemekle görevli dairece yapılır. 

Bu 'sözleşme ile ilgili alacak ve tazminat davalarının temyiz incelemesini yapmakla görevli daire, bu 
sözleşme türüne ilişkin tespit davalarının temyiz incelemesini yapmakla da görevidir. 

Bir dava dosyasının incelenerek eksiklikleri'nin giderilmesinden sonra geri çevrilmesi için mahalline gön
derilmesi ya da duruşmasının yapılmış olması o dosyanın görevli daireye gönderilmesine engel teşkil etmez. 

İl mahkemelerinde görülen ve hâkimlerin mesuliyetine ilişkin bulunan tazminat davalarında verilen hü
küm ve kararların temyiz incelemesi, esas davaya ait hükmü incelemekle görevli Yargıtay Dairesince ya
pılır. Bu kural, hakemlerce verilen kararların ve hakemlere ilişkin her türlü işlerle ilgili hüküm ve karar
ların incelenmesinde de aynen uygulanır. Bbniye Kanunu, 2510 'sayılı îskân Kanunu ve yürürlükten kaldı
rılmış 4753 sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu gibi kanunlardan doğan ve ayın davası açılması imkânı 
bulunmayan durumlarda açılan tazminat davaları ile Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 186 ncı mad
desi hükmünden yararlanılarak tazminata dönüştürülen davalara ilişkin olarak verilen hüküm ve kararların 
temyiz incelemesi ayın uyuşmazlığım İnceleyecek dairece yapılır. 

Ceza Dairlerinden : 

Birinci Ceza Dairesi : Türk Ceza Kanununun ikinci kitabının dokuzuncu babında yer alan ölüm, ağır 
hapis ve on seneden fazla hapis ve kamu hizmetlerinden daimi olarak yasaklık cezalarını gerektiren ve diğer 
dairelerin görevlerine girmeyen cürümlere ait hüküm ve kararlan, 

İkindi Ceza Dairesi : Sulh ceza mahkemelerinden Türk Ceza Kanununa göre verilen ve diğer dairelerin 
görevlerine girmeyen suçlara ait hüküm ve kararları, 

Üçüncü Ceza Dairesi : Orman Kanunu gereğince açılmış ceza davaları sonunda verilen hüküm ve ka
rarları ve ammenin emniyeti için 'dava nakli ve Türk Ceza Kanununun Mevkii Meriyete Vazına Müteallik 
Kanunun 36 ncı ma'ddesıinde yazılı ve Yargıtaya verilmiş yargı yeri belirtme konularını, 

Dördündü Ceza Dairesi : Türk Ceza Kanununun 456/3 ncü maddesine giren cürümlerden dolayı verilen 
hüküm Ve kararlarla diğer ceza dairelerinin görevleri dı'şında kalan hüküm ve kararları, 

Beşinci Ceza Dairesi : Türk Ceza Kanununun 'ikinci kitabının üçüncü babının birinci, ikinci ve üçüncü 
fasıllarında ve aynı Kanunun 403 ila 410 ncu maddelerinde ve sekizinci babında yazılı suçlara ilişkin hü
küm ve kararları, 

Altıncı Ceza Dairesi : Türk Ceza Kanununun ikinci kitabının altıncı babının üçüncü ve dördüncü fasıl
larında ve onuncu babı ile 5917 sayılı Kanunda yazılı hususlara ait hüküm ve kararları, 

Yedinci Ceza Dairesıi : Memurların kaçakçılık hükümlerine göre cezalandırılan veya cezası artırılan suç
larına ilişkin hüküm ve kararlarla özel kanunlarda yazılı olup da diğer dairelerin görevlerine girmeyen suç
lara ilişkin hüküm ve kararları, 

Sekizinci Ceza Dairesi : Türk Ceza Kanununun ikinci kitabının altıncı babında yazılı olup da altıncı Ceza 
Dairesinin görevine giren suçlar ayrık olmak üzere aynı kitabın iki, üç, «dtört, altı ve yedinci bablarında yer 
alan ağır cezalı cürümler ile beşindi babtaki suçlar, Türk Ceza Kanununun 179, 468, 470 ve 473 ncü mad
delerinde yazılı suçlarla 6136 sayılı Aıteşlii Silahlar ve Bıçaklar Hakkındaki Kanun ile 171 sayılı Toplantı 
ve Gösteri Yürüyüşleri Hürriyeti ve '6187 sayılı Vicdan ve Toplantı Hürriyetinin Korunması Kanunlarına, 
298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleni Hakkındaki Kanuna ve Askeri Ceza Kanunu
nun 131 nci maddesi ile sevkedilen ateşli silahlarla ilgili suçlara ilişkin hüküm ve kararları, 

Dokuzuncu Ceza Dairesi .• Türk Ceza Kanununun' ikinci kitabının birinci babında yazılı suçlar, aynı Ka
nunun 383 ve 389 ncu maddelerine ıgiren suçlara, 455 ve 459, 536 ve 537 nci maddelerine giren suçlarla 
1475 sayılı İş, 506 sayılı Sosyal Sijgortalar, 274 sayılı Sendikalar, 275 sayılı Toplu îş Sözleşmesi Grev ve 
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ki Kanunlara, 1630 sayılı Dernekler Kanunu, 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkındaki Ka
nuna, 213 sayılı Vergi Usul, 17110 sayılı Eski Eserler Kanununa giren suçlara ilişkin hüküm ve kararları, 

lînceler ve karara bağlan 
466 sayılı Kamun Dışı Yakalanan veya Tutuklanan Kimselere Tazminat Verilmesi Hakkındaki Kanuna 

göre verilen kararlar, esas konuları 'İtibariyle hangi ceza dairesinin görevine giriyorsa o ceza dairesinde ince
lenir ve karara bağlanır. 

Yargılanmaları Yargıtaya ait olan hâkim, savcı ve memurların davaları filin niteliğime göre benzeri fi
illere İlişkin hüküm ve kararların (inceleme yeri olan daireye ve bu dairelerden çıkacak kararların temyiz 
yoluyla incelenmesi de Ceza Genel Kuruluna aittir. Şu kadar ki, asıl davayı gören daire kurulu mensup
ları Ceza Genel Kuruluna katılamazlar. 

Hüküm veren daire, Ceza Genel Kurulu kararına uymayarak kendi kararında İsrar etmesi halinde Ceza 
Genel Kurulunca verilecek ikinci karar kesin olup, ilgili dairece uyulması zorunludur. 

Ceza dairelerinin görevlerimin tayininde davadaki tavsif esas alınır. 
Muhtelif suçlara ait davalarda en ağırını inceletmeye yetkili daire görevlidir. Temyizi halinde bunılardan sa

dece temyiz isteğine konu olanlar nazara alınır. 

MADDE 7, — 1730 sayılı Yargıtay Kanununun 16 nıcı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

«Hukuk ve Ceza Kurulları : 

Madde 16. — Hukuk ve Ceza Genel Kurulları, bu kurullara bağlı daireler sayısının en az iki katı üye ile 
toplanır. Genel Kurullara Daire Başkanlarının en az yarısından bir fazlasını ve Başkanlarının katıldığı dai
relerden b'ir, katılmadığı dairelerden iki üyenin katılması zorunludur. Ancak, Kurullara her daireden beşten 
fazla kişi katılamaz. 

Ceza Genel Kuruluna, itiraz ettiği konularla sınırlı olmak ve oy kullanmamak ktaşuluyla görüşünü bildir
mek üzere Cumhuriyet Başsavcısı da bizzat katılabilir. 

Hukuk ve Ceza Genel Kurullarındak'i Başkanlar ye'ter 'sayısı Başkanların mazereti halinde aynı dairenin 
kıdemli üyesi ile doldurulur. 

İHukük ve Ceza Kurularına katılmak, Daire Başkanları ve Yargıtay üyelerinin başta gelen görevlerin
dendir, < 

Yargıtay Birinci Başkanının başkanlık etmediği ya da bulunmadığı zamanlarda Hukuk Genel Kuruluna 
hukuk dairelerinden, Ceza Genel Kuruluna ise, ceza dairelerinden seçilmiş olanı Birinci Başkan Vekili baş
kanlık eden 

iBirinci Başkanla belli kurulda onun yerini tutacak olan BaşkanVeküinin bulunmaması halinde diğer 
Başkanvekili, onun da bulunmaması halinde o toplantıya katılmış olan Daire Başkanlarından en kıdemlisi 
başkanlık görevini yapar. 

tcra ve Mas Kanunundaki ceza hükümlerinin uygulanmasına ilişkin daire kararlarının Ceza Genel Ku
rulunda incelenmesi sırasında igili dairenin Başkan ve en az iki üyesi de Ceza Genel Kuruluna katılır. 

Genel Kurullara katılmak zorunda olan Başkan ve üyelerin katılmamaları veya geç katılmak suretiyle 
Kurullarının toplanamamasına yahut çalışmaya başlamasının gecikmesinle neden olmaları hallinde, Genel Ku
rul Başkanları durumu Birinci Başkanlığa yazı ile bildirir.» 

MADDE 8, — '1730 Sayılı Yargıtay Kanununun 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

«Hukuk ve Ceza Genel Kurullarının görevleri : 

Madde 17. — Hukuk ve Ceza Kurullarının görevleri şunlardır : 
1< Yargıtay Dairelerinin bozma kararlarına karşı'direnmeye dair verilen mahkeme kararlarını incele

yerek karar vermek, 
2, Yargıtay Dairelerinden biri; 
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Lokavt Hakkındaki Kanunlara, 1630 sayılı Dernekler Kanunu, 5ÖH6 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar 
Hakkındaki Kanuna, 213 sayılı Vergi üsül, 1710 sayılı Bski Eserler Kanununa giren suçlara ilişkin hüküm 
ve 'kararları, 

İnceler ve karara bağlar. 
466 sayılı Kanun Dışı Yakalanan veya Tutuklanan Kimselere Tazminat Verilmesi Hakkındaki Kanuna 

göre verilen kararlar, esas konuları itibariyle hangi ceza dairesinin görevine giriyorsa o ceza dairesinde ince
lenir ve karara bağlanır. 

