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I. — GEÇEN TU 
8 Temmuz 19 

İki oturum yapılan bu birleşimde : 
Anayasa Mahkemesinde açık bulunan 4 asıl üye

lik için yapılan seçim sonucunda Danıştay 6 ncı 
Daire Üyesi Selahattin Metin ve Askeri Yargıtay 
Üyesi Servet T üzün Anayasa Mahkemesi Üyelik
lerine seçildiler. Diğer 2 asıl üyelik için adaylardan 
hiçbirisi yeterli oyu alamadıklarından, yeniden ilan 
yapılarak adayların tespiti ile seçimin bundan sonra 
yapılacağı bildirildi. 

'Borçlar Kanununun 110 ncu Maddesine Bir Fıkra 
Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı (1/187) (S. Sayısı : 
212) ile 

Toplu Konut Kanunu Teklifi (2/54) (S. Sayısı : 
221 ve 221'e 1 nci Ek) kabul oluridu. 

5454 Sayılı Muhtaç Çiftçilere Ödünç; Tohumluk 
Verilmesi Hakkında Kanunun, Değişik 3 ncü Mad
desinin Değiştirilmesine Dair (1/154) (S. Sayısı : 
211), 

6132 Sayılı At Yarışları Hakkında Kanunun 7 nci 
Maddesinin Değiştirilmesine Dair (1/68) (S. Sayısı: 
223), 

222 Sayılı ilköğretim ve Eğitim Kanununun De
ğişik Geçici 5 nci Maddeslinin Uygulama Süresinin 
10 Yıl Uzatılmasına ilişiklin (1/176) (S. Sayısı : 210), 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yunanistan 
Krallık Hükümeti Arasında «Trakya'da ve Meriç 
Nehrinin Denize Döküldüğü Bölgede Hudut Olayla-

1. — 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu
nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Ka
nun Tasarısı ve Bütçe - Plan Komisyonu Raporu 
(1/194) (S. Sayısı : 230) (1) 

(1) 230 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 

JTANAıK ÖZETİ 
>81 Çarşamba 

rının Önlenmesi ve Halli Hakkında Anlaşma» ile 
«Trakya Hududunda ve Meriç Nehrinin Denize Dö
küldüğü Bölgede Hudut işaretlerinin Muhafazası, 
Kontrolü, Bakımı, Onarımı ve ihyası Hakkında Pro
tokol »ün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İliş
kin (1 /T75) (S. Sayısı : 229) Kanun tasarıları da ka
bul edildi. 

Uydular Aracılığı ile Deniz Haberleşmesi Ulus
lararası Teşkilatı (INMARSAT) Sözleşmesi ve iş
letme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasarısı. (1/23) (S. Sayısı : 47), 
yeniden incelenmek üzere Komisyona geri verildi. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Malezya Hü
kümeti Arasında 13 Şubat 1977 Tarihinde Ankara'da 
imzalanan «Kültür Anlaşması» nın Onaylanması
nın Uygun bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/30) 
(S. Sayısı : 42) kabul olundu. 

Gelecek toplantının yapılacağı gün ve saatin son
radan tespit edileceği belirtilerek birleşıime saat 
19,55'te son verildi. 

Haydar SALTIK 
Orgeneral 
Milli Güvenlik Konseyi 
Gemıel Sekreteri 

BAŞKAN — Gündamiimlize göre Kıaınun Tasarı 
ve Tekllifleriiniin görüşülmesliıne başîbyaeağız. 

ilk şurada, 1050 s'ayıln Muhasıöbeli Umumiye Ka
nununun Bazı Madddıetıiinta Değiştirilmesi Hakkında 
Kanoın Tasarısı ve Bütçe Plan Komıisyoou Raporu 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saatli : 14.20 

BAŞKAN : Orgeneral Keman EVREN (Devlet Başkanı, Genelkurmay ve Milli Güvenlik Konseyi Başkam) 
ÜYELER : Orgeneral Nurettin ERSlN (K. K. K. ve Milli GüvenUk Konseyi Üyesi) 

Orgeneral Tahsin ŞAHİNKAYA (Hv. K. K. ve Milli Güvenlik Konseyi Üyesi) 
Oramiral Nejat TÜMER (Dz. K. K. ve Milli Güvenlik Konseyi Üyesi) 
Orgeneral Sedat CELASUN (J. Gn. K. ve Milli Güvenlik Konseyi Üyesi) 

jBAŞKAN — Mffili GüvarJik Konısıeyiınıin 63 ncü Birlıeşümiini 'açıyorum. 

II. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 
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mevcutta*. ıDu rapor 230 sıra, sayısı ile basılıp, dağıtnl-
mıştır. 

(Bütçe - Plıaın Komisyonu Sözcüsü ve Sayın Mali
ye 'Baklam yerlerini ̂ aüdılıar. 

Kamun tasarısının tümü üzerinde görüşme açıyo
rum ve izahat vermek üzere ilk sözü Bütçe - Plan 
Komisyonu Sözcüsü arkadaşımıza bırakıyoıruım . 

Buyurun 'efendim. 

BMEKLl AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım; gailen teklif, takvim yık lile imal yıl başlangıç 
tarihleri araısımdakli ayrıcalığı gidermek ve mali yılın 
başlangıcını 1 Ooak tarülhıioıe akıp, takvim yık ile bir
leştirmeyi 'ihtida etmektedir. 

HCH5Ö sayılı Muhasdbei Umumiye Kanunu, 1927 
yılkında yürürlüğe giirdi, yanli t'am 54 senedir yürür
lüktedir. Bunun ilk 18 yıkında, 1945'e kadar İS yıl 
Maili Yıkın başı 1 Hazirandı. 1945'den 1949'a kadar 
dört yıl süreyle 1 Ooak olanak değiştirildi ve 1949' 
da da 1 Mart'a alımdı, yanli tam 3)2 yıldır 1 Mart ola
nak uygulanmaktadır. 

'Maili yılın 1 Matnta al'inanası, daha doğrusu malili 
yıllın ocak takvim yıkylia değişlik tarihilere akmmasımırı 
en önemli nedeni, yapıilıaoak bütçe tahmlinleıiinıde da
ha isabetli tahminlerde buflıummak, 'bütçe çakşmalian-
nı daha ciddiye laıllmıaik ve bütçe yapinrken kaynakların 
tahmininli iyi yapıp, kaynakların dağıiımım oma bina 
ettirmektir. 

Ancak, Türkiye'de Ooak dışındaki bir mailli yılın 
yılbaşı almaşlımın, Ocak ayının dışımda ollmasınım bü
tün bu gerekçeleri çoğunlukla 'indi olmuştur, ciddli-
yetlıe «İıe alınmamıştır; ne geçmişte, ne de yakın bur 
gelecekte iyi bir kaynak dağılıımı yapılacağını veya
hut kaynak tahmlinli yapılacağını sanmak mümkün 
değildir. 

Ancak 1 Ooak'a alınımiasıınıınj da bizıim bakımıımız-
dan şu faydası vardır : Diğer memleketlerde 1 Ocak 
olmaması ileri memleketlilerde, Amerika'da o kadar 
mahzurlu değil. Biz, irilik varlığımızı hiçbir zaman 
tam olarak bilemiyoruz. Çünkü, mfflii varlığa katkı
da bulunan kuruluşlardan bütçe i e ilgili olanlar 
1 Mart'ta, örneğin KİTlıer giilbti çok büyük kuırul.uş-
'lar, bütün şirketler 1 Ocaktadır. Bu işler çok büyük 
teknik hesaplar istiyor, (bilgisayarlar (işitiyor. Ameri-
kıa'ya gittiğimizde, herhangi bir tarihte mili varlığı 
nedir, dediğimiz zaman 'bunu iki dakikada çıkartması 
ımıürnlkün; Türkiye'nin iki senede çıkartması mümkün 
değil .Hiç değilse tamıamınıı 1 Ocak'a almakla böyle 
bfir yanar sağlamış olacağız. Hem maili yıl,, hem tak-
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vim yılı yalınız devlet için değil, bütün kuruluşlar (için 
ayna tarihi almış olacak . 

Bu nedenle teklife Komisyon olarak katılıyoruz. 
Arz «deriim. 
BAŞKAN — Evet, teşekkür ederim « 
Sayın Bakanımızın ilave edeceği bir şey yar mı 

ıef endim?. 
ıMALtYE BAKANI KAYA ERDEM — Hayır 

efendim. Komisyon BaşkanMun sözlerine aynen işti-
ırak ediyoruz, özelikle 19S2 yılında bu şekilde uygu-
tomak bize büyük imkânlar sağlayacaktır. 

BAŞKAN — Bu dört sem© 1 Ocak'a atamış. Aca
ba o zamanki milletvekilleri veya hükümet kanadın
da olan kişiler, «Bütçe hazurlıığı yaza geliyor, şunu 
Mart'a alalım da, biraz daha rahat hazırlayalım, ta-
tiliımüzü de iyi yapallım» diye mi düşündüler, bundan 
mı neşet etti acaba? 

JMALÎYE IBAIKANI KAYA ERDEM — Parla
mentoda görüşüldüğü kısmının sıkışıklık yarattığı
nı ve 1 Mart olduğu takdirde... 

BAŞKAN — Çünkü Medfts tiila Kasam'da açıla
cak, Ekiim'de açılmrsa günah okur. 

IMALtYE BAKANI KAYA ERDEM — Evet. 
Biraz o yönümde rahatsızlıklar oülmuş ve bu itibarla 
sıkışıklık yaratıldığı içim değişSkUiğe gidilmiştik-. 

Gayet tabii, hazırlanma yönüyle de biraz güç
lüklerle karşılaşılmış; fakat en büyük güçlük Parla
mentoda görüşülme yönümde otauştur. 

BAŞKAN — Kasam'da açılınca tabi, Kasım -
Aralık iki ay kakyor; ama bu Ekim'de acıkırsa... Zar
tan 'iki aykk süre M'eolüsıte bu bütçenlin kıomışulıması-
na kâfli ve vâfi. 

MALÎYE BAKANI KAYA ERDEM — Ve 
uygulaması da o sekide ölüyor efendim. 

BAŞKAN — Değil mi, 'M ay iiçertisİnde bitliyor 
zaten. Binaenaleyh, ıHükümıet de zaten bumu böyle 
düşünmektedir. 

Efendim, tümü üzerlindeM görüşme açmıştık; söz 
•aılmak isteyen var mı?. 

Buyurun Orgenerali Saltık. 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (ıMW Gü

vendik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayam Başkanım, 
işaret buyurduğunuz şeklide bütçenin takvim yılı üe 
•mıaüli yılı birleştirilecek şekilde planlanmasında bü
yük faydalar olacak. 

Ancak, aslımda eğer bütçe kanunu çıktıktan sona
ra gelir ve gider bütçelerimin dengelenmesi ve özelik
le yatırımların yapılmasında karşılaştığımız zorluğu 
bertaraf etmek istiyorsak, zannediyorum bu kanun 
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onu düzeltmeye yetmeyecektir. Çünkü temeldeki ak
sak tarafı (daha (evvel Sayın Maliliye Bakanı ile de 
konuyu görüşmüştük) bir kere dıe Yüksek Huzurla
rımızda arz etmeyi vazife sayarım,. 

Temeldeki aksaklık, bakanlık bütçeyi hazırlayıp, 
geçirmeden ve bütçe kesinleşmeden rnulbteiîlif yatı
rımcı bakanlıklaıra alit yatırım projelerini ilgilendiren 
'ödemelierti yapmamakta ve hazır olmamaktadır. O ne
denle 1 martta çıkan bütçelerin genellikle uygulama
sı haziranın l'ine kadar ödeme emirleri geciktiği 
için uzar. Birindi sıkıntımız bu. 

BAŞKAN — Ne haziran'ı; temmuz. 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK ( M ü Gü-

venıllik Konseyi Genel Sekreterli) — Genellikle Hazi
randa serbest bırakılır bütçe efendim, 

ÎMnoi sıkıntılı tarafımız; yatıırıımcı bakanlıklar, 
biz Milli Savunma Bakanlığımın yatırımcı unsurları 
da dıaihlil, bütçe yılı ile beraber yatırım hazırlıkları/m 
yapma alışkamilığında değiliz. Yani, bütçede çıkısın, 
önümüze miktar gelsin, omdaın sanıra ihale dosyaları-
nn bazııriaırız, ondian sonra >satıınalma faaüliyetüıerli yü
rürlüğe girer. Bunu da gidermek mümkün. Bütçeyi 
yapan, ihalelerinin hazırlıklarımı da şimdiden yapa
bilir ve bütçedeki düızeltımeye göre rakamılar tashih 
edlJUir; ama projesi hazırlanır vesairesi haziiırfaınııır. 

!Bir üçüncü aksaklığılmız da; bugünkü listemle gö
re .Sayıştay vizesinin uzun zamıan alkşıdıır .Öyle. zan
nederim ki, Sayıştay Kanunumda da yetedi değişlilki-
ği yaparak süratlendirmek lazım. 

Bu üç unsuru düzeltımıadlikçe, bütçe kanunumu çı-
kardığtımız anıda uygulaıma 'imkânına yine d© sahip 
olamayacağız; yine de ertesi yıila sari ödenekler ya
hut sarkmış ödenekler kalacaktır .Bunları kısmen mu
hafaza edip kulanımak imkânı arayacağız ve bütçe-
!rtin son günlerimde de fuzullli masraflar yapılmaya de
vam edecektir. 

İşin bir düğer yönü, sıkınıtı olarak karşılaşılacak 
yönü şudur : Eylülde da'hli tloplansak, bir 'normal de
mokratlık düzene geçişimlizde - temenni ederiz kli öy
le olmasın - eğer tekrar kaaliisyonlu bir kaiblimeıllar 
kurma süresi gelirse, yüksek malumları Bütçe Komliıs-
yonu, Hükümet kurulmadan teşekkül edemez; Hü
kümetin kurulmasının da darboğazlara girdiği dönem
ler 'Olursa - ki, 4 yılda bir seçiımlarde böyle iht'iınal-
ler doğabilir - bu takdirde, 1 Ocağa kadar bütçemin 
çıkamama tehlikesi daima doğaır. Yanılmıyorsam 
1948 - 1949'daki değişikliklerde, işaret buyurduğumuz 
şekilde o dönem milletvekillerinin seçim kampanyası 
hazırlıkları nedenliyle, erken Meclise gelmıek iısteme-
y&slıerd bu kanunun değişımıesine neden oldu. 

Ancak yine Yüksek Heyetiniz hatırlayacaklardır, 
değişik zamanlarda Martta dahi bütçeyi geçirıabMımek 
mümkün olmadığı içlin, bazen kısa dönemi ihtiva 
eden 1 veya 2 aylık bütçe hazırlama zorunlukliarı da 
oldu, bu da bizim ma'li hayatımıza geçti Ooalk ayı
na afidığımız takdirde büyük faydalJiaır 'sağlayacaktır 
(Küçükahmet değindiği için ben onları tekrarlaımıyo
rum V, ama arz ettiğim bazı riskler/i de beraberlinde 
getirir .Özelikle hürakrasinim, Maliye Bakanlığımın 
ödenekleri zamanında göndermesi, yatırımcı bakanlık
ların paralel hazırlık yapması ve Sayııştayın işi sünat-
llendlirmesli, zannediyorum bütçenin kolay uygulanma
sında 'temel ilkeller olacaktır. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

MALÎYE BAKANI KAYA ERDEM — Sayın 
Başkanım, bu konuda hakikaten çok şikâyetler var. 
1050 sayılı Muhasıahei Umumiye Kanununda yapı
lan değişiklikle bu yatırım ödeneklerimin süratıle ser
best bırakılmasına, vize ve diğer konuları da süraıtilelrı-
dlirmıek İçin kanunlarda gerekli deği siklikler yapıldı, 
gsrak 2490, gerek 1050 sayılı. Bu Kanun Sayıştayda, 
bugünlerde yaptığımmz değişikliklerle çıkacak ve Ba
kanlar Kurulundan geçerek Konseye sunulacak. Bun
lar muhakkakkli ısüratlendirileoek. Biz ne kadar bü-
îiokratjifc önlemleri alsak da, arkadaşların yapmış ol
duğu hesaba göre mayıs ayından evvel ihaleye çıkar-
'mıamıız mümkün O'teuyoır, mart ayı .sistemi devam et
tiği takdirde. Biz bu işleri Ocak ayına almakla azal
tarak hiç olmazsa mart ayında ihaleye çıkararak, ni
san ayında inşaata başlamak suretiyle zaman toaızan-
'maımız mümkün olacaküıır. 

.BAŞKAN — Efendim, ıtalbii her kanunun faydalı 
tarafları vardır; bazı mahzurlu tarafları da vardır. 
Eğer faydalı tarafları ağıır basıyorsa, o mahzurlara kat
lanılarak o kanun çıkarılır, tatbik edilir. 

Şimdi, bazı senelerde Hükümetlim teşkil edıleıme-
mesi vesairesi gibi dönemleri biz geçirdik bumdan ev
vel, martta olmasına 'rağmen geçtirdik bunu. Ocak ol
masıyla mart ayı olması arasında dermek ki bir faırk 
olmuyor. Kaldı ki, hliçbir Parflaımıenıto, devletli bütçe-
siiz bırakmaz. Hemen bir s/ene evvelinin o aylanınım 
karşılığı alarak (İnönü devrinde de olmuştur bu) alel
acele geçirilmiştir; 1 aylık 2 aylık bir bütçe geçiri'îlir, 
ondamı sanıra konuşmaya devam edilir .Devlet büfcçe-
ısliız kalırsa, çünkü parlamenterler de maaş alamıaz, o 
aylar süresince; onun için çıkarmaya mecburdur. Fa
kat esas iyiliği şurada olacaktır : 
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Bir kere ocak ayı ile mart ayı arasındaki dönem, 
ölü laıydıır .Yatırımcı bakanlbfklar, zaten bir şey yapa
mazlar; ocak ve şubat aylarında işleri biter de mart 
aıymda ihaleye vesaliraye girebilMerse, bütün yaz sü
resince ekime kadar, kasıma kadar çalışırlar; zaten 
kasım ve aralık girdi mi işler gene durur. O bakımdan 
çok faydası olacaktır; ama baza mahzurları da vardır, 
o mahzurları da giderici tedbirler alınmalıdır. Bu ıted-
biriıer her halükârda alınmalıdır; ister martta olsun, üstıer 
ocak ayında ölsün, onlar getiitotlinioi sebeplerdir, o 
gecikiHMdi sdbeplerin ortadan kaldırılması lazımdır. 
1050 sayılı Mühasebei Umumiye Kanununun son 
•şekline geldiğini de öğrendik. Önümüzdeki aylıar içe-
riisiiınıde her hailde onu da görüşür ve kaınıun'laştırır ve 
bu suretle o sıkıntıdan da kurtulmuş oluruz ., 

Başka söz aıllmak listeyen var ma?.. Yok. 
Tümü üzerindeki görüşmeler tamamllarım'işıtır. 
^Maddelere geçlilmesinii oylarımıza sunuyorum : 

Kabul edenller.. .Btmıeyenller... Kabul edilmiştir. 
1 mdi maddeyi okutuyorum : 

1050 Sayılı Mühasebei Umumiye Kanununun B'azı 
Maddelerinin Değiştiirilırnesi Hakkında Kanun 

Tasarısı 

MADDE 1. — 1050 Sayılı Münasebeti Umumıiye 
Kanaınıunün 5 neti maddesi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 

«Madde 5. — Bütçe yıllı takvim yilıdır.» 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak /isteyen 

var mı?... Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kaıbui edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — 1050 sayılı Mühasebei Umumiye 

Kanununa aşağıdaki mıadde »eklıammiiştir. 
BK MADDE 1. — Bütçe uygulaması d'le ilgili ola

rak diğer kanunflıarda bütçe yılı veya maili yıl içlin 
Mart ayının birimdi gününden başlayıp Şubat ayının 
sonuncu günü blitımek üzere tespit edilmiş, dönam'ier 
takdim yılı olarak değiştiirilmJiştlir. 

BAŞKAN — «Aşağıdaki madde eklıanmişıt'ir» mi 
diyelim; «Ek madde eklenmiştir» mi diyelJim? 

EMEKLİ AMİRAL -HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu 'Başkanı) — Teknik bakım
dan «Ek madde eklen/mliştir daha uygun. Her hailde 
'burada iki kıere ek, dk olmasın diye dendi; ama ka
nun yapısı bakımından «Elk madde eklenmiştir» de
rnek daha doğru olur. 

BAŞKAN — Çünkü ek madde ile ekliyoruz, ya
ni normal madde eklemiyoruz. Normal madde ekl'ıa- | 
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sek, o sırayı taklip etmesi lazım. Onun içtin «Aşağıdıa-
'kii ek madde eklenmiştir» denilmesi daha uygun. 

tklnoi madde üzerinde söz almak isteyen var mı?.. 
Yok. 

Ohalde, «Bu Kanuna aşağıdaki ek madde eklen
miştir» sekliindie 2 noi maddeyi oylarımıza sunuyorumı: 
Kalbul edenler... Etmeyenler... Kabul edillımi'ştıir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum : 

MADDE 3. — 1050 sayılı Mühasebei Umumiye 
Kanununa aşağıdaki geçidi maddeler elenmiştir. 

«GEÇİCİ MADDE 3. — 1982 Mal Yılı 1 Mart 
1982 tarihinde başlayıp 31 Aralık 1982 tarihinde bi
ter.» 

BAŞKAN — Geçtioi madde 3 hakkında söz al
mak isteyen var mı?.. Yok. 

Geçici 3 ncü maddeyi oylarımıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçidi madde 4'ü okutuyorum : 

«GEÇÜCİ MADDE 4. — Bu Kanunun uygufllaması 
ile üligMli olarak geçiş dönemlinde gerekli düzenleme
leri yapmaya ve tedbîrleri almaya Malliye Bakanı yet
kilidir J» 

BAŞKAN — Geçici madde 4 üzerinde söz allımalk 
listeyen var mı?. Yok. 

Geçici madde 4'ü oylarımuza sunuyorum : Kalbul. 
edenter.. .Etmeyenler... Kabul ediJlmiiştlir. 

Şimdi geçidi madde 3 ve geçidi madde 4'ün bağlı 
butundğu çerçeve 3 ncü maddeyi oylarınıza sunuyo-
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş-
ıtiir. 

4 ncü maddeyi okutuyorum : 

.MADDE 4. — Bu Kanun yayımı tarıihlinde yü
rürlüğe gürer. 

BAŞKAN — 4 ncü madde üzerinde söz almak 
iseteyean var mı?.. Yok. 

4 ncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler.. .Etmeyenler.. .Kalbul edilmiştir . 

5 mıci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 5. — Bu Kanunu Bakamlar Kurulu yü
rütür. 

ıBAŞKAN — 5 noi madde üzeninde söz aümak is
teyen var mı?.. Yok. • 

Maddeyi oylarınıza sunoyorum : Kalbul edenler... 
Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum : Kalbul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Hayırlı olsun, teşekkür ©deriz. 
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2. — 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri 
Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bu 
Kanuna Yeni Maddeler Eklenmesi ve 2004 sayılı 
İcra ve İflâs Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik 
Yapılması Hakkmda Kanun Tasarısı ve Adalet Ko
misyonu Raporu. (1/178) (S. dayısı c 220) (1) 

BAıŞKıAN — Gündemimizin '2 nci sırasında, 108'6 
sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun ıBazı 
maddelerinin değiştirilmesi, bu kanuna yeni maddeler 
eklenmesi ve 2004 sayılı icra ve iflas Kanununun Bir 
Maddesinde Değişikli'k Yapılması Hakkındaki Kanun 
Tasan ve Adalet Komisyonunun Raporu mevcuttur. 
Bu rapor 220 sıra sayı ile dağıtılmıştır. 

Adalet Komisyonu Sözcüsü ve Bakanlık temsil
cileri yerlerini aldılar. 

iKanun tasarısının tümü üzerimde görüşme açıyo
rum ve evvelâ Adalet Komisyonu Sözcüsüne, geneli 
hakkında izahat vermek üzere söz veriyorum. Buyu
run efendim. 

HÂKİM ALBAY MUSTAFA ŞAHİN (Adalet 
Komisyonu Üyesi) — ISayın Başkanım, 54 yıldan be
ri uygulanmakta olan 1Ö86 sayılı Hukuk Usulü Mu
hakemeleri Kanonunun bazı maddelerinde zaman 
zaman değişiklik yapılmış ve falkat yaygın şikâyet 
konusu olmaktan kurtarılamamıştır. 

ıBu sebeple, kanunun tamamının ele alınarak ye
niden düzenlenmesi gereğine inanılmakla beraber, 
geniş kapsamlı bir tasarının hazırlanıp kanunlaştırıl
ması uzun bir zamana ihtiyaç göstermıöktedir. Bu 
durum karşısında Yüce Konseyce kabul buyurulan 
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu, Askerli Mahke
meler 'Kuruluş ve Yargılama Usulü Kanunu ile Sı
kıyönetim kanunlarındaki değişikliğe paralel olarak, 
ülkemizin sosyal ve ekonomik problemleri doğrultu
sunda günden güne aftan hukuk davalarının da kısa 
bir zamanda karara bağlanması ve tarafların davala
rı fuzuli yere uzatmalarının önlenmesi gayesli ile, 
Bakanlar Kurulunca hazırlanan Hukuk Usulü Mu
hakemeleri Kanununda değişiklik yapılmasını öngö
ren tasarı Komlisyonumuzca incelenmiş 40 esas ve 1 
geçici maddeden ibaret olan nihai metin Yüksek Hu
zurunuza getirilmiş bulunmaktadır. 

Tasarıda öngörülen başlıca değişiklikler; duruş
ma yapılmaksızın görevsizlik kararı verilebilmesi» 
•sulh hukuk mahkemelerinin görev 'sınırının 25 bin 

(1) 220 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 
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liraya yükseltilmesi, hâkimin davadan isitinkâfımım 
bir merciin incelenmesine tabi tutulması, reddi hâkim 
talebinin ciddi ve gerçek nedenlere dayandırılması, 
davaların talep loîmadan da ayrılması veya birleşti
rilmesi, vekâletnamemiz dava açılmaması, davayı ka
bul veya feragatin basitleştirilmesi, ilk itirazla birlik
te esasa cevap verilmesi mecburiyeti, kararların ger
ekçeleriyle birlikte tefhimi, temyiz sınırının 10 bin 
liraya çıkartılması, temyiz süresinin 30 gün olması, 
Yargitayda duruşmaların bir ölçüde kısıtlanması gi
bi konuları ihtiva etmektedir. 

Yüksek onayınıza sunulan tasarı hakkında tev
cih buyurulacak sualler, Medeni Usul Kanununa ve 
Hukukuna, branşları itibariyle yakın ünsiyetü bulu
nan Komisyonumuzun değerli üyeleri tarafından ce
vap verilecektir. 

Arz ederim., 

iBAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Tümü üzerinde söz almak isteyen var mı efen

dim? Buyurun., 

IKEMIAUETTİN ALÎ KAŞİFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Sayın Başkanım; bilindiği gi
bi «Hukuk Usulü», kişiler arasımda özel hukuk uyuş
mazlıklarının, devletin yargı organları önünde çö
zümlenmesine, haklı ve haksız olanım belirlenmesine 
ve adli gerçeklerin sağlanmasına ilişkin yolları, yön
temleri gösteren bir hukuk dalıdır. Literatürde bu 
hukuk dalma değerli hocalar, «Hukuk Muhakeme
leri Usulü, Hukuk Yargılama Usulü, Medeni Hu
kuk Usulü, Medeni Yargılama Usulü» adlarını ver
mektedirler. Tarihi gelişimi içerisinde tetkik edildi
ğinde ilk defa T818O yılında Fransa'da bu tür bir ka
nun alınmış, 1(923 ve 1924 yıllarında ufak değişik
liklerle -değerli arkadaşımın ifade ettiği gibi- tam 46 
yıl yürürlükte kalmıştır., 

Ancak, Medeni Kanunun ve tora ve İflas 'Kanu
nunun İsviçre'den alınması karşısında bu zamana 
kadar Mecelle ile bir uyum içerisinde olan usul hü
kümleri artık yetersiz kalmış, bunun üzerine yeni bir 
usul kanununun alınması zarureti ortaya çıkmıştır. 

'Kabul buyurulacağı gibi, zamanın kısalığı, İcra 
ve İflas IKanunu, Medeni 'Kanun, Borçlar Kanunu
nun çıkarılması yine bizi ıBatıya yöneltmiştir. En ye
ni kanun olarak, 1925 tarihli İsviçre'nin Neuchâtel 
ı(!Nöşatel) Kantonunun kanunu görülmüş ve bu ka
nun tercüme edilmek suretiyle bünyemize alınmış
tır. Geçen zaman içerisinde kamumda l'l defa değişik
lik yapılmış ve bu kanun bu tarihe kadar bizi getir
miştir. 
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'Kabul etmek lazım gelir ki, kanunun bütünü ile 
ele alınması ve Yüce huzurunuza bütünü ile getiril
mesi bir idealdir. Bu, zaman içerisinde yapılmış, ha
zırlanan tasarı 28.4.1971 tarihinde meclislere sevk 
edilmiş olmaisına rağmen, maalesef aradan geçen 10 
yıl içerisinde bu yasa kanunlaşamamıştır. 

iSayın Başkanım, Değerli Konsey Üyeleri; şura
sı bir gerçektir ki, burada bir neticeye varmak ve 
bir emri kesinlikle almamız lazım. O da, ilk mahke
melerle, Yargıtay arasında bir istinaf mahkemesi ku
rulacak mıdır? Bugünkü deyimi ile, bir üst mahke
me kurulacak mıdır? Bu karar verildikten sonra, el
bette ki usul kanununun ele alınması, buna göre ne
ticeye varılması lazım. Bu konudaki fikirlere müra
caat ettiğimizde, üst mahkeme kurulmasına en ha
raretli, en fazla taraftar olanlar dahi mutlaka ve 
mutlaka ilk derece mahlkem el erinin her yerde isteni
len düzeyde ve istenilen teşkilâtta kurulmasını öne
riyorlar, ki Türkiye bu aşamada değildir. §u kadar 
açığımız var, hele hele iş mtiktarı esas alınacak olur
sa daha pek çok mahkemenin kurulması gerekir. 

O bakımdan, bu zaman süreci içerisinde boş dur
mayı da kesinlikle düşünemedik. Başta çok değerli 
arkadaşlarım, Mete Günel, önce Yargıtay Hukuk 
Daireleri başkanları ile bir görüşme yaptı, onların 
önerilerini aldı, Ankara Hukuk Fakültesinin değerli 
Profesörü Baki Kuru başta olmak üzere, kesinlikle 
yakın mesai içerisine girdik ve hazırladığımız bu öne
rileri, tasarı taslağını Ankara, İstanbul ve izmir Hu
kuk fakültelerine yolladık. Büyük anlayış gösterildi, 
komisyonlar kuruldu, bu komisyonların görüşleri bi
ze intikal etti; bununla da yetinmedik; Türkiye Ba
rolar Birîiğine ve bunun yanında 200 tane hâkime de 
bu tasarıyı sevk ettik. Bu tasarı, bu dokümanlarla 
toplandı. 

Her tasarımızda olduğu gibi - iftiharla vurguluyo
rum - Konseyde Adalet Komisyonu çok daha iyi bir 
yaklaşım içerisinde meseleyi çözümlemeye çalıştı ve 
çok değerli bir ekip oluşturularak 7 nci Hukuk Daire
si ıBaişkanı Nusret Ozanadp'da dahil edilmek suretiyle 
huzurunuzda cidden iftihar edeceğiniz, göğsünüzü ka
bartacağı bir tasarı ile çıkmış bulunuyoruz, bunun 
mutluluğu içindeyiz. Huzurunuzda bu değerli hukuk
çulara teşekkürü bir borç biliyorum. 

Saygılar sunarım. 

;BAiŞKAN — Teşekkür öderim., 
Tasarının tümü üzerinde başka söz almak isteyen 

var im?.. Yok. 

— 61 

16 . 7 . 1981 O : 1 

Tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Ka

bul edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 
il nci maddeyi okutuyorum : 

108'6 Sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri (Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bu Kanuna Yeni 
Maddeler Eklenmesi ve 2004 Sayılı icra ve tflas Ka
nununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hak

kında ıKanun Tasarısı 
MADDE 1. — 1086 sayılı Hukuk Usulü Muha

kemeleri Kanununun 7 nci maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilin iştir. 

Madde 7. — Diğer bir mahkeme yahut idari ma
kam veya yargı merciinin görevine giren bir dava 
veya iş kendisine arz olunan mahkeme, duruşma 
yapmadan görevsizlik kararı verebileceği gibi dava
nın her safhasında kendiliğinden görevli olmadığına 
da karar verir. 

Görev itirazı davanın her safhasında ileni sürüle
bilir. 

'Bir dava, asliye mahkemesinde hükme bağlandık
tan sonra, davanın sulh mahkemesinin görevi içinde 
olduğu ileri sürülerek üst mahkemede itirazda bulu
nulamaz. 

BAŞKAN — 1 nci fıkranın sonunda «Görevli 
olmadığına karar verir» mi olmalı, «Karar verebi
lir» mi olmalı? 

BAiKİ KURU (Adalet Komisyonu Üyesi) — 
«•Karar verir» olmalı, mecburiyet var, efendim. 

BAŞKAN — Mecburiyet var.. 
BAKt KURU (Adalet Komisyonu Üyesi) — Ka

mu düzenine ilişkin olduğu için o görev veya dava, 
mahkeme karar vermek zorundadır görevsiz oldu
ğunun farkına vardığında; uygulama da bu yolda
dır. 

BAŞKAN — Görevsizlik kararı verebileceği gi
bi, dava veya incelemenin her safhasında kendiliğin
den görevli olmadığına da karar verebilir veya ver
meyebilir de.. 

BAKt KURU (Adalet Komisyonu Üyesi) — Sa
yın 'Başkanım, duruşma yapmadan karar vermesi 
mahkemenin takdirine bağlı, tarafları dinleyip din
lememesi. Fakat, duruşmaya girildikten sonra eğer 
görevsiz olduğu kanısına varırsa, görevsizlik karan 
vererek davayı görevli mahkemeye göndermek zorun
da mahkeme. Çünkü, görev kuralları kamu düzenine 
ilişkin sayılıyor. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
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1 nci madde üzerinde söz almak isteyen var mı 
efendim? Buyurun Sayın Kâşiifoğlu., 

iKEMAıUETTİN ALİ KÂŞtöFOĞUU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Sayın Başkanım, burada çok 
iyi bir düzenleme ile karşı karşıyayız. Bu zamana ka
dar diğer bir mahkemenin görevine giriyor, idare 
mahkemesinin görevine giriyor, diğer bir yargı mer
ciinin görevine giriyor. örnek vereyim: Danıştayın 
görevine giren bir konuda asliye mahkemesine da
va açmış veya asliye hukuk mahkemesinin görevine 
giriyor bir boşanma davası, ısuilh hukuk mahkemesi
ne dava açmış. Eskiden ille de bu dilekçe taraflara 
tebliğ ediliyordu, taraflar davet ediliyordu, geliyor
du, gelmiyordu, tebligat falan bir çok işlemi oluyor
du.. Hâkim bakacak, diğer bir mahkemenin görevi
ne, idari yargının görevine gMıyorsa, hemen orada 
karar verecek, 

IBAIŞK1AN — Başka söz almak isteyen? Yok. 
iMaddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. 

Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi ofcuituyorumı: 

MADDE 2. — 10816 sayılı Hukuk Usulü Muha
kemeleri Kanununun 8 nci maddesinin birinci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 8. — Sulh Mahkemesi : 
1. İflas davalarıyla vakfa ilişkin davalar hariç 

olmak üzere, mamelek hukukundan doğan değer ve
ya miktarı yirmi beş bin lirayı geçmeyen davaları.» 

'BA$K1AN — 2 nci madde üzerinde siöz almak is
teyen var mı?.. Buyurun efendim. 

Y. METE GÜNIEL (Adalet Komisyonu Üyesi) 
— Sayın Başkanım, Sayın Komisyon Başkanımızın 
da açıkladığı gibi, tasarının hazırlanmasında davala
rın öncelikle görülmesi, bunun yanısıra para değerin
deki düşüşler dolayısiyle mahkemelerin buna bağlı, 
değere bağlı görev sınırlarını da belirlemektir. De
ğere bağlı olmanın yanı sıra sulh mahkemelerindeki 
muhakeme, basit usulü muhakemeye tabidir ve seri 
sekide davaların sonuçlandırılması mümkündür. 25 
bin liraya çıkarırken gerek para değerindeki düşüşü, 
gerekse bu mahkemenin daha süratle işleri mihayet-
lendirmesi göz önünde tutulmuşıtur. Madde bu gaye 
ile hazırlanmış ve Komisyonun da tasvibini almış
tır, arz ederim, 

İBAŞIKAN — Teşekkür ederim. 
Madlde üzerinde başka söz isteyen??. Yok. 
Maddeyi oylarımıza sunuyorum': Kabul edenler.. 

Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 
3 ncü maddeyi okutuyorum : 
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MADDE 3. — 1086 sayiı Hukuk Usulü Muha
kemeleri Kanununun 32 nci maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

«•Madde 32. — Bir hâkim reddini gerektiren se
bepleri bildirerek davaya bakmaktan çekimirse, ret 
istemini incelemeye yetkili olan merci, bu çekinme
nin yerinde olup olmadığına karar verir.» 

ıBAŞKAN — 3 ncü madde üzerinde Komisyonun 
bir izahatı olacak mı efemdim? 

HAKÎM AUBAY MUSTAFA ŞAHİtN (Adalet 
Komisyonu Üyesi) — Sayın Başkanım, eskiden Hu
kuk Usulü Muhakemeleri Kanununa göre, bir hâ
kim davaya bakmaktan isıtinkâf ederse bu kesinleşi-
yordu. Bu hüküm kaldırılmış, onun yerine isıtinkâf 
keyfilikten çıkarılmıştır. /Bir merciin tetkikine sunula
caktır ve yerinde ise, makul ise kabul edilecek, değil
se hâkim davaya bakmakta devam edecektir, 

(BAŞKAN — Zannediyorum Ceza Muhakemeleri 
Usulü Kanununda da aynı şeyi getirdik, değil mi? 

HÂKİM ALBİAY MUİSTARA ŞAHİN (Adalet 
Komisyonu Üyesi) — Evet. 

BAŞIKAIN — Madde üzerinde söz almak isteyen 
var mı?., 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4 ncü maddeyi okutuyorum: 

MADDE 4. — 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhake
meleri Kanununun 33 ncü maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Madde 33. — Hâkimin reddi dilekçesi reddolu-
nacak hâkimin mensup olduğu mahkemeye verilir. 
VeKİlin, hâkimin reddi isteminde bulunabilmesi bu 
konudaki yetkisinin vekâletnamede açıkça belirtilmiş. 
olması şartına (bağlıdır. 

Hâkimin reddi istemi, reddi istenen hâkim katıl
maksızın mensup olduğu mahkemece incelenir. Red
dedilen hâkimin iştirak etmemesinden dolayı mahke
me teşekkül edemez veya mahkeme tek hâkimden olu
şuyor ise, ret istemi o yerde asliye hukuk hâkimliği 
görevini yapan diğer mahkeme veya hâkim tarafından 
incelenir. O yerdeki asliye hukuk hâkimliği görevi (bir 
hâkim tarafından yerine getiriliyorsa o hâkim hak
kındaki ret istemi, asliye ceza hâkimi varsa onun 
tarafından, yoksa en yakın asliye hukuk mahkemesince 
incelenir.̂  

Sulh hukuk hâkimi reddedildiği takdirde, ret iste
mi o yerdeki diğer sulh hukuk hâkimi tarafından in
celenir. Sulh hukuk hâkimliği görevi tek hâkim ta-
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rafından yerine getiriliyorsa ret istemi, bulunma sı
ralarına göre, o yerdeki sulh ceza hâkimi, asliye hu
kuk hâkimi, asliye ceza hâkimi, bunların da bulun
maması 'halinde en yakın yerdeki sulh hukuk hâkimi 
tarafından incelenir. 

IBAŞKAN — 4 ncü madde üzerinde Komisyo
nun izahatını dinleyelim efendim. 

HÂKİM ALBAY MUSTAFA ŞAHİN (Adalet 
Komisyonu Üyesi) — Sayın Başkanım, ibu madde 
Hükümetten geldiği gibi aynen kaibul edilmiştir, yal
nız Komisyonumuz biraz açıklık getirmiştir, Hükü
met teklifinin içeriğine dokunulmamıştır. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. Gayet açık ya
zılmış. 

KiEMALLETTÎN ALÎ KÂSİFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Efendim, hemen arz edeyim; 
sisteme koyduk; asliye hukuk hâkimi reddediliyor, 
eğer ikinci bir asliye hukuk hâkimi varsa o bakacak
tır, orada ikinci bir asliye hukuk hâkimi yoksa, as
liye ceza hâkimi bakacaktır; o da yoksa en yakın ye
rin asliye hukuk hâkimi bakacak. 

Geldik sulh mahkemesine: Sulh hukuk hâkimi 
reddedildi, 'bir başka sulh hulkuık hâkimi varsa o iba-
kacak, yoksa sulh ceza ba'Kacak, yoksa asliye hukuk, 
yoksa asliye ceza. 

Bunların hiçbirisi yoksa, en yakın sulh hukuk. 
Gayet sistemli bir şekle döndü efendim. 

BALKAN — Bu maddeye Barolar Birliği de mu
vafakat etti mi? 

KEMALETTİN ALÎ KÂSİFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Evet efendim. 

HÂKİM ALBAY MUSTAFA ŞAHİN (Adalet 
Komisyonu Üyesi) — Barolar Birliği temsilcisi bu
rada, Komisyon üyesidir, maddeye katılıyor; Sayın 
Başkanım. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen 
var mı?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kaibul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

5 nci maddeyi okutuyorum!: 

MADDE 5. — 10&6 sayılı Hukuk Usulü Muhake
meleri Kanununun 34 ncü maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Madde 34. — Hâkimin reddi sebebini bilen tarafın 
ret isteğini en geç ilk oturumda bildirmesi gerekir. 
Taralf, ret sebebini davaya bakıldığı sırada öğrenmiş 
ise en geç ondan sonraki ilk oturumda yeni bir işlem 
yapılmadan önce bu isteğini hemen bildirmek zorun

dadır. Belirtilen sürede yapılmayan ret isteği dinlen
mez. 

Hâkimin reddi dilekçe ile olur. Bu dilekçede, ret 
isteğinin dayandığı durum ve olaylarla delillerin açık
ça gösterilmesi ve varsa bölgelerin eklenmesıi gerekir. 

Ret isteğinden, vazgeçmek hükümsüzdür. 
Hâkimi reddeden taraf, dilekçesini karşı tarafa 

tebliğ ettirir. Karşı taraf buna 'beş gün içinde cevap 
verebilir. Bu süre geçtikten sonra başkâtip tarafından 
ret dilekçesi, varsa karşı tarafın cevabı ve ekleri dosya 
ile birlikte reddi istenen hâkime verilir. Hâkim beş 
gün içnde dosyayı inceler ve ret sebeplerinin yerinde 
olup olmadığı hakkındaki düşüncesini yazı ile bildi
rerek dosyayı hemen merciine gönderilmek üzere baş
kâtibe verir. 

Ret sebepleri yazılı delillere dayanmıyorsa merci-
isteği reddetmekte veya gösterilen tanıkları dinleyerek 
bir karar vermekte serbesttir. 

Ret sebebi sabit olmasa bile merci bunu muhtemel 
ıgörürse ret isteğini kaibul edebilir. 

Ret sebepleri hakkında yemin teklif olunamaz. 
Hâkimi çekinmeye davet hâkimin reddi hükmün

dedir. 

ıBAŞKAN — 5 nci madde üzerinde Komisyonun 
.izahatını dinleyelim. 

HÂKtM ALBAY MUSTAFA ŞAHİN (Adalet 
Komisyonu Üyesi) — Sayın Başkanım, bu madde de 
Hükümetten geldiği gibi kabul edildi, içeriği değiş
tirilmedi. Yalnız, «Hâkimi çekinmeye davet hâki
min reddi hükmündedir» hükmü Komisyonumuzca 
konuldu. Uygulamada genellikle avukatlar hâkimi 
reddetmiyor, bu davadan çekinmesini istiyordu. Bu 
daha ağır bir suçlama olduğu için, böyle üstü ka
palı da haklimi ret teklifinde bulunursa bu ret hük
mündedir, dendi, bu usul uygulanacak. 

