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I. — GEÇEN r 

Bu Birleşim iki oturum yapan Genel Kurulda : 
Endonezya Bayındırlık Bakanının davetlisi olarak 

Endonezya'ya gidecek olan 'Bayındırlık Bakanı Tah
sin önalp'a, imar ve İskân Bakanı Şerif Tüten'in; 

İktisadi işbirliği ve Gelişme Teşkilatı (OECD) İş
gücü ve Sosyal İşler Komitesi Bakanlar Toplantısına 
katılmak üzere Paris'e gidecek olan Çalışma Bakanı 
Turhan Esener'e, Kültür ve Turizm Bakanı İlhan Ev-
liyaoğlu'nun; 

Üçüncü İslam Zirve Konferansında alınan bir ka
rar gereğince kurulan Dostane Girişim Romitesi'nin 
çalışmalarına katılmak üzere Cidde'ye gidecek olan 
Dışişleri Bakanı llter Türkmen'e, Devlet Bakanı İl
han Öztrak'ın; 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran Mam 
Cumhuriyeti Tükütneti arasında Tahran'da yapılacak 
müzakerelere katılmak üzere İran'a gidecek olan Dev
let Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Turgut Özal'a, 
Maliye Bakanı Kaya Erdem'in; 

Vekillik etmelerinin uygun görüldüğüne dair Dev
let Başkanlığı tezkereleri ile; 

Azmi Eryılmaz'ın Komisyon Sözcülüğüne seçildi
ğine dair Sağlık ve (Sosyal işler Komisyonu Başkan
lığının tezkeresi; 

Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 
Vehbi Muhlis DaJbakoğlu'nun, hastalığı nedeniyle 

15 gün müddetle izinli sayılmasına dair Başkanlık 
tezkeresi onaylandı. 

Mehmet Hazer'in çekilmesiyle boşalan Mali İşler 
Komisyonu üyeliğine Recai Baturalp, işari oyla seçildi. 

Afganistan'dan Pakistan'a Sığman Türk Soylu 
Göçmenlerin Türkiye'ye Kabulü ve İskânına Dair Ka-

TANAK ÖZETİ 

nun Tasarısının Gelen Kağıtlardan Gündeme alına
rak, Gündemdeki bütün işlere takdimen öncelikle gö
rüşülmesi onaylanarak; maddeleri ve tümü kabul edil
di, 

Türkiye Gımhurîyeti Hükümeti ile Somali Demok
ratik Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ekonomik ve 
Tdknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna; 

Fikri Arıkan ile Kemal özdemir haklarındaki 
Ölüm Cezalarının Yerine Getirilmesine Dair Kanun 
Tasarılarının maddeleri onaylandı; tümü açık oya su
nuldu, oyların ayrımı sonucunda kabul edildikleri 
bildirildi, 

Danışma Meclisi Üyesi Nurettin lÂyanoğlu ve 11 
arkadaşının 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununa 
Ek Maddeler ile Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair 
Kanun Teklifinin maddeleri ve tümü kabul edildi. 

1730 sayılı Yargıtay Kanununun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Ek ve Geçici Madde
ler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısının tümü üze
rinde bir süre görüşüldü; 

Çalışma süresinin dolması nedeniyle; l'l Mart 1982 
Perşembe günü saat 14.00'te toplanmak üzere Birle
şime saat 19.00rda son verildi, 

Fenni İSLİMYELİ Evliya PARLAK 
İBaşkari . Kâtip Üye 

'Başkanvekili 

Mehmet PAMAK 
Kâtip Üye 

..<... 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açıüma saati : 14.00 

BAŞKAN : Sadi IRMAK 
KÂTİP ÜYELER : İmren AYKUT, Kamer GENÇ 

BAŞKAN — Danışma Meclisinin 66 ncı Birleşimini açıyorum, 
Çoğunluğumuz vardır, çalışmalara başlıyoruz. 

IH. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — İstiklal Marsımızın, 12 Mart 1921 tarihli 
TBMM Oturumunda olduğu gibi, 61 nci Yıldönü
münde Danışma Meclisi kürsüsünden de bir üye ta
rafından okunmasına dair Atalay Peköz ve 22 ar
kadaşının önergesi. (4/25) 

'BAŞKAN — İlık olarak 23 arkadaşımızın imzasıy
la verilmiş bir teklif var, bunu okutuyorum. 

İDanışma Meclisi 'Başkanlığına 

»Büyük Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersüy tara
fından yazılan hürriyet ve İstiklalimizin, milli birlik 
ve beraberliğimizin sembolü olan İstiklal Marşımız, 
Türkiye Büyük Millelt Meclisinin 61 yıl 12 Mart 
1921 tarihli Oturumunda, dört defa ayakta dinlene
rek Türk Milletinin Milli Marşı olarak kaibul edil
miştir. 

Türk tarihinin şanını, Türk'ün maddi ve manevi 
değerlerini, yazıldığı günlerin asil heyecanını en 
mükemmel şekilde dile getiren bu marş, ilelebet pa
yidar olacak Türkiye Cumhuriyeti ve Büyük Türk 
Milletinin güç ve inanç kaynağı olmuş ve olacak
tır, 

(Bu tarihi ve anlamlı günde, aziz Milletimize pek 
yaraşan İstiklal Marşımızı yazan Büyük Türk Şairi 
Mehmet Akif Ersoy'u, bu marşı milli marş olarak 
kabul eden Türkiye Büyük Millet Meclisinin Reisi 
Yüce Atatürk'ü ve Meclisin, ebediyete intikal eden 
değerli, aydın ve vatansever üyelerini minnet ve şük
ranla anıyor, aziz hatırlan önünde tazimle eğiliyo
ruz* 

İBundan böyle; ulvi ve kutsi bir mana ve mahiyet 
kazanmış bulunan İstiklal Marşımızın, 12 Mart 1921 
tarihli Türkiye Büyük Millet Meclisi Oturumunda 
olduğu gibi, Yüce Meclisimiz Kürsüsünden bir üye 
tarafından okunmasını saygıyla arz ve teklif ediyo-
ruz< 

Atalay PEKÖZ 

Mehmet PAMAKİ 

T. Fikret ALPASLAN 

Yıldırım AVCI 

Orhan ALDIKAÇTI 

Mehmet AKDEMİRİ 

Selçuk KANTARCIOĞLU 

Ahmet SAMSUNLU 

Fahri ÖZTÜRKı 

Turgut KUNTER 

(Eşref AKINCI 

İhsan GÖKSEL 

Orhan BAYSAL 

Abbas GÖKÇE 

Avni ŞAHİN 

Turhan GÜVEN 

B. Sami DAÇE 

M. Nedim BİLGİÇ 

A. Lâmi SÜNGÜ 

Sadi ERDEM 

Fehmi KUZUOĞLU 

İmren AYKUT 

Evliya PARLAK 

BAŞKAN — Değerli üyeler; 

IBu suretle aziz ve haşmetli bir tarihi hadisenin 
yıldönümünde bulunuyoruz. Gerçi bu yıldönümün 
tekerrürü yarına isabet etmektedir; fakat yarın, ma
lum olduğu şekilde tatil olduğu için, arkadaşlarımı
zın müşterek tekliflerini bugün muameleye koyuyo
rum ve İstiklal Marşının, evvelce olduğu gibi yine 
Kâtip Arkadaşım tarafından okunmasını rica ediyo
rum» 
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Lütfen ayakta dinlemenizi rica ediyorum. 

İSTİKLÂL MARŞI 

Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak, 
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. 
O «benim mîlletimin yıldızadır, parlayacak! 
O benimdir, Q benim milletimindir ancak. 

Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı (hilâl! 
Kahraman ırkıma bir gül, ne bu şiddet, bu celâl? 
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl, 
Hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklâl. 

ıDen ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım, 
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım. 
Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım; 
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım. 

Garbın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar, 
Benim îmân dolu göğsüm gibi serhaddim var! 
Ulusun, korkma! Nasıl 'böyle bir îmânı boğar, 
Medeniyet dediğin tek dişii kalmış canavar? 

Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın! 
Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın. 
Doğacaktır, sana vazettiği günler Hak*kın, 
Kim bilir, 'belki yarın, belki yarından da yakın, 

IBastığın yerleri «toprak;» diye geçme, tanı! 
Düşün altındaki 'binlerce kefensiz yatanı, 
Sen şehfd oğlusun, incitme yazıktır atanı. 
Verme, (dünyaları alsan da hu cennet vatanı. 

Kim 'bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda, 
Şühedâ fışkıracak toprağı sılfcsan şühedâ! 
ıCânı, cânânı, bütün varımı alsın da Huda, 
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. 

Ruhumun senden ilâhî şudur ancak emeli: 
Değmesin mabedimin göğsüne nâmahrem eli, 
Bu ezanlar -ki şehadetleri dinin temeli-
Fjbedî yurdumun üstünde benim inlemelL 

O zaman vecd ile bin secde eder-varsa-taşıım, 
Her cerihamdan ilahî, boşanıp kanlı yaşım, 
Fışkırır, rûh-ı mücerred gibi yerden natym, 
O zaman yükselerek Arş'a değer, belki başım, 

Dalgadan sen de şafaklar gibi ey sarih hilâl! 
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl. 
Bbediyyen sana yok, ırkıma yok izmihlal. 
Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürriyet, 
Hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklâl. 

(Sürekli alkışlar) 

2. — Fikri Devrimselin hastalığı nedeniyle 15 
gün müddetle izinli sayılmasına dair Başkanlık tez
keresi. (3/103) 

iBAŞKAN — İzin talepleriyle ilgili sunuşumuzu 
arz ediyoruz efendim. 

Genel Kurula 
Danışma Meclisi Üyesi Fikri Devrimsel'in has

talığı nedeniyle 26 Şubat 1982 tarihinden itibaren 
(15) gün 'müddetle izinli sayılması hususunun Genel 
Kurula arzı, Başkanlık Divanının 10 Mart 1982 ta
rihli toplantısında kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tensiplerinize arz olunur. 
Sadi IRMAK 

Danışma Meclisi Başkanı 

İBAŞKAN — Oyunuza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3. — Mustafa Yücel'in hastalığı nedeniyle 15 
gün müddetle izinli sayılmasına dair Başkanlık tez
keresi. (3/104) 

İBAŞKAN — İkinci talebi okutuyorum. 

Genel Kurula 

Danışma Meclisi Üyesi Mustafa Yücel'in has
talığı nedeniyle 1 Mart 1928 tarihinden itibaren (15) 
ıgün müddetle izinli sayılması hususunun Genel Ku
rula arzı, Başkanlık Divanının 10 Mart 1982 tarihli 
toplantısında kararlaştırılmıştır., 

Keyfiyet yüce tensiplerinize arz olunur. 

Sadi IRMAK 
Danışma Meclisi Başkanı 

BAŞKAN — Oyunuza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4. —- Danışma Meclisi Hesaplarını İnceleme ve 
Sayıştay Komisyonunda açık bulunan Başkanvekil-
liğine İsmail Arar'in, Sözcülüğe Mahmut Nedim 
Bilgiç'in seçildiklerine dair Komisyon Başkanlığı 
tezkeresi. (3/107) 

BAŞKAN — Bir sunuşumuz var, arz ediyoruz 
efendim. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Komisyonumuzun 8 .. 3 . 1982 tarihinde yapı

lan toplantısında, ıSayın Doğan Karan'dan boşalan 
Başkanvekil'liği için yapılan gizli oylamada Sayın 
İsmail Arar oybirliğiyle Başkanvekilliğine seçilmiş
lerdir. 

~ W 0 — 



Danışma Meclisi B : 66 11 < 3 . 1982 O : 1 

Sayın tsmail Arar'dan boşalan «Sözcü» 'lüğe ise 
aynı şekilde oybirliğiyle Sayın Mahmut Nedim Bil
giç seçilmişlerdir. 

Durumu bilgilerinizle arz ederim. Saygılarımla. 

Hamza EROĞLU 
Danışma 'Meclisi Hesaplarını 

inceleme ve Sayıştay Komisyonu 
'Başkanı 

IBAŞKAN — (Bilgimize sunulmuştur efendim. 

J. — Türk - Atlantik Andlaşması Derneğinin 
15-16 Mart 1982 günleri NATO Merkezinde ya
pacağı Tanıtma Toplantısına İçişleri, Milli Savunma 
ve Dışişleri Komisyonundan Eşref Akıncı, Adnan 
Ersöz, Ali Dikmen, Namık Kemal Yolga, Halil 
İbrahim Karal ve Aydın Tuğ'un katılmalarının uy
gun gömüldüğüne dair Başkanlık tezkeresi. (3/108) 

1. — 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 — Yargıtay Kanunu Tasarısının tümü 
üzerindeki müzakerelerimize devam edeceğiz. 

Sayın Hükümet ve Sayın Komisyon lütfen yer
lerini alsınlar efendim. 

Tasarının tümü üzerinde söz almış arkadaşları
mızdan Sayın Necip Bilge, buyurunuz efendim. 

Söz almak isteyen diğer sayın üye arkadaşlarımı
zın isimlerini yazdırmalarını rica ©diyorum. 

NECÎP BİLGE — Sayın Başkan, Danışma Mec
lisinin değerli üyeleri; 

Yargıtay Kanununda oldukça geniş bir değiştir
me yapan bu Kanun Tasarısı dolayısıyla söz almış 
bulunuyorum. Bu Kanun değişikliği üzerinde fazla 
durmayacağım; zamanı geldikçe ve söz hakkım da 
mahfuz bulunduğu için maddeler üzerinde ayrıca söz 
alıp konuşacağım. 

Şimdi, heyeti umumiyesi bakımından üzerinde 
durmak istediğim nokta şudur: Dün bir arkadaş da 
bu mesele üzerinde durdu; Üst Mahkemelerin ku-
ruknası meselesi.,, 

(1) 87 S. Sayılı Basmayazı 10.3.1982 tarihli 
65 nci Birleşim Tutanağına eklidir. 

BAŞKAN — Bir diğer sunuşumuzu takdim edi
yoruz efendim. 

Genel Kurula 
Türk - Atlantik Andlaşması Derneğinin daveti, 

Dışişleri Bakanlığının uygun görüşü ve Komisyonun 
yaptığı seçim sonucunda; 15-16 Mart 1982 günleri 
NATO Merkezinde yapılacak tanıtma toplantısına, 
İçişleri, Milli Savunma ve Dışişleri Komisyonundan 
Sayın Eşref Akıncı, Adnan Ersöz, Ali Dikmen, Na-
ımk Kemal Yölıga, Halil İbrahim Karal ve Aydın 
Tuğ'un katılmaları hususunun Genel Kurulun bilgi
sine sunulmasına Başkanlık Divanının 10 Mart 
1982 tarihli toplantısında karar verilmiştir. 

Genel Kurulun bilgilerine arz ederim. 
Sadi IRMAK 

Danışıma Meclisi Başkam 
(BAŞKAN — Bilgilerinize arz olunur efendim. 
Gündeme geçiyoruz efendim. 

Bildiğiniz üzere memleketimizde, ilk derece mah
kemelerinin vermiş oldukları kararlar, Yargıtayda 
temyiz edilir. Yani memleketimizde mahkemeler 
şimdilik iki derecelidir. Bu ikisinin arasında bir 
süzgeç vazifesi görecek üst mahkemelerimiz yoktur 
•ve 'bu sıeböpJte de Yargıtayın işleri çok yüklü bulun
maktadır. Bu hususta birkaç sayı verecek olursam 
meselenin önemi kendiliğinden anlaşılmış olur 1 

1970'li yıllarda yapmış olduğum bir araştırıma 
neticesinde gördüm 'ki, Alman Yargıtayında senelik 
iş hacmi 10-15 bin arasındadır. Fransız Yargıtayında 
ise bu iş hacmi 25-30 bin arasındadır. Halbuki bizim 
Yargitaynmızın o senelerde iş hacmi 200 bin civarın
daydı; şimdi 300 bine yaklaşmaktadır. Bu durum 
göstermektedir ki, Yargıtayımız bir içtihat mahke
mesi halinden çıkmış vaziyettedir âdeta; yani 24 dai
reli bir istinaf mahkemesi gibidir. 

Aslında Yargıtay ilk derece mahkemelerinin ele 
almış bulundukları ve neticeye bağladıkları işlerin 
valkıa kısmına dokunmaması! icap eder. O sadece ve
rilmiş oİan kararın doğru olup olmadığını kontrol 
etmekle ödevli* bulunmaktadır; ama hadiseler öyle 
gelişmektedir ki, Yargıtay icabında bazen vakıalara 
da dokunmak mecburiyetini hissetmektedir ve bu 
da kendisinin işimi olduğundan dalha fazla çoğalt
maktadır. 

Sadece 200 bin işi kabul etsek bile bugün Yar
gıtayın bir dosyaya ayıracağı zaman 5 ila 7 dakika 
arasındadır. Böyle bir durumda da Yargıtayın bir 

IV. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 
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içtihat -mahkemesi rolünü oynaması mümkün bulun
mamaktadır. 

İşte bu itibarladır ki, ilk derece mahkemeleriyle 
son derece mahkemesi olan Yargıtay arasında süz
geç vazifesi görecek bir üst mahkemeye, bir ana mah
kemeye ve böyle bir teşkilata ihtiyaç bulunmakta
dır. 

(Bu mahkemeler; yani üst derece mahkemesi (ki, 
evvelce istinaf mahkemesi diye kurulmuştu) 1-878'li 
yıllarda kurulmuştur. 40 sene 'kadar vazife gördü* 
1924 yılında ilga edildi, yürürlükten kaldırıldı, tek 
dereceli mahkeme haline geldi (bizim memleketimiz
deki yargı işleri. Yargıtay onun üstünde bir kont
rol mahkemesi durumundadır. 

îstimaf mahkemelerinin kaldınlmasının bir se
bebi eleman noksanlığıydı. 

Diğer bir sebebi, asıl mühim sebebi; o zamanki 
istinaf mahkemelerinin mürettep şekilde kurulmuş 
olmasaydı, yani müstakil istinaf mahkemesi hemen he
men yok gibiydi, belki İstanbul'da, İzmir'de veya An
kara'da vardı; fakat diğer bütün illerimizde müret
tep şekildeydi. Yani oraların asiliye hukuk mahke
meleri veya asliye ceza mahkemeleri hâkimleri aynı 
zamanda istinaf mahkemelerinim de üyeleri duru
mundaydılar. Sadece (başkan tek başına müstakil 
vaziyetteydi. 

©öyle bir durumda asliye cezanın veya asliye 
hukukun hâkimi durumunda olan mahkemeler, ken
dilerinin zaten fazla olan yüklerini bırakıp da istinaf 
mahkemesinde istenildiği şekilde çalışamıyorlardı. 
Bu itibarla işler çoğalıyordu. Bunun netice
sinde de davalar çok uzun zamanda netice
lenebiliyordu. Meşhur bir avulkatımızın vaktiyle 
söylemiş olduğu gibi; dava kazanılıyordu, ama 
mnüddeâıbih kayboluyordu. Çünkü, o, şey ya yıkılmış
tı, ya hayvan vesaire ise ölmüştü. Bu itibarla da
valar çok uzadığı için davayı kazanan dahi bundan 
memnun değildi, işte bu durumu önlemek ımaksa 
dıyla istinaf mahkemeleri 1924 yılında ortadan 
kaldırıldı, 

19312 yılında yeniden kurulması hususunda bir 
teşebbüs yapıldı; fakat o zaman hem eleman nok
sanlığı, hem memleketin içerisindeki yol şebekesi
nin kifayetsizliği dolayısıyla bir neticeye ulaşılama
dı., 

ıSonra 1957'de yeniden ele alındı, 1968'te yeni
den ele alındı, onlar da bir neticeye ulaşamadı; 
fakat 1957 ve 1963'ite kurulması düşünülen istinaf 

mahkemelerinin de yine, mutlakiyet devrinde oldu
ğu ıgibi mürettep şekilde kurulması düşünülüyordu. 
'Bu da tam arzuya uygun olmayacaktı; çünkü yine 
istinaf mahkemeleri asliye, hukuk veya ceza hâkim
lerinden yedek üye alacaklardı ve (bunlar kendi işleri 
dolayısıyla istinaf mahkemesinin işlerini yine göre
meyeceklerdi. 

ıBu itibarla istinaf mahkemelerinin kurulması 
şart olmakla beraber memleketimiz bakımından, 
bunu mürettep şekilde kurma yoluna gitmemek la
zım gelir. Çünkü asli vazifesini bırakıpta istinaf 
mahkemesinin işini görmeye vakitleri yetişmeyecektir. 
Bu hususu belirtmekle yetiniyorum. 

IBurada şöyle bir itirazla karşılaşabiliriz; «Efen
dim, bugün de eleman noksanlığı var.» Kulağımıza 
•gelen veya gazetelerden akseden durumlara göre, 
Ibugün 1 500 civarında hâkim gene noksandır; ama 
hu hukukçu noksanlığından değil, hâkimliğin çekici 
halden çıkmış olmasından dolayıdır. Bazı istikrar-
sıızhklar, diğer bazı sebepler hâkümleri istifa edip 
avukatlık yapmaya zorlamaktadır. 

IBu itibarladır ki, mahkemelerde eleman noksan
lığı vardır; ama söylemiş olduğum istinaf mahke
melerinin kurutöması cihetine gidilecek olursa, bunun 
hazırlanması, Yasama Organından çıkması belki 
ıbirkaç sene alabilir ve o zamana kadar da hâkim 
noksanlığı telafi edilebilir. 

IBu itibarla şimdiden istinaf mahkemelerinin ya
hut şimdiki deyimiyle üst mahkemelerin kurulması 
hususunda, Adalet Bakanlığının bir hazırlığa başla
masının uygun olacağı kanısındayım. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Turhan Güven'i rica ediyorum. 

TURHAN GÜVEN.— Sayın Başkan, Danışma 
Meclisinin sayın üyeleri; 

Gündemde .bulunan Yargıtay Kanunu Tasarısı, 
yargı kesiminin son yıllarda en az tenkit gören bir 
müessesesine aittir. Malumları olıdiuğu üzere yangının 
belirli kesimlerinde son yıllarda, Anayasa Mahkeme
si üzerinde olsun, Danıştay üzerinde olsun bir ölçü
de tenkitlere uğrama durumu hasıl olmuştur. Ancak, 
Yargıtay için (bunlar söz konusu olmamıştır. Bunu 
iyice değerlendirmek, altını çizmek yerinde olur. 

Huzurunuzda görüşülen Kanun Tasarısı, Bütçe 
Kanunundan sonra en hacimli ibir tasarıdır. 35 tan© 
değişiklik maddesini ihtiva etmektedir. Gündemraıiiz-
de zatten dikkat edilirse görülecektir ki, Adalet Ko
misyonumuz çok hızlı bir çalışma temposu içindedir 
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ve her gündemde mutlaka Adalet Komisyonunun bir 
veya iki kanun tasarı veya teklifi yeralmaktadır. Bu 
nedenle bu Komisyona çalışmalarından dolayı te
şekkür etmek yerinde olur görüşündeyim. 

Ancak, ne varki bu kadar hacimli kanunlar, 'ta
sarılar gelirken çok süratle çalışmanın bazı gözden 
kaçan noktaları da beraberinde getirdiğini unutma
mak gerekir. Önümüzde bulunan Kanun Tasarısını 
incelediğimizde redaksiyon hataları, dülmle düşüldük
leri ve bunun yanında da yeni getirilen (ki, gerekçe
de biraz sonra arz edeceğim) gerekçe dışı birtakım 
uygulamalar olduğu göze çarpmaktadır. 

Yüksek malumları olduğu üzere, teşkilat Kanun 
tasarılarında l'nci madde üzellükle amaç ve kapsamı 
içermesi gerekirken, ne 1730 sayılı Yargıtay Kanu
nunda ve ne de yeni yapılan düzenlemede böyle bir 
başlangıç maddesinle tesadüf edilmemektedir. (Komis
yon 'bir an için, «Önüme bir metin getirilmiştir, ben 
bu çerçevede kaldım» diye bir dermeyanda buluna
bilir. Ancak, yine yüksek malumları olduğu üzere, 
komisyonlar önlerine getirilen metinleri istedikleri 
biçimde yoğurmakta serbesttirler. O metini hukuk 
çerçevesinde, Anayasa çerçevesinde kendilerine gö
ne bir biçime sokma! hürriyetine sahiptirler. Oysa, 
Adalet Komisyonunun o hızlı çalışma temposu için
de bu lazımeye pek riayet etmediği görüşündeyim. 

Yapılan .düzenlemelerden 'bahsederken Hükümet ta
sarlısının metninde bazı kelimelerin uygulamada bulun
maması nedeniyle kaldırıldığı söylenmektedir. 1730 sayı
lı Kanun yürürlüğe konduğu tarihte, Yargıtayda bir 
raportör sınıfı bulunmakta idi. Bu Kanunla 'birlikte, 
hulkuk mezunu olup belirli süre Yargıtayda çalışan 
bu kişilerin, staj yapmaiksızın hakim sınıfına geçme
si temin edilmiştir. 1730 sayılı Kanunun geçici 9 ncu 
maddesiyile bu terinin edilmekteyidi. . 

Aradan 1(11973 yılına göre) 9 yıla yakın 'bir süre 
geçmiş bulunmakta Ve yine Hükümet tasarısındaki 
Ibeyana göre de, artık Yargutayıımızda raportör unva
nına haiz kimse bulunmamaktadır. Fakat ne garip 
tecellidir iki, halen 1730 sayılı Kanunun 35 tane mad
desi •değişikliğe uğradığı halde, aynı Kanun içinde 
37'noi maddede bir raportörlük müessesesi görül
mektedir. Olmayan bir müessesenin, kaldırılan bir 
müessesenin halen bu Kanunda tutulmasını anlamak 
mümkün değildir. Kanun değişikliği 1 madde, 2 
madde olarak gelse idi, belki, gözden kaçmış denile
bilirdi; fakat Komisyonumuzdan gelen metne göre, 
bu kadar uzun bir uğraşı sonucu ortaya çıkan metlin
de en azından raportördük müessesesinin de ortadan 
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kaldırılması ve bugünün gereksinmesine cevap vere
cek yeni bir düzenlemenin yapılması gerekirdi. 

Bunun dışında, Yüce Yargıtayımızda '(Sayın Ba
kanım bu konuyu Türkiye'de en iyi bilen kişi olarak, 
'biraz sonra mutlaka sizlere sunacaklardır) tetkik hâ
kimi ile Yargıtay üydliği, tırnakla, et gibidir, birbiri
ne bağlıdır, ayrımak mümkün değildir. O müessese 
içinde, üyenin yanında yeteri kadar kabiliyetli, hukuk 
nosyonu tam tetkik hâkimlerine gerek vardır. Bu ge
reklilik de, Yargıtayın bu fonksiyonu icra etmesinde 
en önemli faktördür; fakat yapılan düzenlemeleırde, 
Yargıtay bünyesi içinde bu gereksinmeyi karşılaya
cak ölçüde bir düzenlemeye rastlanılmamaiktadır. 

Sayın 'Bakanımın Yargıtay Başkanı olduğu 'dö
nemlerde, tetkik hâkimliği sınıfı layık olduğu seviye
ye yüceltilmiştir, yükseltilmiştir. Ancak, bu seviyede 
bulunma, kanun düzenlemesi yeniden yapılırken, ye
ni birtakım imkânları da birlikte getirmesi gerekir
ken, Komisyonumuzca unutulmuştur. 

•Bir madde var ki, her yıl yapılacak törenlere iliş
kindir. Bu törenlere, o yıl emekli olan Yargıtay üye
leri davet edilecektir; fakat o Yargıtayın önemli bir 
unsuru 'olan, tetkik hâkimliğinden emekli olanların 
davet edilmesi keyfiyeti' unutulmuştur. 40 senesini 
kürsüde ve Yargıtayda geçiren bir hâkim arkadaşımı
zın, 1' nci sınıfa ayrılmış olup, ancak kadro yetersiz
liği veya mevcut duruma göre, üye olma sıfatını ka
zanamamış bir arkadaşımızın bu törende unutulmuş 
olması bize göre üzücüdür. 

Hükümet metninin dışında bazı uygulamalar ge
tirilmiştir. önergeler takdim ettik, tasviplerinize maz-
har olursa, bu önergelerle durum biraz daha aydınlı
ğa çıkacak ve açıklık kazanacaktır. 

Bir sayın üye muhalefet beyanında bu Kanun 
Tasarısında Danıştay Kanununun esas alındığını söy
lemekte. Gerçi ne Hükümet Tasarısında, ne Komis
yon Raporunda buna dair bir iz, bir emare görül
mem ekte ise de, eğer 'Danıştay Kanunu.. 

SBRJDA KURTOĞLU — Dış ülkelerle 'ilişkin.. 

TURHAN GÜVEN — Evet, dış ülkelerle 'ilişkin, 
efendim. 

ıDiğer bazı konularda da bu izlere rastlanmakta. 
Danıştay Kanunu son çıkarılmış bir Kanundur ve 
Danıştay kendi üyelerini, bundan böyle kendi için
de göreceği üyelerin dörtte üçünü yine kendi o ku
ru kaynağından alacaktır. Oysa hâkim sınıfı böyle 
değildir. 6881 tane hâkim ve Cumhuriyet savcısı 
kadrosu vardır Türkiye'de. 'Kaynak boldur. Fakat 
Yargıtay üyeliğine seçilebilme 'hakkına sahıip olan bu 
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kişilerin Danıştay Kanununda unutulmuş olması ve 
mevcut olan haklarınım bir oranda kaldırılmıiış olması 
da dikkate değer bir noktadır. 

Aynı uygulamanın Yargıtaydaıki diğer hâkimler 
için de; yanıi 3/4 oranındaki uygulamanın (Eğer Da
nıştay Kanunu esas alındıysa) getirilmesi, hıiç değil
se bir ölçekte Yargıtaya gelecek kişilerin belidi öl
çülerde hangi kesimlerden geleceğinin bilinmesinde 
bizce yarar bulunmaktadi'r. 

IVeni müesseseler getirildiği söylenmektedir. As
lında bunlar Sayın Menteş'in Yargıtay Başkanlığı 
döneminde kurulmuş olan müesseselerdir; sağlıklı 
müesseselerdir, sağlıkla ilgili müesseselerdir. Yeni bir 
şey getirilmemektedir; var olanı hukuk çerçevesi 
içine almaktan öteye yapılan bir işlem yoktur. Bu
nu şükranla kaydederiz. 

Redaksiyon hatalarından bahsetmiştim. Tasarının 
•muhtelif maddelerinin (ki bendeniz hepsi için öner
ge hazırlayamadım, çok özür dilerim, O kadar çok 
önerge hazırlamak söz konusu olacaktı ki, yetiştir
mem mümkün değildi.) bazılarının altlarını çizerek 
ıttıahnıza arz etmek Merim. 

31 nci maddede. '(Bir üyenin muhalefet şerhti de 
bulunmaktadır) «Birinci Başkanlar Kurulu» ndatı 
bahsedilmektedir. Yargıtayımızda «Birinci Başkanlar 
Kurulu» yoktur. Redaksiyon hatası olduğunu zan
netmiyorum; çünkü Hükümet Tasarısında da bu 
böyle. İki tarafta birden aynı ibare yer aldığına gö
re, Hükümet Tasarısını Komisyonda aynen benimse
miş sayılmaktadır. (Birinci Başkanlık Divanı bulun
maktadır; fakat bunun dışında bir kurul söz konusu 
değildir. 

Tetkik hâkimlerini ihtiva eden 35 nci maddede, 
(ki, bu hususdada bir önergem buiummıaktadır) yet
kili kurullarca atanacağı beyan olmak tadır. Tasarı
nın hâkimler, daha doğrusu Yüksek Hâkimler Ku
rulu variken hazırlandığı zehabı uyanmakta. Daha 
doğrusu bu tasarının, Adalet Bakanlığının değerli, 
mümtaz ve kanun yapma tekniğini bilen elemanları
nın süzgecinden geçmediği intibaı uyanmakta. «Yet
kili Kurullarca atanmak» kelimesi yanlış tur. Bugün 
Adal'et Bakanlığı bünyesinde Hâkimler ve Savcılar 
Yüksek Kurulu olarak tak bir Kurul bulunmaktadır. 
Oysa bu metin, eskiden birkaç yetkili kurul varım tş-
casına düzenlendiği içim, buradaki ibarenin «Kurul» 
olarak düzeltilmesliride zannederim yarar vardır. 

Kurumdan bahsedilmektedir, bunların da redak
siyon hatası olduğunu kaibul ediyorum. Cümle de 
«'Kurum» değil, bunlar da «Kurul» olması gerekir. 
IBuna göre bu tasarının bir kere daha tetkik edilip I 

değerlendirmesi bakımından ıKomisyonun görüşümü 
merak etmekteyim. 

Arz eder, saygılar sunarım. (Alkışlar). 

(BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayımı Mehmet Akdemlir'i rica ediyorum. 
ıMlEHMBT AKDEMİR — Sayın Başkan, Danış

ma 'Mecliısinin değerli üyeleri; 
1730 sayılı Yargıtay Kanununun Bazı Maddele

rinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Ek ve Geçici 
(Maddeler Eklenmiesine Dair Kamun Tasarısının Ek 
l'ındi Maddesinde, Yargıtayın sağlık hizmetlerini yü
rütecek Yargıtay tabipliğinin kurulmasına ve bu ta
bipliğe bağlı laboratüvar, 'fizik tedavi, göz, diş ve 
diğer sağlık ünitelerinden oluşacak ve bir hastane 
görünümünü veren sağlık ünitesi oluşturulmak isten
mektedir, 

Değerli üyeler; 
İnsafınıza sığınarak arz ediyorum; kanunun met

ninde ve gerekçesinde, Türkiye'min Orta, Doğu, Gü
neydoğu ve Kuzey Bölgelerinden hastaların gereksi-
miminii karşılamak üzere Anlkara'daki Devlet ve üni
versite hastanelerimde muayene ve tedavinin güçlüğü 
gözönünde fbulundurulduğundanı; gerekçe: 

Dört, beş yüz kilometre, (hatta binlerce kilomet
relik Anadolu'dan vatandaş hekime gelecek; fakat 
dört, beş kilometre mesafedeki Yargıtaydan Vatan
daşlar hastanelere gidemeyecek.. 

İnsafımıza sığınarak söylüyorum; Türkiye'de 
18 000 kişiye bir hekimlin düştüğü yöreler varken, 
Türkiye'nin en çok sağlık personeli ve altyapı teslis
lerinim bulunduğu Ankara'da, (ki, 450 kişiye bir he
kim düşmektedir) böyle bir yerde bir hastane görü
nümü veren bir üniten'in açılmasına «Evet» deme
mize, vicdanen herhalde hiçbiriniz müsaade etmıeye-
eefcsiriizdir. 