Yargılanmaları Yargıtaya ait olan hâkim, savcı ve memurların davaları fiilin 'niteliğine göre benzeri fiil
lere ilişkin hüküm ve kararların inceleme yeri olan daireye ve bu dairelerden çıkacak kararların temyiz yo
luyla incelenmesi de Ceza Genel Kuruluna aittir. Şu kadar ki, asıl davayı gören daire kurulu mensupları 
Ceza Genel Kuruluna katılamazlar. 

Hüküm veren daire, Ceza Genel Kurulu kararına uymayarak kendi kararında Israr etmesi halinde Ceza 
Genel 'Kurulunca verilecek ikinci karar kesin olup, ilgili dairece uyulması zorunludur. 

Ceza dairelerinin 'görevlerinin tayininde davadaki tavsif esas alınır. 
Muhtelif suçlara ait davalarda en ağırını (incelemeye yetkili daire görevlidir. Temyizi hainde bunlardan 

sadece temyiz isteğine konu olanlar nazara alınır. 

MADDE 7. — 1730 sayılı Yargıtay Kanununun 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Hukuk ve Ceza Genel Kurulları : 
Madde 16. — Hukuk ve Ceza Genel Kurulları, bu kurullara bağlı daireler sayısının en az 'M katı üye ile 

toplanır. Genel Kurullara Daire Başkanlarının en az yarısından bir fazlasını ve Başkanlarının katıldığı dai
relerden bir, katılmadığı dâirelerden iki üyenin katılması zorunludur. Ancak, Kurullara her daireden beş
ten fazla kişi katılamaz. 

Ceza Genel Kuruluna, itiraz ettiği konularla 'sınırlı olmak ve oy kullanmamak koşuluyla görüşünü bil
dirmek üzere Cumhuriyet Başsavcıısı veya Cumhuriyet Başsavcı Vekili bizzat katılabilir. 

Hukuk ve Ceza Genel Kurullarındaki Başkanlar yeter sayısı Başkanların mazereti halinde aynı dairenin 
kıdemli üyesi 'ile doldurulur. 

Hukuk ve Ceza Genel Kurullarına katılmak, Daire Başkanları ve Yargıtay üyelerinin başta gelen gö
revlerindendir. 

Yargıtay Birinci Başkanının başkanlık etmediği ya da bulunmadığı zamanlarda Hukuk Genel Kuruluna 
hukuk dairelerinden, Ceza Genel Kuruluna ise, ceza dairelerinden seçilmiş olan Birinci Başkanvekili baş
kanlık eder. 

Birinci Başkanla belli kurulda onun yerini tutacak olan Başkanvekilinin bulunmaması halinde diğer 
Başkanvekili, onun da bulunmaması halinde o toplantıya katılmış olan Daire Başkanlarından en kıdem
lisi başkanlık görevini yapar. 

îcra ve İflas Kanunundaki ceza hükümlerinin uygulanmasına ilişkin daire kararlarının Ceza Genel Ku
rulunda incelenmesi sırasında ilgili dairenin Başkan ve en az iki üyesi de Ceza Genel Kuruluna katılır. 

Genel Kurullara katılmak zorunda olan Başkan ve üyelerin katılmamaları veya geç katılmak suretiyle 
Kurulların toplanmasına yahut çalışmaya başlamasının gecikmesine neden olmaları halinde, Genel Kurul 
Başkanları durumu Birinci Başkanlığa yazı ile bildirir.» 

MADDE 8. — 1730 'sayılı Yargıtay Kanununun 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

«Hukuk ve Ceza Genel Kunâlartnm Görevleri : 
Madde 17. — Hukuk ve Ceza Genel Kurullarının görevleri şunlardır : 
1. Yargıtay Dairelerinin bozma kararlarına karşı mahkemelerce verilen direnme kararlarını inceleyerek 

karar vermek, 
2. Yargıtay Dairelerinden biri; 
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a) Yerlieşmiş içtihadından dönmek isterse, 
b) (Benzer olaylarda birbirine uymayan kararlar vermiş bulunursa, 
cİ Hukuk Daireleri arasında ya da Ceza Daireleri arasında üetidah uyuşmazlıkları bulunursa bunları 

iç'tihadların birieştMmesi yoluyla kesini olarak bağlanmak, 
3, (Yargıtay Başkan ve üyeleri ile kanunen onlar durumunda bulunan kimselere ait davaları dik mah

keme olarak görmek ve hükme bağlamak ve ilk mahkeme olarak özel dairelerce verilen hüküm ve kararların 
temyiz ve itiraz yoluyla incelenmesinli yapmak, 

4. Bu ve başka kanunlarla verilen düğer görevleri yapmak. 
Hukuk ve Ceza Genel Kurullarında görüşmelerinin yönetimli, çalışma, saatleri, Genel Kurularda görüş

meler sonunda oylama ve karar, Genel Kurullarda ön sorun ve öncelikle karara bağlanacak hususlar, Genel 
Kurullarda kararan çıkmış sayılması, Genel Kurulların gündemi ve Genel Kurullarda görüşmeler, kanun hü
kümleri çerçevesinde Yargıtay iç Yönetmeiğü ile düzenlenir. 

MADDE 9. — 1730 Sayİı Yargıtay Kanununun 18 nci maddesi aşağıdaki şeMiMe değiştiıiilimiiştiir : 

«Yargıtay Büyük Genel Kurulu : 

Madde 18. — Yargıtay Büyük Genel Kurulu, Birinci Başkanın başkanlığında, Başkan vekilleri, İkinci Baş
kanlarla Cumhuriyet Başsavcısı ve üyelerden oluşur. 

Birinci Başkanın bulunmadığı hallerde Büyük Genel Kurula Başkan vekillerinden kıdemli olanı; o da 
yoksa diğer Başkan vekili başkanlık eder. Başkan vekillerimin de bulunmaması halinde Başkan görevini, top-
tantıda bulunan en kıdemli îkinci Başkan yapar. 

16 nci maddenin son fıkrası hükmü Yargıtay Büyük Genel Kuruluna katılmayan veya geç katılanlar 
hakkında da uygulanır.» 

/ MADDE 10. — 1730 .Sayılı Yargıtay Kanununun 20 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir : 
«İçtihadı Birleştirme Kurulları], Genel Kurullar ya da dairelerin kararlarındaki gerekçe ve görüşlerle 

bağlı olmaksızın sonunu başka bir görüşle karara bağîayabi'Mer.» 

MADDE İH. — 1730 Saydı Yargıtay Kanununun '21 flei maddesi aşağıdaki şekilde degiştiriltniştir : 

«Başkanlar Kurulları : 

iMadde 2 1 . — Başkanlar Kuruları, Birinci Başkan ile Birinci Başkan vekilleri ve daireler Başkanların
dan; 

Hukuk Daireleri Başkanlar Kurulu, Birinci Başkan ile Hukuk Dairelerinden seçilen Başkan vekili ve Hu
kuk Daireleri Başkanlarından; 

Ceza Daireleri Başkanlar Kurulu, Birinci Başkan ile Ceza Dairelerinden seçilen Başkan vekili ve Ceza 
Daireleri Başkanlarından; 

Oluşur. 
^Birinci Başkanın bulunmadığı halerde 'Başkanlar Kurulunun başkanlık görevi, Birinci Başkan vekille

rinden kıdemlisi tarafından, onun da bulunmaması halinde diğer Başkan vekili tarafından, onun da bulun
maması halinde ise Kurula katılan en kıdemli Daire Başkanı tarafından yerine getirilir* 

Hukuk ve Ceza Daireleri Başkanları Kurullarında Bilinci Başkanın-bulunmadığı hallerde hukuk dairele
rinden seçilen Birinci Başkan vekili Hukuk Daireleri Başkanlar Kurulunda, Ceza Dairelerinden seçilen Bi
rinci Başkan vekili Ceza Daireleri Başkanlar Kurulundan, bunlardan birinin bulunmaması halinde diğer Bi
rinci Başkan vekili, onun da bulunmaması halinde ise Kurulların Başkanlık görevi Kurullara katılan en kı
demli daire başkanları tarafından yapılır, 

Mazeretleri olmadıkça Başkanlar, 'Başkanlar Kurulu ile Hukuk ve Ceza Başkanlar Kurullarına katılmak 
zorundadırlar* 
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(AdSatet Komüsıyonunun Kalbui Ettiği Metin) 

a) Yerleşmiş içtihadından dönmek isterse, 
b) 'Benzer olaylarda birbirine uymayan kararlar vermiş bulunursa, 
c) Hukuk Daireleri arasında ya da Ceza Daireleri arasında iç'tihad uyuşmazlıkları bulunursa; 
Bunları içtihadların birleştirilmesi yoluyla kesin olarak karara bağlamak, 

3. Yargıtay Başkan ve üyeleri ile kanunen onlar durumunda bulunan kimselere ait davaları ilk mahke
me olarak görmek ve hükme bağlamak ve ilk mahkeme olarak özel dairelerce verilen hüküm ve kararların 
temyiz ve itiraz yoluyla incelemesini yapmak, 

4. !Bu ve başka kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak. 

Hukuk ve Ceza Genel Kurullarında, görüşmelerin gündemi, yönetimi, çalışma gün ve saatleri, oylama 
ve karar, ön sorun ve öncelikle karara bağlanacak hususlar, kararın çıkmış sayılması, kanun hükümleri çer
çevesinde Yargıtay îç Yönetmeliği ile düzenlenir. 

MADDE 9. — 1730 sayılı Yargıtay Kanununun 18 nci maddesine aşağıdaki son fıkra eklenmiştir : 

«116 ncı maddenin son fıkrası hükmü Yargıtay Büyük Genel Kuruluna katılmayan veya geç 'katılanlar 
hakkında da uygulanır.» 

MADDE 10. — 1730 sayılı Yargıtay Kanununun 20 nci maddesine aşağıdaki fıkra ©Menmiştıir. 
«fçtîhadı Birleştirme Kurulları, Genel Kurulların veya dairelerin kararlarındaki gerekçe ve görüşlerle 

bağlı olmaksızın sorunu başka bir görüşle karara bağlayabilirler.» 

MADDE l'l. — 1730 sayılı Yargıtay Kanununun 21 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

«Başkanlar Kurulları : 

Madde 211. — Başkanlar Kurulları, Birinci Başkan ile Birinci Başkanıvekilleri ve daireler başkanlarından; 
Hukuk Daireleri Başkanlar Kurulu, Birinci Başkan ile Hukuk Dairelerinden seçilen Başkanvekili ve 

Hukuk Daireleri Başkanlarından; 
Ceza Daireleri Başkanlar Kurulu, Birinci Başkan ile Ceza Dairelerinden seçilen Başkanvekili ve Ce

za Daireleri Başkanlarından; 
Oluşur. 