(BAŞKAN — Hükümet bu konuda ne düşünüyor? 
KEMALETTİN ALİ KÂSİFOĞLU (Adalet Ba

kanlığı Temsilcisi) — Sayın Başkanım, değerli arka
daşımın başta da ifade ettiği gibi, bir hâkim düşü
nün - bizim 400 yerde tek hâkim - bir saat ceza 
hâkimliği yapıyor, bir saat sonra hukuk hâkimliği 
yapıyor; öğleden evvel ceza hâkimliği yapıyor, öğ
leden sonra hukuk hâkimliği yapıyor. Aynı hâktim 
konusunda ret hükümleri maalesef değişik ve Hu
kuk Usulünün bu hükümleri suiniyetli taraf için 
cidden büyük bir nimet; hele hele biraz korkak hâ
kimler için de bu bir can simiti idi. Öyle davalar 
oldu ki İstanbul'da, 23 hâkim «ıBen bu davaya bak
mıyorum» dedi. «Niçin bakmıyorsun?» Sorusu dahi 
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sorulmadan Ibu davalar süründü de süründü. Şimdi 
bir bu husus var; yani (hâkimin kendi kendini red
detmesi, ancak artık bir merci incelenmesine tabi, 
aynen cezada olduğu gibi, merci bakacak; hakikaten 
ret sebebi var mı, yolksa bir korkaklık nedeniyle mi 
böyle 'bir yaklaşım var; buna karar verecek. 

İkinci husus, yine hukuk usulünde (çok entere
sandır; sanki hâkim iki tarafın oyuncağı gibi, iki 
taraf anlaştığı zaman, hu maddenin en özü bu) iki 
taraf anlaştığı zaman, «Makim Bey, sen bu davaya 
bakamıyorsun» dediklerinde, hayır, hâkim kıyametler 
de Ikoparsa bu davaya bakma imkânı yoktu, Bu ka
dar acayip bir hükmü, dediğimiz gibi Alman usulün
den ve diğer uygulamadan istifade ederek değiştir
dik. Hâkim aynıdır; ceza hâkimi de olsa aynıdır, 
hukuk hâkimi de olsa aynıdır. Kaldı ki bu husus ta
mamen kamu düzeni, kamu hukukuyla ilgilidir, hâ
kimin kişiliğiyle, şahsiyetiyle ilgilidir. İki tarafın 
anlaşarak (hâkimi reddetmesi burada tamamiyle kal
dırıldı. Ama, varsa ret sebepleri ileri sürülecek, çok 
kısa zamanda bu deliller toplanacak, hâkim görüşü
nü bildirecek, «kim reddedildi» «sulh hukuk hâki
mî » gidecek diğer sulh hukuk hâkimine bakacak, 
geçerli ise «'Hâkim bey sen bu davaya bakma» diye
cek; ama geçersizse bunu reddedecek. Biraz sonra 
zaten gelecek, bazı tür hadiselerde hâkim ihemen ken
disi karar verecek; gerekçesizse, zamanında yapıl
mamışsa, davayı uzatmaya matüfsa, hiç merciine bile 
yollamadan kendisi karar verecek; ancak bu karar 
esas kararla birlikte temyiz edilip 'incelenecek, ne
ticeye varılacak. 

Arz ediyorum. 

BA§(KAN — Yani, «Hâkimi çekinmeye davet, 
hâkimin reddi hükmündedir» fıkrasına iştirak edi
yorsunuz... 

KBMALETTİN ALİ KÂŞİFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) Tamamen iştirak ediyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Peki, mahkeme esnasında avukat 
veyalhut da taraflardan birisinin «hâkim bey siz bu 
davadan çekilin» demesi kâfi midir çekinme sebebi 
olarak, yoksa esbabı mucibe mi söyleyecek? Tabii es
babı mucibeyi orada dile getirecek. 

KEMALETTÎN ALİ KÂŞtFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi )— Onu arz edeyim : 

Bu 35 nci madde açık; ret, zamanında yapılma
mışsa, bir. 

Ret sebebi veya inandırıcı delil gösterilmemiş 
ise, iki. 

I Üç: Ret istemi, davayı uzatmak gayesine ma
tuf ise, hâkim zaiten bu talebi kendisi reddedecek
tir efendim. 

I Arz ederim. 
BAŞKAN — 5 nci madde üzerinde başka söz 

almak isteyen var mı?.. Buyurun efendim. 
Y. METE GÜNEL (Adalet Komisyonu Üyesi) 

— Sayın Başkanım, değinildiği gibi, biz 32 nci mad
dede, demin kabul buyurulan maddede, hâkimin da-

I vaya bakmaktan çekinmesini, merci incelemesine tabi 
tuttuk. Eskiden hukuk hâkimi davaya bakmaktan çe
kindiği zaman, artık bunun bir mercice incelenmesi 
söz konusu değildi. 34 ncü maddedeki bu değişiklik
te, «iki taraf ve hâkim ittifak ederse, davaya bak-

I maktan çekinir» hükmü vardı; artık 32 mciı madde 
karşısında bunun geçerliliği kalmıyordu, biz bunu dü
zelttik. 

I Bir de, Sayın Komisyon Başkanımızın ifade ettiği, 
gibi, çoğu mahkemelerde hâkimi açıkça reddetmi
yordu; ama hâkim sen söylesin, böylesin, ben seni 
reddetmeyeyim, sen bundan çekin, istinkâf et, de
niyordu. Hem bir mahkemenin mehabetine yakışma
yacak ifadelerle bu ileri sürülüyordu; hem de bu istin-
kâfa davet midir, yoksa bu hâkimi ret midir, tered
dütler doğuruyordu. Biz, Komisyonda uygun görü
len bu ifadeyi buraya getirmekle, artık bir içtihada, 
bir çekişmeye de meydan bırakmadan, «rettir» diye 
bunu bağlayıverdik. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz almak is
teyen var mı?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

6 nci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 6. — 1086 sayılı Hukuk Usulü Muha
kemeleri Kanununun 35 nci maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

Madde 35. — Hâkimin reddi istemi aşağıdaki 
hallerde kabul edilmeyerek geri çevrilir. 

1. Ret isteği zamanında yapılmamışsa, 
2. Ret sebebi veya inandırıcı delil gösterilmemiş-

se, 
3. Ret isteminin davayı uzatmak amacıyla ya

pıldığı açıkça anlaşılıyorsa, 
Bu hallerde ret isteğinin, toplu mahkemelerde red

dedilen hâkimin müzakereye katılmasıyla, tek hakim
li mahkemelerde de reddedilen hâkimin kendisi ta
rafından geri çevrilmesine karar verilir. 

Bu kararlar aleyhine ancak hükümle birlikte tem-
I yiz yoluna başvurulabilir. 
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BAŞKAN — 6 ncı madde üzerinde Komisyonun 
açıklaması olacak mı; gayet açıık yazılmış. 

HÂKİM ALBAY MUSTAFA ŞAHÎN (Adalet 
Komisyonu Üyesi) — Sayın Başkanım, bu madde, 
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun (29/a) mad
desinde yapılan değişikliğe paralel olarak getirilmiş
tir. Komisyonumuzca pek ilave yapılmadı; açıklık 
kazandırılmıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz almak 
isteyen var mı?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 7. — 1086 sayılı Hukuk Usulü Muha
kemeleri Kanununun 36 ncı maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir. 

Madde 36. — Hâkimin reddi istemine ilişkin ka
rar duruşma yapılmaksızın verilebilir. 

Reddi istenen hâkim ret hakkında merci tarafın
dan karar verilinceye kadar o davaya baikamaz. Şu 
kadar ki, gecikmesinde zarar umulan iş ve davalar 
bunun dışındadır. Daha önce hakkındaki ret isteği 
mercice reddolunan hâkimin aynı durum ve olaylara 
dayanılarak yeniden reddedilmesi hali de hâkimin 
davaya bakmasına engel teşkil etmez. 

Merci ret isteğini ıkalbul etmezse, reddi istenen 
hâkim davaya bakmaya devam eder. 

Hâkimin reddi isteğinin merci tarafından usul 
veya esas yönünden kabul edilmemesi halinde istek
te bulunanların her birinden bin liradan onbin lira
ya kadar para cezası alınmasına hükmolunur. Birden 
çok hâkim bir arada reddedilmişse para cezasının 
üst sının uygulanır. 

Hâkim hakkında aynı davada aynı tarafça ileri 
sürülen ret isteğinin reddi halinde verilecek para ce
zası bir önceki para cezasının iki katından az ola
maz, 

Bu para cezasının tahsili için davaya bakacak mah
keme dosyanın gelişi tarihinden başlayarak onbeş 
gün içinde gereğini yapar. Merci kararının bozulma
sı halinde, tahsil olunmuş para cezası ilgilinin isteği 
üzerine geri verilir. 

BAŞKAN — 7 nci madde üzerinde Komisyonun 
izahatını dinleyelim efendim. 

BÂKt KURU (Adalet Komisyonu Üyesi) — Sa
yın Başkanım, bu maddede yapılan değişiklik, hâki
min reddi ile ilgili hükümlerde olduğu gibir hâkimin 
reddi yolunun kötüye kullanılmasını önlemek amacı
na yöneliktir. Bu nedenle, daha önce hakkındaki ret 
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isteği reddedilmiş olan hâkimin tekrar aynı sebep
lerle reddedilmesi halinde davaya bakmaya devam 
edeceği açık biçimde hükme bağlanmıştır. 

Bundan başka, para cezaları mevcut kanunda 10 
liradan 300 liraya kadardı, 1,5 sene evvel çıkan bir 
kanunla bu 30 misline çıkarıldı; 300 liradan 9 000 
liraya kadar oldu; biz bunu biraz daha yuvarlak ra
kam olarak «1 000 liradan 10 000 liraya» şeklinde, 
geçen sefer de açıklama sırasında belirttiğimiz gibi, 
maddeye koymuş bulunuyoruz. Onun dışındaki hü
kümler mevcut hükme biraz daha açıklık kazandıran 
ve hâkimin reddi halinde bu ret isteminin çabuk bi
çimde sonuçlandırılması amacına yönelik hükümler
dir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Madde üzerinde Hükümetimizin bir diyeceği var 

mı efendim?. 
KEMALETTİN ÂLt KÂŞtPOĞLU (Adalet Ba

kanlığı Temsilcisi) — Yok efendim. 
Cezada, hâkim tehiri caiz olmayan işlemleri ya

pıyordu. Tabii hukukta böyle 'bir şey olmadığı için, 
yolluyordu, bir karar verinceye kadar, dosya duru
yordu. Burada bir açıklık getiriliyor. 

BAŞKAN — Ben usul hakkında bir şey soraca
ğım : Her maddede tekrar ediyoruz; «1086 sayılı 
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunun 35 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 1086 sayılı Hu
kuk Usulü Muhakemeleri Kanunun 32 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir»! diyeceğimize, baş
langıçta, «1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri 
Kanunun 32, 34, 35, 36,.. falan falan maddeleri aşa
ğıdaki şekillerde değiştirilmiştir» desek, bir defa de
sek olmaz mıydı? 

KEMALETTİN ÂLİ KÂŞİFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsi'loisi) — Arz edeyim Sayın Başkanım, 
bu yol da var; fakat buyurduğunuz birinci yol fev
kalade tehlikelidir. Şöyle oldu efendim : 

1978'den beri Adalet Bakanlığında Kanunlar Ge
nel Müdürü olarak çalışıyorum. Bir hükümet zama
nında İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan bir ta
sarı Meclise sevk edildi. Bu, önlemler paketi olarak 
ifade edilen bir tasarıydı. Bu tasarının müzakeresin
de bendeniz de vardım. Şimdi orada da bir çerçeve 
madde ile aşağı yukarı 20 madde, mesela Toplantı 
ve Gösteri Yürüyüşlerine ait bir kanunun 20 mad
desi görüşülüyordu. Gerek iktidar, gerekse muhale
fet milletvekilleri o tasarının 19 maddesinde anlaştı
lar. Bir maddesinin, hatta bir fıkrasında bir anlaş
mazlık çıktı. Burada zatiâlkıizin yaptığı şekilde, çer-
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çeve madde tekrar oylamaya koyulduğu zaman, o 
bir fıkra aleyhte oy vermeye sevk ediyor ve 19 mad
desi bütünüyle benimsenmesine rağmen, bir madde
nin bir fıkrası nedeniyle 19 madde birden reddedili
yor. Bu bakımdan biz bu yolu tercih ediyoruz. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Hepsi birden reddedildiğinden, ye
niden görüşülmesini gerektiriyor, 

BAKİ KURU (Adalet Komisyonu Üyesi) — Sa
yın Başkanım, bir cümle ekleyebilir miyim? 

BAŞKAN — Evet. 
BAKİ KURU (Adalet Komisyonu Üyesi) — Baş

ka bir sakıncası da var. Çünkü bunların hepsi deği
şiklik değil, maddelerin değiştirilmesi değil, mesela 
bundan sonraki maddede «eklenmiştir» deniyor. Ba
zı yerlerde yalnız fıkrası değişiyor maddenin. Onun 
için her maddenin üstüne böyle bir tekrarı koymak
tan başka çare kalmıyor efendim, 

BAŞKAN — Daha garantili oluyor, sağlam olu
yor. 

Madde üzerinde başka söz almak isteyen var 
mı?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

8 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 8. — 1Q86 sayılı Hukuk Usulü Muha

kemeleri Kanununa 36 ncı maddeden sonra aşağıda
ki 3 6/A maddesi eklenmiştir. 

«Madde 36/A — Esas hüküm bakımından tem
yiz yolu kapalı bulunan dava ve işlerde hâkimin red
di istemi ile İlgili merci kararları kesindir. 

Esas hüküm bakımından temyiz yolu açık bulu
nan dava ve işlerde, ret istemi hakkındaki merci ka
rarları tefhim veya tebliği tarihinden itibaren yedi 
gün içinde temyiz edilebilir; bu halde 433 ncü mad
de hükmü uygulanmaz. Yargıtay dairelerinin bu hu
sustaki kararlarına uymak zorunludur. 

Ret isteminin reddine ilişkin merci kararının Yar-
gıtayca bozulması veya ret isteminin kabulüne dair 
merci kararının Yargıtayca onanması halinde, ret se
bebinin doğduğu tarihten başlayarak, reddedilen hâ
kimce yapılmış olan ve ret isteminde bulunan tara
fından itiraz edilen esasa etkili işlemler, davaya da
ha sonra bakacak hâkim tarafından iptal olunur. 

BAŞKAN — 8 nci madde üzerinde Komisyonun 
bir açıklaması olacak mı efendim? 

BAKÎ KURU (Adalet Komisyonu Üyesi) — Sa
yın Başkanım; bu hüküm, yeni bir hüküm. Uygula
mada şimdiye kadar hâkimin reddine ilişkin karar

ların temyiz edilip edilmeyeceği konusunda açık bir 
hüküm yoktu. Yargıtay kararlarıyla bir bölümü tem
yiz edilebilir, diğer bölümü temyiz edilemiyor, deni
yordu; bundan da büyük tereddütlerden dolayı ge
cikmeler oluyordu. Burada hangi hükümlerin tem
yiz edilebileceği, temyiz edildiği zaman ne olacağı 
açıklığa kavuşturulmuştur. Bununla da hâkimin red
dine İlişkin isteklerin çabuk biçimde sonuçlandırıl
ması amaçlanmıştır, umut edilmektedir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Bunun hakkında Hükümetimizin bir diyeceği var 

mı? 
KBMALETTİN ÂLİ KÂŞİFOĞLU (Adalet Ba

kanlığı Temsilcisi) — Hayır, bir diyeceğimiz yok, 
aynen katılıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyonun değiştiricine aynen ka
tılıyorsunuz. 

Madde üzerinde söz almak isteyen var mı?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
9 ncu maddeyi okutuyorum : 

MADDE 9. — 1086 sayılı Hukuk Usulü Muha
kemeleri Kanununun 45 nci maddesi aşağıdaki şekil
de değiştiriılmiştiır. 

Madde 45. — Aynı mahkemede görülmekte olan 
davalar, aralarında bağlantı bulunması halinde, da
vanın her safhasında, istek üzerine veya kendiliğin
den mahkemece birleştirilebilir. 

Davalar ayrı mahkemelerde açılmış ise, bağlantı 
nedeni ile birleştirme talebi ikinci davanın açıldığı 
mahkeme önünde ilk itiraz olarak ileri sürülebilir. 
Birinci davanın açıldığı mahkeme, ilk itirazın kabu
lüne ve davaların birleştirilmesine ilişkin kararın ke
sinleşmesinden sonra bununla 'bağlıdır. 

Davaların aynı sebepten doğması veya biri hak
kında verilecek hükmün diğerini etkileyecek nitelik
te bulunması halinde bağlantı var sayılır. 

Temyiz mercii ayrı olan davaların da bu madde 
hükmüne göre birleştirilmesine karar verilebilir. Bu 
halde temyiz incelemesi, 'birinci davanın temyiz mer
cii olan Yargıtay Dairesince yapılır. 

BAŞKAN — 9 ncu madde üzerinde Komisyonun 
bir izahatı olacak mı efendim? 

'BAKİ KURU (Adalet Komisyonu Üyesi) — Sa
yını Başkanım kısaca arz edeyim. 

^ıı madde davaların birfeşitirilmesini dü/enlVor 
Arasında bağlantı olan davalar; yani bir1! ha'Ma^ri-
verilecek hüküm diğerini de etkileyecek davaların 
birleştirilmesi; usul ekonomisine uygun düşüyor. 
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Mahkeme iki defa ayrı ayrı dosya üzerinde incele
me yapmıyor. 

Mevcut kanunda davaların birleştirilmesiyle ayrıl
ması gerekmeyen hallerde ayrılması müesseseleri ay
nı maddeler içerisinde karışık 'biçimde düzenlenmiş
ti. Gerek hükümet tasarısında, gerek Adalet Komis
yonunda bunları ayrı maddelerde düzenleme gereği 
duyuldu ve bu madde sadece davaların birleştirilmesi 
Aynı mahkemede olursa mahkeme ne yapacaktır, 
ayrı mahkemelerde olursa nasıl ileri sürülecektir 
konusu açık biçimde ifade edilmiştir. 

Önemli "bir değişiklik, Kaynak (Neuchâtel) Ka
nununda bulunduğu halde bizim kanunumuzda geç
meyen, hâkimin kendiliğinden, yani resen davaları 
Ibirleştirilmesi mümkün değildi yürürlükteki metne 
göre; o getiriliyor ki, bu büyük bir kolaylık, hâkim 
gerekli gördüğü takdirde kendiliğinden birleştirme 
kararı verebilecek. 

Başka önemli bir değişiklik; Yargıtayda şimdiye 
kadar uygulama hakkında bir kanun hükmü olmadı
ğı için (Yargıtayda bilindiği gibi 15 Hukuk Dairesi 
var. Birleştirilen davalar eğer Yargıtayda inceleme 
mercii avrıvsa biri 11 nci Hukuka, biri 14 nen Huku
kun görevine giriyorsa) mahkeme bunları birleştire-
miyordu. Oysa 'bunların birleştirilmesi, birlikte görül
mesinde büyük yarar vardır, emekten, zamandan ta
sarruf 'bakımından. 

Son fıkra olarak da «Temyiz mercileri ayrı olsa 
bile mahkeme davaları birleştirebilir» hükmü geti
rildi. Sanıyorum bununla da davaların birbirine ben
zeyen, birbirine bağlantılı olan davaların daha çabu^ 
ft'cimde sonuçlandırılması mümkün olacaktır. 

RASIKAN — Teşekkür ederim. 
Başka söz isteyen var mı efendim? 'Buyurun. 
KEMALETTtN ÂLt KÂŞİFOĞLU (Adalet Ba-

k<m1ı£ı Temsilcisi) — Savın Başkanım, değerli Pro
fesör Baki Kuru'nun ifade ettiği gibi, bu değişiklik 
cidden yerinde bir değişiklik olarak ortaya çıkıyor. 
Şöyle: İllâ ilk defa, ilk ütiraz olarak, esasa girilmeden 
evvel tarafın beyanı. Hâkim bakıyor, iki dava birle-
şirse işte burada ilk defa tarif de getirildi, fevkala
de güzel. «Davaların aynı sebepten doğması veya 
biri hakkında verilecek hüküm diğerini etkileyecek 
nitelikte bulunması.» halinde bağlanıyor. Hâkim resen 
karar verecek. Duruşmanın her safhasında karar ve
recek, taleple bağlı değil. Sayın Kuru'nun da ifade 
ettiği gibi, bu işlem aynı zamanda Yargıtayda da 
olacak. 

Arz ederim. 

— 67 

16 . 7 <. 1981 O : 1 

BAŞKAN — Bu, Komisyonda ilave edilmiş 
bir madde, değil tnıi efendim? Hükümetin metninde 
yok. 

Y. METE GÜNEL (Adalet Komisyonu Üyesi) 
— Sayın Başkanım, arz edeyim efendim. 

Komisyonda ilave edilmedi, başka bir maddenin 
içindeydi, bu madde boş kalmıştı. O maddeye o bos 
kalan madde numarasını sadece birleştirme ile ilgili 
hükümleri koyduk ki, daha açık olsun; okuyucuya, 
hâkime, avukata ilk planda maddenin hemen neyi dü
zenlendiğini göstersin diye konuldu. 

BAŞKAN — Bir başka maddenin içinden alına
rak buraya kondu. 

Teşekkür ederim. 
Madde üzerinde söz almak isteyen var mı?., Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kalbini edilmiştir. 
10 ncu maddeyi okutuyorum: 

MADDE 10. — 1086 sayılı Hukuk Usulü Muha
kemeleri Kanununun 46 nci maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir. 

Madde 46. — Mahkeme, yargılamanın iyi bir 
şekilde yürütülmesini sağlamak için, birlikte açılmış 
veya sonradan birleştirilmiş davaların ayrılmasına, 
davanın her safhasında, istek üzerine veya kendiliğin
den karar verebilir. 

BAŞKAN — Buyurun. 
BAKÎ KURU (Adalet Komisyonu Üyesi) — Bu

rada yapılan değişiklik, sadece mahkemenin kendiliğin
den, resen ayırma kararı verebileceği hususunun ge
tirilmesidir. Bu kaynak kanununa da uygun. Mahke
me bundan önce veremiyordu; çünkü, onun ilave 
edilmesi unutulmuştu. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen 
var mı?... Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum1: Kabul edenler... 
Etmeyenler...,. Kabul edilmiştir. 

İli nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 11. — 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhake

meleri Kanununun 48 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

«Madde 48. — Birleştirme ve ayırma istekleri, 
dilekçe ile veya duruşmada sözlü olarak da yapıla
bilir. 

Aynı mahkemede görülmekte olan davalar yönün
den verilen birleştirme ve ayırma hususundaki karar
lar hakkında ancak hükümle birlikte temyiz yoluna 
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gidilebilir. Şu kadar ki, bu husus tek başına bozma j 
sebebi teşkil etmez.» 

BAŞKAN — 11 noi madde üzerinde Komisyonun I 
izahatı olacak mı efendim? 

BAKÎ KURU (Adalet Komisyonu Üyesi) — 
Arz edeyim Sayın Başkanım. 

IBu yukarıdaki maddelerde gördüğümüz birleştir
me ve ayırıma istekleri şimdiye kadar yalnız dilekçey
le yapılabiliyordu; sözlü olarak yine kaynak kanunun
da olduğu halde konulmamıştı; bir o değişiklik getir'il- I 
mistir. 

İkincisi' de, temyiz edilip edilmeyeceği hakkında 
kanunda bir hüküm yoktu, ona açıklık getir'ildii, 
tereddüdün giderilmesi bakımından; maddede başka 
bir değişiklik yok efendim 

BAŞKAN — Peki efendim, teşekkür ederim. 
Madde üzerinde söz almak isteyen var mı?.. Yok 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum': Kabul edenler.. 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
12 nci 'maddeyi okutuyorum : 1 

MADDE 12. — 1086 sayılı Hukuk Usulü Muha
kemeleri Kanununun 67 nci maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir. 

ı«Mad!de 67. — Vekâletnamenin aslını veya örneği
ni vermeyen vekil dava açamaz ve yargılama ile ilgi
li hiçbir görev yapamaz. Şu kadar ki, gecikmesinde 
zarar umulan hallerde mahkeme, vereceği kesin bir sü
re içinde vekâletnamesini getirmek şartıyla veldil'in I 
dava (açmasına veya usul işlemleri yapmasına izin J 
verebilir. Bu süre içinde vekaletname verilmez veva 
aynı sure içinde asil, yapılan işlemleri kabul ettiğimi 
dilekçe ile mahkemeye bildirmezse dava açılmamış 
sayılır ve yapılan işlemler hükümsüz kalır. Bu durum
da vekil, oturum harcı ile diğer yargılama giderleri I 
ve karşı tarafın uğradığı zararları ödemeye mahkûm 
edilir. 

'Bunları kötü niyetle yapan vekil aleyhime ceza ta- I 
k'ibi yapılmak ve disiplin cezası uygulanmak üzere 
Cumhuriyet Sevcılığına ve vekilin bağlı olduğu baro I 
başkanlığına yazı gönderilir. 

Bir tarafın vekil tutmak istemesi, vekillini azlet
mesi, vekilin istifa etmesi, kendisinin yahut vekili
nin dosyayı incelememiş 'bulunmaları sebepleriyle yar
gılama başka bir ıgüne bırakıHmaz. Ancak vekil1 tutul
maması veya dosyanın incelenmemesi kabul olunabi
lir bir özüre dayanıyorsa hâkim b"r defalık kısa bir 
süre verebilir. Verilen süre sonunda, vekil oturuma j 
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gelmemiş veya dosya incelenmemiş olsa bile davaya 
devam olunur. 

Vekâletname aslının veya onanmış örneğinin her 
dosya için ayrı aiyrı verilmesi zorunludur.» 

BAŞKAN — 12 nci madde üzerine Komisyonun 
izahatını dinleyelim efendim. 

BAKÎ KURU (Adalet Komisyonu Üyesi) — 
Efendim, bu madde mevcut metinde yeterli değildi. 
Mevcut metinin 67 nci maddesi vekâletnamesiz dava 
açılıp açılmayacağını düzenlemiyordu. İçtihat yoluy
la bu hallediliyordu; içtihatlarda vekâletnamesiz 
dava açılabilir, sonradan vekâletname getirilirse da
vaya icazet verilir, deniliyordu. Bunu içtihada bı
rakmadan 1 nci fıkrada açık biçimde düzenleme 
gereği duyulmuştur; fakat bazı hallerde vekâletname 
ibraz edilmeden dava açılmasında da zorunluluk ola
bilir. Mesela, dava zaman aşımına uğramak üzeredir. 
Vekil telefonla talimat almıştır, vekâlet akti şekle 
tabi değil, telefonla talimatı almıştır. Vekâletnamenin 
gelmesi uzayabilir. Onun için hâkime mazeretini, 
durumu bildirerek vekâletnamesiz olarak dava aça
bilecek; fakat verilen kısa süre içerisinde vekâletna
mesini ibraz edecek. Etmezse, bundan doğan zararlar 
vekile yükletilecek, tazmin ettirilecek. Ayrıca da bu 
yolla mahkemeyi oyaladığı için hakkında takibat 
yapılması için durum savcılığa ve barosuna da bildi
rilecek. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Hükümetin bir diyeceği var mı?.. 
KEMALETTÎN ALİ KÂŞÎFOĞLU (Adalet Ba

kanlığı Temsilcisi) — Tamamen katılıyoruz efendim, 
BAŞKAN — Peki efendim. 
Madde üzerinde siöz almak isteyen var mı Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. 

Etmeyenler.,. Kabul edilmiştir. 
13 mcü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 13. — 1086 sayılı Hukuk Usulü Muha

kemeleri Kanununun 93 ncü maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

«Madde 93. — Feragat ve kabul beyanı dilekçe 
ile veya yargılama sırasında sözlü olarak yapılır.»' 

BAŞKAN — 13 ncü made üzerinde söz almak is
teyen var mı? 

Y. METE GÜNEL (Adalet Komisyonu Üyesi) 
— Efendim, Komisyon açıklaması olarak arz ediyo-
ırum. 

Mevcut kanunda feragat ve kabul, karşı tarafa 
tebliğ edilmek suretiyleydi; feragat ve kabulün kar-
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şı tarafa tebliği veya kabulü söz konusu değildir. 
Biz onum için, «Feragat ve ıkabul beyanı dilekçe ile 
veya yargılama sırasında sözlü olarak yapılır» şek- > 
ünde amacı ifade eden ıbir düzenleme getirdik, teb
ligatı kaldırdık, 

'BAŞKAN — Peki efendim. 
Madde üzerinde başka söz almak 'isteyen var mı?.. 

Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum': Kabul edenler... 

Etmeyenler..,. Kabul edilmiştir. 
14 ncü maddeyi okutuyorum : 

MADDE 14. — 1086 sayılı Hukuk Usulü Muha
kemeleri Kanununun 180 nci maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir; 

Madde 180. — Dava dilekçesinde sözü edilen ve 
davacının dinde bulunan belgelerin' asıllarıyla bir
likte harç ve vergiye tabi olmaksızın davalı sayısın
dan bir fazla düzenlenmiş örneklerinin veya sadece 
örneklerin dilekçeye eklenerek mahkemeye verilmesi 
ve başka yerlerden getirilecek belge ve dosyalar için 
de bunların bulunabilmesini sağlayıcı açıklamanın 
dilekçede yapılması ve gerekli posta giderinin pul 
alarak verilmesi zorunludur. 

Birinci fıkra hükmünün yerine getirilmemesi ve
ya eksik getirilmesi halinde, (hâkim ilk oturumda iste
nen hususların on günlük kesin süre içinde yerine 
getirilmesini veya eksikliğin tamamlanmasını davacı 
tarafa bildirir. 

(BAŞKAN — JBu süreler içerisine tatil süreleri 
dahil değildir, değil mi efendim? 

HAKÎM AUBAY MUSTAFA ŞAHİN (Adalet 
Komisyonu Üyesi) — Son güne raslamışsa değildir 
efendim. 

BAŞKAN — Hayır. Mesela, bazen öyle bir tatil 
geliyor ki, cumadan başlıyor, ertesi haftanın pazar
tesi gününe kadar 10 günü buluyor; Kurban Bayra
mı vesaire. Şimdi cuma günü değil de çarşamba gü
nü açıldı, 10 gün verirse, acaba bu süre ona kâfi ge
lir mi? Çünkü, «işgünü» demedik. 

HAKÎM AUBAY MUSTAFA ŞAHİN (Adalet 
Komisyonu Üyesi) — Şöyle arz edeyim Sayın Baş
kanım1: Diyelim ki, 7 gün içinde davanın açılması 
lazım, 7 nci gün cumartesi gününe rastlıyor. Menlin 
son günü tatile ras'tlamışsa, açılacak ilk işjgününıün 
akşamına kadar bu süre uzatlımış sayılır; genel hü
kümlerde vardır. 

BAŞKAN — «İşgünü» burada yok. Bu 10 gün
lük sürenin içerisine tatiller ve saire hepsi dahil mi?.. 
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KEMAUETTÎN ALÎ KAŞÎFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Dahildir efendim. 

BAŞKAN — Bu doğru olur mu? 
BAKÎ KURU (Adalet Komisyonu Üyesi) — 

Usulde diğer büıtünı süreler bu şekilde hesaplanıyor 
efendim. İşgünü esası kabul edilmemiş Usul Kanu
nunda. Sürenin son günü adli tatile rastlarsa, adli 
tatilin bitimini takip eden 7 gün daha uzatılmış; ya-
rii 5 Eyl'ül'den 12 Eylül'e kadar uzatılmış sayılır. 

Bu madde yerinde bir maddedir. Şimdiki maddeye 
göre de, gerçi davacının yazıl» delillerini dava dilek-
çesiyle beraber vermesi lazımdır; ama müeyyidesi 
yok. O nedenle, davacı bir dava dilekçes'iyle mahke
meye başvuruyor. Elinde yazılı delileri olsa bile on
ları ancak birinci,, ikinci, üçüncü duruşmada veriyor, 
onların toplanmasına o zaman sıra geliyor. îlgili yer
lerden, tapudan, vergi dairesinden, nüfus dairesinden 
belge istenmesi ancak o zaman mümkün oluvor. 
Oysa bu düzenleme ile dava dilekçesinde yazılı 
delillerini biMirecek, örneklerini ekleyecek ve nüfus, 
tapu gibi ilgili yerlerden sorulması gereken hususlar 
varsa masrafını vererek onu da bildirecek. Daha 
•ilk duruşmadan önce davanın yazılı delilleri toplan
mış olacak. Bövlece ilk duruşmada dava kısmen in
celemeye hazır bir halde olacak ve bu, davaların ol
dukça çabuklaştırılmasını sağlayacak bir hüküm ola
rak görünmektedir. 

BAŞKAN — Bu 10 günlük kesin süre beni hâlâ 
tedirgin ediyor. 

BAKÎ KURU (Adalet Komisyonu Üvesi) — 
Sayın Başkanım, birinci süresi zaten var. Yani dava
cı istediği zaman davayı açmakta serbest. Bu hükmü 
bildiği için davayı açarken zaten belgelerini hazırla-
vıp dava dilekçesiyle beraber vermesi gerekir. Eğer 
vermemişse, 'bu tedbiri almamışsa, ikinci fıkra ken
disine ek bir imkân tanıyor, 10 günlük kesin süre 
içerisinde. 

BAŞKAN — Eskiden ne kadardı bu süre? 
'BAKÎ KURU {Adalet Komisyonu Üyesi) — 

Eskiden hiç yoktu efendim. 
BAŞKAN — Ne zaman getirirse getirsin? 
ıBAKt KURU ı(Adalet Komisyonu Üyesi) — Es

kiden bu süre hiç olmadığı için ancak delillerin in
celenmesine geçildiği zaman ve o zaman da hâkim 
mazeretini yerinde görürse daha sonraki oturumlar
da da getirilebiliyordu ve bu nedenle davalar uzuyor
du. Dava açacak kişi, davasının belgelerini, delillerini 
'önceden toplayıp bilmesi gerekir. Bu, dava açan ki
şiyi de daha ciddi davranmaya davet eder. 
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Y. METE GÜNEL (Adalet Komisyonu Üyesi) 
— Efendim, müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN — (Buyurun. 
Y. METE GÜNEL (Adalet Komisyonu Üyesi) 

— Efendim, sayın hocamızın değindiği gibi, zaten 
180 nci maddenin ilk fıkrası, dava şartıdır. Buna rağ
men yerine getirilmemişse ilk oturuma kadar gelini
yor. ilk oturumda hâkim bir de süre veriyor, diyor 
ki: «Siz dilekçenize bu belgeleri eklemediniz; bu otu
ruma 'Kadar da zaman geldi, size 10 günlük süre ve
riyorum.» Yani süre, buyurduğunuz gibi kesin, kısa 
bir sıüre değil. Ayrıca bir 10 günlük süre veriliyor; 
yani bunlara rağmen. 

BAŞKAN — Efendim, tabii benim söylediğim bu 
hal çok ender olabilir. İki bayram üst üste gelebili
yor. Cumhuriyet Bayramıyla veya diğer bayramlarla 
dini bayramlar bir araya gediyor, araya cumartesi 
pazar da giriyor; 10 gün tatil olduğu zamanları bi
lirim ben. Tatil son güne gelirse mesele yok; orta
sına gelirse ne olacak? 

Y. METE GÜNEL (Adalet Komisyonu Üyesi) 
— Sayın Başkanım, bir hususu arz edeyim. Burada 
zaten kendisinin bir başka yerden mutlaka tedarikinde 
güçlük çökeceği belge istemiyoruz. Dava dilekçesinde 
sözü edilen ve davacının elinde bulunan belgeler.... 

BAŞKAN — Yani vaktiyle vermediği... 
Y. METE GÜNEL (Adalet Komisyonu Üyesi) 

— Yani bu 'kendisinde var zaten. 

BAŞKAN — Vermemiş yahut verememiş. 
Y. METE GÜNEL (Adalet Komisyonu Üyesi) 

— Evöt. Bir de başka yerden bilgi alınacaksa, bilgi 
alınacak bu yeri göstermemiş. Yani biz kendisine faz
laca bir külfet yüklemiyoruz. 

KEMALLETTIN ALÎ KÂŞtFOĞLU (Adalet 
Bakanlığı Temsilcisi) — Sayın Başkanım, müsaadele
rinizle bunu bir örnekle açıklayayım. 

Mesela bir tapu iptali davası açılıyor. En az ken
di tapusunu buna eklemesi lazım. Tapusu elindedir ve 
zaten en az bir yıllık bir dava açma süresi içerisinde 
bu hareketi yapacak. (Eğer zamanında belgesi yok ise 
bir vatandaşın tapulu malına öbürü geldi müdalhale 
etti; bir yıl içerisinde dava açacak), bir yıl içerisinde," 
kendisine tapu yoksa, tapusunu kaylbettiyse bunları 
bulmaya çalışacak. Eğer bulamazsa, en az, dava açar
ken bunun tarih numarasını verecek; bir de müzekkere 
masrafını verecek, bu gelecek. 

Veya bir tescil davası... Yirmi sene fasılasız, niza-
sız bir gayrimenkulu işlemiş. Şimdi eğer bu gayri-
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menkul on dönümden fazla ise, biz bunun on yıllık 
vergi kaydını ararız ve bu on yıllık vergi ikaydım da 
buna ekleyecek veya benim vergi numaram şudur 
diyecek,, 

Arz ediyorum efendim. 
BAŞKAN — Peki efendim, anlaşıldı. 
Madde üzerinde söz almak isteyen var mı?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir.( 
15 nci maddeyi okutuyorum;: 
MADDE 15. — 1086 sayılı Hukuk Usulü Muha

kemeleri Kanununun 193 ncü maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

«Madde 193. — Davacı, iptaline karar verilen di
lekçenin yerine yeni bir dilekçe düzenleyip vermek zo
rundadır. 

Görevsizlik veya yetkisizlik kararı verilmesi üze
rine davacının karşı tarafa görevli veya yetkili mahke
mede tebligat yaptırması zorunludur. 

Her iki halde kararın kesinleştiği tarihten başla
yarak on gün içinde yeniden dilekçe verilmesi veya 
çağın kâğıdının tebliğ ettirilmesi gerekir. 

Aksi takdirde dava açılmamış sayılır. Kanunda be
lirtilen ayrı'k hükümler saklıdır». 

BAŞKAN — 15 nci madde üzerinde bir açıklama 
yapılacak mı? Buyurun. 

BAKÎ KURU (Adalet Komisyonu Üyesi) — 
Sayın Başkanım, bu madde mevcut metnin aynı. Sa
dece 10 günlük sürenin ne zaman işlemeye başlaya
cağı kanunda yazılı değildi. Bir içtihadı birleştirme 
karariyla bu, kararın kesinleşmesinden itibaren işle
meye başlar denilmişti; fakat kanunda yazılı olma
dığı için, içtihadı birleştirme kararıyla kabul edilen 
esas kanuna ilâve edildi. 

Ayrıca, tasarı maddenin tamamını değiştirmiş gibi 
gözüküyor; ama maddenin dili çok ağır olduğu için 
Türkçeleştirildi» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen 
var mı?.. Yok. 

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

16 nci maddeyi okutuyorum : 
«MADDE 16. — 1086 sayılı Hukuk Usulü Muha

kemeleri Kanununun 195 nci maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

Madde 195. — Davalı, ilk itirazları ile birlikte 
esas dava hakkındaki cevabını ve varsa karşı delille
rini, dava dilekçesinin kendisine tebliği tarihinden iti
baren on gün veya hâkim tarafından bir süre tayin 
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edilmiş ise o süre içinde mahkeme kalemine bildirmek 
ve bir örneğini de davacıya tebliğ ettirmek zorun
dadır, 

(Yukarıda belirtilen on günlük süre, 8 . 1 . 1943 
tarih ve 4353 sayılı Kanuna tabi kamu kuruluşları 
hakkında otuz gündür. 

BAŞKAN — Galiba Komisyonun yaptığı deği
şiklik ikinci fıkrada. 

BAKÎ KURU (Adalet Komisyonu Üyesi) — 
Bir o var Sayın Başkanım; onu geçen izahat verme 
aşamasında arz etmiştik. Birinci fıkrada da çok 
önemli bir ilke değişikliği getiriyor bu madde. Usul 
Hukukunda davada bir ilk itirazlar vardır, bir de 
esasa ilişkin itirazlar vardır. İzin verirseniz bir basit 
misalle arz edeyim. 

Meselâ Ankara'da açılması gereken bir dava 
İstanbul'da açılmışsa davalı yetki itirazında buluna
bilir. Bu ilk itirazdır. On gün içinde itirazını yap
mazsa artık tstanbul mahkemesinin yetkisini kabul 
etmiş sayılır. Bunun gibi başka ilk itirazlar da var
dır. Bir de esasa ilişkin itirazlar var, «ödedim», 
«zamanaşımına uğradı»* vesaire gibi. 

iŞimdi mevcut metinde davalı eğer yalnız ilk iti
razda bulunmuşsa, meselâ Ankara mahkemesine, 
«Yetkisizsin, bu dava istanbul'da açılır» demişse 
esasa cevap verme mecburiyeti yoktu; ta ki Ankara 
mahkemesi yetkisizlik kararı verip, kesinleşip dava 
dosyası İstanbul'a gittikten sonra esasa cevap vere
biliyordu veya Ankara mahkemesi yetki itirazını red
dedip esasına giriyorum dedikten sonra, üç beş celse 
geçtikten sonra «Şimdi yetki itirazını haksız buluyo
rum, esasa cevap ver» diye davalıya yeni bir süre 
veriyordu. Bu kötüye kullanılıyordu. Davayı uzat
mak isteyen davalı asılsız bir yetki itirazı, ilk itiraz 
yapıyor, meselâ Ankara mahkemesi yetkili olduğu 
halde misalde, yetkisizdir diye asılsız bir itirazda 
bulunuyor ve mahkeme bu itirazı incelemek zorunda 
kalıyordu. Bu ilk itirazı incelemek en azından bir 
oturum, iki oturum sürüyor, iki oturum sonunda iti
razın haksızlığı anlaşılıyor ve ondan sonra davalıya 
«Şimdi itirazın haksızdır, esasa cevap ver» diye yeni 
bir cevap süresi veriliyordu. Böylece kötü niyetli bir 
davalı, kanunun koyduğu on günlük cevap süresini 
rahatça yirmi güne, otuz güne, bazan yüz güne çıka
rabiliyordu. Yeni değişiklikte - Batıdaki modern 
usul kanunlarındaki eğilime de uygun ilk itiraz ol
sun, esasa ilişkin itirazlar olsun; davalının bütün iti
razlarının hepsini birlikte yapma zorunluğu getirili
yor. Yalnız mahkeme ilk itirazları önce inceleyecek; J 
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fakat asılsızca, yeni bir cevap süresi vermeden, otu
rumu ertelemeden hemen esas hakkındaki inceleme
sine de geçebilecek. 

Birinci fıkradaki ilke değişikliği budur. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Madde üzerinde söz almak isteyen var mı?.. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler..? 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
17 nci maddeyi okutuyorum: 

MADDE 17. — 1086 sayılı Hukuk Usulü Muha
kemeleri Kanununun 196 ncı maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir. 

ı«Madde 196. — Davalı tarafından ilk itiraz ileri 
sürülmüşse bu husus mahkemece öncelikle ve esasa 
girilmeden incelenerek sonuçlandırılır». 

BAŞKAN — Bu da mahkemeye hitap ediyor. 
BAKÎ KURU (Adalet Komisyonu Üyesi) — 

Az önce bundan önceki maddede arz etmiştim efen
dim. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen 
var mı?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

18 nci maddeyi okutuyorum: 

ıMADDE 18. — 1086 sayılı Hukuk Usulü Muha
kemeleri Kanununun 275 nci maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir. 

«Maddö 275. — Mahkeme, çözümü özel veya 
teknik bir bilgiyi gerektiren hallerde bilirkişinin oy ve 
görüşünün alınmasına karar verir. Hâkimlik mesle
ğinin gerektirdiği genel ve hukukî bilgi ile çözümlen
mesi mümkün olan konularda bilirkişi dinlenemez». 

BAŞKAN — Komisyonun 18 nci madde üzerinde 
bir açıklaması olacak mı efendim? 