Devlet ünitesinin herhangi bir yerinde hastane 
açarak sağlık problemlerini halletmeye çalışırsak, 
Türkiye'nin sağlık pro'blemlerini burudan bin seme son
ra da çözülmez. Bizde bin kişi 'çalıştıran bir ünitenin 
hastane açacağı şeklinde bir kayıt da yoktur. Uz
man hakim, yardımcı sağlık personeli, fizik tedavi, 
göz; ki, benim ülkemde 400-500 yataklı olian hasta
nelerde bile göz mütebassı yoktur. Örnek olarak; 
çalıştığım, başhekimliğimi yaptığım 400 yataklı bir 
hastanenin üç senedir göz mütehassısı yoktur. Yıllık 
450 bin küsur palliklimıik adedi varken, böyle bir yer
de göz mütehassısı bulunamazken, haftada üç tane 
kişiye lazım olacaktır diye de göz mütehassısı bulun-

I durulmaz. Eğer sağlık problemini hukukıçularımız ya-
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salarla haılledeoeksek Türkiye'min sağlık problemi Wiç-
Ibir zaman ihall'oilımayacafctır. 

İnsaf edelim; diş ünitesi açılacakmış.. Var, her 
yerde var. Kaldı ki, Devlet hastaneleri ve üniversite
ler, Türkiye'nün en iyi hizmetini götüren yerler An
kara'nın içerisinde. 'Bu kadar önemli 'bir mesele üze
rinde Sayın Komisyonumuz nasıl olup da buna, 
«'Hükümetten geldiği 'gibi aynan kabul edilmiştir» 
İbaresini koymuşlar, anlayamadım?.. (Alkışlar ve 
«ıBravo» sesleri). 

ISayın Başkan, değerli üyeler; 
Mazur görünüz; biz sağlık problemlerinin halle

dilmesi yönünde ileri aşamalara gidelim., genel sağ
lık sigortası getirelim ve vatandaşlarımıza, özellikle 
Doğu, Güneydoğu Anadolu'dan (ki, gerekçede bun
lar belirtilmliş) gelen adamlara hizmeti götürelim; 
ama Ibin kişilik Yargılayın içerisindekilerıe değil. Git
sin, hasımızda yeri var, elbetteki onlara da hizmet 
gitsin; ama bir hastane hizmetli şeklinde hizmet de
ğil. Ünite ''içerisinde hastane hiç görülmemişitiri. 

Şu denecektir, Iben tKinu 'biliyorum, gerekçe 
olarak şimdi 'Sözcü kalîkıp söyleyecekler; «Efendim, 
zaten Yargıtayda hekimlikler var; fizik tedavi var, 
uzman hek'ilm de var, biz bunu yasalaştı rıyoruz. Ya
sada bu yoktu da bu eksikliği tamamlıyoruz..» Hal-
bu!ki o değildir, ©unun altında yeniden «Düş» kuru
luyor, «Uzmanlar» diyor, başka uzmanların da alın
ması söz konusu; laborant alınacak ve bir diş üni-
tinin bugünkü ithal fiyatının ne kadar olduğunu so
rayım? insaf, merhamet; hastanelerde olmayan şey
leri Ibir Devlet ünitesine getiriyoruz., 

Saygıdeğer üyeler; 
ıBu maddenlin herhalde bu metinden çııkarılmıası 

gerekir ve zannediyorum ki, 'bu yönde reylerinizi 
ikul'la nacaksınız. 

Hepinize saygılarımı arz ederim. {Alkışlar). 
IBAİŞKAJN — Teşekkür ederim. 
Tasarının tümü üzerinde başka söz isteyen var mı 

efendim?,. Olmadığına göre, Komisyon?.. (Buyurun 
Sayın Uyguner. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANVEKtLÎ M. 
FEVZt UYGUNER — Sayın Başkan, Danışma Mec
lisinin değerli üyeleri; 

Önümüze getirilen Yargıtay Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkındaki Kanun Ta
sarısı sınırlı bazı amaçlan kapsamaktadır. 

Şimdi, biraz evvel Yargıtayda esasen var olan ve 
biraz daha genişletilmesi hedef alman sağlık ünitesi 
hakkında konuşan arkadaşımıza cevap vermek için 
söz almış bulunuyorum. 
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Yargıtayda bugün 210 Yargıtay üyesi vardır ve 
200'ün üzerinde de tetkik hâkimi, Başsavcılık men
supları ve diğer personel vardır. Yani, Yargıtayın bü
tün kadrosu bugün 700'ün üzerindedir ve başlıbaşı-
na bir sağlık ünitesini meşgul edecek hacimdedir. Bu 
birinci mesele. 

İkincisi; Yargıtay büyük bir iş yoğunluğu altın
dadır. Bu dışardan görülmez. Yargıtayın bütün me
saisi yüzbinlerce dosya arasında, dört duvar arasın
da kalır. Bu dışardan görünmeyen bir mesaidir 

Üçüncü meselemiz de; Yargıtay üyelerinin yarı
dan fazlası, hatta 3/4'ü 50 yaşın üzerindedir. Bunla
rın da yarıdan fazlası 60 yaşının üzerinde elemanlar
dan teşekkül eder. 

Şimdi, arkadaşımız buyurdular, Ankara'da en 
modern hastaneler vardır, doğru. Göz konusunda 
Ankara'da bir Göz Bankası vardır ve diğer hastane
lerin de göz üniteleri vardır; fakat başınıza geldi mi 
bilmliyorum?.. Herhangi bir arkadaşımızın bugün bir 
göz muayenesine ihtiyacı olsa ve orada tanıdığı bir 
hekim, bir başhekim, başhekim muavini bulmasa, gi
decek, sabah karanlığında orada sıraya girecek ve 
saatlerce orada bekledikten sonra sıra gelecek, göz 
muayenesine tabi tutulacak ve tedavisine geçilecek. 
Yargıtay üyesinin vakti çok azdır. O kıymetli ve yo
ğun mesaisi altında gidip de orada saatlerce, hattâ 
«Bugün git, yarın gel» şeklinde sıra bekleyecek du
rumda değildir. 

Ben izin verirseniz başımdan geçen bir olayı arz 
edeyim: Bir tarihte, hafif bir kalp spazmı geçirdim. 
Dairemin doktoru Hacettepe Hastanesine havale etti. 
Sabah saat 10'da Hastaneye varabildim. Müracaat 
ettiğim sekreter listesine baktı, «Listemiz dolmuştur, 
yarın gel» dedi. Kalp sıkıntısı geçirdiğimi izah ettim 
ve kalp muayenesi olacağımı söyledim, hiçbirisi din
lemedi. «Listemiz dolmuştur, yarın gel...» Yani, dü
şünelim ki, kalp krizi geçirmekte olan bir insan, ha
yati tehlike olduğu halde hastane listesine bakılıyor, 
anında müdahale edilmesi gereken bir halde ertesi 
gün gelmesi için, ısrar gösteriliyor... Hastanelerin du
rumu budur. 

Yargıtay Üyelerinin hepsi 50 - 60 yaşının üzerin
de kimselerdir ve devamlı hayati tehlike ve tehdit 
altındadır, çalışmaların yoğunluğu altındadır. 

Şimdi bu durumda Yargıtayda çok mübrem se
bepler karşısında bir küçük sağlık ünitesi kurulmuş
tur ve bu ünite hakikaten son derece yararlı olmak
tadır. Gerçi bu Sağlık Bakanlığının bütün sağlık ku
ruluşlarının tevhit edilmesine dair fikrine ters düşü-
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yor; ama diğer yandan Yargıtayın muntazaman iş
lemesi ve o yoğun mesainin altından kalkması lazım
dır. 

Şunun da kabul edilmesi gerekir ki, Yargıtay bu
gün sırf gözle çalışan bir müessesedir. Yani, en sağ
lıklı olması gereken uzvu, göz uzvudur. 

Bu bakımdan teklif yerindedir. 
Hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uyguner. 
Sayın Bakanı rica ediyorum. 
ADALET BAKANI CEVDET MENTEŞ — Sa

yın Başkan, Danışma Meclisinin sayın üyeleri; 

1730 sayılı Yargıtay Kanunu sekiz yılı aşkın bir 
süreden beri uygulanmaktadır. Bu süre içinde uygu
lama ile Kanunda verimli ve düzenli çalışmayı zor
laştıran birtakım boşlukların bulunduğu ve eksama-
lar yaratan hükümlerin var olduğu meydana çıkmış
tır. Kanunun uygulanmasında görülen boşlukların 
doldurulması ve aksaklıkların gedirilmesi yönlerin
den duyulan bu ihtiyaç, başlangıçta Yargıtayda ku
rulan bir Komisyon tarafından ele alınmış, bu Ko
misyonun düzenlediği tasarı taslağı Yargıtay Genel 
Kurulundan da geçirilerek Birinci Başkanlığın 
3.3.1981 günlü yazısıyla Bakanlığımıza intikal ettiril
miştir. 

Bakanlığımızca yapılan inceleme ve araştırma so
nunda hazırlanan ve bugün Yüce Meclisinize inltikal 
eden Tasarı ile 1730 sayılı Yargıtay Kanununun 31 
maddesinin değişikliği düşünülmüştür. Ayrıca, sözü 
edilen Kanuna 4 ek ve 3 geçici madde ilave edilmek
tedir. 

Tasarı ile getirilen değişiklikleri şöylece özetle
mek mümkündür : 

Tasarının 1 nci maddesi ile Yargıtay Kanununun 
2 nci maddesi değiştirilerek Yargıtayın kuruluşuna, 
Yayın Kurulu, Yayın İşleri Müdürlüğü, Tasnif Ku
rulu, Tabiplik, Eğitim ve Sosyal İşler Müdürlüğü 
üniteleri eklenmiştir. Esasında bu üniteler halen Yar
gıtay içerisinde mevcuttur. Sadece başlangıç kısmın
daki «Teşkilat» bölümüne ilave edilmiş olmakla ye-
tinilmiştir. 

Tasarının 4 ncü maddesiyle Yargıtay Kanunu
nun Birinci Başkanlık Divanına ilişkin 8 nci maddesi 
değiştirilmektedir. Bilindiği gibi Birinci Baş'kanlık 
Divanı, yeni seçilen üyelerin çalışacakları daireleri 
'belirlemek, zorunluluk halinde daire başkanları ve 
Üyelerin dairelerini değiştirmek, tetkik hâkimlerinin 
çalışacakları yerleri belirlemek, Yargıtay mensupları
nın disiplin ve ceza klovıuşturmalarını düzenlemek 

gibi çok önemli görevleri yüklenmiş bulunuyor. Bu 
önemli gjörevleri nedeniyle işlerin bu Kurulda daha 
ayı mtılı bir şekilde incelenmesi ve en doğru sonuca 
varmasını teminen bu Kurul bugün yedekleriyle bir
likte 6 üyeden oluşurken bu sayı 1'2'ye yükseltilmek
tedir.! 

[Tasarının 6 nci maddesiyle Yargıtay Kanununun 
13 ncü maddesi değiştirilmektedir. Bu madde daire
lerin görevleriyle ilgilidir. Tasanda dairelerin görev
leri ihtisas ilkesi göz önünde tutularak iş dengesini 
sağlayacak bir şekilde yeniden düzenlenmiş ve. daire
lerin görevlerini belirlemede uygulanacak ilkeler 
maddeye yeni bir fıkra olarak eklenmiştir, 

Tasarının 7 nci maddesiyle Yargıtay Kanununun 
Hukuk ve Ceza Kurullanına ilişkin 16 nci maddesi 
değiştirilmektedir. Tasan ile Genel Kurullara iştirak 
edecek başkan ve üye sayısında sınırlandırma getiril
mektedir. Yeni düzenleme ile Genel Kurullara her 
daireden en fazla bir başkan ve dört üye iştirak ede
bilecektir. Bilindiği gibi dairelerde hastalık, izin, 
emeklilik, istifa ve ölüm gibi hallerde, dairelerin ça
lışmalarının aksamaması için üye sayısı dördün üze
rindedir. Örneğin; sekiz ya da dokuz üye ile çalışan 
daireler vardır, işte, bir dairede üye sayısı ne olur
sa olsun, Hukuk ve Ceza Genel Kurullarına iştirak 
o dairenin başkanı dahil beş kişiyi geçmeyecektir. 
Bu suretle kararı tartışılan dairelerin Genel Kurullar
da sayısal etkinliği önlenmiş bulunmaktadır. Bu ko
nuda getirilen yeni bir düzenleme ile de Cumhuriyet 
Başsavcısının Ceza Genel Koruluna katılması, görüş
lerini açıklaması olanağı sağlanmıştır. Ancak, Cum
huriyet Başsavcısı bu Kurulda oy kullanamayacak
tın 

Tasarının 11 nci maddesiyle, Yargıtay Kanunu
nun 20 nci maddesi değiştirilmektedir. Bu değişik-
lilkle Başkanlar Kurulu tek bir kuruldan oluşurken, 
Hukuk Daireleri Başkanlar Kurulu, Ceza Daireleri 
Başkanlar Kurulu olmak üzere iki kurul oluşturul
maktadır/ 

Tasarının 13 ncü maddesiyle Yargıtay Kanununun 
Haysiyet Divanına ilişkin 23 ncü maddesinin bazı 
fıkraları değiştirilerek bu Kurula Daire Başkanlarının 
da iştiraki sağlanmaktadır. Bu suretle daire başkanla
rına da gerektiğinde disiplin cezası verebilecek olan 
bir kurulun, sadece Yargıtay üyelerinden oluşması 
yanlışlığı giderilmiştir. 

Tasarının 16 nci maddesiyle Yargıtay Kanunu
nun 27 nci maddesinde değişiklik yapılarak, daire ve 
kurullarda, öninceîemeye ilişkin yeni düzenlemelere 
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gidilmiştir. Bu suretle başlangıçta temyiz isteminin 
süresi içinde yapılmaması, kararın temyizi kabili ka
rarlardan bulunup bulunmaması, temyiz şartını yeri
ne getirmemiş olması veya dosyanın başka bir daire
de görüşülmesi veya görevli olması gerektiği gibi 
konularda hız sağlamış ve işlerin bir an önce çözüm
lenmesi hususu düzenlenmiştir. Banıa göre en önem
li değişiklik bu maddeyle yapılmaktadır. 

Tasarının 17 nci maddesiyle Yargıtay Kanununun 
28 nci, Tasarının 18 nci maddesiyle Yargıtay Kanu
nunun 29 ncu maddeleri değiştirilerek, işlerin daha 
sağlıklı bir neticeye varabilmesi için Yargıtay Büyük 
Genel Kuruluyla içtihadı birleştirme, Hukuk ve Ce
za Genel Kurullarında karar yeter sayisı ilk müza
kere için 2/3, ikinci müzakere için yarıdan bir faz
layken, yeni düzenlemeyle birinci ve ikinci müzakere 
için 2/3 ve üçüncü müzakere için yarıdan bir fazla 
çoğunluk esası getirilmiştir, 

iBilindiği gibi içtihatları birleştirme kurullarının 
kararları tüm mahkemeleri bağlayan bir nitelikte ol
ması nedeniyle bu tür karar ve işlemlerin daha ayrın
tılı ve daha etraflı bir şekilde incelenmesi ve daha 
büyük bir çoğunlukla sonuca varılması düşüncesi dü
zenlemeye 'esas alınmıştır. 

Tasarının 19 ncu maddesiyle Yargıtay Kanunu
nun Yargıtay Başkan ve üyelerinin niteliklerine iliş
kin 31 nci maddesi değiştirilmiş ve bu arada bu mad
deye ilave edilen fıkralarla Birinci Başkan ve Cum
huriyet Başsavcısı, Birinci Başkanveki'lleri, ikinci 
Başkanlar, Cumhuriyet Başsavcı Vekilinin görevden 
ayrılma halleri düzenlenmiştir. Bu da büyük bir 
boşluğu dolldurmlaiktadr. Buma göre; bu şahıslar adi' 
ara verme, yıllık ve mazeret izinleri dışında bir yıl 
iÇinde aralıksız 6 ay veya 4 yıllık seçim döneminde 
toplam 1 yıl görev yapatnazlarsa, Yargıtay üyeliğine 
halel gelmemek üzere bu görevlerinden çekilmiş sa
yılacaklardır. Yeni düzenlemeyle Yargıtay Başkan
lığı, Cumhuriyet Başsavcılığı, daire başkanları gibi 
önemli makamlarını uzun süre boş kalması önlenmiş 
olacaktır. 

Tasarının 21 nci maddesiyle Yargıtay Kanununun, 
tetkik hâkimlerine ilişkin 35 nci maddesinin yeniden 
düzenlenerek, meslekte en az 5 yılını doldurmuş, ba
şarılı olmuş hâkimlerin Yargttayda tetkik hâkimi ola^ 
rak çalışmaları sağlanmış, bu konuyla ilgili sair dü
zenlemeler getirilmiştir. Bugün meslekte 2 yılını 
doldurmuş olanların da tetkik hâkimi olarak, atanma
ları mümkündür, Bu kıdem az bulunmuş, meslekte 
başarılı olmak kaydıyla en az 5 yıla çıkarılmıştır. 

Açıklamaya gerek yoktur ki, daha kıdemli arkadaş
lar da tetkik Hâkimler olarak görevlendirilebilecek
lerdir, 

Tasarının 23 ncü maddesiyle Yayın Kurulunun 
kuruluş ve görevleri, 24 ncü maddesiyle Tasnif Ku
rulunun ıgörevleri, 25 nci maddesiyle Yazı îşleri Mü
dürlüğünün görevleri düzenlenmiştir. 

Tasarının 27 nci maddesiyle Yargıtay Kanununun 
49 ncu maddesinin birinci fıkrası değiştirilerek, bir 
boşluk giderilmiş ve adli ara verme sırasında Hukuk 
Genel Kuruluna yapılan tehiri icra istemlerinin nö
betçi hukuk dairelerince incelenerek karara bağlan
ması sağlanmıştır, 

Tasarının 29 ncu maddesiyle Yargıtay Kanununun 
Adalet Yılınım açılmasına ilişkin 52 nci maddesi de
ğiştirilerek, seçim yasaklarının Adalet Yılının açılış 
törenlerine engel olmayacağı bdMenmlştir, 

(173Ö sayılı Yargıtay Kanununa ilave edilen ek 
maddelerle Yargıtay Tabipliği, Eğitim ve Sosyal İş
ler Müdürlüğü görevleri belirlenmiş, ayrıca ek 3 ncü 
madde ile her yılın 13 Temmuzuna rastlayan gün 
«Yargıtay Onur Günü» olarak kabul edilmiştir. Bu 
günde, o yıl içinde emekliye ayrılmış Yargıtay Bi
rinci Başkan, Cumhuriyet Başsavcısı, Birinci Başkan
vekilleri, ikinci Başkanlar, Cumhuriyet Başsavcısı 
vekili, Yargıtay üyeleri onuruna Birinci Başkanlık
ça düzenlenecek bir törenle onur belgesi ve geçmiş 
hizmetlerini simgeleyen bir armağan verilmesi yolu
na gidilecektir. 

Yasaya ilave edilen Ek 4 ncü madde ile de Yar
gıtay mensuplarının duruşmalarda ve törenlerde taşı
yacakları giysilerin Yargıtay tç Yönetmeliği ile dü
zenleneceği hükmü getirilmiştir, 

Tasarı, Danışma Meclisi Adalet Komisyonunda 
yapılan değişikliklerle çok daha iyi bir şekle dönüş
müştür. Bu vesileyle Sayın Komisyon Başkanına ve 
Sayın Komisyon üyelerine teşekkürlerimi arz ediyo
rum, 

Hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
ADALET BAKANI CEVDET MENTEŞ — 

Efendim, müsaade ederseniz sayın arkadaşlarımdan 
bir kısmının sorularına cevap arz edeyim. 

IBAİŞKAN — Lütfen efendim, buyurun. 
ADALET BAKANI CEVDET MENTEŞ — 

Sayın Necip Bilge Hocamız, istinaf mahkemeleri üze
rinde durdular, Kendilerine gönülden katılıyorum. 
Yargıtay Başkanı bulunduğum sürece her açılış gü
nünde bu konuya parmak bastım, üzerinde durdum. 
Benim için bir İdealdi. 
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Itstinaf mahkemeleri gerçekten1 lüzumludur, Yar-
gıtayra yükünü büyük ölçüde azaltacaktır. Yargıtay 
bugün için bir içtihat mahkemesi olmanın ötesinde
dir, 

iBu konuda Yargıtay, ün'iversite, Türkiye Baro
lar Birliği temsilcilerinin de 'katılmasıyla 2 yıl sürdü
rülen bir çalışma sonucu tasarı hazırdır. Ancak ken
dileri de temas ettiler, hâkim ve savcı kadrolarında-
ki açık durumu tasarıyı hemen Yüce Huzurunuza 
getirmeyi engellemektedir. Bugün 1 500'ü aşan bir 
hâkim ve savcı açığı vardır; 400'e yakın hâkim ve 
savcımız sıkıyönetim mahkemelerinde çalışmaktadır. 
Buna rağmen Sayın Bılge'nin önerileri değerlendiri
lecektir. 

iSaym Turhan Güven arkadaşımız çok önemli ko
nulara (değindiler. Kendilerine huzurunuzda teşek
kür ediyorum. Tasarıda bazı basım hataları yapıl
mıştır, gördüm. Yardımları ile ve işaretlerimizle bu 
yanlışlıklar kolaylMa düzeltilebilir. 

Tetkik hâkimlerinin Yargıtay bünyesine alınması 
her zaman tartışılmıştır/Ancak, tetkik hâkimleri Yar
gıtay bünyesine alındığı takdirde, bu görevde başarı
lı olmamaları halinde zamanında değiştirilmeleri çok 
güç olacaktır. Kaldı ki, kadrolarının Bakanlığa bağlı 
olması, başta terfileri ve terfihleri olmak üzere öz
lük işlerinin süratle çözümlenmesi, bu bugünkü du
rumun devamının daha uygun olacağı kanısındayım. 

Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 

Başka sorular varsa cevap vereyim. 

RIFAT BAYAZIT — Yargıtay tabipliği var Sa
yın Bakan. 

ALADET BAKANI CEVDET MENTEŞ — 
Evet, demin bir sayın doktor üye arkadaşımızın te
mas ettikleri konuya ben de temas etmek istiyorum. 
Sayın Uyguner arkadaşımız açıkladılar. Yargıtayda 
esasında bu üniteler mevcut idi. Yargıtay Başkan ve 
üyeleri 50 yaşını aşkın kimselerdir. Bunların hastane 
kapılarında beklemelerini herhalde arzu etmezler. Ku
rulan üniteler böyle bir hastane havasını, yaratacak 
nlilteflklte depdiır, küçülk ünliteflbrdlir. Küçütk ta'MMer 
orada kollayfllılklla yapimalk/tadır. Fizik tedavisi yerli 
zaten ilki küçülk odadan ibarettir. Bir fizik tedlavtö 
mütehassısına muayene olmaktadırlar. Daha ileri 
safhada oiam hastalıkten dolayısıyla tabii ki, hastane
lere gideceklerdir. Bunun fazla büyütüimemesiinii ben 
şahsen rica ediliyorum, 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 

AHMET SENVAR DOĞU — Efendim bir sual 
sorabilir miyim? 

IBAŞKAN —• Buyurun efendim. 

AHMET SENVAR DOĞU — Efendim, üye ar
kadaşlarımızın ve Zatıâlinizin malumları, Hüküme
timizden bir yetki isteyen Kanun Tasarısı geldi, Büt
çe Komisyonunda görüşeceğiz. Burada Türk bürok-
raislJsihe bîr çekidüzen vermek amaçlanıyor. Görüyo
ruz ki, Yargıtaym Türk bürokrasisi içinde güzide bir 
yeri vardır. Oradaki ölçülerle buradaki ölçüler ara
sında ilk bakışta birtakım tenakuzlar gözüme çarp
tı. Acaba mümkün mü Hükümetimizin bu Tasarıyı 
geri çekmesi? Onu soracaktım Sayın Başkanım, te
şekkür ederim. 

ADALET BAKANI CEVDET MENTEŞ — 
Efendim, iyice anlayamadım suallerini. 

İBAtŞKAN — Efendim, sualinizi tavzih etmenizi 
rica ediyoruz. 

AHMET SENVAR DOĞU — Sayın Başkan; 

Hükümetin' bir yetki tasarısı vardır. Hatırlaya
caksınız geçen gün bîr fcaraırname yayımlandı Türk 
bürokrasisine bakanlıklar dahil bir çekidüzen veril
mesi amaçlanıyor. Bunun içinde mutlak surette Yar-
gıtayımızın da yeri vardır, istiyoruz ki, bu Yetki Ta
sarısını kanunlaştıralım, kendilerine, Hükümete ve
relim, Yargıtay istedikleri gibi bir çekidüzen versin
ler, kanun huzurumuza gelsin. Yani akıl yolu ben
ce bu. Bu uygun olur gibi geldi; Sayın Balkandan 
onu sordum. Acaba bu Tasarıyı geri çekse de Hükü
met, bu yetkiyi verdikten sonra Tasarı yenî baştan 
buıaya gelse daha iyi olmaz mı? 

ADAUET SAİKANI CEVDET MENTEŞ — 
Yargıtay bağımsız yüksek bir mahkemedir. Kurulu
şu kanunla düzenflienımliişlir, bütçesi bağımsızdır. Bu 
itibarla, diğer personelle ben mukayesesini yaparak 
bir personel rejimi içerisine sokulmasından yana de-
gjiÜm ve bu bakımdan da bu tasarımın geri çeMÜme-
sini düşünmüyorum. 

İBAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 

Efendim, Tasarının maddelerine geçilmesini oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

(1 nci maddeyi okutuyorum. 
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1730 Sayılı Yargiftay Kanununun Bazı Maddele
rinin Degiştirimegine ve Bu Kamuma Ek ve 
Geçidi Maddder Eklenmesine Daıir Kanun 

'Ta'sarisı 
IMADDE 1. — 1730 Sayiı Yargıtay Kanununun 

2 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 
«Kurulluş : 
IMadde 2. — Yargıtay, Birinci Başkanlık, Birinci 

Başkanlık Divanı, Yönetim Kurulu, Daireler, Cum
huriyet Başsavcılığı, Yayın Kurulu, Yayın işleri Mü
dürlüğü, Tasnif Kurulu, Tabiplik, Eğitim ve Sosyal 
işler Müdürlüğü ile kalemlerden oluşur.» 

IBAŞKAN — Bu madde üzerinde söz almak iste
yen arkadaşımız var mı efendim? 

ABBAS GÖKÇE — Söz M'iyorum efendim. 
'BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ABBAS GÖKÇE — Bir noktalama işareti üze

rinde durmak istiyorum. «Yargıtay» dan sonra nok
talı virgül konması çok daha doğru olur. Diğer «Bi
rinci Başkanlık, Birinci Başkanlık Divanı, Yönetim 
Kurulu, DaMer...» Yargıtayla bittikte mütalaa edi
liyor. Oysa «Yargıtay» deyip, noktalı virgül (koyduk
tan sonra şunlardan şunlardan oluşur demek yazı 
bakımından daha uygun olur diyorum. 

ÖAŞKAN — Yani, «Yargıtay» kelimesinden son
ra bir noktalı virgül1 konmasını teklif ediyorsunuz?.. 

ABBAS GÖKÇE — Evet efendim. 
(BAŞKAN — Efendim Sayın Komisyonun müta

laasını rica edeyim... 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANVEKİLÎ M. 

FEVZt UYGUNER —- iştirak ediyoruz efendim. 
IBAŞKAN — Hükümet?.. 
ADALET BAKANI CEVDET MENTEŞ — 

iştirak edivüoruz. 
(BAŞKAN — Bu 1 <nci madde üzerinde başka söz 

isteyen arkadaşımız var mı efendim? 
RECAÎ BATURALP — Yeni hazırlanan teşki

lat kanununda ve Bakanlar Kurulunda, bakanlıklar
da yapılanı çalışmalarda ünitelerin heyeti umumiye-
siniö bir teşkilat semasıyla gösterilmesi hususuna 
doğru büyük çalışmalar vardır. Burada da 1 nci 
maddede «ilişik teşkilat şeması» denemez m!i? Yani, 
yukarıda bir Yargıtay, altında kutu kutu, en nihayet 
dairelere kadar inelim, gerekiyorsa şubelere kadar 
inelim, yanma genel sekreteri koyalım ve bundan 
Sonra gelecek kanun tekliflerinde de böyle bir teş
kilat düzenlenişin/ 

IBAŞKAN — Teşekkür ederim. 
ISayın Komisyonun mütalaasını rica ediyorum. 
Buyurun efendim. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANVEKİLÎ M. 
FEV2I UYGUNER — Sayın Başkan, değerli üyeler, 

Yargıtay Teşkilatı, bugün Devlet teşkilatı içeri
sinde klas'ik devlet kuruluşuna uymayan bir teşkilat
tır. Yüksek bir yargı organıdır. Danıştay gibi bir 
yargı organıdır, ismi, «Yargıtay Teşkilat Kanunu» 
dur; ama Yargıtay Teşkilat Kanunu aynı zamanda 
Yargıtaydaki yargılama usulünü ihtiva eder. Bu asli 
Kanun, aynı zamanda Yargıtaym bütün kuruluşlarıy
la ünitelerinin işleyişini belirten bir kanundur. 

(Huzurumuza gelen Kanun, bunun aksayan veya 
eksik teşkil eden bazı noksanlarının giderilmesi, ak
sayan hükümlerinin değiştirilmesinden ibarettir. 

Onun için, klasik devlet kuruluşu gibi mütalaa 
edilemez; 

Arz ederim, 
(BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
(Efendim, (bu madde hakkında başka mütalaa var 

mı?.» 
Olmadığına göre, noktalı virgül ilavesi suretiyle 

maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — 1730 sayılı Yargıtay Kanununun 
6 net maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki 3 ncü 
bent eklenmiştir : 

«3. — Başkanlık yaptığı Genel Kurulda verilen 
kararlan yazmak veya Kurul üyelerinden birine yaz
dırmak ve yazılan kararlardan ilgili dairelere örnek
ler göndermek.» 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalaa var mı 
efendim?.. 

Olmadığına göre, maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3. — 1730 sayılı Yargıtay Kanununun 
7 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir : 

«Genel Sekreterin izin, hastalık gibi nedenlerle 
görevinde bulunamayacağı hallerde, Birindi Başkan 
bir Yargıtay üyesini geçici Genel Sekreter olarak gö
revlendirir.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde mütalaa var mı 
efendim?.. 

Olmadığına göre, maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

MADDE 4. — 1730 sayılı Yargıtay Kanununun 
8 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

«Birinci Başkanlık Divanı : 
Madde 8. — Birinci Başkanlık Divanı, Birinci 

Başkanın başkanlığında dördü ikinci Başkan, dördü 
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de Yargıtay üyesi olmak üzere sekiz asıl ve ikisi İkin
ci Başkan ve ikisi Yargıtay üyesi olmak üzere dört 
yedek 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 bir
den fazla kimse seçilemez. 

Mazereti halinde Birinci Başkana kıdemli Başkan 
vekili, kıdemli Başkan vekiline diğer Başkan vekili 
vekillik eder. Birinci Başkan ile vekillerinin bulun
maması halinde Birinci Başkana vekâlet eden İkinci 
Başkan Divanın başkanlık görevini yerine getirir. 
Asıl üyelerden birinin Divana katılmaması halinde 
noksanlık, katılamayanın yedeği ite tamamlanır. 

Birinci Başkanlık Divanı, üye tam sayısıyla top
lanır ve kararlarını çoğunlukla verir. 

Birinci Başkanlık Divanı üyeleri kendileri ile il
gili konularda Divan toplantılarına katılamazlar.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde bir görüş var mı 
efendim?.. 

TURHAN GÜVEN — Sayın Başkan, bir kelime 
hatası var. 

BAŞKAN — Sayın Güven, buyurun efendim. 
TURHAN GÜVEN — Orada bir «Yedeği» ke

limesi «Yediği» şeklinde gelmiş. Herhalde matbaa 
hatasıdır. Onun bu şekilde düzeltilmesini arz ederim. 
«Yedeği» olacak efendim, «Yediği» şeklinde olmuş. 

BAŞKAN — Efendim, kaçıncı satırdadır?.. 
TURHAN GÜVEN — Üçüncü fıkranın en so-

nundadır efendim. 
BAŞKAN — «Yedeği» olacak. Doğru, hakkınız 

var efendim. «Yediği» yanlıştır, tabı hatasıdır, o şe
kilde olacak. Arkadaşımız zaten o şekilde okumuş
tur. 

Teşekkür ederim. 
Başka mütalaa var mı efendim madde hakkın

da?.. 
Olmadığına göre maddeyi oyunuza sunuyorum 

efendim. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde ka

bul edilmiştir. 
5 nci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 5. — 1730 sayılı Yargıtay Kanununun 

9 ncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 
«Birinci Başkanlık Divanının Görevleri : 

Madde 9. — Birinci Başkanlık Divanının görev
leri şunlardır : 

1. Yeni gelen üyelerin yerlerini dairelerin iş du
rumu ve ihtiyaçları gözönünde tutularak belli etmek, 

2. Zorunluluk hallerinde İkindi Başkan ve üye
lerin dairelerini değiştirmek, 

3. Yargıtay tötkik hâkimlerinin çalışacakları dai
releri, kurulları ve görecekleri işleri belli etmek ve 
gerektiğinde yerlerini değiştirmek, 

4. Yargıtay Birinci Başkanı, Başkanvekilleri, 
İkinci Başkanları ve üyeleri ile Cumhuriyet Başsav
cısı, Cumhuriyet Başsavcı vekili ve bunlar durumun
da olanların hâkimlik vakar ve şerefine ve kişisel 
haysiyetlerine dokunan ya da görev gereklerine uy
gun düşmeyen ihtiyari eylem ve davranışlarından, 
kişisel ve görevle ilgili suçlarından dolayı ön soruş
turmanın, bir ikinci Başkan veya üye tarafından ya
pılması gerektiği takdirde, hakkında soruşturma ya
pılacak olandan kıdemli olması koşulu ile bu görev
liyi belli etmek, (Şu kadar ki, kıdemli ya da eşit kı
demli yok ise ön soruşturmayı, kendisine en yakın 
kıdemli Başkan veya üye yapar.) 

5. Yetkili merciin neresi olduğu bildirilmemiş 
olan yönetim işlerinin yerini belli ötmek veya bu iş
leri yapmak, 

64 Bu veya başka kanunlarla verilen diğer işleri 
görmek. 

BAŞKAN — Madde üzerinde mütalaa var mı 
efendim? 

ABBAS GÖKÇE — Var. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 

ABBAS GÖKÇE — Sayın Başkanım, değerli ar< 
kadaşlar, Saygıdeğer Bakanım. 

5'nci madde ile değiştirilmek istenilen 9'ncu mad-
ıdeJde, Başkanlık Divanının görevleri sayılırken, üye
lerin 'Ve tetklik hâkimlerinin yerlerinin değiştirilmesi 
keyfiyeti dile getiriliyor; ancak ayrı ayrı kıstaslar ko
nuyor. Üyelerin yerlerinin değiştirilmesinde «zorun
luluk hali» deniyor, ötekinde «Gerektiğinde» deni
yor. 

Şimdi, niçin hâkim sınıfına tabi olan bir kısım 
için zorunlulu'k 'hali, (ki taunu tarif etmek bence zor 
ve nasıl tarif edilecek merak ddiyorum) diğerinde, ge-
rekitiğin'de?.. 