Birinci Başkanın bulunmadığı hallerde Başkanlar Kurulunun başkanlık görevi, Birinci Başkanvekillerin-
den kıdemlisi tarafından, onun da 'bulunmaması halinde diğer Başkanvekili tarafından, onun da bulun
maması halinde ise Kurula katılan en kıdemli Daire Başkanı tarafından yerine getirilir. 

Hukuk ve Ceza Daireleri Başkanları Kurullarında Birinci Başkanın bulunmadığı hallerde hukuk daire
lerinden seçilen Birinci Başkanvekili, Hukuk Daireleri Başkanlar Kurulunda, Ceza Dairelerinden seçilen Bi
rinci Başkanvekili, Ceza Daireleri Başkanlar Kurulunda, bunlardan birinin bulunmaması halinde diğer Birin
ci iBaşkanvekili, onun da bulunmaması halinde ise Kurulların Başkanlık görevi Kurullara katılan en kıdem
li daire başkanları tarafından yapılır. 

Başkanlar, mazeretleri olmadıkça, Başkanlar Kurulu ile Hukuk ve Ceza Başkanlar Kurullarına katıl
mak zorundadırlar. 
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(Hükümıetnı Tekifi) 

Başkanların mazeretteri halinde o dairenin kıdemli üyesi Başkanlar Kurulu ife Hukuk ve Ceza Balkan
lar Kurullarına katılırlar, 

Başkanlar, şahıslarıyla ilgili konuların konuşulduğu Başkanlar Kuruluna katılamazlar. 
Oylamanın şekli kurullarca belirlenir. Ancak 22 nci maddenin 2 ve 4 sayılı bentlerinde öngörülen hu

suslara ilişkin oylama gizli yapılır.» 

(MADDE 12. — 1730 Sayılı Yargıtay Kanununun 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

«Başkanlar Kurullarının Görevleri: 

«Başkanlar Kurullarının görevleri şunlardır : 
L Hukuk ve Ceza Daireleri arasında meydana gelen görev (îş alanı) uyuşmazlıklarını kesin karara bağ

lamak, fiili veya hukuki imkansızlık sebebiyle bir dairenin görevine, giren' işe bakamamıası halinde bir başka 
daireyi görevlendirmek, (Şu kadar ki, Ceza Daireleri arasındaki göısev uyuşmazlıkları Ceza Daireleri Baş
kanlar Kurulu ve Hukuk Daireleri arasındaki görev uyuşmazlıkları da Hukuk Daireleri Başkanlar Kurulu 
tarafından karara bağlanır.) 

2. Dairelerden birinin yıl içinde gelen işleri normal çalışma ile karşılanamayacak oranda artmış ve dai
reler arasında iş bakımından bir dengesizlik meydana gelmişse takvim yılı başında toplanıp bir kısım işleri 
başka daireye vermek, 

3. İçtihadı Birleştirme görüşmelerine ve kararlarını alınmasına ilişkin, olarak ilke kararlan almak, 
4. Bu ve başka kanunlarla verilen diğer işleri görmek.» 

MADDE 13. — 1730 sayılı Yargıtay Kanununun 23 ncü maddesinin 2 nci, 3 neü, 4 ncü ve 12 nci fık
raları aşağudalki şekilde değiştirilmiştir : 

İkinci fıkranın değişik şekli : 

«Haysiyet Divanı, Yargıtay Birinci Başkanımın başkanlığında Başkan vekillerinden kıdemli olanı, Cum
huriyet Başsavcısı sekiz Hukuk ve dört Ceza Dairesi Başkanları ile Başkanlarının! katılmadığı dairelerden 
birer üyenin katılmasıyla oluşur.» 

Üçüncü fıkranın değişik şekli: 

«Haysiyet Divanının toplanması gerektiğinde, Kurula katılacak Başkanlardan sekizi Hukuk Daireleri 
Başkanları, dördü Ceza Daireleri Başkanları ve kalanı da Başkanllan Katılmayacak olan dairelerin üyeleri 
arasından, her daireden bir üye olmak üzere, Birinci Başkanlık Divanıınca ad çekme suretiyle asıl üye ola
rak beli edilir. Ön ve ilk soruşturma yapanlarla birinci Başkanlık Divanında görevli olup karara katılan 
asıl ve yedek ikinci Başkan ve üyeler ad çekmeye dahil edilmez^ Haysiyet Divanının yedek üyeleri, geriye ka
lan Başkanlarla bunların daireleri dışındaki dairelerden birer üye olmak üzere Birinci Başkanlık Divanınca 
ad çekme 'suretiyle belirlenir. Yedeklerin Divana katılma sırası îç Yönetmelikle düzenlenir.» 

Dördüncü fıkranın değişik şekli : 

«Haysiyet Divanı üye tam sayısı ile toplanır. Ve üçte iki çoğunlukla karar verir. Üçüncü oylamada 
salt çoğunluk yeterlidir. Oylama gizli yapılır.» 

Onikinci fıkranın değişik şekli ; 

'«•Bu kararlar aleyhine ilgili, tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde konunun bir defa daha incelen
mesini Haysiyet Divanından isteyebilir, itiraz üzerine inceleme evrak üzerindie yapılır., îtiraz yerinde görü
lürse, ceza tümü ile kaldırılır yada değiştirilir, itiraz üzerine verilen kararlar kesin olup, bu kararlar aley
hine başka bir mercie başvurulamaz.» 
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(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Başkanların mazeretleri halinde o dairenin kıdemlliüyesi Başkanlar Kurulu ile Hukuk ve Ceza Başkanlar 
Kurullarına katılırlar. 

Başkanlar, şahıslarıyla ilgili konuların görüşüldüğü Başkanlar Kuruluna katılamazlar. 
Oylamanın şekli ilgili kurullarca belirlenir. Ancak 22 ndi maddenin 2 ve 4 sayılı bentlerinde öngörülen 

hususlara ilişkin oylama gizli yapılır.» 

MADDE 12. — 1730 sayılı Yargıtay Kanununun 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değişitirilmiştir : 

«Başkanlar Kurullarının Görevleri : 

Başkanlar Kurullarının görevleri şunlardır : 
1. Hukuk ve Ceza Daireleri arasında meydana gelen görev (İş bölümü) uyuşmazlıklarını kesin karara 

bağlamak, fiili ıveya hukuki imkânsızlık sebebiyle bir dairenin görevine giren işe bakamaması halinde bir 
başka daireyi görevlendirmek (Şu kadar ki, Ceza Daireleri arasındaki görev uyuşmazlıkları Ceza Daireleri 
Başkanlar Kurulu ve Hukuk Daireleri arasındaki görev uyuşmazlıkları da Hukuk Daireleri Başkanlar Ku
rulu tarafından karara bağlanır.), 

2. Dairelerden birinin yıl içinde gelen işleri normal çalışma ile karşılanamayacak oranda artmış ve 
daireler arasında iş bakımından bir dengesizlik meydana gelmişse takvim yılı başında toplanıp bir 'kısım iş
leri başka daireye vermek, 

3. İçtihadı 'Birleştirme görüşmelerine ve kararların alınmasına ilişkin olarak ilke kararlan almak, 
4. Bu ve başka kanunlarla verilen diğer işleri görmek.» 

MADDE 13. — 1730 sayılı Yargıtay Kanununun 23 ncü maddesinin 2 nci, 3 ncü, 4 ncü ve 12 nci fık
raları sırasıyla aşağıdaki şekilde değiştirilmiışitir : 

«Haysiyet Divanı, Yargıtay Birinci Başkanının başkanlığında Başkanvekillerinden kıdemli olanı, Cumhu
riyet Başsavcısı sekiz Hukuk ve dört Ceza Dairesi Başkanları ile 'Başkanlarının katılimadığı dairelerden birer 
üyenin katılmasıyla oluşur.» • 

«Haysiyet Dîvanının toplanması gerektiğinde, Kurula katılacak Başkanlardan sekizi Hukuk Daireleri 
Başkanları, dördü Ceza Daireleri Başkanları ve kalanı da Başkanları katılmayacak olan dairelerin üyeleri 
arasından, her daireden bir üye olmak üzere, Birinci Başkanlık Divanınca ad çekme suretiyle asıl üye ola
rak belli edilir. Ön ve ilk soruşturma yapanlarla birinci Başkanlık Divanında görevli olup karara katılan asıl 
ve yedek ikinci Başkan ve üyeler ad çekmeye dahil edilmez. Haysüyet Divanının yedek üyeleri, geriye kalan 
Başkanlarla bunların daireleri dışındaki dairelerden birer üye olmak üzere Birinci Başkanlık Divanınca ad 
çekme suretiyle belirlenir. Yedeklerin Divana katılma sırası İç Yönetmelikle düzenlenir.» 

«Haysiyet Divanı üye tam sayısı ile toplanır ve üçte iki çoğunlukla karar verir. Üçüncü oylamada salt 
çoğunluk yeterlidir. Oylama gizli yapılır.» 

«Bu kararlar aleyhine ilgili, tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde konunun bir defa daha incelen
mesini Haysiyet Divanından isteyebilir. İtiraz üzerine inceleme evrak üzerinde yapılır, itiraz yerinde gö
rülürse, ceza tümü ile kaldırılır ya da değiştirilir. İtiraz üzerine verilen kararlar kesin olup, bu kararlar 
aleyhine başka bir mercie başvurulamaz.» 
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(Hükümetini Teklifi) 

MADDE 14. — 1730 saydı Yargıtay Kanunumun 24 ncü maddesirtin 3 nıcü ve 8 nci fıkraları aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir.: 

Üçüncü fıkranın değişik seki : 
«Yazı işleri Müdürlüğüne altanmada öncelikle hukuk fakültesi mezunları tercih edilir. Hukuk fakülteleri 

mezunu bulunmadığı takdirde Adalet Yüksek Okulları mezunları, bunlardan başvuranlar olmadığı takdirde 
diğer fakülte ve yüksekokullar mezunları, bunlar dahi bulunmadığı takdirde lise veya ticaret liseleri mezun
ları olmak yahut en az beş yıl süre ile Yazı işleri Müdür Yardımcılığı veya ilk dereceli mahkemelerde aynı 
siüre ile başkâtiplik yapmış olmak zorunludur.» 