BÂKİ KURU (Adalet Komisyonu Üyesi) — 
Sayın Başkanım, kısaca arz edeyim: Bu, aslında es-. 
kilerin deyimiyle malûmu ilâm kabilinden bir ilâve. 
Son cümle ilâvedir : «Hâkimlik mesleğinin gerek
tirdiği genel ve hukuki bilgi ile çözümlenmesi müm
kün olan hallerde bilirkişiye başvurulamaz.!» Bunu 
uygulayan hâkimlerimiz çok, fakat uygulamayanlar 
da çok. Hukuki sorunlar için bilirkişiye başvuruluyor; 
gereksiz gider yapılıyor, gereksiz zaman sarf ediliyor. 
Bunu teyit için, hâkimlere açıkça belirtmek için ko
nulmuş bir hüküm. Çok yararlı olacaktır. Çünkü 
bilirkişi incelemeleriyle davalar çok uzamaktadır. 
Onu önlemeye yönelik bir hüküm. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen 
var mı?.. Yok. 
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Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... • 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

19 ncu maddeyi okutuyorum: 
MADDE 19. — 1086 sayılı Hukuk Usulü Muha

kemeleri Kanununun 281 nci maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir. I 

Madde 281. — Bilirkişinin beyan ettiği oy ve gö- I 
rüş hemen tutanağa geçirilir. I 

Bilirkişi birden fazla ise aralarında görüşürler. Gö- I 
rüşme sonucu bildirilen oy ve düşünceler tutanağa I 
yazılır. I 

itsin niteliğine göre bilirkişilerin oy ve görüşlerini I 
yazılı olarak bildirmeleri gerekiyorsa, hâkim, raporun 
kaç nüsha olacağını ve verileceği süreyi belli eder. Bu 
süre işin niteliğine göre üç ayı geçemez. Raporun, 
tarafların ad ve soyadlarını, bilirkişinin çözümü ile I 
görevlendirildiği hususları, inceleme konusu yapılan I 
maddi vakıaları, gerekçeyi, sonucu, bilirkişiler ara
sında anlaşmazlık varsa bunun sebebini, düzenlendiği I 
günü ve bilirkişilerin imzalarını taşıması gerekir. Azın
lıkta kalan bilirkişi ayrı bir rapor verebilir. I 

BAŞKAN — 19 ncu madde üzerinde Komisyonun 
bir açıklaması olacak mı efendim? I 

BAKÎ KURU (Adalet Komisyonu Üyesi) — 
Aslında, Sayın Başkanım çok açık bir hüküm. Bilir
kişiler hukukçu olmayabilecekleri için neleri rapor
larında yazacakları çok açık biçimde düzenlenmiştir. I 
Bir de süre konulmak suretiyle, süre getirilmiştir. I 

BAŞKAN — Eskiden yoktu bu süre. 
BÂKİ KURU (Adalet Komisyonu Üyesi) — 

Yoktu, 
Böylece bilirkişi incelemesiyle davaların sürünce- I 

mede bırakılması önlenmiş olacaktır. 
ıBAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen j 

sayın üye var mı?.,. Yok., I 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... I 

Etmeyenler Kabul edilmiştir. I 
20 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 20. — 1086 sayılı Hukuk Usulü Muha

kemeleri Kanununun 288 nci maddesi aşağıdaki şe- I 
kilde değiştirilmiştir, I 

ı«Madde 288. — Bir hakkın doğumu, düşürülmesi, I 
devri değiştirilmesi, yenilenmesi, ertelenmesi, ikrarı I 
ve itfası amacıyla yapılan hukuki işlemlerin, yapıl- I 
dıkları zamanki miktar veya değerleri beşbin lirayı I 
geçtiği takdirde senetle ispat olunması gerekir. I 

Bu hukuki işlemlerin miktar veya değeri ödeme I 
veya borçtan kurtarma (ibra) gibi herhangi bir se- I 
beple beşbin liradan aşağı düşse bile senetsiz ispat I 
olunamaz». J 
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BAŞKAN — 20 nci madde üzerinde Komisyonun 
bir açıklaması olacak mı efendim? 

BAKÎ KURU (Adalet Komisyonu Üyesi) — 
Sayın Başkanım, buradaki yapılan iş sadece 500 lira
nın 5 bin liraya çıkarılmasıdır; para değerindeki düş
me nazara alınarak. Bundan sonraki madde de aym 
şekilde, sadece 500 rakamı 5 bin olmuştur. 

BAŞKAN — Evet efendim, 
Madde üzerinde söz almak isteyen var mı?,. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler,.. 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
21 nci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 21. — 1086 sayılı Hukuk Usulü Muha
kemeleri Kanununun 290 nci maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 290. — Senede bağlı olan her çeşit iddia
ya karşı defi olarak ileri sürülen ve senedin hüküm 
ve kuvvetini ortadan kaldıracak veya azaltacak nite
likte bulunan hukuki işlemler beşbin liradan az bir 
miktara ait olsa bile tanıkla ispat olunamaz». 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak iste
yen?.,, Yok. 

"Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.,. 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

22 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 22. — 1086 sayılı Hukuk Usulü Muha

kemeleri Kanununun 381 nci maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir., 

«Madde 381. — Sözlü yargılama oturumunda 
mahkeme, iki tarafın iddia ve savunmalarını dinledik
ten sonra yargılamanın bittiğini bildirip kararını ge
rekçesi ile yazarak imza ve tefhim eder, 

Bu mümkün olmazsa, mahkeme yazılacak gerek
çeli kararın tefhimi için onbeş günü geçmemek üzere 
başka bir oturum günü tayin eder». 

BAŞKAN — Bu madde de zannediyorum gerek
çeli karar yazmasını şart koşuyor; eğer yapamazsa 
bir süre tanıyor, 

BAKÎ KURU (Adalet Komisyonu Üyesi) — 
Sayın Başkanım, şimdiki metinde de var; fakat çok 
açık olmadığı için mahkemeler «bağlı karar okun
du» demekle duruşmayı bitiriyorlar. Karar yok or
tada. Eğer hâkim başka yere atanırsa, ölürse, emek
liye ayrılırsa, yerine gelen hâkim dosyada kararı 
bulamıyor; yeniden yargılama yapma gereğini duyu
yor. Zaten olması gereken de bu. Onun için hâki
min gerekçeli kararını yazmadan tefhim etmemesi 
ilkesi açık biçimde vurgulanmaya çalışılmıştır, 

BAŞKAN — Evet. 
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Madde üzerinde söz almak isteyen var mı?,. Yok. 
'Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler.,. Kabul edilmiştir. 
ı23 ncü maddeyi okutuyorum : 
IMADDE 23. — 1086 sayılı Hukuk Usulü Muha

kemeleri Kanununun 427 nci maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

'«Madde 427. — Mahkemelerden verilen nihai ka
rarlara karşı temyiz yoluna başvurulabilir. Davada 
haklı çıkmış olan taraf da hukuki yararı bulunmak 
şartıyla, hükmü temyiz edebilir, 

Miktar veya değeri onbin lirayı geçmeyen taşınır 
mal ve alacak davalarına ilişkin nihai kararlar kesin
dir, 

Alacağın bir kısmının dava edilmiş olması halinde, 
onbin liralık kesinlik sınırı alacağın tamamına göre 
belirlenir. 

Alacağın tamamının dava edilmiş olması halinde, 
hükümde, asıl isteminin kabul edilmeyen bölümü 
onbin lirayı geçmeyen tarafın, temyiz hakkı yoktur; 
şu kadar ki, karşı tarafça temyiz yoluna başvurul
ması halinde, düzenleyeceği cevap dilekçesinde tem
yize ilişkin itirazlarını ileri sürmesi mümkündür. 

!438 nci maddenin birinci fıkrasındaki yüzbin lira
lık duruşma sınırı ile 440 nci maddenin üçüncü fık
rasının birinci bendindeki ellibin liralık karar düzelt
me sınırının belirlenmesinde yukarıdaki fıkra hükmü 
kıyasen uygulanır. 

Kesin olarak verilen hükümlerle niteliği bakımın
dan yürürlükteki hukuka aykırı bir sonucu ifade eden 
ve Yargıtayca incelenmeksizin kesinleşmiş bulunan 
hükümler, Adalet Bakanlığının göstereceği lüzum üze
rine Cumhuriyet Başsavcısı tarafından kanun yararına 
temyiz olunur. 

Temyiz isteği Yargıtayca yerinde görüldüğü tak
dirde, hüküm kanun yararına bozulur. Bu bozma 
hükmün hukuki sonuçlarını kaldırmaz. 

Bozma kararının bir örneği Adalet Bakanlığına 
gönderilir ve Bakanlıkça Resmi Gazetede yayınlanır. 

BAŞKAN — 23 ncü madde üzerinde buyurun 
efendim. 

BAKÎ KURU (Adalet Komisyonu Üyesi) — 
Sayın Başkanım, bu temyizle ilgili bir madde; ilke 
maddesi, önemli bir madde. Son 3 fıkrası kanun ya
rarına temyizi düzenleyen fıkralar, tamamen eski me
tinden alınmıştır, hiçbir yenilik yoktur. 

1 nci fıkrada da önemli 'bir değişiklik yok. 
2 nci fıkradaki 10 bin lira, mevcut metinde tem

yiz sınırı 3 bin lira idi, 10 bin liraya çıkarılmıştır. Di
ğer miktarlarda paralel olarak düzenlenmiştir. 

3 ncü fıkrada, alacağın bir kısmı dava edildiği za
man 10 bin liralık temyiz sınırı alacağın tamamına 
göre belirlenecek, eğer alacağın tamamı uyuşmazlık 
halindeyse, çekişmeli ise. Bir örnek arz edeyim mü
saade buyurursanız, çok önemli bir konu : Zongul
dak'ta geçmiştir olay, iş davası. O zaman temyiz sı
nırı 2 ibin liraydı. İşçiler 1 500'er liralık, 1 600'şer 
liralık, 2 bin liranın altında kalan davalar açıyor, faz
la kısmını saklı tutuyor. Asil datva belki 50 bin lira, 
100 bin lira. Binlerce işçi. Mahkeme karar veriyor, 
temyiz edilemiyor, mahkemenin kararı kesin. Karar 
kesinleşince, öteki davayı, asıl davasını açıyor. Bi
rinci kesinleşen karardan, Yargıtaydan geçmeden 
kesinleşen karardan yararlanıyor. îşte böylece Yar
gıtay denetiminden geçmeden aslında büyük davalar 
karara bağlanmış oluyor. Onu önlemek için, eğer 
alacağın bir kısmı dava edilmişse, temyiz sınırında 
dava edilen kısım değil, tümüne göre temyiz edilip 
edilmeyeceği belirlenecek. 3 ncü fıkra bu. 

4 ncü fıkrada, Batı hukuklarında mevcut olan bir 
durum düzenleniyor. 'Buna Batıda «temyizdeki hu
kuki yarar» deniyor. Yani, bir davada miktar ne ka
dar yüksek olursa olsun, 1 milyon liralık bir dava 
bile olsa, orada dava edilen miktar değil, asıl redde
dilen miktar önemli temyiz bakımından. 1 milyon li
ralık bir davanın 995 bin lirası karara bağlanmış, 
5 bin lirası kalmışsa, reddedilmdşse, davacı 5 bin lira 
için dava hükmünü temyiz edememeli. Halbuki mev
cut metinde, davacı, 5 bin lira için de temyiz edebi
liyor; çünkü dava edilen miktar nazara alınıyor. Bu
rada reddedilen miktar eğer 10 bin 'liranın altında 
•ise kesin olsun, diye bir ilke getirildi. 

Aynı ilkenin, müteakip fıkrada, temyizdeki du
ruşma ve karar düzeltme sıralarında da uygulanması 
düzenleniyor. Şöyle ki : Arz ettiğim 1 milyon liralık 
misalde, temyizdeki duruşma sınırı şimdi 100 bin li
raya çıkarılıyor, az sonra görülecektir. Eğer 1 mil
yon liralık bir davanın 950 bin lirası kabul, 50 bin 
lirası reddedilmişçe temyiz edebilecek kararı; fakat 
duruşma istemeyecek. Mevcut sistemde duruşma is
teyebiliyor. Çünkü müddeâbilhe göre hesaplanıyor. 
Aynı şey karar düzeltme için de varit, onun için 5 nci 
fıkra hükmü getirilmiştir. 

Diğer fıkralar eski kanunda, mevcut kanunda da 
vardı. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

23 ncü madde 'üzerinde söz almak isteyen var mı?.. 
'Buyurun. 
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HÂKİM AUBAY MUSTAFA ŞAHÎN (Adalet 
Komisyonu Üyesi) — Sayın Başkan, müsaade eder
seniz, Sayın Konsey Üyesi Orgeneral Sedat Cela-
sun'un bu madde üzerinde bazı tereddütleri vardı, 
zapta geçmesinde fayda var. 

Şimdi bu maddede sadece müddeâbilh dava mev
zuu ele alınmış, bu meyanda mahkeme giderleri, üc
reti vekâletde buna bağlıdır, mahkeme giderlerinden 
ma'dûttur. 10 bin liradan fazla kısmı unutulmussa 
veya 10 bin liradan fazla bir kısım hüküm altına alın
mamışsa, temyiz edilebilecek midir, edilemeyecek mi
dir, tereddütleri olmuştu. Komisyonumuz, bu sabah 
tekrar toplandı, madde esasen bunu da içeriyor den
di. İleride bir yanlış anlamaya sebebiyet vermemek 
için, bu hususun tavzihinin zapta geçmesini arzu edi
yorum. Sayın Profesör izah edecekler bunu. 

'BAŞKAN — Buyurun efendim. 
BAKÎ KURU (Adalet Komisyonu Üyesıi) — Efen

dim, demin arz ettiğim gibi, reddedilen kısım 10 bin 
îiranra altında ise temyiz hakkı yok, 10 bin liranın 
üstünde ise ancak temyiz edebiliyor. Bu, asıl talep 
olarak düşünülmüş gibi gözüküyor ise de, tabii asıl 
talebin fer'i olan yardımcı talepler için de ve bu ara
da yargılama giderleri, vekâlet ücreti de buna dahil
dir, onun için de geçerli olacaktır. Bir örnek arz ede
yim : Davacının davası tamamen kabul edilmiş; fa
kat avukatla temsil edildiği halde davacı lehine ve
kâlet ücretine karar verilmemişse, vekâlet ücreti ta
lebi reddedilmişise davacının, reddedilen vekâlet üc
reti miktarı 10 bin liranın altında ise temyiz edeme
yecektir; ama 10 bin liranın üstünde ise temyiz ede
bilecektir. 

BAŞKAN — Onlar da dahildir. 
IBAKÎ KURU (Adalet Komisyonu Üyesi) — 

Evet, o da dahidir. O da aynı sınıra dahil olacak. 
BAŞKAN — Sayın Celasun, tereddüdünüz gide

rildi mi öf endim. 
ORGENERAL SEDAT CELASUN — Zapta geç

tikten sonra tamam efendim. 
BAŞKAN — Madde üzerinde başka tereddüdü 

olan veya söz almak isteyen var mı?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
24 noü maddeyi okutuyorum! : 
MADDE 24. — 1086 sayılı Hukuk Usulü Muha

kemeleri Kanununun 429 ncu maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

Madde 429. — Yargıtay ilgili dairesi, temyiz edi
len karan bozarsa, davayı, kararı vermiş olan mah

kemeye veya uygun göreceği diğer bir mahkemeye 
gönderir, 

O mahkeme, temyiz edenden 434 ncü madde uya
rınca peşin alınmış olan gideri kullanmak suretiyle, 
kendiliğinden tarafları duruşmaya davet edip dinle
dikten sonra, Yargıtayın bozma kararına uyulup 
uyulmayacağına karar verir. 

Mahkeme eski kararında direnirse, bu kararın ge
rekçesi genişletilmiş olsa bile, direnme kararının tem
yizi halinde temyiz incelemesi, Yargıtay Hukuk Ge
nel Kurulunca yapılır. 

Hukuk Genel Kurulunun verdiği karara uymak 
zorunludur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde, açıklama için Ko
misyona söz veriyorum, buyurun. 

Y. METE GÜNEL (Adalet Komisyonu Üyesıi) 
— Sayın Başkanını, mevcut 429 ncu maddede, Yar-
gıtaydan bozularak gelen dosyaların taraflarının cel-
bedilip karara ittiba olunup olunamayacağına mah
kemenin karar Vereceği hükmü vardır; fakat bunun 
•masrafının ne şekilde karşılanacağına dair bir hü
küm yoktu. Biz 434 noü maddede, temyiz giderleri 
meyanında dosyanın Yargıtaydan döndükten sonra 
da yapılacak işlemleri kapsayacak bir genişlikte tu
tulmasını öngördük. 429 ncu maddeye, masrafların 
da 434 ncü madde gereğince alınan giderden karşı
lanacağı hükmüne yer verdik. 

Diğer hususlar aynen eski metinde de mevcuttur. 
Dilini sadece sadeleştirdik ve Türkçeleştirdik. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun. 

KBMALETîrÎN ALÎ KÂŞÎFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Sayın Başkanım, çok değerli 
arkadaşımın ifade ettiği konuyu bir iki cümle ile ta
mamlamak istiyorum. 

Temyiz ediyor kararı; temyizden eğer aleyhine 
karar geldi ise kesinlikle masrafı vermiyor. Masraf 
da daha evvel alınamadığı için, karşı taraf da bunun 
temyizden geldiğini bilemiyor; aylarca, yıllarca dos
ya mahkemede kalıyor. Halbuki şimdi temyiz mi edi
yorsun, tamam, dönüşte de taraflara tebliğ masrafını 
da verin diyoruz, verecek. Bu döner dönmez başkâ
tip 15 gün içerisinde ister lehine karar versin, ister 
aleyhine karar versin, taraflara tebliğ edecek ve 
mesele bitecektir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen?.. 

Yok. 
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Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... I 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. I 

25 nci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 25. — 1086 sayılı Hukuk Usulü Muha
kemeleri Kanununun 432 nci maddesi aşağıdaki şe- I 
kilde değiştirilmiştir. I 

Madde 432. — Temyiz süresiz otuz gündür. Bu I 
süre, ilamın usulen taraflardan her birine tebliği ile I 
işlemeye başlar. I 

Temyiz dilekçesi, kararı veren mahkemeye veya I 
başka bir yer mahkemesine verilebilir. I 

Temyiz dilekçesi, karan veren mahkemeden baş- I 
ka bir mahkemeye verilmişse, 434 ncü maddeye göre I 
işlem yapıldıktan sonra kararı veren mahkemeye ör- I 
«ekleriyle birlikte gönderilir. { 

Temyiz, kanuni süre geçtikten sonra yapılır veya I 
temyizi kabil olmayan bir karara ilişkin olursa, ka- I 
rarı veren mahkeme temyiz isteminin reddine karar I 
verir ve Yargıtaya gönderme için yatırılan parayı I 
kullanarak ret kararını kendiliğinden ilgiliye tebliğ I 
eder. I 

Bu ret kararı tebliğinden itibaren yedi gün içinde I 
temyiz edilebilir; temyiz edildiği ve gerekli giderler I 
de yatırıldığı takdirde dosya kararı veren mahkeme- I 
ce Yargıtaya yollanır. Yargı tayın ilgili dairesi tem- I 
yiz isteminin reddine ilişkin kararı bozarsa, ilk tem- I 
yiz dilekçesine göre temyiz istemini inceler. I 

BAŞKAN — 25 nci maddeyi Komisyonun açıkla- I 
masını rica ediyorum. I 

BAKÎ KURU (Adalet Komisyonu Üyesi) — 
Sayın Başkanım, burada başlıca iki önemli değişiklik I 
yapılmıştır. Birincisi; temyiz süresi 15 günden 30 gü- I 
ne çıkarılmıştır. Asliye mahkemelerinin kararlarının 
temyizini düzenliyor. Bunun nedeni şudur : Mev- I 
cut sistemde bir temyiz talebi var, temyiz dilekçesi I 
var buna uygulamada «müddeti muhafaza dilekçesi» I 
de diyorlar. Ondan sonra bir de temyiz layihası var. 
Bir taraf 15 gün içerisinde hükmü temyiz ediyorum 
diye bir satırlık dilekçe verebilir, bununla hükmü I 
temyiz etmiş olur. Ondan itibaren bir hafta içerisin- I 
de de gerekçeli temyiz layihasını hazırlayıp mahke- I 
meye veröbilir. ©öylece karar temyiz süresine 15 artı I 
7, 22 güne çıkarabilir. Bu usul ağırlaştırıyor, dosyada I 
iki tane temyiz delikçesi layihası oluyor; taraflar ge- I 
nellıMe birinciyi de gerekçeli veriyor, ikinciyi de ge- I 
rekçeli veriyor. Ondan sonra süresini kaçırıyor, sü- I 
resi geçtikten sonra temyiz layihası veriyor, o layi- I 
hadaki sebepler nazara alınır mı, alınmaz mı uyuş- I 
mazlık konusu oluyor; ta içtihadı birleştirme kara- J 
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rina kadar gelmiştir. Bu temyiz layihası verme usu
lünü bundan sonraki maddelerde kaldırarak, temyiz 
süresini biraz artırmayı Komisyon düşünmüştür. 
Böylece 22 gün ediyor; fakat arada geçen zamanlar
la bir aydan çok daha fazla sürüyor bugünkü uygu
lamada. Bir ay olarak belirlendi. Bu hem Batı hu
kukundaki sistemlere, mesela Alman hukukuna uy
gun; aynı zamanda da bu tasarı Komisyonumuzda 
incelenirken Maliye Bakanlığının bir teklifi oldu, 
temyiz süresinin 30 güne çıkarılması hakkında, onu 
da karşılıyor. 

İkinci değişiklik, önemli bir değişiklik. Temyiz, 
süre geçtikten sonra yapılırsa veya temyiz edileme
yen bir karar temyiz edilmişse, 5 bin liralık bir karar 
temyiz edilmişse, bugünkü uygulamada temyiz tale
bine özellikle Yargıtay karar veriyordu, Yargıtaym 
işini artırıyordu; hâkim kendisi karar verecek. Tem
yiz eden hâkimin kararına razı olmazsa, 7 günlük kı
sa bir temyiz süresi ve bunu temyiz edebilecek; ama 
bu hükmün kesinleşmiş sayılmasını, daha doğrusu İc
ra edilmesini engellemeyecek. İkinci büyük değişik
lik de bu. 

Diğer hususlar Türkçeleştirme ve açıklamadan 
ibarettir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
25 nci madde üzerinde söz almak isteyen?.. 
Buyurun. 
Y. METE GÜNEIL (Adalet Komisyonu Üyesi) 

— Sayın Başkanım, bir hususu ilave edeyim efen
dim. Burada Yargıtaya temyiz dilekçesi verme hu
susu da kaldırılmıştır artık; çünkü Yargıtaya veri
len dilekçe işi uzatıyordu. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen?.. 
Yok. 

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

26 nci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 26. — 1086 sayılı Hukuk Usulü Muha
kemeleri Kanununun 433 ncü maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

«Madde 433. — Temyiz dilekçesi, hükmü veren 
mahkeme aracılığı ile karşı tarafa tebliğ olunur. Teb
liğ tarihi temyiz dilekçesinin dosyada kalan aslına 
işaret edilir. 

Karşı taraf, tebliğ gününden başlayarak on gün 
içinde cevap dilekçesini, hükmü veren mahkemeye 
veya bu mahkemeye gönderilmek üzere başka bir 
mahkemeye verebilir. Cevap veren, hükmü süresin
de temyiz etmemiş olsa bile, cevap dilekçesinde hük-
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me ilişkin itirazlarını bildirerek temyiz isteğinde de 
bulunabilir. 

Hükmü veren mahkeme, cevap verildikten veya 
bunun için belli süre ıgeçtikten sonra, dosyayı dizi 
listesine bağlı olarak Yargıtayın görevli dairesine 
gönderir.» 

BAŞKAN — 26 nci madde üzerinde buyurunuz 
efendim. 

BAKÎ KURU (Adalet Komisyonu Üyesi) — 
Bu rna'ddedeki en önemli değişiklik Sayın Başkanım, 
cevap layihasında da temyiz edilebilme imkânının 
tanınmasıdır. 

Basit bir misalle arz edeyim : 100 biin liralık dava 
açtım kazandım, bazı yargılama giderlerini vesaireyi 
kaybettim ama ufak kısmını kaybettim, fakat hük
mün bir an önce kesinleşmesini işitiyorum, onun için 
temyiz etmiyorum. Fakat, karşı taraf temyiz ediyor^ 
ben temyiz süresini kaçırmış durumdayım. Karşı ta
raf temyiz ettiğine göre, artık bana da, davacıya da 
cevap layihasında !bir temyiz imkânı eskiden yapma
dığı temyiz imkânı tanınıyor. Böylece gereksiz yere, 
acaba karşı taraf temyiz eder mi endişesiyle ufak 
miktarlardan dolayı hükmü temyiz etmekten kur
tuluyorum. 

Bu yol zaten kanunumuzun karar düzeltme bah
sinde var, temyiz bahsinde ihmal edilmiş., Batı sistem
lerinin hepsinde var, buna; katılma suretiyle temyiz, 
yahut iltihak suretiyle temiyiz deniliyor. 

Burada Sayın Konsey Üyesi Jandarma Genel Ko
mutanının bir tereddüdü vardı, onu da izin verirse
niz arz edeyim : Katılma suretiyle temyiz eden kişi 
acaba temyiz harçlarından, masraflarından muaf ola
cak, Hazfine aleyhine bir zarar doğacak mı bundan 
buyurdular. 

Hayır, bu da bir temyizdir. Zaten gerekçede var
dır, temyizin bütün şartlarını yerine getirecek; cevap 
layihasında da temyiz etse, hükmü, temyizin bütün 
şartlarını yerine getirecek, karşılıklarını masraflarım 
verecek. Bu tereddüdün tutanağa geçmesi bakımın
dan açıklamakta yarar olduğu kanısındayım. 

BAŞKAN — Teşekkür öderim. 
Madde üzerinde söz almak isteyen var mı?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
27 nci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 27. — 1086 sayılı Hukuk Usulü 'Muha
kemeleri Kanununun 434 ncü maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 
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Madde 434. — Temyiz dilekçesi hangi mahkeme
ye verilmişse, o mahkemece temyiz defterine kaydo
lunur ve temyiz edene ücretsiz bir alındığı kâğıdı ve
rilir. 

Temyiz isteği, harca tabi değilse dilekçenin tem
yiz defterine kaydedildiği, harca tabi ise harcın ya
tırıldığı tarihte yapılmış sayılır. 

Temyiz dilekçesi verilirken gerekli harç ve gider
lerin tamamı ödenir. Bunların eksik ödenmiş olduğu 
sonradan anlaşılırsa, kararı veren hâkim veya mah
keme başkanı tarafından verilecek yedi günlük kesin 
süre içinde tamamlanması, aksi halde temyizden vaz
geçmiş sayılacağı hususu temyiz edene yazılı olarak 
bildirilir. Verilen süre içinde harç ve giderler tamam
lanmadığı takdirde, mahkeme kararın temyiz edilme
miş sayılmasına karar verir. Bu kararın da temyiz edil
mesi halinde 432 nci maddenin son fıkrası hükmü 
kıyasen uygulanır. 

BAŞKAN — 27 nci madde üzerinde buyurunuz 
efendim.. 

BAKİ KURU (Adalet Komisyonu Üyesi) — Sa
yın Başkanım, çok kısa bir açıklama yapmak istiyo
rum. 

Burada temyizin ne zaman edilmiş sayılacağı 
harca tabi olan, olmayan davalar bakımından açık 
değildi mevcut kanunda, ona açıklık getirilmiş ve 
ma'ddenin dili düzeltilmiştir. 

BAŞKAN — Harca tabi ise harcın yatırıldığı ta
rihte. 

BAKİ KURU (Adalet Komisyonu Üyesi) — 
Yatılırdığı, tabi değilse deftere kaydedildiği tarihtir 
ki, 15 günlük süredir veyahut 30 günlük süredir, te
reddüt doğmasın, ne zaman temyiz edildiği açık bi
çimde belirlensin için düzenlenmiştir bu madde. 

BAŞKAN — Peki, teşekkür ederim. 
Madde üzerinde söz almak isteyen var mı?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
28 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 28. — 1086 sayılı Hukuk Usulü Muha

kemeleri Kanununun 435 nci maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

Madde 435. — Temyiz dilekçesinde aşağıdaki hu
suslar bulunur : 

1. Temyiz eden ile karşı tarafın davadaki sıfat
ları, adı, soyadı ve adresleri, 

2. Bunların kanuni temsilci ve vekillerinin adı, 
soyadı ve adresleri, 
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3. Temyiz edilen hükmün hangi mahkemeden 
verilmiş olduğu ve tarihi ile sayısı, 

4. İlamın temyiz edene tebliğ edildiği tarih, 
5. Hükmün özeti, 
6. Temyiz sebepleri, 
7. Duruşma istenmesi halinde bu istek, 
8. Temyiz edenin veya varsa kanuni temsilci ya

hut vekilinin imzası. 
Temyiz dilekçesi, temyiz edenin kimliği ve imza

sıyla, temyiz olunan hükmü yeteri kadar belli ede
cek kayıtları taşıması halinde diğer şartlar bulunma
sa bile reddolunmayıp temyiz incelemesi yapılır. 

BAŞKAN — 28 ndi madde üzerinde buyurunuz 
efendim. 

Y. METE GÜNEL (Adalet Komisyonu Üyesi) 
— Sayın Başkanım, 'burada 435 noi maddede mevcut 
maddeye daha açık bir ifade getirmek ve tadat et
mek suretiyle amacın gerçekleştirilmesi istenmiştir. 
Maddede açık olarak görülüyor, ben vaktinizi almak 
istemiyorum. 

BAŞKAN — Yalnız, son fıkrada, «Temyiz dilek
çesi, temyiz edenin kimliği ve imzasıyla, temyiz olu
nan hükmü yeteri kadar belli edecek kayıtları taşı
ması halinde diğer şartlar bulunmasa bile reddolun
mayıp temyiz incelemesi yapılır» deniliyor. Eğer böy
le ise ne diye saydık 8 fıkrayı? 

Evet, buyurunuz efendim. 
BAKI KURU (Adalet Komisyonu Üyesi) — 

Sayın Başkanını, mevcut kanunda da öyledir. Tem
yiz sebepleri bildirilmese dahi Yargıtay temyiz in
celemesi yapar, resen göreceği noktalardan dolayı 
da hükmü bozar; hukuk usulündeki ilke bu. Bu il
keye biz Komisyon olarak açıklık getirdik. «Yukarı
dakilere ne gerek var» buyurdunuz. Bu, taraflar için 
yararlıdır, eğer bu şekilde düzenli bir temyiz sebep
lerini gösteren bir dilekçe vermişse temyiz talebi da
ha dikkatle incelenecektir, bir. 

İkinci yararı asıl, eğer sebep göstermemişse tem
yiz eden, bu sebeplerin reddedilmiş olmasından do
layı ileride tashihi karara, karar düzeltmeye gideme
yecek; sebepsiz bir temyiz dilekçesi vermişse karar 
düzeltmeye gidemeyecek; çünkü temyiz sebeplerini, 
şunları şunları karşılamadınız diyemeyecek. Yani 
bir tavsiye maddesi oluyor, birinci kısmı tavsiye ni
teliğinde oluyor, fakat belirtmeyen taraf için müey
yidesi var, karar düzeltme hakkından yoksun kalı
yor. Mevcut metin de 'bu şekilde, biz daha açıklık ge
tirdik. 
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BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
HÂKİM ALBAY MUSTAFA ŞAHİN (Adalet 

Komisyonu Üyesi) — Efendim, müsaade buyurulur-
sa küçük bir açıklamada bulunmak istiyorum bir ör
nekle. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
HÂKİM ALBAY MUSTAFA ŞAHİN (Adalet 

Komisyonu Üyesi) — Bilfarz Milli Savunma Bakan
lığı dava ediliyor, bütün şartlar yerinde de Milli Sa
vunma Bakanlığı hasım olarak gösterilmemiş; ama 
dava dilekçesinden, içeriğinden Milli Savunma Ba
kanlığının dava edilmekte olduğu anlaşılıyorsa, bu 
dilekçe reddedilmesin, usul ekonomisine saygı gös
terilsin, kişi fazla masrafa sokulmasın, bu dava gö
rülsün anlamında. 

BAŞKAN —Buyurunuz efendim. 
KEMALETTİN ALİ KÂŞİFOĞLU (Adalet Ba

kanlığı Temsilcisi) — Sayın Başkanım, mevcut met
ni diliyle okuyayım efendim : «Temyiz arzuhali şe
raiti mezkûreyi cami olmasa bile reddolunmayıp tet-
kikatı lazima icra kılınır.» 

BAŞKAN — İşte, ben de onu diyorum. Yani, 
yalnız son fıkraya göre temyiz etsin, madem kabul 
edeceğiz ne diye saydık o kadar şeyleri? 

Y. METE GÜNEL (Adalet Komisyonu Üyesi) — 
Sayın Başkanım, hocamız belirttiler, tashihi karar
dan yoksun oluyor. İleri süremediği hususları tashihi 
kararda ileri süremez. 

BAŞKAN — Evet, onu açıkladılar. 
Madde üzerinde 'başka söz almak isteyen var mı?.. 

Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
29 ncu maddeyi okutuyorum : 
MADDE 29. — 1086 sayılı Hukuk Usulü Muha

kemeleri Kanununun 437 nci maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

Madde 437. — Sulh Mahkemesi kararlarına karşı 
temyiz süresi sekiz gündür. Bu süre ilamın usulen 
taraflardan her birine tebliği ile işlemeye başlar. 

433 ncü madde, Sulh Mahkemesi kararlarının 
temyizi halinde de uygulanır. 

BAŞKAN — Bu açık bir madde. 
HÂKİM ALBAY MUSTAFA ŞAHİN (Adalet 

Komisyonu Üyesi) — Sayın Başkanım, Komisyon* 
muzun açıklaması olacaktır, bu madde de bir tered
düt vardı, zabıtlara geçmesini istiyoruz, 
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BAŞKAN — Evet, nedir o? 
BAKÎ KURU (Adalet Komisyonu Üyesi) — 

Efendim, bu 8 günlük süre zaten mevcut metinde 
de var, yalnız ne zaman işlemeye başlayacağı ka
nunda yok, tereddüt edildi. Bir içtihadı birleştirme 
kararına göre, tefhimle işlemeye başlar denildi. Oysa 
kanunun açık hükmüne rağmen, sulh mahkemeleri 
kararı tamamen yazmadan tefhim ediyorlar, taraflar 
kararın ne olduğunu gerekçesinin ne olduğunu bilme
den temyiz etme zorunda kalıyorlar. Onun için teb
liğ zorunluğu getirildi. 

'Burada bir de Sayın Konsey Üyesi Jandarma 
Genel Komutanının bir tereddütleri oldu. Ona da 
izin verirseniz bir açıklama getirelim. 

8 günlük temyiz süresi az bulunuyor tespit ede
bildiğim kadarıyla, asliye mahkemelerinde 30 iken, 
sulh mahkemelerinde niye 8 gün? ikisi bMeştirilsin, 
bir süre kabul edilsin deniyor. 

Bu öteden beri başka bükük sistemlerinde de öy
ledir. Sulh mahkemeleri basit davalara, basit yargı
lama usullerine göre çalbük görülmesi gereken dava
lara bakarlar. Onun için sulh mahkemelerindeki sü
reler kural olarak daha kısadır. Burada sulh mah
kemelerindeki süre uzatılmadı, asliyedeki süre 30'a 
çıktı, sulh mahkemelerinde 8'de kaldı gibi gözükü
yor ise de, aslında sulh mahkemelerindeki süre de 
uzatılmııştır. Çünkü tebliğ esası getirildi. Tebliğ esası 
getirilince kararın tamamını alacak ilgili. Ondan son
ra ancak temyiz hakkını kullanacak ki, sulh mahke
mesi için de 8 günlük süre yeterlidir. 

BAŞKAN — Evvelce ne kadardı efendim? 

BAKÎ KURU (Adalet Komisyonu Üyesi) — 
8 gündü ama tefhimden başlıyordu Sayın Başkanım. 

Tefhimden başlıyordu, kararın gerekçesini gör
meden temyiz etmek zorunda kalıyordu taraf. 

BAŞKAN — 'Bu suretle kendilerine yazılı teb
liğ edildikten sonra. 

BAKÎ KURU (Adalet Komisyonu Üyesi) — 
Yazılı teibliğ edecek, kararın kendini görecek - zaten 
mahkemede tefhim edilmişti, dinlemişti karan - ha
zırlığını yapacak 8 gün içerisinde temyiz edecek. 

BAŞKAN — Sayın Generalin ilave edeceği bir 
husus var mı?.. Yok. 

Madde üzerinde başka söz almak isteyen var mı?.. 
Yok. 

iMaddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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30 ncu maddeyi okutuyorum : 
MADDE 30. — 1086 sayılı Hukuk Usulü Muha

kemeleri Kanununun 438 nci maddesinin birinci ve 
ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Yargıtay temyiz incelemesini dosya üzerinde ya
par. Ancak tüzelkişiliğin feshine veya genel kurul 
kararlarının iptaline, evlenmenin butlanına veya fes
hine, boşanma veya ayrılığa, velayete, nesebe ve kı
sıtlamaya ilişkin davalarla miktar veya değeri yüzbin 
lirayı aşan alacak ve ayın davalarında taraflardan biri 
temyiz dilekçesi veya cevap dilekçesinde duruşma ya
pılmasını istemiş ise Yargıtayca (bir gün belli edile
rek taraflara usulen tebligat yapılır. Teibliğ tarihi ile 
duruşma günü arasında en az onbeş gün bulunması 
gerekir; taraflar gelmişlerse bu süreye bakılmaz. Teb
ligat gideri verilmemişse duruşma isteği dikkate alın
maz. 

Görevsizlik, yetkisizlik, hâkimin reddi, dava veya 
karşılık davanın açılmamış sayılması, davaların bir
leştirilmesi ile direnme kararlarının temyiz incele
mesinde duruşma yapılmaz. 

BAŞKAN — iBu madde hakkında da bir açıkla
ma rica ediyorum. 

BAKÎ KURU (Adalet Komisyonu Üyesi) — 
Sayın Başkanım 2 husus var. 

1 nci fıkrada, mevcut 10 bin liralık duruşma 
(eski deyimle murafaa) sınırı 100 bin liraya çıkarıl
mıştır; Yargılayın iş yükünü kısmen olsun hafiflet
mek için. 

2 nci fıkrada da, duruşma istenemeyecek haller 
daha genişletilmiştir. Ayrı ayrı saymadan şöyle özet
lenebilir : 

Usule ilişkin kararlar, Usulden verilmiş olan ka
rarlar, esasa ilişkin olmayan kararlarda duruşma is
tenemeyecek; daha da önemlisi, en az 31 üyeyle top
lanan Hukuk Genel Kurulunda murafaa yolu, du
ruşma yolu kapatılmıştır. Böylece Hukuk Genel Ku
rulunun çalışmasının daha hızlanacağı ümit edilmek
tedir. Yargıtayın da görüşünü almak, muvafakatim 
almak suretiyle gayet tabii. 

BAŞKAN — 30 ncu madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?.. Buyurun. 

KEMALEITTİN ALİ KÂŞtFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Bir tek cümle Sayın Başka
nım. 

Ceza Genel Kurulunda da bugün duruşma yapı
lıyor. O bakımdan Hukuk Genel Kurulunda da buna 
paralel ifade getirildi. 
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Bir rakam vermek gerekirse, 1980 yılında yalnız 
yeni gelen iş miktarı bakımından, Yargıtayımıza 
238765 iş intikal etmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz almak 
isteyen var mı?.. Yok. 

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

31 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3H. — 1086 sayılı Hukuk Usulü Muha

kemeleri iKanununun 440 nci maddesinin 1 nci fık
rasının 1 nci bendi ile III ncü fıkrasının 1 ve 2 nci 
'bent hükmü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

I/ l . Temyiz dilekçesi ve - kanuni süresi içinde 
verilmiş olması şartıyla - karşı tarafın cevap dilek
çesinde ileri sürülüp hükme etkisi olan itirazların 
kısmen veya tamamen cevapsız bırakılmış olması. 

111/1. 8 nci maddede gösterilen davalarla - II 
numaralı fıkrasının 7 numaralı bendindeki davalar 
hariç - miktar veya değeri ellibin liradan az olan da
valara ait hükümlerin onanması veya bozulmasına 
ilişkin kararlar, 

111/2. Görevsizlik, yetkisizlik, hâkimin reddi, 
dava veya karşılık davanın açılmamış sayılması, da
vaların birleştirilmesi ve merci belirtilmesi kararları. 

BAŞKAN — Komisyonun 31 nci madde üzerin
de açıklaması olacak mı?. 

ıBAKÎ KURU (Adalet Komisyonu Üyesi) — 
Sayın Başkanım, çok kısa olarak. 

Buradaki 10 bin liralık karar düzeltme sınırı 50 
bin liraya çıkarılmıştır. Ondan sonra bazı usule iliş
kin kararlara karşı karar düzeltme yoluna gidileme
yeceği düzenlenmiştir. 

1 nci fıkrası yeni değil, eskinin tekrarı; sadece 
çıkartma vardır içinde. Bu temyiz layihasını kaldır
dığımız için geçmiş maddelerde, burada da «temyiz 
layihası;» lafı çıkarılmıştır. 

Deminki açıklamama bir bağlantı kurmak için, 
ifade edeyim; «temyiz dilekçesinde, ileri sürülmüş 
sebeplerin cevapsız bırakılmış olması» diyor madde. 
Demek ki temyiz dilekçesinde bir sebep ileri sürme-
rnişse, karar düzeltme yoluna gidemeyecektir. O müey
yidesi var demin geçtiğimiz hükmün. 

'BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz almak 
isteyen var mı?.. Yok. 

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

32 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 32. — 1086 sayılı Hukuk Usulü Muha

kemeleri Kanununa 442 nci maddeden sonra 442/A 
maddesi eklenmiştir. 
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Madde 442/A) Yargıtaym karar düzeltme yolu 
açık olan bozma kararları, mahkeme başkâtibince 
onbeş gün içinde kendiliğinden taraflara tebliğ edilir. 

Yargitayın onama veya onamaya karşı başvuru
lan düzeltme isteminin reddine ilişkin kararlarının 
sonucu da, mahkeme başkâtibince onbeş gün içinde 
kendiliğinden taraflara bildirilir. 

Tebliğ ve bildirme giderleri temyiz dilekçesi ile bir
likte temyiz isteğinde bulunandan peşin olarak alınır. 
Bu gider de temyiz için gerekli giderlerden olup, 
ödenmemesi halinde 434 ncü madde hükmü uygu
lanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde bir açıklama ola
cak mı efendim? 

©AKİ KURU (Adalet -Komisyonu Üyesi) — 
Sayın iBaşlkanım, bu madde yeni; işlerin çabuklaştı
rılması için konulmuş bir hüküm. 

Bugün uygulamada Yargıtaydan dönen dosyalar, 
bozma ve onama kararları taraflara kendiliğinden 
bildirilmiyor; mahkeme bildiremiyor. Çünkü masrafı 
için elinde avansı yok. Bu yeni hükümle, taraf tem
yiz ederken masrafını peşin yatıracak ve dosya Yar
gıtaydan gelince, karar ya tebliğ edilecek ilgililere 
veya Yargıtaydan geldiği bildirilecek. Böylece taraf
ların, «dosya Yargıtaydan geldi mi, gitti mi» diye de
vamlı olarak mahkemeyi işgal etmeleri önlenecek. 

Bir de Yargıtaydan gelen dosyaların, kararların 
uzun süre mahkeme kalemlerinde bekletilmesi ön
lenmiş olacaktır, davalara çabukluk kazandırılacak
tır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen 
var mı?.. Yok. 

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

33 ncü maddeyi okutuyorum : 

MADDE 33. — 1086 sayılı Hukuk Usulü Muha
kemeleri Kanununun 445 nci maddesine aşağıdaki 
fıkra eklenmiştir. 

«Birinci fıkranın 4, 5 ve 6 nci bentlerindeki hal
lerde yargılamanın iadesinin istenebilmesi, bu sebep
lerin kesinleşmiş bir ceza mahkûmiyet kararı ile be
lirlenmiş olması şartına bağlıdır. Delil yokluğundan 
başka bir sebeple ceza kovuşturmasına başlanama
mış veya karar verilememiş ise, ceza mahkemesi ka
rarı aranmaz. İB'u takdirde yargılamanın iadesi se
beplerinin varlığının, yargılamanın iadesi davasında 
öncelikle ispat edilmesi gerekir. 

BAŞKAN — Bu da yeni eklenen bir fıkra. 
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BAKÎ KURU (Adalet Komisyonu Üyesi) — 
Yeni eklenen bir fıkra Sayın Başkanım, modern Ba
tı hukukundaki gelişmelere de uygun. Şahit yalan 
söylemişse, bilirkişi yalan rapor vermişse, taraf ya
lan yemin etmişse, hukuk mahkemesinde; ceza mah
kemesi mahkûm ederse ilgiliyi, bu bir yargılamanın 
iadesi (Veya eski deyimiyle «iadei muhakeme») se
bebiydi; fakat af nedeniyle veya ilgilinin ölmesi gibi 
bir nedenle ceza daivası sonuçlanamamışsa, o zaman ne 
olacağı; yargılamanın iadesi yoluna gidilip gidileme
yeceği konusunda tereddüt ediliyordu. Uygulamada 
bir görüşe göre, önce hukuk mahkemesinde şahidin 
yalan söylediği tespit ettiriliyor; hukuk mahkemesi 
kararı alındıktan sonra iadei muhakeme davası açı
lıyordu. Bu iki defa dava açmak oluyordu, usul eko
nomisine aykırı. 