Geçmiş acı tecrüibeler göstermiştir ki, Danıştayda, 
Danıştay Başkanlarının görev yerlerinin dleğişUirilme-
sirtde buna benzer toir hüküm vardı. Danıştay Yasası
na göre, o zaman meri olan Danıştay Yasasına göre 
yer değiştirme yetkisi Başkanlar Kuruluna ait idi ve 
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Başkanlar Kurulu «icabı hale 'göre» ya da buna ben
zer bir deyim vardı Yasada, bir üyenin yerini değiş-
tireibi'liyordu ve Başkanlar Kurulunda «bulunan bir 
'başkan, kendisi ile görüş ayrılığına düşen bir üye için 
Başkanlar Kuruluna, «Ya o ya ben» demek suretiyle 
yerini d^ğiştiftmiş'ti ve ıbunun adı da «icabına göre» 
olmuştu. 

Şkndi burada, bilmiyorum ,Sayın Bakanım ve Ko
misyon ıbu «Zorunluluk hali» ile «Gerektiğinde» söz
cüklerinin kıstasını nasıl tutacaklar ve niçin üyelere 
Zorunluluk hali de, teHfcik hâkimlerine gerektiğinde?,. 

Bu ıhususita beni aydınlatırlarsa müteşekkir olurum. 
Saygılar sunarım. 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Madde hakkında başka mütalaa var mı efendim? 

Buyurunuz Sayın Güven. 
TURHAN GÜVEN — Sayın Başkanım; 
^Burada 1 nci fıkrada, Yargıtaya yeni seçilen üye

lerin iş durumuna göre dairelere dağıtılması saptan-, 
maktadır. Oysa, 3 ncü fıkra, Yargı'tayda çalışan, de
vamlı görev yapan teknik hâkimlerin çalışacakları 
daireleri ve iş durumuna göre gerektiğinde yerlerinin 
değiştirileceği konusu amaçlanmaktadır. Birisi yeni 
gelen içimdir, birisi orada mevcut olan teknik hâkimler 
içindir. Bu nedenle, bir karşıt durum mevcut değildir 
zannedersem. 

Arz ederim. 
IBAŞJKAN — Teşekkür ederim. 
İBaşlka mütalaa var mı efendim? Buyurun. 

SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın Baş
kanım; 

Redaksiyonla ilgili olarak ıbir görüşümü arz et
mek istiyordum. Burada, 4'ncü bentte «Başkanvekil-
leri» deyimi 'birleşik olarak ve büyük harfle yazılmış
tır. HalbuM 4 ncü maddede; biraz evvel kabul ettik, 
küçük harfle ve ayrı olarak yazılmıştır. 3 ncü parag
rafın birinci satırında «Başkan vekili» şeklinde ayrı 
olaralk yazılmış. Yine bir başka yerde ayrı olarak 
yazılmış. Halbuki bunların 'birleşik ve başharfinin 
küçük olarak yazılması icap ettiğine kaniim. 

Kom'isyon ve Genel Kurulun takdirlerine arz ede
rim. 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Komisyonun mütalaasını rica ediyorum. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANVElKİLt M. 

FEVZt UYGUNER — Öneri yerindedir. «Başkan-
vekili» nin bitişik olarak yazılması gerekir. Eski ta
biri ile «Mürekkep» isimdir; yani birleşik isimdir, 
«Başlkânvekili» kelimesinin bitişik yazılması lazımdır. 

ADALET BAKANI CEVDET MENTEŞ — Sayın 
Başkan; eski metinde de öyledir. Doğrudur efendim. 

BAŞKAN — Teklife iştirak ediyorsunuz?.. 
ADALET BAKANI CEVDET MENTEŞ — Evet 

efendim. 
IBAŞKAN — Madde hakkında başka bir görüş 

var mı efendim?.. 
illeri 'sürülmüş olan yazış şekli esas olmak üzere, 
maddeyi... 

ABBAS GÖKÇE — Soruma cevap verilmedi efen
dim, 

IBAŞKAN — Sayın Bakan, bu konuşulanlar üze
rine başka bir cevabınız olacak mı? 

ADALET BAKANI CEVDET MENTEŞ — Sa
yın Turhan Güven arkadaşımız da bildirdiler. Gerek
tiğinde Yargıtay tetJkik hâkimi geldikten sonra iş du
rumu; dairelerin iş durumuna göre tetkik hâkimlerin 
yerlerini belli etmek. Bazı dairelerde işler birden ço-
ğaluveriyor, bir dairede fazla tetkik hâkimi oluyor; 
diğer dairelere aktarma imkânı sağlamak için ko
nulmuştur Yani, küçültücü bir şeyi yoktur. 

Arz ederim. 
'BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Gökçe, mütalaanız var mı? 

ABBAS GÖKÇE — Sayın Başkan, değerli arka
daşlarım; 

Sayın Bakanım ve Sayın Güven arkadaşım beni 
bağışlasınlar; bana öyle geliyor ki yanılıyorlar. Ba
kınız, 9 ncu maddeyi okuyorum : 

«Birindi Başkanlık Divanının görevleri şunlardır : 
1) Yeni gelen üyelerin yerlerini dairelerin iş 

durumu ve ihtiyaçları 'göz önünde 'tutularak belli et
mek,» 

Yeni gelenlerin yerlerini belli edecek, ikinci 'bent : 
«2) Zorunluluk hallerinde İkinci Başkan ve üye

lerin dairelerini değiştirmek...» Yeni gelenin değil, 
üyelerin yerlerini değiştirmek. Yerleşmiş olan bir 
üyenin ve kıstasımız nedir?... Zorunluluk hali. 

Üçündü ıbente geçiyoruz : 
ı«3) Yargıtay tetkik hâkimlerinin çalışacakları 

daireleri, kurulları ve görecekleri işleri belli etmek ve 
gerektiğinde yerlerini değiştirmek, «Birincisinde Baş-
kanvekil'i ve üyeler için zorunluluk hallerinde, ikinci
sinde gerektiğinde Niçin,.. Ben acı tecrübeyi de bu
rada bile getirdim. Niçin?.. İkisi de hâkimse, birisi 
gerektiğinde... Sonra ben anlayamadım, hangi hal 
gerektiğindedir, hangi hal zorunludur?.. Ben, bu so
rumun cevabını aradım. Sayın Güven'le şifahi olarak 
görüşlüm, kendisi yanıldığını kabul ettiler. Sayın Ba-
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'kanıiri, Sayın Güven'in görüşüne katıldılar; fakat ayn 
ayrıdır buradaki bentler. 

(Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim, 
Sayın Komisyonun mütalaasını rica ediyorum. 
ADAUET KOMİSYONU BAŞKANI RIFAT BA-

YAZIT — Sayın Başkanım; 
Buradaki zorunluluk, üyeler ve daire başkanları 

için. Bir daire içeriisiride geçimsizlik olması, bir şika
yet vaki olması halinde, ibir inceleme konusu olur, 
BaşIkanMk Divanı zaruret ica'bı zorunlulukla bunun 
yerini değiştirmeye karar verir. O bakımdan o fıkra 
tödvin eldıilmiştir. 

Diğer tetkik hâkimlerinim yerinin değiştirilmesi iş 
icabıdır. Bir dairede iş fazlalaşır, ö!bür dalirede 7 ta
ne tetkik hâkimü vardır, o işin azaltılması için icabın
da iki tane tetkik hâkimini oraya verir. O yönden, 
!iş icalbı olmuştur onunki-

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşieklkür eklerim.. 
Başlka bir fikir var mı efendim?.. Olmadığına göre 

ma'ctdeyi, imla tashihi şartıyla taJbii «Başkanye'külinin» 
yazış şdklinin düzeltilmesi şartı ile reyinize arz ediyo
rum. Kabul e'denler... Kabul etmeyenler... Ma'dlde ka
bul edilmiştir. 

'Madde 6'yı okutuyorum. 
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 
altındaki taşınmaz mallar hakkında hazinenin açtığı 
davalara ait asliye mahkemelerinden verilen, ikinci, 
beşinci, altıncı, yedinci, sekizinci, onikinci ve ondör-
düncü hukuk dairelerinin görevleri dışında kalan hü
küm ve kararları, 

ikinci Hukuk Dairesi : Medeni Kanunun birinci, 
ikinci ve üçüncü kitapları ve özel kanunlarla düzen
lenmiş olan şahıs, aile ve miras hukukuna ilişkin da
valarla, meslek kuruluşları ve bu kuruluşlarla üyele
ri arasında çıkan ve kuruluş kanunlarına göre der
nekler hukuku hükümlerinin uygulanmasını gerekti
ren davalara ve 274 sayılı Sendikalar Kanununda yer 
alan işçi ve işveren sendikaları, federasyon ve kon
federasyonları Genel Kurullarının toplantıya çağrıl
ması ve kayyum tayinine, çağrı heyeti teşkiline ve 
Genel Kurulların verdiği kararların iptaline ilişkin 

olarak asliye ve sulh mahkemelerinden verilen hüküm 
ve kararlan, 

Üçüncü Hukuk Dairesi : Sulh mahkemelerinden 
verilip de ikinci, beşinci, altıncı, sekizinci, onbirinci, 
onikinci, ondördünoü ve onbeşinci hukuk daireleri
nin görevleri dışında kalan hüküm ve kararlarla ni
şan bozmadan doğan hediyelerin geri alınması ve 
tazminat davalarına ve kaynaklara özel ve genel su
lara ilişkin davalara sulh ve asliye mahkemelerinden 
verilen işgal tazminatı ile ilgili her türlü hüküm ve 
kararları, 

Dördüncü Hukuk Dairesi : Asliye mahkemelerin
ce verilen haksız eylemden, genel ve özel kanunlar
dan doğan ve diğer hukuk dairelerinin görevi dışın
da kalan hüküm ve kararlarla, hâkim reddi ve on-
dördüncü hukuk dairesinin görevi dışında kalan yar
gı yeri belirtilmesi işlerini, 

Beşinci Hukuk Dairesi : Her türlü kamulaştırma 
kanunları ile 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa 
ilişkin uyuşmazlıklar ve kamulaştırılmaksızın el koy
madan doğan bütün uyuşmazlıklar ve bu uyuşmaz
lıklar nedeniyle sulh ve asliye mahkemelerinden ve
rilen tazminat kararlarıyla yürürlükten kaldırılmış 
olan 4753 sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Kanunun
dan doğan uyuşmazlıklarla ilgili, hüküm ve kararla
rı, 

Altıncı Hukuk Dairesi : Vakfa ilişkin hüküm ve 
kararlarla asliye ve sulh mahkemelerinden verilip de 
şuf'a iştira ve vefa haklarına paydaşlar veya miras
çılar arasında taşınır ve taşınmaz malların taksim ve 
şüyuunun giderilmesi davalarına, asliye ve sulh ve 
ticaret mahkemelerinden verilip de kira bağıtmdan 
doğan tahliye davalarına tahliye davasıyla birlikte 
görülen kira karşılığı ve tazminat davalarına nüfus 
kütüğü ve yaş kayıtlarının düzeltilmesi, öz ve soya
dının değiştirilmesi davalarına ilişkin hüküm ve ka
rarları, 

Yedinci Hukuk Dairesi : 766 sayılı Tapulama Ka
nununun 6 ncı 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 aşımıy
la tesciline ilişkin olarak verilip de ondördüncü hu
kuk dairesinin görevi dışında kalan hüküm ve karar
ları* 

Dokuzuncu Hukuk Dairesi : 1475 sayılı îş Kanu
nu» 274 sayılı Sendikalar Kanunu, 275 sayılı Toplu 
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îş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu, 212 sayılı 
Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasın
daki ilişkileri Düzenleyen Kanunla, Deniz tş Kanu
nundan doğan uyuşmazlıklara değinen, onuncu hu
kuk dairesinin görevi dışında kalan ve iş mahkeme
lerinden verilmiş olan hüküm ve kararları, 

Onuncu Hukuk Dairesi : 506 sayılı Sosyal Sigor
talar Kanunu ile 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve 
Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu 
Kanunundan doğan uyuşmazlıklara ilişkin olarak iş 
mahkemelerinden verilen hüküm ve kararlan, 

Onbirinci Hukuk Dairesi : Türk Ticaret Kanunu 
ile bu Kanunun diğer kanunlarda yer almasına rağ
men ticari hüküm saydığı kuralların uygulanmasın
dan doğan ve ticari dava sayılan uyuşmazlıklara iliş
kin olarak asliye ve sulh mahkemelerinden verilen 
ve üçüncü, dördüncü, onikinci, onüçüncü ve onbe-
şinci hukuk dairelerinin görevi dışında kalan hüküm 
ve kararlan, 

Onikinci Hukuk Dairesi : İcra ve İflâs Kanunu
nun uygulanmasından doğan itiraz ve şikâyetler do
layısıyla icra tetkik mercilerinden verilen, onüçüncü 
ve onbeşinci hukuk dairelerinin görevleri dışında ka
lan hüküm ve kararları, şüyuun satış suretiyle gide
rilmesine ilişkin işlemlere karşı yöneltilecek itiraz ve 
şikayetler sonunda sulh mahkemelerinden verilen ka
rarları, mahkemelerden verilmiş iflas ve konkordato
ya ilişkin hüküm ve kararları, İcra ve İflas Kanunu
nun 142, 151, 235 nci maddelerine ilişkin davalar ve 
şikâyetler sonunda verilen hüküm ve kararları, icra 
tetkik mercilerinden 6183 sayılı Amme Alacaklarının 
Tahsili Usulü Kanununun 99 ncu maddesine göre 
verilen ihalenin feshine dair kararlar ile aynı kanu
nun 60 ncı maddesine göre verilen ceza kararlarını, 
özel kanunların görevlendirmesi nedeniyle icra tet
kik mercilerinden İcra ve İflas Kanunu hükümleri 
uyarınca verilen ve diğer dairelerin görevleri dışında 
kalan hüküm ve kararları, 

Onüçüncü Hukuk Dairesi : Haksız iktisaptan ve 
geçerli olup olmadığına bakılmaksızın Borçlar Ka
nununun ikinci kısmında düzenlenmiş olan sözleşme
lerle, özel kanunlara göre yapılan sözleşmelerden do
ğan ve onbirinci ve onbeşinci hukuk dairelerinin gö
revleri dışında kalan ve asliye mahkemelerinden ve
rilen kararlar ile alacağın temliki ve borcun nakli iş
lemlerinden doğan her türlü davalara ilişkin olaralc 
asliye mahkemelerinden verilen ve onbirinci hukuk 
dairesinin görevi dışında kalan hüküm ve kararları, 

Ondördüncü Hukuk Dairesi : Taşınmaz mallara 
ilişkin mülkiyet hakkına veya Devletin hüküm ve 
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tasarrufu altındaki taşınmaz mallar hakkında hazi
nenin açtığı davalara ait sulh mahkemelerinden ve
rilen hüküm ve kararlarla mülkiyetten gayrı ayni 
haklara ilişkin olup da asliye ve sulh mahkemelerin
den verilen hüküm ve kararlara, kamu mallarından 
mer'a, yaylak, kışlak davalarına ve şahsi haklara da
yanan taşınmaz ile ilgili davalara ilişkin olup da as
liye ve sulh mahkemelerinden verilen hüküm ve ka
rarlarla ferman ve hüccet gibi tasarruf belgelerinin 
sahteliği nedeniyle açılan iptal davaları ile ilgili hü
küm ve kararları ve 2613 sayılı Kadastro ve Tapu 
Tahriri Kanununun 27 nci maddesinde yazılı ve 5572 
sayılı Kanuna dayanılarak görevlendirilen asliye mah
kemelerince verilen hüküm ve kararları, aynca şa
hıslarla orman idaresi arasında açılan itiraz, iptal ve 
el atmanın önlenmesi ile ilgili olarak sulh ve asliye 
mahkemelerinden verilen davalara ilişkin hüküm ve 
kararlarla 5520 sayılı Kanuna göre açılan tapuda sı
nır ve yüzölçümü ve tapuda isim ve soyadı düzeltil
mesine ilişkin hüküm ve kararları, taşınmaz mallar 
hukukuna ilişkin davalarda yargı yerinin belli edil
mesi işlerini, 

Onbeşinci Hukuk Dairesi : İşin niteliğine ve ta
rafların sıfatına bakılmaksızın bütün istisna sözleş
melerinden ve okutma ve yetiştirme giderleri ile ilgili 
olarak kanundan veya sözleşmeden doğan her türlü 
davalar hakkında sulh ve asliye mahkemelerinden ve
rilen hüküm ve kararlarla icra tetkik mercilerinden 
genel hükümler çerçevesinde verilen istihkak, İcra ve 
İflas Kanununun 277 - 280 nci maddesi hükümleri
ne değinen iptal davalarına ve 6183 sayılı Amme 
Alacaklarının Tahsili Usulü Kanunundan doğan ve 
12 nci Hukuk Dairesinin görevi dışında kalan sulh 
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 arasın

daki hukuki ilişkinin aslına değil de, bu hukuki iliş
kiden doğan diğer isteklerle ilgili ise, temyiz incele
mesi asıl hukuki ilişkiye ait hüküm ve kararları in
celemekle görevli dairece yapılır. 

Bir davada birkaç hukuk dairesinin görevine gi
ren uyuşmazlık sözkonusu ise, temyiz incelemesi, 
uyuşmazlığı doğuran asıl hukuki ilişkiye ait hüküm 
ve kararları inceleyen dairece yapılır. 

Bir davada uyuşmazlık konusu hukuki ilişki bir
kaç dairenin görev alanına giren karma sözleşmeye 
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yahut birden ziyade sözleşme türüne ayrı ayrı daya
nıyorsa temyiz incelemesi, bunlardan Borçlar Kanu
nundaki özel sözleşme türüne ilişkin davalara ait hü
küm ve kararlan incelemekle görevli dairece yapı
lır. 

Bu sözleşme ile ilgili alacak ve tazminat davala
rının temyiz incelemesini yapmakla görevli daire, bu 
sözleşme türüne ilişkin tespit davalarının temyiz in
celemesini yapmakla da görevlidir. 

Bir dava dosyasının incelenerek eksikliklerinin gi
derilmesinden sonra geri çevrilmesi için mahalline 
gönderilmesi ya da duruşmasının yapılmış olması o 
dosyanın görevli daireye gönderilmesine engel teşkil 
etmez. 

il mahkemelerinde görülen ve hâkimlerin mesu
liyetine ilişkin bulunan tazminat davalarında verilen 
hüküm ve kararların temyiz incelemesi, esas davaya 
ait hükmü incelemekle görevli Yargıtay Dairesince 
yapılır. Bu kural, hakemlerce verilen kararların ve 
hakemlere ilişkin her türlü işlerle ilgili hüküm ve ka
rarların incelenmesinde de aynen uygulanır. Ebniye 
Kanunu, 2510 sayılı İskân Kanunu ve yürürlükten 
kaldırılmış 4753 sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Ka
nunu gibi kanunlardan doğan ve ayın davası açılma
sı imkânı bulunmayan durumlarda açılan tazminat 
davaları ile Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 
186 ncı maddesi hükmünden yararlanılarak tazmina
ta dönüştürülen davalara ilişkin olarak verilen hü
küm ve kararların temyiz incelemesi ayın uyuşmaz
lığını inceleyecek dairece yapılır. 

Ceza Dairelerinden : 
Birinci Ceza Dairesi : Türk Ceza Kanununun 

ikinci kitabının dokuzuncu babında yer alan ölüm, 
ağır hapis ve on seneden fazla hapis ve kamu hiz
metlerinden daimi olarak yasaklık cezalarını gerek
tiren ve diğer dairelerin görevlerine girmeyen cürüm
lere ait hüküm ve kararları, 

İkinci Ceza Dairesi : Sulh ceza mahkemelerinden 
Türk Ceza Kanununa göre verilen ve diğer dairele
rin görevlerine girmeyen suçlara ait hüküm ve ka
rarları, 

Üçüncü Ceza Dairesi : Orman Kanunu gereğin
ce açılmış ceza davaları sonunda verilen hüküm ve 
kararları ve ammenin emniyeti için dava nakli ve 
Türk Ceza Kanununun Mevkii Meriyete Vazma Mü
teallik Kanunun 36 ncı maddesinde yazılı ve Yar-
gıtaya verilmiş yargı yeri belirtme konularını, 

Dördüncü Ceza Dairesi : Türk Ceza Kanununun 
456/3 ncü maddesine giren cürümlerden dolayı ve

rilen hüküm ve kararlarla diğer ceza dairelerinin gö
revleri dışında kalan hüküm ve kararları, 

Beşinci Ceza Dairesi : Türk Ceza Kanununun 
ikinci kitabının üçüncü babının birinci, ikinci ve üçün
cü fasıllarında ve aynı Kanunun 403 ila 410 ncu 
maddelerinde ve sekizinci babında yazılı suçlara iliş
kin hüküm ve kararları, 

Altıncı Ceza Dairesi : Türk Ceza Kanununun 
ikinci kitabının altıncı babının üçüncü ve dördüncü 
fasıllarında ve onuncu babı ile 5917 sayılı Kanunda 
yazılı hususlara ait hüküm ve kararları, 

Yedinci Ceza Dairesi : Memurların kaçakçılık 
hükümlerine göre cezalandırılan veya cezası artırılan 
suçlarına ilişkin hüküm ve kararlarla özel kanunlar
da yazılı olup da diğer dairelerin görevlerine girme
yen suçlara 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, dört, altı ve yedinci bab-
larında yer alan ağır cezalı cürümler ile beşinci bab-
taki suçlar, Türk Ceza Kanununun 179, 468, 470 ve 
473 ncü maddelerinde yazılı suçlarla 6136 sayılı 
Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkındaki Kanun ile 
171 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Hürriyeti 
ve 6187 sayılı Vicdan ve Toplantı Hürriyetinin Ko
runması Kanunlarına, 298 sayılı Seçimlerin Temel 
Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanu
na ve Askeri Ceza Kanununun 131 nci maddesi ile 
sevkedilen ateşli silahlarla ilgili suçlara ilişkin hü
küm ve kararları, 

Dokuzuncu Ceza Dairesi : Türk Ceza Kanununun 
ikinci kitabının birinci babında yazılı suçlar, aynı 
Kanunun 383 ve 389 ncu maddelerine giren suçlara, 
455 ve 459, 536 ve 537 nci maddelerine giren suç
larla 1475 sayılı iş, 506 sayılı Sosyal Sigortalar, 274 
sayılı Sendikalar, 275 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev 
ve Lokavt Hakkındaki Kanunlara, 1630 sayılı Dernek
ler Kanunu, 5816 sayılı Atatürk Aleyhine işlenen 
Suçlar Hakkındaki Kanuna, 213 sayılı Vergi Usul, 
1710 sayılı Eski Eserler Kanununa giren suçlara iliş
kin hüküm ve kararları, 

inceler ve karara bağlar. 
466 sayılı Kanun Dışı Yakalanan veya Tutukla

nan Kimselere Tazminat Verilmesi Hakkındaki Ka
nuna göre verilen kararlar, esas konuları itibariyle 
hangi ceza dairesinin görevine giriyorsa o ceza dai
resinde incelenir ve karara bağlanır. 
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Yargılanmaları Yargıtaya ait olan hâkim, savcı 
ve memurların davaları fiilin niteliğine göre benzeri 
fiillere ilişkin 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 kararı
na uymayarak kendi kararında israr etmesi halinde 

H. — Y< 

BAŞKAN — Bu maddenin müzakeresinden ön
ce, bir tasım arkadaşlarımız çoğunluğun tespitini ta
lep etmiişleırdiîr. tlgüli önergeyi okutuyorum. 
Danışma Meclisi Başkanik Divanı Yüksek Katma 

İçtüizüğun 55 nci maddesi uyarınca ek'sieriyetin 
tespiti amacıyla yoklama yapılmasmı arz ödleriz. 

IV. — GÖRÜŞÜL 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır. Müzakere
lere devam ediyoruz. 

Okunmuş olan 6 ncı madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?., Yok, 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir, 

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 iki katı 
üye ile toplanır. Genel Kurullara Daire Başkanları
nın en az yarısından bir fazlasını ve Başkanlarının 
katıldığı dairelerden bir, katılmadığı dairelerden iki 
üyenin katılması zorunludur. Ancak, Kurullara her 
daireden beşten fazla kişi katılamaz. 

Ceza Genel Kuruluna, itiraz ettiği konularla sı
nırlı olmak ve oy kullanmamak koşuluyla görüşünü 
bildirmek üzere Cumhuriyet Başsavcısı veya Cumhu
riyet Başsavcı Vekili bizzat katılabilir. 

Hukuk ve Ceza Genel Kurullanndaki Başkanlar 
yeter sayısı Başkanların mazereti halinde aynı daire
nin kıdemli üyesi ile doldurulur. 

Hukuk ve Ceza Genel Kurullarına katılmak, Da
ire Başkanları ve Yargıtay üyelerinin başta gelen gö
revlerindendir. 

Yargıtay Birinci Başkanının başkanlık etmediği 
ya da bulunmadığı zamanlarda Hukuk Genel Kuru
luna hukuk dairelerinden, Ceza Genel Kuruluna ise, 
ceza dairelerinden seçilmiş olan Birinci Başkanvekili 
başkanlık eder. 

11 5 3 3 1982 O : 1 

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 incele
meye yetkili daire görevlidir. Temyizi halinds bun
lardan sadece temyiz isteğine konu olanlar nazara 
alınır. 

BAŞKAN — 7 nci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

Hükümetin veya Komisyonun bir mütalaası var 
mı efendim?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — 1730 sayılı Yargıtay Kanununun 
17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

«Hukuk ve Ceza Genel Kurullarının Görevleri : 
Madde 17. — Hukuk ve Ceza Genel Kurulları

nın görevleri şunlardır ; 
1, Yargıtay Dairelerinin bozma kararlarına kar

şı mahkemelerce verilen direnme kararlarım incele
yerek karar vermek, 

Hayati GÜRTAN S. Necdet ÖZDOĞAN 
Hidayet UĞUR Teoman ÖZALP 

Hamdi ÖZER 
BAŞKAN — Beş arkadaşımız tarafımdan teklif 

edildiği için, usul veçhile yoklama yapılacaktan: efen
dim. 

l(Ydklaıma yapıldı). 

»* İŞLER (Devam) 
Birinci Başkanla belli kurulda onun yerini tuta

cak olan Başkanvekilinin bulunmaması halinde diğer 
Başkanvekili, onun da bulunmaması halinde o top
lantıya katılmış olan Daire Başkanlarından en kıdem
lisi başkanlık görevini yapar. 

icra ve İflas Kanunundaki ceza hükümlerinin uy
gulanmasına ilişkin daire kararlarının Ceza Genel 
Kurulunda incelenmesi sırasında ilgili dairenin Baş
kan ve en az iki üyesi de Ceza Genel Kuruluna ka
tılır. 

Genel Kurullara katılmak zorunda olan Başkan 
ve üyelerin katılmamaları veya geç katılmak suretiy
le Kurulların toplanmasına yahut çalışmaya başla
masının gecikmesine neden olmaları halinde, Genel 
Kurul Başkanları durumu Birinci Başkanlığa yazı ile 
bildirir.» 

« 
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2< Yargıtay Dairelerinden biri; 
a) Yerleşmiş içtihadından dönmek isterse, 
b) Benzer olaylarda birbirine uymayan kararlar 

vermiş bulunursa, 
c) Hukuk Daireleri arasında ya da Ceza Daire

leri arasında içlfcihad uyuşmazlıkları bulunursa, 
Bunları içtihadların birleştirilmesi yoluyla kesin 

olarak karara bağlamak, 
3. Yargıtay Başkan ve üyeleri ile kanunen on

lar durumunda bulunan kimselere ait davaları ilk 
mahkeme olarak görmek ve hükme bağlamak ve ilk 
mahkeme olarak özel dairelerce verilen hüküm ve 
kararların temyiz ve itiraz yoluyla incelemesini yap
mak, 

4. Bu ve başka kanunlarla verilen diğer görevle
ri yapmak. 

Hukuk ve Ceza Genel Kurullarında, görüşmele
rin gündemi, yönetimi, çalışma gün ve saatleri, oy
lama ve karar, önsorun ve öncelikle karara bağla
nacak hususlar, kararın çıkmış sayılması, kanun hü
kümleri çerçevesinde Yargıtay iç Yönetmeliği ile dü
zenlenir. 

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

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — 1730 saıylı Yargıtay Kanununun 
18 nci maddesine aşağıdaki son fıkra eklenmiştir : 

«16 ncı maddenin son fıkrası hükmü Yargıtay 
Büyük Genel Kuruluna kaltılmayan veya geç katı
lanlar hakkında da uygulanır.» 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde bir önerge var, 
okutuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 1730 sayılı Yargıtay Kanu

nunun Bazı Maddelerini Değiştiren Kanun Tasarısı
nın 9 ncu maddesiyle, Yargıtay Kanunun 18 nci mad
desine bir fıkra eklenmesine ilişkin değişikliğe, aşa
ğıdaki fıkranın da ilavesi suretiyle, 9 ncu maddenin 
bu suretle kabulünü arz ve teklif ederim. 

Turhan GÜVEN 

«Yargıtay Büyük Genel Kurulu ile Başkanlar 
Kurullarının idari nitelikteki kararları kesin olup, bu 
kararlar aleyhine başka bir mercie başvurulamaz. 

Gerekçe : Tasarının 13 ncü maddesinde Haysi
yet Divanı kararlarının kesin olduğu ve bunlar aley
hine başka bir mercie başvurulamayacağı belirtilmiş
tir. Buna paralel olarak, Yargıtay Büyük Genel Ku
rulu, Başkanlar Kurulları ve Yönetim Kurulunun 

idari nitelikteki kararları hakkında da aynı mahiyet
te bir düzenleme getirilmiştir.» 

BAŞKAN — Efendim, Komisyonun mütalaasını 
rica ediyorum. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI RIFAT 
BAYAZIT — Önergeye katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Başka mütalaa var mı efendim?.. 
ABBAS GÖKÇE — Söz rica ediyorum Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 

ABBAS GÖKÇE — Sayın Başkan, değerli arka
daşlar; 

13 ncü madde geldiği zaman ben görüşümü arz 
edecektim; Güven arkadaşımızın önergesine ben ka
tılmıyorum. Çünkü, yapılan işlem, bir idari işlemdir. 
Bir idari işlemin, hele bir yüksek yargı merciinde bu
lunan yüksek dereceli bir hâkim hakkındaki bir ida
ri işlemin yargı denetiminden uzak tutulmasını ben 
hukuk prensiplerine ve hukukun üstünlüğü prensibi
ne aykırı görüyorum. Bu yönden önergenin kabul 
edilmemesini teklif ediyorum. Takdir Yüksek Kuru-
lunuzundur. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
TURHAN GÜVEN — Sayın Başkan, önerge sa

hibi olarak açıklama yapabilir miyim?.. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
TURHAN GÜVEN — Sayın Başkan, sayın üye

ler; 
1730 sayılı Yargıtay Kanununun ileride inceleye

ceğimiz, değişikliği ihtiva eden 13 ncü maddesinde 
görülecek ki, Haysiyet Divanının vermiş olduğu ka-
kararîar için bir defa inceleme yine aynı Haysiyet 
Divanından istenecek ve bunun da, vaki itiraz yerin
de görülmediği takdirde, kesin olacağına dair hüküm 
getirilmiştir. 

Yüksek malumları olduğu üzere, önergemizde 
amacımız, yüksek yargı organının içinden seçilen de
ğil, tamamı olan Yargıtay Büyük Genel Kurulunun, 
Başkanlar Kurullarının bir yüksek yargı orgamnı 
temsil keyfiyeti vardır. Bunların verdiği kararların 
bir başka yargı organında yeniden görüşülmesinin 
uygulamada büyük sakıncaları görülmüştür. Bu ne
denle; itiraz haklan zaten yardır, bu itirazlar kendi 
içinde yeniden incelenecek, karara bağlanacak ve 
13 ncü maddede de görüldüğü üzere, o maddeyle 
bir uyum sağlanacaktır. Bir yüksek yargı oranının 
verdiği bir karan, bir başka yargı organın inceleme
si keyfiyeti uygulamada görüldü; idari yargı bakı-
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mından görüldü, büyük sakıncalar doğurdu. Bu ne
denle böyle bir düzenleme getirmiş bulunuyorum. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Komisyonun ilavesi olacak mı efendim?.. 
ADİALET KOMİSYONU BAŞKANI RIFAT 

BAİYAZIT — Mufcalhıkız. 
ADALET BAKANI GBVÎDET MENTEŞ — 

Sayın 'Başkan, müsaade eder misimiz? 
(BAŞKAN — Buyurun. 

İADİAUET BAKANI CEW>ET M'ENTEŞ — 
Efendim; Iklonu yargı denetiimi (ile ilgili. Bir yerde iki 
yüksek yargı organı: Yargıtay ve karşısında Danış
tay. Uygulamada şu sakıncalar görüldü, bu nedenle 
ben hu verilen önerigenin lehinde konuşacağım ve 
Hükümet olarak da katılıyoruz. 

Yargıtay Büyük Gen'el Kurulu 301 üyeden te
şekkül ediyor. Bu 2dl üyemin katıldığı bir seçim, -bir 
daire başkanı seçimıl tasavvur ediniz- bir daire baş
kanı seçilmiştir,. buna karşı bir aday itiraz ,. '.etmiştir, 
«seçim dava mevzuu olmuştur. Danıştay'a gitmekte
dir, 

Şimdi bu halde, Yargıtay Büyük Genel Kurulu
nun verdiği karar iDanıştay'ın denetimine tabi ola-
caıktır. Bu, uygulamada büyük sakıncalar doğurdu. 
Esasen de Danıştay büyülk olgunduk göstererek, bu 
dâvaları ka'bül etmekle beraber, reddetti. Bunun sı-
kıntılarraı ben Başkam olarak çok çektim. Onun için, 
iki büyük yargı müesseseyi idari işlemlerde karşı kar
şıya koymanın sakıncaları üzerinde durmak istedim, 
fıkranın ilavesini uygun buluyorum. 

Arz eder, saygılar suniarım. 

CAjHÜT TUTUM — Sayın Başkan, söz istiyorum 
efendim,. 

(BAŞKAN — Buyurun efendim. 
TUİRJHİAN GÜVEN — Sayın Başkan, önergenin 

aleyhinde konuşuldu. 
CAHİT TUTUM — Sayın Başkan, değerli üye

ler; 
Aslında, İçtüzüğüm'üzün sarilh bir hükmü mu

vacehesinde, böyle bir tartışmayı başlatabilir mi
yiz, diye düşünüyorum. 

/Sayın Bakanımızın, Hükümetimizin getirdiği bu 
hükme, pratik zorunluluklar gerekçesine dayandı
rıldığı takdirde, katılmamak mümkün döğil. Benim 
de eğMiımıim ibu. Yalnız, Anayasa yürürlükte, Anaya
sanın 1'14 ncü maddesinde, «İdarenin her tiüirDü eyîem 
ive işlemlerine fcarşı yargı yolu açıktır.» deniyor, Ş'im-
di, bu varken evvelâ bunu oylamamız lazım,. 