Sekizinci f ikramını değişik sekili : 
«Yarışma sınavında kazananlar başarı sırasına göre bir çizelge ile tesbflt olunıaırak en üst derecede başa

rı kazananlardan) başlamak üzere sırasıyla atama yapılır. Hukuk Fakülteleri mezunları ile Adalet Yüksek
okulları mezunları için sınav koşulu aranmaz.» 

MADDE 15. — 1730 sayılı Yargıtay Kanununun 26 ncı maddesinin son fıkrası kaldırılmış ve maddeye 
aşağıdaki fıkralar eklenmiştir J 

Eklenen fıkralar : 
K<Yargııtay incelemesli için dairelere gelen dosyalar belkletiilmeksizinı aidiyet, temyiz kalbiMyetiniinı bulunup 

bulunmadığı, temyiz islteminıkıı Süresi içinde olup olmadığı, temyiz şartı vesaür usüli eksiklikler yönlerinden 
bir ön incelemeye tabi tutulur. 

ön inceleme sırasında, temiyiz incelemesinin başka daireye ait olduğu, temyiz kabiliyetinlin bulunmadığı, 
temyiz isteminin süresi içinde olmadığı, temyiz şartının yerine getirilmediği veya safir usuli eksiklikler bulun
duğu saptanan dosyalar daire Kurulunca öncelikle incelenip ve karara bağlanır, 

Yukarıdaki fıkralar hükümleri Hukuk ve Ceza Genel Kurulları çakışmalarında da uygulanır, 
Daireler ve Genıel Kurullarını Başkan ve üyeleri, tarafsız kalamayacakları kanisim haklı kılan hallerin var

lığı iddiasıyla reddolunabilirler. Red konusundaki istemler, reddedilen Başkan veya üye katılmaksızın ilgili 
daire veya Genel Kurullarca incelenerek kesin olarak karara bağlanır. Red şahsidir. Daiire veya Kurulların 
toplantılarını engelleyen toplu red istemleri dinlenmez.» 

MADDE 16. — 1730 sayılı Yargıtay Kanununun 28 nci maddesli aşağıdaki sekide değiştirilmiştir : 

«Hukuk ve Ceza Genel Kurullarının Çalışması : 

Madde 28. — Hukuk ve Ceza Genel Kurulları 16 ncı maddede yazılı şekilde toplanır. Toplantıda bulu
nanların üçte iki çoğunluğu ile karar verilir. Ancak, birinci toplantıda üçte iki çoğunluk sağlanamaz ise, 
ikinci toplantıda bulunanların yarıdan fazlası ile karar verilir* 

Özel dalireriinı ilk mahkeme kararı olarak verdiği kararın temyiz veya itiraz yolu ile incelenmesinde özel 
dairelerden duruşmaya katılıp da hükme müessir olacak hukuki işlemlerin yapıldığı oturumda bulunmuş 
veya karara katılmış olanlar Genel Kurullarda bulunamazlar. 
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(Adatet Komisyonunun Kaibul Ettiği Metin) 

MADDE 14. — 1730 sayılı Yargıtay Kanununun 24 ncü maddesinin 3 ncü ve 8 nci fıkraları aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir : 

«Yazı İşleri Müdürlüğüne atanmada öncelikle Hukuk Fakültesi mezunları tercih edilir. Hukuk Fakülte
leri mezunu bulunmadığı takdirde Adalet Yüksekokulları mezunları, bunlardan başvuranlar olmadığı tak
dirde diğer fakülte ve yüksekokullar mezunları, bunlar dahi bulunmadığı takdirde lise veya ticaret liseleri 
mezunları olmak yahut en az beş yıl süre ile Yazı İşleri Müdür Yardımcılığı veya ilk dereceli mahkemeler
de aynı süre ile başkâtiplik yapmış olmak zorunludur.» 

«Yarışma sınavında kazananlar başarı sırasına göre bir çizelge ile tespit olunarak en üst derecede başarı 
kazananlardan başlamak üzere sırasıyla atama yapılır. Hukuk fakülteleri mezunları ile Adalet Yüksekokulları 
mezunları için sınav koşulu aranmaz.» 

MADDE 15. — 1730 sayılı Yargıtay Kanununun 26 ncı maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 

«Daireler ve Genel Kurulların Başkan ve üyeleri, tarafsız kalamayacakları kanısını haklı kılan hallerin 
varlığı iddiasıyla reddolunabilirler. Ret hususundaki istemler, reddedilen Başkan veya üye katılmaksızın ilgili 
daire veya genel kurullarca incelenerek kesin karara bağlanır. Ret şahsidir. Daire ve kurulların toplantılarını 
engelleyen toplu ret istemleri dinlenemez.» 

MADDE 16. — 1730 sayılı Yargıtay Kanununun 27 nci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. 
«Yargıtay incelemesi için dairelere gelen dosyalar bekletilmeksizin aidiyet, temyiz kabiliyetinin bulunup 

bulunmadığı, temyiz isteminin süresi içinde olup olmadığı, temyiz şartı vesair usuli eksiklikler yönlerinden 
bir ön incelemeye tabi tutulur. 

Ön inceleme sırasında, temyiz incelemesinin başka daireye ait olduğu, temyiz kabiliyetinin bulunmadığı, 
temyiz isteminin süresi içinde olmadığı, temyiz şartının yerine getirilmediği veya sair usuli eksiklikler bulun
duğu saptanan dosyalar dairece öncelikle incelenip karara bağlanır. 

Yukarıdaki fıkralar hükümleri Hukuk ve Ceza Genel Kurulları çalışmalarında da uygulanır.» 

MADDE 17. — 1730 sayılı Yargıtay Kanununun 28 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

«Hukuk ve Ceza Genel Kurullarının Çalışması : 

Madde 28. — Hukuk ve Ceza Genel Kurulları 16 ncı maddede yazılı şekilde toplanır. Toplantıda bulu
nanların üçte iki çoğunluğu ile karar verilir. Ancak, birinci toplantıda üçte iki çoğunluk sağlanamaz ise, ikinci 
toplantıda bulunanların yarıdan fazlası ile karar verilir. 

Özel dairenin ilk mahkeme kararı olarak verdiği kararın temyiz veya itiraz yolu ile incelenmesinde özel 
dairelerden duruşmaya katılıp da hükme müessir olarak hukuki işlemlerin yapıldığı oturumda bulunmuş veya 
karara katılmış olanlar genel kurullarda bulunamazlar. 
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(HKükümıetilnı Teklifi) 

Bir işin duruşmasında bulunmuş olan Başkan ve üyelerin çoğunluğunun, Kurul kadrolarında değişiklik, için 
veya hastalık gibi nedenler dışında o işin görüşıülmıe'siriin yapıldığı kurullarda yer alması zorunludur. 

Taraflarını sözlü açıklamalarının! dinlenimiş olduğu işlerde o gün dosya incelenlip karara varılamadığı tak
dirde ,sionıraki toplantıda yenideni dinlenmelerine ihtiyaç olmaksızın kâğıtların okunması ile yetin ilir.» 

MADDE 17. — 1730 sayılı Yargıtay Kanununun 29 ncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril'miştir. 

«Yargıtay Büyük Genel Kurulunun Çalışması : 

Madde 29, — Yargıtay ıBüyük Genel Kurulu, dairelerinden her 'birinin mevcudu beş itibar edilerek 
toplamının en az füçte ikisi ile toplanır. Şukadar ki, Yargıtay Büyük Genel .Kurulunun toplanabilmesi için Ce
za Genel Kuruluna katılması zoırunlu üye sayısının yarısı kadar Ceza Dairesi üyesinin ve Hukuk ve Ceza 
Daireleri Başkanlarının en az yarısından bir fazlasının hazır bulunması şarttır. 

'Başkanlar yeter saylsı diğer Başkanlarla doldurulmak mümkün oldukça en kıde'mli üye ile doldurula-
maız. 

Yargıtay Büyük Genel Kurulu, toplantıda bulunanların üçte iki çoğunluğu ile karar verir. Anpa'k, birin
ci ve ikinci toplantıda bu çoğunluk sağlanamaz ise, üçüncü toplantıda bülunanlaırın salt çoğunluğuyla ye-
tinillir. 

Toplantı yeter sayısı bak;i!mından özel hükümler sakilidir. 
ıBüyük Genel Kurul ve içtihadı Birleştirime Büyük Genel Kurulunun toplantı günlerinde Ve mlüızakerele-

rinin devamı .süresince bütün daireler, Hukuk İçtihadı Birleştirme Genel Kurulumun toplantı günlerimde ve 
müzakerelerin devamı süresince Hukuk Daireleri ve Ceza içtihadı Birleştirme Genel Kurulunun toplantı 
günlerinde >ve miüzakerelerinin devamı süresince de ceza daireleri, Kurul olarak çalışamazlar,»] 

MADDE 18. — 1730 sayılı Yargıtay Kanununun 3(1 ne i maddesi aşağıdaki sekilide değiştirilmiştir : 

«Yargıtay Başkan ve Üyelerinin Nitelikleri : 

(Madde 31. — Yargıtay Birinci Başkanı ve Cumhuriyet Başsavcısı seçilebilmek için sekiz yıl, Yargıtay Bi
rinci Başkanvekili ve İkinci Başkanı seçilebilmek için altı yıl,. Birinci Başkanlık DiVanı üyeliğine seçilebil
mek için de dört yıl süre ile Yargıtay üyeliği yapmış oîmak zorunludur. Bu süreler, Yargıtay üyeliği görevi
ne başlama tarihinden hesaplanır. 

Birinci 'Başkan ve Cumhuriyet Başsavcısı, Birinci Başkan vekili ile İkinci ıBaşikanlar, göırevle ayrılmaları 
halleri ile adli ara'verme ve yıllık ve mazeret izinleri dışında Ibir yıl içinde aralıksız altı ay veya bir iseçim 
döneminde seçildiği günden itibaren toplam iki yıl görev yapamazlarsa, Yargıtay üyeliğine halel gelmemek 
üzere bu görevleridden çekilmiş sayılırlar. 