Şimdi, eğer af nedeniyle mesela dava düşmüşse 
{ceza davası), hukuk mahkemesinde yargılamanın 
iadesi davası açabilecek ilgili, yalan şahadetten dola
yı. Hukuk mahkemesi, yargılamanın iadesi davasın
da ön mesele olarak, ilk olarak şahidin yalan söyle
yip söylemediğini tespit edecek; yalan söylediğini 
tespit ederse esasa girecek. Yani iki davayı, ceza mah
kemesinde görülemeyen işi, hukuk mahkemesinde 
görmesini sağlamaya yönelik bir yeni hüküm. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Madde üzerinde söz almak isteyen var mı?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
34 ncü maddeyi okutuyorum : 

MADDE 34. — 1086 sayılı Hukuk Usulü Muha
kemeleri Kanununun 489 ncu maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

«Madde 489. — Evrak üzerine hüküm verilmesi 
iistenilmediği takdirde, 376 ncı maddeye göre hâkim 
iki tarafın son -sözlerini dinledikten sonra yargıla
manın bittiğini bildirip kararını gerekçesiyle yazarak 
imza ve tefhim eder. 

'Bu mümkün olmazsa, mahkeme yazılacak gerek
çeli kararın tefhimi için, onlbeş günü geçmemek üze
re, başka bir oturum günü tayin eder.» 

BAŞKAN — 34 ncü madde üzerinde bir açıkla
ma olacak mı? 

BAKİ KURU (Adalet Komisyonu Üyesi) — 
Sayın Başkanım, biraz önce görüştüğümüz 381 nci 
maddenin benzeri. Bu sözlü usulde, öteki yazılı usul
deydi; aynı şekilde kaleme alınmıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen 
var mı?., Yok. 

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

35 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 35. — 1086 sayılı Hukuk Usulü Muha

kemeleri Kanununun 490 ncı maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

Madde 490. — Karar, hâkim ve zabıt kâtibi ta
rafından imza olunur. 388, 391, 420, 421, 422 nci 
madde hükümleri sözlü yargılama usulünde de uy
gulanır. 

BAŞKAN — 35 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. 

BAKÎ KURU (Adalet Komisyonu Üyesi) — 
Sayın Başkanım; mevcut hükmün tekrarı olup, bazı 
çıkartmalar var. Çünkü yapılan değişikliklerle gerek
siz hale geldi. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz almak 
isteyen var mı?.. Yok. 

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

36 ncı maddeyi okutuyorum : 

MADDE 36. — 1086 sayılı Hukuk Usulü Muha
kemeleri Kanununun 566 ncı maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

«Madde 566. — Sulh hâkimi, değerinin tespiti 
mümkün olan ve yirmibeşbin lirayı geçmeyen uyuş
mazlıkları da basit usule göre çözümler. 

Hâkim iki tarafa ispata yarayan belgeleri ibraz 
için bir süre verir.» 

BAŞKAN — Söz isteyen var mı?.. 
BAKÎ KURU (Adalet Komisyonu Üyesi) — 

Bu da 8 nci maddeye paralel bir hüküm efendim. 
BAŞKAN — 'Madde üzerinde söz almak isteyen 

var mı?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
37 nci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 37. — 1086 sayılı Hukuk Usulü Muha
kemeleri Kanununun 187 nci maddesinin 3 numaralı 
bendi ile 5 numaralı bentten sonra gelen (biri hak
kında verilecek kararın diğerine tesir edecek mahiyet
te olması halinde iki dava arasımda irtibat mevcut 
addolunur) İbaresi ve 199 ncu maddesi hükümleri 
yürürlükten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen 
var mı?.. 

BAKÎ KURU (Adalet Komisyonu Üyesi) — 
Sayın Başkanım, bu hükümler yapılan değişikliklerle 
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gereksiz hale geldi. Bazısı daha önceki maddelere gir
di, onun içirt kaldırılması gerekli oldu. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz almak 
isteyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

38 nci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 38. — 2004 sayılı İcra ve İflas Kanu- • 
nunun 363 ncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıda
ki 17 nci bent eklenmiş ve aynı fıkrada bentlerden 
sonra gelen bölüm aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«17. 223 ncü maddenin ikinci fıkrasının 2 nci 
bendine göre iflası idare edenlerin ücretleriyle mas
rafları da dahil olmak üzere hesap pusulalarının tas
dikine; 

ilişkin kararlarla bu Kanunda temyiz kabiliyeti 
kabul edilen kararlar tefhim veya tebliğ tarihinden 
itibaren on gün içinde temyiz edilebilir. Şu kadar ki 
1, 2, 3 ve 5 nci bentlerde takip konusu alacağın; 4, 
6, 7, 8, 9, 11, 15, 16 ve 17 nci heriflerde merci ka
rarının taalluk ettiği malın veya hakkın değerinin 
ve 10 ncu bentte sırası itiraza uğrayan alacağın tuta
rının onlbin lirayı geçmesi şarttır. 

BAŞKAN — 38 nci madde üzerinde bir açıkla
ma olacak mı? 

BAKÎ KURU (Adalet Komisyonu Üyesi) — Sa
yın Başkanım, asıl değişiklik Usul Kanunu değişikli
ğidir; fakat İcra ve iflâs Kanununun 363 ncü mad- I 
desinde de temyize ilişkim hükümler vardır, icra tet- I 
klik mercilerinin temyize ilişkin hükümleri vardır. I 
Oradaki paralelliği korumak için, temyiz sınırı 10 bin I 
liraya çıkarılmıştır. Bir de bent eklenmiştir, icra If- I 
las Kanununa göre, ancak kanunda sayılan kararlar I 
temiyiz edilebilir, sayılmayanlar temyiz edilemez. I 
'Sistem Usul Kanunun'dakinin aksinedir. Oraya bir I 
bent ilave ediiMü. ilave edilen bent de çok önemli. I 
İflas idare memurları var, bunlar özel kişiler, iflasın I 
idaresi onlara bırakılıyor, kendilerine bir ücret verili- I 
yor. Bu ücreti Tetkik Mercii Hâkimi tasdik ediyor. I 
Tetkik Mercii Hâkiminin kararı kesdn, mevcut siste- I 
me göre. öyle oluyor ki, takdir edilen ücretler çok I 
yüksek. Yüzbinleri ve bazan da milyon*! buluyor, I 
büyük iflaslarda. Bunun Yargıtay'ın denetiminden! I 
geçmesi uygun görüldü. Yargıtay'ın icra ve iflas iş- I 
lerine bakan dairesinin de görüşü alınmak surdtiyle I 
maddeye bir bent ilave edildi, bu ücretlerle ilişkin I 
kararların da temyizi kabil olması hakkında. I 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. I 

38 nci madde hakkında siöz almak isteyen var 
mı?., 

KEMALETTİN ADÎ KÂŞtFOĞLU (Adalet Ba< 
kanlığı Temsilcisi) — Sadece bir cümle Sayın Başka
nım. 

ıBAŞKAN — Buyurunuz. 

KE'MADETTİN ADİ KÂŞİFOĞDU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Eskiden rakam 3G0 lira olarak 
kalmıştı, 250 olarak kalmıştı. Halbuki Hukuk Usu-
lürideki değişiklikle bu sınır 2 bin liraya çıkartılmış, 
3 bin liraya çıkartılmış. Bu 250 lira olarak kaîmıştı. 
Şimdi bir paralellik sağlanıyor ve ifade edildiği gibi 
10 bin liraya çıkıyor. 

BAŞKAN — Başka söz almak isteyen?.. Yok. 
İMaddeyi aylarınıza sunuyorum : Kabul edenler.^ 

Kalbul etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 
Geçici maddeyi okutuyorum : 

GEÇtOt MADDE — 1086 sayılı Hukuk Usulü 
Muhakemeleri bu Kanunla değiştirilen hükümleri, 
Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra açılacak dava
larda uygulanır. 

Şu kadar ki : 
a)' 288 ve 290 nci maddelerde değişiklik yapan 

hükümler Kanunun yürüdüğe girmesinden sonina ya
pılacak hukuki işlemler hakkında; 

b) 32, 33, 34, 35 ve 36 nci maddelerde değişiklik 
yapan hükümler ile 3 6/A maddesi hükmü, Kanunun 
yürürülüğünden sonra ileri sürülecek ret istekleri ve! 
çekinme haillerinde; 

c) 45, 46 ve 48 nci maddelerde değişiklik yapan 
hükümler Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra ileri 
sıürülecek birJeşltirme, ayırma ve bu konudaki temyiz 
istekleri hakkında; 

d) 427, 432, 433, 434, 435, 437, 438 ve 440 ncu 
maddeler ile icra ve iflas Kanununun 363 ncü mad
desinde değişiklik yapan hükümler ve 442/A maddesi 
hükmü, Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra veri
lecek nihai kararlara karşı yapılacak temyiz ve karar 
düzeltme istemleri hakkında; 

e) 7, 67, 93, 193, 275, 281, 301, 429, 445, 489, ve 
490 nci maddelerde değişiklik yapan hükiümler ise 
Kanunun yürürlüğünden önce mevcut daiva ve işler 
hakkında; 

Uygulanır, 
'BAŞKAN — Söz almak isteyen?.. Buyurunuz. 
BAKİ KURU (Adalet Komisyonu Üyesi) — Sa

yın Başkanım, yürürlük maddesi çok açık şekilde 
düzenlendi. Çünkü, uygulamada tereddüitler yaratı
yordu. Bir kanun çıkıyor, «Acalba ne zamandan itli-
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barem uygulanacak, mevcut davaya uygulanacak mı, 
uiygulanmayacak mı?» diye tereddütler geliyor. Bu
rada hepsi sayıldı. 1 nci fıkradaki sayılmamış gibi 
görünüyorsa da, o da gerekçede sayıldı Sayın Başka
nım. 1 nci fıkranın hangi hükümlere uygulanacağı1 

konusunu da gerekçeye koyduk. Böylece her madde
min hangi andan ıti'baren uygulanacağı açık biçimde 
düzenlenmiş oldu. 

BAŞKAN — Yalnız, bu kanunun Resmi Gazete
de yayımlandıktan sonra mahkemeye gitmesi ne ka
dar zaman alır? 

BAKÎ KURU (Adalet Komisyonu Üyesi) — Sa
yın Başkanını, bir sonraki maddede buna ait hüküm 
var; 1 ay müddet tanımaktayız. 

BAŞKAN — Çünkü o çak mülhim bir husus. 
KEMALETTİN ALÎ KÂŞİFOĞLU (Adalet Ba

kanlığı Temsilcisi)' — Sayın Başkanım, burada TRT'ye 
çok önemli bir görev düşüyor. Mesela Ceza Kanu
nunda, mesela Sıkıyönetim Kanununda değişiklik 
yapılıyor; Diyarbakır'daki arkadaşımızın eline geç
mesi mümkün değil, halbuki hemen uygulaması la
zım, 

Mesela, burada da hâkimin reddi, vesaire vesaire... 
BAŞKAN — Onun için 1 ay süre konduğu iyi 

olmuş oldu. 
'BAKÎ KURU (Adalet Komisyonu Üyesi) — En 

erken 1 ay sürer. 

BAŞKAN — Geçici madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?.. Yok. 

Geçici maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kalbul 
edenler... Etmeyenler... Kalbul edilmişitir. 

39 ncu maddeyi okutuyorum : 

MADDE 39. — Bu Kanun yayımı tarihinden bir 
ay sonra yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — îşjte bunum için Resmi Gazetelerin 
muhakkak en seri vasıta ile ulaştırılması zorunluluğu 
kendliliğinlden ortaya çıkıyor. Bunun birkaç misalini 
gördük. Çok şikâyetler var «Gelmiyor» diye. Bir de, 
başımıza şu da geldi : Resmi Gazeteler yolda kapışı
lıyor. Nasıl oluyorsa o, bir kanun vardı ikinci defai 
bastırdık. Bilhassa bu Kurucu Meclis Kanununda 
nasıl lölmuşsa kapışmışlar onu, yeniden basıldı, gön
derildi. Bunları önleyici tedbirler almak lazım. 

BAKÎ KURU (Adalet Komisyonu Üyesi) — Sa
yın Başkanım çok özür dilerim, sizin konuşmanız
dan cesaret alarak bir noktaya değinmek istiyorum. 

- > • • ^ > 

Gerçekten önemli bir sorun, Resmi Gazetenin gi
deceği yere ulaşması. İkinci bir sorum da; Resmi Ga
zetenin ilk iiki üç sayfası dışındaki kısmının Resmi 
Gazeteyle ilgisi yok, ilanlar var. Batıda Resmi Ga^ 
zetede yalnız kanunları, tüzükleri, genelgeleri, yani 
normları yayan, hukuk kurullarını yayınlayan gazete 
'ha'l'İndedin 

BAŞKAN — O yüzden kimse bakmıyor. 
ıBAKlt KURU (Adalet Komisyonu Üyesi) — Eğer 

cesaretimi mazur görüreenfe; bu Resmi Gazete konu
sunda; bir ikinci bölümü resmi ilanlar bölümü olur, 
ilanları takıp edenler olur. Fakat, Resmi Gazete bö
lümü, cil/t de olmuyor efendim, ciltlenmesi de imkân
sız hale geldi ebadı küçüldükten sonra. 

Çok özür dileyerek arz etmek istedim. 
BAŞKAN — Genel Sekreterlik bu konuyu araş

tırsın, 
Doğrudur, kanunlarla ilanlar birbirinin içine ka

rışıyor. 
BAKÎ KURU (Adalet Komisyonu Üyesi) — Al

manya'da Resmi Gazetenin ismi Kanunlar Gazetesi
dir, 

TÜMAMİRAL IŞIK BİREN (Milli Güvenlik 
Konseyi Genel Sekreterliği Koordinatörü) — Resmi 
Gazete ile resmi ilanlar bülteni diye iki ayrı baskı 
yapılması gerekir. 

(BAKİ KURU (Adalet Komisyonu Üyesi) — Za
ten bölüm bölüm ayrılmış, fakat c/İHtletmesine imkân 
yok, kesildiği zaman tek sayfa kalıyor, onun ciMem-
mesi mümkün değil. 

BAŞKAN — Evet, doğrudur. 
39 ncu madde üzerinde söz almak isteyen' var mı?.. 

Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 
4Q nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 40. — Bu Kanun hükümlerini Bakanliar 

Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — 40 nci madde üzerimde söz isteyen?.. 

Yok, 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kalbul edenler?.. 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum : Kalbul 

edenler?.. Etmeyenler?.. Kalbul edlmişitir. 
Hayırlı uğurlu olsun. 
15 dakika sonra toplanmak üzere birleşime ara 

veriyorum, 
Kapanıma Saati : 16J2 

<m •<••• 
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İKÎNCt OTURUM 
Açılma Saati : 16.55 

BAŞKAN : Orgeneral Kenan EVREN (Devlet Başkanı, Genelkurmay ve Milli Güvenük Konseyi 
ÜYELER : Orgeneral Nurettin ERSİN (K. K. K. ve Milli Güvenlik Konseyi Üyesi) 

Orgeneral Tahsin ŞAHtNKAYA (Hv. K. K. ve MİDİ Güvenlik Konseyi Üyesi) 
Oranımı! Nejat TÜMER (Dz. K. K. ve Mitti Güvenlik Konseyi Üyesi) 

Orgeneral Sedat CELASUN (Jn. Gn. K. ve Milli Güvenlik Konseyi Üyesi) 

BAŞKAN — ikinci oturumu açıyorum. 

II. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ (Devam) 

3. — Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve 
Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanun Tasarı
sı ve İçişleri Komisyonu Raporu. (1/147) (S. Sayısı : 
20i) m 

'BAŞKAN — Gündemimize göre üçüncü sırada, 
Bazı Kürüm ve Kuruluşlarım Kıoruntoası ve Güven
liklerinim Sağlanması Hakkımda Kanun Tasarısı ve 
içişleri Komisyonumun Raporu mevcut. 

Rapor 202 S. sayısı ile basılıp dağıti'lmıştır. 
Komisyon sözcüsü ve Bakanlık temsilcisi arka-

daşlarımıız yerlerini addılar. 
Kanun tasarısının tümü üzerinde görüşme açıyo-

ruım< 
Kanun '.tasarısının tümü üzerinde söz isteyen var 

mı?.. Yoktur. 
Kamum tasarısının tümü üzerindeki görüşmeler ta-

malmlanmıştır. 
Maddelere geçilmestai oylarımıza sunuyorum : 

Kalbul eddnler... Kabul etfimeyenl'er... Kalbul edilmiştir. 
1 nci maddeyi okuyunuz efendim. 

Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenlik
lerinin Sağlanması Hakkımda Kanun Tasarısı 

L IBÖLÜM 

Genel Hükümler 

lAmıaç: 

MADDE 1. — Milli ekortomiiye veya Devleto 
savaş gücüme önemli ölçüde katkısı buîunato', kısmeti 
veya tamamen yıkılmaları, hasara uğratılmal'arı veya 
geçici bir zaman için dalhi olsa çalışmadan alıkonul
maları, ülke güvenliği, ülke ekonomisi veya toplum 

(1) 202 S. Sayılı basmayazı tutanağa ektidir. 

hayatı bakımından olumsuz neticeler yaratacak, ka
muya veya özel kişilere ait kurum ve kuruluşların! 
sabotaj, yangın, hırsızlık, soygun, yağma, yıkma ve 
zorla işten alıkoyma, gilbi tehdit, tehlike veya tecavüz
lere karşı korunmasında ve güvenliklerinim sağlamına-
sında bu Kanun hükümleri uygulanır. 

Askeri ve emniyet teşkilatına üt kurulm. ve kurun 
hışlarım korunmaları özel mevzuatına talbidiir. 

BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde söz almak is
teyen var mı?.. Yoktur. 

•1 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kalbul eden
ler... Kalbul etmeyenler... Kalbul edilmliştir. 

•2 nci maddeyi okuyunuz : 

Kapsam: 
MADDE 2. — Bu Kanun hükümlerine göre ko

runacak ve güvenlikleri sağlanacak olan yerler, bi
rinci maddede belirlenen özellikleri taşıyan ticari, 
sınai ve zirai kurum ve kuruluşların ve bunlara aıit 
fabrika, atölye, işyeri,, baraj, enerji santralı, rafineri, 
enerji nakil hatları, akaryakıt nakil - depolama -
yükleme tesisleri, kömür, petrol ve maden işletmeleri, 
radyo, televizyon ve telsiz verici istasyonları, her nevi 
ulaştırma ve halberleşme yapı ve tesisleri ile eğitoiırı ve 
öğretimi yapıları, tarihi eserler, ören yerleri, sMer açık1 

ve kapalı müzeler ve turistlik tesislerdir. 
Yukarıda belirtilen yerler bu Kanunda «kuruluş». 

deyimi ile anlatılmıştır. 

ıBASKAN — 2 nci madde üzerinde söz almak iste
yen var mı?.. 

Bu «eğitim ve öğretim yapıları»ndan kasıt okul
lar mı oluyor? 

HÂKİM KIDEMLİ AUBÂY YAŞAR Çİ'FTÇI-
OĞLU (İçişleri Komisyonu Sözcüsü) — Evet, genel 
olarak o ifade edilmeye çalışılmıştır. Sayın Başka
nım. 
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BAŞKAN — Tabii bunun içine özel okullar gire
cek. 

HAK'IM KIDEMLİ ALBAY YAŞAR ÇİFTÇİ-
OĞLU (İçişleri Komisyonu Sözcüsü) — Tüm öğre
nimi... 

BAŞKAN — Milli Eğitim kendisini korumak için 
özel polis alacak değil tabii. 

HÂKİM KIDEMLİ ALBAY YAŞAR ÇİFTÇİ-
OĞLU (İçişleri Komisyonu Sözcüsü) — Sayın Baş
kanını, şunu da arz edeyim : Her yerin özel güvenlik 
görevlisinin statüleri, kaynaklan değişlik; kapsama 
özel müesseseler giriyor, kamu müesseseleri giriyor. 
Özel olduğu takdirde her türlü özlük hakları kendisi 
tarafımdan temin edilecektir. Esasımda kanunun pren
sibi budur, ilkesi budur. Daha sonraki maddelerde 
bu zaman zaman geçecektir. 

BAŞKAN — Hayır hepsini anladım da, «eğitim 
ve öğretim yapıları» ne demek? Yani binayı mı koru
yacak? 

HÂKİM KIDEMLİ ALBAY YAŞAR ÇİFTÇİ-
OĞLU (İçişleri Komisyonu Sözcüsü) — Binanın gü
venliği ifade edilmeye çalışılmıştır. 

ORAM İR AL NEJAT TÜMER — Sayın Başka
nım, burada bahsettiği ulaştırma ve haberleşme yapı 
ve teisisleri ile eğiltim ve öğretim yapıları. Çünkü 
«onlara ait olanı» diyor. Mesela PTT'nin eğitim mer
kezi gibi. Yoksa maarifin okulları burada kastedilmi
yor, virgül yok., 

BAŞKAN — Hayır, «Yapı ve tesisleri ile eğitim 
ve öğretim yapıları.» Ulaştırma Bakanlığının böyle 
eğitim ve öğretim yapıları yok. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — PTT'nin 
var. 

BAŞKAN — Hükümet Temsilcisi arkadaşımıza 
soralım; buyurun. 

REFET ERDOĞAN (İçişleri Bakanlığı Temsilci
si) — Arz edeyim efendim. 

Her nevi ulaştırma ve haberleşme yapı ve tesis
leri ile eğitim ve öğretim yapıları birbirinden apayrı 
unsurlardır. Eğitim ve öğrettim yapıları ulaştırma ve 
haberleşme 'hizmetlerine bağlı olarak düşünülmemiş
tir. 

Eğitim ve öğretim yapılarında bir üniversite bir 
kurumdur. Üniversitenin korunması içtin gerektiğinde 
orada özel zabıta teşkilatı kurulabilecektir. Bakanlar 
Kurulu gerekirse özel kurumlarda da bunun kurul
masını derpiş edebilir. 

— 84 
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BAŞKAN — O halde sizin düşünceniz üniversi
teler gibi; yoksa ilkokul, ortaokul, bilmem lise gibi 
falan değil. 

REFET ERDOĞAN (İçişleri Bakanlığı Temsilci
si) — Hayır efendim, üniversiteler gibi kurum olan, 
kurutuş olan birimlerde ihdas edilmektedir. 

BAŞKAN — Üniversitelerin içinde hakikaten ko
runmaya gerekli yerler vardır; büyük laboratuvarlar 
şunlar bunlar. 

REFET 'ERDOĞAN (İçişleri Bakanlığı Temsilci
si) — Evet efendim. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Yalnız 
o zaman manası çok geniş oluyor. 

BAŞKAN — Ona Bakanlar Kurulu karar vere
cek. Maddesi sonra gelecek. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Bakanlar 
Kurulu karar verirse, o zaman açığa kavuşur. 

BAŞKAN — Evet. Yani bu mecburi değil; bun
ların hepsinde muhakkak bulunacak değil. Bununla 
ilgili madde şimdi gelecek. 

HÂKİM KIDEMLİ ALBAY YAŞAR ÇİFTÇİ-
OĞLU (İçişleri Komisyonu Sözcüsü) — Sayın Baş
kanım, bir sonraki madde de bunun kapsamı verile
cek. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Başkanım, zaten 2 nci madde 1 nci maddeye bağlan
tılı, 2 nci madde yine 3 ncü maddeye bağlantılı. Bir 
bütün olarak mütalaa edildiğinden... 

BAŞKAN — Ben «eğitim ve öğretimi», öğrenmek 
istedim. Kasıt. daha ziyade üniversiteler oluyor. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Evet. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde, kapsam mad
desi üzerinde söz almak isteyen var mı? Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 ncü maddeyi okuyunuz : 
Bu Kanunun Uygulanacağı Kuruluşların Belirlen

mesi : 
MADDE 3. — İkinci madde kapsamına giren ku

ruluşlardan hangilerinin güvenlikleriniin bu Kanun 
hükümlerine göre sağlanacağı, bu kuruluşların özel
likleri gözönünde tutulmak suretiyle, ilgili bakanlık, 
kurum ve kuruluşların görüşleri de alınarak, İçişleri 
Bakanlığının önerisi üzerime Bakanlar Kurulunca ka
rarlaştırılır. 

Bu kararda, koruma ve güvenliğin sağlanmasının : 
a) Kuruluş bünyesinde özel güvenlik teşkilatı 

kurdurularak mı; 
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b) Sadece özel güvenlik önlemleri aldırılmak su
retiyle mi; 

c) Her iki yöntemin birlikte uygulanması sure
tiyle mi; 

Yapılacağı belirtilir. 
Yukarıda (b) bendinde sözü geçen özel güvenlik 

önlemlerinin neler olacağı, kuruluşların özellikleri 
gözönüne alınarak İçişleri Bakanlığınca tespit edi
lir, 

BAŞKAN — 3 ncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4 ncü maddeyi okutuyorum : 
Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi : 
MADDE 4. — Balkanlar Kurulunun 3 ncü mad

de hükümlerine göre yereceği karar üzerine, İçişleri 
Bakanlığı tarafından saptanacak süre içinde ilgili ku
ruluşun, kararda »belirtilen yükümlülükleri yerine ge
tirmesi zorunludur. Haklı nedenlerin mevcudiyeti ha
linde bu süre, ilgilinin müracaatı üzerine İçişleri Ba
kanlığı tarafından uzatılabilir. 

Bu yükümlülüklerle ilgili bütün masraflar ilgili 
'kuruluşça karşılanır. 

BAŞKAN — 4 ncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?.. Yok. 

4 ncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

5 nci maddeyi okutuyorum : 
Fiziki ve Diğer Elk Önlemler Aldırma Yetkisi : 
MADDE 5. — İçişleri Bakanlığı veya Bakanlığın 

onaylaması koşulu ile valiler, özel güvenlik teşkilatı
nın kurulduğu kuruluşlarda, koruma ve güvenlik hiz
metlerinin daha etkin olarak yürütülmesini sağlayıcı 
fizti'ki ve diğer ilave önlemleri aldırmaya ve gerekti
ğinde koruma hizmetlerini geçici olarak kısmen veya 
tamamen genel kolluk kuvvetlerine yaptırmaya yet
kilidirler. 

BAŞKAN — 5 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

6 nci maddeyi okutuyorum : I 
özel Güvenlik Teşkilatının Kaldırılması : 
MADDE 6. — Özel Güvenlik Teşkilatı : 
a) Görev konusunun veya maksadının ortadan 

kalkması veya beklenen faydanın 'sağlanamaması; 
'b) Ortaya çıkan yeni şartlar nedenliyle Veya mil

lî güvenlik gereği olarak koruma görevimin kolluk 
kuvvetlerince yürütülmesinün zorunlu görülmesi; I 
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Hallerde kuruluşunda uygulanan usulle ortadan 
kaldırılır. 

Bu hallerde özel güvenlik teşkilatı personelinin 
durumu, kuruluş ille aralarında mevcut statüye göre 
tayin olunur. 

BAŞKAN — Şimdi, tabîi bu esneklik de veriyor; 
fayda sağlamadığı görülürse kaldırılabilecek. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — 3 ncü 
maddeye bağlantılı olarak. 

BAŞKAN — Bağlantılı olarak, aynı usulle. Yine 
Bakanlar Kurulunca, o kuruluşun görüşü de alınmak 
suretiyle kaldırılabilecek veya bu görev Devlet Gü
venlik Kuvvetlerine de devredilebilecek. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
'KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Evet 

BAŞKAN — 6 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?... Buyurun efenıdilm. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Mili Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Başkanüm, 
«Bu hallerde" özel güvenlik teşkîlaitı personelinin du
rumu, (kuruluş ile aralarımda mevcut statüye göre ta
yin olunur.», diyor son fıkrada. Bu statüyü kanun ile 
tadat efömezsek ıbazı zorluklar çılkar. Bunlar sözleş-
tweli mi olacaklar?... 

IBAŞKAN — Biz omu dalha evvel konuşmuştuk, 
bazısı işçi statüsünde olacak, belki sözleşmede onlar 
geçecek; kıdem tazminatı verecek veya tazminatını 
ödemek suretiyle işine son verecek. Eğer kalmu sek
törümde ise, naniği şartlarda alınmışsa, ona göre alı
nırken zaten bazı şeyler konacak. Kaldırıldığı tak
dirde ne olacak o? Ya başka görev verilecek veya 
başka b!ir müesseseye devrddlilecek falan. İşte onun 
kastettiği mana bu. «Devam ettirilir» dliyemez tabii 
kanunu Devam ettirirse, o zaman kaldırmamak la-
zım.Bu madde zaten bu görevin ortadan kaldırılma
sını gerektüren hal. Bu teşkilat ortadan kaldırılırsa, 
'burada görev alanlar ne olacak? Artık onu kullanan 
kuruluşla, yaptığı sözleşmeye veya statüsüne göre ta
yin edÜlecek. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkam) — Yani, 
kamu kuruluşunun koruma görevlisi ise, kamu me
murlarına veya kamu görevlilerine uyguladığı statü
yü uygulayacak. Eğer özel bir kuruluş ise, araların
da bir sözleşme yapılacaktır. Yasayı bilen kişiler 
mutlaka bunu yapacaklardır. 

BAŞKAN — Bunu yönetmelikte iyi belirlemek 
lazım. Bilhassa kamu kuruluşlarında bu mühim. Ba-
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zı yetkilerin olması lazım, aradan alıp başka yerde 
'kullanabilir bunu. 

HÂKİM KIDEMLİ ALBAY YAŞAR ÇÎFTÇİ-
OĞLU (İçişleri Komisyonu Sözcüsü) — Sayın Baş-
kanum, 15 nci madde olarak gelecek olan statü mad
desiyle de 'bu hükmün ilgisi vardır. Buyurduğunuz 
şekilde, değişik kaynakların bu güvenlik teşkilatını, 
değişik kaynaklardan gelen kimselerin oluşturması 
nedeniyle böyle bir fıkraya ihtiyaç duyulmuştur. İş
çi ise, 'böyle bir güvenlik örgütünün kaldırılması ha
linde gene kendi fabrikasında o statü içerisinde nan
iği görevde istihdam edilecekse o şekilde; memur sta
tüsünde olması halinde de o mevzuat içerisinde ge
ne yerini bulacaktır. 

BAŞKAN — Fabrikada kendisine belki başka iş 
verilecektir. Zaten sözleşme yapılırken, ona göre bir 
sözleşme yapılacak. 

Yalnız, yönetmelik maddesi geldiği zaman, bun
ların gayet açık olarak o yönetmelikte belirlenmesin
de fayda var. Bu kişiler alınırken düşünülmeli ve açık 
bırakmamalı; sonra ortada kalır. 

Bu madde üzerinde başka söz almak isteyen var 
mı?.. Yok. 

(Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum : 
Özel Güvenlik Teşkilatı İl Koordinasyon Kuru

lu : 
MADDE 7. —• Bu Kanunun il çevresinde uygu

lanmasını izlemek, il düzeyinde koordinasyonu sağ
lamak, mahallin ve kuruluşun özelliklerine göre alın
masına gerek duyulan önlemleri tespit ederek yetkili 
mercilere önermek üzere, her ilde valinin veya gö
revlendireceği vali muavininin başkanlığında il gar
nizon komutanlığı temsilcisi, il savcısı, il jandarma 
alay komutanı, il emniyet müdürü, o ilde kuruluşu 
varsa MİT temsilcisi ve gerektiğinde valilikçe belir
lenecek diğer (kuruluş temsilcilerinin katılmasıyla 
«özel Güvenlik Teşkilatı İl Koordinasyon Kurulu» 
oluşturulur. İl Koordinasyon Kuruluna lüzum görül
düğü takdirde ve kendi güvenliği ile ilgili konularda 
alakalı kuruluşun yetkili temsilcisi geçici üye olarak 
valinin daveti üzerine katılabilir. 

Kurulca alman kararlar İçişleri Bakanlığına bil
dirilir. 

BAŞKAN — 7 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?,. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

8 nci maddeyi okutuyorum : 
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II. BÖLÜM 

Teşkilat ve Personel 

Özel Güvenlik Teşkilatının Niteliği : 

MADDE 8. — Özel güvenlik teşkilatı, bağlı ol
duğu kuruluşu bu Kanun hükümleri dairesinde ko
rumak ve güvenliğini sağlamakla görevli ve yetkile
ri bu Kanunla sınırlı özel bir kolluk kuvvetidir. 

BAŞKAN — 8 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

9 ncu maddeyi okutuyorum : 
Görev ve Yetkileri : 

MADDE 9. — Özel güvenlik teşkilatının görev
leri ve yetkileri şunlardır : 

a) Kuruluşu, sabotaj, yangın, hırsızlık, soygun, 
yağma ve yıkma, zorla işten alıkoyma gibi her çeşit 
tehdit tehlike ve tecavüze karşı korumak; 

b) Görev alanları içinde işlenmiş veya işlenmek
te olan suçları derhal genel kolluk kuvvetlerine bil
dirmekle beraber, genel kolluk kuvvetleri, gelinceye 
kadar sianıkları yakalamak ve gözaltına almak; 

c) Delilleri muhafaza etmek; 
d) Genel kolluk kuvvetlerinin işe el koymasın

dan itibaren emrine girerek ona yardımcı olmak; 
e) Koruma ve güvenlik hizmetlerinin gerektir

diği diğer önlemleri almak; 
f) Sîvil Savunma Teşkilatına görevlerinin yeri

ne getirilmesinde yardımcı olmak. 

BAŞKAN — «Emrine girerek», ibaresi ilave edil
miş (d) bendine. 

HÂKİM KIDEMLİ ALBAY YAŞAR ÇİFTÇİ-
OĞLU (İçişleri Komisyonu Sözcüsü) — Evet Sayın 
Başkanım. Ayrıca, Hükümet teklifinde ıbir (ç) bendi 
Vardı, iki kanunun sistematiğine aykırı idi, (ç) bendi 
diğer maddelerde geçmiyordu, o uyumu sağlamak 
için bir değişiklik yaptık. 

Bir de, (d) bendinde «Genel kolluk kuvvetlerinin 
işe el koymasından itibaren emrine girerek»ı cümle
sini ekledik oraya, daha kesinlik vermeye çalıştık. 

BAŞKAN — 9 ncu madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

10 ncu maddeyi okutuyorum : 
Silah Taşıma ve Kullanma Yetkisi : 
MADDE 10. — özel güvenlik teşkilatı persone

li, görev alanları içinde ıbu Kanunla verilmiş görev-
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lerini yaparken silah taşma ve 2559 sayılı Polis Va- ı 
zife ve Selahiyet Kanununa göre silah kullanma yet
kisine sahiptir. 

BAŞKAN — 10 ncu madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı efendim?.. Buyurun. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK {Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Bu personel bir
den fazla görev alanında mı çalışacak acaba Sayın 
Başkanım? «Görev alanları içinde* diyor. Yoksa 
her biri kendisine vazife ve yetki verilen sahada mı 
çalışacak? 

BAŞKAN — Buyurun. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Başkanım, bu müessesemin muhtelif yerlerinde deği
şik biçimde şeyler olabilir, gayet tabii ki, (A) mües-
sesesinindir ama hepsi, birinci bölümde, ikinci bölüm
de, üçüncü bölümde, ayrı ayrı yerlerde olduğu için 
görev alanları o müesseseye ait olmak koşulu ile 
başka başka yerlerde olacağı için konu çoğul olarak 
kullanılmıştır. 

BAŞKAN — Yani «Alan», dediği, belki fabrika
lar yan yanadır... 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Veya 
bu, bina olur, müştemilatı olur, bahçesi olur. Görev 
alanını genişletme yetkisii vardır, o açıdan... 

BAŞKAN — Kaldı ki, şimdi onu genişletme yet
kisi de var İl Koordinasyon Kurulunun, onun için 
o «alanlar» kullanıldı. 

Buyurun. 
HÂKİM KIDEMLİ ALBAY YAŞAR ÇİFTÇİ-

OĞLU (İçişleri Komisyonu Sözcüsü) — Saym Baş
kanım, bir husus daha var: Sayın Komisyon Başka
nımın da izah ettlikleri gibi o hal varit; bir de, kuru
luşun niteliğine ve hacmime göre birden fazla güven
lik görevlisi aynı zamanda iş yapabilecektir, bu 5 ki
şi olabilir, 10 kdşi olabilir, tek kişi de olabilir. Yani 
kış bakımından da bir çokluk bahis konusu olabile
cektir, bunu karşılayabilmek için... 

BAŞKAN — Personelinin hepsini kapsadığı içlin 
«•alanlari;>x denmiş. Teşkilatı, personeli hepsinin ayrı 
ayrı görev alanı olarak «alanları içinde» denilmiş. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Odur, 
ikisini beraber kapsıyor efendim. 

BAŞKAN — Hepsini beraber kapsıyor, yoksa 
tabii ki bir şahsa belki bir alan verecek, ötekine bir 
alan verecek, ama o demek değildir ki bunun dışına 
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çıkamaz, gerektiğinde buradaki gidip öteki tarafa da 
yardım edecek. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Başkanım, bir kişi a, b, c bölgelerinde de görev ala
bileceği gibi, muhtelif kişilerin o bölgelerde müsta
kil olarak da görev alacakları düşünüldüğü için ço
ğul kullanılmıştır. 

BAŞKAN — Evet. 
Bir şey var mı efendim? 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü

venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Başkanım, 
iki yönden sıkıntım var «görev alanları»ı ifadesi ba
kımından. Evvela, görev alanları saha olarak fiili bir 
arazinin tayini anlamında olduğu gibi, bir de mücer
ret kavram olarak da görev alanı olarak düşünüle
bilir. Bu, bundan evvel de «görev alanı» olarak geç
ti. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — 11 nci madde 
de var efendim. 

BAŞKAN — Şimdi gelecek. 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü

venlik Konseyi Genel Sekreteri) — «Görev alanına 
girer, girmez» konusu işlendi, «yetkili olduğu saha» 
veya «görev yapmakla yükümlü olduğu saha» şek
linde tadat edilmiştir. Burada «görev aldıkları kuru
luş içinde» demek bana daha rahat gibi geldi Sayın 
Başkanım. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Görev 
alanının tarifi 11 nci maddede var, bu açıdan açık
lık getiriyor. 

BAŞKAN — Evet. 
10 ncu madde üzerinde başka söz almak isteyen?. 

Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
11 nci maddeyi okutuyorum : 
Görev Alanı : 
MADDE 11. — Özel güvenlik teşkilatının görev 

alanı, ilgili kuruluşun yerleşme saihasıdır. Lüzumu 
halinde bu alan, o kuruluşun bulunduğu ilin güven
lik koordinasyon kurulunda genişletilebilir. 

BAŞKAN — Buyurun. 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü

venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Burda «görev 
alanı») diye tekil olarak geçiyor; demin çoğuldu. 

BAŞKAN — Öteki çoğul; yani herkes görev 
alanları içerisinde kullanır. O manada kullanılıyor, 
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yoksa bir kişi birçok müesseselerde değil. Herkes 
görev alanları içerisinde silaıh kullanma yetkisine 
haizdir, ben o manada anladım, öyle değil midir? 

REFET ERDOĞAN (İçişleri Bakanlığı Temsil
cisi) — O manada efendim. 

BAŞKAN — Evet, çünkü 'başında «personel» di
yor, çoğul. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Personel istediği 
kadar olsun; ama tarif edilen görev alanı burada tek, 
görev alanları.. 

BAŞKAN — Ama öyle yaparsak çok sıkıntıya 
uğrarız. Polisler bazan sokakta bir olay görürde, hani, 
benim görev alanım değil der, kafasını çevirir gider, 
onun gibi burada da büyük fabrikanın -içerisinde 
öbür tarafta bir yere gider, benim görev alanım de
ğil burası, ben şuradan mesulüm, oraya gitmem der 
sonra. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Mitti Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Burdaki tarif da
ha güzel: «Özel güvenlik teşkilatının görev alanı, il
gili kuruluşun yerleşme sahasıdır.» «Görev alanları» 
dediğiniz zaman, bir kişiyi birden fazla öızel kuru
luşlarda kullanmaya imkân verir. Vermemesi bakımın
dan... 

BAŞKAN — Yok veremez. Öyle şey yok, her 
kuruluş kendisi alacak onu. Yani anladım, bankalar 
birleşir 3 tane tutalım aynı işi yaptıralım diye... 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNİKAYA — Za
ten kurul karar verecek ona. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Görev değil, bir 
de asıl amacı açısından mutlaka silahlarını ancak gö
rev alanının dışında bulunduramamalarıdır. 

BAŞKAN — Orada 'bırakacaktır onu. 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü

venlik Konseyi Genel Sekreteri) — «alanları» olun
ca; oradan oraya giderken silah götürebilecek hali 
olur. Bunun endişesindeyim ben. 

BAŞKAN — Taşıyamayacak zaten. Dışarda si
lah taşıması mümkün değil... 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — Ku
rul kimin nerede ne görev yapacağını söyleyecek za
ten. 

BAŞKAN — Evet hangi sahada olacağını tespit 
edecek. 

11 nci madde üzerinde söz almak isteyen?.. Yok. 

Mıddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

12 nci maddeyi okutuyorum: 
Kıyafet ve Teçhizat : 

MADDE 12, — Özel güvenlik teşkilatı persone
linin İçişleri Bakanlığınca saptanan özel kıyafetleri ile 
silaıh teçhizat araç ve gereçleri bağlı oldukları kuru
luş tarafından temin edilir, sağlam ve işler halde tu-
lundurulur, görev süresi dışındaki zamanlarda bu 
kuruluş taraflından muhafazası sağlanır. 

Özel güvenlik teşkilatı mensupları özel kıyafetleri
ni, silah ve teçhizatını ancak görev alanları içinde 
veya görev dıışında sürdürülüyörsa, görev süresince 
dışarıda da giyebilir ve taşıyabilirler. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — «Dışa
rıda sürdürülüyörsa» diyor. 

BAŞKAIN — Dışarıda da sürdürülüyörsa, yani il 
koordinasyon kurulu genişletmişse, herhangi bir özel 
durum dolayısıyla genişletmişse sahasını, ki İl Koor
dinasyon Kuruluna o yetki veriliyor, o zaman orada 
da taşıyabilecek bu özel teçhizatını ve kıyafetini. 

12 nci madde üzerinde söz almak isteyen var mı?.. 
Buyurun, 

REFET ERDOĞAN (İçişleri Bakanlığı Temsil
cisi) — Bir hususa açıklık getirmek istiyorum Sayın 
Başkanım. 

Efendim görevin dışarda sürdürülmesi konusu, 
toplu para nakillerinde söz konusu olabilecektir. Ban
kaların «grup» dediğimiz toplu para nakillerinde bu 
özd güvenlik teşkilatı mutlaka görev alacak, dolayı
sıyla polis ve jandarmadan tasarruf imkânını bula
cağız. Şüphesiz ki banka dışında bir görevin sürdü
rülmesi hali ortaya çıkacaktır, o nedenle görev ala
nından ayrılmıştır gilbi bir konu bu durumda söz 
konusu olmayacaktır, görevli olmaları halindede bu 
durumda kıyafetlerini giyebileceklerdir, tabancalarını 
da taşıyabileceklerdir, ıgörev süresine münhasırdır. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Elvet. Sonra o müesseseler de belki 
parayı bankaya götürmek, yatırmak için d© bu lüzu
mu hissedebilirler. Yalnız bankalar değil, herhangi 
•bir fabrikadan, müesseseden parayı bir bankaya gö
türecek kişi de olabilir veya bankadan parayı alıp, 
personellin maaşını, ücretlerini getirecektir. 

REFET ERDOĞAN (İçişleri Bakanlığı Temsil
cisi) — Evet. 

BAŞKAN — 12 nci madde üzerinde başka söz 
almak isteyen var mı?.. Yok.. 
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Maddeyi oylarınıza sunuyorum': Kabul edenler... ı 
Ralbul etmeyenler... Kabul edilmiştir., I 

13 ncü maddeyi okutuyorum:: I 
Ceza Uygulanmasında Görevin Niteliği : I 
MADDE 13. — Özel Güvenlik Teşkilatında gö

revli olanlar Türk Ceza (Kanununun uygulanmasında I 
memur sayılırlar. I 

Bunlara karşı görevleri sırasında veya görevle- I 
rine bağlı olarak suç işleyenler Devlet memurları I 
aleyhine suç işlemiş gibi cezalandırılırlar. I 

BAŞKAN — 13 ncü madde üzerinde söz almak I 
isteyen?.. Buyurun efendim. 