Bugün olağanüstü durum nedeniyle, bazı karar
ların aleyhine Danıştay'a başvurulamaması istisnai 
bir 'haldir. Yeni bir yasa yapıyoruz; İçtüzüğümüzde 
açık hüküm var, Anayasaya aykırılık halinli öncelik
le konuşup, oylamamız gerekir. Yoksa, pratik zo
runluluğa dayalı olarak Heri sürülen getrekçeltera 
katılmak farklı bir şeydir, bizim kabul ettiğimiz iç
tüzüğe göre !bu sorumu çözüme bağlamak farklı bir 
şeydir. 

'Dikkatlerinize arz eder, saygılar sunarım. 

ıBASKAN — Teşekkür ederim. 
İlave Ifıkra hakkında başka mütalaa var mı?.. Bu

yurun Sayın öztürk, 
İKÂZIM IÖZTÜRİK — Sayın Başkanım, değerli 

arkadaşlarımı; 
Önergenin m'üzakere biçimi, öncelikle arz ede

yim ki, usule aykırı oldu. Komisyonun ve Hüküme
tin katıldığı önergeyi, ısadece önerge sahibinin izaJh 
yetkisi Vardır, bunun dışında söz verme yetkisi yok 
idi, ama bu eğilime girdik. 'Bunu arz setmüş olayım, 

İkinci husus; İçtüzüğümüzde Anayasaya aykırı
lık hükmüdür. İçtüzüğün kabulü henüz hafızaları-
mıızdan silinmedi. Bu aldığımız, İçtüzüğe koyduğu
muz Anayasaya aykırılık keyfiyeti, Kurucu Meclisin 
devamı süresince yemi Anayasanın kabulünden son
ra da kanun tedvinine deVam • edeceğimiiz; Partiler 
Kanunu, Seçim Kanunu gibi kanunları çıkaracağı
mız nedeniyle ve sirîf bu amaca yönelik İçtüzüğü
müzde hükümler bulunmaktadır. 

Anayasanın, değiştirilme sürecinde olduğu bu aşa
mada, mücerret Anayasaya aykırılık iddiası ile bir 
kanunu çevirmemizin şu aşamada mümkün olmadı
ğını naçizane düşünmekteyim. 

lüçüncü husus; ülkemizde yargı dediğimiz zaman, 
öncelikle afclmmıza ıgeton Yargıtayımızdır. Yargıtay-
da ibir mesele sonuca vardığı zaman, adalet düşüince-
miiziin toplandığı bir Yüce Kuruldur Ve de 'ilamı, 
idam kararları dışında kesin olan Yüce blir Mahke
medir. Böyle bir Mahkemenin, idari nitelikte de ol
sa, kararlarını'n başka bir mercide yargılanması yahut 
denetlenmesi son derece sakıncalıdır. 

1960 öncesi Parlamento başkanlarının tasarruf
ları için de aynı yöntem vardı, 19İ6Ö Anayasasınidan 
isonra idari nitelikteki parlamento başkanlarıma ta
sarrufları, idari denetime tabi tutuldu; ancak Yargı-
tayımız için böyle bir denetimi öngörmıek, adalet 
duygularımızla bağdaşmayan bir husustur. Biıhaena-
lleyh, önerge yerindedir, kabulünde isabet Vardır. 

Saygı ile arz ederim. 
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,BA!ŞIKİA)N — Teşekkür ederim. 
.SÜLEYMAN SIRIM IKIRJOAL1 — Sayım Ba*-

kan; ben de söz istiyorum. 
BAISJKAN — Buyurun Sayın Kıroalı. 
SÜLEYMAN SIRRI KIROALI — Sayın Baş

kan, sayım üyeler; 
.Öncelikle Sayın öztürk'ün belirttiği Anayasaya 

uygunlluğun incelenmesi halkkınıdaki 37'noi madde ve 
geme Anayasaya aykırılık önergeleri madde 77'nin, 
bunların görüşülmesini önleyen içtüzük hükümleri" 
mim İçtüzük Komisyonunda konuşulması şöytle geç
miştin: 

Bemdenliz, «iArtık bu Anayasa, Kurucu Meclis 
Hakkımda ki Kanun ve Anayasa yerine kaim olan 
kanun hükümleri muvacehesinde geçerli değildir. 
Biz bu nedenle Anayasaya aykırılığı düşünmeyeceğiz, 
Konseyden çıkmış olan bir karar Anayasayı tadil 
ediyorsa, tadildir. Hatta, bildiri Anayasayı tadil edi
yorsa Anayasadır diyor. Bu durum muvacehesinde, 
artık bu hükümleri koymamak lazımdır» demiş idüım. 
içtüzük .Komisyonunda. O zaman Sayın Arar şöyle 
cevap verdiler: «IBen bu maddeleri lüzumdu görüyor 
idim. Sayın Kırcalı'mım bu açıklamasından sonra 
bundan elzem olarak görüyorum. Demek fci bu bir 
jhtiyaçmış, Anayasaya aykırılık incelenmesi gerekir, 
bugünkü yürürlükte bulunan Anayasaya aykırı hü
kümler olamaz» dendi. 

Olay ıbudur. Yanlış haitırlııyoirlar herhalde, öyle 
zammediyorum. (İçtüzük tutamakları get'idlirsıe mese
le .aydınlığa kavuşur. 

(Diğer taraftan, Danıştay Başkanınım almış olduğu 
'Mani kararlar da Damıştayda dava konusu edilmek
tedir. ve Danıştay 'dava dairelerinde konuya bakıl
maktadır. Bu sebeple, İdare Hukukunun genel ilke
lerinden ayrdmaya, eğer bir karar lidari ise, hiçbir 
neden yoktur. Bu sebeple, bunun aksi yoldaki önerge
min kabul edilmemesi gerekeceği kamısındayiim. 

Saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kırnak, 
Bfiendim önergemin dikkate alınıp alınmamasını 

oyumuza sunacağım. Önergenin dikkate alınmasını 
kabul edenler lütfen işaret buyursunlar.. Kabul et
meyenler.. önergenin dikkate alınması kabul edil-
miiştir. Bu şekliyle maddeyi tanzim edilmek üzere 
Komisyona gönderiyoruz efendim. 

.AİKİF BROİJNIAY — Sayın Başkan; bir yenii fık
ra eklemdüğünıe göre, 9'ncu maddedeki «Sön fıkra» 
fcelıimesimim değişmesi gerekir. O zaman «11730 sayılı 
Yargıtay Kamıumumun l<8'nci maddesine aşağıdaki 
iki fıkra eklenmiştir.» şeklimde düzeltilmesi gerekir. 

I IBAŞKİAN — lEfendim, zaten Komıisyoma iade 
I ediyoruz, redaksiyonunu o şekilde yaparlar efendim. 
I ilO'ncu maddeyi okutuyorum1. 

'MIADDE 10. — 11730 sayılı Yargıtay Kanununun 
I 20 inci m/addesine aşağıdaki fıkra eklenm'iştifl\ 
I '«içtihadı Birleştirme Kurulları, Genel Kurulla

rın veya dairelerin kararlarındaki gerekçe ve görüş--
lerle bağlı olmaksızın sorumu başka bir görülşle kara
ra bağla yabil'ürler.y 

ıHAŞIKAN — (Madde hakkında mütalaa Var rmı 
rfendim?.. Yok. 

I (Maddeyi oyunuza sunuyorum efendim. Kabul 
edenler.. Kabul etmeyenler.. Madde kabul eldilimiş-
ıtfr. 

11 'nci maddeyi okutuyorum!. 
MfAlDDE 111. — 1730 sayılı Yargıtay Kanunumıum 

21 rici maddesi aşağıdaki şekilde değiştMlimiiiştiir : 
I «Başkanlar Kuruttan : 

(Madde 21. — Başkanlar Kuruları, BÜriinci Baş
kan ile Birinci Başkanvekilleri ve daireler başkanla
rından; 

Hukuk Daireleri Başkanlar Kurulu, Birinci Baş-
I kan (ile Hukuk Dairelerinden seçilen BaşkanVekilii ve . 

Hukuk Daireleri Başkanlanndam; 

Ceza Daireleri 'Başkanlar Kurulu, Birinci Başkan 
ile Ceza Dairelerimden seçilen Başkanvekiilli ve Ceza 
Daireleri Baışkandarımdan; 

fOluşurr. 
iBirinci Başkanım bulunmadığı hallerde Başkanlar 

I (Kurulunun başkandık görevi, Birinci Başfcanıveklle-
ırinlden kıdemlisi tarafından, onun da bulunmaması 

I halinde diğer Başkanvekili tarafından, onun da bu-
I lummaması halimde ise Kurula katılan en kıdemli 

Daire Başkamı tarafından yerine getirilir. 

I Hukuk 've Ceza Daireleri Başkandan Kurulfarın-
I 'da Birinci Başkanım bulunmadığı hallerde hukuk dai

relerinden seçilen Birimci Başkanvekili, Hukuk Daıi-
I releri Başkanlar Kurulunda, Ceza Dairelerinden se

çilen Birinci Baştoan'vekli, Ceza Daireleri Başkanlar 
I Kurulunda, bumlardamı birinin bulunımamasu hallinde 
I diğer Birimdi Başkanvekil'i, onun da bulunmaması 
I halinde ise Kuruldaran Başkanlık görevi Kurulara 
I katıdam en kıldemli 'daire başkanları tarafından yapı-
I dır., 
I Başkanlar, mazeretleri olmadıkça, Başkanlar 

Kurulu ile Hukuk ve Ceza Başkanlar Kurularına 
I katılmak zorundadırlar. 
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(Başkanlarım mazeretleri 'halinde o dairemin kı
demli üyesi Başkanlar Kurulu ile Hukuk ve Ceza 
Başkanlar Kurullarına katılırlar. 

•'Başkanlar, şahıslarıyla ilgili konuların görüşüldü
ğü Başkanlar Kuruluna katılamazlar. 

Öyiamanıın şekli ilgili kurullarca belirlenir. An
cak 22 nci maddemin 2 ve 4 sayılı bentlerinde öngö
rülen hususlara ilişkin oylama gizli yapıdır.» 

BAŞKAN — Madde hakkında görüş bildirmek 
isteyen var mı efendim?.. Yok. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum efendim. Kabul 
edenler.. Kabul etmeyenler.. Madde kabul edilmiş-
«ir. 

12'nei maddeyi okutuyorum. 

•MAjDDE 12. — 1730 sayılı Yargıtay Kanununun 
22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmliştir ': 

ı«Başkanlar Kurullarının Görevleri : 
'Başkanlar Kurullarının görevleri şunlardır ': 
il. Hukuk ve Ceza Daireleri arasımda meydana 

gölen görev (iş bölümü) uyuşmazlıklarını kesin kara
ra bağlamak, fiili veya hukuki imkânsızlık sebebiyle 
bir dairenin görevine giren işe bakamaması Halimde 
'bir başka daireyi görevlendirmek (Şu kadar ki, Ce
za Daireleri arasındaki görev uyuşmazlıkları Ceza 
Daireleri Başkanlar Kurulu ve Hukuk Daireleri ara
sındaki görev uyuşmazlıkları da Hukuk Daireleri 
Başkanlar Kurultu tarafından karara bağlanır.), 

12. Da kellerden birinlin yıl içinde gelen işleri nor
mal çalışma ile karşılanamayacak oranda artmış ve 
daireler arasında iş bakımından bir dengesizlik mey
dana gelmişse takvim yılı başında toplanıp bir kı
sım işleri başka daireye vermek. 

3. İçtihadı Birleştirme görüşmelerine ve karar
larına alınmasına ilişkin olarak ilke kararları almak, 

4. Bu ve başka kanunlarla verilen diğer işleri 
görmek.» 

BAŞKAN -^ Madde hakkında görüş bildirmek 
isteyen arkadaşımız var mı efendim?. 

!AİB(BA|S GÖKÇE — Sayın Başkan, ben söz isti
yorum. 

BAŞKAN — Sayın Gökçe, buyurun .efendim. 
ABİBAS GÖKÇE — Sayın Başkan, değerli ar

kadaşlar; 
(12'inci maddenin 2'nci bendinde «Dairelerden bi

rinlin yıl içinde gelen Üsleri normal ile karşılanama
yacak ortanda artmış ve daireler arasında iş bakımın
dan bir dengesizlik meydana gelmişse takvim yılı 
başında toplanıp, bir kısım işleri başka dairelere 
vermek», keyfiyeti öngörülmüştür. Buradaki «Tak-

I viım yılı başında toplanıp» şartı üzerinde durmak ıis-
I itiyorum. Biz Danıştayda igördük, bazen bir daireye 
I olağanüstü iş alkımı başlıyor, olağanüstü iş gelmıeye 
I başlıyor, takvim yılına daha 7-18 ay var, fakat iş 
I dunmadan akıyor., Bir daire boş duruyor, öbür dai-
I re akan işin altında, yoğunlaşan işin altında ezilliyor. 
I Takvim yılını bekliyoruz; taklVim yılı gel sim de, Baş-
I kanlar Kurulu toplanacak, karar verecek.. 

I 'Arkadaşlar; 
I Bence buna gerek yoktur. Nitekim, değişen 521 
I Sayılı Danıştay Kanu'nunda da idari daireler yönüin-
I den buna benzer bir büküm varidi. Yani, takvim yı-
I lı başını beklemeden verillmiesi mümkün hale get'iril-
I mdidir. 

I Şimdi, benim bu önerime şöyle bir karşılık veri-
I lebilir; «Efendim işler yıl itibariyle (görülüyor, 197H'e 
I falan, 1980'e falan, 1982'ye falan gibi, dosyalar numa-
I ralanıyor, o yıl içindeki iş hacmi, iş durumu ne ola-
I cak?..» denebilir. Bu da Danıştaydaki uygulamada 
I (halledildi. Esası kapatılıyor, ayrıca karar yazmaya, 
I karar vermeye gerek olmadan bir listeyle, 'Başkanlar 
I İKurulu kararıyla iş başka bir daireye gönderilebili-< 
I yor. 
I Şimdi, Yüksek Komisyondan ve Sayın Adalet 
I Bakanıtmızldan talep ve istirham ediyorum ,̂ «Takvim 
I yılı başında toplanıp» sözcüğünü, mutabık kalsınlar, 
I çıkarsınlar. ıBu, Başkanlar Kurulu içlin de bir hare-
I ketlilk, bağlayıcı olmamak durumu yaratır. Baka-
I rız; 9rncu Huikuk Dairemize çok iş yağmıştır, 10'ncu 
I Hukuk Dairemize çok üş yağmıştır, bir zamanlar iş 
I akımına uğrayan, iş yoğunluğuna uğrayan 4'nıcü Hu-
I kulk Dairemıize iş yağmıştır, daha ikinci aydayız, 
I üçündü aydayız. Bunu takvim yılı başını bekletmeden 
I ıverme keyfiyetıine işlerlik kazandırabilmek için, 
I «Takvim yılı başında toplanıp» sözcüğünü çikanma-
I sı 'hususunda Komisyon ve Bakanlıktan istirhamda 
I bulunuyorum. Takdir Yüksek Kurulunuzundur. 
I Saygılarımla. 

I (BAİŞKIAN — Teşekkür ederim Sayın Gökçe. 
I ISayım Komisyon, hu hususu kabul ediyor musu^ 
I nuz?.. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI RltFAT 
I IBAYAİZIT — İştirak etmiyoruz efendim, metinde 
I olduğu gibi işitiyoruz. 

BAİŞKİAİN — (Komisyon bu değişikliğe katılmı-
I yorlar. Efendim1, böyle olduğuna göre, şimdi bir ta-
I dil teklifi var; daha doğrusu, bu maddeye iki fıkra 
I eklenmesine, ilave edİrnesine dair bir talep var, onu 
1 okutuyorum]. 
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Danışıma Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Yargıtay Kanununda değişik

lik yapılmasına ilişkin Tasarının 12'nci maddesiyle 
değiştirilen Yargıtay Kanununun Başkanlar Kurul
larının görevlerine ilişkin 2'2'ndi maddesinin 3'neü 
fıkrasından sonra aşağıdaki 3 fıkranın eklenmesini 
tve maddenin bu şekilde kabul (edilmesini saygıyla arz 
ve teklif ederim. 

Turban GÜVEN 

«4. (Birinci Başkanlık Düvanı ile Yönetim Ku
rulu kararlarına karşı yapılan itirazları kesin olarak 
karara bağlamak (TBu takdirde karara katılan Divan 
üyesi ikinci başkanlar, Kurula katılamaz ve eksiklikler 
o dairelerim kıdemli üyelieri ile tamamlanır.) 

5. Bu ve başka kanunlarla verilen diğer işlevi 
görmek. 

IBaşkanlar Kurullarımın itiraz üzerime veya doğ
rudan doğruya verdikleri kararlar kesin olup, bu ka
rarlar aleylhine başka bir mercie başvurulamaz.» 

Gerekçe: Görüşülmekte olan Tasarının 13 ncü 
Maddesiyle yeniden düzenlenen Haysiyet Divanına 
ilişkin 23 ncü maddemin son fıkrasında aynen «ttiraz 
üzerine vertlm kararlar kesin olup, bu kararlar aley
hine başka bir mercie başvurulamaz.» hJükımü yer 
almaktadır. 

Teklffimizıdeki düzenlemede Başkanlar KuruMa-
rınlda, IBaşfcanlıfc Divanınca verilen kararlara, kendi 
bünyesi içerisimldie itiraz etime imkânı sağlanmış, an
cak, bu aşamadan sonra bu kararların kesin olduğu 
belirlenmıiş'tiir. 

BAlŞlKAfN — Efendim, değişiklik önergesi hak
kında mütalaa serdetimek isteyen arkadaşımız var 
mı?.. Yok. 

Hükümet önergeye katılıyor mu?.. Katılıyor. 
Komisyon katılıyor mu?. Katılıyor. 
Onu takiben bir önerge daha var, okutuyorum:. 

/Danışma Mec&i Yüksek Başkanlığına 
. Adalet iKomıisyonunca kabul edilen Tasarının 12 

nci Maddesinin 2 numaralı bendinin aşağıdaki şekil
de kabul edilmesini arz ve teklif ederimi. 

Abbas GÖKÇE 
'«2. Dairelerden birinin yıl içinde gelen işleri 

normal çalışma ile karşılanamayacak oranda art
mış ve daireler arasında iş bakımından bir dengesiz
lik meydana gelmişse, bir klısım işleri başka daireye 
vermek> 

BAŞKIAİN —> Efendim, komisyon katılıyor mu 
önergeye?.. Katılmıyor. 

Hükümet katılıyor mu? 

ADAUET BAİKAİNI CEVDET MENTEŞ — 
Efendüm biz de katılmıyoruz. Müsaade ederseniz ne
denini arz edeyim. Yeni düzenleme ile dairelerin gö
revi, iş alanı büyük ölçüde genişletilmiş, oturtul
muştur. 1 yıl içerisinde bir dairenin iş haomiinim azal
ması, bana göre söz konusu olımayacak-tır, bir birikiin-
ıtii olmayacaktır. Bu itibarla katılmıyoruz. 

/BALKAN — Teşekkür ederim. 
§iımldi Sayın Turhan Güven arkadaşımızın verdi

ği ve hem Komisyonun ıhem Hükümetin katııldığı ta
dil teklifini oyumuza sunuyorum1: Kabul edenler.. Ka
bul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Maddeye ilavesi için Komisyona veriyorum efen
dim., 

İkinci ve Komisyonun ve Hükümetin katılmadığı 
tiekla'fi, Sayın Abbas Gökçe'nim teklifini oyunuza arz 
'ediyorum: Kabul edenler.. Kabul etem'eyenler.. Bu 
ikinci takrir de kabul edÜIm'jştir. Redaksiyonu için 
'Komisyona sevk ediyorum efendim. (Alkışlar). 

Madde bu ilave buyurduğunuz fıkralara göre ye
niden redaksiyona tabii tutulacaktır ve arz edilecek-' 
tır; Kami/syona iade ediyoruz eif emdim. 

Madde 13'ü okutuyorum. 
MADDE 13. — 17İ30 sayılı Yargıtay Kanunumun 

'23 ncü madidesihin 2 nci, 3 ncü, 4 ncü ve 1'2 nci fık
raları sırasıyla aşağıdaki şekilde değiştirlilmıiştir : 

«Haysiyet Divanı, Yargıtay Birinci Başkanının 
başkanlığında Başkanivekiller/inden kıdemlli olanı, 
Cumhuriyet 'Başsavcısı sekiz Hukuk ve dört Geza 
Dairesi Başkanları ite Başkanlarının katılmadığı dai
relerden birer üyenin katılmasıyla oluşur.» 

«Haysiyet Divanının toplanması gerektiğinde, 
«Kurula katılacak Başkanlardan sekizi Hukuk Daire
leri Başkanları, dördü Ceza Daireleri Başkanları ve 
kalanı da Başkanları katılmayacak olan dairelerin 
üyeleri arasından, her daireden bir üye olmak üze
re, Birinci Başkanlık Divanınca ad çekmek suretiyle 
asil üye olarak belli edilir. Ön ve ilk soruşturma ya
panlarla birinci Başkanlık Divanımda görevli olup 
karara katılan asıl ve yedek ikinci Başkan ve üyeler 
ad çekmeye dah'il edilmez. Haysiyet Divanının ye
dek üyeleri, geriye kalan Başkanlarla bunların daire
leri dışındaki dairelerden birer üye olmak üzere Bi
rinci Başkanlık Divanınca ad çekme suretiyle belir
lenir. Yedeklerin Divana katılma sırası iç Yönetme-, 
lifcle düzenlenir,» 

ı«Haysiyet Divanı üye tamsayısı ile toplanır ve 
üçte iki çoğunlukla karar verir. Üçüncü oylamada 
sak çoğunluk yeterlidir. Oylama gizli yapılır.» 
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«Bu kararlar aleyhine ilgili, tebliğ tarihlinden iti
baren onbeş gün içimde konunun bir defa daha ince
lenmesini Haysiyet Divanımdan isteyebilir. İtiraz üze
rine inceleme evrak üzerinde yapılır. İtiraz yerinde 
ıgörülürse, ceza tiüm!ü ile kaldırılır ya da değiştirilir. 
Mraz üzerine verilen kararlar kesin olup, bu karar
lar aleyhine başka bir mercie başvurulamaz.» 

İRAiŞKlAlN — Madde üzerinde görüş bildirmek 
isteyen arkadaşını var mı? 

AlBfBAS GÖKÇE — ,Söz istiyorum Sayın Başka
nım. 

ıBAISKlAN —.Buyurun Sayın Gökçe. 
ABBAS GÖKÇE — Sayın Başkan, muhteremi 

arkadaşlar, 
Çok «öz almanın sıkıntısı içerisindeyim!*, fakat söz 

akmadan da duramıyorum. Hani ne demişleri: «Söyle
sem .tesirli yok sussam gönül razı değil.» 

Simidi, suıssam gönlüm razı olmuyor. IBu kürsü
de yemin ettik, hukukun üstünlüğüne saygı göstere
ceğimize, hukuk devletini koruyacağımıza yemin 
ettik arkadaşlar. Bu yemine rağmen, hukukla, hukuk 
devletiyle, hukukun üstünlüğüyle telifi caiz olmayan 
mıaddedekli son fıkranın bu Meclisten geçmesi, bizi 
lüzumundan fazla, düşündüğümüzden fazla rencide 
«der kanısındayum arkadaşlar, 

•«Bu kararlar aleyhine 'i%iıl!i tebliğ, tarihinden iti
baren onbeş gün içinde konunun bir defa daha ince
lenmesini Haysiyet Divanından isteyebilir. İtiraz üze
rine incelernıe evrak üzerimde yapılır.» deniyor. İlgi
li yüksek dereceli hâkim, adaleti tevzi eden hâkim, 
hakka hak diyen hâkim, bir haksızlığa maruz kalsa, 
(itiraz yolunu kapatıyoruz, ondan sonra dava açma 
yoliunu kapatıyoruz; «'İtiraz edeceksin; ama seni d'in-
lemeyeceğiız bile, evrak üzerinden . bak'acağuz» diye
ceğiz.. Evrak üzerinden incelenir, itiraz yerinde gö
rülürse, ceza tümüyle kaldırılır. Ki, itirazı yerinde gö
renler küm?.. Daha evvel disiplin cezasını Verenler. 
İtiraz edeceksiniz, yerinde göriüp, kaldıracak.. Kal
dırılır, ya dia değiştirilir. 

Ondan sonra, «İtiraz üzerine verilen kararlar ke
sin olup, bu kararlar aleyhine başka bir mercie baş-
vurulaımaz.» deniyor. Neredesin hukuk devletli?.. 
Eğer idarenin adı demlofcrasi ise ve demokratik bir 
Türkiye yaratacak isek, bu amaçla Anayasa hazırla
ma hazırlığı içinde isek, bu madde ne oluyor?.. 

/Takdir Yüksek Kuruiunuzundur, saygılar suna
rım. {[Alkışlar) 

(BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Başka görüş büdirmek isteyen arkadaşımız var 

rnn efendim madde hakkında? 
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ISÜUEYMAN SIRRI KIROALI — Söz işitiyo
rum efendim. 

•BAŞKAN — Buyurun efendim., 
SÜLEYMAN SIRİRH KIROAİLI — Bu maddeye 

hu hükümlerin konma nedenini ben dinlemek isterim., 
Yani, Danıştayı Yargıtay bir alandan dışarı mı bıra
kıyor eifendim?.. O vakit Danıştay da yargılama iş-
llemi yapsın, lüzumu muhakeme verdiği memurları 
hakkınlda Ceza davalarına da baksın.. Danıştay bir 
taraftan ceza davalarına baksın, yürütsün, Yargıtay 
ıbir taraftan kendi idari davalarına baksın. Eskiden 
Yüksek Hâkimler Kurulu vardı, orası da doğrudan 
doğruya ıtamamı yüksek yargıçlardan oluşuyordu. 
(Eski Anayasamıza göre onun davalarına Danıştay 
bakıyordu da, şimdi nliçin bakmıyor?.. Ben bunu 
anlayamadım, lütfen izah etsinler. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
'Komisyonun mütalaasını rica ediyorum, buyu

run efendim. 
ADALET ıKOMfİlSYföNiU BAŞKANVEKM M. 

FEVZİ UYGUıNER — Sayın Başkan, değerli üye
ler; 

Şimdi münakaşa konusu edilen husus, yüksek bir 
yargı organının mensupları hakkında verilecek di
siplin cezalarının itirazen incelenmesidir. Kimin hak
kında disiplin cezası veriliyor?.. Bir yüksek yargı or
ganı mensubu hakkında disiplin cezası veriliyor. Ne
reye iitıiraz ediliyor?.. Gene, yüksek yargı organına 
itiraz ediliyor. Yani, bu itirazı inceleyecek mierci, 
gene yüksek yargı organının mensuplarından teşek
kül eden bir kurul oluyor., Binaenaleyh, burada yük
sek yargı organınca verilen bir kararın, diğer bir 
yüksek yargı organınca inodenmıesinde bir fayda yok, 

Şimdi, burada arkadaşımız hukukun üstünlüğü 
prensibinden bahsettiler. Yani, bunu konumuza inti
bak ettirmeye çalışırsak, burada hukukun üstünlüğü, 
Danıştay'ın üstünlüğü prensibi olarak karşımıza çı
kıyor. Yani, hukukun üstünlüğü prensibini Danıştay' 
in üstünlüğü prensibi olarak kabul edebilirsek, o tak
dirde belki buna '«Evet» diyebiliriz. 

Haddizatında, yüksek yargı organı bir idari mer
ci de değildir. Gerçi, verilen disiplin cezası idari bir 
karar Sayılabilir; ama gene yüksek yargı organının 
kendi mensuplarından müteşekkil bir heyettir. IBu ba
kımdan, her yüksek yargı organının, elbette ki ken
di mensupları hakkında verdiği disiplin cezasının ke
şlin olması ve kendi bünyesinde incelenmesi gerekir. 
Nitekim, meri Kanunda da durum aynıdır ve meri 
Kanunda bu hüküm aynen uygulanmaktadır. 



Danışma Meclisi B : 66 11 g 3 * 1982 O : 1 

Ayrıca, gene Danıştay mensuplara için veri
len disiplin cezaları (Biraz evvel ifade ettiler) gene 
Danıştay'da inceltenimdktedir; aıma dava yoluyla in
celenmektedir. Fark inedir yan'i?.. Gene Danıştay bün
yesinde, gene yüksek yargı organı olan Danıştay'da 
linoelenmıektedir, Yargıtay'da incelenmemelktediir bu. 

Bu bakımdan, maddenin lobimde oy kullanmanızı 
rica «diyorum. 

(Saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür öderim. 
Sayın Mehmet Hazer, buyurun efendim. 

MEHMET HAZER — Sayın Başjkan, değerli ar-
kadaşiarüm;' 

Konuşmayacaktım, fakat meclbur oldum. Kuıvvet-
ler; çatışması, kuvvetler içinde bir ilhltilaf söz konusu 
oldu. Maalesef, bugün ilkli yanlış karar aldık. Birisi; 
bir idari karar 'kim tarafından verilirse verilsin, hangi 
heyet 'tarafından verilirse verilsin, mutlaka bir başka 
mercide teklik edilmelidir. Yalnız Anayasa hükmü 
Iböyfle olduğu için değil, demokratik fikrin icabı da 
ibudur. 

Yüksek Hâkimler Kurulu; yani Yüksek Yargı
tay'ın Yüksek Heyeti bir karar veriyor, idari ma-
hİyettddlir, ıbunu hiçbir merci incelemeyecektir... Böy
le bir hukuk anlayışı olamaz, 

Farz edelim ki, bir seçim yapılmıştır, o seçimde 
ilgili hâkim, «Efendim, şu yanlışlık yapılmış, hakkım 
zayi olmuştur.» diyor. Bunun bir mercii olmayacak 
mı?..i 

Ş/imdi konuştuğumuz mesele; maalesef, hâkimler 
tarafından hazırlanmış bir tasarıda büyük 'bir yanlış
lık. Mrazla tashihi karar aynı mütalaa ediHmiş, Bir 
merci karar verecek, tekrar o mercie müracaat edecek
siniz; «Bu kararı btir kere daha incele. Hem de beni 
dinlemeden incele, evrak üzerinde incele.» dÜyeceksi-
niz. Bu, tashihi karardır, itiraz değildir. İtiraz, itiraz 
ödenin dÜnlenınesi ve hakkını savunması imkânının 
verilmesi halinde itirazdır; öbürü tashihi karardır. 

Şimdi getirilen bu madde, müdafaa edilen bu mad
de, sadece tashihi karar mahiyetinde bir işlemdir. 
Gerçi, disiplin kararlan kazaidir, idari değildir, öbü
rümden farklıdır. Kazai karardır; ama kazai karar
ların da kendi içinde bazı özelikleri ve farklılıkları 
vardır. Bu özellikler, ıfarlkİıliklar da ayrı muameleleri 
gerdktirmiektedlir. Yani, bir tashihi karar, karar dü
zeltmesi isteği il© bir itiraz aynı kategoride mütalaa 
edilemez, aynı muameleye tabi tutulamaz. 

O bakımdan, bu son fıkra yanlıştır; eksiktir. Daha 
evvel kabul ettiğimiz madde de tümüyle hukuka ay

kırıdır; Anayasaya ise açıktan aykırıdır. O itibarla bu 
Kanuna ben, başından itibaren itiraz edeceğim ve mu
halefet şerhi vereceğim. 

Arz dderim. 
(BAŞKAN — Önetfgeriiz Var mı efendim? 
ABBAS GÖKÇE — Önerge geliyor Sayın Baş

kanım. 
BAŞKAN — Sayın Bakanın bununla ilgili bir mü

talaası olacak mı efendim? 
ADALET BAKANI CEVDET MENTEİŞ — Sa

yın Başkan, müsaadte ederseniz? 
IBAŞKAN — lütfen, 

'ADAUET (BAKANI CEVDET MEsNTEŞ — Efen
dim; bundan evvelki oylamalarda diğer kararların ke
sinliği aşağı yukarı kabul edildi, Komisyona verildi. 
Bu daha öteye bir konu; Haysiyet Divanı kararı^ 
Bu, bana göre tamamen kazai bir karardır. Bu, Da
nıştay yolu veya bir idari yargı yolunun açılmasında 
büyük bir sakınca doğuyor demektir, 

Sayın Başkan ;. 
Ayrıca, itiraz yoluyla bu İncelenecektir. Yani bir 

yangı niteliğindeki karardır, kazai karardır. Bundan 
'evvelki oylamalarda İdari kararların d'aihli kesinliği 
kaJbul edildi, bunun evJeViyetJle kabul edilmesi gere
kir. 

Arz ediyorum. 
»MEHMET HAZER — Öf eridim, müsaade bu

yurursanız «Danıştaya gelsin» demedim; bir başka 
heyet incelesin; aynı heyet değil. 

IBAŞKAN — Evet, tavazzuh etti efendim. Teşek
kür ederim efendim. 

Simidi <13'ncü maddenin son cümlesinin çıkartma
sını isteyen ve on kadar arkadaşımız tarafından im
zalanmış ibir tadil takriri geldi, onu arz ediyorum, 

Yüksek Başkanlığa 
'Adalet Komisyonunca kabul edilen 13*ncü mad

denin don cümleslinÜn çıkarılmasını saygılarımızla arz 
'ederizy 

Abbas GÖKÇE Tülay ÖNEY 
Hamdi ÖZER A. Senvar DOĞU 

Orhan BAYSAL Mehmet AKDEMİR 

'BAŞKAN — Efendim, mütalaanızı Kifedin. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKAM RIFAT 
IBAYAZIT — Katılmıyoruz efendim. , 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Hükümet katılıyor mu? 
ADALET BAKANI CEVDET MENTEŞ — Ka

tılmıyoruz. 
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IBAŞKAN — Katılmıyor efendim,-
(Bankaca bu ınadlde hakkında mütalaa var mı efen

dim?.. Yük. 
Evvela önergeyi oyunuza sunuyorum «fendim. 

Kalbul edenler... Kalbul etmeyenler... Önerge kabul 
edilmiştir. 

Redaksiyonu için Komisyona iade ediyoruz bu 
maddeyi efendim. 

Madde 14'ü okultuyorum, 
.MIADDE 14. — 1730 sayılı Yargıtay Kanunu

nun 214 ncü maddesinin 3 ncü ve 8 nci tikraları aşa
ğıdaki sekide değiştirilmiştir. 

«Yazı İşleri Müdürlüğüne atanmada öncelikle 
(Hulkulk Falbültesi mezunları tercih edilir. Hukuk 
Fakülteleri mezunu bulunmadığı takdirde Adalet 
Yüksekokulları mezunları, bunlardan başvuranlar 
olmadığı takdirde diğer (fakülte ve yüksekokullar 
mezunları, bunlar dahi bulunmadığı takdirde lise 
veya ticaret liseleri mezunları olmak yahut en az 
ıbeş yıl süre ile Yazı İşleri Yardımcılığı veya ilk 
dereceli mahkemelerde aynı süre ile başkâtiplik 
yapmış olmak zorunludur.» 

(«Yarışma sınavında kazananlar başarı sırasına 
ıgöre bir çizelge ile tespit olunarak en üst derecede 
başarı kazananlardan haşlamak üzere sırasıyla atama 
yapılır. Hukuk fakülteleri mezunları ile Adalet 
Yüksekoküllan mezunları için sınav koşullu aran
maz.» 