Yargitayda boşalan üyelik sayısı dördü bulunca, dördüncü üyeliğin boşaldığı tarihten haşlamak üzere 
en geç üç ay içinde boş 'üyelikler için seçimi yapılması zorunludur. Bu seçimde Yargıtay Birinci Başkanlık 
Divanı ihtiyaç durumunu yetkili kurula duyurur. 

Yargıtay üyeliğine seçilebilmek için : 
II. İBMnci sınıfa ayrıldıktan sonra en az altı yıl geçirilmiş ve birinci sınıfa ayrılmayı gerektiren nite

likleri yitirmemiş bulunmak, 
!2, Hâkimlik «vakar ve onuruna dokunan kişisel haysiyet ve itibarı kıran ya da göırevle ilgili herhangi 

bir suçtan {affa uğramış olsalar bile) kesin olarak hüküm giymemiş olmak, 
3, fYer değiştirme cezasına çarptırılmamış olmak, 
Gereklidir.») 
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Bir işin duruşmasında bulunmuş olan başkan ve üyelerin çoğunluğunun, Kurul kadrolarında değişiklik, izin 
veya hastalık gibi nedenler dışında o işin görüşülmesinin yapıldığı kurullarda yer alması zorunludur. 

'Tarafların sözlü açıklamalarının dinlenmiş olduğu işlerde o gün dosya incelenip karara varılamadığı tak
dirde sonraki toplantıda yeniden dinlenmelerine ihtiyaç olmaksızın kâğıtların okunması ile yetinilir.» 

MADDE 18. — 1730 sayılı Yargıtay Kanununun 29 ncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

«Yargıtay Büyük Genel Kurulunun Çalışması : 

Madde 29. — Yargıtay Büyük Genel Kurulu, dairelerden her birinin mevcudu beş itibar edilerek toplamı
nın en az üçte ikisi ile toplanır. Şu kadar ki, Yargıtay Büyük Genel Kurulunun toplanabilmesi için Ceza Ge
nel Kuruluna katılması zorunlu üye sayısının yarısı kadar Ceza Dairesi üyesinin ve Hukuk ve Ceza Daireleri 
başkanlarının en az yarısından bir fazlasının hazır bulunması şarttır. 

Başkanlar yeter sayısı, diğer başkanlarla doldurulmak mümkün, oldukça, en kıdemli üye ile doldurula-
maz. 

Yargıtay Büyük Genel Kurulu, toplantıda bulunanların üçte iki çoğunluğu ile karar verir. Ancak, birinci 
ve ikinci toplantıda bu çoğunluk sağlanamaz ise, üçüncü toplantıda bulunanların salt çoğunluğuyla yetinilir. 

Toplantı yeter sayısı bakımından özel hükümler saklıdır. 
Büyük Genel Kurul ve İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulunun toplantı günlerinde ve müzakerelerinin de

vamı süresince bütün daireler, Hukuk İçtihadı Birleştirme Genel Kurulunun toplantı günlerinde ve müza
kerelerinin devamı süresince Hukuk Daireleri ve Ceza İçtihadı Birleştirme Genel Kurulunun toplantı günle
rinde ve müzakerelerinin devamı süresince de ceza daireleri, Kurul olarak çalışamazlar.» 

MADDE 19. — 1730 sayılı Yargıtay Kanununun 31 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Yargıtay Başkan ve Üyelerinin Nitelikleri : 

Madde 31. — Yargıtay Birinci Başkanı ve Cumhuriyet Başsavcısı seçilebilmek için en az sekiz yıl, Yar
gıtay Birinci Başkan vekilleri, İkinci Başkanı ve Cumhuriyet Başsavcıvekili seçilebilmek için en az altı yıl, Bi
rinci Başkanlış Divanı üyeliğine seçilebilmek için de en az dört yıl süre ile Yargıtay üyeliği yapmış olmak 
Zorunludur. Bu süreler, Yargıtay üyeliği, görevine başlama tarihinden hesaplanır. 

Birinci Başkan ve Cumhuriyet Başsavcısı, Birinci Başkanvekilleri İkinci Başkanları ile Cumhuriyet Baş
savcı vekili görevle ayrılma halleri ile adli araverme, yıllık ve mazeret izinleri dışında bir yıl içinde aralıksız 
altı ay veya bir seçim döneminde seçildiği günden itibaren toplam bir yıl görev yapamazlarsa, Yargıtay üye
liğine halel gelmemek üzere bu görevlerinden çekilmiş sayılırlar. 

Yargıtayda boşalan üyelik sayısı dördü bulunca, dördüncü üyeliğin boşaldığı tarihten başlamak üzere en geç 
üç ay içinde boş üyelikler için seçim yapılması zorunludur. Yargıtay Birinci Başkanlık Divanı ihtiyaç duru
munu yetkili kurula duyurur. 

Yargıtay, üyeliğine seçilebilmek için : 
1. 'Birinci sınıfa ayrıldıktan sonra en az üç yıl geçirilmiş ve birinci sınıfa ayrılmayı gerektiren nitelikleri 

yitirmemiş bulunmak, 
2. Hâkimlik vakar ve şerefine dokunan kişisel haysiyet ve itibarı kıran ya da görevle ilgili herhangi bir 

suçtan (affa uğramış olsalar bile) kesin olarak hüküm giymemiş olmak, 
3. Yer değiştirme cezasına çarptırılmamış olmak, 
Gereklidir.»1 . 
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(MADDE 19. — 1730 sayılı Yargıtay Kanununun 33 nıcü maddeci aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

«Birinci Başkanitk Divanı Seçimi •' 

Madde 33. — Yargıtay (Büyük Genel Kurulu üye tam sayışımın salt çoğunluğu ile ve gizli oyla, Hukuk 
ve Ceza Dairelerinden adaylığını koyanlar arasımda ikişer asıl ve birer yedek olmak üzere üçer İkinci (Baş
kan ile ikişer asıl ve birer yedek olmak üzere ülçer üyeyi Birimci Başkanlık Divanı üyeliği için seçer. Seçilecek 
olanların! tamamının bir oy pusulasında gösterilmesi suretiyle oy kullanılması mümkündür. Aday çıkmadı
ğı ya da yeter sayıda başvurmadığı takdir'de Bakanlar Kurulu tarafından! gizili oyla ve oy çokluğu ile adaylar 
dışında seçilebileceklerin üç katı olarak gösterilecek adaylar arasında 312 nci madde hükümleri uyarınca se
çim yapılır. 

IBirinci (Başkanlık Divanına seçilenlerin görev süresi iki yıl olup bir seçki dönemi geçmeden yeniden seçile
mezler., 

'Birinci Başkanlık Divanı üyeliğine seçilen İkinci Başkan ve üyelerin seçimi .süresi dolmadan bu sıfatları 
değiştiğinder Divan üyeliğinden ayrılmış sayılırlar. 

(Birinci (Başkanlık ıDıVanı üyeliğinin herhangi bir nedenle boşalması halidde onbeş gün içinde boşalan 
üyelik içim seçim yapılır ve seçilen üye boşalan üyeliğin süresini doldurur.»! 

MADDE 2Q, — 1730 sayılı Yargıtay Kanununun 35 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmliştlir : 

«Tetkik Hâkimleri : 

Madde 35. — Yargıtayda yeteri kadar tetkik hâkimi bulunur. Tetkik hâkimleri, meslekte en az beş 
yılını doldurmuş hâkimler arasından yetkili kurullarca atanır. Atamalarda (Birinci ^Başkanlık Divanımın gö
rüşü alınır. 

Atamanın gecikeceği ve tetkik hâkimime ihtiyacım zorunlu bulunduğu hallerde, münhal bulunan tetkİK 
hâkknliği kadrolarıma, bu kadrolara atanmak niteliğine sahip hâkimlere yetkili kurulca geçici yetki verile
bilir. 

Yukarıdakıi fıkralar uyarınca atanan veya görevlendirilen tetkik hâkimleri, kurul veya Daire Başkanının 
gösterdiği lüzum ve (Bininci Başkanlık Divanının kararı üzerine yetkili IKurulca Yargıtay dışında bir göreve 
atanırlar. 

Tetkik hâkimleri için sımif ve derece ayrımı yapılmaksızın iki yılda bir, çalıştıkları kurum ve daire baş
kanları tarafından bir fiş doldurulur. 

Tetkik Hâklmlerinlin yükseltilmeleriride, Hâkimler Kanununun 39 ncu maddesinde yazılı niteliklerle bir
likte çalıştıkları kurum veya Daire B'aşkamlaırımun düşüncelerini belirten belgeler de gözönünde tutulur. 

Tetkik hâkimlerinin Yargıtay hizmetlerimde geçirdikleri süreler hâkimlik mesleğimde geçmiş sayılır.» 

'MADDE 21. — 1730 sayılı YaHgıtay Kanununun 39 ncu maddesinin 4 sayılı bendi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir: 

«4 ncu Yairgıtay Başkan ve üyeleri ile kamun onlar durumunda bulunanların kişisel suçlarından dolayı 
açılan kamu davalarının duruşmıalanmıda bulunmak,» 

(MADDE 22. — ,17(30 sayılı Yargıtay Kamununum 412 nci maddesinin 1 moi 5 nci, 6 nci ve 7 nci fıkraları 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.. 

Birinci Fıkranın Değişik Şekli : 

«(Yargıtay .Birinci Başkanı, Başkanvekilleri, îkimci iBaşkanları, üyeleri ve bunlar durumumda bulunanlar 
ile Cumhuriyet (Başsavcısının görevleri ile ilgili veya kişisel suçlarından dblayı haklarında soruşturma yapı
labilmesi, birinci Başkanlık Divanınım kararıma bağlıdır. 

Ancak, ağır cezayı gerektiren suçüstü hallerinin hazırlık ve ilk sömşıturıması genel hükümleri tabidir.» 
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MADDE 20. — 1730 sayılı Yargıtay Kanununun 33 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

«Birinci Başkanlık Divanı Seçimi: 

Madde 33. — Yargıtay Büyük Genel Kurulu üye tamsayısının salt çoğunluğu ile ve gizli oyla, Hukuk ve 
Ceza Dairelerinden adaylığını koyanlar arasından ikişer asıl ve birer yedek olmak üzere üçer, ikinci Başkan 
ile ikişer asıl ve birer yedek olmak üzere üçer üyeyi Birinci Başkanlık Divanı üyeliği için seçer. Seçilecek 
olanların tamamının bir oy pusulasında gösterilmesi suretiyle oy kullanılması mümkündür. Aday çıkmadığı 
ya da yeter sayıda başvuru olmadığı takdirde Başkanlar Kurulu tarafından gizli oyla ve oy çokluğu ile aday
lar dışında seçilebileceklerin üç katı olarak gösterilecek adaylar arasından 32 nci madde hükümleri uyarınca 
seçim yapılır. 