HAIKÎM KIDEMLİ ALBAY YAŞAR ÇlFTÇİ-
OĞLU {içişleri Komisyonu Sözcüsü) — Sayın Baş
kanım, bu ifadenin, yalnız ceza uygulaması bakımın
dan memur sayılır şeklinde olduğuna işaret etmek is
teriz. Bununla arzulanan netice şu oluyor: Gördük
leri görevin netice ve önemi itibariyle memurlara 
karşı suç işlenmiş gibi kabul edilecek ve bu da Türk 
Ceza Kanunu «isteminde daha fazla cezayı mucip 
olacaktır, bunlara karşı suç işlenmesi halinde. Bu 271 | 
nci maddede, son Ceza Kanunu değişikliğimizde 450 
nci maddede, 266 nci maddede bu memurlara karşı 
işlenen öldürme, müessir fiil, hakaret cürümlerinde 
bir miktar ceza artırılarak hükmü bulunmaktadır. 
Bunlara karşı da suç işlenmesi halinde, hepsi bunla
rın memur olmadığı için, bu hüküm getirilmek su
retiyle memurlar gibi faydalanılmaları temin edilmek 
istenmiştir. 

BAŞKAN — Zaten güvenlik kuvvetlerine yar
dımcı personel olduğuna göre aynı salahiyetlerle teç
hiz edilmeleri doğaldır. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK. (içişleri Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Başkanım, zaten madde ilki fıkradan ibarettir. «Me
murların suç işlemesi faalinde cezalar artırılır.» Bir 
de memurlara karşı işlenen suçlar vardır. Her ikisi 
de bunlar hakkında cari ve uygulanacaktır. 

BAŞKAN — isterse sözleşmeli ölsün yahut da 
işçi statüsünde olsun; ama bu görevinden dolayı me
mur sayılır. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK {içişleri Komisyonu Başkanı) — Zimmet, 
irtikap, ihtilas gibi, rüşvet almak gibi suçlarda me
mur statüsünde bulunacakları gibi, bunlara karşı ha
karet, darp, öldürme ıgiibi fiillerde de müessir fiilde 
bulunan kişilere de artırıcı cezalar uygulanır. 

BAŞKAN — 13 ncü madde üzerinde başka söz 
almak isteyen?... Yok. 
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Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

114 ncü maddeyi okutuyorum: 
Personel ve Bulundurulacak Silah Sayısının Tes

piti: 

MADDE r4. — Her kuruluşun özel güvenlik 
teşkilatında çalıştırılacak personel ve bulundurula
cak silah sayısı, kuruluş ilgililerinin görüşleri de alı
narak, o kuruluşun bulunduğu ilin güvenlik koordi
nasyon kurulunca belirlenir ve içişleri Bakanlığının 
onayına sunulur. 

Bu belirleme sırasında milli ekonomiye, savaş gü
cüne ve toplam hayatına tesiri ve katkısı bakımından 
kuruluşun : 

a) önemi, 
fa) Çalışanların sayısı, 
c) Kapasitesi, ürettiği madde veya gördüğü hiz

metin cins ve niteliği bakımından özelliği, 
d) (Bulunduğu yerin coğrafi ve töpoğrafik şart

ları ve korunması gerekli alanı, 
e) Büyük merkezîlere uzaklığı ile ulaşım ve ha

berleşme imkanları, 
f) Mali olanakları ve uygulamakta olduğu gü

venlik önlemleri, 
Gibi hususlar gözönünde bulundurulur. 

BAŞKAN — 14 ncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum: 'Kabul edenler... Etmeyenler.. Kabul edi'Imiş-
tir. 

15 nci maddeyi okutuyorum : 
Personelin Atanması, Statüsü ve özlük Hakları: 

MADDE 15. — Özel güvenlik teşkilatına alın
ması ilgili kuruluşça istenen personel hakkında Em
niyet Müdürlüğünce gerekli güvenlik soruşturması 
yapıldıktan sonra uygun görülenler valiliğin tasvibi 
üzerine kuruluşça göreve alınır. 

Özel güvenlik teşkilatında görevli personel, statü 
ve özlük hakları bakımından, genel olarak bağlı bu
lundukları kuruluşun mevzuatına tabidir. 

Özel güvenlik teşkilatı personelinin, bu kanunda 
belirtilen görevlerinden dolayı ya da görevleri sona 
ermiş olsa bile yaptıkları hizmet nedeniyle yaralan
ma, sakatlanma veya ölmeleri halinde, 2330 sayılı 
Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkındaki 
Kanun ile bu kanuna ilişkin yönetmelikte gösteri
len esas, ölçü ve usule göre ilgili kuruluş tarafın
dan nakdi tazminat ödenir ve bağlı oldukları sosyal 
güvenlik kurumunca aylık bağlanır. 
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Ancak, personelin tabi olduğu mevzuatta, toplu
sözleşme veya 'hizmet akitlerin'de güvenlik göreviyle 
ilgili olarak meydana gelebilecek yaralanma, sakat
lanma ve ölüm hallerinde tazminat ödenmesi öngö
rülmüş ise, mükerrer ödeme yapılmaz, miktarca yük
sek olan ödenir. 

BAŞKAN — 15 nci madde üzerinde Komisyonun 
bir izahatı olacak mı? Buyurun. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK '(İçişleri Komisyonu Başkanı) — Yüksek 
malumları olduğu üzere biz, 2330 sayılı Kanunu çı
kardığımız zaman, güvenlik örgütünde bulunan dev
let memurlarının ölmeleri halinde 1 nci derece devlet 
memuru maaşının 30 katını kendilerine tazminat ola
rak ödüyorduk. Sakat kalmaları halinde de bu mik
tarın % 75 ila % 25'i arasında yine tazminat ödü
yorduk. Sadece yaralanmaları halinde ise % 20 
ödeme yapıyorduk. Ayrıca da bunların maaşları yük
sek olduğu gibi, ek gösterge de getirmiş bulunuyor
duk. Yine bunların anne ve babalarına bu tazmina
tın % 15'i nispetinde, sağ olmaları koşuluyla, ödü
yorduk. Evvela bunlardan bunlar faydalanacaklar. 
Yani bir nevi devlet güvenlik teşkilatında görevli 
memurlar gibi, o statüde bulunacaklar. Ancak, o fab
rikanın veya o müessesenin bu görevde bulunan ki
şileri işçi statüsünde olurlarsa... 

BAŞKAN — Ayrıca bir de ikramiye verecekler. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ

KA YNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) Mükerrer 
verilmeyecek, hangisi yüksekse o verilecek. 

BAŞKAN — 15 nci madde üzerinde başka söz 
isteyen? Buyurun. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — «Kuruluş» dedi
ğimiz sivil sektörde bunun mali portesi hesaplandı 
mı, bunu taşıyabilecekler mi? 

BAŞKAN — 14 ncü maddede (f) fıkrasında, «Ma
li olanakları ve uygulamakta olduğu güvenlik önlem
leri» diye koyduk, onu da dikkate alarak kaç kişi 
alacağı vesaire tespit edilecek valilikçe. Vermezsek 
günah değil mi? 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Devlet sektörü 
olarak almayın, bütün sektörler olarak düşünelim, 
verebilecek mi? Olan verir ama veremeyecek olanlar 
da var. 

BAŞKAN — Verir verir. Çünkü bazan hayatını 
riske edecek, orayı, müesseseyi koruyacak. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Kuru
luşun görüşü alınmak kaydıyle, hükmü var; İl Koor
dinasyon Kurulunda görüşülecek. 

BAŞKAN — Tabii. 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü

venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Evet, «koy» de
yince kayacak. 

BAŞKAN — Ötekine de veriyor, kıdem tazminatı 
veriyor ayrıldığı zaman. 900 bin alıyor; halbuki 
1 800 000 alıyor emekli olduğu zaman bir bahçıvan. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Burada
ki, ölüm haline 900 bin 

BAŞKAN — Tabii hepsi ölecek değil bunların. 
Hadiseden dolayı ölmüşse verilecek; yoksa herhangi 
bir ölüm hali değil. 

HÂKİM KIDEMLİ ALBAY YAŞAR ÇİFTÇİ-
OĞLU (İçişleri Komisyonu Sözcüsü) — Evet Sayın 
Başkanım, yani 2330 sayılı Kanundaki nedenleri bu
raya aynen intikal ettirdik. Hatta bir komisyonu
muzda değişiklik yapılarak 2330 sayılı Kanundaki şu 
tabir ki aynen geçer... 

BAŞKAN — Tabii, o var orada da. Şimdi farz 
edelim ki o müessesese tutmadı. Bir hadise oldu, 
Devlet Güvenlik Kuvvetleri geldi, orada bir polis 
veya iki jandarma şehit oldu, vuruldu. Orayı ko
ruyor diye bunun parasını kim ödeyecek? Devlet 
ödeyecek. Niye Devlet ödesin yani? İşte bu sefer di
yoruz ki «Sen öde, sen bu kadar para kazandın bu
rada, o adam seni korumak için hayatını kaybetti, 
riske etti.» 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Zaten 
Sayın Başkanım, o tür koruma teşkilatını kurmak için 
Bakanlar Kurulu karar verecek. Sanıyorum ki bu mü
essesenin genişliğini, bu müessesenin bu tür teşkilatın 
kurulması gerekliliği hakkında ilgili Bakanlığın da 
görüşü alınmak suretiyle, bir yargılamadan sonra ka
rara varılacaktır. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Bir hususa daha 
değineceğim müsaade ederseniz. 

Hükümet teklifinde olmamasına rağmen Komis
yon, «...ya da görevleri sona ermiş olsa bile...» kay
dını koymuş. 

BAŞKAN — Yani ayrılırsa. 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü

venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Evet, görevleri 
sona eren güvenlik kuvvetleri mensuplarının bu, hak-
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ki; ama burada hizmeti bitirdik varsayalım, işçi statü
süne döndü, bu olayla ilgili olduğu iddia edilen bir 
şey oldu; biraz zor bir iş. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNıAK. '(İçişleri Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Başkanım, tabii bunun tespiti, Öbür tarafta da aynı 
konuyu benimsemiştik, yani ilgilinin ölmesi hali... 

BAŞKAN — Görevinden mütevellit. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ

KA YNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Filhal 
görevi anında olabileceği gibi, görevi sona ermiş; 
ama muğberlikten dolayı, iğbirardan dolayı yine ta
kibe uğramış, «sen filan tarihte şöyle şöyle yapmış
tın» tarzında bir ölüm veya sakatlanma söz konusu 
olur ise, güvenlik örgütünde bulunan diğer memur
lara hangi statü uygulanıyorsa bunlara da aynısı uy
gulansın diyedir. Ama mutlaka bir yargıdan geçecek, 
bir denetimden geçecek, ondan sonra bu parayı ve
receklerdir. Hangi sebebe dayalı öldürüldü veya sa
kat kaldı diye, mutlaka bir süzgeçten geçecek. 

'BAŞKAN — O kanunu konuşurken de bunun 
üzerinde çokça münakaşa etmiştik. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAS-
KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Emsal 
de verilmişti o tarihlerde; o zaman bir Deniz Yar
bayı ve bilabara bazı polis memurları, daha önce 
yapmış olduğu bir görevden dolayı öldürüldüler; ama 
görev başında ölmedikleri için bir tazminat almadı
lar. 

(BAŞKAN — Yalnız bunun zorluğu şurada çıka
bilir: O müesseseden ayrılmıştır, aradan 5 sene, 8 se
ne, 10 sene geçmiştir; o müessese de kapanmıştır. 
Bunun parasını İkim verecek şimdi? İflas etmiştir veya 
fabrikayı kapatmıştır. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAS-
KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Evet, 
o düşündürücü. Bunu devlet karşılayabilir. 

'BAŞKAN — Devlet karşılamaz o zaman. O za
man, ya... 

«Bu kanunda belirtilen görevlerinden dolayı 
yaralanma, sakatlanma ve ölmeleri Ihalinde» diye 
bıraikmak lazım;» ya da «görevleri sona ermiş olsa 
bile» kısmım silmekte fayda var. Çünkü, ötekin
de devlet var arkasında, müessese kapanmış, kapan
mamış 'mevzubahis değil, devletten alır; ama bu mü
esseselerde durum değişik. Çok büyük müessese, ufa
cık bir müessese olur yarın öbürsü gün, küçülür; ben 
artık onu veremem der. 
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HÂKİM KIDEMLİ ALBAY YAŞAR ÇİFTÇİ-
OĞLU (İçişleri Komisyonu Sözcüsü) — Sayın Başka
nım müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN — Buyurun. 

HÂKİM KIDEMLİ ALBAY YAŞAR ÇİFTÇİ-
OĞLU (İçişleri Komisyonu Sözcüsü) — 2330 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesini aynen okuyorum : 

«Görevden Ayrılanlar Hakkında Uygulama : 
2 nci maddede sayılanlardan, görevleri sona er

miş bulunanların, bu görevleri nedeniyle yaralanma
ları, sakatlanmaları veya ölmeleri halinde, durumları
nın evvelce ifa ettikleri hizmetten meydana geldiği 
tevsik edilenlere 3 ncü ve 4 ncü madde hükümleri 
uygulanır.» hükmü yer almaktadır. Bu husus, gö
revle bağlantılı olacaktır. 

BAŞKAN — Efendim, kabul ediyorum, ona bir 
şey demiyoruz,, 

HÂKİM KIDEMLİ ALBAY YAŞAR ÇİFTÇİ-
OĞLÜ (İçişleri Komisyonu Sözcüsü) — Diğer konu
ya gelince Sayın Başkanım, bu 1475 sayılı İş Kanu
nunda, işyerlerinin devirleri veya sona ermiş olma
ları hakkında detaylı hükümler vardır; nakledilmiştir, 
sahip değiştirmiştir, buna ait hükümler vardır, sona 
ermiştir, buna ait hükümler vardır. O kanunda bu 
karşılanmıştır. 

BAŞKAN — Hükümler vardır; ama hukuki me
seleler çıkar, «Ben tutmadıydım bunu» der «Ben fi
lan kimseden devraldım bunu» der. 

HÂKİM KIDEMLİ ALBAY YAŞAR ÇİFTÇİ-
OĞLU (İçişleri Komisyonu Sözcüsü) — Bu konuda, 
yeni devralanla eski sahibinin ne oranlarda, hangi ku
rallara göre mesul olacakları hakkında madde var. 

BAŞKAN — Şimdi, ötekinde yaptığımız anarşik 
olaylardı, anarşik olaylardan dolayı idi. Buradaki şah
si sebeplerden, fabrika içerisindeki şahsi garezden ile
ri gelebilir. İşten çıkmıştır, 5 sene sonra mahkeme
de, işte, «Bu güvenlik görevinden dolayı bana husu
met bağlamıştı - kocama veyahut da babama - ondan 
dolayı öldürdü der; çıkar işin içinden. Bunu tespit et
mek çok zor; bunu yükleyemeyiz biz. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Buyur
duğunuz gibi, fabrika el değiştirdiği gibi, fabrika ka
panmış da olabilir, bir kere muhatap bulamaz; ama 
bizim çıkardığımız 2330 sayılı Yasada, devlet kar
şısında olduğu için devlet güvencesi altındadır... 

BAŞKAN — Ve kanunu da çıktığı için devlete 
rüçu eder. .' * 
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HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Başkanım, izin verirseniz, «Kanunda belirtilen gö
revlerden dolayı yaralanma, sakatlanma veya ölme
leri halinde...» şeklinde düzenleyelim. 

BAŞKAN — Tamam; yani, «ya da görevleri so
na ermiş olsa bile, yaptıkları hizmet nedeniyle...» kıs
mı çıkacak, çıkmasında fayda var. Şöyle olacak : 

«Özel güvenlik teşkilatı personelinin, bu kanun
da belirtilen görevlerinden dolayı yaralanma, sakat
lanma veya ölmeleri halinde.» 

HÂKÎM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — O «ya da» 
ibaresi var efendim, kalacak. 

BAŞKAN — «ya da» yok. 
Şimdi, 15 nci maddenin üçüncü fıkrasını yeni şek

liyle okutuyorum : 
«Özel güvenlik teşkilatı personelinin, bu Kanun

da belirtilen görevlerinden dolayı yaralanma, sakat
lanma veya ölmeleri halinde 2330 sayılı Nakdi Tazmi
nat ve Aylık Bağlanması Hakkındaki Kanun ile bu 
Kanuna ilişkin yönetmelikte gösterilen esas, ölçü ve 
usule göre ilgili kuruluş tarafından nakdi tazminat 
ödenir ve bağlı oldukları sosyal güvenlik kurumun
ca aylık bağlanır.» 

BAŞKAN — Evet. 
HÂKÎM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (içişleri Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Başkanım, müsaade ederseniz, ben şöyle mütalaa et
miştim : 

«Bu kanunda belirtilen görevlerinden dolayı, yap
tıkları hizmet nedeniyle yaralanma, sakatlanma veya 
ölmeleri»... Bu yaralanma, sakatlanma ve ölmelerini, 
hizmet nedenine bağlamıştım., 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Yukarıda var o : 
«...yaptıkları hizmet nedeniyle.» 

BAŞKAN — Zaiten, «Bu Kamumda belirtilen gö-
revflietfiinden! dlolayı» diyoruz, işte o görevlerinden do^ 
layı yaralanma, sakatllanımıa lise. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (İçtişler/i K'omüısyıoınu Başkanı) — O zaıman 
HüküımetJinkiiınıi benlim<sjemiş ofliuyoru'z. 

,BAıŞKAN — Tabii, 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ

KA YNAK (İçişleri Kamiisyanu Başkanı) —• Bön, 
aşağıdaki yaralanma, sakatlanma ve ölmelerini Ibü-
iraz daha çerçeıvdienıliş oâluyor diye düşünmüştüm. 

»BAŞKAN — Yok o omla bağlıı idî, okunduğu gi
b i 

Şimdi efendim, 15 nci maddeyi, bu değişıik haliy
le, üçüncü fıkrası son okunan şekliyle oylayacağını. 
Bask'a biiır öneri var mı?.. Yok. 

O halde, 15 ndi maddeyi bu şeklide oyllianınıııza 
sunuyorum : Kabul edenler... Etaııeyenlıer... KaıbuH 
edilımıiıştir. 

16 ncı maddeyi okuyunuz ©fendim : 
Personelde Aranacak Şartlar : 

MADDE 16. — Özel güvenlik teşkilatında çalış-
ftırılacak personelde aşağıdalkü şartlar aranır : 

a) Türk vatandaşı olmak, 
b) En az ortaokul mezunu bulunmak, 
c) Askerlik hlizmıetlinii tamaımfeımış olımak, 
d) Ağır veya taksürüli suçlar hariç olm'ak üzere 

aMı aydan fazla hapis yahut affa uğramış olsa bile 
ztoınıet, dtıtiilas, tirtilkap, ırüşvet, hırsızlık, dolamdırıci;-
lık, ısahtekânlik, emniyetli suisıtiiımalı, hileli iflas gibi 
yüz kızartıcı ıbir fiiliden dolayı hükümlü bulunmamak, 

ıe) Kamıu haklarından kısıtlı ollmaımak, 
f) Yasa dışı ideolojik amaçlı faaliyetlere, anarşi 

ve terör eylemlerine herhangi bir suretle karışmamış 
veya katılımaımış oılmak, 

|g) Yapılacak soruşturma sonucu, başvuraıa tari
hline göre son beş yıl içinde herhangi blir siyasi par
tiye üye olmamak veya siyasi paıUinün organları veya 
bağlı kuruluşlarında görev yapmamış bulunmak, 

Jh) Görevlini yapmasına engel olabilecek vücut 
veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı iıe özürlü bu-
lunımaımak, 

Yukarıdaki şartları hıaiiz olanlar için, daha önce 
güvenlik hizmetlerinde çalışmış olımak göreve alınma
da tercih sebebi sayılır. 

BAŞKAN — Bumda beHiritıMienlıer, emniyet kuv
vetlerine alınacaklarda aranan vasıfların aynı oluyor, 
değil mi etf emdim? 

RBFET ERDOĞAN (İçişleri Bakanlığı Temsill/-
cisii) — Aşağı yukarı aynı oluyor .ı 

HÂKİM KIDEMLİ ALBAY YAŞAR ÇÎFTÇÎ-
OĞLU (İçişllıetrii Komisyonu Sözcüsü) — Evet Sayın 
Başkanım; Komisyon, çalışmalarında, Hükümet met
nini genişletmiş ve 'bu genli'şilıetmıede pollis mevzuatını 
ıda göz önünde tutmuşta" ve bir de son fıkrayı ekle
miştir. Bu fıkra ile, daha öncıe güvenlik m'zmetilerin-
de görev yapmış otaak bu göreve alınmada tercih 
sebebi olarak kabull olunmuştur. 

BAŞKAN — Yalımız (d) fıkrasında geçen «hileli 
iflas»%, «dolanliı (iflas» diye düzelteJlim .Çünkü, bun
dan evvel çıkardığımız kanunlarda «'dolanlı iflas» de-
nniştlik; «dolanlı iflası» diye düzdltlirsenüz, yeni Türk-
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çeye de daha uygun olıuır, Kuruou Meallis Kanunun
da da öyle geçmiştir'. 

16 ncı madde üzerinde ısöız allamak isteyen var mı?. 
Buyurun. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (MMdli Gü-
venik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Başkanımı, 
16 ncı tnadderiiın (c) fıkrasında, rnuivazzaıf askerlik 
hüzmetli kasıtedi'lıiyor ıhıerhaıllde. 

BAŞKAN — Talbii, o muvazzaf askedlik nizmue-
flidür. 

ORGENERAL HAYE>AR SALTIK (MliKli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — «Askerilik hüiz-
mnetünd tamamlatmış olmak» degiü, Hükümet teklifin
de «fiili» denmiş, «muıvazzai askerMc hlizmetlinli ta-
ımaımflıam'iiş olmak» olacak öyle zannediyorum. 

(f) fıkrasında; «Yasa dışı ideolojik amaçlı faa§-
yetlıere, anarşi ve terör eylemlerine herhangi bir su
retle karışmamış veya katılımamış olmak.» ibarelerini 
münakaşa «tenistik. «Karışmak» ve «katılmak» çok 
muğlak bir deyimdir, hukuki deyim değMir. 

(g) fıkrasında, «Siyasi partiye üye olmamak» de
niliyor. Polis mevzuaıtınıdakli kanuni tarif midir bu, 
yoksa yönetmeliğinizde mli vardır? 

REFET ERDOĞAN (İjç'işlleri Bakanlığı Temsil-
disi) — Yönetmeliğimizde Vardır efiendiian. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (MİÜi Gü-
venJllik Konseyi Genel Sekreterli) — Helisi arka arkaya 
geldiği zaman, siyasi partilerle ıterörü birlıeştiMyor-
muş 'havası veriyor da, birlbiıtirii 'takip ediyormuş 
gfM ibfir hava veriyor, yani siyasa partiler (terörü teş
vik ediyorlarmış glibi oluyor. Ne ona mensup oisun, 
ne de teröre karışmış olsun. Teröre karışmış ölımak, 
katılmış oknak zor bür deyim, (d) fıkrasında «6 ay
dan fazla hapis yahut affa uğramış olısa bile» deni
yor. 

BAŞKAN — Bu öyle değiH, artık. Oeza aUmamış 
da, işte yapılıan tahkikat esnasında filan tarihte şöy
le Ibır şeysii vardı... 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Mli'fi Gü-
venâk Konseyi Genel Sekreterli) — Tahkikat yapı
lacak tabii. 

BAŞKAN — KoyaJiim, koyaJiım, kakın bu; fay
dası var. Yani bunu çıkarırsak, bazı yerden bir ha
ber alıyor, filan tarihte şu şöyle; üste almıyor, bir sü
rü müracaat var, onu aSmam da başkasını alınım. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (MM Gü
vendik Konseyi Genel Sekreterli) — YönetmeÜiğe ko
yup sağJamlaştırdığımız zaman daha yerinde olur. 

. BAŞKAN — Yönetmeliğe girecek mi, gfiırmeye-
cek mi, biz onu görmeyebiliriz, çünkü yönetmeliği 
İçişleri Bakanlığı çıkaracak. Bakarsınız adayabilr. 

I Biz bu konuyu daha evvel de görüşmüştük; poliste 
I aynı şartların olduğu ifade ediırnişiti. Aynı şekiüdıe 

sliyaısi partilere üyelik konusu da varmış polisıe aiın-
madıa, pölüse müracaat formunda da varmış. Ama 
bunu niye kanuna koyduk?.. Yanlİ, yönietmelliğe de 
atıf yapabilirdi bu. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Çünkü tahklikaıt 
unsurunu koyduk 'başta; tahkikatı yapılan kişiler an
cak glireblikeek'ler. Bu Mşüer haklarında bir soruştur
ma yapılacak, ondan sonra girebnecekterdir. 

IBAŞKAN — Arka arkaya gelme konusunda da, 
artık o kadar da hassas ollmasınlar. 

(h) fıkrası ile (g) fıkrasının yedertiıni de değişitire-
ıbiMriz; (h) ile (g)'niın yeriınii değişiüriırsek mesele kalı-
rnaz, o zarnan aırka arkaya gelmemiş olur. «Son 5 

i yıl içerisinde herhangi hür siyasi partiye üye otaa-
roak» fıkrası en son fıkra olursa meselle kalmaz; böy
le bir yaınldş anlamıa da önlenmiş olıur. 

HÂKtM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (içişleri Komisyonu Başkanı) — Bu şe
kilde daha iyi olur efendim. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (MM Gü-
venülik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Başkanım, 
«siyasi partiye üye olmamak» ifadesi yelliyor; arka
sından gelen «'siyasi partinin organMan veya bağlıı ku-
ruüfuşlarmda görev yapmamış bulunmak» ibaresine 
gerek yok. 

BAŞKAN — Üye olmuyor da vazife alıyor. Var 
öyle kişiler. Parti içinde üoretlii falan çalışıyorlar; 
onlar da partifti gibi kalbul edüîiyor. 

16 'ncı madde üzerinde başka söz isteyen var mı 
I efendim? 

REFET ERDOĞAN (İbişleri Bakanlığı Temsffloi-
sfi) — Bir maddi hataya temas etmek 'Myorumı efen-
dlim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
REFET ERDOĞAN (tçdşftari Bakanlığı Temsü-

cisi) — (d) bendinde «Ağır veya taksirli suçlar» de
niyor; o «Ağır hapis» olacak, «Ağır hapis veya tak
sirli suçlar hariç olmak üzere altı aydan fazh hapis» 
şeklinde olacak; «hapis» kelimesi düşmüş efendim. 

BAŞKAN — «Ağır hapis veya taksirli suçlar» 
| şeklînde olacak, doğru. 

93 — 
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Basikıda atanmış (d) fıkrasında «Ağır hapiis ve
ya taitesiri suçlar hariç olmak üzere» diye devam «di
yor. 

Maddeyi yend şeklîyle «tekrar okutuyorum : 
«Personelde aranacak şartlar : 
MADDE 16. — Özel Güvenlik Teşkilatlında ça

lıştırılacak personelde aşağıdaki şartlar aranır : 
a) Türk vatandaşı ollımak, 
b) En az ortaokul mezunu bulunmak, 
e) Muvazzaf askerlik rüizmıetürii tamamlamış ol

mak, 
d) Ağır hapis veya taksirlfi suçlar hıaıniç olmak 

üzere altı aydan fazla hapis yahut laf fa uğramış olsa 
bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandı-
rıcıılık, sahtekârlık, emniyeti suiistimal, 'dolanlı iflas 
gibi yüz kızartıcı bir fiiliden dolayı hükümlü bulun
mamak, 

©) Kamu haklarından: kısıtlı olmamak, 
,f) Yasa dışı ideolojik amaçlı faaliyetlere, anarşi 

ve terör eylemlerine herhangi bıiır suretle karışmamış 
veya katılmamış olmak, 

g) Görevini yapmasına engel ölaMıecek vücut 
veya akıl hastalığı veya vücu't sakatlığı ile özürlü bu
lunmamak, 

(h) Yapılacak soruşturma sonucu, başvurma tari
hine göre son beş yıl içinde herhangi bir siyasi par
tiye üye olmamak veya siyasi partinin organları ve
ya bağlı kuruluşlarımda görev yapmamış bulunmak. 

Yukaırndaki şartları haiz olanlar için daha önce 
güvenlik hizmetlerinde çalışmış olanak göreve ahn^ 
mada tercih sebebi sayılar.» 

BAŞKAN — Şimdi, ıtamam. 
(f) fıkrasındaki «Kaitıtaak mı>» daha ağırdır, «ka

rışmak mı» daha ağırdır? 
Katılmak daha ağırdır tabii. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreterli) — Her ikisinin de 
tarifi gayri mümkündür Sayın Başkanım. 

IBAŞKAN — «Kprışmamış olmak» dlesek, zaten 
Muinli birden kapsardı. Eğer karışmamışsa zaten ka
tılmamıştır. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (MİJİ Gü
venlik Konseyi Genel Sekreterli) — Katılmak da, ka
rışmak da bizim 'dilimizde tarifi mümkün olmayan 
bir şey. Bundan oeza 'almışsa eğer (d) fıkrasında var 
zaten. 

BAŞKAN — Efendim, bunlar zaten belge olarak 
eMianimıeyecek miidlir? Mülakat yapıyoruz biz, tahki
kat yapıyoruz, özel tahkikat yapıyoruz. Poliste de 
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öylla 'yapılıyor. Askeri mektebe alırken, işte oradaki 
vali, kaymakam, yahut ıda onanın 'emniyet müdürlü
ğü, «filan tarihte böyle bir şey yapmıştır» ders© onu 
seçmeyecek İşte, bütün mesele burada. 

(ORGENERAL HAYDAR SALTIK {MM Gü-
güveni!|ik Konseyi Genel Sekreteri) — Efendim, belki 
zamanınızı aldım deminden berii, ancak, müsaade 
ederseniz, bir konuyu kanuntkştırıyoruz. 

Bundan evvel, yukarıda (d) fıkrasında tadat et
niğimiz halter için biz savcılığa müracaat ederdik, 
savcılıktan bir belge alırdık. Simidi, bumdan sonra, 
Komisyonun koymuş olduğu (f) fıkrasına göre, yasa 
dışı lideoiojik amaçlı faaliyetlerde bulunup bulunma
dığıma dair hangi makamdan ıbeîige aHacaktır? 

BAŞKAN — Emniyet teşkilatından, MİT'ten ala
caktır. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK {Milli Gü
venlik Konseyi Genıdl Sekreteri) — Ona imkân yok 
Sayın Başkanım; emniyet teşkilatımda, MİT'te bunun 
hesabını, kitabını ıtutmalarına imkân yok. Mesela so
kağa çıkma yasağı var, bunları 19 Mayıs Stadyu
munda topladılar, ertesi sıabah bırak'talar ve gMiler. 
Bu da sıkıyönetüm koşullarını ihlal. Bu bir ceza un
suruydu. Bazılarına ceza uygulanıyor, bazılarına uy
gulanmaz. Bu da karışmış oluyor. Bu befljgeyi nereden 
'alacak 2'den sonra, 3'den sonra. 

BAŞKAN — Zaten bunu yönetmeliğe de koysan 
yine olamaz .Şimdi bizim askeri mekıteplere, Harpoku-
Iluna aknan talebeler arasında yok mu bunlardan? 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Mffli Gü
venlik Konsıeyi Genel Sekreterli) — Efendiım, özel 
tahkikat yapıyoruz, «Özel ıtalhlkikat» unsuru kalsın, 
ama kanuna bunu koymayalım. Özel tahkikatta bu 
unsur zaten aranacaktır. «Yapılacak sioruştuırıma so
nucu» dedik (h) fıkrasında, yani bir soruşturma ya
pacağız. Bu soruşturmanın içerisinde sliyasi partilere 
•* Katılıp katılmaması ama - tamiri mümkün olmayan 
bir fıkra koyuyoruz. Uygulanacağınla İnancım tam de
ğil. Uygulanabilme imkânı yoktur, düzeni yoktur. 

BAŞKAN — Kanunda (f) fıkrası toalursa muhak
kak bir belge eklemesi mecburiyeti doğuyor. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İçişleri Komlisyonu Başkanı) — Mesela 
polis örgütünün bunu araştırma mecburiyeti var, 

ister istemez. 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Mffii Gü

venlik Konseyi Genel Sekreterli) — Oysa MİT^ten is
teyecek, MİT bunu polise vermieyecek. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (İçişleri Komisyonu Başkam) — Veya 
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kendi teşkilatlarındaki kendi kayutlarına bakacak ve I 
verecektir. I 

.BAŞKAN — Hayır «'yoktun» diye alır da; bir 
işjitmeye veyahut duymaya müsteniden birisinden alı
nan blir beliğe olmaz. Onu demek istiyor Haydar Bey. 
Şimdi, bu hüküm kanomda olursa, gider alır diyor, 
poliste kaydı yoktur çünkıü. 

ORGENERAL NURETTİN ERSÎN — Yönet
menlikte de öyle diyecek. 

ORAMÎRAL NEJAT TÜMER — «Yönetme
likte» diye eklemeye zaruret yok, seçıimlıe alıyor. 

ORGENERAL NURETTtN ERSİN — Yok, bü
tün dosya tekemmül ediyor, Ifştıe biz Harp Okuluna 
girenflıere, askeri iselıere girenlere aynı şeyi yapıyoruz. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (MM Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — 'Komutanını, bu 
kanunda onu belirten bir madde yok ortada. 

ORGENERAL NURETTİN ERStN — O vakit, 
sonradan... 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK ÇMiiİfli Gü-
venîlik Konseyi Genel Sekreteri) — Alışılmış, kuşku
suz kesinlikle şiimdiye kadar sapmamııştır. Bu hükmü 
koyduğunuz zaman da, kanıunlaştındığımıız zaman 
da bumun belgesini ailacağı yeri bulamak durumunda
yız. Netice almak da mümkün değil Netlice tahki
katla çıkacaktır zaten. Yani ben 'bu bakımdan ısrar 
ediyorum. 

BAŞKAN — Yönetmeliüolıe de koysak 'yine koya- I 
cağız onu, bir fark ötmez. I 

ORAMÎRAL NEJAT TÜMER — Bu merkezi 
kontrol sistemini kurmak üzere Emniyet Genel 'Mü
dürlüğünün nasıl olsa çalışmaları vardır. Bu dönem
deki bütün anarşik eylemleri de toplayarak kontrol 
edecek. Yani o olaylara, önemli 'Olaylara katılıp ka
tılmayanlar, ceza alıp almayanlar orada tespit ©dite- I 
cek. Onların içiinde var mı yok mu? Yoksa herhangi 
bir nedenle ufak olaya karışmış olanlıar geçar tabii. I 

BAŞKAN.— Zaten belki mülakat da yaıpacak-
Jıa/rdır, değil mi ya? 

REFET ERDOĞAN (içişleri Bakanlığı Temslilh 
©isi) — Sayın Başkan, bir hususu arz etmek istiiyo- I 
rum. I 

IBAŞKAN — Buyurun. 
REFET ERDOĞAN (içişleri Bakanlığı Temsil

cisi) — Bu okumakta olduğumuz santiar, biraz önce I 
kabul ettiiğiniz 15 ndi maddedeki Emniyet Müdürlü-
ğünoe gerekli güvenlik soruşturması sonunda yapılan I 

' soruşturmada gözönüne alınacaktır. Bu şartlar ol
madığı takdirde, bu güvenlik soruşturmasında, fbu Iha!- I 

— 95 
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lıer tespit edildiğinde ne olacağı açıkta kalmaktadır. 
Güvenllik soruşturması yapıldığında Ibu 'küsünüm ide
olojik amaçlı bir pankart asma faali'yetime giriştiğini 
tespit ettıik. Bu takdirde bir malbJkûmliyeıt olmadığına 
göre ve diğer bentlere ait ıbfir yasıaklama da bulunma
dığına göre, bu kişiyi alma glilbi blir durum da ortaya 
çıkabilecektir. Onun için, 16 noı maddede zikretıtliği-
rn!iz bu şartlar, emniyetçe yapıilacak gerekli güvenlik 
soruşturması sırasında 'aranacaktır. Şüphesiz kli hep
sinin tespit tokanı belki bulunamayacaktır; fakat 
tespit edilenlerin asgariden ıbu teşkilata girmesi önle-
nıscektıir. 

BAŞKAN — Hiç oHmazsa kanuni bir dayamağı 
var. 

REFET ERDOĞAN (içişleri Bakanlığı Temsil
cisi) — Evet efendim. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Mili Gü-
venUik Konseyi Genel Sekreteri) — Blir şeıye dana de
ğinmek istiyorum efendim 'müsaade ederseniz. 

«Karışmamış olmak», «'Kaıtılmamış olmak» hu
kuki deyim değildir. Bir gün dahi olsa «Ceza alma
mış olmak» demek lazım. 

BAŞKAN — Onu zaiten (koyduk. 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Mi l Gü

venllik Konseyi Geneli Sekreteri) — Sayın Başkanım, 
«Ağır hapis veya 6 aydan fazlıa» 'dedik. Anarşik olay
larla, terör olaylarıyla ilişkili olarak ceza almamış 
'O'lmak. 

ıBAŞKAN — Biz güvenlik teşkilatına alıacağımız 
kişilerde en ufak bir leke olmasın işitiyoruz. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Mili Gü
venllik Konseyi Genel Sekreteri) — Gereklli oflmaıS(iın-
dan değil de, işlemeyeceğinden endişeliyim, 

BAŞKAN ,— Koymazsak hiç işlemeyecek; hiç 
olmazsa işlediği kadar işlıer. 

Başka söz almak isteyen var mı?.. Yok. 
16 ncı maddeyi okuttuğumuz değişik şekliyle oy

larımıza sunuyorum : Kalbul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

,1/7 nci maddeyi okutuyorum : 
Eğitim : 
MADDE 17. — Özel güvenUik teşkilatı parso-

nelinlin eğitim sorumluluğu İçişlıerİ Bakanlığına. aüt 
olup, esasları bu Bakanlıkça hazırlanacak bir yönet-
melikle tespit edilir, 

'BAŞKAN — 17 ndi maıdde üzerinde söz almak 
listeyem var mı?.. Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler.. 
Etmeyenler... Kabul edimliştSr. 

1/8 noi maddeyi okutuyorum : 
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III. (BÖLÜM 

Denötiiırn 

Denıe/tflıemıe : 
MADDE 18. — îçiiışlıerii Bakanlığı, bu Kamun hü

kümlerinin gereken şeklMe yerlkite gıaüirilliıp getirlilıme-
dliğinli v© özel güvenilik ıteşkiaıtıınıo çalışma ve işleyiş 
idurumülaiTiını Valiler, İH Jandarma Aiaıy Koımuıtaınlığı 
veya ÎH Emniyet MıüdtMıüğü aracılığı lilıe heır zaımasn 
denetilıatelbiliir. 

İl Jandarma Alay Koımıuıtanllaın ve İl Bmınliytet 
Müdürleri fcendü sorumluluk böilgdıeır>inliın sınırları 
içinde bulunan ve bu Kanun kapsanma aluman touru-
kışlarıın özel güvenlik teşkilatını denetim ve gıözatiim 
altında bulıumduınıırlar. 

jDiğer .kanunlar ile mıüki lidıare aan'irlıednıe ve özeli' 
»mevzuatı i e 'de o kuruluşun yıatkiliilıarıine tanınan de
netleme hakkı saikladır. 

'BAŞKAN — 18 neü madde üzerdnıdle söz allımak 
isteyen var mı?.. 

HÂKÎM KIDEMLİ ALBAY YAŞAR ÇİFTÇİ-
OĞLU (tçişlierli Komisyonu Sözcüsü) — Sayın Baş
kanım, bu maddede Hükümet metniine nazaran yap-
'tığımuz değişiklik şu oldu : 

H'ük'ümıet inetnlind© dalha küçük makam önde 
yazılmış; Bakanlığın da genekJt gördüğü hallerde de
nettim yapabileceği öngörülmüştü. Biz valûnin, il jan
darma alay 'komutanının veya emniyet müdürünün 
yapaıbilıeceği denetimi Bakanlığın haydi haydi yapa
bileceğini düşünerek 'bu fıkralarda biırlıeşıtlirme yap
tık. Merdi hiyerarşisine dil bakımından uygun bir ha
le getirdik. 

BAŞKAN — Evet, eskiden «tçişlierli Bakanlığı, 
garaklii gördüğü halende, bu kanun hükümlerinin gıe-
rek'en sekilide yerline getiril/ip getirilmedliğini toplit et
mek 'üzere kuruluşları, denetletebilir.» diye vandı; onu 
çıkardınız. 

HÂKİM KIDEMLİ ALBAY YAŞAR GİFTÇİ-
OĞLU {İçliştetli Komfayonu Sözcüsü) — Evet Sayın 
Başkaınıım. 

'BAŞKAN — Valiler, di jandarma alay komutan
ları, emniyet müdürü buna yıatkü olduğuna göre İç
işleri Bakanlığı haydi haydi yetkilidir. 

HÂKİM KIDEMLİ ALBAY YAŞAR ÇİFTÇİ-
OĞLU (İçişleri Konıfeyonu Sözcüsü) — Evet, o ma
nada kaleme 'aldık. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Mili Gü
venlik Konseyi Genel, Sekreteri:) — O manada değil, 
daralmış. 

HÂKİM KIDEMLİ ALBAY YAŞAR ÇİFTÇİ-
OĞLU (İçişleri Komisyonu Sözcüsü) — İçişleri Ba
kanlığı başıa alunmafc suretiyle tanıziim edildi efendim. 

BAŞKAN — Bu kanun hükümlerinin gereken 
şekilde yerine getirilip getirilmediğini ve özel güven
lik teşkilatlarının çalışma ve işleyiş durumlarını Va
liler, ve sair aracılığıyla her zaman denetletebilir. 
Yani, kendisi denetletemez mi? Merkezden gönderil
se ne olacak? Bu duruma göre o kalkmış. Mer
kezden birisini gönderirse ne olacak, 

« . . . . gereken şekilde yerine getirilip getiril
mediğini ve özel güvenlik teşkilâtı çalışma ve işleyiş 
durumlarını her zaman denetletebilir ve ayrıca vali
ler, il, jandarma alay komutanları, emniyet müdürü 
ile her zaman denetletebilirler» şeklinde olması la
zımdı; oraya öyle bir şey koymak lazımdı, 

TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞKAYNAK 
(İçişleri Komisyonu Başkanı) — Efendim, tensip 
buyurursanız şöyle düzeltebilir miyiz: «İçişleri Ba
kanlığı bu kanun hükümlerinin gereken şekilde yerine 
getirilip getirilmediğini ve özel güvenlik teşkilatının 
çalışma ve işleyiş durumlarını denetleyebileceği gibi, 
valiler, il jandarma alay komutanlığı veya il emniyet 
müdürlüğü aracılığıyla da her zaman denetletebilir.» 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
velik Konseyi Genel Sekreteri) — Bir de şunu yaz
sak, bir alternatif oluyor diye söylüyorum : 

ı« . . . işleyiş durumlarını Bakanlıktan görevlendi
rilen personel, valiler, il jandarma alay komutanlığı 
veya il emniyet müdürlüğü aracılığıyla da her zaman 
denetletebilir.» 

BAŞKAN — Tamam, «İçişleri Bakanlığı bu 
kanun hükümlerinin gereken şekilde yerine getirilip 
getirilmediğini ve özel güvenlik teşkilatının çalışma ve 
işleyiş durumlarını denetleyebileceği gibi, valiler, il 
jandarma alay komutanlığı veya il emniyet müdürlüğü 
aracılığıyla da her zaamn denetletebilir.]» 

1 nci fıkrayı bir daha okutuyorum : 
«İçişleri Bakanlığı, bu Kanun hükümlerinin ge

reken şekilde yerine getirilip getirilmediğini ve özel 
güvenlik teşkilatının çalışma ve işleyiş durumlarını 
denetleyebileceği gibi, valiler, il Jandarma Alay Ko
mutanlığı veya İl Emniyet Müdürlüğü aracılığı ile 
her zaman denetletebilir.!» 

BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz almak 
isteyen var mı?.,. Yoktur., 

18 nci maddeyi bu şekliyle oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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19 ncu maddeyi okutuyorum : 
Denetim Sonucuna Göre Alınacak Önlemler : 
MADDE 19. — Denetim sonunda : 
a) Koruma ve güvenlik hizmetlerinin yürütül

mesine esas teşkil edecek tesis, silah, teçhizat, vasıta 
ve aletlerle benzeri hususlarda tespit edilen aksakük 
ve noksanlıkların belli süre içinde düzeltilmesi ve gi
derilmesi kuruluşun yetkililerine bildirilir. Kuruluş 
yetkililerince, bu aksaklık ve noksanlıkların verilen 
süre içinde giderilmesi veya tamamlattırılması zorun
ludur. 