IBAŞKAN — Madde hakkında görüş bildirmek 
İsteyen arkadaşımız var mı?.. 

AHBAJS GÖKÇE — Sayın Başkanım, Söz isti
yorum, 

IBAŞKAN — Buyurun efendim. 
AİBBAIS GÖKÇE — Sayın Başkan, saygıdeğer 

arkadaşlar; 
Yüksek Komisyonumuz ve Tasarıyı hazırlayan 

Sayın Bakandık mensuplarının, öyle zannediyoruımı 
ki, gözünden kaçmış vahim ifade düşüklükleri var 
hu maddeler üzerinde. 

(Bakınız okuyorum ve dikkatinizi istirham edi
yorum. 

IDiyor ki; «Yazı Itşlerİ Müdürlüğüne atanmada 
öncelikte Hukuk Fakültesi mezunları tercih edilir. 
Hukuk Fakülteleri mezunu bulunmadığı takdirde 
Adalet Yüksekokulları mezunları, bunlardan başvu
ranlar olmadığı takdirde diğer fakülte ve yüksek
okullar mezunları, bunlar dahi bulunmadiğı takdirde 
lise veya ticaret liseleri mezunları olmak yahut en 
az beş yıl süre ile Yazı İşleri Müdürlüğü Yardım

cılığı veya ilk dereceli mahkemelerde aynı süre ile 
başkâtiplik yapmış olmak zorunludur.» 

Şimdi, hukuk mezunları tercih ©diliyor, «bunlar 
bulunmadığı takdirde» diyor, cümle nasıl bitiyor?., 
(«Zorunludur..» Bunlar bulunmadığı takdirde şu, şu 
zorunludur... Ben diyorum ki, bu şöyle olmalıydı: 

»«Yazı işleri Müdürlüğüne atanmada öncelikle 
Hukuk Fakültesi mezunları tercih edilir. Hukuk Fa
külteleri mezunları bulunmadığı (takdirde bu göreve 
atanabilmek için Adalet Yüksekokulları mezunları, 
bunllardan başvuranlar olmadığı takdirde diğer fa
külte ve yüksekokullar mezunu, bunlar dahi bulun
madığı takdirde, lise ve ticaret liseleri mezunu ol
mak üzere en az Ibeş yıl süre ile Yazı İşleri Müdür 
Yardımcılığı veya ilk dereceli Mahkemelerde aynı 
süre ile başkâtiplik yapmış olmak zomnludur.» 

IDevam ediyoruz ve yine Komisyonca kabul edi
len maddenin son fıkrasında, bakınız burada da bir 
ifade zaafı vardır. «Yarışma sınavında kazananlar 
Ibaşarı sırasına göre bir çizelgeyle tespit olunarak 
en üst derecede başarı kazananlardan başlanmak 
üzere sırasıyla atama yapılır.» Kazananlar atama 
yapılır... 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI RIFAT 
ıBAYAZIT — Sırasıyla atama yapılır. 

ABBAS GÖKÇE — «Kazananlar sırasıyla ata
ma yapılır...» Böyle Türkçe olmaz. 

Sonra «Hukuk fakülteleri mezunlarıyla Adalet 
Yüksekokul mezunları için sınav koşulu aranmaz.» 
diyor. Doğrusu şöyle olmalıydı: «Yarışma sınavında 
kazananlar, başarı sırasına göre !bir çizelgeyle tespit 
olunarak, en üst derecede başarı kazananlar-
<dan haşlanmak Üzere sırayla atanırlar. Hukuk 
fakülteleri mezunlarıyla Adalet Yüksekokulları me
zunları için sınav koşulu aranmaz.» Böyle olmalıdır 
ve !bu konuda hazırladığım önergeyi takdim ediyo
rum, takdir yüksek kurulundur. 

Saygılar sunarım. 
IBAŞKAN — Başka görüş bildirmek isteyen ar

kadaşımız var mı efendim madde hakkında? Buyu
runuz Sayın Tutum. 

CAHİT TUTUM — Değerli Başkan, saygıdeğer 
arkadaşlarım; 

IBu Kanuna son derece iyi niyetle yaklaşmamıza 
rağmen, getirilen hükümler arasındaki tutarsızlık ve 
hukuk sistemi içerisinde gereksiz birtakım ayrıca
lıkları maddeler içine serpiştirme niyetini sezdikten 
sonra, üzülerek ifade edeyim ki, birçok maddelerde 
söz almak zorunda kalacağım. 
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(Şimdi, aslında önümüzdeki 14 ncü madde, anla
dığım kadarıyla Yazı işleri Müdürlüğüne atanma 
konusunu düzenlemektedir. Yazı işleri Müdürlüğü 
inedir?.. «Meslek mensubu olsun» denmemiştir; 
pekâlâ diyebilirlerdi; Çünkü birçok yerlerde böyle 
hatalar yapılmaktadır. Onun yerine, hâkim olmasın; 
arma hâkimlik dışında bazı nitelikleri taşıyan kim
seler, nitelikli kimseler ibu göreve atansın... 

iŞimdi, benlim buradaki düşüncem; bir kez Genel 
idare Hizmetleri ISınlfına ait olan bir memuriyet 
mevkii doldurulmalk istenmektedir. Genel idari Hiz-< 
metleri sınıfında beli memuriyetlere, kuşkusuz beMıiı 
nitelikleri taşıyan, /belli meslek veya belli okul me
zunlarının atanımasını öngören bazı hükümler Yasaya 
konulabilir. Konulabilir; ama burada olduğu gibi 
hukuk fakültesi mezunlarıyla Adalet Yüksekokulu 
mezunları için sınav koşulu aranmaz denmesi son 
derece yanıltıcı ve Anayasanın 58 nci maddesini 
fevkalade zorlayıcı bir hükümdür. 

[Elbette ki, sınavsız girilecek bazı memuriyetler 
Vardır, teknik ve mesleki nitdiği çok ağır basan 
(bazı pozisyonlara sınav koşulu aranmaksızın belki 
atalmıa yapılabilir. Yalnız burada önemli olan, 58' 
nci maddede «Devlet hizmetlerine girişte hizmetin 
gerektirdiği niteliklerden başka hiçbir nitelik arana
maz» yolundaki hükme ters düşmektedir. Ben yazı 
işleri müdürlüğüne, yazı işleri müdürlüğünün gerek
tirdiği nitelikleri arayayım; ama o aradığım nitelikler 
(karşısında özdlikle eşit yarışma sınavı dediğimiz 
sınavdan feragat edeceksem çok önemli bir gerekçe 
gösterilmesi lazım. 

(Benim kanımca burada yapılan hata, «hukuk fa
kültesi (mezunları ile adalet yüksekokulları mezunları 
için sınav koşulu aranmaz» denemez. Ehliyet sınavı 
aranır arkadaşlar. Sınavsız, eli, kolu sallayarak bir 
yere girilemez. B|z bunu kaldırdık, kaldırımıalıyız, 
eğer varsa istisnalar kalldırmalıyız. Düşünün, Devlet 
memurlariı Yasasına göre sınavsız girilecek mevkiler 
için pozisyonlar ve memuriyetler sayılırken, eğer 
ihtiyaçtan fazla başvurma olduğu takdirde orada 
sınav yapılmak'tadır; onu bile kaldırıyor bu. Olmaz 
böyle şey. Lütfen bu maddeyi çıkarsınlar. 

•Eğer buradan kasıt ehliyet sınavı ile alınması 
söz konusu ise, «(Ehliyet sınavı» diyelim, yarışma 
sınavı olmasın; kabul. Yarışma sınavı olimasın; ama 
ihtiyaçtan fazla olursa mecburen iyine yarışma sınavı 
olacaktır. Sınav hükmünü kaldıran, yarışıma ilkesini 
zedeleyen her hükme karşıyız. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Komisyonun mütalaasını rica etmezden evvel, 

verilmiş olan önergeyi okutuyorum efendim» 

Danışma Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Adalet Komisyonunca kabul edilen Tasarının 

14 ncü maddesinin aşağıdaki şekilde kabul edilme
sini saygılarımla arz ve teklif ederim-

AJbbas; GÖKÇE. 
Yazı işleri' müdürlüğüne atanmada öncelikle hu

kuk fakültesi mezunları tercih edilir. Hukuk fakül
teleri mezunu bulunmadığı takdirde bu göreve ata
nabilmek için adalet yüksekokulları mezunu, bun
lardan başvuranlar olmadığı' takdirde diğer fakülte 
ve yüksekokullar mezunu, bunlar dahi bulunmadığı 
takdirde lise ve ticaret liseleri mezunu olmak ya
hut en az 5 yıl süre ile yazı işleri müdür yardımcılığı 
*veya ilk dereceli mahkemelerde aynı süre ile baş
kâtiplik yapmış olmak zorunludur. 

Yarışma sınavında kazananlar başarı sırasına 
göre bir çizelge ile tespit olunarak en üst derecede 
başarı kazananlardan başlamak üzere sırasıyla ata
nırlar. Hukuk fakülteleri mezunları ile adalet yük
sekokulları mezunları için sınav koşulu aranmaz. 

ABBAS GÖKÇE — İSayın Başkanım; 
(Son cümleyi Sayın Tutum'un görüşüne katılarak 

çıkarıyorum. 
(BAŞKAN — Son cümleden vaz geçiyorsunuz?.. 
AİBBAS GÖKÇE — Son cümleyi çıkarıyorum. 
(BAŞKAN — Efendim Komisyonun mütalaasını 

rica ediyorum. Verilmiş olan önerge ve diğerlerine-
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI RIFAT 

BAYAZIT — Katılmıyoruz. 
iBAiŞKAN — Katılmıyorsunuz., 
Sayın Bakanın bir mütalaaları olacak mı efen

dim?.. 
ADALET BAKANI ÖBVDET MENTEŞ — Ka

tılıyoruz. 
(BAŞKAN — Katılıyorsunuz. Sayın Bakan ka

tılıyorlar, Komisyon katıflmıy onlar. 
Madde hakkında başkaca bir mütalaa var mı 

efendim?.. 
Efendim, başka mütalaa olmadığına göre öner

genin, «son cümle çıkarılmak» şartıyla... 
CAHİT TUTUM — Sayın (Başkanım; bir öner

ge hazırlıyorum. 
AHMET SENVAR IDOĞU — Önerge var Sa

yın Başikanım. 
İBAŞKAN — Önerge mi var efendim?.. Lütfen 

getirin. 
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lYeni önergeyi takdim ediyorum efendim. 
(Başkanlığa 

14 ncü maddenin ikinci fıkrasının sön Cümlesi
nin maddeden çıkarılmasını saygıyla arz ve teklif 
ederim. 

Cahit TUTUM Hamıdi ÖZER 
Necdet tÖZDOGAN 

(BAŞKAN. — Komisyon önergeye katılıyor mu 
efendim?.. 

İADAUET KOMİSYONU BAŞKANI A'IFAT 
IBAYAÎZIT — Katılıyoruz efendim, 

BAŞKAN — Sayını »Bakanlık katılıyor mu efen
dim?* 

ADALET BAKANI CEVDET MENıTEŞ — 
Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — İki önergeyi ayrı ayrı oyunuza su
nacağım. 

Hükümet ve Komisyonun iştirak ettiği ve madde
nin yeniden düzentenmiek üzere Komisyona şevkini 
isteyen takriri reyinize arz ediyorum. Kabul eden
ler.. Kabul etmeyenler.. Kabul ddÜlmiştir. 

Son okunan, ikinci takdiri oyunuza sunuyorum. 
ı'Kalbul edeniler.. İKabull sefcraeyenler.. Kabul edilmiş
tir. 

Maddenin yeniden ıtedvini için,, kabul buyurdu
ğumuz her iki takriri Korniisyona veriyorum: efen
dim. 

Efendimi, 20 dakika dinlenmek için Birleşime ara 
veriyorum. 

Kapanma Saati : 16.55 

»•-<« 

JKtNCt OTURUM 
Açılma Saati: 17.20 

BAŞKAN : Sadi IRMAK 
KÂTİP ÜYELER : İmraı AYKUT, Kamer GENÇ. 

BAŞKAN — ikinci oturumu açıyorum, 

in . — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

6. — Deniz Kuvvetleri Komytam ve Milli Gü
venlik Konseyi Üyesi Oramiral Nejat Tümer'in, Yük
seköğretim Kanununun 53'ncü Maddesinin (c) Fıkra
sının Değiştirilmesine ve Aynı Kanuna Bazı Maddeler 
Eklenmesine Dair Kanun Teklifinin geçici bir komis
yonda görüşülmesine dair Başkanlık teklifi. 

'BAIŞKAIN — (Efendim, gündeme devam etmeden 
evvel müsaadenizle acele bir karar ihtiyacı var, onu 
yüksek hluzurunıuza arz etmek istiyorum. 

Deniz Kuvvetleri Komutanı ve Milli Gevenlik 
Konseyi Üyesi Sayın Oramiiral Nejat Tümler'in, Yük-
seklöğretim Kanununun 53'ncü maddesinin (c) fıkra
sında bir (değişiklik yapılimasına dair bir teklifi var, bu 
itdkli'fin Adalet, Mali îşler ve 'Milli Eğitüm Komisyon-

Jıarından seçilecek üçer kişilik bir heyetle bir geçici 
komisyon teşkili Başkanlıkça teklif edilmektedir. 

,Bu şekilde bir geçici komisyon teşkilimi reyinize 
arz ediyorum. Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. Ka
bul edilmıişitir. 

Yaptığımız istişareye göre Mili Eğitim KomiisyO' 
numuzdan: Sayın Niıhait Kubüay, Sayın Selçuk Kan-
tarcıoğllu, Sayın Evliya Parlak; Mali işler Kbmisyonu-
muız'dan: Sayın Muzaffer Ender, Sayın Mdhmet Ka-
nait, Sayın Mehirnet Velid Koran; Adalet IKomisyonu-
muzidan: Sayın Necip (Bilge, Şerafeütin Yarkm Sayın 
Isa Vardal bulunacaklardır ve yarın saat 10ı.00'da 280 
numaralı Mili Eğiltim Komisyonu Top'lanitı Salonuna 
arkadaşlarıımızın tleşrif etmelerini rica ediyorum. 
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IV. — GÖRÜŞÜ 

1. — 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) 

'BAIŞKİAN — Şimdi Yargıtay Kanununun müzake
resine devam ediyoruz efendim. 

MADDE 15, — 1730 sayıdı Kanununun 26 ncı 
ımalddesıinlin son fıkrası aşağıdaki şekilde deği'şltürilmiş-
müşlti'r.. 

«Daireler ve Genel Kurulların Başkan Ve üyeleri, 
tarafsız kalamayacakları kanısını haklı kılan hallerin 
(varlığı İddiasıyla reddblunahilirler. Ret hususundaki 
istemler, reddedilen Başkan veya üye katılmaksızın il
gili daire veya genel kurullarca incelenerek keşlin ka
rara bağlanır. Ret şahsüdıir. Daire ve kurulların toplan
tılarını engelleyen toplu ret istemleri dinlemeımez,» 

JBAİŞIKIAN — Madde hakkında görüş bildirmek is
teyen arkadaşımız var mı efendim?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum efendimi. Kabul 
edenler.. Kalbül -etmeyenler.. Madde kabul edilmüşltir. 

jMAİDDE K6. — 11730 sayılı Yargıtay Kanununun 
'27 nci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiiştıir. 

«Yargıtay incelemesi için dairelere gelen dosyalar 
beklatilmleksizin aidiyet, temyiz kabiliyetinin bulunup 
bulunmadığı, temyiz isteminin süresi içinde olup olma
dığı, temyiz şartı vesair usuli eksiklikler yönlerinden 
bir ön incelemeye tabi tutudur. 

Ön inceleme sırasında, teniyiz incelemesinin baş
ka daireye ait olduğu, temyiz kabiliyetinin bullunlmıadı-
ğı, temiyiz isttemimin süresi içinde olmadığı, temyiz şar
tınım yerine getirilmediği veya sair usuli eksiklikler bu
lunduğu saptanan doisyaiar dairece öncelikle incelenip 
karara bağlanır., 

Yukarıdaki fıkralar hükümleri Hukuk ve CeZa Ge
nel Kurulları çalışmalarında da uygulanır» 

IBAIŞKİAIN — Madde hakkında görüş bildirmek 
'isteyen arkadaşımız Var mı?.. Komisyonun ve Hükü
metlin bir ilavesi var mı efendim?.. Yok. 

Maddeyi 'oyunuza arz ediyorum. ıKabull'eidenler... 
Kabul etmeyenler... Madde kalbul edilmiştir. 

MAIDDE 17. — 1730 sayılı Yargıtay Kanununun 
218 nöi maddesi aşağıdaki şekilde değiştiirimJiîştir : 

«Hukuk ive Ceza Genel Kurularının Çalışması : 
IMadde 28. — Hukuk ve Ceza Genel Kurulları 16 

-ncı maddede yazıla şekilde toplanır. Toplantıda bulu-

(1) 87 S. Sayılı Basmayazı 10.3,1982 tarihli 65 nci 
Birleşim Tutanağına eklidir. 

.EN İŞLER (Devaiıt) 

nanların üçte iki çoğunluğu ile karar verilir. Ainıcak̂  
birinci toplantıda üçte iki çoğunluk sağlanamaz ise, 
ikinci toplantıda bulunanların yarıdan fazlası ile ka
rar verilir. 

(Özel dairenin ilk mahkeme karan olarak verdiği 
kararın teniyiz veya itiraz yolu ile incdenmesinde özel 
dairelerden duruşmaya katılıp da hükme mlüessir ola
rak hukuki işîemılerim yapıldığı dturumda ibultunımıuş 
veya kanara katılmış olanlar ğened kurullarda buluna
mazlar. 

Bir işin duruşmasında bulummuş olan başkan ve 
üyelerin çoğunluğunun, Kurul kadrolarında değişik
lik, izin veya hastalık gibi nedenler dışında o işin iğö-
riüşjülimesinin yapıldığı kurullarda yer alması zorunlu
dur. 

-Tarafların sözlü açıkliamalarının dinlenmiş olduğu 
işlerde o gün dosya incelenip karara vanlamadığı tak
dirde sonraki toplantıda yeniden dinlenmelerine ihti
yaç olmaksızın kâğıtların okunması ile yetiniliır.>y 

(BAŞKAN — Madde hakkında (görüş IbiTdirmek 
iisteyen arkadaşımız var mu efendim?.. Yok. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kahul edenler... Ka
lbul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

•MAIDDE 18. — 1730 sayılı Yargıtay Kanununun 
29 ncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

«Yargıtay Büylük Genel Kurulunun Çalışması : 
Madde 29. — Yargıtay 'Büyük Genel Kurulu, dai

relerden her birinin mevcudu beş itibar edilerek tiop-
laJmının en az üçte ikisi ile toplanır. Şu kadar ki, Yar-
igıtay Büyük Genel (Kurulunun toplanabilmesi için Ce
za Genel Kuruluna katılması zorunlu üye sayısını» 
yarısı kadar Ceza Dairesi üyesinin ve Hukuk ve Ce
za Daireleri başkanlarının en az yarısından bir fazla
sının hazır bulunması şarttır. 

(Başkanlar yeter sayısı, diğer başkanlarla doldurul
mak mümkün oldukça, en kıdemli üye ile doldurula-
maz. 

Yargıtay Büyük Genel Kurulu, toplantıda bulu-
nlanllann üçte iki çoğunluğu ile karar verir. Ancak, bi
rinci ve ikinci toplantıda bu çoğunluk sağlanamaz ise, 
üçündü toplantıda bulunanların salt çoğunluğuyla ye-
tinilir. 

Toiplantı yeter sayısı bakımıhdan özel hükümler 
saklıdır. 

(Bü^ük Genel Kurul ve içtihadı Birleştirtme Bü
yük Genel Kurulunun toplantı günlerinde ve rnüzafce-
releririin devamı süresince bütün daireler. Hukuk İçti
hadı IBirleştirme Gendi Kurulunun toplantı günlerinde 
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ve ırıüzakerelerinin devamı süresince Hukuk Daire
leri ve Oeza tçtfiıhadı Birleştirme Genel Kurulunun 
toplantı günlerimde ve müzakerelerinin devamı süre
since de ceza daireleri, Kurul olarak çalışmazlar.» 

iBAŞKiAN — Madde hakkında görüş bildirmek 
üsteyen arkadaşımız var mu efendimi?.. Yok. 

Maddeyi oyunuza «umuıyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

(MİAID0E 19. — ,1730 sayılı Yargıtay Kanununun 
3H nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Yargıtay Başkan ve Üyelerimin Nitelikleri : 
İMadde 31. — Yargıtay Birinci Başkanı ve Cum-

ıhıuriyet Başsavcısı seçilebilmek İçin en az sek'iz yıl, 
Yargıtay Birinci Başkartvekilleri, ikinci Başkanı ve 
Cuımlhurjıyet Başısavcıvekili seçil'eibMmieJk. için en az al
tı yıl, Birinci Başkanlık Divanı üyeliğine seçilebilmek 
için d!e en az dört yıl .süre ile Yargıitay üyeliği yapmış 
olmak zorunludur. Bu süreler, Yargıtay üyeliği, göre
lime başlama tarihlinden hesaplanır. 

•Birinci Başlkan ve Curnlhuriyet Başsavcısı, Birinci 
Başkanıvekilleri llk'inci (Başkanları ile Cumhuriyet 
Başsavcıvekili görevle ayrılma halleri 'ile adli ara-
verme, yıllık ve mazeret izinleri dışında bir yıl içinde 
aralıksız altı ay tvieya bir seçim döneminde seçildiği 
günden itibaren toplam bir yıl görev yapamazlarsa, 
Yargıtay üyelliğime Ihalel gelmemek üzere bu görevle
rinden: çekilimıiş sayılırlar. 

Yargıtayda boşalan üyeliık sayısı dördü bulunca, 
dördüncü üyeliğin boşaldığı tarihten başlamak üzere 
en geç üç ay içinde bbş üyelikler için seçim yapılması 
zorunludur. Yarigıltiay Birinci Başkanlık Divanı ihti
yaç durumunu yetkili kurula duyurur. 

lYarigıtay üyeliğine seçilebilmek için : 
il. (Birinci ısınıfa ayrıldıktan sonra en az üç yıl ge-

çirilmiiş ve 'birinci sınıfa ayrılmayı gerektiren nritelik-
leri yitirmemliş bulunmak. 

1i iHâkim'Iİk vakar ve şerefine dokunan kişisel 
haysiyet ve itibarı kıran ya da görevle ilgili herhangi 
bir suçtan (affa uğramış olsalar bile) kesin olarak hü
küm giymemıiş olmak, 

3, Yer değiştirme cezasına çarptırılmamış olmak, 
Gereklidir.» 
iBAİŞKıAıN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye?.. 
(Buyurun efendim. 
MUHSİN ZE'KiAl BAYER — Efendimi, buradan 

konuşacağım. Maddenin başlığı': «Yargıtay Başlkan1 ve 
Üyelerinin ıNıitelikleri» Diyor. Halbuki Cumhuriyet 
(Başsavcı ve .Başsavcı yardımıcıilaonım sieçimi yazılı. Bu 
Ibakıimldan Komisyon ne diyor? 
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(ADALET KOMİSYONU 'SÜZCÜiSÜ ENİS MU-
iRlAtTOĞLU — Aynı sınıftan. 

İBAİS/KİAN — Efendim, arkadaşımız sözünü bitir
sin!, mütalaayı soracağıım efendim. 

Lütfen tamamlayın. 

IMIUHStfN ZİBKİAI (BAYER — İkincisi, benim bil
diğime göre hâkimlerim hepsi vakar ve şerefli kişiler
dir, burada bumu neden teyit ediyoruz onu anilama-
dımı? 

(BAŞKAN — Başka mütalaa beyan eden arkadaşı
mız Var mı efendim?... 

Sayın Abîbas Gökçe, 

AİBlBAS GÖKÇE — Sayın Başkan, değerli arka
daşlar; 

ıBen bu maddenin 2 noi ve müteakip fıkralarına do-
kümlmak istiyorum. Gerçi 1 nci fıkrasında bir harf 
(hatası var «fBaşkanllş» olmuş o «Başkanlık» olarak 
düzeltilmesi tazım, 

2 nci fıkraya 'geçiyorum!; 2 nci fıkrada: «»Birinci 
Başkan ve Cumhuriyet Başsavcısı, Birinci Başkanlve-
kalleri İkinci Başkanları ile Cumhuriyet Başsavcı ve
kili görevle ayrılma halleri ile adli araverme, yıllık 
ve mazeret izinleri dışımda bir yıl içinde aralıksız altı 
ay veya bir seçim döneminde seçildiği günden iitiiba-
retı toplam bir yıl görev yaipam'azlarsa, Yargıtay üye
liğine ihalel gelmemek üzere bu görevlerinden çekil
miş sayılırlar.» diyor. 

Şimdi, hastalık halinde ne olacak? Elimde olma
yan bir sebeple sayın üyelerden biri hasta olmuş ve bu 
altı ayı geçmiş, Ihatta bir yıl sürmüş, bunum hemen 
üyelikten çekilmiş sayılmaları bilmiyorum hukuka 
uygun düşer mi? Bu konuda Komisyon bizi aydınlatır
sa mieırrünun olurum. Eğer bu «hastalığı da izinli say-
ima'k gilbi mütalaa ediyorlarsa o zaman diyeceğim ol
maz tabii. 

İOnun dışında müteakip fıkrada: «Yargıtayda bo
şalan üyelik sayısı dördü bulunca, dördündü üyeliğin 
boşaldığı tarihten başlamak üzere en geç üç ay içinde 
boş üyelikler için seçüm yapılması Zorunludur.» Di
yor. ki, bu Danıştöaydaki kanun maddesine paralel 
olarak getirilmiş. 

Şimdi, Yargıtayda olsum, Danıştayda olsun üye-
tikler boşalımca yapılan işlemleri, kapı kapı dolaşma
ları, trafiği Ve uğraşmaları yakınen bilen bir arkadaşı
nızım. Buradaki üç ay çok fazla. Bütün hakimleri üç 
ay bu tedirginlik içerisinde tutmak çok fazla. Ben bir 
önerge dle bunun iki aya indirilmesini teklif edeceğim. 

Müteakip fıkraya geçiyorum!: «Yargıtay üyeliği
ne seçilebilmek iiçin!: 
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d. (Birinci isınulfa ayrıldıktan sonra en az üç yıl 
geçirilmiş 've birinci sınıfa ayrılmayı gerektiren nite
likleri yitirmemi'ş bulunmak.» Diyor. 

iBuradakii üç yıllı ıda çok az görüyorum; ç'ünlkü bü1-
ttlün Türkiye genıelinıdie binlerce dersem1 belki halta olur 
ımu, olmaz rnıı bilımem, birinci sınıfa ayrılmış pek çok 
(hâkimimiz var ve bunların içerisinde çok değerli, Tür
kiye'nin köşesinde, bucağında kalanlar ve yıllanmış 
Ihiâltoimlerimiz var. Mevzuatı da, hukuku da çok iyi 
uygulayan, Çok ehil hâkimlerimiz var. 

Görülüyor ki, uygulamada daima . gözöhüınde 
olanlar, (daima yakın olanlar birinci sınıfa ayrıldık
tan kısa bir sûra sonra hemen kıdemli olanlara takad
düm ediyor, onların önüne geçiyor ve üç yılı doldu
rur doldurmaz 10 yılıdır, 18 yıldır, 5 yıldır birinci sı
nıf hâkimliğe ayrılmış kişilerin önüne geçiyor. 

ıŞim'di, Fransa'dan bir örnek vermek işitiyorum. 
Fransa'da Danııştay üyeliğine seçilebitaelk için bazı 
koşullar var. Fransa'da Danıştay üyelerini Bakanlar 
Kurulu seçiyor; fakat Fransa'da da yine seçilecek olan 
Üç açık üyelik olduğu zaman seçiliyor; üçtie biri dışarı
dan, üçte ikisi de içeriden seçiliyor, 

'Orada açık hâsıl ölür olımaz birinci başkaın, daire 
başkanları ile konuşuyor. Daire başkanlarının fikri
ni aldıktan sonra, seçilmesi uygun görülen kişileri her 
açık yer için üç kişi olanak bildiriyor. Bakanlar Kuru
lunla; fakat hiçbir zamanı kıdemsiz kıdemliye takad
düm etmiyor. Her zaman kıdemlu'ye itibar ediliyor, 
kıdemli önde geliyor ve Bakanlar Kumlunun da özel 
'bir neden yoksa, men •edlici bir durum yoksa hiçbir zaj 

tman birinciyi atlayıp, üçüncüyü atadığı görülmüyor. 

iŞimdi, bu fıkra için de ben üç yılın beş yıla çıka
rılması yolunda bir önerge veriyorum. Takdir Yüce 
iKurallunıuzundur, saygı ile selamlarım. 

ıBAlŞKİAlN — Teşekkür ederim Sayın Gökçe. 
Başjka slöz almak isteyen arkadaşımıız var mı 

efendim?.. Olmadığına göre Önergeleri okutuyorum 
efendim. 

'Danışma Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmektte olan Yargıtay Kanununda değişik
lik yapılmasına ilişkin 19 ncu madde ile değiştirilen 
31 nci maddeye 3 nctü bent olarak aşağıdaki metnin 
eklenmesini arz ve teklif ederim, 

Turhan GtüVEN 

«3. İkinci bentte yazılı nitelikteki eylemlerden 
dolayı disiplin cezası alimamış olmak.» 

Danışma Meclisli Yüksek Başkanlığına 
Adalet Komisyonunca kabul olunan 19 ncu mad

denin 3 ncü fıkrasında öngörülen üç aylık sürenin 
iki ay; 

4 ncü fıkrasının birinci bendinde öngörülen üç 
yıllık sürenin de beş yıl olarak değiştirilmesini saygı 
ile arz ve teklif ©demirnin 

Abbas GÖKÇE 

IBAlŞKİAlN — (Efendim, bu önergeler üzerinde 
Komisyonumuzun ve Sayın Bakanın görüşlerini rica 
ediyorum. 

Adalet Komisyonu olarak buyurun efendim, 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANVEKÎLİ M, 

FEVZÎ UYGUNER — Katılmıyoruz, izin verirse
niz izah edeyim. 

İBAŞİKAN — İkisi üzerinde de mütalaanızı rica 
ediyorum, buyurun efendim. 

ADALET KOMİSYONU IBASŞKANVEKİLÎ M, 
FEVZÎ UYGUNER — Sayın Başkan, değerli ar
kadaşlarım; 

Sayın Abbas Gökçe konuşmasında hastalık ha
linin Yargıtay üyeliğine halel getirmemesi tezini sa
vundular. Burada bir yanlış anlama olduğunu zan
nediyorum. Çünkü, madde dikkatli okunursa, Yar
gıtay üyeliğine halel getirecek bir hüküm ihtiva 
etmemektedir. Yargıtay Başkanı, BaşkanVekiHiği ve 
Daire Başkanları için tedvin edilmiştir, yani bir 
Daire Başkanı bir yıl veya daha fazla hasta olursa, 
ıa takdirde (Başkanlık görevini yürütemeyecek demek
tir, sıhhi engel var demektir. O bakımdan Yargıtay 
üyeliğine halel gelmemek üzere Başkanlık görevinden 
ayrılmış sayılır, diyoruz. 

Seçimlerin üç ay içinde değil de iki ay içerisin
de yapılması öneriliyor. IBir aylık zaman fazla bir 
zaman değil. Ancak, seçimlerin yapılması için sadece 
adayların diğer seçmen olan üyeleri ziyaretleri değil, 
bunun dışında sicillerin seçimi yapacak olan kurulca 
tek tek incelenmesi ve bir kanaate varabilmeleri 
meselesi var ki, bunlar hepsi zaman alıcı meseleler
dir. Keza, Bakanlığın birtakım hazırlıkları oluyor. 
'Bu da ayrıca zaman alıcı bir durum oluyor, yani 
bu sicillerin toparlanması ve kurula tevdi edilmesi 
ve gene kurul üyelerince bu sicillerin incelenmesi 
bir zaman alıcı işlem oluyor. Bu bakımdan kanı
mızca üç aylık zaman fazla bir zaman değildir. 
Aksine bizim düşüncemize göre, zorlayıcı bir şey
dir. Yajni, hem Bakanlığı, ıhem de Yüksek Hâkim
ler ve Savcılar Kurulunu üç ay içerisinde seçim 
yapmaya zorlayan bir hüküm getirilmiş oluyor. 
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(Birinci sınıfa ayrılmak için beş yılhk bir süre 
öneriliyor. Bu, ıfazla mülhim bir fark değil gibi; 
ancak bizdeki ölçülere göre, hâkimlerin birinci sınıfa 
ayrtimaları zaten uzun bir tatbikat dönemini ihtiva 
ediyor. Hâlkimlik görevinde uzun müddet (Bn az 
14 yıl) çalışmış olacafk ve ondan 'sonra birinci sını
fa ayrıiımış olacak ve ondan sonra da üç sene bek
leyecek ve Yargıtay üyeliğine seçilmek hakkını elde 
edecek. 

ıBu zaman, kanımızca, az bir zaman değildir. Bir 
hâkimin olgunlaşması ve Yargıtayda verimli bir 
mesaie hazır olması için yeterli bir zamandır. Onun 
için önergelere katılmıyoruz. 

Saygılar sunanım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Balkanın ilave edecekleri bir şey var mı 

efendim?... 

TURHAN GÜVEN — Sayın Başkanım, bende
nizin bir önergesi vardı, Sayın Komisyon, katılıp 
katılmadıkları hususunda bir mütalaada bulunmadı
lar efendim. Komisyon Sözcüsü bir önerge hak
kında görüşlerini açıkladılar. Oysa zatıâliraiz, iki 
önerge hakkında görüş bildirmelerini beyan buyur-
ımıştunuz.ı 

IBAŞKAN — Onun hakkında da Komisyonun 
mütalaasını soracağım efendim.. 

ıBuyurun Sayım Bakan. 

ADAUBT BAKANI CEVİDET MIBNTEŞ — 
Sayın Başkan; 

Turhan Beyefendinin önergesine katılıyorum 
Bakanlık olarak. Yalnız, Sayın Abbas Gökçe arka-
'daşımıızın önergelerine katılma imkânını bulamadım. 

iBir defa, üç aylık süre bana göre az bile; ama 
yasaya girmiş, ikilbinin üzerinde birinci sınıfa ay
rılmış hâkim var. Bunlar sicillerinin, her seçimde 
birer 'birer, Hâkimler ve Savcılar Kurulunun ince
lemesi lazım. Bu zaman alır; kolay bir iş değil
dir. Bu itibarla, üç aylık süre yerindedir. 

Birinci sınıfa ayrıldıktan sonra en az üç yıl 
geçirilmesi... Bu üç yılı, beş yıla çıkarmak da bana 
göre biraz fazla olur. Ayrıca, birinci sınıfa ayrıl
mayı gerektiren nitelikleri yitirmemiş ibulunma kay
dı da vardır. Bu itibarla metin doğnıdur. 