Birinci Başkanlık Divanına seçilenlerin görev süresi iki yıl olup bir seçim dönemi geçmeden yeniden se
çilemezler. 

Birinci Başkanlık Divanı üyeliğine seçilen İkinci Başkan ve üyelerin seçim süresi dolmadan bu sıfatları 
değiştiğinde Divan üyeliğinden ayrılmış sayılırlar. 

Birinci Başkanlık Divanı üyeliğinin herhangi bir nedenle boşalması halinde onbeş gün içinde boşalan üye
lik için seçim yapılır ve seçilen üye boşalan üyeliğin süresini doldurur.» 

MADDE 21. — 1730 sayılı Yargıtay Kanununun 35 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

«Tetkik Hâkimleri : 

Madde 35. — Yargıtayda yeteri kadar tetkik' hâkimi bulunur. Tetkik hâkimleri, meslekte en az beş yılını 
doldurmuş hâkimler arasından yetkili kurullarca atanır. Atamalarda Birinci Başkanlık Divanının görüşü 
alınır. 

Atamanın gecikeceği ve tetkik hâkimine ihtiyacın zorunlu bulunduğu hallerde, münhal bulunan tetkik hâ
kimliği kadrolarına, bu kadrolara atanmak, niteliğine sahip hâkimlere yetkili kurulca geçici yetki verilebilir. 

Yukarıda fıkralar uyarınca atanan veya görevlendirilen tetkik hâkimleri, kurul veya Daire (Başkanının gös
terdiği lüzum ve Birinci Başkanlık Divanının kararı üzerine yetkili Kurulca Yargıtay dışında bir göreve ata
nırlar. 

Tetkik hâkimleri için sınıf ve derece ayırımı yapılmaksızın iki yılda bir, çalıştıkları kurum ve daire baş
kanları tarafından bir fiş doldurulur. 

Tetkik hâkimlerinin yükseltilmelerinde, Hâkimler Kanununun 39 ncu maddesinde yazılı niteliklerle birlik
te, çalıştıkları kurum veya Daire Başkanlarının düşüncelerini belirten belgeler de gözönünde tutulur. 

Tetkik hâkimlerinin Yargıtay hizmetlerinde geçirdikleri süreler hâkimlik mesleğinde geçmiş sayılır.» 

MADDE 22. — 1730 sayılı Yargıtay Kanununun 42 nci maddesinin 1 nci, 5 nci, 6 nci ve 7 nci fıkraları 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Yargıtay Birinci Başkanı, 'Başkanvekilleri, İkinci Başkanları, üyeleri ve bunlar durumunda bulunanlar 
ile Cumhuriyet Başsavcısı ve Cumhuriyet Başsavcı vekilinin görevleri ile ilgili veya kişisel suçlarından dolayı 
haklarında soruşturma yapılabilmesi, Birinci Başkanlık Divanının kararma bağlıdır. 

Ancak, ağır cezayı gerektiren suçüstü hallerinin hazırlık ve ilk soruşturması genel hükümlere tabidir.» 
«Birinci Başkanlık Divanı; incelediği evrakı eksik bulursa soruşturmayı yapan Başkana tamamlattırır.» 
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5 ,moi fıkranın değişik şekli : 
«Birinci Başkanlık Divanı; incelediği evrakı eksik bulursa soruşturmayı yajpan ıBaşfcana tamamlattor.» 
6 net fıkranın değişik 'şekli: 
«Son soruşturmanın açılmasına gerek görmediği takdirde evrakın işlemden kaldırılmasına, aksi halde 

son soruşturmanın açılmasına karar verir. Ve görevle ilgili suıçlarda Anayasa Mahkemesine, kişisel suçlarda 
yargıtay ceza genel kuruluna teMdi olunmak üzere dosyayı Cumhuriyet Başsavcılığına gönderir. -Evrakın 
işlemden kaldırılmasına dair verilen kararlar kesindir.» 

7 nci fıkrasının değişik şekli ? 
«Sanık, ceza ıgenel kurulunca verilen karara karşı tefih'Jm veya tebliğ talihinden itibaren on beis gün için

de itiraz edebilir, itiraz, her ceza dairesinin başkanı ile dörder üyesinin katılmasıyla oluşacak kurulda evrak 
üzerinde incelenerek kesin olarak karara bağlanır.» 

•MADDE 23. — 1730 sayılı Yargıtay Kanununun 44 ncü maddesi aşağıdaki şekilde d'eğiştirilmiştiri: 

«Yayın Kurulunun Kuruluş ve Görevleri: 

Maidde 44. — Yayın (Kurulu, yayın işleri ile ilgili konulaırda gerekli kararları vermek ve düzenli aralık
larla toplanıp (çalışmak üzere, .Bininci Başkanlık Divanınca Yargıtay üyeleri arasından seçilir dört kişi ile 
tasnif kurulu başkanınfdan oluşur. Kurul, kendi üyelerinden birini gizli oyla başkanlığa seçer üyelerin seçim 
sırası dört yıldır. Ve aynı kişiler yeniden seçilebilirler. Bu kurulun görevleri şunlardır : 

a) Yargıtay Dergisinin yılın hangi aylarında ne şekilde çıkarılması gerektiği ve derginin nitelikleri 
hakkında ıher adli yılın başında Eylül ayı içerisinde ilke kararları almak ve getirilmek üzere Birinci Başkanlığa 
duyurmak, 

b) . Yargıtay Dergisine yayınlanmak -üzere gönderilen makale, çeviri, inceleme, dedeme ve tanıtma yazı
ları ile yayınlanması istenen eserleri inceleyerek yayınlanıp yayınlanmıyacağı ve yayınlama koşulları hakkın
da karar vermek, 

c) Yarigıitaydaklj kitaplıklar için Yayın îşleri Müdürlüğünce satınalınmasında yarar görülen kitapları 
saptamak, 

d) Yabancı dillerde yazılmış eserlerle yabancı mahkeme içtihadlarından hanigillerinin Türkçeye çevrilme
si gerektiğini saptamak, 

e) (Birinci Başkanlık Divanınca yayınla ilgili olarak verilecek diğer görevleri yapmak. 
Yayın Kurulu Başkan ve üyelerinin bu görevleri yargı görevlerinin bırakılmasını ve dairelerden ayrılma

larımı gerektirmez, 
Yayın Kurulunun verdiği kararların uygullanması, öze'fc'li kararların zamanlında düzenli olarak yayınlan

ması koşulu ile sınırlı olmak üzere Yayın İşleri Müdürlüğü birimi üzerinde yayın Kurulu Başkanının- gö
zetimli ve demetlimi yetkisi -vardır,» 

MADDE 24. — 1730 sayılı Yargıtay Kanununun 45 nci madldesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

«Tasnif Kurulu ve Görevleri İle Karar örneklerinin Verilmesi : 

(Madde 45. — Kararların tasnifi işleri, fiiırinoi Başkanlık Divanı tarafınjdan görevlendirilecek bir Yargı
tay üyesinin başkanlığında yeteri kadar tetkik Ihâkimlerinderi oluşan tasnif Kurulu tarafından yapılır. 

Tasnif Kurulu Başkanı dört yıl -,çin görevlendirilir. Süre bitiminde yeniden göreVlendirilebilIir. 
Bu Kurulun görevleri şunlardır: 
a) 4 ncü fıkra hükmüne göre Yayın İşleri Müdürlüğünden verilen kararları tasnif etmek, 
b) Uygulanacak tasnif ilkelerini ve yöntemlerini, yapacağı inceleme ve araştırmalarla bilime uygun ola

rak saptamak. 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 87) 



— 33 — 

(Adalet Komisyonunun Kaibul Ettiği Metin) 

«Son soruşturmanın açılmasına gerek görmediği takdirde evrakın işlemden kaldırılmasına, aksi halde son 
soruşturmanın açılmasına karar verir ve görevle ilgili suçlarda Anayasa Mahkemesine, kişisel suçlarda Yar
gıtay Ceza Genel Kuruluna tevdi olunmak üzere dosyayı Cumhuriyet Başsavcılığına gönderir. Evrakın işlem
den kaldırılmasına dair verilen kararlar kesindir.» 

«Sanık, Ceza Genel Kurulunca verilen karara karşı tefhim veya tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde 
itiraz edebilir. İtiraz, her ceza dairesinin başkanı ile dörder üyesinin katılmasıyla oluşacak kurulda evrak üze
rinde incelenerek kesin olarak karara bağlanır.» 

MADDE 23. — 1730 sayılı Yargıtay Kanununun 44 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

«Yayın Kurutunun Kuruluş ve Görevleri : 

Madde 44. — Yayın Kurulu, yayın işleri ile ilgili konularda gerekli kararları vermek ve düzenli aralık
larla toplanıp çalışmak üzere, Birinci Başkanlık Divanınca Yargıtay üyeleri arasından seçilen dört kişi ile Tasnif 
Kurulu Başkanından oluşur. Kurul kendi üyelerinden birini gizli oyla başkanlığa seçer. Üyelerin seçim sü
resi dört yıldır. Aynı kişiler yeniden seçilebilirler. 

'Bu Kurulun görevleri şunlardır : 
a) Yargıtay Dergisinin yılın hangi aylarında ne şekilde çıkarılması gerektiği ve derginin nitelikleri hak

kında her adli yılın başında eylül ayı içerisinde ilke kararları almak ve yerine getirilmek üzere Birinci Baş
kanlığa duyurmak, 

b) Yargıtay Dergisine yayınlanmak üzere gönderilen makale, çeviri, inceleme, derleme ve tanıtma yazı
ları ile yayınlanması istenen eserleri inceleyerek yayınlanıp yayınlanmayacağı ve yayınlama koşulları hakkın
da karar vermek, 

c) Yargıtaydaki kitaplıklar için Yayın îşleri Genel Müdürlüğünce satın alınmasında yarar görülen kitap
ları saptamak, 

d) Yabancı dillerde yazılmış eserlerle yabancı mahkeme içtihatlarından hangilerinin Türkçeye çevrilmesi 
gerektiğini saptamak, 

e) Birinci Başkanlık Divanınca yayınla ilgili olarak verilecek diğer görevleri yapmak. 
Yayın Kurulu Başkan ve üyelerinin bu görevleri yargı görevlerinin bırakılmasını ve dairelerden ayrılmaları

nı gerektirmez. 
Yayın Kurulunun verdiği kararların uygulanması, özetli kararların zamanında düzenli olarak yayınlanma

sı koşulu ile sınırlı olmak üzere Yayın işleri Müdürlüğü birimi üzerinde Yayın Kurulu Başkanının gözetim ve 
denetim yetkisi vardır.» 