,b) Tutum ve davranışları sebebiyle cezalandırıl
maları icabeden veya görevlerindeki başarılarından 
ötürü ödül verilmesi uygun görülen personelin duru
mu kuruluş yetkililerine bildirilir. Bunlar hakkında 
o kuruluşun statüsünde belitilen usullere göre gerekli 
işlem yapılır. 

c) ıÖzel güvenlik teşkilatında görevli personelden, 
hizmeti yürütmede kifayetsizlikleri veya bu hizmetin 
mahiyetine uygun olmayan davranışları nedeniyle 
çalışmaları uygun görülmeyenler kuruluşun yetkilile
rine bildirilir. Kuruluş yetkilileri bu kimseleri gü
venlik görevinden uzaklaştırmak mecburiyetindedirler. 

BAŞKAN — Bu maddeyle ilgili olarak Komisyo
nun bir diyeceği var mı?,. Yok,. 

,19 ncu madde üzerinde söz almak isteyen var 
mı?.. Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir, 

20 nci maddeyi okutuyorum : 

IV. BÖLÜM 

Yasak Hükümler 

Görev Dışında Çalıştırılma Yasağı : 
MADDE 20. — Özel güvenlik teşkilatı personeli, 

kanunlarda öngörülen haller dışında, bu Kanunla 
gösterilen görevlerinden başka bir işte çalıştırılamaz
lar. 

BAŞKAN — 20 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Buyurun. 

REFET ERDOĞAN (İçişleri Bakanlığı Tem
silcisi) — Sayın Başkanım, bir hususa işaret etmek 
istiyorum. Bölümün başlığı hem Hükümet teklifinde 
hem de Komisyon metninde «Yasak Hükümler» dir. 
«Yasak Hükümleri» dersek daha uygun olacak gibi 
geliyor efendim,. «Yasak Hükümler» denilince başlı 
başına bir mana çıkmıyor efendim. 

BAŞKAN — Beşinci bölümde de «Ceza Hüküm
leri» geliyor zaten, bu şekilde gerekli düzeltme ya
pılsın efendim. 

Başka söz almak isteyen? Yoktur. 
20 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler.,,. Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Sendika, Dernek ve Siyasi Partilere Girme Yasa

ğı : 

MADDE 21. — Özel güvenlik teşkilatı personeli, 
sendika, dernek ve siyasi partilere üye alamazlar. Bu 
yasağa uymayanların görevlerine ilgili kuruluşça son 
verilir. 

ıBAŞKAN — Spor kulüplerine de giremeyecekler 
mi? Polisler içinde var mı? 

REFET ERDOĞAN (İçişleri Bakanlığı Tem
silcisi) — "Efendim, spor derneklerine... 

BAŞKAN — Spor kulübü dernek değildir ki, ku
lüptür.: 

REFET ERDOĞAN (İçişleri Bakanlığı Tem
silcisi) — Dernek statüsüne tabi olduğu için efendim. 
Emniyet mensubu spor derneklerine üye olabiliyor, 
fakat kuramıyor. Kurulmuşlara üye olabiliyor. Biz 
burada dernek ismini zikrederken derneklerin tatbi
katta ortaya çıkan, muhtelif kisveler altında görülüp 
başka amaçlara yönelen faaliyetlerini esas aldık,, Onun 
için dernek kurma yasağını tümüyle aldık. 

BAŞKAN — 21 nci madde üzerinde başka söz 
almak isteyen?.,. Yoktur. 

21 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

22 nci maddeyi okutuyorum : 
Grevlere, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşlerine Ka

tılma Yasağı : 

MADDE 22. — Özel güvenlik teşkilatı personeli, 
grevlere ve her türlü toplantı veya gösteri yürüyüş
lerine, hiçbir şekilde katılamaz ve katılmaya teşvik 
edilemez ve zorlanamazlar. 

ıBAŞKAN — 22 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yoktur. 

22 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler.,.,. Etmeyenler.,. Kabul edilmiştir. 

23 ncu maddeyi okutuyorum : 
ıLokavt Halinde Görevden Uzaklaştırma Yasağı f 
MADDE 23. — Özel güvenlik teşkilatı personeli, 

lokavt dolayısıyla işten uzaklaştırılamazlar. 
BAŞKAN — 23 ncü madde üzerinde söz almak» 

isteyen?.. Yoktur, 
23 ncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
I 24 ncü maddeyi okutuyorum : 
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V, «ÖLÜM 

Ceza Hükümleri 

Kuruluş Yetkililerine İlişkin Cezalar : 
MADDE 24, — Bakanlar Kurulunca özel güven

lik teşkilatı kurulmasına karar verilen kuruluşlarda 
bu Kanunun : 

a) 4 ncü maddesi gereğince İçişleri Bakanlığınca 
verilecek süre içinde özel güvenlik teşkilatı kurmayan 
veya özel güvenlik önlemlerini tesis etmeyen ya da 
5 nci maddesine göre fiziki ve ek önlemler alınması 
hususunda yapılacak tebligata uymayan kuruluşların, 
statülerine göre yetkili kişileri hakkında 30 000 li
radan 100 000 liraya kadar ağır para cezasına hükmo
lunur, 

Bu kişilerin, cezayı gerektiren eylemlerinin sap
tanması tarihinden itibaren 4 ncü madde gereğince 
daha önce verilen süre kadar ek bir süre içinde yü
kümlülüklerini yerine getirmemeleri halinde, hakla
rında 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası hükmolunur. 

b) Bu Kanunun 14 ncü maddesine göre il gü
venlik koordinasyon kurulunca saptanan ve ilgili ku
ruluşa bildirilen sayıda personel istihdam etmeyen 
veya tespit edilen silahları sağlamayan ya da 19 ncu 
maddesinde yer alan denetim sonuçlarına göre yü
kümlülüklerini yerine getirmeyen kuruluşların statü
lerine göre yetkili kişileri hakkında 10 000 liradan 
50 000 liraya kadar ağır para cezasına ve tekerrürü 
halinde 3 aydan 6 aya kadar hapis cezasına hükmo
lunur., 

c) Bu Kanunun 20 nci maddesine aykırı hareket 
eden kuruluşların, statülerine göre yetkili kişileri hak
kında 5 000 liradan 25 000 liraya kadar ağır para 
cezası, tekerrürü halinde 2 aydan 6 aya kadar hapis 
cezası hükmolunur. 

BAŞKAN — 24 ncü madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yoktur. 

24 ncü maddeyi oylarınıza sunuyorum:: Kabul 
edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

25 nci maddeyi okutuyoruıml: 
özel Güvenlik Personeline İlişkin Cezalar : 

, MADDE 25. — Bu kanunun 12 nci maddesinin 
2 nci fıkrasına aykırı olarak özel kıyafetleriyle görev 
alanı dışına çıkanlar veya silahlarını görev alanı dı
şında taşıyanlar, silahların ve bunlara ait cephane
lerin herhangi bir şekilde başkalarının eline geçme
sine sebep olanlar, fiilleri daha ağır bir cezayı ge
rektirmediği takdirde, 6 aydan 1 yıla kaldar hapis 
cezası ile cezalandırılırlar. Hükmün kesinleşmesi üze
rine bu şahısların görevlerine son verilir. 

BAŞKAN — Özel kıyafetle görev alanı dışına 
çıkmayı da 6 aydan 1 yıla kadar cezalandırıyoruz. 
Bu galiba gözümüzden biraz kaçmış. O hailde evden 
gelirken diğer kıyafetle gelecek, özel kıyafetlini gö
rev alanında giyecek; eve dönerken özel kıyafetini 
çıkaracak öyle gidecek. Görev alamı dışında silahını 
taşırsa uygulanacak ceza doğru, fakat kıyafet için bu 
ceza çok ağır. 

ORGENERAL SEDAT OELASUN — Efendim, 
cephane ve'teçhizatı buraya koyalım. 

BAŞKAN — Cephane ve teçhizat doğru da; evi 
görev alanına yakındır; şuradan gidiVereyim der, 
o kıyafetle birisi yakalar, 6 ay hapis. 

Neden kıyafeti de bu madde kapsamına koydu
nuz? Ağır bir ceza bu. 

REPET ERDOĞAN (İçişleri Bakanlığı Temsil
cisi) — Efendim, arz edeyim efendim. İstedik ki, 
bunların görev alanlarındaki durumları dışarı taş
masın, Bu görevliler görev alanlarımda özel kıyafet
lerini giyecekler ve bütün silah ve teçhizatlarını ta
şıyacaklardır. Eğer dışarıya özel kıyafetleriyle çıkar
larsa bu takdirde.. 

BAŞKAN — Hayır, özel kıyafetle dışarı çıkma
sın ama, dışarıda silah taşımaya verilen ceza ile ce-
zalandırıllmasın. O da 6 ay, öteki de 6 ay; onu söylü
yorum ben. 

IRBFET ERDOĞAN (İçişleri Bakanlığı Temsil
cisi) — Ceza nis'betleri arasında bir fark olmalıdır 
efendim. 

ORAIMİRAL NEJAT TÜMER — Bunu yönet
melikte getireblirler. 

'BAŞKAN — iKendisine ihtar verilebilir, tevbih 
verilebilir; üçüncü defa tekrar ederse o zaman bir 
ceza verilebilir. Çünlkü kanun maddesidir, mahkeme
ye güder. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Yönet
melikte belirtmek gerekir. Disiplin cezalarına girsin. 

'BAŞKAN — DisirJin cezası olur. «Özel kıyafet
leriyle görev alanı dışına çıkanlar hakkında uygula
nacak cezai hükümler yöneitmelikjte belirtilir» diye
lim. 

ıHÂlKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAIK ı(llçıişleri Komisyonu Başkam) — Yalnız, 
o zaman hürriyeti bağlayıcı ceza verme.. 

(BAŞKAN — Hayır, hürriyeti bağlayıcı ceza ver
meyeceğiz. Disiplin cezaları var ya; ihtar verilir, tev
bih verilir. 

IHÂÎKUM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Asgari
den bir maaş katı falan gibi. 
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BAJŞIKAN — Evet. • 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Hiç koy

mazsak ne olur? 
BAŞKAN — O zaman hep dolaşırlar. Dolaşma

sınlar istiyoruz. 
ORGENERAL NURETTİN ERStN — Yönet* 

melikte onu görecek. 
'BAŞKAN — Doğrudan doğruya yönetmeliklte 

bel iristik oilımaz mı? 
HAlKltlM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAVNAIK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Müsaa-
'te buvurursanız yönetmelik maddesinde getirelim 
bunu. 

BAŞKAN — Buradan çıkaralım bunu, sonuna 
da ilave etmeyelim. 

HÂIKÎİM KIDEMLİ ALBAY YAŞAR ÇtFTÇt-
OĞLU Clçişleri Komisyonu Sözcüsü) — «Silahları
nı* d'ive başlayalım Sayın Başkanım 

'BAŞKAN — «Özel kıyafetleriyle görev alanı dı
şına çıkanlar veya» ibaresi silinecek. 

ORGENERAL SEDAT OBLASUN — Efendim 
«Teçhizatları»nı koyalım. 

BAŞKAN — Evet, «İSilah, cephane ve teçhizatı
nı.,.»-

Şimdi şöyle oluyor; «ıBu kanunun 12 nci madde
sinin 2 ,nci fıkrasına aykırı olarak silah, cephane ve 
teçhizatını 'görev alanı dışında taşıyanlar.» 

Şimdi bu şekliyle 25 nci maddeyi okutuyorum: 
«Özel Güvenlik Personeline İlişkin Cezalar : 

MADDE 25. — Bu Kanunun 12 nci maddesinin 
2 >nci fıkrasına aykırı olarak silah, cephane ve teçhi
zatını görev alanı dışında taşıyanlar, silahların ve 
bunlara ait cephanelerin herhangi bir şekilde başka
larının eline geçmeline sebep olanlar, fiilleri daha 
ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde 6 aydan bir 
yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılırlar. Hükmün 
kesinleşmesi üzerine bu şahısların görevlerine son 
verilir.» 

BAŞKAN — Buyurun. 

IRIEFET ERDOĞAN (içişleri Bakanlığı Temsil
cisi) — Sayın Başkanım, bir hususu arz edeyim efen
dim. Burada silahı görev alanı dışına çıkarma ya
sağını taşıyan madde böylece genişlemiş oldu. Üze
rinde yalnız bir mermi bile 'bulursak bu ceza ile tec
ziye edebilliriz, silah olmasa dahi. Yani ağırlaşmış 
oldu, onu arz etmek istedim. 

BAŞKAN — Tabii, öyle. Cephanesini de orada 
bıraksın, yanında niye götürüyor ki? 

REFET ERDOĞAN (İçişleri Bakanlığı Temsil
cisi) — Efendim, bizim burada özeMİkle kastımız, si
lahın görev sahası dışına çıkmamasıydı. Bizatihi tek 
mermi, silahla birlikte olmayınca bir tehlike teşkil 
etmez. 

BAŞKAN — Hayır, satmak için götürür. Zaten 
cebinde bir tane olsa onu kimse bilmez bile; şarjör
le filan götürür. Zaten orada fazla cephane yoktur 
esasında. Efendim bu madde üzerinde başka söz al
mak isteyen?.. 

ORGENERAL NURETTİN ERİSİN — Bir da
kikanızı istirham edeyim. 

Burada, yukarıda «iSilah, cephane ve teçhizatını» 
dedik, altında ki cümleye onu koymadık; oraya da 
aynen koysak. 

'BAŞKAN — «Teçhizat» tan kasıt nedir? 

REFET ERDOĞAN (İçişleri Bakanlığı Temsil
cisi) — Efendim, telsiz. 

BAŞKAN — Başka ne olabilir teçhizac? Keme
ri var. 

ORGENERAL NURETTİN ERStN — Cop 
olur mu? 

REFET ERDOĞAN (İçişleri Bakanlığı Temsil
cisi) — Cop teçhizattandır efendim. Kendisine elekt
rik feneri verilmiştir, o da teçhlizalttan sayılır. 

-BAŞKAN — ..«Taşıyanlar» dedikten sonra «Si
lah, teçhizat ve cephanenin herhangi bir şekilde baş
kalarının eline geçmesine sebep olanlar» diyorsunuz 
değil mi? 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Evet. 
Yukarıda kullandık; burada da aynı ifadeyi kullana
lım dedim; o bakımdan. 

•BAıŞKIAIN — ..«Silahların ve bunlara ait cepha
nenin» denilmiş; sadece, «Silah, cephane» demek kâ
fi. Başka cephane ne olur zaten? Yani cephane bun
lara ait değilse, nereden olacak zaten? Tabii ki o si
lahın cephanesidir o. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — «Silahların, cep
hanelerin ve teçhizatın..» denilebilir. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — «Taşıyanlar» 
dan sonra «Herhangi bir şekilde başkalarının eline 
geçmesine sebep olanlar» diye devam edelim. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Onu 
kaldırırız; «Ve bunların herhangi bir şekilde başka
larının eline geçmesine sebep olanlar» diyebiliriz. 

BAŞKAN — «Ve bunlarım herhangi bir şekilde 
başkalarının eline geçmesine sebep olanlar..» Evet, 
oldu.. 
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Şimdi maddeyi, yeni şekliyle bir daha okutuyo
rum efendim: 

«özel Güvenlik Personeline ilişkin Cezalar : 
'MADDE 25. — Bu Kanunun 12 nci maddesinin 

2 nci fıkrasına aykırı olarak silah, cephane ve teç
hizatını görev alanı dışında taşıyanlar ve bunların 
herhangi bir şekilde başkalarının eline geçmesine se
bep olanlar fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmedi
ği tekdirde, 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ile 
cezailandırılurlar. Hükmün kesinleşmesi üzerine bu 
şahısların görevlerine son verilir.» 

•BAŞKAN — Efendim, madde üzerinde başka 
söz alan olmadığına göre, 25 nci maddeyi bu son 
okunan şekliyle oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

26 nci maddeyi okutuyorum: 
22 ve 23 ncü Maddelere Aykırı Hareketlere İliş

kin Cezalar : 
MADDE 26. — Bu Kanunun 22 nci maddesine 

avları hareket edenler hakkında 6 aydan 1 yıla kadar 
hap'T ve 5 000 liradan 50 000 liraya kadar ağır para 
c^rtsma bükmoılunur. Hükmün kesinleşmesi üzerine 
bu şaıhıısların görevlerine son verilir. 

Bu Kanunun 23 ncü maddesine aykırı hareket 
edenler hakkında 6 aydan 1 yıla kadar hapis ve 5 000 
liradan 50 000 liraya kadar ağır para cezasına hük-
molunur. 

BAŞKAN — 26 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı efendim?.. Buyurun. 

HÂKİM KIDEMLİ ALBAY YAŞAR ÇİFTÇİ-
OĞLU (içişleri Komisyonu Sözcüsü) — Sayın Baş
kanım, Türk Ceza Kanunu ve diğer özel ceza ka
nunları tekniğinde, önce hapis sonra para cezası ifa
de edildiği dikkate alınarak, Hükümet metninde ter
sine olan yazılış bu tekniğe uygun hale getirilmiş, 
madde yeniden düzenlenm'iştir. 

BAŞKAN — Tamam. 
'Başka söz almak isteyen?.. Yok. 
'26 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 
27 nci maddeyi okutuyorum : 

VI. BÖLÜM 

Çeşit! Hükümler 

Grev ve Lokavt Hainde Görevl'enıdiirmıe : 
MADDE 27. — Özel güvenlik teşkilatı persone

li, bağlı 'bulundukları kuruluşta grev veya lokavt uy
gulanması halterimde, genel tollulk kuvvetlerine yar
dımcı olmak üzere, il vaMsinıin görevlendirieceği ge

nel zalbita amirimin emrinle girer ve kuruluş içinde 
kendilerine verilecek görevleri yapar. 

BAŞKAN — 27 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı efendim?.,. Yök.: 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Emmeyenler..., Kabul edilmiştir. 

28 nci maddeyi okutuyorum : 
Uygulanmayacak Hükümler : 
MADDE 28. — Bu Kanuna göne tayin eritilen 

esas, şart ve usullere uygun tarzda özel güvenlik teş
kilatı kurulacak olan kuruluşlar için diğer kanunlar-
dalkli bu konulara ilişkin hükümler uygulanmaz. 

BAŞKAN — Bu maddeyi komisyon açıklar mı 
elendlilml? 

HÂKİM KIDEMLİ ALBAY YAŞAR ÇİFTÇİ-
OĞLU (İçişleri Komisyonu Sözcüsü) — Sayın Baş-
kanıim, 'bazı özel düzenlemeliler var. Mesela TürMye 
Elektrik Kurumu ile ilgili - TEK diye isimlendiri
len - kanunda kloruma ile ilgili özel hükümler ko
nulmuştur ve bu kanunla da tam paralellik arz et
mez. Bu nedenle, bunun gilbft öze1! kloruma hususun
da daha öne hüküm götürmüş kanunların hükümle
ri ortadan kalkıyor ve bu kanun esaslarına göre 
korumaya geçmelerini temin idin böyle bir düzenle
me yapılıyor., 

BAŞKAN — Yani onların hepsini kaldırıyoruz. 

HÂKİM KIDEMLİ ALBAY YAŞAR ÇÎFTÇÎ-
OĞLU (İçişleri Komisyonu Sözcüsü) — Evet. 

BAŞKAN — PTTniin de var. Radlydlinıgler, şun
lar bunlar var TRT'nin var. Belki onların da var
dır. 

HÂKİM KIDEMLİ ALBAY YAŞAR ÇİFTÇİ-
OĞLU (İçişleri Komisyonu Sözcüsü) — Evet. 

BAŞKAN — Şimdi, onların özel hükümleri, ken
dilerine göre hazırladığı şeyler varsa, hepsini yeni
den mi hazırlayacaklar, yöneUmıelikle? 

HÂKİM KIDEMLİ ALBAY YAŞAR ÇİFTÇİ-
OĞLU (İçişleri Komisyonu Sözcüsü) — Yeniden 
değil, bu kanun esaslarına göre güvenliklerinin ko-
rUnlması esas olacak. 

REFET ERDOĞAN (îçişteri Bakanlığı Temsil
cisi) — Sayın Başkanını, bu kanun özel koruma ya
hut da özel güvenlik teşkilatları için tek bir tip ge-
tÜrmidktödir; kuruluşları, işleyişleri, görevleri ve de
netimleri açısından. Bu kanun tatbikatında, hangi 
ıkuruim ve kanun kapsamına girerse artık bu kanun 
hükümleri uygulanacaktır; diğer mevzuat bu teşkila
ta tesir etmeyecektir. Çünkü, diğer kanunlar bu ka-
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nunun tatbikatına bazan sekte verebilrier. Onun için
dir ki, kanunun getirdiği tek tipe bütün kurumlar 
uymaya medbur kd'acafckrdır ve böylece her teşki
lat kendisinin hanıgi mevzuatı uygulayacağını da 
açık olarak bileeekltiır. O balkımdan, diğer kanunla
rın bu konuya tesirini önlemek için bu hüküm ge
tirilmiştir, 

BAŞKAN — Hepsi ayrı ayrı uygulamasın diye. 

REFET ERDOĞAN (lebleri Bakanlığı Temsil
cisi) — Evet efendim. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — İstanbul Köp
rüsü bunun dışındadır herna'llde. 

BAŞKAN — Mesela İstanbul Köprüsü de bun
dan çıkar, o ne olacak? 

REFET ERDOĞAN (İçişleri Bakanlığı Temsil-
cM) — Köprüyü polis korumaktadır efendim, özel 
yönetmeliği var Balkanlar Kurulunca yürürlüğe ko
nulmuş ve polis korumaktadır. 

BAŞKAN — «Diğer kanunların bu kanuna ay
kırı hükümleri uygulanmaz» demek doğru olurdu; 
burada «ihiç uygulanlmaız» dedik. 

HÂKlM KIDEMLİ ALBAY YAŞAR ÇİFTÇİ-
OĞLU (İçişleri Komisyonu Sözcüsü) — Sayın Baş
kanım, Komisyondaki tartişnManırnizda Hükümetle 
de tam bir uyum içinde, 'biraz önce sayın Hükümet 
temsilcisliriin arz ettiği manada kaleme almaya çalış-
tılk maddeyi, o şekilde anlaştık. Emrederseniz o şe-
kliılde de düzenlemeye gidile'bili'r. 

BAŞKAN — «Bu kanuna aykırı hükümleri uy
gulanmaz» demek doğru olur. 

REFET ERDOĞAN (İçişleri Bakanlığı Temsil
cisi) — Sayın Başkanım, o zaman aynı konuya uy
gulanacak: birkaç kanun ortaya çikalbilr. 

BAŞKAN — Var şjimdi o kanunlar, onları bu
rada tadat etmek doğru olur, varsa öyle. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (MİM Gü
venlik Konseyi Gcînel Sekreteri) — Makine Kim
ya Kurumu Kanunu var. Makine Klimya Endüstri -
si Kurumuna paralel - şu anda hatırîayairmyoruim -
Ibir müessese dalha var, askerler tarafından fcorun-
malldtadır. 

BAŞKAN — Ta Altaltürk zamanında çılklmtş ka
nundur o. Hatta ona isDinaden bizden yandım istedi
ler, güvenliilk kuvveti istedirler. Çok eskidir o. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Geniel Sekreterli) — Bu maddenin ye
niden yazılmasında fayda var. Eğer bu kanuna göre 
Balkanlar Kurulunun tadat edeceğü yerlerde güvenlik 
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(kuvvetli bulünacaksa, diğerlerinde artık 'bulunmaz 
diye açık hüküm lazımı, sarilh hüküm lazım. Bununla 
Makine Kiimya Endüstrisi Kurumunun Kanundaki 
özel maddeyi kaldırmış olamazsınız, TEJCın de özel 
durumunu kaldırmış olamazsınız. Açılkça eğer saya-
mıyorsalk diğerlerini yeniden yellememiz lazım. 

BAŞKAN — Bu maddeyi yazarken PTT ile, TEK 
ile vesaike ile koordine yapıldı ima? ? 

HAKİM KIDEMLİ ALBAY YAŞAR ÇÎFTÇİ-
OĞLU (İçişleri Komlisyonu Sözcüsü) — Sayın Baş
kanım, Koimisyon üç dört ktişi olarak oluşmadı, 
Milli Savunma Bakanlığı Temsilcisi, Genellkunmay 
Başkanlığı Temsilcisi, Bankalar Birliği Temsilcisi, 
Adalet ve İçişleri Bakanlığı temsilcileri toplantıya 
katıldılar. Hükümetlte tartışılan bir konu, gerekçesi 
de arz ettiğimiz şekilde, onun için dolkunmadılk, biz 
maddeyi aynen kabul ettik. 

BAŞKAN — Bu maddenin demin söylediğim 
yönde tekrar bir gözden geçirilmesinde fayda var. 
Böyle çıkarırız allak bullak olur. Kendilerine göre 
yeni bir kanunları var, ona göre kurmuşlar teşkilat
larını. Acaba, bu kanuna aykırı hükümleri uygulan
maz mı diyeceğiz, o kanunları tadat mı edeceğiz? 
Hangi kanunlar yürürlükten kaldırılmıştır? Onları 
tadat etmekte fayda var. Yalnız, «hükümleri uygu-
lanmıaz» demekle belki de bu işi halledemeylz. Ma
kine Kimya Endüstrisi Kurumunun kanunları arasın
da bir madde vardır; o, o kurumun askerler tarafın
dan korunacağını belirtir. Belki onu yürürlükten kal
dıracağız bununla? Yani uygulanmayacak hükümler 
değil, uygulanacak hükümlerle beralber yürürlükten 
kaldırılacak kanunlar ve maddeler var, onun için 
28 nci maddenin Komisyonda, tekrar bu yönde ele 
alınmasında fayda görürüm.: 

REFET ERDOĞAN (İçişleri Balkanlığı Temsil
cisi) — Sayın Başkan, bir hususu arz edeyim efen
dim.. 

Ştonidi önümüzde TEK Kanunu var. TEK Ka
nununun 32 nci maddesline göre, TEK tesisleriniin 
korunmasında görevi teşkilatın nasıl kurulacağı, bun
lara hangi personel alınacağı yönetmelikle saptanmış 
vaziyette ve bu personelin görev ve yetkileri de dü-
Zenlenimiş durumda. Şu hailde «ibu konulara ilişkin» 
yerine, «koruma hizmetlerinle ilişiklin» dersek, TEK 
Kanunundaki 32 nci maddenin... 

BAŞKAN — Efendim,, simidi süz yalnız TEK'e 
Ibalkltınız. Bunun gilbi birçok müesseseler var. Onun 
için acele etmeyelim, bu madde bu yönüyle bir daha 
elden geçirıMn.ı 
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28 ncâ maddenin Komisyonda tekrar bu yönde 
derinlemesine bir inceleme yapılmasını ben onayınıza 
sunacağum. 

28 nci maddenin Komisyona iadesini kabul eden
ler... Etmeyenler..* Kabul edilimlışjtlir. 

29 ncu maddeyi okutuyorum : 
İnltlibafc Durumu : 

MADDE 29.; — Bu Kanuna göre Bakanlar Ku
rulu kararı ile özel güvenlik teşkilatı kurulması lü
zumlu görülen kuruluşlara nuevcult korutma hizmeti 
ve teşkilatı, İçişleri Bakanlığınca tayin edilecek süre 
içinde bu Kanunun hükümlerime uygun hale getirtt
ir , 

* BAŞKAN — Bu maidde 28 nci madde ile ilgili, 
d e p irmi? 

HÂKÎM KIDEMLİ ALBAY YAŞAR ÇİFTÇİ-
OĞLU (İçişleri Komisyonu Sözcüsü) — Evet efen-
dim> 

BAŞKAN — O halde 29 ncu maddenin de, Ko
misyonda 28 nci madde ile mütalaa edilmıesimde 
fayda var. 

29 ncu maddenin de Komisyona iadesini oyları
nıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul odi'llmişıtlir. 

30 ncu maddeyi okutuyorum : 

Yönetmelik : 
MADDE 30. — Özel Güvenlik Teşkilatı persone

linin silah, mermii, teçhizatının ilgili kuruluşlarca ne 
suretle temin edlileceğü, bunların menşei, cins ve sa
yıları, kullanış şekil ve şartları ile özel güvenlik teş
kilatının kaldırılması halimde sözkonusu silah, mermi 
ve teçhizatın hangi mercilere ne şekil ve1 şartlarla 
devir ve teslim edileceği ve bu konudaki denetim; 
özeil güvenlik teşkilatı \ personellinin eğitimi; özel gü
venlik teşkilatının bağlanacağı birimlerin tespiti, gö
rev alanlarının beMeramiesI vd gelişltirilmesi ve bu 
teşkilatın denetimine ilişiklin esas ve usuller ile ka
nunun uygulanlmasına ilişkin diğer hususlar, bu ka
nunun yayımı tarihinden itibaren üç ay içinde İçişle
ri Bakanlığınca çıkarılacak bir yönetmelikle sapta-
ınnr> 

'BAŞKAN — Buyurun. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Şöyle bir 
husus var Sayın Başkanımı. Maiddenin 4 ncü satırın
da «özel güvenüik teşkilatı personelimin eğitimi» nden 
sionra disiplin suçları ile verilecek disiplin cezaları, 
ibaresi eklenerek madde «özel güvenlik teşkilatı
nın...» diye devam ederse", açiMık kazanacak, Çün-
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kü, suçunu ve cezasını yönetmelikle tespit etmesi 
hükmünü veriyoruz Sayın Başkanım^ 

BAŞKAN — Evet öyle yapıyoruz, 
Başka ilave edilecek bir husuıs var mı? 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Bir ufak ilave
nin daha yapılmasında fayda var. 

30 ncu maddenin 2 nci satırında baştan itiba
ren: «.... temlin edileceği, bunların menşei, cins ve 
sayıları, kullanış şekil ve şartları ile özel güvenlik 
teşkilatının kaldırılması» deniliyor. Sanki burada bü
tünü kaldırılmış gibi bir anlamıa olabilir; «bir kuru
luştan özel güvenlik teşkilatının kaldırılması halin
de» diye bir açıklama getirilmesinde fayda vardır 
efendim.! 

BAŞKAN — Evet, «..? şartları ile özel güvenlik 
teşkilatımın herhanigl bir kuruluştan kaldırılması ha
linde» şeklinde olacak. 

Evet, simidi bu iki ilave ile 30 ncu maddeyi tek
rar okutuyorum1: 

Yönetmelik : 

MADDE 30, — Özel Güvenlik Teşkilâtı persone
linin silah, mermi, teçhizatının ilgili kuruluşlarca ne 
suretle temin edileceği, bunların menşei, cins ve sa
yıları, kullanış şekil ve şartları ile özel güvenlik teşki
latının herhangi bir kuruluştan kaldırılması halinde 
sözkonusu silah, mermi ve teçhizatın hangi mercilere 
n^ sekil ve şartlarla devir ve teslim edileceği ve bu 
konudaki denetim; özel güvenlik teşkilatı personel'i-
nin eğitimi, disiplin suçları ile verilecek disiplin ce
zaları özel güvenlik teşkilatının bağlanacağı birimle
rin tespiti, görev alanlarının belirlenmesi ve geliştiril
mesi ve bu teşkilatın denetimine ilişkin esas ve usuller 
ile kanunun uygulanmasına İlişkin diğer hususlar, bu 
kanunun yavımı tarihinden itibaren üç ay .içinde İçiş
leri Bakanlığınca çıkarılacak bir yönetmelikle sapta
nır. 

IBAŞKAN — 30 ncu maddenin okunan bu şekli 
üzerinde söz almak isteyen var mı?.. Yok. O halde, 
maddeyi bu şekliyle oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler.. Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici maddeyi okuyunuz efendim. 
GEÇİCİ MADDE — Bu Kanuna göre usulüne 

uygun olarak özel güvenlik teşkilatı kurulması lüzum
lu görülen kuruluşlarda mevcut olan personelin yeni
den göreve alınmasında, bu Kanunun 16 mcı madde
sinin (b) bendindeki öğrenim şartı aranmaz. 
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ıBAŞKAN — Tahsil durumu... 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ

KA YNAK /(içişleri Komisyonu Başkanı) — Bu mük
tesep haktır, ortaokul mezunu değildir. 

BAŞKAN — Değildir, evet halen görevdedir. 
HÂKÜM KIDBMLt ALBAY YAŞAR ÇİFTÇİ-

OĞLU '(içişleri Komisyonu Sözcüsü) — Evet, halen 
görevdedir; güvenlik hizmeti yapmaktadır. Bu gibi 
kimseler varsa, onların yeniden özel güvenlik teşki
latı kurulan bir kurula alınmasında, öğrenim şartı ya
ni ortaokul mezunu olma şartı aranmayacaktır. 

BAŞKAN — Evet, zaten en aşağı ilkokul mezu
nudur o, ilkokuldan aşağı değildir zaten. 

Geçici madde üzerinde söz almak isteyen var mı 
efendim?... Yoktur. Geçici maddeyi oylarınıza sunu
yorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Efendim, iade edilen 28 ve 29 ncu maddeler tek
rar görüşülürken tabii yürürlük ve yürütme maddesi 
o zaman oylanacak. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Bir .hususu arz 
etmek zorundayım. Sıkıyönetim komutanlarıyla ilgili 
hiçbir hüküm yok kanunda. 1402 sayılı Kanunda 
sıkıyönetim komutanlarına güvenlik kuvvetlerini 
emrine alma yetkisi verir, valiye vermez. 

•BAŞKAN — Evet, verir. 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (M İÜ i Gü

venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Buradaki hüküm
leri vali yürütüyor. Onu da tekile ederlerse iyi olur. 

BAŞKAN — O belki bir madde halinde getirile
bilir. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Bütün yetki vali
ye verilmiş, atama var, alma var, yerleştirme ve ko
misyon teşekkülünde, komisyonun vazifelerinin tes
pitinde... 

BAŞKAN — Bütün kanunlar öyledir de, tabii 
sıkıyönetim ayrıdır, şunu söyleyebiliriz: Sıkıyönetim 
ilanı halinde bu güvenlik kuvvetleri sıkıyönetim 
komutanının emrine girer. 

'HÂK'IM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ 
KAYNAK (îçişleri Komisyonu Başkanı) — Evet 

, efendim. Şimdi artık 1402 sayılı Kanunun 2 ncı 
maddesinde sıkıyönetimin ilanı ile beraiber güvenlik 
kuvvetlerinin sıkıyönetimin emrine gireceği yazılıdır. 
Ancak bu, güvenlik kuvvetleri değil, özel güvenlik 
kuvveti; bu hariçtir. 

'BAŞKAN — Özel güvenlik 'kuvveti hariç olur 
mu? Bunu da alsın emrine. 

HÂiKllM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (içişleri Komisyonu 'Başkanı) — Evet 
efendim. Sayın Orgeneralimin ifade ettiği tarzda bu
raya yemi bir hüküm getirelim müsaade buyurursa
nız, 2 ncı (maddeye bir gönderme yapalım. 

'BAŞKAN — Yani sıkıyönetimin ilanı halinde bu 
kuvvetler de sıkıyönetimin emrine girer ve denetim 
Vesaire hep ona aittir; emrine girdi mi tabii hepsi 
ona ait olur. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Valilere ait bazı 
yetkiler vardır, yalnız valinin yapmasıyla ilgili tasrih 
edilmiş unsurlar vardır, 

[HAKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (içişleri Komisyonu Başkanı) — Zaten 
biz, 1402 sayılı Kanunun 2 nci maddesi bunlar için 
de uygulanır dediğimiz an mesele kalmaz. 

BAŞKAN — Hayır, o hükmü buraya koya.:!un. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ

KA YNAK (içişleri Komisyonu Başkanı) — 1402'yi ' 
değiştirmeyeceğiz, buraya koyacağız; ama yeni bir 
madde getireceğiz. Özel güvenlik örgütünün 1402 
sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince sıkıyönetim 
komutanının emrine gireceğini belirteceğiz. 

BAŞKAN — Evet, peki. 
Gündemimize göre görüşecek, başka bir konu 

bulunmadığından, bilatıara 'belirlenecek gün ve saatte 
toplanmak lizere Birleşimi kapatıyorum. 

Teşekkür ederim. 

Kapanma Saati : 18.35 
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MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ 
GÜNDEMİ 

,63 NCÜ BİRLEŞİM 

16 Temmuz 1981 Perşembe 

Saat : 1430 

,1. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 

1. — 10150ı sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu
nun Bazı Maddelerinin* Değiştirilmesi Hakkında Ka
nun Tasarısı ve Bütçe ,- Plan Komisyonu Raporu. 
(1/194) (S. Sayısı : 230) 

2. -— 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Ka
nununun ıBazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bu Kanu
na Yeni Maddeler Eklenmesi ve 2004 sayılı İcra ve 
İflâs Kanununun 'Bir Maddesinde Değişiklik Yapıl
ması Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet Komvsyonu 
Raporu. (1/178) (S. Sayısı: 220) 

3. — Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve 
Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanun Tasarı
sı ve İçişleri Komisyonu Raporu. (1/I47) (S. Sayısı: 
202) 



MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 202 

Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlan
ması Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu. 

(1 /147) 

TC 
Başbakanlık 18 Şubat 1981 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 

Sayı : 101-174-07758 

MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

İçişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 10ı . 2 . 1981 tarihinde karar
laştırılan «Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kamın Tasarısı» 
ile gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğinj emirkrinizc arz ederim. 
Bülend Ulusu 

GENEL GEREKÇE 

Büyük bir ideolojik savaşa sahne olan günümüz dünyasında jeopolitik durumu itibariyle özellik arz 
eden bir konuma sahip Devletimizi yıkmaya ve zayıflatmaya yönelmiş, kaynakları yurt içinde ve yurt dı
şında bulunan yıkıcı faaliyetleri yürüten kişi veya örgütlerin, alınan bütün önlemlere rağmen, bu eylemlere, 
görünüş değiştirerek ve genişleterek devam etme azmi karşısında daha etkin güvenlik formülleri bulunması 
zorunlu görülmektedir. 

Geniş çapta bir kalkınma atılımına girişilmiş olan yurdumuzda bu hareketlerin bir ürünü olarak ortaya 
çıkan ve büyük sermaye ve emek harcamasıyla vücuda getirilen kurum ve kuruluşların, yıkıcı eylemlerin 
stratejik ve taktik bir hedefi haline geleceği gözönüne alınarak, bunların koruma hizmetlerinin yeniden dü
zenlenmesi zorunluluğu ile karşı karşıya kalınmış bulunmaktadır, 

Ulusal ekonomimize ve Devletimizin gücüne önemli ölçüde katkıda bulunan bu değerlerin herhangi bir 
surette zarara uğramaları bir ekonomik bütünlük teşkil eden kalkınma hareketlerini sekteye uğratacağı gibi 
toplum hayatını da olumsuz yönde etkileyeceği ve sonuç olarak Devletimizi zaafa uğratacağı bir gerçektir. 

Bu nedenlerle kamu kuruluşlarının ve özel kişilere ait olan her türlü kurum ve kuruluşların günün gerek 
koşullarına uygun şekilde korunması için, Devletçe alınan genel güvenlik önlemlerine ek olarak, bu yerlerden 
Bakanlar Kurulunca tespit edilenlerde, özel güvenlik örgütü kurulması veya özel güvenlik önlemlerinin tesis 
ettirilmesi veya her ikisine birden yer verilmesi suretiyle korunmalarının sağlanması için bu Kanun Tasarısı 
hazırlanmıştır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

'Madde 1. — Amacı belirten bu maddede; kamu veya özel kişilere ait kurum ve kuruluşlardan, ulusal 
ekonomiye veya Devletin savunma gücüne önemli ölçüde katkıda bulunan veya kısmen de olsa yıkılmaları 
veya geçici bir zaman için faaliyetten alıkonulmaları ülke güvenliği veya toplum yaşamı bakımından olum
suz sonuçlar doğurabilecek olanların, sabotaj, yangın, hırsızlık, soygun, yağma ve yıkılma ve zorla işten alı
koyma gibi her çeşit tehdit, tehlike ve saldırılardan korunması için bu Kanun hükümlerinin uygulanması 
öngörülmektedir. 
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Korunmaları özel mevzuat hükümlerine göre yürütülen askeri ve emniyet teşkilatına ait kurumlar bu Ka
nun kapsamı dışında bırakılmıştır. 

Madde 2. — Bu maddede kanun kapsamına giren kurum ve kuruluşlar açık olarak sayılmaktadır. Güven
liklerinin sağlanması gerekli görülen bu kuruluşlar, sayı bakımından kabarık olmakla beraber, her birimde 
derhal, bu Kanunun öngördüğü biçimde özel güvenlik örgütü kurulması düşünülmemiş, ancak Kanunun yü
rürlükte bulunacağı süre içinde korunmaya değer, nitelik kazanabilecekleri de gözönüne alınarak kapsam ol
dukça geniş tutulmuştur. Şüphe yoktur ki, tasarının kanunlaşması ile birlikte, enerji, ulaştırma ve sanayi ku
ruluşlarından, büyük ölçüde mal ve hizmet üretmeleri nedeniyle önemli olanlara, bu Kanunun uygulanmasın
da öncelik verilecektir. 

Cezaevlerine bağlı muhtelif işyerleri, mal ve hizmet üretmek amacı dışında sosyal amaç ile kurulmuş bir 
ceza ve infaz kurumu niteliğini taşıdıklarından kanunun bu yerler için uygulanması sözfconusu değildir. Uygu
lamada karşılaşılacak tereddüdün giderilmesi bakımından bu hususun açıklanması yararlı görülmüştür. 

Madde 3. — Bu maddede, Kanunun kapsamına giren kuruluşlardan hangilerinin bu Kanun hükümlerine 
göre korunacağı ve bu korunmanın nasıl yapılacağı gösterilmiştir. 

Bakanlar Kurulunca verilecek kararda, bu Kanun hükümlerine tabi tutulacak kuruluşlarda; bu kuruluşla
rın özellikleri, yani kuruluşların mali olanakları, istihdam edilecek personel sayısı, güvenlik tesisatı bulunup 
bulunmadığı ile Kanunun 13 ncü maddesinin diğer bentlerinde yer alan hususlar gözönünde tutularak, bu ku
ruluşların korunma ve güvenliklerinin sağlanmasının özel güvenlik teşkilatı veya özel güvenlik önlemleri ile 
mi, yoksa her ikisine birden yer verilmek suretiyle mi, yapılacağı ayrıca belirtilecektir. 

Madde 4. — Maddede, kurulacak olan özel güvenlik teşkilatı ile özel güvenlik önlemlerine ait bütün gi
derlerin ilgili kuruluşlarca karşılanması açıklıkla belirtilmiştir. 

Madde 5. — Özel güvenlik teşkilatı kurulmuş olan kuruluşlarda koruma ve güvenlik hizmetlerinin daha 
etkin olarak yürütülmesini sağlamak üzere kuruluşlara, fiziki ve diğer ek önlemler aldırılması için içişleri Ba
kanlığına ve valilere yetki verilmektedir. 

Bu makamlar bir kuruluştaki koruma hizmetini, gerekli gördükleri hallerde kısmen veya tamamen ve ge
çici olarak genel zabıta kuvvetlerine yaptırmaya da yetkili kılınmaktadır. Gerekli görülen hallerin takdirinin 
ise emniyet ve asayişi sağlamak ve devam ettirmek sorumluluğunu taşıyan bu makamlara ait olduğu şüphe
sizdir. 

Madde 6. — Özel güvenlik teşkilatının kaldırılacağı haller açıkça gösterilmektedir. Bu hallerin ortaya 
çıkışında özel güvenlik teşkilatının kuruluşunda izlenen ve üçüncü maddede belirtilen usule uygun olarak kal
dırılması öngörülmekte ve bu hizmette çalışmakta olan personelin durumunun, kuruluş ile aralarındaki statü
ye göre tayin olunması ilkesi getirilmektedir. 

'Madde 7. — Kanunun il çevresinde uygulanmasını sağlamak ve izlemek amacıyla, mahallin ve kuruluş
ların özelliklerinin alınmasını gerektirdiği önlemleri tespit ederek ilgili mercilere önermek üzere, «Kuruluş
lar Özel Güvenlik Teşkilatı İl Koordinasyon Kurulu» adı ile bir kurul oluşturulması uygun ve zorunlu gö
rülmüştür. 

Madde 8. — Özel Güvenlik Teşkilatının niteliği belirtilmektedir. Bu maddeye göre sözkonusu teşkilat gö
revleri ve yetkileri bu Kanunla belirli ve sınırlı özel bir kolluk kuruluşu olarak nitelendirilmiştir. 