Yalnız, Turhan Beyin önergesine katılıyorum. 
IBAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Komisyon, Turhan Güven'in önergesine 

iştirak ediyorlar mı?... 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI RİFAT 

BAYAiZIT — Katılıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyorlar. 
O hailde bir defa daha okutup, dikkate alınıp 

alınmamasını oylarınıza sunacağım. 
(Turhan Güven'in önergesi tekrar okundu) 
(BAŞKIAN — Bu önergeye Hükümet ve Komisyon 

katılıyor. Önergenin dikkate alınmasını kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

lîkinci takriri okutuyorum efendim. 
ABBAS GÖKÇE — Sayın Başkan, izin verir mi

siniz usul hakkında? 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Gökçe. 
ABBAS GÖKÇE — Benim önergem iki hususu 

ihtiva ediyor ve ayrı ayrıdır. 
(Birisi, üç ayın iki aya indirilmesi; değeri, üç yı

lın ibeş yıla çıkarılması. Bu konuda arkadaşların 
ayrı ayrı görüşleri, olabilir. Bu nedenle ayrı ayrı 
oylanmasını arz ediyorum. 

BAŞKAN — Önergeniz tek olduğuna göre bir 
usul zorluğu çıkabilir. Bir kere daha okutuyorum. 

(Abbas GÜkçe'nin önergesi tekrar okundu) 
(BAŞKAN — Komisyonun bir mütalaası var mı 

efendim?.. 
ADAUBT KOMİSYONU BAŞKANI RIFAT 

BAYAZIT — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Sayın Bakan katılıyorlar mı? 

ADAUBT BAKANI CEVDET MENTEŞ — Arz 
ettim efendim; katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Her iki hususa dayatılmıyorsunuz 
değil mi efendim?.. 

ADAUBT BAKANI CEVDET MENTEŞ — 
Evet Sayın Başkan. 

ABBAS GÖKÇE — îlkinden feragat ediyorum; 
İbeş yıllık olan oylansın Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Bininci fikradan vazgeçiyorsunuz; 
üç yıllık sürenin beş yıla çıkarılmasını teklif edi
yorsunuz. 

ABBAS GÖKÇE — Evet Sayın Başkan. 
IBAŞKAN — Arkadaşımızın bu teklifinin dik

kate alınmasını oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi, kabul edilen değişiklik önergesiyle Ko
misyona veriyorum efendim. 

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 adaylığım koyanlar 
arasından ikişer asıl ve birer yedek olmak üzere üçer, 
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İkinci Başkan ile ikişer asıl ve birer yedek olmak 
üzere üçer üyeyi Birinci (Başkanlık Divanı üyeliği 
için seçer. Seçilecek alanların tamamının bir oy pu
sulasında gösterilmesi suretiyle oy kullanılması 
mümkündür. Aday çıkmadığı ya da yeter sayıda 
başvuru olmadığı takdirde Başkanlar Kurulu tara
fından 'gizili oyla ve oy çokluğu ile adaylar dışında 
seçilebileceklerin üç katı olarak gösterilecek adaylar 
arasından 32 nci madde hükümleri uyarınca seçim 
yapılır. 

Birinci Başkanlık Divanına seçilenlerin görev 
süresi iki yıl olup ıbir seçim dönemi geçmeden yeni
den seçilemezler. 

İBirinci Başkanlık Divanı üyeliğine seçilen İkinci 
Başkan ve üyelerin seçim süresi dolmadan bu sı
fatları değiştiğimde Divan üyelilinden ayrılmış sa
yılırlar. 

İBirinci Başkanlık Divanı üyelilinin herhangi bir 
nedenle boşalması halinde onbeş gün içinde boşalan 
üyelik için seçim yapılır ve seçilen üye 'boşalan üye
liğin süresini doldurur.» 

İBAŞKAN — Madde üzerinde görüş 'bildirmek 
isteyen arkadaşımız?.. Yok. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

IMAODE 21. — 1730 sayılı Yargıtay Kanunu
nun 35 nci maddesi aşandaki şekilde değiştirilmiştlir: 

«Tetkik Hâkimleri s 
Madde 35. — Yargıtayda yeteri kadar tetkik 

hâkimi bulunur. Tetkik hâkimleri, meslekte en az beş 
yılımı doldurmuş hâkimler arasından yetkili kurullar
ca atanır. Atamalarda Birinci Başkanlık Divanının 
görüşü alınır. 

Atamanın gecikeceği ve tetkik hâkimime ihtiya
cın zorunlu bulunduğu hallerde, münhal bulunan 
tetkik hâkimliği kadrolarına, bu kadrolara atanmak 
niteliğine sahip hâkimlere yetkili kurulca geçici yet
ki verilebilir. 

Yukarıda fıkralar uyarınca atanan veya görev
lendirilen tetkik hâkimleri, kurul veya Daire Başka
nının gösterdiği lüzum ve iBirinci Başkandık Diva
nının kararı üzerine yetkili Kurulca Yargıtay dı
şında bir göreve atanırlar. 

Tetkik hâkimleri için sınıf ve derece alyırımı ya
pılmaksızın iki yılda bir, çalıştıkları kurum ve daire 
başkanları tarafından bir fiş doldurulur. 

Tetkik hâkimlerinin yükseltilmelerinde, Hâkim
ler Kanununun 39 ncu maddesinde yazılı nitelik
lerle birlikte, çalıştıkları kurum veya Daire Başkan-

I terinin düşüncelerini belirten belgeler de gözönünde 
ıtutulur. 

Tetkik Ihâkimlerinin Yargıtay hizmetlerinde ge
çirdikleri süreler hâkimlik mesleğinde geçmiş sayı
lır.» 

İBAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
arkadaşımız?... 

INECÎP BlLGE — Sayın Başkan, bir matbaa 
ihatası olacak herhalde; 35 nci maddenin ikinci satı
rında «Yetkili kurullarca atanır» ibaresi var. Bu 
«Yetkili kurulca atanır» şeklinde olacak herhalde. 

BAŞKAN — Evet efendim.. 
AHMET SENVAR DOĞU — Sayın Başkan, 

bir şey sormak istiyorum. 
İBAŞKAN — Buyurun efendim. 
AHMET SENVAR DOĞU — Efendim, mad-

I denin üçüncü fıkrasında «Tetkik hâkimleri için 
sınlf ve derece ayırımı yapılmaksızın iki yılda bir, 
çalıştıkları kurum ve daire başkanları tarafından bir 
fiş doldurulur.» diyor. 

Acaba bu bir tezkiye niteliğinde midir; yaptık
ları, çıkardıkları işleri gösterir bir program mı
dır?.. Bu konuda Sayın Bakandan bir açıklama 
yapmalarını rica ediyorum. 

Teşekkür ederim. 
İBAŞKAN — Ben teşekkür ederim, 
ISayın Bakan, bu noktayı açıklamanızı rica ede-

I rim. 
ADAUET BAKANI OEVDET MENTEŞ — Sa

yın Başkan, tetkik hâkimlerinin bulunduğu, çalıştığı 
dairenin başkanları, çıkardıkları iş miktarı ve işle
rindeki isabet, takrirleri neticesi aldıkları sonuçlara 
göre vardıkları isabet nazara alınarak bir fiş doldu
rulur. Terfi süreleri Kademe terfiinde bir yil, derece 
terfiinde de iki iyi! olduğu için, bu süreler içerisin
de başkanlar, bu esaslar dairesinde bir gizli fiş dol
dururlar. 

Açıklama bilmem tatmin etti mi? 
AHMET SENVAR DOĞU — Bu açıklamadan 

sonra bir sual daha aklıma geliyor, müsaade eder-
. misiniz?1 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
AHMET SENVAR DOĞU — Efendim; ne

den aynı şeyi üyeler için düşünmezler, tetkik hâ
kimleri için düşünürler? Üyeler için var mı efen
dim? 

ADAUET BAKANI OEVDET MENTEŞ — 
Üyenin terfii yoktur efendim. Son terfi yerine gel
miştir, onun terifii yoktur efendim. 

I Arz ederim. 
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'BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın GÖkçe< 
AlBRAiS GÖKÇE — Sayın Başkan, değerli ar

kadaşlar; 
Taşradaki foir sulh hâkimine, daha yeni, kuradan 

gitmiş bir hâkime tanıdığımız güvenceyi, Yargıtay' 
daki bir tetkik hâkiminden öyle ki, Yargıtay üyesi 
seçilme imkânını alabilmiş bir tetkik hâkiminden 
esirgiyoruz bu madde ile. Taşradaki bir sulh hâki
minin, bir hâkimim verdiği kararlar notlanıyor, no
ta göre terfii yapılıyor; terfiine esas, aldığı notlar, 
notların ortalaması oluyor. 

Yargıtaydaki üye adaylığıma kadar yükselmiş 
tetkik hâkimi, sadece iki yılda bir, belki de geçine-
mediği 'başkanının himmetine terk ediliyor. Geçine-
mediği başkanı bir tezkiye dolduracak, bir fiş dol
duracak, «Yetersizdir» diyecek ve meslekteki bü
tün istikbali sönlüp gideceik. 

Peki ne yapmak lazım? Danııştayda emsali var. 
Bir kişi belki zalim olabilir. flBen, böyle derken 
başkanlarımızı bundan tenzih ediyorum, başkanla
rımız ya da yüksek hâkimlerimiz böyle olamaz, 
ama salim bir sonuca varmak için en kötü ihtimali 
hesap etmek lazım) ama bir daireyi teşkil eden bir 
başkan, ve dört üyedir. Danıştayda her yıl bir baş
kan ve dört üye bu fişi doldurur, bu tezkiyeyi verir 
ve bunların ortalaması alınır, değerlendirilir Sicil 
Yönetmeliğine göre, terfii ona göre yapılır. Yoksa 
başkanla ters düşmüşse, aralarında şahsi bir şey 
olmuşsa, içtihat ayrılığı varsa ve başkan da, «Ye
tersizdir» dedi mi, bu zavallı hâkim öldü gitti. 

Saygılar sunarım. 

(BAŞKAN — Teşekkür ederim, 
Bir cevabınız olacak mı Sayın Balkan? 
ADALET BAŞKANI CEVDET MENTEŞ — 

Hayır efendim, açıktır. 
BAŞKAN — Şimdi bu maddenin taldili hakkında 

verilmiş iki önerge vardır. 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ENÎS MU-

RATOĞLU — Açıklama yapalım mı efendim? 
[BAŞKAN — Buyurun effcntilim. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ENİS MU-
RATOĞLU — Sayın Başkan, değerli üyeler; 

Efendim; Sayın Gökçe tarafından tenkit konusu 
yapılan adliyedeki terfi sistemi, en ciddi, en hakka
niyete uygun, en rasyonel terfi sistemidir. Şöyle ki, 
bahis buyurdukları sulh hâkimlerinin verdikleri her 
bir karar, Yargıtay'ın tetkikinden geçtikten sonra 
noıt alır. Bu notlar; orta, iyi, pekiyi derecesindedir. 

işte bu aldığı notlara göre de bir hâkim; adiyen, ter-
cihan veya mümtazen terfi eder, yani eseriyle değer
lendirilir. Bu bahis buyurdukları sulh hâkiminin du
rumudur. 

Bir de, karar vermeyen hâkim sınıfından olan 
kimseler vardır; yani o tetkik hâkimleri gibi, onlar 
da yaptıkları işlere göre, yani karar vermedikleri 
için, kararlan Yargıtay'dan geçmediği için, yaptıkla
rı işlere göre amirleri mevkiinde bulunan daire baş
kanları tarafından mesaileri değerlendirilir. Bunun 
dışında başka bir ölçü düşünülemeyeceği kanaatinde
yiz. 

Bir de, Bakanlıkta çalışan hâkimler vardır. Ora
daki tetkik hâkimleri de kendi mesaileri nazarı dik
kate alınarak genel müdürleri tarafından değerlendi
rilirler, terfie tabi tutulurlar. 

iBiz, Komisyon olarak da bunun dışında bir şekil 
göremediğimiz gibi, öteden beri Türkiyemizde yapı-
lagelen, olagelen sistem budur. Biz bunun tamamen 
doğru olduğu kanaatindeyiz, takdir sizlerindir. 

Saygılarımla arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Şimdi efendim, maddenin değiştirilmesi hususun

da verilmiş iki önerge var, onları sunuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Kanun Tasarısında, 1730 sa

yılı Yargıtay Kanununun 35 nci maddesinin değişik
liğine ilişkin 21 nci maddenin aşağıdaki biçimde de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Turhan GÜVEN 

Tetkik Hâkimleri a 
MADDE 35. — Yargıtayda yeteri kadar tetkik 

hâkimi bulunur. Tetkik Hâkimleri, meslekte fiilen 
en az sekiz yılını doldurmuş hâkimler arasından yet
kili kurulca atanır. Atamalarda Birinci Başkanlık Di
vanının görüşü alınır. 

Atamanın gecikeceği ve tetkik hâkimine ihtiyacın 
zorunlu bulunduğu hallerde, münhal bulunan tetkik 
hâkimliği kadrolarına, bu kadrolara atanmak niteli
ğine sahip hâkimlere yetkili kurulca geçici yetki veri
lebilir. 

Yukarıdaki fıkralar uyarınca atanan veya görev
lendirilen tetkik hâkimleri, kurul veya Daire Başka
nının gösterdiği lüzum ve Birinci Başkanlık Divanı
nın karan üzerine yetkili Kurulca Yargıtay dışında 
bir göreve atanırlar. 

Tetkik hâkimleri için sınıf ve derece ayırımı ya
pılmaksızın iki yılda bir, çalıştıkları kurum veya dai
re başkanları tarafından bir sicil fişi düzenlenir. 
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Tetkik hâkimlerinin yükseltilmelerinde, Hâkimler 
Kanununun 39 ncu maddesinde yazılı nitelikler ile 
birlikte, çalıştıkları kurul veya Daire Başkanlarının 
düşüncelerini belirten belgeler de gözönünde tutu
lur. 

Tetkik hâkimlerinin Yargıtay hizmetlerinde geçir
dikleri süreler hâkimlik mesleğinde geçmiş sayılır. 

GEREKÇE : 
Tetkik hâlkimlerin'in Yargı'taya atama biçimleri ve 

görevleri açıkça belirtilerek madde yeniden düzenle
miştir, 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Kanun tasarısında, Hükümet 

Teklifinin 21 nci maddesinde yer alan ve 1730 sayılı 
Yargıitay Kanununun 39 ncu maddesinin 4 numara
lı bendinin değiştirilmesine ilişkin olup, Adalet Ko
misyonunca metinden çıkarılmış bulunan hükmün, 
metne dahil edilmesi suretiyle ve Hükümet Teklifin
deki şekliyle kabulünü saygıyla arz ve teklif ede
rim. 

Turhan GÜVEN 
TURHAN GÜVEN — Sayın Başkan; teklif sa

hibi olarak (Okunan teklifin zaten okuma yeri bura
sı değildir) bendeniz o önergeden vazgeçiyorum. Şu 
anda ikinci olarak okunan önergemi geri alıyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Diğer bir değişiklik önergesini okutuyorum. 

Danışma .Meclisi Başkanlığına 
Tasarının 35 nci maddesinin 4 ncü fıkrasının; 

«Tetkik hâkimleri için sınıf ve derece ayırımı yapıl
maksızın iki yılda bir, çalıştıkları kurum ve daire 
başkan ve üyeleri tarafından bir fiş doldurulur.» şek
linde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Abbas GÖKÇE Ahmet Senvar DOĞU 

Remzi BANAZ 

BAŞKAN — Okunan önergeler üzerinde Komis
yonun mütalaasını rica ediyorum. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ENİS MU-
RATOĞLU — iştirak etmiyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet iştirak ediyor mu?.. 
ADALET BAKANI CEVDET MENTEŞ — İş

tirak etmiyoruz. 
iBAŞKAN — Önergelere HÜMümiet ve Komisyon 

Jş'tira'k etmiyorlar. > 
TURHAN GÜVEN — Sayın Başkan; müsaade 

eder nişiniz efendim, önerge sahibi olarak bir açık
lama yapmak istiıyoruım. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

TURHAN GÜVEN — Sayın Bakan, sayın üye
ler; 

îki önerge yüksek huzurunuzda ''birbirine karıştı 
ve önergelerin, de tabii önemi o ölçüde azalmış gö
ründü. Oysa, arz edeceğim şök'il'de sonucu görfürse-
niz herha'lde düşüncelerinizi değiştirme imkânı da 
hâsıl olacaktır. 

Bir ikıere, bendenizin verdiği birinci önerge tet
kik hâkimleri kısmımı ilgilendirmektedir. Redaksiyon 
hataları vardır. Daha evvel yapmış okluğum Kanıu-
nun tümü üzerinldeki konıuştmamıda bunlardan bir 
•nebze hahsötoiş ve bir lönıerige .vereceğimi beyan et-
mlişltim.1 

önergede, «Meslekte en az beş yılını», «Sekiz 
yılı» olarak değiştirmiş bulunmaktayım, Yargıtayda 
'görev ifa eden ıte'Jkik hâkimlerinin belirli ibiır huikuik 
'hillgisine salhllp olma'ları gerekmektedir. Örneğin, bir 
Birimci Ceza Dairesinde idam cezasına mahkûm 
edilmiş bir kişinin dosyasınıın, ağır cezada çalışma
mış olan bir tetkik hâkknıine incelettöirilmesinde ka
nımca isabet yokitur. O nedenle, belirli bir slüre mıalb> 
kemelerin çeşMÜ dallarında çalışan ve hukuk nosyo
nu teşeik'kiül efimiiş olan 'bir hâkimin Yargıtayda tet
kik hâkimi olarak görevlendirilmesinde biz yarar 
görürfüz. Bunun da süresi taraflım ıadan beş yıl ola
rak değil sekiz yıl olarak düşünıülımlüş'tür; tasvipleri
nize arız ederim. 

(ikincisi redaksiyonla iîgil'idir. «Yetkili kuruılılar-
ca atanır» denıMmekteydi. Daha evvel de arz ettim, 
açıkladımı, kurail tektir antik, Hâkimller ve Savcılar 
Yüksek KunuMdur, bu nedenle onu «Kurul» olarak 
değiştîirmöşıizdir. 

(Bundan başka; «Yukarıda fılkralar uyarınca» di
ye başlıyor fükra; bunu «Yukarıdaki fıkralar uya
rınca» olarak Hükümet metnine uygun hale getirdik. 
Zannederimi isabet vardır-

Yine Komisyon metninde ÇBir tabı hatası kabul 
ediiyoruım) «/Kuruımı» diye yazıfoııştur, «Kuıruil» ol
ması lazımdır. 

Bir de «IBir fiş doldurulur» cümlesini kulağa hfoş 
gelen 'bir cümle olaraık 'görmedim. Bir hâkim hak
kında fiş dölduruıliması.. Bendeniz Fişleme Genel 
ıMüdüriiiyüm bir noktada; Adili Sicil Genel Müdür-
M'ğü'nden yüce huzurunuza geldim. Orada sabıkalı
lar hakkında biz ıfiş doldururduk. O nedenle, Yüksek 
Yargı Organında glöreV a'llan bir bâlkiım hakkında «ıBir 
•siciil fişi düzenlenir» >şeMinde yeni bir düzenlemiş ya
pıldı; tasvıipleriniize arz etinim. 
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Bunların dışımda bir değişiklik yapiîmamtştır. 
Bendeniz (Zannederimi Sayın Başkandan mı geliyor, 
benden mi kaynaklanıyor, Komisyondan mı; anlaya-
mıadımı) «Komisyonun katılmadığını» beyan ettiler 
de. 

(BAŞKAN — Hayır, katıldılar. 
(ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ENİS 

MURATOĞLU — Hayır, katıldık. 

TURIHAİN GÜVEN — Katıldıklarını beyan edi
yorlar Sayın Başkanım, «'Katılmadular» denildi de 
o nedenle ısöz almak gereğini duydum. Katılıyodar-
sa zaten saygu duyarım. 

Bunun dışında, ikindi önergemiz 'Komisyonca Ta
sarı mıetn'inden çıkarılan bir maddenin tekrar Tasarı
ya konulmasına ilişkindi; onu geri aldım. 

Konu budur; arz eder, saygılar sunarım efendim. 
(1 Alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür eklerim, 
'Efendim, tereddüdü izale için arkadaşımızın Ko

misyonca iltihak edilen bu önergesini bir defa daha 
takdim ediyorum. 

'(Turhan Güvencin birinci önergesi tekrar okundu) 
BAŞKAN — Bu değiştirgeye Komıisyon katılmış-

ıtır. 
Bumun dikkate alınmasını kabul edenler,. Kabul 

etmeyenler.. Dikkate alınması kabul edilmiştir. Ko
misyona verilecektir. 

fenci önerge Sayın Abbas Gökçe'nindir. Bunu 
bir defa daha takdim ediyorum. 

(jÂlb'bas Gökçe'nin önergesi tekrar okundu) 
BAŞKAN — Sayın Komisyon bu hususa katılı

yor musunuz?.. 

ADALET KOM'ÎİSYONU BALKANI RJFAT 
BAİYAZET — IKatıllmryoruz. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyorlar mı?.. 
SADALET BAKANI CEVDET MENTEŞ — 

Katılmıyoruz. 
(BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılmıyor

lar. > 
Efendim Kom'isyonun ve Hükümetin katılmadığı 

bu önergeyi oylarımıza arz ediyorum:. Kabul eden
ler.. Kabul etmeyenler.. Kabul edilımemıiştir. 

Maddeyi kabul edilen değişiklik önergesiyle be
raber Komisyona takdim edeceğim 'efendimi. 

MADDE 22. — 1730 sayılı Yargıtay Kanununun 
42 nici maddesinin 1 nci, 5 nci, 6 ncı ve 7 nci fıkra
ları aşağıdaki ışekilde değişMrilmıiştir. 

«Yargıtay Birinci Başkanı, Başkanvekıilıleri, İkin
ci Başkanları, üyeleri ve bunlar dunımunda bulu-

namlar ile Cumhuriyet Başsavcısı ve Cumhuriyet Baş
savcı vekilinin görevleri «ile ilgili veya kişisel suçla
rından dolayı halklarında soruşturma yapılabilmesi, 
Birinci Başkanlık Divanının kararına bağlıdır. 

Ancak, ağır cezayı gerektiren suçüstü hallerinin 
hazırlık ve iük soruşturması genel hükümlere tabidir» 

'«Birinci Başkanlık Divanı; incelediği evrakı ek
sik bulursa soruşturmayı yapan Başkana tamamlat
tırır.» 

«Son soruşturmanın açılmasına gerek görmediği 
takdirde evrakın işlemden kaldırılmasına, aksi .hal
de son soruşturmanın açılmasına karar verir ve gö
revle ilgili 'suçlarda Anayasa Mahkemesine, kişisel 
suçlarda Yargıtay Ceza Genel Kuruluna tevdi oilun-
•mak üzere dosyayı Cumhuriyet Başsavcıllığına gön
derir. Evrakın işlemden kaldırılmasına dair verilen 
kararlar kesindir.» 

«Sanık, Ceza Genel Kurulunca verilen karara 
'karşı tefhim veya tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün 
içinde itiraz edebilir, itiraz, her ceza dairesıinin baş
kanı »ile dörder üyesinin katılmasıyla oluşacak kurul
da evrak üzerinde incelenerek kesin olarak karara 
(bağlanır.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüş bildirmek 
isteyen arkadaşımız var mı efendim?.. Yok. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.. 
Kabul etmeyenler.. Madde kabul edUm'işitir. 

MADDE 23. — 1730 sayılı Yargıtay Kanunu
nun 44 ncü miaddesi aşağıdaki şekilde değişıtiirilmüş-
tir : 

«Yayın Kurulunun Kuruluş Ve Görevleri : 
Madde 44. — Yayın Kurulu, yayın işleri ile 1*1-

ıgili konularda gerekli kararları vermek ve düzenli 
aralıklarla toplanıp çaılışm'ak üzere, Birinci Başkian,-
lılk Divanınca Yargıtay üyeleri arasından seçilen dört 
kişi ile Tasnif Kurulu Başkanından oluşur, Kurul 
kendi üyelerinden birini ıgizli oyla başkanlığa seçer. 
Üyelerin seçim süresi dört yıldır. Aynı kişiler yenliden 
seçilebilirler. 

Bu Kurulun görevleri şunlardır : 
a) Yargıtay Dergisirain yılın naniği aylarında ne 

şekilde çıkarılması gerektiği ve derginin nitelikleri 
hakkında her adli yılın (başında eylül ayı içerisinde il
ke kararları almıak ve yerine getirilmek üzere Birin
ci Başkanlığa duyurmak, 

b) Yargıltay Dergisine yayınlanmak üzere gön
derilen makale, çeviri, inceleme, derleme ve tanıtma 
yazılan ile yayınlanması istenen eserleri inceleyerek 
yayınlanıp yayınlanmayacağı ve yayımlama koşullan 
hakkında karar vermek, 
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c) Yargiıfaydakii kitaplıklar için Yayın İşleri 
Genel Müdürlüğünce satın alınmasında yarar gö
rülen kitapları saptamak, 

'd) Yabancı 'dillerde yazıllımııış esenlerle yabancı 
mahkeme 'içtihatlarımdan hanigillerinin Türkçeye çev
rilmesi gerektiğini ısaptamak, 

e) (Birimci Başkanlık Divanınca yayımla ilgili ola
rak verilecek diğer görevleri yapmak. 

Yayın Kurulu Başkan ve üyelerinin bu görevleri 
yargı görevlerinin bırakılmasını ve dairelerden ayrıl
malarını gerektürmez. 

Yayın Kurulunun verdiği kararların uygulanıma-
Bi, özetlli kararların zamıanMida düzenli olarak yayın'-
fanması koşulu İle sınırlı olmak üzere Yayın İşleri 
Müldürîlüğü birimli üzerinde Yayın Kurulu Başkanı
nın gözetim ve demetlim yetkisi vardır.»ı 

BAŞKAN — Madde hakkımda söz isteyen var 
mı efendim?.. 

Buyurun Sayın Bayer. 
MUHSİN ZBKlAft BAYER — Sayın Başkan, 

değerli üyeler; 
Efendim bu madde prensip itibariyle bir yönetme

lik maddesi. Ben bültü'n devlet dairelerinim bu tip ka
nunlarını tetkik ettim; hiç bir devlet dairesinde yayın 
.dergisinin hangi yılda yayınlanacağı, ne şekilde ya-
yınlanSacağı, nasıl yayınlanacağı1; bunforım hepsli yö-
>net!melik maddesi. (Bu 'bakımdan yönetmelik madde-
slinin böyle uzun uzun yazılmasında hiç b'ir 'fayda 
yok. Bu konuda bir önerim var. 

!Bir de yemi bir umum müdürlük daha teşekkül 
ediyor. Ona da dikkat ettinliz mi?., (c) Fıkrasımda 
Yargıtaydaki kitaplar için Yayın İşleri Genel Mü
dürlüğü kuruluyor. Onu da yeni öğrendik. 

Takririlm var efendim, 
Teşekkür ederim, saygılarımla. (Alkışlar).. 

IÖAŞKIAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Tutum, 
CAHİT TUTUM — Sayın Başkan, değerli üye

ler; 
'Benden önceki arkadaşımın değindiği noktaları 

aynen benimsiyoruım. Onlara ilave olarak şunları söy
leyeceğimi: Aslımda saygıdeğer bir teşkMâltıımızdan 
(böylesine tartışmalı (bir maddemin kamun metni içeri
sinde bize sunulmasını fevkalade yadırgadiğittiıı be-
lirtoeîk istiyorum. Yayın Kurulumun! görevleri, bun
lar tamamen idari, teknik teferruata taalluk eden ay
rıntılardır. IBumları bir yasa maddesi halime getirmek 
mûtat bir yol değildir. Biz bu türllü kanun sistemati
ği içerisinde ters düşen hükümleri ayıklamiak için bü

yük çaiba harcıyoruz. Büyük bir sayfa tuitan, yer tu-
ıtan böyle bir hükmün burada yer alması bence bü
yük .bir talihsizliktir, 

(Kuşkusuz, buradakli ıgörevlıerin önemsizliğini ile
ri sunmak lisitemliyoıruim. Yayın iş'lieri son derece önem
lidir; ama bütün bakanlıklar için söz konusudur bu. 
SBelIk'i biraz ondan fazla Yargıtaya, bu teşkilatımıza 
bir prim tanımış olsak bile, burada ayrıntılarıyla an
latılan şeylerin gerekçesi kesinlikia kabul edilebilir 
düzeyde değildir. 

Bildiğimiz gibi normlar hiyerarşisi içerisinde ya
sanın en başta yerli var. Yasayı bu derece <ez!ip bükme
ye hakkımız yok. Bu tür, idari teferruata müteallik 
olan şeyler 'tüzükle ve yönetmelikle düzenfenlir., Ana
yasamızın genel direktifi de bu doğrultudadır. 

Eğer burada bu maddenin getiriliş nedenli, yargı 
mesleği mensuplarının bazı idari görevleri yüklenme-
ÜerMn mümkün olmadığı nioktasuna inhisar ettirili
yorsa, küçüldük bir fıkrayla bu halledildbiliirdi, Ya
ni, hâlkim ve savcıların: .kemdi ana mesleki faaliyet
lerimden başka ikinci görev veya idari nitelikte düğer 
fahri veya fahri olmayan görevleri üsilenıemıeızıler şek
linde bir kuşku var ise, bunu dile getirebilir ve bir 
tek maddede hallederdik ve omdan sonra gelen tas-
riif kurulu ve benzeri birtakım idari ümitelerfin bura
da ayrıntılarıyla ortaya konmasına gerek yok. 

iKaldı ki, hepimizin bildiği ıgilbi Devlet teşkilatınım 
yeniden düzenlenmesine ilişkin çerçeve yasası ve 
onun için Meclîsimiizlden yetki 'isiteyen Yetki Kamun 
Tasarısı önlümüze gelmıiştir. Bakanlıkların ve kamu 
ikurum ve kuruluşlarının teşkilatlan bir bütün olarak 
ve iç örgütlenmeleri de dahil olmak üzere nasıl'yeni
den düzenleneceğini bu Yetki Kanunu ile vereceğimiz 
yetki ile belirleyeceğiz. 

Onun için böylesine önemli bir Kanunda ayrıntı 
sayılabilecek hülkümıler-lıe maddelerle Kanunu dol
durmak sanıyorum ki mutat bir yol olmadığı gibi, 
bugüne kadar bizim rastladığımız; kanun sistematiği
ne de fevkalade aykırıdır. 

Maddenin mümkünse tümünün Kanundan çıkarıl
masını teklif ediyorum .̂ 

Saygılar sunarım. ı(Alikışlar). 
BAŞKIAN — Teşekkür ederim. 
Efendim maddeyle ilgili bir önerge var, okutuyo

rum. 
Danışma Meclisi Başkamlığına 

Yayın Kurulunun kuruluş ve görevleriyle ilgili 
44'ncü madde hakkımda önerimi ekte sunuyorumı: 

Maddemin (Bu Kurumun görevleri şunlardır) 
başlığı ile Ibaşlayan (a) fıkrasından (e) fıkrasına ka-
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dar olan kısmı yönetmelikle ilgilidir. Bu bakımdan, 
•bu bölümlün çıkarılmasını ve madde 'gerekçes'inin 
olduğu gibi nakledliLmıesini ve yerime «Bu ıKurulun 
igörevleri Yargıtay Büyük Genel Kurulumda tespit 
edilir Ve bir yönetımel'iğe bağlanır» fıkrasınını konma
sını teklif ediyorum. 

ıSaygıılarla. 
Muhsin Zekai BAYBR 

BAŞKAN — (Bu teklif Ihaklkıında Komisyonun gö-
rüşünlü rica ediyorum. 

ADALET lKOM(HSYO;N>U BAŞJKANVElKtUt M. 
FEVZt UYGUNBR — Sayın 'Başkan, değerli üye-
ıler; 

Yargıitay (Kanunumun bu bölümü Yargıtayını Özel
liğimden kaynaklanan bazı bükümler ihtiVa etmek
tedir. Biraz eVvel ISayın Tutum arkadaşım, da de-

/•ğiridilen: Anayasada «Hâkimler kendilerinle kamunla 
verilen görevlerden Ibaşika görev 'kabul edemezler.» 
şeklinde bir Ihüküm vardır. 

Yargıtay, -takdir 'buyurursunuz ki, yayına en faz
la 'ihtiyacı olan bir müessesedir. Yanii, gerek (duş ya
yınlan, gerekse iç yayınları taklip etmek Ve bunlar
dan 'kendisime yararlı olanları tespit 'etmek ve 'bunla
rı satın almak birimci faaliyeti, ikinci faaliyeti de; 
Yargıtayın kemdi bünyesinde yapacağı yayımları dü
zenlemek Ve yayın faaliyetlerimi yürütmek 'şeklinde 
oluyor. Bu arada da Yargıtay Başkanın dan başlana
rak, Yargıtay üyelerine bir kışımı görevler Veriliyor. 
Gerek Yargıtay Başkanı, gerteks'e Yargıtay 'üyeleri hâ
kim niteliğini ihaiz oldukları ilcim, Anayasa hükmü
me göre kendilerine ancak 'kanunla görev Verilebilir. 
İşte bu, evVela 'kanunla bu görevi veriyor. 

Belki diğer kanunlarda biraz teferruata 'kaçılmış 
olabilir. Ancak, bunlarım kanunla düzenlenmesini da
ha yeğ bulmuştur ıgerek Hükümet, -gerekse Komis-
yonumıuz. Çünkü, Yargıtayca son derece önem veri
len bu yayı/n konuşumun kamumla düzenlenmiesi Idaiha 
uygun bulunmuştur, daha sağlam esaslara oturtul 
muştur ve hiç bir itiraza ve 'iltibasa mahal vermeye
cek bükümler tgetirilmiıştlr, bunların kabulünde büyük 
yarar bulunmaktadır, takdirlerimize arz ederim. 

Saygılarımla. 
/BAŞKAN — Teşiekkür ©derim. 
ISayın Bakanın 1da mütalaaları aynı istikamette 

ırii?.. 
ADALET BAKANI CEVDET (MIENTEŞ — Sa

yın Başkan, sayın lüyeler; 
Efendim, ben kıymıeitıli vakitlerimizi almamak"için 

fazla konuşmak istemiyorum. Sayım Uyguıner arka
daşımız açıkladılar. 
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Bu madde, Anayasanın 134 nıcü maddesinden 
kaynaklanmaktadır. Hâkim başka bir görev alamaz, 
özel 'bir görev alamaz, idari bir görev alamaz. Bu 
nedenle d'üzenlemmliştir ve yararlıdır. Tekrar ediyo
rum!: Bu madde, Anayasanın 1134 mcü maddesinin 
son fıkrasından 'kaynaklanmaktadır. Yayın kurulun
da görev alacak arkadaşlar, görev alacak kimseler 
Yargıtay üyeleridir. Bunlar hakim oldukları tiçin ida
ri bir görev alamazlar. Bu itibarla., kanunla düzenlen
miesi zorunludur. 

'«Genel Müdürlük», bana göre yanlış konmuştur. 
Hükümet Teklifimde yoktur. «Yayın işleri Müdürlü
ğü» 'olarak düzeltilmesi gerekir. 