MADDE 24. — 1730 sayılı Yargıtay Kanununun 45 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

«Karar Örneklerinin Verilmesi, Tasnif Kurulu ve Görevleri : 

Madde 45. — Birinci Başkan vekilleri ile İkinci Başkanlar, Genel Kurullardan ve dairelerden verilen ve 
yayınlanmasında yarar gördükleri kararlardan iki örneğini, özetleriyle birlikte kararların verildiği tarihten baş
layarak en geç bir ay içinde Yayın İşleri Müdürlüğüne gönderilmelerini sağlamakla görevlidirler. Birinci Baş
kan bu görevin gereği gibi yerine getirilmesini denetler. Gönderilen kararların özetleriyle birlikte aynen yayın
lanması zorunludur. 

Kararların tasnifi işleri, Birinci Başkanlık Divanı tarafından görevlendirilecek bir Yargıtay üyesinin baş
kanlığında yeteri kadar tetkik hâkimlerinden oluşan Tasnif Kurulu tarafından yapılır. 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 87) 



- 34 -

(HSlfcümötih Teklifi) 

ıBirinci Başkanvekilıleri ile İkinci Başkanlar, Geneli Kurullardan ve dairelerden verilen ve yayınlanmasın
da yarar gördükleri kararlardan iki örneğinli, özetleriyle birlikte kararların verildiği tarihten başlayarak en 
geç bir ay içinde Yayın İşleri Müdürlüğüme gönderil melerini sağlamakla görevlidirler. Birinci Başkan bu 
görevin gereği gibi yerine getirilmesini denetler. Gönderilen kararların özetleriyim birlikte aynen yayınlan
ması zorunludur. 

İcra ve İflas Kanununun 14 ncü maddesinin son fıkrası hükmü bu madde doğrultusunda uygulanır.» 

MADDE 25. — 1730 sayılı Yargıtay Kanununun 46 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

«Yayın İşleri Müdürlüğü ve Görevleri : 

Madde 46. — Yargıtay Yayın İşleri Müdürlüğü, Yargıtay kuruluşu içerisinde Birinci Başkanlığa bağlı ol
mak üzere yükseköğrenim yapmış bir müdürün yönetiminde yeteri kadar müdür yardımcısı ve memurlardan 
oluşur. 

' Yayın İşleri Müdürlüğünün Görevleri Şunlardır : 

a) Tasnif Kurulunca tasnif edilen Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurul ve daire kararlarını kanun, 
tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuat maddelerine göre kartlara geçirmek ve fihristlerini yapmak, 

b) Kararları ve özetlerini fihristleriyle, resmi külliyat olarak teselsül eden ciltler halinde yayınlamak, 
e) Yayın Kurulunca Türkçe'ye çevrilmesi saptanan yabancı dillerde yazılmış kitaplarla kararların çeviri 

ve yayın işlerini yürütmek, 
d) Yayın Kurulunca saptanan kitapları satın almak, 
e) Yargıtay'daki dosyalama arşiv ve benzeri işlerle ilgili araştırmalar yapmak ve yaptırmak, 
f) Yayınların dağıtım ve «atımı ile ilgili bütün işlemleri yapmak, 
g) Yayın Kurulunun yayımla ilgili konularda aldığı kararları yerine getirmek.» 

'MADDE 26. — 1730 sayılı Yargıtay Kanununun 48 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir : 

«ıDöner Sermaye İşletmesi Yönetim Kurulu Genel Sekreterin başkanlığında kurulur. Döner sermaye iş
letmesinin işlemleri her mali yıl sonunda Birinci Başkanlıkça denetlenir.» 

MADDE 27. — 1730 sayılı Yargıtay Kanununun 49 ncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğişitirilmiştir : 

ı«Yargıtay'da adli aravertne sırasında dava ve işleri görmek için biri hukuk, biri ceza olmak üzere iki 
nöbetçi daire kurulur. Hukuk Genel Kuruluna yapılan tehiri icra istemleri nöbetçi hukuk dairesince incele
nerek karara bağlanır J» 

MADDE 28. — 1730 sayılı Yargıtay Kanununun 50 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

«Yargıtay İç Yönetmeliği : 

Madde 50. — Yargıtay'daki Kurulların ve üyelerin, tetkik hâkimleri ile diğer personelin bu kanunda gös
terilmeyen ve bu kanuna aykırı düşmeyen görev ve yetkileriyle çalışma usulleri, seçimlerin yönetimi, tutula
cak defterler, kullanılacak basılı kâğıtliar, kanun büklümleri çerçevesinde Yargıtay İç Yönetmeliğinde düzen
lenir. Yargıtay iç düzeninin ve bu kanunun uygulamasını iç yönetmelik sağlar.» 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 87) 



- 3 5 — 

(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Tasnif Kurulu Başkanı dört yıl için görevlendirilir. Süre bitiminde yeniden görevlendirilebilir. 
Bu Kurulun görevleri şunlardır : 
a) 1 nci fıkra hükmüne göre Yayın İşleri Müdürlüğünden verilen kararları tasnif etmek, 
b) Uygulanacak tasnif ilkelerini ve yöntemlerini, yapacağı inceleme ve araştırmalarla bilime uygun ola

rak saptamak. 
icra ve iflas Kanununun 14 ncü maddecinin son fıkrası hükmü bu madde doğrultusunda uygulanır.» 

MADDE 25. — Tasarının yirmibeşinci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 26. — 1730 sayılı Yargıtay Kanununun 48 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir : 

«Döner Sermaye işletmesi Yönetim Kurulu, Genel Sekreterin başkanlığında kurulur. Döner sermaye iş
letmesinin işlemleri her mali yıl sonunda Birinci Başkanlıkça denetlenir.» 

MADDE 27. — 1730 sayılı Yargıtay Kanununun 49 ncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir i; 

«Yargıtayda adli araverme sırasında dava ve işleri görmek için biri hukuk, biri ceza olmak üzere iki nö
betçi daire kurulur. Hukuk Genel Kuruluna yapılan tehiri icra İstemleri nöbetçi hukuk dairesince incelene
rek karara bağlanır.» 

MADDE 28. — 1730 sayılı Yargıtay Kanununun 50 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

«Yargıtay İç Yönetmeliği : 

MADDE 50. — Yargıtay'daki kurulların ve üyelerin, tetkik hâkimleri ile diğer personelin bu Kanunda 
gösterilmeyen ve bu Kanuna aykırı düşmeyen görev ve yetkileriyle çalışma usulleri, seçimlerin yönetimi, tu
tulacak defterler, kullanılacak basılı kâğıtlar, kanun hükümleri çerçevesinde Yargıtay îç Yönetmeliğinde dü
zenlenir. Yargıtay iç düzenini ve bu Kanunun uygulanmasını iç Yönetmelik sağlar.» 
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(Mülküımıetib Tefflfi) 

MADDE 29. — 1730 sayılı Yargıtay Kanununun 52 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Adalet Yılının Açılması ; 

Madde 52. — Her Adalet Yılı, Ankara'da Yargıtay Birinci Başkanının söylevi ile açılır. Seçim yasakları, 
Adalet Yılının açılış törenlerine engel olmaz. 

Birinci Başkanın yokluğunda bu görev, Birinci Başkanyekilerinin kıdemlisi tarafından yerine getirilir., 
Açılış söylevinin metni ve tören gündemi üzerinde daha önceden Başkanlar Kurulunun düşüncesi alınır.» 

MADDE 30. — 1730 sayılı Yargıtay Kanununun 53 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

«Hukuk Dava Dosyalarının Yargıtay'a Gönderilmesi : 

Madde 53. — Adiye mahkemelerinden Yargıtay Hukuk Dairelerine temyiz incelemesi yapılmak üzere 
gönderilecek dava dosyalarının temyiz dilekçıe'sinde gösterilen daire ismi ile bağlı kalınmaksızın mahkeme 
hâkimi tarafından Başkanlar Kurulunun bu konudc yayınlanan kararları da gözetilmek suretiyle bu ka
nunun 13 ncü maddesinde belirtilen görevli daireye gönderilmesi sağlanır.» 

MADDE 31. — 1730 sayılı Yargıtay Kanununun 55 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

«Dış Ülkelerde Mesleki İnceleme ve Görevlendirme : 

Madde 55. — Yargıtay üyeleri, mesleki incelemelerde bulunmak için aylık ve ödenekleri, gerçek yol gi
derleri ve gündelikleri verilmek ve bir yılı geçmemek üzere Birinci Başkanlar Kurulu kararı ile dış ülkeler© 
gönderilebilir. 

Bu maksatla yurt dışına gönderilecekler, en az altı yıl Yargıtay üyeliği yapmış olan istekli Başkan ve 
üyeler arasından Birinci Başkanlık Divanınca ad çekmek suretiyle belli edilir. 

ıBu amaçla Yargıtay bütçesine her yıl yeteri kadar ödenek konulur. 
Yargıtay üyeleri, ulusal1 ve uluslararası kongre ve konferans ve bilimsel toplantılara davet edildiklerinde 

veya katılmak üzere görevlendirildiklerinde, gerekli izin Birinci Başkanlık Divanınca verilebilir.» 

MADDE 32. — 1730 sayılı Yargıtay Kanununa aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir : 

«Yargıtay Tabipliği : 

EK MADDE 1. — Yargıtay Sağlık Hizmetleri, Yargıtay Tabipliğince yürütülür. 
Yargıtay Ta'bipliği; labaratuıvar, fizik tedavi, göz, diş ve diğer sağlık ünitelerinden oluşur. 
iBirinoi Başkanlık, sözleşme ile uzman talbip, tabip ve sağlık uzmanı çalıştırmaya yetkilidir. 
Yargıtay Tabipliğinin çalışma ve işleyişi yapılacak iç yönetmelikte belirtilir.» 