Madde 9. — Özel güvenlik teşkilatının görev ve yetkileri açıkça sayılmaktadır. Maddenin düzenleniş şek
linden de anlaşılacağı üzere bir kuruluşta özel güvenlik teşkilatının kurulmuş olması genel kolluk kuv
vetlerine muhtelif kanunlarla verilen görevlerin yerine getirilmesine ve yetkilerin kullanılmasına engel bir hal 
teşkil etmemektedir. Bu nedenle kolluk kanuni bir görevi, ifa etmek üzere kuruluşla ilgili bir işe el koyduğu 
takdirde, özel güvenlik teşkilatı ona yardımcı olmakla görevli kılınmıştır. 

' Madde 10. — Özel güvenlik teşkilatı gördüğü hizmetin niteliği gereği silahlı bir kuruluş olacaktır. Bu 
nedenle bu teşkilat personelinin görev yaparken silah taşımaya ve gerektiğinde silahını kullanmaya yetkili ol
ması doğaldır. Ancak bu yetkilerin sınırlandırılması da zorunludur. Bu itibarla maddeye personelin silah taşı
ma yetkisi görevin yapılışı ve görev alanı ile sınırlandırılmış, silahı kullanabileceği durumlar ise ayrı ayrı 
gösterilmeyerek güvenlik kuvvetlerinin, yani Devlet zabıtasının silah kullanabileceği haller olarak belirtil
miştir, 
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iMadde 11. — Özel güvenlik teşkilatının özel bir kolluk kuruluşu olarak, görev ve yetkilerinin kanunla 
gösterilmesi gerektiği gibi, bu görevlerin yapılacağı ve yetkilerin kullanılacağı alanın da belirlenmesi zorunlu 
görülmektedir. Genel olarak bir kuruluşun görev alanı o kuruluşun yerleşme sahasıyla sınırlı olabileceği dü-
şünülebilirse de, bu saha dışında ve muayyen bir mesafe içinde meydana gelen olaylara, müdahale edilmesi 
için, her kuruluşta değişiklik gösteren bu duruma uygun görev alanı belirlenmesine imkân sağlamak üzere 
bu alanın kuruluş ilgililerinin görüşlerinin de alınması suretiyle, o kuruluşun bulunduğu il güvenlik koordi
nasyon kurulunca genişletilmesi imkânı verilmiştir. 

Madde 12. — 3 ncü maddenin gerekçesinde de açıklandığı gibi, özel güvenlik teşkilatının bütün giderleri, 
bu teşkilatın bağlı bulunduğu kuruluş tarafından karşılanacaktır. Herhangi bir tereddüde yer bırakılmaması 
için, bu teşkilat personelinin biçimi ve diğer nitelikleri İçişleri Bakanlığınca saptanacak özel kıyafetlerinin, si
lah, teçhizat, araç ve gereçlerinin aynı kuruluşça karşılanacağının ayrıca belirtilmesinde yarar görülmüştür. 

Özel güvenlik teşkilatı mensuplarının, görevlerini yapacakları ve yetkilerini kullanabilecekleri alan Kanun
da açık ve kesin hükümlerle belli edilmiş olduğundan özel kıyafetin, silah ve teçhizatın ancak bu görev ala
nı içinde, görev dışarıda sürdürülüyorsa bu görev süresince, dışarıda da giyilmesi ve taşınması öngörülmüş, 
bu haller dışında giyilmesinin ve taşınmasının yasaklanması, hizmetin niteliğine uygun ve kötü kullanmaları 
engelleyici bir önlem olarak düşünülmüş ve hükme bağlanmıştır. 

Madde 13. — Koruma hizmetlerinin niteliği dikkate alınarak bu kuruluş personelinin Türk Ceza Kanunu 
uygulamasında memur sayılması ilkesi benimsenmiş ve aynı nedenle görevleri sırasında veya görevlerine iliş
kin olarak bunlara karşı işlenen suçların genel kolluk amir ve memurlarına karşı işlenmiş sayılması öngö
rülmüştür. 

Madde 14. — Özel güvenlik teşkilatı kurulması zorunlu görülen kuruluşlarda bu teşkilatta çalışacak per
sonel sayısının ve teşkilatın kullanacağı silahların cins ve miktarının da o kuruluşun kanun amacına uygun 
şekilde korunmasına yetecek miktarda ve cinsten olması gereklidir. Bu nedenle maddede sayılan unsurlar 
gözönüne alınmak suretiyle özel güvenlik teşkilatında çalışacak personel sayısının tespitinde ve teşkilat per
sonelinin kullanacağı silahların cins ve miktarının belirlenmesinde il güvenlik koordinasyon kurulu yetkili 
kılınmış, ancak, kurulca alınacak kararın îçişleri Bakanlığının onayına sunulması Öngörülmüştür. 

Madde 15. — Özel güvenlik teşkilatının bulunacağı kuruluşlar talbi oldukları mevzuat bakımından çeşitli
lik göstermektedir. Bu durumun doğal bir sonucu olarak da güvenlik teşkilatında çalışacak olanlar, personel 
işlemleri ve özlük haklan yönünden farklı statüler içinde bulunacaklardır. Bu nedenle, söz konusu personelin 
statüleri ve özlük hakları bakımından, genel olarak bağlı oldukları kuruluşun mevzuatına tabi tutulmaları ilke 
olarak uygun görülmüştür. 

Hangi statüye dahil olursa olsun, özel güvenlik teşkilatında görev verilecek olanların atanmalarında, kuru
luşun bulunduğu ilin valisi ve emniyet müdürünün etkili biçimde söz sahibi olması öngörülmüş bunu sağlamak 
üzere özel güvenlik teşkilatına alınacak personel hakkında, emniyet müdürlüğünce güvenlik soruşturması 
yapıldıktan sonra valilikçe uygun görülenlerin kuruluşça atanması öngörülmüştür. 

Böylece özel güvenlik örgütüne alınacak personelin, güvenilir ve nitelikleri yönünden hizmet gereklerine 
uygun olup olmadıkları araştırılacak ve en uygun olanların göreve alınmaları sağlanacaktır. 

Maddenin 3 ncü fıkrasında özel güvenlik teşkilatı personeline ödenecek ücrete ilişkin hükümlere yer veril
miş, çalıştığı kurumca bu personele emniyet hizmetleri sınıfına dahil personele çeşitli kanunlarla tanınan mali 
haklar dikkate alınarak, eşiti emniyet personelinden aşağı olmayacak düzeyde ücret ödenmesi ilkesi benim
senmiştir. Aynı zamanda bir Sosyal güvenlik önlemi olarak, özel güvenlik teşkilatı personelinin görev sırasında 
ve görev nedeni ile yaralanmaları, sakatlanmaları veya ölümleri halinde 3.11.1980 tarih ve 2330 sayılı Nakdi 
Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkındaki Kanunda belirtilen ölçülere göre ilgili kuruluş tarafından tazmi
nat verilmesi ve aylık bağlanması kabul edilmiştir. 

Öte yandan sözkonusu teşkilat personelinin tabi olduğu mevzuat, toplu sözleşme veya hizmet âkitlerinde 
de yaralanma, sakatlanma ve ölüm tazminatları verilmesine ilişkin hükümler bulunabileceği gözönüride tu
tularak, mükerrer ödeme yapılmaması, ancak miktarca yüksek olanın ödenmesi için, 4 ncü fıkra hükmü geti
rilmiştir. 
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Madde 16. — Özel güvenlik teşkilatında çalıştırılacak personele silah kullanma yetkisi dahil, genel zabıta
ya tanınan birçok yetki tanınmış olduğundan, anılan teşkilat personelinde aranacak asgari niteliklerin Ka
nunda gösterilmesi uygun görülmüştür. 

Madde 17. — Bu madde ile personelin eğitiminin özel bir önem taşıdığı dikkate alınarak, eğitimle ilgili 
esas ve usullerin İçişleri Bakanlığınca tespiti öngörülmüştür. 

Madde 18. — Özel güvenlik teşkilatının kuruluş, çalışma ve işleyiş durumlarını denetlemekle yetkili ma
kamlar gösterilmiştir. 

Madde 19. — 16 ncı maddeye göre yapılacak denetim sonunda güvenlik teşkilatlarının işleyişine veya per
sonelin çalışma tarzında görülen aksaklık ve noksanlığın giderilme şekli ile personelin başarılarının değerlen
dirilmesi, kusurlu görülenlerin cezalandırılması ve gerektiğinde güvenlik görevinden alınması yöntemleri sap
tanmaktadır. 

Madde 20. — Kanunun amacının gerçekleştirilebilmesi için özel güvenlik teşkilatı personelinin, görevle
rinden başka bir işte çalıştırılması yasağı getirilmektedir. 

Madde 21. — Özel güvenlik teşkilatı personelinin bu görevleri devam ettiği sürece, sendika, dernek ve 
siyasi partilere üye olamayacakları uygun görülmüş bu yasağa uymayanların ilgili kuruluşça görevlerine son 
Verileceği ilkesi benimsenmiştir. 

Madde 22. — Özel bir kolluk kuruluşu olarak, bu Kanunla görev ve yetkileri saptanan, silah taşıma ve 
kullanma yetkileri de bulunan güvenlik teşkilatı personelinin asıl görevlerini gereği şekilde yapabilmeleri için 
(bunların grevlere ve her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşlerine katılmalarının, katılmaya teşvik edilmelerinin 
ve zorlanmalarının yasaklanması gerekli görülmüştür. 

Madde 23. — Genel gerekçede belirtilen nedenlerle bir kuruluşta özel güvenlik teşkilatı kurulması, kuru
luşların güvenliklerinin sağlanması ihtiyacından doğmaktadır. Bu amacın tahakkuku için o kuruluşun her hal ve 
şart içinde korunması gerektiği şüphesizdir. Bu nedenle bir işyerinde lokavt ilan edilse dahi koruma teşkilatı 
personelinin işten uzaklaştırılması yasaklanmıştır. 

Madde 24. — Kanun hükümlerine uymayana kuruluşların yetkili kişileri hakkında uygulanacak cezalar 
gösterilmektedir. 

Madde 25. — Kanunun 11 nci maddesiyle getirilen, özel kıyafetin, silah ve teçhizatın görev alam içinde gi
yilmesi ve taşınması yasağına aykırı hareket yaptırımı ile ilgilidir. 

Madde 26. — Özel güvenlik örgütü personelinden grev, toplantı ve gösteri yürüyüşlerine katılma yasağı
na aykırı hareket edenler ile lokavt halinde görevden uzaklaştırma yasağına uymayan kuruluş yetkilileri hak
kında uygulanacak ceza gösterilmektedir. 

Madde 27. — Kanunun 20 nci maddesiyle yapılacak grevlere katılmaları ve 21 nci maddesiyle de, ilan 
edilen lokavtta görevden uzaklaştırılmaları yasaklanan güvenlik teşkilatı personelinin bu önlemlerle görevle
rinde devamları ve koruma hizmetlerini sürdürmeleri sağlanmaktadır. Ancak grev ve lokavt hallerinin yarat
tığı nazik durum dikkate alınarak bunların genel kolluğa yardımcı olmak üzere, il valisinin görevlendireceği 
genel kolluk amirinin emrine girerek kuruluş içinde kendilerine verilen görevleri yapmak suretiyle hizmete de
vamları sağlanmıştır. 

Madde 28. — Koruma ve güvenliği sağlama hizmetlerinin kuruluş, görev ve yetki, çalışma şekilleri ve 
denetimleri bakımından standart hale getirilmiş hükümlere göre yürütülmesi, bu Kanunun amacını teşkil et
mektedir. Bu amacın tam olarak gerçekleştirilebilmesi, özel koruma teşkilatı kurulmuş olan kuruluşlarda bu 
hizmetin yeknesak ve icaplara uygun bir tatbikatla yürütülmesine bağlıdır. Bu sebeple uygulamada birlik ve 
bütünlüğü bozmak ihtimalini önlemek üzere bu kuruluşları da diğer kanunlardaki bu konulara ilişkin hü
kümlerin uygulanamayacağı belirtilmektedir. 

Madde 29. — Bakanlar Kurulunca özel güvenlik teşkilatı kurulmasına karar verilen kuruluşlarda mevcut 
olan, koruma hizmet ve teşkilatının yeni kuruluşa intibakı düzenlenmektedir. 

Madde 30, 31. — Yürürlük ve yürütme maddeleridir. 
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İçişleri Komisyonu Raporu 
TC 

Milli Güvenlik Konseyi 20 Mayıs 1981 
İçişleri Komisyonu 
Esas No. : 11147 
Karar No. : 11 

Milli Güvenlik Konseyi Başkanlığına 

«Bazı Kurum ve Kuruluşlann Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkımdaki Kanun Tasarısı», 
bu konuda daha önce vertilen teklifler de dikkate alınarak Komisyonumuzda incelenip görüşülmüştür. 

Yapılan görüşme somumda; tasarınım gerekçesi de dikkatle alınarak 1, 2, 4, 5, 8, 12,, 19, 20, 21, -22, 23, 24, 
25, 27, 28 ve 29 mcu maddeleri aynen kabul edilerek, 29 ncu maddeden sonra Kanunun uygulamasını ko
laylaştırmak ve özellikle bazı konulara açıklık getirilmesini temin amacıyla Kanunun yayımı zihinden itiba
ren 3 ay içerisinde İçişleri Bakanlığımca bir yönetmelıik çıkarılmasını amir bir madde tasarıya 30 nou mad* 
de lolarak eklenmiş ve bu nedenle tasarının 30 ve 31 nci maddeleri 31 ve 32 nci maddeler olarak keza aynen 
kaıbul edilmiştir. 

Amcak : 
•Kamunun uygulanacağı kuruluşların ıbel/irlenmesii sırasında yalnız ilgili bakanlıkların 'değil 'bunun yanımda 

illgüii Kurum ve Kuruluşların görüşlerinin tespit edilmesi yolunda taşanının 3 ncü maddesine 'ilgili bakanlık 
sözcüğünden sonra «Kurum ve Kuruluşların» 'sözcükleri eklenerek ve (c) bendinden sonraki tümcedeki faz
la görülen «ayrıca» kelimesi metlinden çıkarılarak madde yenliden düzenıllönmıiştir. 

özel Güvenlik Teşkilatının kaldırılması hallerini derpiş eden tasarımım 6 ncı maddesinin birimci fıkrasm-
daki ıüç bentten (a) bendi, değişik anlamlara gelmesi ve esasen bir sonraki (b) bendi içerisinde mütalaa edile
bilmesi karşısında kaldırılarak tasanınım (b) bendi (a), (c) bendi ise (b) harfleriyle 2 bent sekilinde düzenlıen-
müş ancak, (a) berildi olarak yenliden düzenlenen 1 nci bende tasarıda öngörülmeyen bir ihtimali karşıilayalbil̂  
mek için «beklenen faydanın sağlanmasii» sözcükleri eklenerek maddeye açıklık getirilmiş ve yeniden dü-
zemlenmiişıtir. 

iözel Güvenlik Teşkilatı 13. Koordinasyon Kuruluna ait 7 inci maddenin gerek başlığı ve gerekse metni içe
risindeki, bu kurulun isminin başındaki «Kuruluşlar» kelimesi çıkarılmak suretiyle sadelik temin edilmiş ve 
madde başlık ve metni yeniden düzenlenmiştir. 

Tasarı içerisinde yeknesaklığı ve tedvin tekniğine uygunluğu temin amacıyla 9 ncu maddedeki bent işa
retlenirden (ç) harfi çıkarılarak buna göre sıralama yapılmış ve yine terim birliğini temin açısından <jb) ben
dindeki «Görev sahaları» tabiri «Görev alanları]» olarak ifade edilmiştir. Diğer yandan (d) bendine, itiba
ren kdlmesinden sonra «emrine girerek» sözcükleri eklenerek maddeye açıklık ve işlerlik kazandırılmaya ça
lışılmış ve madde metni yeniden düzenlenımiştıir. 

Tasarının 10ı mcu maddesinde özel güvenlik teşkilatı personelinin kanunla verilmiş görevlerini yaparlarken 
silah kullanma yetkisi ifade 'edilirken genel, güvenlik kuvvetlerinin silah kullanma yetkisine sahip olacakları 
belirtilmiştir ki bu ifade şekli açık bulunmamıştır. Zira, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları için îç HHzımet 
Kanunu, Jandarma mensupları için jandarma mevzuatında, emniyet mensupları içim Polis Vazife ve Salahi
yeti Kanununda Sıkıyönetim hainde tüm koluk kuvvetleri için değişik nedenlere bağk olarak silah kuian]-
ma yetkileri 'sayılmıştır. Bu nedenle, özel güvenlik teşkilatı personellinin 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahüye-
ti Kanunuma göre silah kullanıma yetkisine sahip olacağıma işaret edilerek bu yetki daha belirli ve açık hale ge
tirilerek madde bu şekliyle yeniden düzenlemeye tabi tutulmuştur. 

Özel güvenlik teşkilatınım görev alanı ile ilgili 11, ncü madde metnindeki «ilgili kuruluşun görüşüne de yer 
verilmek suretiyle» sözcükleri metlinden çıkarılmak suretiyle, o görüşle bağlı olmak gibi yanlış anlamalara se
bebiyet verilmemek istenmiş ve madde buna göre yeniden düzenlenmiştir. 

Tasarının 13 ncü maddesinin 1 nci fıkrası aynen kabul edilmekle beraber, bu teşkilat mensuplarının işçi 
veya memur olarak görev alacakları işyerlıerinim değişik mevzuatlara tabi olan yerler bulunması ve polis teş
kilatı gibi mütecanis bir bünyeye sahip olmaması muvacehesinde rütbe ve unvanı zorunlu kılacak düzenle
melerden kaçınılarak bu personelin kendi tabi bulundukları mevzuat içerisinde görev ifa etmeleri düşünül-
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muş :ancak, (bunlara karşı suç işteyenllerin herhalde devlet memurları aleyhine suç işleyenler gibi cezalandır da-
caklaırı hususu hükme bağlanarak madde bu sekiliyle yeniden kaleme alııımışıtır, 

Tasarının 14 ncü maddesi, yeknesaklığı ve tedvin tekniğine uygunluğu sağlamak amacıyla bent işaretle
rinden (ç) bendi çıkarılarak ve madde metni daha açık hale getirilerek yeniden düzenlenmiştir. 

Tasarının 15 nci maddesinin 1 nci fıkrası özel güvenlik teşkilatı personelinin işçi de olabileceği dikkate 
alınarak «atanır» sözcüğü yerine «göreve alınır» sözcükleri ikame edilerek yeniden kaleme alınmıştır. Bu 
personelin değişik kaynaklardan gelmesi ve her zaman polisin çeşitli derece ve kademelerindeki bir memuri
yetle mukayese imkânının olmaması ve bu kimselerin görev niteliği ve ağırlığının polis göreviyle eşit şart
lar içerisinde mütalaa edilememesi ve de ücrette belirgin farklılığın hu personelin kendi kuruluşları içerisin
de huzursuzluk doğurabileceği dikkate alınarak bu maddenin ücretle ilgili 3 ncü fıkrası metinden çıkarılarak 
bu hususun, bağlı bulundukları kuruluşların mevzuatına ve statüsüne tabi olmaları sağlanmıştır. Madde
nin 4 ncü fıkrasında 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkındaki Kanun ile paralelliği 
sağlamak için «(görev sırasında ve görev sebebiyle» tabirleri yerine «bu Kanunda belirtilen görevlerinden do
layı ya da görevleri sona ermiş olsa bile yaptıkları hizmet nedeniyle», tabirleri ikame edilmiş ve yine adı 
geçen kanundaki esas, ölçü ve usullere atıfta bulunulmuş ve ayrıntının bir yönetmelikle düzenleneceğine işa
ret edilmiş ve keza nakdi tazminatın ilgili kuruluş tarafından ödeneceği, aylıkların ise 'bağlı oldukları Sos
yal Güvenlik Kurumlarınca bağlanacağı açıklığa kavuşturulmuş ve bu şekliyle madde yeniden düzenlenmiş
tir. 

Tasarının 16 ncı madde başlığı madde muhtevasına uygun hale getirilmiş, özel güvenlik teşkilatında ça
lıştırılacak personelde aranacak şartlar arasında bulunan (d) bendindeki hükümlülük halleri polis mesleğin-
deki şartlara uygun olarak daha açık bir şekilde yeniden kaleme alınmış ve yine polis mevzuatına uygun 
olarak; bazı şartlar maddeye ilave edilmiştir. Ayrıca göreve alınmada eskiden güvenlik hizmetinde çalışmak 
bir tercih sebebi sayılarak maddeye bu konuda bir fıkra eklenmiştir. 

Özel Güvenlik teşkilatı personelinin eğitimi ile ilgili tasarının 17 nci maddesi sorumluluğu ve esasların tes
pitini öngörecek şekilde değiştirilerek yeniden düzenlenmiştir, 

Tasarının 18 nci maddesi, Güvenlik Koordinasyon Kurulunun karar organı olmaması ve diğer taraftan 
maddeye hiyerarşiye uygun bir açıklık kazandırmak gibi nedenlerle yeniden düzenlemeye tabi tutulmuştur. 

Tasarının 26 ncı maddesi, ceza hükümlerine ait mutat tekniğe uygunluğu sağlamak için, hapis cezaları pa
ra cezalarından öne alınıp buna göre yazılmak suretiyle yeniden düzenlenmiştir. 

Tasarıya eklenen geçici bir madde ile, özel güvenlik teşkilatı kurulması lüzumlu görülen kuruluşlarda 
mevcut olan koruma personelinin intibakında halen bu hizmetlerde çalışan personel için kanunun 16 ncı 
maddesinin (b) bendindeki ortaokul mezunu olmak şartının aranmayacağı öngörülerek, bu personelin hakla
rı saklı tutulmuştur. 

Raporumuz Milli Güvenlik Konseyinin onayına arz olunur. 

Başkan Başkan Yardımcısı Sözcü Üye 
Muzaffer B AŞK AY NAK Zeki GÜNGÖR Yaşar ÇİFTÇİOĞLU 

Hâkim Tuğgeneral Hv. Hâkim Kd. Alb. Hâkim Kd. Alb. 

Üye Üye Üye 
M. Tevfik ODMAN Necmi ÖZLER Ümit ERDAL 
Dz. Hâkim ön. Yzb. Hv. Hâkim Ön. Yzb. Em. Gn. Md. Asayiş D. Bşk. 

Genkur Adli Müşavirliğinde 

Üye Üye 
Akın ALTINOK Engin DOĞU 

T. Bankalar Birliği Adalet Bakanlığı Kanunlar 
Genel Sekreteri Planlama, Araştırma Gn. Md. 

Başmüşaviri 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Bazı Kurum ve Kurtuşlartn Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanun Tasarısı 

I. BÖLÜM 

Genel Hükümler 
Amaç : 

MADDE li — iMlili eHconorniye veya Devletlin savaş gücüne önemi ölçüde kalkışı bulunan, kısmen veya 
tamamen yıkılmaları, hasara uğratılmalterı veya geçici bir zaman için dahi olsa çalışmadan alıkonulmaları, 
ülke güvenflliği, üflke ekonomisi veya toplum hayatı bakımından olumsuz neticeler yaraıtacak, kamuya veya 
özel kişilere ait kurum ve kuruluşların sabotaj, yangın, hırsızlık, soygun, yağma yakma ve zorla 'işten alıkoy
ma giıbi tefaıdüt, tehlike veya tecavüzlere karşı korunmasında ve güvenlilerimin sağlanmasında bu Kanun hü
kümleri uygulanır. 

Askeri ve emniyet teşklilâtıma ait kurum ve kuruluşların korunmaları özel mevzuatıma tabidir. 

Kapsam : 

MADDE 2. — 'Bu Kanun hükümlerine göre korunacak ve güvenlikleri sağlanacak olan yerler, birinci 
madldede betörienen özell'iMeri taşıyan ticari, sınai ve zirai kurum ve kuruluşların ve bunlara ait fabrika, atöl
ye, işyeri, baraj, enerji santralı, rafineri, enerji nakil hatları, akaryakıt nakil - depolama - yükleme tesisleri, 
kömür, petrol ve maden işletmeleri, radyo, televizyon ve telsiz verici istasyonları, her nevi ulaştırma ve ha
berleşme yapı ve tesisleri ile eğitim ve öğretim yapılan, tarihi eserler, ören yerleri, sitter açık ve kapalı mü
zeler ve turistik tesislerdir. 

Yukarıda belirtilen yerler bu Kanunda «kuruluş» deyilmü ile anl'atıimflıştr. 

Bu Kanunun Uygulanacağı Kuruluşların Belirlenmesi : 

MADDE 3. — İkinci madde kapsamına giren kuruluşlıardan hangilerinin güvenliklerinin bu Kanun hü
kümlerine göre sağlanacağı, bu kuruluşların özellikleri gözönünde tutulmak suretiyle, ilgili bakanlıklarm gö
rüşleri de aünarak, İçişleri Bakanlığının önerisi üzerine Bakanlar Kurulunca kararlaştırılır. 

Bu kararda, koruma ve güvenliğin sağlanmasının : 
a) Kuruluş bünyesinde özel güvenlik teşkilatı kurdurularak; mt;| 
ib) Sadece özel güvenlik önlemleri aldırmak suretiyle mi; 
c) Her ilki yöntemin foMikte uygulanması suretiyle imi; 
Yapılacağı ayrıca beürtifc 
Yukarıda (b) bendinde sözü geçen özel güvenlik önlemlerinin neler olacağı, kuruluşların özellikleri göz-

önüne alınarak İçişleri Bakanlığınca tespit edilir, 

Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi : 

MADDE 4. — Bakanlar Kurulunun 3 ncü madde hükümlerine göre vereceği karar üzerine, İçişleri Ba
kanlığı tarafından saptanacak süre içinde ilgili kuruluşun, kararda 'belirtilen yükümlülükleri yerine getirmesi 
zorunludlur. Haklı nedenlerin mevcudiyeti halinde de süre, ilgilinin müracaatı üzerine İçişleri Bakanlığı tara
fından! uzatılabilir^ 

Bu yükümlülüklerle İlgili bütün masraflar ilgili kuruluşça karşılanır.; 

Fiziki ve Diğer Ek Önlemler Aldırma Yetkisi : 

MADDE 5. — İçişleri Bakanlığı Veya Bakanlığın onaylaması koşulu ile valiler, özel güvenlik teşkilatının 
kurulduğu kuruluşlarda, koruma ve güvenlik hizmetlerinin daha etkin olarak yürütülmesini sağlayıcı fiziki ve 
diğer (ilave önlemleri aldırmaya ve gerektiğinde koruma hizmetlerimi geçici olarak kısmen veya tamamen genel 
Kolluk kmvvetlernıe yaptırmaya yetkilidirler. 
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İÇİŞLER! KOMİSYONU METNİ 

Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanun Tasarısı 

1. BÖLÜM 

Genel Hükümler 

MADDE 1. — Tasarının birinci maddesi aynen benimsenmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının ikinci maddesi aynen benimsenmiştir. 

Bu Kanunun Uygulanacağı Kuruluşların Belirlenmesi : 

MADDE 3. — İkinci madde kapsamına giren kuruluşlardan hangilerinin güvenliklerinin bu Kanun hüküm
lerine göre sağlanacağı, bu kuruluşların özellikleri göz önünde tutulmak suretiyle, ilgili bakanlık, kurum ve ku
ruluşların görüşleri de alınarak, İçişleri Bakanlığının önerisi üzerine Bakanlar Kurulunca kararlaştırılır. 

Bu kararda, koruma ve güvenliğin sağlanmasının : 
a) Kuruluş bünyesinde özel güvenlik teşkilatı kurdurularak mı; 
b) Sadece özel güvenlik önlemleri aldırılmak suretiyle mi; 
c) Her iki yöntemin birlikte uygulanması suretiyle mi; 
Yapılacağı belirtilir. 
Yukanda (b) bendinde sözü geçen özel güvenlik önlemlerinin neler olacağı, kuruluşların özellikleri gözönü-

ne alınarak İçişleri Bakanlığınca tespit edilir. 

MADDE 4. — Tasarının dördüncü maddesi aynen benimsenmiştir. 

MADDE 5. — Tasarının beşinci maddesi aynen benimsenmiştir. 
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(Hükümetin Teklifi) 

Özel Güvenlik Teşkilatının Kaldırılması : 

MADDE 6i — Özel güvenik teşkilatı : 
a) Hamgli sebeple olursa olsun, görevimi yapamaz hale; gelmesi; 
b) Görev konuşunum veya (maksadının ortadan kalkması; 
c) Ortaya çıkan yeni santiar nedeniyle veya rnlilli gü'venlük gereği alarak koruma görevinin kolluk kuv

vetlerince yürütülmesinin zorunlu görülmesi hallerinde; 
Kuruluşunda uygulanan uisulle ortadan kaldırılır. 
Bu hallerde özlet güvenik teşkilatı personellinin durumu, kuruluş lile aralarında mevcut statüye göre tayin 

ölümur.; 

Kuruluşlar Özel Güvenlik (Teşkilatı İl Koordinasyon Kurulu : 

MADDE 7. — Bu Kanunun il çeıvresinde uygulanmasını izlemek, il düzeyinde koordinasyonu sağlamak, 
mahallin ve kuruluşun özeliklerine göre alınmasına gerek duyulan önlemSeni tespit ederek yetkili mercilere 
önermek üzere, her ilde validün veya görevlendireceği valti muavininin başkanlığım'da il garnizon komutan
lığı temsilcisi, i:l savcısı, il jandarma alay komutanı, il emniyet müdürü, o İlde kuruluşu varsa MîıT temsilcisi 
ve gerektiğiride valilikçe belirlenecek diğer kuruluş temsildlerinin 'katılmasıyla «Kuruluşlar Özel Güven
lik Teşkilatı ti Koordinasyon Kurulu» oluşturulur. îl Koordinasyon Kuruluna lüzum görüldüğü takdirde 
ve Ikendi güveniğİ ile ilgili (konularda alakalı kuruluşun yetkili temsilcisi geçici üye olarak valinin daveti üze
rine kafalara^ 

Kurulca alınan kararlar içişleri Bakanlığına bindirilir. 

II. BÖLÜM 

Teşkilat ve Personel 

Özel Güvenlik Teşkilatının Niteliği : 

MADDE 8â — Özel güvenik teşkilatı, bağlı olduğu kuruluşu bu Kamum hükümleri dairesinde korumak 
ve güvenliğini sağlamakla görevli ve yetkileri bu Kanunla sınırlı özel bir kolluk kuvvetidıir 

Görev ve Yetkileri : 

MADDE 9̂  — Özel güvenlik teş'kilatımn görevleri ve yetlkileri şunlardır : 
a) Kuruluşu, sabotaj, yangın, hırsızlık, soygun, yağma ve yıkma, zorla işten alıkoyma gibi her çeşit teh

dit, tehlike ve tecavüze karşı korumak; 
lb) Görev sahaları (içirikte işlenmiş veya işlenmekte olan suçları »derhal genel kolluk kuvvetlerine bildir

mekle beraber, genel kolluk kuvvetleri gelinceye kadar sanıkları yakalamak ve gözaltına almak; 

c) Delilleri muhafaza etmek; 
ç) Genel kolluk kuvvetleriniin işe el koymasından itibaren ona yardımcı olmak; 
d) Koruma <ve güvenlik hizmetlerimin gerektirdiği düğer önlemleri alimalk; 
e) Sivil Savunma Teşkilatıma görevlerinim yerine getirilmesinde yardımcı olmak; 

Silah Taşıma ve Kullanma Yetkisi : 

MADDE 10}. — Özel güvenlik teşkilatı personeli, görev alanları içinde bu Kanunla verilmiş görevlerini 
yapanken silah taşıma ve genel1 güvenlik kuvvetlerinin haiz olduğu silah kullanma yetkisine sahiptir. 
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(İçişleri Komisyonu Metni) 

Özel Güvenlik Teşkilatının Kaldırılması : 

MADDE 6. — Özel Güvenlik Teşkilatı : 
a) Görev konusunun veya maksadının ortadan kalkması veya beklenen faydanın sağlanamaması; 
b) Ortaya çıkan yeni şartlar nedeniyle veya milli güvenlik gereği olarak koruma görevinin kolluk kuv

vetlerince yürütülmesinin zorunlu görülmesi; 
Hallerinde kuruluşunda uygulanan usulle ortadan kaldırılır. 
Bu hallerde özel güvenlik teşkilatı personelinin durumu, kuruluş ile aralarında mevcut statüye göre tayin 

olunur. 

Özel Güvenlik Teşkilatı İl Koordinasyon Kurulu : 

MADDE 7. — Bu Kanunun il çevresinde uygulanmasını izlemek, il düzeyinde koordinasyonu sağlamak, 
mahallin ve kuruluşun özelliklerine göre alınmasına gerek duyulan önlemleri tespit ederek yetkili mercilere 
önermek üzere, her ilde valinin veya görevlendireceği vali muavininin başkanlığında il garnizon komutan
lığı temsilcisi, il savcısı, il jandarma alay komutanı, il emniyet müdürü, o ilde kuruluşu varsa MİT temsilcisi 
ve gerektiğinde valilikçe belirlenecek diğer kuruluş temsilcilerinin katılmasıyla «Özel Güvenlik Teş
kilatı İl Koordinasyon Kurulu» oluşturulur. İl Koordinasyon Kuruluna lüzum görüldüğü takdirde 
ve kendi güvenliği ile ilgili konularda alakalı kuruluşun yetkili temsilcisi geçici üye olarak valinin daveti üze
rine katılabilir. 

Kurulca alınan kararlar İçişleri Bakanlığına bildirilir. 

II. BÖLÜM 

Teşkilat ve Personel 

MADDE 8. — Tasarının sekizinci maddesi aynen benimsenmiştir. 

Görev ve Yetkileri : 

MADDE 9. — Özel güvenlik teşkilatının görevleri ve yetkileri şunlardır :, 
a) Kuruluşu, sabotaj, yangın, hırsızlık, soygun, yağma ve yıkma, zorla işten alıkoyma gibi her çeşit tehdit 

tehlike ve tecavüze karşı korumak; 
b) Görev alanları içinde işlenmiş veya işlenmekte olan suçları derhal genel kolluk kuvvetlerine bildir

mekle beraber, genel kolluk kuvvetleri, gelinceye kadar sanıkları yakalamak ve gözaltına almak; 

c) Delilleri muhafaza etmek; 
d) Genel kolluk kuvvetlerinin işe el koymasından itibaren emrine girerek ona yardımcı olmak; 
e) Koruma ve güvenlik hizmetlerinin gerektirdiği diğer önlemleri almak; 
f) Sivil Savunma Teşkilatına görevlerinin yerine getirilmesinde yardımcı olmak; 

Silah Taşıma ve Kullanma Yetkisi : 

MADDE 10. — Özel güvenlik teşkilatı personeli, görev alanları içlinde bu Kanunla verilmiş görevlerini 
yaparken silah taşıma ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanununa göre silah kullanma yetkisine sa
hiptir. 
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(Hükümetin Teklifi) 

Görev Alanı ; 

MADDE 11'. — Özel güvenlik teşkilatının görev alamı, ilgili kuruluşun yerleşme sahasıdır. Lüzumu ha
linde bu alan, iilgilli kuruluşun görüşüne de yer verilmek suretiyle, o kurlusun bulunduğu ilin güvenlik koor
dinasyon kurulunca genıişletüüebilıir. 

Kıyafet ve Teçhizat : 

MADDE 12i — Özel güvenlik teşkilatı personelimin İçişleri Bakanlığınca saptanan özel kıyafetleri ile si
lahtan, teçhizat, amaç ve gereçleri bağlı oldukları kuruluş tarafından temin edilir, sağlam ve işler halde bulun
durulur, görev süresi dışındaki zamanlarda bu kuruluş tarafından muhafazası sağlanır. 

Özel güvenlik teşkilatı mensupları özel Ikıyafeetlerini, silah ve teçhizatını ancak ıgörev alanları içinde ve
ya görev dışarıda sürdürülüyorsa, görev süresince dışarıda da giyebilir ve taşıyabilirler. 

Ceza Uygulanmasında Görevin Niteliği : 

MADDE 13. — Özel güvenlik teşkilatında görevli olanlar Türk Ceza Kanununun uygulanmasında memur 
sayılırlar. 

Görevleri sırasında veya görevlerine bağlı olarak hunlara karşı işlenmiş suçlar, rüitlbe ve unvanlarına göre 
genel kolluk amir ve memurlarına karşı işlenmiş gibi cezalandırıîtrlar., 

Personel ve Bulundurulacak Silah Sayısının Tespiti : 

MADDE 14. — Her kuruluşun öızel güvenlik teşkilatında çalıştırılacak personel ve bulundurulacak si
lah sayısı, kuruluş ilgililerinin görüşleriine de yer vermek suretiyle, o kuruluşun bulunduğu ilin güvenlik 
koordinasyon kurulunca belirlenir ve içişleri Bakanlığının onayına sunulur. 

Bu belirleme sırasında milli ekonomiye savaş gücüne ve toplum hayatına tesiri ve katkısı bakımından ku
ruluşum : , 

a) Önemi,! 
!b) Çalışanlarının sayısı, 
c) Kapasiteli, ürettiği madde veya gördüğü hizmetin cins ve niteliği bakımından özelliği, 
ç) Bulunduğu yerin coğrafi ve topografik şartları ve korunması gerekli alanı, 
d) Büyük merkezlere uzaklığı ile ulaşım ve haiberleşme imkânları» 
e) ÖVMi olanakları ve uygulamakta olduğu güvenlik önlemleri,- gibi hususlar gözönünde bulundurulur. 

Personelin Atanması, Statüsü ve Özlük Hakları : 

'MADDE 15. — Özel güvenlik teşkilatına alınması ilgili kurluşça istenen personel hakkında Emniyet 
Müdürlüğünce gerekli güvenlik soruşturması yapıldıktan sonra uygun görülenler valiliğin tasvibi üzerine ku
ruluşça atamın. 

Özel güvenlik teşkilatında görevli personel, statü ve özlük hakları bakımından, genel olarak bağlı bu
lundukları kuruluşun mevzuatına tabidir. 

Bu personele, çalıştıkları kurumca, emniyet hizmetleri sınıfı mensuplarına çeşitli kanunlarla tanınan mali 
haklar dikkatte ahnaralk, aynı durumdaki emniyet personelinden aşağı olmayacak seviyede ücret verilir. 

Bu personelin, görev sırasında ve görev sebebiyle yaralanma, sakatlanma veya ölümleri halinde, 
3.İİİ.1980 tarih ve 233Û sayılı, Nakdi Tazminat ve Aykfc Bağlanması Hakkındaki Kanunda gösterilen esas 
Ve ölçülere göre iilgiili kuruluş tarafından nakdi tazminat ödenir ve aylık bağlanır. 

Ancak, personelin tabi olduğu mevzuatta, toplu sözleşme veya hizmet â'kitlerinde güvenlik göreviyle il
gili olarak meydana gelelbiılecek yaralanma sakatlanma ve ölüm baterinde tazminat ödeinımesi öngörülmüş ise, 
mükerrer ödeme yapılmaz, müktarca yüksek olan ödenir. 
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(İçişleri Komisyonu Metni) 

Görev Alanı : 

MADDE 11. — Özel güvenlik teşkilatının'görev alanı, ilgili kuruluşun yerleşme sahasıdır. Lüzumu ha
linde bu alan, o kuruluşun bulunduğu ilin güvenlik koordinasyon kurulunca genişletilebilir. 

MADDE 12. — Tasarının onikinci maddesi aynen benimsenmiştir. 

Ceza Uygulanmasında Görevin Niteliği : 

MADDE 13. — Özel Güvenlik Teşkilatında görevli olanlar Türk Ceza Kanununun uygulanmasında me
mur sayılırlar. 

Bunlara karşı görenleri sırasında veya görevlerine bağlı olarak suç işleyenler Devlet memurları aleyhine 
suç işlemiş gibi cezalandırılırlar. 

Personel ve Bulundurulacak Silah Sayısının Tespiti: 

MADDE 14. — Her kuruluşun özel güvenlik teşkilatında çalıştırılacak personel ve bulundurulacak silah 
sayısı, kuruluş ilgililerinin görüşleri de alınarak, o kuruluşun bulunduğu ilin güvenlik koordinasyon kurulunca 
belirlenir ve İçişleri Bakanlığının onayına sunulur. 

Bu belirleme sırasında milli ekonomiye, savaşgücüne ve toplum hayatına tesiri ve katkısı bakımından ku
ruluşun : 

a) Önemi, 
b) Çalışanlarının sayısı, 
c) Kapasitesi, ürettiği madde veya gördüğü hizmetin cins ve niteliği bakımından özelliği, 
d) Bulunduğu yerin coğrafi ve topoğrafik şartları ve korunması gerekli alanı, 
e) Büyük merkezlere uzaklığı ile ulaşım ve haberleşme imkânları, 
f) Mali olanakları ve uygulamakta olduğu güvenlik önlemleri, 
Gîbi hususlar gözönünde bulundurulur. 

Personelin Atanması, Statüsü ve Özlük Hakları : 

MADDE 15. — Özel güvenlik teşkilatına alınması ilgili kuruluşça istenen personel hakkında Emniyet 
Müdürlüğünce gerekli güvenlik soruşturması yapıldıktan sonra uygun görülenler valiliğin tasvibi üzerine ku
ruluşça göreve alınır. 

Özel güvenlik teşkilatında görevli personel, statü ve özlük hakları bakımından, genel olarak bağlı bulun
dukları kuruluşun mevzuatına tabidir. 

özel güvenlik teşkilatı personelinin, bu kanunda belirtilen görevlerinden dolayı ya da görevleri sona ermiş 
olsa bile yaptıkları hizmet nedeniyle yaralanma, sakatlanma veya ölmeleri halinde, 2330 sayılı Nakdi Tazmi
nat ve Aylık Bağlanması Hakkındaki Kanun ile bu kanuna ilişkin yönetmelikte gösterilen esas, ölçü ve usule 
göre ilgili kuruluş tarafından nakdi tazminat ödenir ve bağlı oldukları sosyal güvenlik kurumunca aylık 
bağlanır. 

Ancak, personelin tabi olduğu mevzuatta, toplusözleşme veya hizmet akitlerinde güvenlik göreliyle ilgili 
olarak meydana gelebilecek yaralanma, sakatlanma ve ölüm hallerinde tazminat ödenmesi öngörülmüş ise, 
mükerrer ödeme yapılmaz, miktarca yüksek olan ödenir. 
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(Hükümetin Teklifi) 

Personel ve Buludurulacak Silah Sayısının Tespiti : 

MADDE 16. — Özel güvenlik teşkilatında çalıştırılacak personellin :' 
a) Türk vatandaşı olması, 
b) En az ortaokul mezunu 'bulunması, 
c) ;Püli askerlik hizmetini yapmış olması, 
d) Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veya yüz kızartıcı bir fiiliden dolayı hapis cezası ile hükümlü 

bulunmaması,, 
e) Görevlini yapmasına enlgel olabilecek vücut veya alkil hastalığı veya vücut sialfcaitlığı iıle özürü bulun

maması, 
Şarttır, 

Eğitim : 

MADDE 17. — Özel güvenlik teşkilatı perisonelinin eğitim esasları İçişleri iBakatnİığınca tespit edilir. 

III. BÖLÜM 

Denetim 

Denetleme : 

İMADDE 18. — Valiler, bizzat veya İl Jandarma Alay Komutlanlığı Veya İl Emniyet Müdürlüğü aracı
lığı ile, bu Kanun hükümlerinin ve İl Güvenlik Koorditniasyon Kurulu Kararlarının tam olarak, yerline getiri
lip getirilmediğini ve özel ıgüivenliik teşkilatının çalışma ve işleyiş durumlarını her zaman dmetletebilirler. 

İl Jandarma Alay Komutanları ve İl Emniyet Müdürleri kendi soramiuluk belgelerinin sınırları 'içinde 
bulunan ve bu Kanun kapsamına alınan kuruluşların özel güvenlik teşkilatını denetim ve gözetim altında 
faulundura'rlar.j , 

içileni 'Bakanlığı, gerekli gördüğü hallerde, bu Kanun hükümlerinim gereken şekilde yerine getirilip ge
tirilmediğini ıtespit etmek üzere kuruluşları denetfetebiliıri 

Diğer kanunlar ile mülki idare amirlerine ve özel mevzuatı ile de o kuruluşun yetkililerine ıtanınian de
netleme hakkı saklıdır. 