Bu maddenin aynen kabulü düşüncesindeyim. 
Arz ederim. 

BİAŞKAİN — Teşekkür ederim. 
Efendim; 
lEVvela Sayın Muhsin Zekâi Bayer'in, bu Kamu

mun bazı fıkralarının çıkarılması hakkmldaki okun
muş olan takririni oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... (Kabul etmeyenler... iKa'bul edilmiştir elf eridim. 

Dikkate alınmak 'üzere maddeyle beraber Komlis-
yona tevdi ediyorum. 

MADDE 24. — 1730 sayılı Yargıtay Kanuınu-
rau'n 45 nci maddesi aşağıdaki şekilde dsğiştirilımiştir: 

«Karar Örmeklerimin Verilimıesi, Tasnif Kurulu ve 
Görevleri : 

Madde 45. — Birinci Başkanvekilleri ile ikinci 
Başkanlar, Genel Kurullardan ve dairelerden verilen 
ve yayınlanmasında yarar 'gördükleri kararlardan ikli 
örmeğimi, özetleriyle birlikte kararların verildiği tarih
ten başlayarak en geç bir ay için/de Yayın lîşleni Mü
dürlüğüne gönderilmelerini 'sağlamakla görevlidirler. 
Birinci Başkan bu ıgörevin gereği gibi yerine ıgetiril-
masimi demetler. Gönderilen kararların özetleriyle 
birlikte aymen yayınlanması zorunludur. 

Kararların tasnifi işleri, Birinci Başkanlık Divanı 
tarafından görevlendirilecek bir Yargıtay üyesinin 
başkanlığımda yeteri kadar tetkik hâkimlerimden olu
şan Tasnif Kurulu tarafından yapılır. 

Tasnif Kurulu Başkanı dört yıl için 'görevlendiri
lir. Süre bitiminde yeniden görevlendirilebilir. 

Bu Kurüîun 'görevleri 'şunlardır : 
a) 1 nci fıkra hükmüne 'göre Yayım 'İşleri Mü

dürlüğümden verilen karanları tasnif etmek, 
b) Uygulanacak tasnif ilkelerimi ve yöntemleri

ni, yapacağı inceleme ve araştırmalarla bilime uygun 
olarak saptamak., 
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tcra ve İflas Kanununun 14 nıaü maddesinin son 
fıkrası hükmlü bu madde doğrultusunda uygulanır» 

BAŞKAN — (Madde hakkında görüş bildirmek 
isteyen arkadaşımız var mı efendim?.. Yok. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum, Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Maddle kabul edilmiştir. 

MADDE 25. — 1730 sayılı Yargıtay Kanununun 
46 ncı maddesi aşağıdaki sakilde değiştirilmiştir ': 

ı« Yayın İşleri Müdürlüğü ve Görevleri': 
Madde 46. — Yargıtay Yayın İşleri Mlüdüriıü'ğü, 

Yargıtay kuruluşu gerişlinde 'Birinci Başkanlığa bağ
lı olmak üzere yükseköğrenim yapmış bir mlüdürün 
yönetiminde yeteri kadar müdür yardımcısı Ve me
murlardan oluşur. 

Yayın İşleri Müdürlüğünün Görevleri Şunlardır : 
a) Tasnif Kurulunca tasnif edilen Yargıtay lç-

tihaidı Birleştirme Genel Kurul ve daire kararlarını 
kanun, ;tüzük, yönetmelik ve 'diğer mevzuat maddele
rine 'göre karkara geçirmek ve fihristlerini yapmak. 

!b) Kararları ve özetlerini fihristleriyle, resmi 
külliyat olarak teselsül eden ciHSler halinde yayınla
mak, 

c) Yayın Kurulunca Türkçe'ye çevrlilmesfi sap
tanan yabancı dillerde yazılmış kitaplarla karaırların 
çeviri ve yayın üslerini yürü'ımek, 

d) Yayın Kurulunca saptanan kitapları satımı al-
ımak, 

»e) Yargıtay'daki dosyalama arşiv ve 'benzeri (iş
lerle 'ilgili araştırmalar yapmak ve yaptırmak, 

f) Yayınların dağıtım ve satıma ile İl'glilli Ibüflün 
işlemleri yapmak, 

g) Yayın (Kurulumun yayumla ilgili konularda 
aldığı kararlan yerine getirmek.» 

ıBAJŞKAN — 'Madde hakkında görüş bildirmek 
isteyen arkadaşımız var mı?.. 

MöHStN ZBKlAit BAYER — Var efendim, 
ıBAŞIKAN — ©uyurun, 
•MOHStN ZBKAIÎ BAYER — Sayın Başkan, de

ğerli üyeler; 
Bferidim; biraz evivel arz ettiğim gibi, bütün Dev

let dairelerinde yayın işleri müldürlüğüne ait iböyle 
bir madde yoktur. Hangisini tercüme edecek, nasıl 
edecek, kime âttinecek? Bunlar yönetmelikle oluşan 
işlerdir. Bu 'bakımdan bir önerim vardır. Bu madde
nin de yeniden redak'be edilmesini, biraz evvel kabul 
ettiğiniz, Genel Kurulun tasvibine sunulan maddeye 
uygun olarak bu maddenin de yeniden redakte edil
mesi liçin Komisyona havale edilmesini arz ©diyorum 
efendim. 

Teşekkür ©derim. 

ıBAŞKİA'N — önergeniz var mı? 
MUHSİN ZBKJAt ıBAYER — Veriyorum efen

dim. 
BAŞKAN — Başka söz isteyen arkadaşımız Var 

mu efenıdim, bu madde ile ilgili?.. Yok. 
'MUHSİN ZBKAIÎ BAYER — Komisyon kabul 

ediyorsa igeri çeksin efendim, 

(BAŞKAN — Maddenin bu şekilde döğişjtirilme-
sinli Komisyon kabul ediyor mu efenfdim?.. Eferidim, 
Komisyon, arkadaşımızın bu teklifi hakkında ne dü
şünüyor?.,. 

ADALET KOMlliSYONU B/ASKANlI RIFAT 
BAIYAZIT — 'Maddenin tamamen mi kaldırılması
nı listiyorlar? 

MOHSİN ZEKAİÎ IBAYER — Hayır, çıkartılma
sı değil 'efendim. 

44'raaü maddeye benzer 'şekilde yen'iden tedvin 
edilmesini istiyorum bu maddenin. Çıkartılmasını 
değil. 

ıBAŞKAN — Lütfen takririnizi getirin efendim. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI RIFAT 

fBAYAZIT — Mald'deyi geri alıyoruz efendim. 
'.BAŞKAN — Maddeyi 'geri alıyorsunuz. 
Bu sekilide arkadaşımızın vereceği takriri de ma

lumat için sunarız. 
(Madde 26 yi okutuyorum. 
MADDE '26. •— 1730 sayılı Yargıtay Kanunumun 

48 noi maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir ': 
«Döner Sermaye İşletmesi Yönetim Kurulu, Ge

nel Sekreterin başkanlığında kurulur. Döner serma
ye 'işletmesinin işlemleri her mali yıl sonunida IBıiriın-
ci Başkanlıkça denetlenir.» 

iBA'ŞtKAN — Madde üzerinde bir mütalaa var mı 
eff endim?.. 

MIUHİSİN ZBKAİ ıBAYER — Sual soracağım 
Sayın 'Başkanım. 

'BAŞKAN — IBuyurun. 

(MIÖHSİN ZBKİAİ (BAYER — Bf endim; 
Benim bildiği'me göre, Türkiye Cumhuriyeti Ma

liye Bakanlığı bütçesiyle ilgili büfiün (döner 'sermaye
ler Sayıştayca d'enetlenir. 

!Bu özellik nereden doğmuştur onu öğrenmek is
tiyorum? 

BAŞKAN — Lütlfen, Komisyonun mütalaasını 
rica edeyim. Yahut Sayın Bakanın mütalaasını rica 
ediyorum. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKlANVBKltlit M. 
'FEVZİ UYGUNıER — Sayın Başkan, .değerli üye
ler, 

— 376 — 
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Burada, ibu döner sermaye kurulu'şunum ayrıca 
Yargıtay Başkanlığınca denetleneceğini örtgöıtuyor. 
Sayıştayım denetlemesine mani değildir. Sayıştay yi
ne kendi denetlemesini yapacaktır. 

IBAŞKAN —- Evet. 
Buyurun efendim. 
MOHSÎN ZBKIAlt BAYER — Efendim,; 
'Ktomıisyon zannederim (bir zühul yapıyor. (Bura

da Kanunda açık ve tseçik olursa, artık Sayıştay bir 
daha denetleme yapamaz. 'Kanunıda 'ne yazılı ise, 
*odur. Eğer IKanunıda bir şey yazıl'mazsa Sayıştay oto-
matikman denetleme yapar. IBurada bunun gerekçesini 
işitiyorum. Yoksa 'ben, itiraz etmiyorum. Neden, ni
çin? Onu öğrenmek istiyorum. 

ıBAlŞjKİAN — IBuyurun efendim. 
AKİİİF BRIGİINAY — Sayın Başkan; 
Döner sermayeye ait hük'ümller Muhasebeyi 

Umumiye İKanumında vardır. 
Burada, döner sermayenin başında bir muhasip 

bulunur; mesul muhasip. Bütün hesaplarını o dlüzen̂  
ler ve Sayıştaya karşı da odur mesul olan. O itibarla 
mali anlamda denetıim Sayıştayın; ama 'diğer anlam
da bazı denetimini pekâlâ Yargıtay yapabilir. 'Eğer 
buradaki denetimden maksat mali bir denetimin dı
şında diğer hareketleri denetlemek istiyorsa», o ba-
Ikıımdan kalmaısı faydalı olur derim. Bu itibarla tas
hihi suretiyle maddenin kalmasında fayda vardır., 

BAŞKAN — 'Maddenin devamını, kalmasını 'isti
yorsunuz? 

AKÎF EROİNAY — Düzeltilerek kalsın. 
BAŞKAN — Komisyonun görüışünü rica elde

yim. 
ADI ALET IKOMIÎISYONU BAŞKANVHKİlIJÎ M. 

FEVZİ UYGUNER — Sayın Başkan, değerli arka
daşlarım. 

M'üzakere konusu edilen madde, sadece bir fıkra 
eklenmiesini öngörmekıted'ir esas maddeye. Esas mad
dede, zaten son fıkra var, eğer onu arlkadaşlanımız 
tetkik buyunmuşilarsa gömeceklerdir ki, «Döner ser
mayenin ,yıllık bilançoları, gider belgeleriyle birlikte 
mali yılın bitiminden itibaren 4 ay içinde Sayıştaya 
ve bilançonun bir örneği de Maliye Bakanlığına gön
derilir» diyor. Zaten meri olan Kanunun maddesi 
bu hususu organize ediyor. Bir fıkra ekleniyor, Yar-
gutay Başkanına da 'burada bir denetim yetkisi veri
yor. Mesele bundan ibarettir, saygılar sunarımı. 

MUJHSfN ZtiKAÎ BAYER — Efendim, teşekkür 
ederim. Önergemi geri alıyorum. 

(BAŞKAN — Geri alıyorsunuz?.. 
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Takriri geri aldığına göre maddeyi oyunuza su
nuyorum. Kalbul edenler... (Kabul etmeyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

Ofl nci maddeyi «okutuyorum. 
MADDE 27. — 'H7I30 ısa yılı Yargıtay Kanunumun 

49 nou maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiiştiri'1'mi'şti'r •: 

«Yargötayda adli araverme sırasında dava ve iş
leri ıgörmek için bir hukuk, bir ceza olmak üzere iki 
nlöbeflçi daire kurulur. Hukuk Genel Kuruluna ya
pılan «tehiri icra istemleri nöbetçi huikuık dairesince 
incelenerek karara bağlanır.:» 

BAŞKAN — Madde hakkında bir ıgöıtüş var mı 
eferidim?.. Olmadığına 'göre maddeyi oyunuza sunu
yorum. IKabul edenler... 'Kabul etmeyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

•28 nci maddeyi okutuyorum, 
MAlDDE 28. — İI730 sayılı Yargıtay /Kanununun 

50 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmliştir : 
«Yargıtay İç Yönetmeliği : 
Madde 50, — Yargıtay'daki kurullarım ve üye

lerin, tetkik hâkimleri ile diğer personelin bu Ka
nunda gösterilmeyen 've bu Kanuna aykırı düşmeyen 
görev ve yetkileriyle çalışma usulleri, seçimlerin yö
netimi, 'tutulacak defterler, kullanılacak basılı kâğıt
lar, kanun hükümleri çerçevesinde Yargıtay İç Yö
netmeliğinde düzenlenir. Yargıtay iç düzenini ve bu 
Kanunun uygulanmasını tç Yönetmelik sağlar.1» 

BAŞKAN — Madde 'üzerinde 'bir görüş var mı 
efendim?.. Buyurunuz 'efendim. 

MOHSfN ZEKAt IBAYBR — Sayın Başkanı, de
ğerli Üyeler; 

Efendim, biraz evvelki maddelerde, bu iKanunda 
bir basikının ve •tercümenin nasıl yapılacağına kadar 
detay varken burada detay yok. Bu yönetmeliği kim. 
yapacak, nasıl yapılacak, kim tasdik edecek, nasıl uy
gulamaya konacak, kim kontrol edecek? Bunları lüt
fen (Komisyon ve Hükümet açıklasın efendimi. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, 
Buyurunuz Sayın Tutum. 
OAHfcT, TUTUM — Değerli Başkan, saygıdeğer 

Üyeler, 
Bu Yasada birkaç kez rasladığım ve aslımda hu

kuk literatüründe tartışmalı olan, ha'tta ekseriyetle 
benimsenmeyen bir deyimi ya da bir kavramı zorla 
yasalaştırma gibi bir endişe seziyorum. IBu da «İç 
Yönetmelik» deyimidir. Neden böyle bir deyimi kul
landığımı bilemiyorum. Çünkü, her hangi bir yerde 
buna ait bir atıf yok. Bildiğimiz gibi, Anayasamızın 
113 ncü miaddesinde, «'Bakanlıklar ve Kamu Tüzel-
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kişileri kendi görev alanlarını ilgilendiren kanunların I 
ve tüzüklerini uygulanmasını 'Sağlamak 'üzere ve bun
lara aykırı lolmamak şartıyla yönetmelikler çıkarabi-
liıiler. Ycmettmeİikfer, Resmi Gazete ile yayınlanır.» 
Burada «ıîç Yönetm'elik» idJiye bir söz yok. îç yönet-
•mıelik, dış yönetimelik diye bir söz yok. Yalnız (hukuk j 
literatürün de yönetmdiklerim genellikle iki »grupta I 
ımiütalaa eiİildiğini görüyoruz. «Biri, Anayasamın 113 I 
mcü maddesinde sözü edilen uygulama yönetımıellikle- I 
ridir. 

İkincisi ise, adı ne 'olunsa olsun, ister yönerge, is- I 
iter iç yönerge, 'hangi deyimi, hangi sıfatı kullanırsa- I 
nıız kullanınız, doğrudan doğruya o kurumun içişle- I 
;ririi iligiiandıiren Ve üçüncü şahısları hiç ilgilenidirımie- I 
yen ve ayrıntıya Ve teferruata taalluk eden birtakım 
hususları düzenleyen idari metinler. IBu metinlere iç I 
yönetmelik sıfatını takarsanız, veya başka bir sıfat I 
takarsanız, ola ki, Resmi Gazete yayımlamaktan kur- I 
tarmıış olursunuz. Eğer maksat bu ise, fevkalade sa- I 
kımcalı Ve şiddetle karşı çiktığum bir konudur. ÇÜn- I 
kiü, burada sözü eldilen bir uygulama yönetoelıiğidir, 
'üstelik, iç yönetimelik de değildir. 'Bu 'Kanunun en I 
önemili büküm'terinin naısul' uygulaımaya konulaca
ğını burada 50'nc'i madde zikretmektedir. İç yönet
imdik demek suretiyle başkalarını hiç ilgilendirmez, I 
'gerekirse yayınlamıayız bunu, kendi aramızda, kendi 
iç işimizi ilgilendiren bir gemelge veya genel tebliğ Ve
ya genel bir idari metinden ibarettir, yalnız kendi 
personelimizi ve teşkilatımızı ilgilendirir şeklinde 
bir yargıya dayanıyorsa bunu kesinlikle kabul ddeırae-
yiız. I 

Anayasa gayet açık bir sekilide yönetmelik ıdeyi-
mlini kullanmaktadır. Yömetmdik te ister iç, ister dış 
hanigi sıfa'tı takarsanız takın, mutlaka yayınlanimak I 
zorundadır. Doktrinde iç yönetimdik, tebliğ, genelge 
gibi bazı düzenleyici idari işlemlerin yayımlanmasınıni I 
zioruniu 'olmadığı ısavumulımaktadıır. Eğer bu savunma
nın arkasına sığınılarak iç yönetmdik .deniliyorsa I 
lütfen arkadaşlar bunu (yönetmelik diye değiştirelim, 
bu yayınlanmalıdır ve «Yönetmeliktir» esas lo'lan. 
Bumun dışındaki tabirler, başka bir makısaidi yoksa 
gereksizdir. Zaten herhangi bir kamu .tüzelkişisi Veya 
bakanlık kem'di içışilerimi ilgilendiren ve kendi perso- I 
nelıİni ve teşkilatını doğrudan doğruya ilgilendiren 
her tiürlü düzenlemeleri yapar, ismini ne takarsa tak- I 
sın ve omları yayımlamak da zorunda değilldir; ama 
böylesine önemli bir Kanunda belli hususlarım dü-
zenlemm'esine yönelmiş olan bir idari düzenlemenin j 
mutlaka yönetmelik biçimimde elması gerekir. i 

Saygılar sunanım. (Alkışlar). I 
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BAŞKAN — ıBaşka bir görüş var mı 'efendim?.. 
Yok. 

O halde 'Komisyonun mütalaasını rica ediyorum 
arkadaşımızın konuşması 'üzerine. Buyurun efenldlim. 

ADALET 'KOMİSYONU BAŞIKANI RIFAT 
iBAlYAlZn — Sayım Başkanım; 

Bu yönetmelik, Yargıtay Genel 'Kurulunca mü
zakere edilip -ve kabul edildikten sonra Resmi Ga
zetede yayınlanır. Nitekim!, Yargıtay (Kanununun 
geçici 6'ncı maddesinde «'Bu Kanunda yapılKmaisı ön
görülen yönetmelikler, en az üç ay içinde hazırlana
rak yürürlüğe konur:» der. Nitekim, daha önceki 
Yargıtay Kanununa göre de, yönetmelik hazırlanmış, 
iç yömetmdıik hazırlanmış, Yargıtay Genel Kurulun
da uzun boylu müzakeresi yapılmış, kabul edindikten 
sonra Resmi Gazetede de yayınlaııımıştır. Bu, Yar
gılayın iç çalışmalarıyla ilişkindir. 

Takdirlerinize arz ederim. 
ıBA'ŞKAN — Teşekkür ederim. 
CAHİT TUTUM — Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
CAHİT TUTUM — Acaba Komisyon «iç» söz

cüğünü geri alıyorlar mı?., 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI RIFAT 
BAYAZIT — Efendim, halen 1973'de kabul edilen 
meri kanunumuzda da iç yönetmeliktir. Bir kargaşa
lığa meydan vermem ek için, aynen kalmasını arzu 
ediyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Kantarcıoğlu. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Efendim, eğer 
1730 sayılı Kanunun diğer maddelerinde «îç yönet
melikten» balhsedülmiyorsa 657 sayılı Devlet Me
murları kanununun özel maddesi «Görev ve çalış
mayla» ilgilidir, «görev ve çalışma yönetmeliği» ta
birini kullanmak mümkündür efendim. 

ıBAŞKAN — Teşekkür ederim. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI RIFAT 

iBAYAZIT — Bütün 'maddelerimde var, aynı şekilde 
geçen maddelerde de var yine iç yömetmdiktir efen
dim. Eski maddelerde, değişmeyen maddeler de iç 
'yönetmeliktir. 

ADALET BAKANI CEVDET MENTEŞ — 
Sayın Başkan, müsaade eder misiniz... 

IBASKAlN — Buyurun efendim. 
ADALET BAKANI CEVDET MENTEŞ — 

Efendim, eski metinde, 1730 sayılı Yargıtay Kanu
nunun 19 ncu maddesinin 6 ncı bendinde, «Yargıtay 
'iç Yönetmeliğimi yapmak ve gerektiğinde değiştir-
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mek.» Bu, Yargıtay Büyük Genel Kurulunun gö
revleri arasında konmuştur, aynen tabir böyle. 

Yine değiştirilmeyen 51 nci maddesinde, «Bu 
Kanun hlüıkümlerine göre alınacak ilce kararları ve 
yapılacaik yönetmelikte içtihadı birleştirme 'kararları 
Resmi Gazetede yayınlanır,» hükümleri var. Bu iti
barla îç Yönetmelik tabiri 'buradan alınmıştır, bun
dan esinlenmektedir. Metin olarak aynen kabul edil
melidir. 

BAŞKAN — Bu şekilde, maddeyi oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... 

CAHİT TUTUM — Önerge var efendim. 
İBAŞIKİAN — Hangi önerge efendim?. Şu ana 

kadar gelmedi, lütfen getirin efendim. 
Başkanlığa 

(28 nci madde ile değiştirilen 50 nci maddede 
yer alan «İç Yönetmelik» deyiminin «Yönetmelik» 
olarak değiştirilmesini saygıyla arz ve teklif ederim. 

Cahit TUTUM1 

IBAŞKAN — Madem kaifi derecede fikir teatisin
de bulunduk, onun için oyunuza sunuyorum efen
dim. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI RIFAT 
IBAYAZIT — Sayın Başkanım, arz ettik, 'bütün geç
miş maddelerde de iç Yönetmeliktir. 

(BAŞKAN — Yani iştirak buyurmuyorsunuz ibu 
teklife. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI RIFAT 
ıBAYAZIT — Evet Efendim. 

IBAŞKAN — Sayın Bakan da iştirak etmiyorlar. 
AKİF ERGİNAY — Önerge üzerinde söz isti

yorum Sayın Başkan. 
IBAŞKAN — Takrir üzerinde mi konuşmak isti

yorsunuz?.. Buyurun efendim, 
AKİF ERGİNAY — Sayın 'Başkan, Cahit Tutum' 

un söyledikleri doğrudur, İç Yönetmelik diye 'bir şey 
yok, iç çamaşır gibi bir şey yok. Bu itibarla bu keli
meyi burada halen eski hatayı âdeta teyiden söyle
mekte mana yok. Biz bunu yeni şekliyle kabul ede
riz, yarın yine bu Kanunun bazı bükümlerimi de
ğiştirmek için yahut kaldırılması için bir teklif ge
lir ve bunu o 'zaman düzeltebiliriz hepsini; ama ha
kikaten ne Anayasada, ne de diğer kanunlarda olma
yan bir deyimi buradan kaldırmak faydalıdır. Bu iti
barla, bir hatanın tekrarı anlamında karar vermek 
de doğru olmaz. Sayın Komisyonun buna iştirakini 
rica ediyorum. 

IBAŞIKAN — Buyurun Sayın Doğu. 
AHMET SENVAR DOĞU — Sayın Başkan, de

ğerli arkadaşlarım; 

Bir haşiv maddeyi tartışıyoruz. Demin Komisyon 
temsilcisi arkadaşımız, Kanunun 1933 senesinde ka
bul edildiğinden 'bahsettiler. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI RIFAT 
BAYAZIT — 1933 değil, 1973. 

AHMET SENVAR DOĞU — Öyle de olsa yine 
de hata vardır, o zaman 1973'te düzenlendiğinde o 
büküm Anayasaya aykırı olarak girmiştir, 1961 
Anayasasına aykırı olarak girmiştir. Haşiv bir mad
dedir, onun için fırsat düşmüşken düzeltilmesinde 
Büyük yarar görmekteyim. 

IBunu arz ettim, teşekkür ederim. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI RIFAT 
BAYAZIT — Sayın Başkan..< 

MUAMMER YAZAR — Sayın Başkan... 
ıBAŞKAN — Sayın Komisyon, bir mütalaa da

ha var, hepsine birden cevap verirsiniz, 
'Buyurun Sayın Yazar. 

MUAMMER YAZAR — Sayın Başkan, ben 
Yargıtaydayken bir de Yargıtay Personel Yönetme
liği vardı. İç Yönetmelik, dairelerin kazai çalışma
larına müteallik bir yönetmelikti diye hatırlarım. 
Beyefendilerin temas etmek istedikleri bu Personel 
Yönetmeliğidir zannederim. Eğer sonradan Personel 
Yönetmeliği kaldırılmışsa bendeniz onu bilemiyo
rum. Bu kelime ikisini birbirinden ayırabilmek için 
konulmuştur sanırım, kalmasın'da bir zarar yoktur. 
(Alkışlar) 

(BAŞKAN — Buyurun Sayın Kırcalı. 

SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Efendim, 
Sayın Erginay'a karşı söyleyeceğim, affedersiniz. 
«İç Yönetmelik deyince iç çamaşırı hatırlıyorum» 
dediler, itiraz ediyorum buna tabii. Biz Mecliste İç
tüzükle çalışıyoruz, Anayasanın 85 nci maddesinde 
de yine içtüzük var. Sayın Yazar'ın da belirttiği gibi, 
Yargıtayın iç çalışmalarıyla ilgili kendi bünyesi içe

risinde, mahkemeye intikal etmeyen, bugün içerisin
de bir yönetmelik olduğu için, bence kalmasında hiç 
bir mani yok. Anayasamızda da bunu engelleyen 
(hiçbir hüküm yok. Ben arkadaşlarımın hiçin ısrar 
ettiklerini anlayamadım, saygılar sunarım. (Alkışlar) 

IBAŞKAN — Buyurun Sayın Banaz. 
REMZİ BANAZ — Ben burada Sayın Yazar'ın 

belirttiği personelle ilgili konular da bu iç yönetme
likte belirtilmek isteniyor ve düzeltilmek isteniyor; 
o nedenle iç yönetmelik amacından saptırılıyor ka-
naatındayım, yönetmelik olarak değiştirilmesi gere
kir. 
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'NECİP BİLGE — Bu hususta söz istiyorum Sa
yın Başkanım. 

IBAŞKAN — Buyurunuz Sayın (Bilge, 
NEClP BİLGE — Sayın Başkanım, sayın arka

daşlar; 
Anayasanın bu husustaiki maddesi: '«'Yönetmelik

lerin Bakanlıklar ve kamu tüzelkişilikleri tarafından 
çıkarılacağına» amirdir. Yönetmelik, «Tüzelkişiliği 
haiz olan kamu kuruluşları tarafından» demekte
dir. Bu bakımdan ele aldığımız takdirde, iç yö
netmelik tabiri burada doğrudur; çünkü Yargıtayın 
ayrı bir tüzelkişiliği yoktur. Tüzelkişiliği olmadığı 
için yönetmelik çıkaramaz; ama bir iç yönetmelik 
çıkarabilir. 

Nitekim, Ordu'da da iç hizmet talimatnamesi 
vardır veya iç hizmet yönetmeliği vardır, iç hizmet 
'Kanununa istinaden. Orta da iç hizmet tabiri, yani 
iç yönetmelik talbiri kullanılmaktadır. 

(Ayrıca özel kuruluşlarda da, bazı kuruluşlar 
bakımından tüzelkişiliğe haiz veya değil o ayrı, iç 
yönetmelikler yapılabilir. 

.Bu itibarla buradaki ifade yerindedir, aynen 
muhafazası uygun olur, Sadece yönetmelik dersek, 
o zaman Anayasaya aykırı olabilir. 

IBAŞKAN — Teşekkür ederim. Efendim, zan
nediyorum kafi bir vuzuha Yüksek Heyet varmış 
(bulunuyor. Şimdi teklifte iç yönetmelik 'tabiri yerine 
sadece «yönetmelik» denmesi ileri sürülmektedir. 

(Başka bir mütalaa var mı efendim? Lütfen yeni 
Ihir fikir varsa onu ileri sürmenizi rica ediyorum. 

CAHİT TUTUM — Benim var Sayın Başkanım. 

IBAŞKAN — Buyurunuz Sayın Tutum. 
CAHİT TUTUM — Sayın Başkan; 
Anayasanın 113 ncü maddesinde sözü edilen ba

kanlık veya tüzelkişiliği haiz kurumların yönetmedik 
çıkarma yetkisi mefhumu muhalifinde, yalnız bun-' 
lar yönetmelik çıkarmıyor, çıkarabilir şeklinde yo
rumlanamaz. Ne Anayasa Mahkemesi içtihatlarında 
buna rastlarsınız, ne de doktrinde. Genellikle idare 
hukukuna baiktığınız zaman, burada sayılanların 
dışında pekâlâ diğer daireler de kendi yönetmelik
lerini çıkarabilirler, yönetmelik çıkarmaktadırlar ve 
yayınlanmaktadır, iç ve dış diye tefrik ötmeye gerek 
yoktur. 

Saygılar sunarım. 
(BAŞKAN — Efendim, şimdi vuzuha varan bu 

noktayı yüksek reyinizle halledeceğiz. Verilmiş olan 
yazılı önergede «iç» kelimesinin çıkartılarak, yönet
meliğin sadece muhafaza edilmesi teklif ediliyor.: 

Bunun dikkate alınmasını reyinize arz ediyorum 
efendim. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmemiştir ©fendim. 

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

IMADDE 29. — 1730 sayılı Yargıtay Kanunu
nun 52 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 

/«Adalet Yılının Açılması : 
IMadde 52. — Her Adalet Yılı, Ankara'da Yar

gıtay Birinci Başkanının söylevi ile açılır. Sepim ya
sakları, Adalet Yılının açılış törenlerine engel ol
maz. 

ıBirinci Başkanın yokluğunda bu görev, Birinci 
Başkanvdkillerinin kıdemlisi tarafından yerine geti
rilir. 

Açılış söylevinin metni ve tören gündemi üze
rinde daha önceden Başkanlar Kurulunun dü
şüncesi alınır.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde mütalaa var mı 
efendim? Buyurun Sayın Baıyer, 

MUHSİN ZEKAl BAYIER — Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlar; 

Efendim, Danışma Meclisinin esas görevi Ana
yasa yapmak. Halbuki burada Anayasa ile ilgili bir 
fıkrayı da kabul ediyoruz. Şöyle ki; «Seçim yasak
lan Adalet Yılının açılış törenine engel olmaz.» Bi
zim bu konuda Anayasaya hangi maddeyi koyaca
ğımız daha belli değil ki... Ne söyleyeceğiz? Seçim 
yasakları olduğu zaman Devletin bütün müesseseleri 
duracak; Yargitay da Devletin bir müessesesidir. 
Bu bakımdan, seçim yasağında Yargıtayın bir tören 
yapmasını ben uygun görmüyorum; çünkü Anaya
sada bu konudaki fikirlerimiz kristalleşmiş, belir-
İenımıiş değil; birinci konu bu. 

Ilkinci konu ise; Yargıtay Türkiye'nin yüce bir 
kuruluşudur, nasıl olur da Hükümetten söz alır?.. 
Maddenin en sonunda şöyle bir hüküm Var: «Açılış 
töreninin metni ve tören gündemi üzerinde daha ön
ceden Bakanlar Kurulunun düşüncesi alınır...» Baş
kanlar Kurulunun düşüncesinin alınması... («iBakan-
lar Kurulu değil; Başkanlar Kurulu» sesleri) 

özür dilerim, geri alıyorum; tamam. «Bakanlar 
Kurulu» diye okudum. Onun için geri alıyorum. 

(Bu durumda, birinci konuda hem Hükümetten, 
(hem de Komisyondan mütallaaılarını arz ediyorum. 

IBAŞKAN — Lütfen Komisyonun mütalaasını 
alalım. 
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ADALET KOMİSYONU BAŞKANVEKÎLÎ M. . 
FEVZİ UYGUNBR — Sayın Başkanım, değerli ar
kadaşlarını; . I 

IBu madde zaten meri Kanunda vardır; fakat 
•burada bazı tereddütlerin giderilmesi için yeni 'bir 
şekil verilmek istenmiştir. «Her Adalet Yılı, Anka
ra'da Yargıtay Birinci Başkanının söylevi ile açılır.» I 
Zaten (bu teamül halindedir; bunu yasallaştırıyöruz. 
«Seçim yasaklan, Adalet Yılının açılış törenlerine 
engel olmaz» Uygulamada bu hususta tereddütler I 
olmuştur. Ben hiçbir Anayasanın, Yüksek Yargı 
Organının Adalet Yılının açılış törenlerin© bir 
yasaklama getireceğini tasavvur edemiyorum. I 

Kaldı ki, bu, Anayasa konusu değil; olsa olsa 
Seçim Kanunları konusu olur. I 

ıBu balkımdan hiç bir sakınca olmaması gerekir. I 
Maddenin geri tarafına hiçbir itiraz olmadığına I 

göre, maddenin aynen kabulünü arz ediyorum. I 
Saygılarımla. 

(BAŞKAN — Sayın Balkanın mütalaalarını istir
ham ediyorum. 

ADALET BAKANI CEVDET MENTEŞ — 
Efendim, Komisyonun düşüncesine 'katılıyorum; 
'teamülden gelen bir şey, bir aksaklık doğdu. 

Şimdi, Adalet Yılı açılış töreni seçim yasakları 
dönemline rastladığı takdirde, Danıştay kararıyla. I 
oldu: Seçim yasakları içerisine girer. «Yargıtay Baş
kanının söylevi de bir törendir (yahut yapılan bir 
tJörendir.) Bu itibarla seçim yasakları içerisine gi
rer» diye bir kararı üzerine, devamlı yahut iki yıl
da, dört yılda bir bu tören yapılamadı. Bu zorun-
luk nedeniyle bu hüküm getirildi. Bana göre doğ
rudur; seçim yasakları mani olmamalıdır Yargıtay 
'Başkanımın söylevine. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. Vuzuh hasıl ol
duğunu zannediyorum. Maddeyi oyunuza sunuyorum 
efendim. KaJbul edenler... I 

(MEHMET VELİD KORAN — Bir dakika efen
dim. («Oya sunuldu» sesleri) 

(BAŞKAN — Efendim, sualler cevaplandırıldı. 
Mamafih siöz alan arkadaşımız buyursunlar efen
dim. 

MEHMET VELİD KORAN — Efendim, mad
denin esasına diyeceğim yok; yalnız dili yabancı. 
«Söylev» diyor. 'Bu söylev nereden çıktı?.. Şimdiye I 
kadar hüçbir kanunun içerisinde söylev diye bir ke
lime geçmedi. «Açılış (konuşması» diyelim. (Alkışlar) 
Anayasamızda da bu «Söylev» kelimesi yoktur. E, ne
reden çıktı? Kanunun üslubuna uygun olarak, «Açılış | 

. konuşması yapar» diyelim, «Konuşma yapar» diye-
j l'im... 

IHAŞKAN — Komisyon ne düşünüyor bu konuda? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI RIFAT 

BAYAZIT — Önergeleri yok. Maddenin aynen ka-
I bulünü istiyoruz; katılmıyoruz teklife. 

'BAŞKAN — Önergeniz bulunmadığı Ve Komis
yon da katılmadığı idin..., 

MEHMET VELİD KORAN — Bir dakika efen-
I dim, önerge yazalım. 