«Eğitim ve Sosyal İşler Müdürlüğü : 

EK MADDE 2. — Yargıtay personelinin meslek öncesi ve meslek içi eğitimleri ve kurulacak tesislerin 
yönetimi bir müdürün başkanlığında yeteri kadar müdür yardımcısı, memur ve hizmetliden oluşan Eğitim 
ve Sosyal îşleri Müdürlüğünce yürütülür. 

Eğitime tabi tutulacakların tespiti, eğitim süresi, eğitim programı, eğitimde görev alacakların nitelikleri 
ve bunlara ilişkin diğer hususlar iç yönetmelikte belirlenir.» 
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(Adalet Komisyonunun Kalbuî Ettiği Metin) 

MADDE 29. — Tasarının yirmidokuzuncu maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 30. — 1730 sayılı Yargıtay Kanununun 53 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

«Hukuk Dava Dosyalarının Yargıtaya Gönderilmesi : 

Madde 53. — Adliye mahkemelerinden Yargıtay Hukuk Dairelerine temyiz incelemesi yapılmak üzere 
gönderilecek dava dosyalarının temyiz dilekçesinde gösterilen daire ismi ile bağlı kalınmaksızın mahkeme hâ
kimi tarafından Başkanlar Kurulunun bu konuda yayınlanan kararları da gözetilmek suretiyle bu Kanunun 
13 ncü maddesinde belirtilen görevli daireye gönderilmesi sağlanır.» 

MADDE 31. — 1730 sayılı Yargıtay Kanununun 55 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

«Dış Ülkelerde Mesleki İnceleme ve Görevlendirme : 

Madde '55. — Yargıtay üyeleri, mesleki incelemelerde bulunmak için aylık ve ödenekleri, gerçek yol gider
leri ve gündelikleri verilmek ve bir yılı geçmemek üzere 'Birinci Başkanlar Kurulu kararı ile dış ülkelere gönde
rilebilir. 

Yurt dışına gönderilecek Yargıtay Birinci Başkanı, Birinci Başkanvekilleri, İkinci Başkanları, Cumhuriyet 
Başsavcısı, Cumhuriyet Başsavcıvekili Ve Yargıtay üyelerinin seçimleri ile diğer esaslar hazırlanacak iç Yö
netmelikle düzenlenir. 

Bu amaçla Yargıtay bütçesine her yıl yeteri kadar ödenek konulur. 
Yargıtay üyeleri, ulusal ve uluslararası kongre ve konferans ve bilimsel toplantılara davet edildiklerinde 

veya katılmak üzere görevlendirildiklerinde, gerekli izin 'Birinci Başkanlık 'Divanınca verilebilir.» 

MADDE 32. — 1730 sayılı Yargıtay Kanununa aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir : 

«Yargıtay Tabipliği : 

EK MADDE 1. — Yargıtay Sağlık Hizmetleri, Yargıtay Tabipliğince yürütülür. 
Yargıtay Tabipliği; laboratuvar, fizik tedavi, göz, diş ve diğer sağlık ünitelerinden oluşur. 
'Birinci Başkanlık, sözleşme ile uzman tabip, tabip ve sağlık uzmanı çalıştırmaya yetkilidir. 
Yargıtay Tabipliğinin çalışma Ve işleyişi yapılacak îç Yönetmelikte belirtilir.» 

«Eğitim ve Sosyal İşler Müdürlüğü : 

EK 'MADDE 2. — Yargıtay Personelinin meslek öncesi ve meslek içi eğitimleri ve kurulacak tesislerin 
yönetimi bir müdürün başkanlığında yeteri kadar müdür yardımcısı, memur ve hizmetliden oluşan Eğitim ve 
Sosyal İşler Müdürlüğünce yürütülür. 

Eğitime tabi tutulacakların tespiti, eğitim süresi, eğitim programı eğitimde görev alacakların nitelikleri 
ve bunlara ilişkin diğer hususlar İç Yönetmelikte belirlenir.» 
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«Onur Günü : 

EK MADDE 3. — Her yılın 13 Temmuzuna rastlayan gün Yargıtay Onur günüdür. 
O yıl1 içinde emekliye ayrılmış olan Yargıtay Birinci Başkanı, Birinci Başkan Vekilleri, İkinci Başkanlar, 

Cumhuriyet Başsavcısı, Yargıtay üyeleri onuruna Birinci Başkanlıkça tensip edilecek yerde düzenlenecek 
gecede kendilerine törenle onur belgesi ile geçmiş hizmetlerinin onurunu simgeleyen birer armağan verilir. 

Bu amaçla yapılacak tören ile armağanların giderini karşılamak üzere her yıl Bütçe Kanununa yeterli öde
nek konulur.»1 

«Kıyafet : 

EK MADDE 4. — Yargıtay Birinci Başkanı, Birinci Başkan Vekilleri, ikinci Başkanları, Cumhuriyet Baş
savcısı ve Yargıtay üyelerinin duruşmalarda ve törenlerde taşıyacakları giysilerin özelikleri ve şekilleri 
Yargıtay İç Yönetmeliği ile düzenlenir. 

Bu konuda her yıl bütçeye gerekli ödenek donulur.» 

MADDE 33. — 1730 sayılı Yargıtay Kanununa aşağıdaki geçici maddeler ilave edilmiştir : 

«GEÇİCİ MADDE 12. — Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden bir ay sonra, Birinci Başkanlık Divanı
nın asıl ve yedek üyeleriyle Yönetim Kurulunun ad çekme ile belli edilen asıl ve yedek üyelerini'n görevi sona 
erer, 

Birinci Başkanilık Divanının asıl ve ye'dek üyelerinin Yargıtay Büyük Genel Kurulunca ve Yönetim Ku
rulunun Cumhuriyet Başsavcısı ve Genel Sekreteri dışında kalan asıl ve yedek üyelerinin Başkanlar Kuru
lunca seçilmeleri bu kanunun yürürlük tarihinden itibaren bir ay içinde yapılır.» 

ı«GEÇİCİ MADDE 13. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar görevleri (iş alanları) değiştirilen 
dairelere gelmiş olan işler eski dairelerince incelenip karara bağlanır. Bu işlere ait tavzih ve karar düzeltme 
istekleri de eski dairelerince incelenip karara bağlanır.» 

«GEÇİCİ MADDE 14. — Yargıtay İç Yönetmeliğinin 53 ve 54 ncü maddeleri hükümleri gereğince Bi
rinci Başkanlık Divanınca seçilmiş olan Yayın Kurulu üyeleri ile özetleme ve Tasnif Kurulu Başkanının gö
revleri bu kanunun yürürlüğe girmesinden bir ay sonra sona ererH 

Yayın Kurulu üyeleriyle Tasnif Kurulu Başkanının 'Birinci Başkanlık Divanınca seçilmeleri, Bu Kanunun 
yürürlük tarihinden itibaren bir ay içinde yapılır.» 
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«Onur Günü : 

EK MADDE 3. — Her yılın 13 Temmuzuna rastlayan gün Yargıtay Onur Günüdür. 
O yıl içinde emekliye ayrılmış olan Yargıtay Birinci Başkanı, Birinci (Başkanvekilleri, İkinci Başkanlar, 

Cumhuriyet Başsavcısı, Cumhuriyet Başsavcıvekili Yargıtay üyeleri onuruna Birinci Başkanlıkça tensip edile
cek yerde düzenleneceık gecede kendilerine törenle onur belgesi geçmiş hizmetlerinin onurunu simgeleyen birer 
armağan verilir. 

Bu amaçla yapılacak tören ile armağanların giderini karşılamak üzere her yıl Bütçe Kanununa yeterli öde
nek konulur.» 

«Kıyafet : 

EK MADDE 4. — Yargıtay Birinci Başkanı, Birinci Başkanvekilleri, ikinci Başkanları, Cumhuriyet Baş
savcısı, Cumhuriyet Başsavcıvekili ve Yargıtay üyelerinin duruşmalarda ve törenlerde taşıyacakları giysilerin 
özellikleri ve şekilleri Yargıtay iç Yönetmeliği ile düzenlenir. 

Bu konuda her yıl bütçeye gerekli ödenek konulur.» 

MADDE 33. — Tasarının otuzüçüncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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(Hükümetin Teklifi) 

Yürürlük : 

MADDE 34. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme : 

MADDE 35. Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
B. Ulusu 

Devlet Bakanı Devlet Bakanı 

14 . 9 , 1981' 

Başbakan Yardımcısı 
Z., Bay kara 

Devlet Bakam 
Prof. Dr. M. N. Özdaş 

Başbakan Yardımcısı 
T. Özal 

Adalet Bakanı 
C. Menteş 

Devlet Bakam 
Prof. Dr. I Öztrak 

Milli Savunma Bakanı 
Ü. H. Bayülken 

Devlet Bakanı 
M. Özgünes 

İçişleri Bakanı 
S. Çetiner 

Dışişleri Bakam 
î. Türkmen 

Maliye Bakanı 
K. Erdem 

Milli Eğitim Bakam 
H. Sağlam 

Bayındırlık Bakanı 
Dr. T. Önalp 

Ticaret Bakanı Sağlık ve Sos, Yrd, Bakanı Gümrük ve Tekel Bakanı 
K. Cantürk Prof. Dr. N. Ayanoğlu R, Baturalp 

Ulaştırma Bakanı 
N. Özgür 

Tarım ve Orman Bakanı 
Prof. Dr. S. Özbek 

Çalışma Bakanı 
Prof. Dr. T. Esener 

Sanayi ve Tek. Bakanı Enerji ve Tabii Kay. Bakanı 
§. Kocatopçu S. Bingöl 

Turizm ve Tanıtma Bakanı imar ve iskân Bakanı Köy iş. ve Koop. Bakanı Gençlik ve Spor Bakam 
/. Evliyaoğlu Dr. Ş. Tüten M. R. Güney V. Özgül 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
S. Side 

Kültür Bakanı V. 
/. Evliyaoğlu 
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(Adalet Komisyonunun KaJbul Ettiği Mdtin) 

MADDE 34. — Tasarının otuzdördüncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 35. — Tasarının otuzbeşinci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

i 
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