IBAŞKAN — Önerge gelecekse lütfen, lütfen... 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI RIFAT BA

YAZIT — Sayın Başkan kabul ediyoruz, «Konuşma
sıyla açılır» şeklinde değiştirilmesini kabul ediyoruz. 

ADALET KOMİSYONU ÜYESÎ BEKİR SAMlt 
DAÇE — Efendim, Komisyon tdkalbbül etmiştir bu 
itibarla önergeye ihtiyaç yoktur. 

^BAŞKAN — Komd'syon mutabakatını bildirdiği
ne göre ayrıca önerge vermekten vazgeçiyor musunuz? 

MEHMET VELİD KORAN — Vazgeçiyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Oldu efendim. 
Efendim, maddeyi bu müzakerelerin ışığı altın

da ve yapılan düzeltmeyle oyunuza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştlin 

Maddeyi yeni şekliyle bir kere daha osuruyorum. 

MADDE 29. (— 1730 sayılı Yargıtay Kanununun 
52 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Adalet Yılının Açılması : 
Madde 52. — Her Adalet Yılı, Ankara'da Yar

gıtay Birinci 'Başkanının konuşmasıyla açılır. Seçim 
yasakları Adalet Yılının açüış törenlerine engel ol-

I maz. 
Birinci Başkanın yokluğunda bu görev, Birinci 

Başlkanvekillerinin kıdemlisi tarafından yerine getiri
lir. Açılış konuşmasının metni ve tören gündemi üze
rinde daha önceden Başkanlar Kurulunun düşüncesi 

I alınır.» 

'BAŞKAN — Bu şekilde kabul buyurmuş oldunuz 
efendim. 

Devam ediniz. 
MADDE 30. — 1730 sayılı Yargıtay Kanununun 

53 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmişDir : 
«Hukuk Dava Dosyalarının Yargıtaya Gönde

rilmesi : 
Madde 53. — Adliye mahkemelerinden Yargıtay 

Hukuk Dairelerine temyiz incelemesi yapılmak üze
re gönderilecek dava dosyalarının temyiz dilekçesinde 

I gösterilen daire ismi ile bağlı kalınmaksızın mahkeme 
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hâk'imi tarafından Başkanlar Kurulunun bu konu'd'a I 
yayınlanan kararlan da ıgözetillmek suretiyle bu Kanu
nun 13 ncü ma^ddesiride belirtilen görevli daireye I 
gönderiimesi sağlanır.» I 

BAŞKAN — IMadide üzeriride söz isteyen sayın I 
üye?.. Yok. Madldeyi oyunuza sunuyorum eferîdim : I 
Kalbul edenler... Etmeyenler... Madde kabul eidilmiş-
tir. 

MADDE 31. — 1730 sayılı Yargıtay Kanununun 
55 nci maddesi aşağıldaki şekilde değiştirilmiştir : 

«Dış Ülkeler'de Mesleki inceleme ve Görevlen- I 
'dirme : j 

Madde 55. — Yargıtay üyeleri, mesleki inceleme-
leridle bulunmak için aylık ve Ödenekleri, gerçek yal I 
/gîderleri ve gün'delikleri verilmek ve bir yılı geç
memek üzere Birinci Başkanlar Divanının .kararı ile 
dış ülkelere gönderSleibilir., 

Yurt dışına gönderilecek Yargıtay Birinci Başka- I 
nı, Birinci Başkanvekilleri, İkinci Başkanları, Cumhu
riyet Başsavcısı, Cumhuriyet Başisavcıvekili ve Yar
gıtay üyelerinin seçimleri ile diğer esaslar hazırlana
cak İç Yönetmelikte düzenlenir. 

'Bu 'amaçla Yargıtay bütçesiine her yıl yeteri kadar 
Ödenek konulur. 

Yargıtay üyeleri, ulusal ve uluslararası kongre ve 
konferans ve 'bilimsel toplantılara davet edil'diklerin-
de Veya katılmak üzere görevlendirildi'klerinide, ge
rekli izin Birinci Başkanlık Divanınca verilebilir.» 

(BAŞKAN — Madlde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Buyurun efendim. I 

AIBBAS GÖKÇE — Sayın Başkan, muhterem ar
kadaşlar; 

'55 nci madde Danıştay Kanununda da mevcut 
olan bir maddeye paralel olarak ted/vin edilmiştir. I 
Ancak, bir farkla bu maldderiin l'nci fıkrasında : 
«Yargıtay üyeleri, meslekî incelemelerde bulunmak I 
için aylık ve Ödenekleri, gerçek yol giderleri ve gün
delikleri verilmek ve Ibir yılı geçmemek üzere Bi
rinci Başkanlar Kurulu kararı ile dış ülkelere gön
derilebilir.» diyor. Buradaki Başkanlar Kurulu ka
rarını ben anlayamadım. Başkanlık Dlivanı olsa ge
rek. Üzerinde duracağım konu bu değil, bu bir mad-
'dî hata, Birinci Başkanlar Kurulu değil, Birinci Baş
kanlık Divanı kararıyla olsa gerek. 

Ancak benlim üzerin'de durmak istediğüm konu 
şu; Yargıtayda bir tek üyeler. Ve başkanlar yok. Da- J 
nıştay gibi Yargıtayın da esas yükünü çeken, e'sais \ 
ağırlığını çeken, yani demek istemiyorum üyelerimiz 
'Ve başıkanlarımız çekmiyor, onlar da çok büyük yük ! 
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altınlda; tetkik hâkimlerimiz var, Yargıtay Başsavcı 
Yardımcılarımız var; bunlar gençtirler; bilgilerini, 
görgülerini arttırabilirler, lisan bilenler var içlerinde. 
Bunlartiian bu hakkı niçin esirgiyoruz?,. 

Danıştay Kanunun'da, Danıştay tetkik Ihâkİmlerî-
ne ve Danıştay savcılarına da bu hak tanınmıştır. Bu
nu saldece başkan ve üyelere inhisar ettirmek dıağru 
olmaz görüşündeyim. 

(Bu hususu takdirlerinize arz ederken, bu konuda 
bir önerge veriyorum. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) . 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Efendim, evvela bir ricam olacak. Normal mesai 

saatimiz sona ermiş oldu; fakat en azından zannedi
yorum ki, bu maddenin bitirilmesini tensip buyurur-
isunuz. Onun için bu madde bitinceye ka'dar görüş-
m'elerin devamını oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenier... Kabul edilmiştir efen
dim. 

MAHMUT AKKILIÇ — Müsaade eder misiniz 
Sayın Başkan?.. 

BAŞKAN — Sayın Akkılıç, buyurun efendim. 
MAHMUT AKKILIÇ — Efendim, 55 nci mad

dede «Gerçek yol giderleri ve gündelilkleri verilmek' 
üzere» deniliyor. Bu gerçekten kasıt nedir, yol gi
derleri demek yetmiyor mu?.. Bunun açıklanmasını 
rica ediyorum efendim. 

BAŞKAN — Ona Komisyon cevap verecektir 
efendim. 

MUHSİN ZEKAl BAYER — Söz işiyorum Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
IMUHSlIN ZEKAl BAYER — Sayın Başkan, 

'değerli üyeler; 
Efen'dîm, Ibirkaç defa kürsüye geldiğim için bazı 

üyeler «Zekai Bayer açıldı) diye söylüyorlar. Biz 3/1 
senelik 'devlet memuri'yetkıden geldik. Onun için bu 
konuları biraz 'biliyoruz. 

lElferidim, şimkJi bu maddece üç önemli konu var. 
Birincisi; Harcırah Kanunu ile ilgili olmayan husus
lar var. Her sene Bütçe Kanunu ile yabancı mem
leketlere gidecek Devlet memurlarının, hatta Devlet 
Başkanının 'dahi harcırahlarının ne kadar olacağı be
lirlenir. Burada bunu yazmaya gerek yok. «Gerçek 
gider» denildiği zaman o yalnız Emekli Sandığı ve 
Sosyal Sigortalarda hastalara ööenen paradır. Ne mas
raf yaparsa o ödenir. Burada Harcırah Kanununun 
işlemesi lazım. Birinci konu bu. 

İkinci konu iste; biraz evvel Sayın Abbas beye
fendinin de belirttiği gibi, gençlerin gitmesi lazım, 
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gençlerin Avrupa'da tahsil yapması, bilgisi ve görgü
sünü arttırması lazım. Bunun için Kanunun 55 nc'i 
maddesinin birindi fıkrasını aynen şöyle teklif edi
yorum : 

(«Yargıtay üyeleri, savcı ve hâkimleri mesleki in
celemelerde bulunmak üzere, Birindi Başkanlar Ku
rulu kararı ile dış ilkelere gönderilirler..» 

©unu Yargıtay tayin etsin. Buradaki fıkra ise, son 
zamanlarda Personel Kanunun çıktığı zaman her
kesi bir zait 40COden emekli yapıyorlardı. Bu şekilde 
galiba Yargıtay üyelerini emekli olmadan evvel Av
rupa'ya gönderip getiirecekler; bende o kanaat hâsıl 
oldu özür dilerim. 

Üçüncü konu ise; yine maddenin son fıkrasında 
«Yargıtay üyeleri uluslararası kongre, konferans, bi
limsel toplantılara dave't ddilldiklerinde veya katılmak 
üzere görevlendirildiklerinde, gerekli izin Birinci Baş
kanlık Divanınca verilebilir» diyor. 

«Verilir» olması lazım bir, «Gerekli» kelimesinin 
kalkması lazım iki, Yargıtay üyelerinin yanında «Sav
cılar ve hâkimler denmesi lazım üç. 

Teşekkür ederim, önerimi sunuyorum efendim. 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
GAHUT TUTUM — Söz istiyorum Sayın Baş

kan, 
'BAŞKAN — Sayın Tutum, buyurun efendim. 

OAHİT TUTUM — Sayın Başkan, değerli üye
ler; 

Bu madde, aslında daha başka unsurlarla birlikte 
düşünüldüğünde, sanıyorum ki, onaylanması bir hayli 
güç olan bir madde durumuna gelmektedir. 

İBenden önce konuşan arkadaşlarınun da değindiği 
gibi, aslında, yargıçlarımızın ve savcılarımızın genç, 
dinamik ve yeniliğe susamış, mesleki aşamalarında, 
yurt dışında mesleki ve bilimse't incelemelere gönde
rilmeleri, böylece ulusal gerçeklerden, evrensel değer
lere doğru yücelmelerinin bir yolunu da açacağı için 
son derece yararlı bir öneri olabilirdi. 

Üzlülerek belirteyim ki, .burada mesleki yaşamla
rının son evresine gelmiş olan bir grup meslek men
subuna, bir 'tür ayrıcalık tanıyan bir hüküm duru
mundadır. 

(Benim burada görebildiğim iki noktadan biri, 
yurt dışına gidişin hiçbir niteliği gösterilmemiştir. Sa
dece belli unvanlara salhip olan kişilerin yurt dışına 
gönderilmelerini öngörmektedir. 

'Benim açıkça sorum şudur : 
Tasıarının sayın savunucuları, yabancı dil bilme

den mi göndermeyi düşünüyorlar?.. Eğer böyle ise 

ve bunu sadece yönetmeliğe bıralkacaklarsa, son dere
ce sakıncalıdır. 

İkincisi, amaç nedir?.. Bizim için önemli olan, 
mesleğin ortasında veya ilk döneminde bulunan genç 
isfeida'tüarın, dünya hukuk sistemiyle temasa gelme
leri ve kendilerini yenilemelerine fırsat vermeleridir. 

Eğer, bu saygıdeğer kuruluşumuzun, meslek ya
şamlarının son evresine gelmiş olan bu değerli kişi
lerin, öğrenecekleri şeyleri kısa sürede uygulamaya 
koyma imkânı bulunsa idi, bunu savunmak belki müm
kün olabilirdi. 

Buna rağmen, yine de karşı değiliz. Buna rağ
men, meslekleriride bu aşamaya gelmiş olan değerli 
üyelerin ve aidi geçen mesleki unvanları taşıyanların, 
yurt dışında bilgi ve görgülerini artırmak yalhult da
ha doğru bir deyişle mesleki incelemelerde bulunmak 
üzere yurt dışına gönderilmeleri mümkündür; ama 
bu imkân sanıyorum ki, yanlış bir biçimde sunulmuş
tur bu madde ile. 

iBana kalsa idi, bu madde sadece son fıkrası ile 
(O da küçük bir değişiklikle) şöyle olabilirdi : «Yar
gıtay meslek mensupları ulusal ve uluslararası kong
re, konferans ve bilimsel toplantılara davet edildik
lerinde veya katılmak üzere görevlendirildiklerinde 
gerekli izin, Birinci Başkanlık Divanınca verilebilir» 
denişe idi, bu yeterdi. 

Bunun dışında, bir grup insanın acaba hangi usul
lere ve hangi yöntemlere göre yurt dışına gönderi
leceği belli olmamakta, asıl büyük bir meslek kitlesi 
de (Yargıtayda çalışmakta olanlar) bu hükmün dışında 
bırakılmaktadır. 

Eğer Komisyon kabul buyururlarsa, Sayın Baş
kanlığa bir öneri takdim ediyorum. Önerimin özü 
şu : «Yurt dışına gönderilecek Yargıtay meslek men
suplarının seçiminde aranacak yabancı dilbilgisi ile 
diğer koşullar ve esaslar yönetmelikle düzenlenir» 
şeklinde bir teklif getiriyorum.ı 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 

AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan, müsaade 
eder misiniz?.. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Erginay. 

AKİF ERGİNAY — Efendim, müsaadenizle bu
radan arz edeceğim. 

Arkadaşlarımız da bilirler; Avrupaya gönderilme, 
kontenjana bağlıdır. Maliye Bakanlığının tespit et
tiği kontenjan, üniversitelere verilen kontenjanları 
zatıaliniz de bilirsiniz. Bu kontenjanların dışına çı
kılmaz. 5 koritenj an verilir bir fakülteye, 4 kontenjan 
verilir., Dolayısıyla burada tetkik hâkimlerini, savcı-

— 383 — 



Danışma Meclisi B : 66 

lan, şunları, bunları hepsini göndermeye kalktınız mı, ı 
Yargıtaym kendisi (istifade edemez. I 

Sayın Tutum'un dediği gibi, nitelik aramalk (bakı
mından da bir anlam taşımaz bence. Çünkü, üyele- I 
rin tamamı aynı nitell1k*e kalbul ediliyor. Oraya se
çilmek baıkımınldan aynı şartlara haiz derken, eşittir
ler. Dil bilmesi de şart değildir. Çünkü yerine göre 
pekâlâ orada görgüsünü, ibilgisini artırır. Bu biraz çok 
elzem olsa veyahut ne ıbileyim, zamanı da olsa bir 
ıgörgüden ibarettir. Yani, yalnız mahkemelerin karar
larını incelemek gibi bir durum yoktur. 

Efendim, ibu itibarla, bu maddemin değiştirilme
sinin lüzumu yolktur, aynen kalbul edilmelidir. Yalnız 
«Gerçek» kelimesinin kalkması lazım. «Gerçek yol 
giderleri» derrîdk, Harcırah Kanununu bir tarafa bı
rakıp, orada yaptığı masrafların tamamını burada al- I 
malk demdktir. Bu ise, Harcırah Knununa zaten ay-
Ikın düşer. «Gerçek» kelimesinin kalkaraik maddenin 
aynen kalbul edilmesi uygun olur. I 

İBAŞKAN — Teşekkür ederim. 
IBuyurun Sayın Güven. x I 
TURHAN GÜVEN — Sayın Başkan, sayın üye

ler; 
IBenden evvel konuşan üyelerin, Yargıtayda bulu

nan üyelerle, başsavcı yardımcısı arkadaşlarımızı ve 
tdtikik hâklerimizi aynı bütçe içinde mütalaa ettik
leri sonucuna varılmıştır. Oysa Yargıtay Kanununa 
göre, bütçesi bağımsız olan bu teşekkülün tetkik hâ
kimlerine maaş Ve Ödenek vermesi söz konusu de
ğildir. Bu nddbnle, arkadaşlarımın görüşüne, onların 
da gönderillmesıi hususundaki görüşüne canı gönülden 
katılmakla birlikte, bu bütçe, yalnız Yargıtay üyele
rini 'ilgilendirdiği 'için bu bütçe içinde diğer hâkim 
arkadaşların gönderilmesi söz konusu olamaz. Onlar, 
Adaldt Bakanlığı Bütçesi içimden maaş ve ödenek 
alırlar. 2556 sayılı Kanun hükümleri hakların
da uygulanır ve genç yaşlarda Adalet Bakanlığı I 
Bütçesinde bulunan fasıldan 4489 sayılı Kanun ge
reğince bilgi ve görgülerini artırmak üzere gönderi
lirler ve gönderilındkltddirler. Sınav açılır, bu sınav 
kazanıldığı takdirde bu arkadaşlar gider. 

Sayın Tutum, ıbellü niteliklere sahip olan kişiler
den bahsettiler. Yargıtay üyesıi olmak için, üyelik 
sıfatını alabilmek için zaten 'belli niteliklerin bulun- I 
ması şartı vardır. Bu nitelikler bulunduktan sonra ay
rıca yeniden bazı nitelikler aranması, bence söz kö- I 
nusu olamaz. O niteliklere sahip olan kişi için bu 
ödeme yapılacaktır. Ancak, maddenin düzenlenme- I 
sinde hakikaten sayı eski kanunda vardı; Sayın Ergi- I 
nay'ın buyurdukları gibi, 1730 sayılı Kanunda, her I 
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yıl Yargı'taydan 5 üyenin yurt dışına gidebilmesi key
fiyeti vardır; fakat burada bu sayı kakiırıltmışftır. 

«Gerçek yol giderleri» konusu mali/hükümler ba
kımından sakıncalıdır, düzeltilmelidir. Bir redaksiyon 
hatası da yapılmıştır; (Daha evvel arz etmiştim) «Bi
rindi Başkanlar Kurulu» diye bir kurul yoktur. O di
van olarak zaten Komisyon da katıldı bu görüşümüze. 
Bu bakımdan, maddenin bu biçimde kabulünün uy
gun olacağı düşüncesindeyim. 

Arz öderim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür dderim. 
•Şimdi efendim, 4 tane takrir... 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan, 

müsaade eder misiniz?.. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kantarcıoğlu. 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Efendim, 4489 

sayılı Görgü, Bilgi ve İhtisasını Artırmak tçin Yurt 
Dışına Giden Devldt Memurları İçin Kadro Kanu
nunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu bunu 
kaldırdı ve 78 ve 79 ncu maddelerde bunlar gayet 
açık olarak belirlenmiştir, 

Bir Yargıtay üyesıi 9 ncu dereceden başladığına 
göre, iki yılda bir terfi dtmiş olsa 1 nci dereceye ge
lir. Şimdi altı yılı da bitmiş oDduğuna göre, demek ki, 
211 - 22 yıllık iken, emekli olacağı zaman da'ha gelme
den önce bilgi artırmak medburiydti duyacaktır. Bu 
bakımdan, arkadaşlarımızın dedikleri gitti, sadece 
emekli safhasına gelmiş arkadaşları yurt dışına gön-
dermdk gibi bir şey olamaz. Dolayısıyla dövizli, dö
vizsiz, ödenek, farklı, yolluklu, yolluksuz diye burslu 
olmak şartıyla çeşitli yurt dışı hizmetler vardır; de
vamlı olanlar da vardır, ayrıca geçiciler de vardır. 
Şimdi, buradaki harcırah zaten Hocamın da buyur
duğu gibi, hiçbir mana taşımaz bu «gerçek» kelimesi 
'burada. ı«Yol giderleri ve gündelikleri» demiş, sadece 
yevmiyesini alır. Herkesin önünde yazılı bulunan, «Üç 
'bin küsur liradır, bin küsur liradır» maaşına göre, ha
ni hep birinci derecedir, onu alır, iki günlük yevmiye-
sinli alır, gider, oturur orada, dönerken 'de yevmiyesi
ni alır. O kadar, başka para da almaz. 

Bu (bakımdan, maddede şu anda Devlet Memur
ları Kanununa aykırı bir durum yoktur. 

Ayrıca dil bilme mecburiyetine gelince; Başba
kanlıkta bununla ilgili bir Komisyon vardır. O Ko
misyon, dili gerekirse, ayrılan )bu kontenjanlar her 
yıl değişir, o balkımdan çıkmıştır, evvelce bunlar beş 
yüzdü. «Beş yüz tane Devldt memurunun yurt dışı
na gönderilmesi» diye Milli Eğitim Bakanlığında bir 
kadro var iken bu böyleydi; ama ondan sonra bu 
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miktar da Kaldırıldı, şimdi ihltiyaç duyulduğu nispet-
de, ki geçen sene Kle Maliye Bakanlığından 25 kişi 
Ibirden gitmiştir. 25 kişi şu anda, Devlet Personel Dai
resinden görüş almışlardır, yurt dışında maıster ve 
»doktora yapmak üzere bir, tiki sene kalmak için git
mişlerdir. 

Onun için, yani kısitlarriadah, 21, 22 yıllık Devlet 
memurlarının görgü, biligi ve ihtisaslarını artırmak 
için yurt dışına çıkmalarında hiçbir mahzur yoktur., 
Zaten ödenek de ıbu bakımdan konmuşitur. Maddede 
Ihiçbir şey taraf yolktur. 

Gerekirse, Başbakanlık gönderir Devlet Lisan 
Okuluna altı ay müddetle, iki öyle yapıyor, lisan öğ
renir. 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ENİS MU-

RATOĞLU — Komisyonun görüşünü arz edeceğim. 

BAŞKAN — Takrirler vesilesiyle zaten konuşma 
fırsatı doğacak. Tensip ederseniz şu takrirleri bir ikere 
okuyalım, tekerrürler olmasın; vakit ilerlemiş bulu
nuyor. 

SERDA KURTOĞLU — Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kurtoğlu, muhalefe
tiniz. 

ıSERDA IKURTOĞLU — Sayın Başıkan; mulhale-
tfetimi Komisyon müzakeresi sırasında Komisyon üye
lerine arz etmiştim ve bunu ihtiva eden muhalefet 
şerhini de 87 Sıra Sayılı Tasarı metninin ,11 nci say
fasında belirtmiiştim, ama okutulmadı. 

IHAŞKAN — Bütün gerekçe okundu. 

SERDA KURTOĞLU — Burada söz konusu 
olan, bir halk değildir, bir vazifenin ifaisıdır. O vazi
fenin ifasını ifade eden o maddede, Temyiz hâkim
lerine veya Temyiz mensuplarına hak verilmek isten
mişti. Dulba fonksiyonel denilen vazifeye bağlı hak 
ve ibir vazife karşısındayız veya bir hak karşısında
yız. Vazifenin ifası için kâfi gelen imtiyazlar ancak 
tanınmalıdır. 

iBu itibarla maddemin düzeltilmediği hatadır. 
Muhakkak iki gidecek kişilerin vazifeyi ifa edecek 
şekilde dilbilgisi falan vardır ve yapılacak tetkik
lerde faaliz nitelikte olduğunu belirleyecek bir yaş 
üaddinin konması gerektiği kanaatıyla muhalefetimi 
yazmıştım. 

Arz ederim. 
IBASJKAN — Şimdi, verilmiş olan önergeleri) 

veriliş sırasıyla arz ediyorum, 
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Yüksek Başkanlığa 
Adalet Komisyonunca kabul edilen 55 nci mad

demin ilk fıkrasında, «Yargıtay üyeleri» kelimele
rinden sonra, «Tetkik Hâkimleri ve Başsavcu yar
dımcıları» kelimelerinin de eklenmesini saygılarım
la arz ve teklif ederim* 

Abtbas GÖKÇE 

Kayın Başkanlığa 
Madde 31 ile değiştirilmek istenen 55 nci mad

denin harcırahlarla ilgili 1 nci fıkrasında yer alan, 
«gerçek yol gideri» sözcüğünden «gerçek» kelime
sinin çıkarılmasını: arz ederim. 

Fehmi KUZUOĞLU 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
il. — Madde 55 başlığının, «Dış Ülkelerde Mes

tteki İnoeleme» olmasını; 
2. — Maddenin 1 nci fıkrasının aşağıdaki şekilde 

olmasını :ı 
Yargıtay üyeleri, Savcı ve Hâkimleri mesleki in

celemelerde bulunmak üzere Birinci Başkanlar Ku
rulu kararı ile dış ülkelere .gönderilebilir. 

3. — Maddenin son fıkrasının, yalnız (gerekli) 
kelimesinin kanundan çıkarılmasını ve (Savcı ve 
Hâkimler) ilavesiyle Genel Kurula arzımı müsaade-
ilerinize surıarıın. 

Muhsin Zekâi BAYER 

Başkanlığa 
Tasarının 31 nci maddesiyle değiştirilen 55 nci 

maddenin 2 nci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiş
tirilmesini saygıyla arz ve teklif ederim., 

• Cahit TUTUM 

\«Yurt dışına gönderilecek Yargıtay meslek men
suplarının seçiminde aranacak yabancı dil bilgisi 
ile diğer koşullar ve esaslar yönetmelikle düzenle
nir.» 

ıBAŞKAN — Şimdi efendim, birer Ibirer tekrar 
okutup ve Komisyonuımuzun mütalaasınıı aldıktan 
Sonra oylamaya sunacağım. 

A. FEHMİ KUZUOĞLU — Müsaade ederseniz; 
önergem üzerinde konuşmak istiyorum erendim. 

iBAŞKAN — Buyurun efendim. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ M, 

FEVZİ UYGUNER — Sayın Başkan; biz Komis
yon olarak o önergeye katılıyoruz zaten. 

BAŞKAN — Arkadlaşımız izahını versin efen
dim, söz aldı 

A. FEHMİ KUZUOĞLU — Sayın Başkan, 
sayın üyeler; 
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Efendim, huzurunuza geldiğim için hakikaten 
çok üzgünüm; ama şu yönden : 

Hatırlarsınız, İçtüzük müzakereleri sırasında, 
sayın üyelerimizden 'birisi, «Hukukçularımız o kadar 
çelişkili ifade de bulundular ki, kimin arkasında 
namaz kılacağımızı şaşırdık» demişlerdi. 

Müsaade ederseniz bugün de ben aynı durum
dayım ve maalesef çok üzülerek ifade ediyorum 
iki, burada iki konu da biz hukukun üstünlüğünü 
savunması gereken sayın Komisyon üyelerinden ve 
Sayın Bakanlıktan bunu 'beklerken hukukçuların üs
tünlüğünü savunan iki konu geçmiştir. Birisi bu ger
çek fiyattır, ikincisi de biraz sonra gelecek olan 
doktorlardır. 

Arz ederim efendim. (Alkışlar) 

(BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
(Birinci önerge üzerinde Komisyonun mütalaa

sını rica ediyorum. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANVEKİ-
H M. FEVZİ UYGUNER — Sayın Başkan, değerli 
üyeler; 

ıŞimdi önce üzerinde durulan «gerçek» kelimesini 
izah ötmek isterim ve gene bununla ilgili olarak 
da yabancı dil konusunu izah etmek istiyorum. 

IBirincisi; önce biz hangi kanunu örnek tuttuk 
yahutta hangi şeyden esinlendik onu arz etmek isti
yorum. 

(Danıştay Kanununun 65 nci maddesi var. Bu 
yeni çıkmış bir Kanundur, yürürlüktedir. 

65 nci madde der ki: «Danıştay meslek mensup
ları, idare ve vergi hukuku alanında bilimsel araş
tırmalar yapmak ve meslekî incelemelerde (bulun
mak amacıyla aylık ve ödenekleri hakikî yol mas
rafları ve gündelikleri verilmek ve bir yılı geçme
mek şartıyla idarî yargı sisteminin uygulandığı ya
bancı memleketlere Başkanlık Kurulunun kararı ile 
gönderileibilirlıer» Şimdi burada «Hakikî yol ınas-
rafları» tabiri geçmektedir. Biz bunu Türkçeleştir-
dik «gerçek yol masrafları» olarak buraya aktardık. 
Biz Komisyon olarak «gerçek» «tözü lüzumsuz gö-
ırülüyorsa, buna katılıyoruz, çıkarulma'sına katılı
yoruz. 

Gene yabancı dil meselesine gelince: Örnek aldı
ğımızı (Ki, eş kuruluştur, Yargıtayla Danıştay eş 
kuruluşlardır.) Burada herhangi bir yabancı dil mec
buriyeti getirilmemiştir. Biz de aynen buraya aktar
dık. Kaildi ki, yaptığımız düzenleme ile dışarıya gi
decek olanlar hiç yaibancı dil bilmeyecek anlamına 
da gelmez. 

(Bunun uygulamasını ben arz edeyim: Biraz evvel 
Sayın Kantarcıoğlu izah ettiler. Bir görevlinin dış 
ülkelere gidebilmesi için, önce Başbakanlığa bağlı 
bir kuruldan geçmesi lazım. Orada lisan bilmesi ge
rekir mi, gerekmez mi; o cihetler incelenir ve ora
da dış ülkelere gitmesi kararlaştırılır. 

(İkinci olarak, Ibizim göndereceğimiz her ş'alhsı aca-
(ba dış ülke kalbul ediyor mu, edecek mi?.. Bu da müm
kün değil, dış ülkelerde kendilerine' göre araştırma
larını yapıyoriarya. Sefaretlerinde alelusul Ibir sınav 
yapıyorlar yahut İngiltere Britüslh Consul marifeti ile 
yapıyor b\ı işi ve kendilerine göre bir inceleme, eleş
tirme yapıyorlar., Eğer yeterli lisan bilgisini haizse, 
İngiltere'ye veya diğer ülkeye gitmesini kabul edi
yorlar, vize veriyorlar. Eğer yeterli dilbilgisine haiz 
değilse vermiyorlar. Bazen değişik ıbir uygulamayla 
da karşılaştık. Mesela British Con'sul diyor ki, sı
nava giren görevli altı hafta yaihut sekiz hafta kurs 
aldığı takdirde lisan (bilgisi yeterli seviyeye çıkar. Bu, 
lisan bilgisi yeterli olmayanlar için konulmuş bir şey 
oluyor. İngiltere'ye bu kadar süre kursa tabi tutul
duktan sonra orialda incelemelerini yapmak imkânına 
kavuşuyor. Bu sekilide bir uygulama var. 

Diğer yöriden, önergelerden iki tanesinde, bunun 
sadece Yargıtay üyelerine mahsus olmaması, bütün 
Yarigıtay mensuplarını kapsaması öneriliyor. Bu hu
susta değerli arkadaşım Turhan Güven gerekli bilgi
leri verdiler. Gerçekten Yargıtay üyeîeri Yargıtay 
Kanununa tabidir ve ödenekleri tamamen başkadır, 
bütçeleri ayrıdır. Hâkimler, 2556 sayılı Hâkimler Ka-< 
nununa tabidir ve onların ödenekleri Bakanlık Büt
çesinden ödenir ve 'burada hâkimler esasen 4489 sa
yılı Kanunla Bakanlığımıza ayrılan kontenjan dahi
linde dış ülkelere gönderildbilmektedirler. Bu halen 
işlemektedir. 

İtiraz konulannldan birisi de, son fıkradaki Baş
kanlık Divanınca «verilebilir.» kelimesine takıldı Sa
yın Tutum zannediyorum. Başkanlık Divanına verile-
ibinr şeklinde ihtiyari bir hak tanınması şu husustan 
ileri gelir. Şayet üyenin bulunduğu dairede iş durumu 
ve oradaki toplantı nisabı eğer elveriyorsa, Başkan
lık Divanı onun gitmesine izin verir. Şayet o üye ay
rıldıktan sonra, orada kurul yeterli sayıda toplana
mayacak duruma düşecekse, görev aksayacaksa elbet-' 
itte Vermeyebilir de. 

O sebeple burada ihtiyari bir hüküm getirilmiştir. 
IBirinci fıkrada «Birinci 'Başkanlar Kurulu» tabiri 

ıgeçrnJiş. Bu yanlıştır, bir basikı hatasıdır. Komisyon 
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olarak bunun «(Başkanlık Divanının kararı» şeklin
de değiştirilmesini arz ediyoruz. 

Saygılar sunanım. 
'BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
iŞhndi, bu izahat ışığırida takrirleri bir defa daha 

okutuyorum. 
{Fehmi Kuzuoğlu'nun önergesi tekrar okun'du) 
BAŞKAN — Efendim, takriri oyunuza arz edi

yorum : Kalbul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Ükind önergeyi okutuyorum. 
<Abbas Gökçe'nin önergesi tekrar okundu) 
AIBBAS GÖKÇE — Önergemi geri alıyorum efen

dim., 
'BAŞKAN — Geri alıyorsunuz, teşekkür ederim, 
Üçüncü Önergeyi okutuyorum. 
OMulMn Zekai Bayer'in önergesi tekrar okundu) 
MUHSİN ZEKÂÎ BAYEİR — Önergemi geri alı

yorum eferidim. 
»BAŞKAN — O da 'geri alınmıştır efendimi 
Diğer önergeyi okutuyorum. 
l(Calhit Tutum'un önergesi tekrar okundu) 
'BAŞKAN — Komisyonun mütalaası?.. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI RIFAT BA-
YAZrr — iştirak etmiyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümetin mütalaası? 
ADALET BAKANI CEVDET MENTEŞ — Ka

tılmıyoruz. 

'BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon bu önergeye 
katılmıyor. 

\Bu şekilde, önergenin dikkate alınmasını oyunuza 
sunuyorum : Kalbul edenler... Dikkate alınmamasını 
kalbul edenler... Alınmialması kalbul edilmiştir efendim. 

'Bu suretle Komisyon bir tek «Gerçek» kelimesi
nin kaldırılmasını kalbul etti. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI RIFAT BA-
YAZIT — Kaldırılması sureciyle kabul ediyoruz efen-
ÜÜm, 

IBAŞKAN — Bu kelimenin çıkarılmasından son
ra; maddeyi olduğu gibi oylarınıza arz ediyorum. Ka
lbul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Vakit de hayli ilerlemiş olduğu için 15,3.1982 Pa
zartesi günü saat 114.001de toplanmak üzere Oturulmu 
kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 19.30ı 
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Saat : 14.00 
1. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SU

NUŞLARI 

2. — SEÇİM 

3. — OYLAMASI YAPIUACIAK İŞLER 

4. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN İŞLER 

ı(l) — 1730 Sayılı Yargıtay Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilm'esline ve Bu Kanuna Ek ve Ge
çici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve 
Adalet Komisyonu Raporu. (1/10) (S. Sayısı : 87) 
(Dağıltma tarihi,: 5.3Ü982) 

<3) — Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka
nununun 40 ncı Maddesinin (C) Fıkrasının Yürür

lükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Büt
çe - Plan Komisyonu Raporu. (1/44) (S. Sayısı : 91) 
(Dağıtma tarihi : 5.3.1982) 

1(3) — 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 
1897 Sayılı Kanunla Değişik Ek Geçici 4 ncü Mad
desinin (a) Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Ka
nun Tasarısı ve Bütçe - Plan Komisyonu Raporu, 
0/46) (S. Sayısı : 92) (Dağıtma tarihi : 5.3-1982) 