Denetim Sonucuna Göre Alınacak Önlemler : 

MADDE 19. — Denetim sonunda : 
a) Koruma ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesine esas teşkil edecek tesis, silah, teçhizat, vasıta ve 

aletlerle benzeri hususlarda Itesplit edilen aksaklık ve noksanlıkların beli süre içinde düzeltilmesi ve gideril
mesi kuruluşun yetkililerine bildirilir. Kuruluş yetkililerince, bu aksaklık ve ndksanlıfcların verilen süre için* 
de gilderilmesâ veya tamamlattırılması zorunludur. 

b) Tultum ve davranışları sebebiyle cezalandırılmaları ücabeden veya görevlerindeki başarılarından ötürü 
ödül verilmesi ulygun görülen personelin durumu kuruluş yetkililerine bildirilir. ©unlar hakkında o kurulu
şun statüsünde ibeffiırtilen usullere göre 'gerekli işlem yapılma 

Milli Güvenlik Konseyi ı(S. Sayısı : 202) 
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(İçişleri Komisyonu Metni) 

Personelde Aranacak Şartlar : 

MADDE 16. — Özel güvenlik teşkilatında çalıştırılacak personelde aşağıdaki şartlar aranır : 
a) Türk vatandaşı olmak, 
b) En az ortaokul mezunu bulunmak, 
c) Askerlik hizmetini tamamlamış olmak, 
d) Ağır veya taksirli suçlar hariç olmak üzere altı aydan fazla hapis yahut affa uğramış olsa bile zim

met, ihtilas, irtikap, rüşveit, hrrsızlılk, dolandırıcılık, sahtekârlık, emniyeti suiistimal, hileli iflas gibi yüz kızar
tıcı bir fiilden dolayı hükümlü bulunmamak, 

e) Kamu haklarından kısıtlı olmamak, 
f) Yasa dışı ideolojik amaçlı faaliyetlere, anarşi ve terör eylemlerine herhangi bir suretle karışmamış 

veya 'katılmaımış olmak, 
g) Yapılacak soruşturma sonucu, -başvurma tarihine göre son beş yıl içinde herhangi bir siyasi partiye 

üye olmamak veya siyasi partinin organları veya bağlı kuruluşlarında görev yapmamış bulunmak, 
h) Görevini yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut salkatlığı ile özürü /bulun

mamak. 
Yulkarıdaki şartları haiz olanlar için, daha önce güvenlik hizmetlerinde çalışmış olmak göreve alınmada 

tercih sebebi sayılır. 

Eğitim : 

MADDE 17. — Özel güvenlik teşkilatı personelinin eğitim sorumluluğu İçişleri Bakanlığına ait olup, esas
ları bu Bakanlikça hazırlanacak bir yönetmelikle tespit edilir. 

III. BÖLÜM 

Denetim 

Denetleme : 

MADDE 18. — içişleri Bakanlığı, bu Kanun hükümlerinin gereken şekilde yerine getirilip getirilmedi
ğini ve özel güvenlik teşkilatlarının çalışma ve işleyiş durumlarını Valiler, İl Jandarma Alay Komutanlığı 
veya İl Emniyet Müdürlüğü aracılığı ile her zaman denetletebilir. 

İl Jandarma Alay Komutanları ve İl Emniyet Müdürleri İçendi sorumluluk bölgelerinin sınırları içinde 
bulunan ve bu Kanun kapsamına ahnan kuruluşların özel güvenlik teşkilatını denetim ve gözetim altında bu
lundururlar. 

Diğer 'kanunlar ile mülki idare amirlerine ve özel mevzuatı ile de o kuruluşun yetkililerine tanınan denet
leme hakkı saklıdır. 

MADDE 19. — Tasarının ondokuzuncu maddesi aynen benimsenmiştir. 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 202) 
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(Hükümetin TöklMi) 

c) Özel güvenlik teşkilatında görevli personelden, hizmeti yürütmede fcifayelsizİklerıi veya bu hizmetin 
mahiyetine uygun olmayan davranıştan nedeniyle çalışmaları uygun görülmeyenler kuruluşun yetkililerine bil
dirilir. Kuruluş yetkileri bu kimseleri güvenlik görevinden ımılkjtoiştırrflak meefouriyetindedlMer, 

IV. BÖLÜM 

Yasaki Hulkiümİer 

Görev Dışında Çalıştırılma Yasağı : 

MADDE 20. — Özel güvenlik teşkilatı personeli, kanunlarda öngörülen haller dışında, bu Kanunla gös
terilen görevlerinden başka Ibir işte çalıştırılmazlar. 

Sendika, Dernek ve Siyasi Partilere Girme Yasağı : 

MADDE 21. — özel güvenlik teşkilatı personeli, sendika, dernek ve siyasli partilere üye olamazlar. Bu 
yalağa uymayanların görevlerine ilgili kuruluşça son verür. 

Grevlere, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşlerine Katılma Yasağı : 

MADDE 22. — Özel (güvenlik teşkilatı personeli, grevlere ve her türlü toplantı veya gösteri yürüyüşle
rine, hiçbir şekilde katılamaz ve katılmaya teşvik edilemez ve zc^anamazîari 

Lokavt Halinde Görevden Uzaklaştırma Yasağı : 

MADDE 23, — Özel güvenlik teşkilatı personeli, lokavt dolayısıyla işten uzaMaştırıiamazlar,. 

V. BÖLÜM 

Ceza Hükümleri 

Kuruluş Yetkililerine İlişkin Cezalar : 

MADDE 24. — Bakanlar Kurulunca özel güvenlik teşkilatı kurulmasına karar veriden kuruluşlarda bu 
Kanunun :, 

a) 4 ncü maddesi gereğince İçişleri Bakanlığınca verilecek süre üçiinde özel güvenlik teşkilatı kurmayan 
veya özel güvenlik önlemlerini tesis etmeyen ya da '5 nci maddesine göre fiziki ve ek önlemler alınması hu
susunda yapılacak tebligatla uymayan kuruluşların, statülerine göre yetkili kişileri hakkında 3Q 000 liradan 
100 000 liraya kadar ağır para cezasına hükmolunur. 

Bu kişilerin, cezayı gerektiren eylemlerinin sapıtanma&ı tarihinden itibaren 4 ncü madde gereğince daha 
önce verülen süre kadar ek Ibir süre içinde yükümlülüklerini yerine getirmemeleri hainde, haklarında 6 aydan 
1 yıla kadar hapis cezası hükımolunur. 

b) Bu Kanunun 14 ncü maddesine göre il güvenlik koordinasyon kurulunca saptanan ve ilgili kuruluşa 
bildirilen sayıda personel istihdam etmeyen veya tespit edilen silahları sağlamayan ya da 19 ncu maddesinde 
yer alan denetim sonuçlarına göre yükümlülüklerini yerine getirmeyen kuruluşlara statülerine göre yetkili 
kişileri hakkında 10 000 ifadan 50 000 İraya kadar ağır para cezasına ve tdkerrürü hainde 3 aydan 6 aya 
kadar hapis cezasına hükmolunur. 

c) Bu Kanunun 20 nci maddesine aykırı hareket eden kuruluşların, statülerine göre yetkili kişileri hak
kında 5 000 İradan 25 000 İraya kadar ağır para cezası, tdkerrürü halinde 2 aydan 6 aya kaldar hapis ce-
zaisu hükm'c4ünur.j 
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IV. BÖLÜM 

Yasak Hükümler 

MADDE 20. — Tasadının yirminci maddesi aynen benimsenmiştir. 

MADDE 21. — Tasarmm yirmibirinci maddesi aynen benimsenmiştir. 

MADDE 22. — Tasarının yirmüMnci maddesi aynen benimsenmiştir. 

MADDE 23. — Tasarmm yinmüçünoü maddesi aynen benimsenmiştir, 

V. BÖLÜM 

Ceza Hükümleri 

MADDE 24. — Taşanımı yirmidördüncü maddesi aynen benimsenmiştir. 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 202) 
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özel Güvenlik Personeline İlişkin Cezalar : < 

'MADDE 25^ — Bu Klnunura 12 nüi maddesinin 2 nci fikrasına aykırı olarak özel kıyafetleriyle görev 
alanı dışına çıkanlar veya sülalMaonı görev alanı dışında taşıyanlar, silahların ve bunlara ait cephanelerin 
(herhangi bir sekide bankalarının eline geçmesine sebep olanlar, (fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmediği 
(takdirde 6 aydan 1 yıla (kadar hapis cezası 'ile cezalandırılırlar, Hükmünün kesiinleşm'esli üzerine 'bu şahısların 
görevlerine son verilir, 

22 ve 23 ncü Maddelere Aykırı Hareketlere İlişkin Cezalar : 

MADDE 26. — Bu Kanunun 22 nci maddesine aykırı hareket edenler hakkında 5 000 liradan 50 OlODı li
raya kadar ağır para cezası öle Ibirlklte 6 ayıdan 1 yıla kadar hapis cezasınla hükmolunur. Hükmün kesinleş
mesi üzerine bu şahısların görevlerine son verilir. 

Bu kanunun 23 noü maddesine aykırı hareket edenler (hakkında 5 000 liradan 50 000 liraya kadar ağır 
para cezası ile birlikte 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezasına hükmolunur,/ 

VI, BÖLÜM 

Çeşitli Hükümler 

Grev ve Lokavt Halinde Görevlendirme : 

MADDE 27j — özel güvenlik teşkilatı personeli, bağlı (bulundukları kuruluşta grev veya lokavt uygulan
ması haillerinde, genel kolluk kuvvetlerine yardımcı olmak üzere, il valisinin görevlendireceği genel zabıta 
amirinin emrine (girer ve kuruluş içinde kendilerine verilecek görevleri yapar^ 

Uygulanmayacak Hükümler : 

M'ADDE 28. — Bu Kanuna göre tayin edilen esas, şart ve usulere uygun tarzda özel güvenlik teşkilatı 
kurulacak olan (kuruluşlar için diğer kanunlardaki bu 'konulara ilişkin hükümler uygulanmaz. 

İntibak Durumu : 

MADDE 29. — Bu Kanuna göre Bakanlar Kurulu kararı ile özel güvenİk teşkiaUtı kurulması lüzumlu 
görülen kuruluşlarda mevcut olan koruma hizmeti ve teşkilatı, İçişleri Bakanlığınca tayin edilecek süre için
de bu Kanunun hükümlerine uygun hale getirilir. 
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MADDE 25. — Tasarının yirmibeşinci maddesi aynen benimsenmiştir. 

22 ve 23 ncü Maddelere Aykırı Hareketlere İlişkin Cezalar : 

MADDE 26. — Bu Kanunun 22 nci maddesine aykırı hareket edenler hakkında 6 aydan 1 yıla kadar 
hapis ve 5 000 liradan 50 000 liraya kadar ağır para cezasına hükmolunur. Hükmün kesinleşmesi üzerine 
bu şahısların görevlerine son verilir. 

Bu Kanunun 23 ncü maddesine aykırı hareket edenler hakkında 6 aydan 1 yıla kadar hapis ve 5 000 lira
dan 50 000 liraya kadar ağır para cezasına hükmolunur. 

VI. BÖLÜM 

Çeşitli Hükümler 

MADDE 27. — Tasarının yirmiiyedinci maddesi aynen 'benimsenmiştir. 

MADDE 28. — Tasarının yirmisekiizinci maddesi aynen benimsenmiştir. 

MADDE 29. — Tasarının yirmidKjıkuzuncu maddesi aynen benimsenm'iştir. 

Yönetmelik : 

MADDE 30. — Özel Güvenlik Teşkilatı personelinin silah, mermi, teçhizatının ilgili kuruluşlarca ne su
retle temin edileceği, bunların menşei, cins ve sayıları, kullanış şekil ve şartları ile özel güvenlik teşkilatının 
kaldırılması halinde sözkonusu silah, mermi ve teçhizatın hangi meöilere ne şekil ve şartlarla devir ve tes
lim edileceği ve bu konudaki denetim; özel güvenlik teşkilatı personelinin eğitimi; özel güvenlik teşkilatı
nın bağlanacağı birimlerin tespiti, görev alanlarının belirlenmesi ve geüştMlmesi ve bu teşkilatın denetimine 
ilişkin esas ve usuller İle kanunun uygulanmasına ilişkin diğer hususlar, bu kanunun yayımı tarihinden iti
baren üç ay içinde İçişleri Bakanlığınca çıkarılacak bir yönetmelikle saptanır. 

GEÇİCİ MADDE — Bu Kanuna göre usulüne uygun olarak özel güvenlik teşkilatı kurulması lüzumlu 
görülen kuruluşlarda mevcut olan personelin yeniden göreve alınmasında, bu Kanunun 16 ncı maddesinin 
(b) bendindeki öğrenim şartı aranmaz. 
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Yürürlük : 

MADDE 30. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme : 

MADDE 31. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür, 

Başbakan 
B. Ulusu 

10 , 2 . 1981 

Devlet Bak. - Başbakan 
Yrd. 

Z. Baykara 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. M. N. Özdaş 

Dışişleri Bakanı V. 
/. Öztrak 

Ticaret Bakanı 
K. Cantürk 

Tanm ve Orman Bakanı 
Prof. Dr. S. Özbek 

Turizm ve Tanıtma Bakanı 
/. Evliyaoğlu 

Devlet Bak. - Başbakan 
Yrd. V. 

K. Erdem 

Adalet Bakanı 
C. Menteş 

Maliye Bakanı 
K. Erdem 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. 1. Öztrak 

Milli Savunma Bakanı 
Ü. H. Bayülken 

Milli Eğitim Bakanı 
H. Sağlam 

Sağlık ve Sos. Yrd. Bakanı Gümrük ve Tekel Bakanı 
Prof. Dr. N. Ayanoğlu R. Baturalp 

Çalışma Bakanı 
Prof. Dr. T. Esener 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
S. Kocalopçu 

tmar ve Jskân Bakanı Köy tşleri ve Koop. Bakanı 
Dr. Ş. Tüten M. R. Güney 

Devlet Bakanı 
M. Özgüneş 

İçişleri Bakanı 
S. Çetiner 

Bayındırlık Bakanı 
Dr. T. Önalp 

Ulaştırma Bakanı 
İV. Özgür 

Enerji ve Tabii Kay. Bak. V. 
M. R. Güney 

Gençlik ve Spor Bakanı 
V. Özgül 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
S. Side 

Kültür Bakanı 
C. Baban 
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MADDE 31. —- Tasarının otuzuncu maddesi otuzbirinoi madde olarak aynen benimsenmiştir. 

MADDE 32. — Tasarının ötuzbArinci maddesi otuzikinci madde olarak aynen benimsenmiştir. 

• •«>»• ^>m<^ • « < • • • • 
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MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 220 

1086 Sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesi, Bu Kanuna Yeni Maddeler Eklenmesi 
ve 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun Bir Maddesinde Deği
şiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu 

Raporu. (1 /178) 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 8 Mayıs 1981 
Tetkik Dairesi Bakanlığı 

Sayı: 101-838/03587 

MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Adalet Bakanlığınca Jıazırflaüılatt ve Başlkaınhğmızıa arzı Bakanlar Kurulunca 30.4.1981 darüMnde kiaırıarliaş-
tırılan «10*86 sayılı Hukjuik UısuHü Muhakemeleri Ktaınununuııı Bazı Maddelerinin Degiştinömıesli, Bu Kıaınuınıa 
Yetali Maddeler Eklenmesi ve 2004 Sayılı tem ve İfSas Kanununun Bir M&ddeslinde Değişikülk Yapıllmıaisı Hak-
kında Kanun Tasarısı» aile gerekçesi ekli olanak gönderilmiştir. 

Gereğini emıtrlerime arz ederim, 
Bülend Ulusu 

GENEL GEREKÇE 

1927 yılından beri uygulamada'bulunaln 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun bazı ma/dldleflerindle 
zaman zaman değişıikliıklletr yapılmış otaaisınıa rağmen, yakintmıa konusu olan ve günün koşularına uymayanı maddie-
lenimtin bulunduğu kuşkusuzdur. Bu nedenle yasanım tümden ele alınarak yeniden düzenlenmesi gerekli görül
mekle birlikte, geniş kapsıamık biır taslarımın hazırlanıp yasalaştırılmasının uzun zaman alacağı gözfonünde bulun
durularak, davalara sürat kazandırmak ve tarafların davaları sebepsiz uzatmalarına engel olmak amacıyla bazı 
maddelerde değişiklik yapılması ve kanuna yeni maddeler eklenmesi yoluna gidilmiş, ekonomik ve sosyal koşul
lar da dikkate alınarak bu tasarı hazırlanın iş bulunmaktadır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — HUMK'nun 7 nci maddesinde yapılan değişiklikle mahkemeye arz olunan bir dava veya işin 
o mahkemenin görevine girmediği açıkça anlaşılıyor ise, duruşma yapıp işi uzatmadan hâkime dosya üzerin
den görevsizlik kararı verebilmesi olanağı tanınmaktadır. 

'Madde 2. — Kanunun 8 nci maddesi bilindiği) üzere Sulh Mahkemesinin görevine giren dalva ve iştoü say
maktadır. 

Bu maddenin birinci fıkrasında yapılan değişiklik ile Sulh Malhkemesıinin beş biın lira olan dleğer sunun, de
ğişen ekonomik koşullar ve paranın satın alma değeri gözlönünde tutularak yirmi beş bin liraya çıkarılmış 
bulunmaktadır. 
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Madde 3. — Kanunun 32 nciı maddesinde yapılan değişiklikle; ceza ve hukuk usulleri arasında paralellik sağ
lanması yoluna gidilmiş, hâkimin reddini gerektiren sebepleri bildirerek davaya bakmaktan çekinmesi hali, bu 
çekiınmenin yerinde olup olmadığını tespiti yönünden merci incelenmesine tabi kılınmıştır. 

Madde 4. — Kanunun 33 ncü maddesinde yapılan değişiklikle; hâkimin reddi istemiı ile incelemeye reddi 
istenen hâkimin katılamayacağı yolundaki 35 ne makide hükmü bu madde içinde düzenlenmiiş, ayrıca, reddi hâ
kim istemlini inceleyecek merciler açıkça gösıtierillmli'ş bulunmaktadır. 

Madde 5. — Kanunun 34 ncü maddesinde yapılan değişiklikle; hâkimin reddi dilekçesinde dayanılan du
rum ve olaylarla delillerin açıkça gösterilmesi ve varsa belgelerin eklenmesi yükümlülüğü getirilmekte, karşı 
tarafın hâkimin reddi dilekçesinin tebliğinden itibaren beş gün içinde inceleyip cevap vermesi ve hâkimitn bu 
süre geçtikten sonra, istem hakkında düşüncesini bildirerek bu hususta bir karar verilmek üzere dosyayı mer
ciine göndermesi gerekmektedir. 32 nci maddedeki düzenlemenin zorunlu bir sonucu olarak, hâkimin ve iki ta
rafın ret sebeplerini kabul etmeleri halinde dahi, istem, merci incelemesine tabi tutulacaktır. 

Madde 6. — Kanunun 35 nci maddesinde C.M.U.K.nun 29/a maddesine paralel bir hüküm getirilmekte
dir. Bilindiği üzere çoğu zaman taraflar, duruşmanın aleyhlerine geliştiği inltibaına kapılınca ilk iş olarak 
hiçbir neden göstermeden hakimin reddi yoluna başvurmaktadırlar. Reddi hakim istemi, hakimin duruşmayı 
olduğu yerde bırakmasına sebep olmakta, reddin merciince incelenmesi duruşmamn uzun süre sür'üncemede 
kalmasıyla sonuçlanmaktadır. Bu durumlara engel olmak amacıyla üç halde ret isteminin davaya bakan 
mahkeme tarafından kabul edilmeyerek geri çevrilmesi öngörülmektedir. 

Madde 7. — Kanunun 36 nci maddesinde yapılan değişiklikle; reddedilen hakimin, ret istemi hakkında 
karar verilinceye kadar davaya bakamaması ilkesi kabul edilmekle beraber daha önce hakkındaki ret istemi 
meroice reddolunan hakimin aynı durum ve olaylara dayanılarak yeniden reddedilmesi halinin hakimin da
vaya bakmasına engel olmıyacağı öngörülmekte ve p*ra değerindeki düşüş gözönünde tutularak, ret isteği 
reddedilen kişiye yükletilecek para cezası miktarı artırılmaktadır, 

Madde 8. — Kanuna 36 nci maddeden sonra eklenen 36/A maddesi ile yeni hükümler getirilmektedir. Esas 
hüküm bakımından temyiz yolu kapalı bulunan dava ve işlerde hakimin reddi totemi konusunda mercice, 
ret isteminin kabulü veya reddi yolunda verilen kararlar kesin olacak, esas hüküm bakımından temyiz yo
lunun kapalı bulunması nedeniyle bu gibi iş ve 'davaların görülmesi sırasında hakimin reddine ilişkin istekler
de artık Yargıtay'a intikal etmiyecektir. Aksi halin benimsenmesi, kesin olan hüküm ve kararlar hakkında 
dolaylı olarak temyiz yolunun açılması ve kesin hükümlerin bozulması ve bertaraf edilmesi gibi istek dı
şında bir sonuç doğurabilecektir. Bunun yanı sıra, esas hüküm bakımından temyiz yolu açık olsun veya 
olmasın, ret istemlinin kabulüne ilişkin merci kararlan da kesin olacaktır. 

Esas hükmün temyiz olanağı varsa, ret isteminin reddine ilişkin kararlar hakkında temyiz yoluna 
başvurulabilecektir. Yargıtay dairelerinin, ret isteğinin reddine ilişkin merci kararları hakkında verecekleri 
kararlar kesin olup, Yargıtay'ın bu konudaki kararlarına karşı direnme veya karar düzeltme yolu kapanmış 
bulunmaktadır. 

Ret isteğinin mercice kabulüne karar verilmesi veya ret isteğinin reddine ilişkin merci kararının Yargı
tay'ca 'bozulması halinde, ret sebebinin doğduğu tarihten başlıyarak bütün işlemler davaya daha sonra ba
kacak hakim tarafından tamamen veya kısmen iptal olunabilecektir. Hakim, hangi işlemlerin iptali gerek
tiği hakkında, kabul edilen ret sebeplerini gözönüne alarak takdir hakkını kullanmak suretiyle bir karar-
verecektir. Bu suretle, hakkında ret sebepleri bulunan ve tarafsız olmadığı, yani hakkındaki ret sebeplerinin 
gerçekten var olduğu anlaşılan hakimin, bu haline rağmen yaptığı 'işlemlerden gerekenlerinin yeni hakim 
tarafından tekrarı mümkün olacaktır. 

Madde 9. — Kanunun 46 nci maddesinde yapılan değişiklikle; taraflardan birinin isteği bulunması dahi 
temyiz inceleme mercii ayrı olsa bile aynı mahkemede görülmekte olan bağlantılı davaların mahkemece ken
diliğinden birleştirilmelerine veya birlikte açılmış ya da sonradan birleştirilmiş davaların keza mahkemece 
kendiliğinden ayrılmalarına karar verilmesi hususu Öngörülerek davaların ayrılması talebi ilk itiraz olmak
tan çıkarılmış bulunmaktadır. Ayrıca davalar aynı mahkemelerde açılmış ise bağlantı nedeniyle birleştirme 
talebinin ikinci davanın açıldığı mahkeme önünde ilk itiraz olarak ileri sürülebileceği ve ilk davanın açıldığı 
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mahkemenin 'ilk (itirazın kabulüne ilişkin kararın kesinleşmâsiııden sonra bununla bağlı olacağı ilkesi kabul 
edilmektedir, 

Madde 10. — Kanunun 48 nci maddesinde yapılan değişiklikle; birleştirme ve ayırma isteklerinin duruş-
malda sözlü olarak da yapılabileceği hükmü getirilmekte ve birleştirme ve ayırma hususundaki kararlar hak
kında ancak ve tek başına bozma sebebi teşkil etmemesi kaydıyla, temyiz yoluna başvurulabMecektir. {Bu hu
sus kuşkusuz aynı mahkemede görülmekte olan davalar yönünden verilecek kararlar için söz konusu olabi
lecektir.) 

Madde İ L — Kanunun 67 nci maddesinde yapılan 'değişiklikle; vekaletnamesi mevcut olmakla beraber 
ilk oturumda bunu vermeyen vekilin huzuru ile yargılamaya devam olunabileceği esasından ayrılınmakta, 
bu esas değişiklikle, vekaletnamesi düzenlenmiş olsa bile, mahkemeye verilmedikçe, vekilin dava açamrya-
cağı gibi mahkemeye kabul oîunmıyâcağı kuralı getirilmiş bulunmaktadır. Bu değişiklikle mahkemeyi gerek
siz işlemlerle uğraştırmamak ve tarafların haklarını korumak bakımından davanın uzamasını önlemek 
amacı güdülmektedir. Yine tarafların fraklarının kaybına sebebiyet verilmemek üzere, gecikmesinde zarar 
umulan 'hallerde, vekaletname henüz düzenlenmemiş de olsa, vekilin duruşmaya kabul ve işlem yapmasına 
izin verilebilecektir. Mahkemece belli edilen süre içinde vekaletname verilmez, yahut asil yapılan işlem
leri kabul ettiğini' bildirmesse, vekil tarafından yahut vekilin hazır bulunması sebebiyle yapılan işlemler hü
kümsüz sayılacaktır. 

Maddenin üçüncü fıkrası ile getirilen yenilik; uygulamada pek çok görülen kötü niyetli davranışların 
ve davayı uzatma gayretlerinin önüne geçilmesi amacına yöneliktir, Vekil tutmak, vekil azletmek, vekilin isti
fası ve dosyayı inceleyememek gibi sebepler öne sürmek suretiyle yargılamanın geciktirilmesi artık mümkün 
değildir. Ancak haklı bir sebep mevcut ise, hâkim bir defa olmak üzere kısa bir süre verebilecektir. 

Hâkim bu özürün haklı olup olmadığı hususundaki takdirini kullanırken titiz ve hassas davranmak zorun
dadır ve bu suretle davayı uzatmak gayretlerine set çekmiş olacaktır. Hâkimin verdiği bu süre kesindir. 
Yenisi verilemez. Bu süre sonunda, vekil tutulamamış veya dosya incelenmemiş olsa bile yargılamaya devam 
olunur^ 

Madde 12. — Kanunun 93 ncü maddesinde yapılan değişiklikle; feragat veya kabul dilekçesinin karşı ta
rafa tebliği, davanın uzatılmasından başka bir sonuç doğurmamakta olduğundan, tebliğ hususu madde 
metninden çıkarılmış bulunmaktadır. Çünkü feragat ve kabulün sonuç doğurması karşı tarafın kabulüne 
bağlı değildir. 

Madde 13. — Kanunun 180 nci maddesinde yapılan değişiklikle; dava dilekçesinde sözü edilen ve davacının 
elinde bulunan belgelerin asılları ile birlikte harç ve vergiye tabi olmaksızın, davalı sayısından bir fazla 
örneklerinin veya sadece örneklerin, dilekçeye eklenerek mahkemeye verilmesi, başka yerlerden edinilecek 
belge ve bilgiler için de gerekli açıklamanın yapılması zorunluluğu getirilmektedir. Belge örneklerinin veril
mesi halinde, 321 nci ve daha sonraki maddeler uyarınca, belge aslını her zaman ibrazının istenebileceği kuş
kusuzdur. Bu zorunluluğa riayet edilmemesi halinde hâkim, on günü geçmemek üzere vereceği kesin bir 
mehille, madde hükmünün yerine getirilmesini isteyecektir. 

Madde 14. — Kanunun 193 ncü maddesinde yepılan değişiklikle, üçüncü fıkradaki on günlük sürenin 
başlangıcının, karar tarihinden değil kararın kesinleştiği tarihten başlayacağı kuralı metne eklenmiş ve dil sade
leştirilmiş bulunmaktadır. Kuşkusuz karar kesinleşmeden fıkrada öngörülen işlemin yaptırılması gerekmez 
ise de, uygulamada, metinde (kesinleşme) kaydının bulunmaması, bazı mahkemelerce dava dosyasının kesin
leşmeden işleme tabi tutulmasını ve dolayısiyle kararının sonradan kesinleştirilmesi yoluna gidilerek davanın 
uzamasına sebep olunmaktadır, 

Madde 15. — Kanunun 195 nci maddesinde yapılan değişiklikle, davalının ilk itirazları ile birlikte esas 
dava hakkındaki cevabını ve varsa karşı delillerini bir arada bildirmek zorunluluğu getirilmek suretiyle, da
vaya cevap için ayrı bir süre verilmesi önlenmiş bulunmakta ve davaların bu sebeple uzatılması olanağı orta
dan kaldırılmaktadır. 

Madde 16. — Kanunun 196 nci maddesinde yapılan değişiklikle, 195 nci maddede getirilen yeniliğe paralel 
olarak bir düzenlemeye gidilmiş ve davalının esas davaya karşı vereceği cevap layihası için tayin edilecek süre 
ile ilgili hüküm madde metninden çıkarılmıştır. 
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Madde 17. — Kanunun 275 nci maddesinde yapılan değişiklikle, hâkimlik mesleğinin gerektirdiği genel 
ve hukuki bilgi ile çözümlenmesi mümkün olan konularda bilirkişiye başvurma zorunluluğu kaldırılmakta ve 
dil sadeleştirilmektedir. 

Madde 18. — Kanunun 281 nci maddesinde yapılan değişiklikle, bilirkişilerin kendi ihtisas sahaları dışına 
taşarak rapor düzenlemeleri önlenmekte, rapor düzenleme ile ilgili ayrıntılı hükümler getirilmekte ve rapor 
düzenlenmesi gereken hallerde işin niteliğine göre üç ayı geçmeyecek şekilde süre tanınabileceği hüküm altına 
alınmaktadır. 

Madde 19. — Kanunun 288 nci maddesinde yapılan değişiklikle ekonomik koşullar ve para değeri gözönün-
de tutularak maddede belli edilen miktar beşyüz liradan beş bin liraya çıkarılmaktadır. 

Madde 20. — Kanunun 290 nci maddesinde yapılan değişiklikle, 288 nci maddede yapılan değişikliğe para
lel olarak burada da miktar beşyüz liradan beşbin liraya çıkarılmaktadır. 

Madde 21. — Kanunun 381 nci maddesinde yapılan değişiklikle, 489 ncu maddede olduğu gibi, kararların 
gerekçesi ile birlikte yazıldıktan sonra tefhim edilmesi esası getirilmekte bu mümkün olmazsa mahkemece 
yazılacak gerekçeli kararın tefhimi için onbeş günü geçmemek üzere başka bir oturum günü tayin edileceği 
hükme bağlanmak suretiyle kararların süratle yazılması ve maddeler arasında uyum sağlanması yoluna gidilmiş 
bulunmaktadır. 

Madde 22. — Kanunun 427 nci maddesinde yapılan değişiklikle, hükümlerdeki kesinlik sınırı açılan da
vadaki miktar veya değer esas alınmaksızın istemin kabul edilmeyen bölümü olarak mütalaa edilmiş, başka 
bir deyimle hükmü temyiz etmekteki hukuki yarar ön planda tutulmuştur. 

Örneğin, yüzbin lira üzerinden açılan bir davada, ma'hkemece doksanbin liraya hükmedilmiş ise, burada 
davacının asıl isteminin onbin liralık bölümü reddedilmiş olduğu için davacı hükmü temyiz edemeyecek an
cak, davalının temyizi üzerine düzenleyeceği cevap dilekçesinde şartlarını yerine getirmek suretiyle temyiz 
itirazlarını da ileri sürebilecektir. Aksi hal davalı yönünden söz konusu olabilecektir. Yine, onbeş bin lira üze
rinden açılan bir davada, mahkemece altibin liraya hükmedilmiş ise, davacının asıl isteminin dokuzbin liralık 
bölümü kabul edilmemiş davalı ise altibin liraya mahkûm edilmiştir. Verilen hüküm her iki taraf yönünden 
de kesinlik sınırı içinde kaldığından tarafların temyiz hakları bulunmamaktadır. 

Alman Usul Kanunu ile birlikte birçok hukuk sisteminde yer alan bu husus, Adalet Bakanlığınca 1955 yı
lında hazırlanmış olan tasarıda «Ncticei talebinin reddedilen kısmı yüz lirayı geçmeyen tarafın temyiz hakkı 
yoktur şeklinde ifadesini bulmuştur. 

Madde 23. — Kanunun 432 nci maddesinde yapılan değişiklikle; gecikmeye sebebiyet veren. Yargı
tay'a temyiz dilekçesi verme yolu kapatılmaktadır. Buna karşılık taraf, istediği mahkemeye temyiz dilekçesini 
vermek imkânına sahip bulunmaktadır. 

Temyiz kanuni süre geçtikten sonra yapılır veya temyizi kabil olmayan bir karara ilişkin olursa, hükmü ve
ren mahkeme temyiz isteminin reddine karar vererek, Yargıtay'a gönderme gideri olarak yatırılan parayı kul
lanmak suretiyle ret kararını ilgtiliye tebliğ edecektir. Bu karara karşı temyiz yolu açıktır. Bu yolda bir tem
yiz isteği ileri sürüldüğünde Yargıtay'ın ilgili dairesi, temyiz isteminin reddine ilişkin kararı bozduğu takdir
de reddedilen temyiz dilekçesini gözönünde bulundurarak dosya üzerindeki incelemesini de yapacaktır. 

Madde 24. — Kanunun 433 ncü maddesinde yapılan değişiklikle; 432 nci maddenin gerekçesinde açıklan
dığı üzere, temyiz dilekçesinin Yargıtay'a verilmesi hususu kaldırılmış, diğer bir yenilik olarak da katılma yo
luyla temyiz, başka bir deyimle, karşı tarafa bağlı temyiz diyebileceğimiz bir müessese, karar düzeltilmesiyle 
ilgili 442 nci maddeye paralel olarak, getirilmiş bulunmaktadır. 

Bu husustaki belli şartlara uygun olarak, kendi temyiz süresi içinde temyiz hakkını kullanmamış olan 
taraf, karşı tarafın temyizi ile birlikte ve ona tabi olarak temyiz yoluna gidebilecektir. 

Madde 25. — Kanunun 434 ncü maddesinde yapılan değişiklikle; temyiz başvurusunun, temyiz isteği har
ca tabi ise harcın yatırıldığı tarihte, harca tabi değilse dilekçenin verildiğinin hâkim tarafından imza ile onan
dığı tarihte yapılmış sayılacağı hususunda maddeye açıklık getirilmektedir. 

Madde 26. — Kanunun 437 nci maddesinde yapılan değişiklikle; Sulh veya Asliye Mahkemesi bakımından 
mevcut olan ayırım ortadan kaldırılmak suretiyle, Sulh Mahkemesi hükümlerine karşı temyiz süresinin de ila
mın usulen taraflara tebliği ile işlemeye başlayacağı hükmü getirilmektedir. 
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Madde 27. — Kanunun 438 nci maddesinin birinci fıkrasında yapılan değişiklikle; 427 nci maddede yapılan 
değişikliğe paralel olarak, davadaki miktar veya değer yerine, asıl istemin reddedilen bölümü esas alınmış, 
ikinci fıkrada ise Yargıtay Hukuk Genel Kurulunda duruşma yapılamayacağı öngörülmüş bulunmaktadır. 

Madde 28. — Kanuna 439 ncu maddeden sonra eklenen 439/A maddesi ile; yeni hükümler getirilmek su
retiyle, hem uygulamadaki boşluk yasal olarak doldurulmakta hem de davaların biran evvel sonuçlandırıl
masının sağlanması amaçlanmaktadır. Getirilen bu hüküm ile, temyiz veya karar düzeltme sonucu dosya Yar-
gıtaydan dönünce mahkeme başkâtibinin on'beş gün içinde taraflara sonucu bildirmesi, bildirme yazısının 
çıkarılması için gerekli giderin temyiz yoluna başvuran kimseden peşinen alınması, çabukluğu sağlayacak hu
suslardan biridir. Bu giderin ödenmemesi 434 ncü maddedeki müeyyidenin uygulanmasını gerektirecektir. 

Hükmün Yargıtayca bozulması veya Yargıtayca bozulan hükümlere karşı karar düzeltme isteğinin reddi 
ya da karar düzeltme sonucu hükmün bozulması üzerine birinci fıkra uyarınca yapılan bildirinin veya Yargı
tay kararının tebliğ tarihinden başlayarak bir ay içinde tarafların mahkemeye başvurarak oturum gününü tes
pit ettirmeleri gerekmektedir. 

Burada şu hususu da açıklamakta yarar vardır; başkâtibin taraflara tebliğe gönderdiği şey, Yargıtay ka
rarı olmayıp onun sonucundan ibarettir. Bu sebeple harcin tahsili bakımından bu yöne dikkat edilmesi gerekir. 

Madde 29. — Kanunun 440 nci maddesinin 3 ncü fıkrasının birinci bent hükmünde yapılan değişiklikle 
427 nci maddeye getirilen espiri doğrultusunda bir düzenlemeye gidilmekte ve miktar ellibin liraya çıkarıl
maktadır. 

Madde 30. — Kanunun 445 nci maddesinin 4 ncü bendinde yapılan değişiklikle; Yargıtay Hukuk Genel 
Kurulunun 1.4.1981 gün ve E. 1979/1 -1562, K. 1981/261 sayılı kararı doğrultusunda bir düzenlemeye gidil
mekte, şahadeti hükme esas alınan şahidin yalan şahadette bulunmaktan af, ölüm veya bir başka nedenle 
mahkûmiyeti yoluna gidilememesi hallerinde, bu hususun hükmen tespiti mümkün görülmektedir. 

Madde 31. — Kanunun 489 ncu maddesinde yapılan değişiklikle; mevcut metnin son cümlesi maddeye ikin
ci fıkra olarak eklenmiş ve 381 nci maddede getirilen yenilik doğrultusunda bir düzenlemeye gidilmiştir. 

Madde 32. — Kanunun 490 nci maddesinde yapılan değişiklikle; mevcut maddenin birinci fıkrasının ikinci 
cümlesi, 437 nci maddede getirilen yenilik doğrultusunda madde metninden çıkarılmıştır. Söz konusu madde 
gerekçesinde de açıklandığı üzere, sulh mahkemesi hükümlerine karşı temyiz süresinin, ilamın usulen taraf
lardan her birine tebliğ ile işlemeye başlayacağı öngörülmüş bulunmaktadır. 

Madde 33. — 1973 yılında çıkarılan 1721 sayılı Kanunla yapılmış bulunan değişiklikte nazara alınmayan 
566 nci maddede ise; para değerindeki değişmeler gözönüride tutulmak ve 8 nci maddede de getirilen düzen
lemeye paralel olarak, metindeki miktar üçyüz liradan yirmibeşbin liraya çıkarılmaktadır. 

Madde 34. — Bu madde ile; 46 nci maddede yapılan değişikliğin zorunlu sonucu olarak, ilk itirazlarla 
ilgili 187 nci maddenin davaların ayrılmasına dair 3 numaralı bendi ile 5 numaralı bentten sonra gelen bağ
lantı tanımı ile; 195 nci maddede yapılan değişikliğin zorunlu sonucu olarak da 199 ncu madde hükümleri 
yürürlükten kaldırılmaktadır. 

Madde 35. — Bu madde ile, tcra ve iflas Kanununun 363 ncü maddesindeki miktar, değişen ekonomik 
ve sosyal koşullar ve para değeri dikkate alınarak, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 427 nci madde
sinde yapılan değişikliğe paralel olarak, onbin liraya çıkarılmış bulunmaktadır. 

Geçici Madde — Yapılan değişiklikler sonucu, getirilen yeni hükümlerin evvelce açılmış bulunan davalara 
etki derecesini ve şartlarını düzenlemektedir. 

Getirilen yeni hükümlerin, Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra açılacak davalarda uygulanması esas 
kural olarak kabul edilmiştir. Buna göre, Kanunun yürürlüğünden önce açılmış davalarda, yeni miktar veya 
değerler ileri sürülerek görevsizlik kararı verilemeyecektir. Keza temyiz itirazlarının ileri sürülmesine imkân 
yermeyen hükümlere ait davalar, Yargıtayda duruşmaya ve kararın düzeltilmesine tabi işlere ilişkin miktar 
ve değerlerde yapılan değişiklikler, kısmen de olsa kazanılmış hakları kaldırabilecek nitelikte olduklarından, 
Kanunun yürürlüğünden sonra açılacak davalarda uygulanabilecektir. 

Ancak; 288 ve 290 nci maddelerde yapılan değişikliğin ise, kazanılmış haklara tesir edebilecek nitelikte 
görüldüğünden, Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra yapılacak hukuki işlemler hakkında uygulanması ön
görülmüştür. 
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Yine; 7,32,33,34,35, 36, 36/A, 46,48, 67, 93, 275 ve 281 nci madde değişiklikleri ise sadece usulü hü
kümler taşıdığı ve kazanılmış haklara dokunması sözkonusu olamayacağı gibi dava ve işlerin çabuk sonuç
lanmasını sağlayıcı nitelikte olacağı için bu madde hükümlerinin önceden açılmış davalar hakkında uygulan
maları zorunlu görülmüştür. 

Madde 36. — Yürürlükle ilgilidir, 
Madde 37. — Yürütmeyle ilgilidir. 

Adalet Koalisyonu Rlaıporu 

TC 
Milli Güvenlik Konseyi 

Adalet Komisyonu 19 Haziran 1981 
Esas No. : 1/178 
Karar No, : 26 

MUDİ Güvenlik Konseyi Başkanlığına 

«1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun; Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bu Kanuna Ye
ni Maddeler Eklenmesi ve 2004 sayılı icra ve İflas Kanununum Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkım
da Kanun Tasarısı» Yargıtay, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Adalet Bakanlığı ve Türkiye Barolar Bir
liği temsMcilerinio katılmasıyla! Komisyonumuzda incelenmıiştir. 

Yapılan görüşme Sonunda, Tasarının, davalara sürat kazandırmaya ve tarafların davaları sebepsiz uizalt-
malarına engel olmaya yönelik 'bulunduğu, ekonomik ve sosyal koşulları dikkate alan değişiklikler (getirdiği 
anlaşılmış, tümü benimsenerek maddelerin görüşülmesine geçilmiştir. 

1, Tasarının 2 ve 3 ncü maddeleri aynen ve yine 10, 12, 14,16, 17,1*9, 20, 31, 24, 31, 33, 34, 36 ve 317 radi 
maddeleri yeni maddeler eklenmesi nedeniyle numaraları 'değiştirilmek suretiyle sırasıyla İli, 13, 1'5,17, 18, 20,2fî, 
ti, 26, 34, 36, 37, 39 ve 40 ncı maddeler olarak aynen kabul edilmiştir. 

% Tasarının 1 nci maddesi içeriği yönünden değiştirilmemiş, ifade yönünden daha açık hale getirilmiştir. 
3', Tasarınım 4 ncü maddesinde, sulh hâkiminin reddi halinde ret istemini inceleyecek merciin bdi'rtamesine 

açıklık getirilmiş, bu husus 3 ncü fıkra olarak yenüden düzenlenmiştir. 
4. Usul kanunlarımızda '«Hâkimi çekinmeye davet» diye bir müessese bulunmamasınla rağmen, taralfliarın 

ıbu ydla sıkça, (başvurdukları görülmekte ve bu istemini hâkimin reddini gerektiren bir istem olup olmadığı tar
tışıma konusu yapılmaktadır. Açıkça hâkilmin reddli istemini içermeyen bu yoldaki taleplerin reddli, istemde 
bulunana para cezası uygulanmasında da. tereddüt yarat maktadır. Bu sebeplerle, Tasarının: 5 nci madldesinie 
«Hâkimi çekinmeye davet hâkimin reddi hükmündedir.» şeklinde eklenen son fıkra ile 'bir yasal1 boşluk dol
durulmakta ve konuya açıklık getirilmektedir. 

5* Tasarının 6 ncı maddesi içeriği yönünden!. değiştkiJmemİş, yalnızca birinci cümlenin tereddüte yer ver
meyecek sekide yeniden düzenlenmesi yoluna gidilmiştir. 

6, Tasarının 7 nci maddesinde, 4 ncü fıkrada yer alan «Hâkimin reddi isteğinin rrierci tarafından kalbul 
edilmemesi halinde» ibaresine kabul edilmemeye açıklık getirilmesi bakımından «Usul veya esas yönünden» 
deyimi eklenmiştir. 

7. Tasarının 8 ncü maddesi ile getirilen, ret isteminin kabulüne ilişkin merci kararlarının kesin olması ve 
temyiz yolu açık olan merci kararlarına karşı esas hükümle birlikte temyiz yoluna başvurulabilmesi ilkelerin
den ayrılınarak, kabule ilişkin merci kararlarına karşı temyiz yoluna başvurulabilmesi ve esas hüküm bekle-
nıîlmeden ret istemine İlişkin merci kararlarının temyiz edilebilmesi esasları benimsenerek madde yenideni dü
zenlenmiştir. 

8- Tasarı ile H.U.M.K.*nun 46 ve 4*8 nci maddelerinde yapılan değişiklikler karşısında zorunlu olarak 45 
nci maddenin de değiştirilmesi gerektiği sonucuna varılmış, davaların birleştirilmesi ve ayrılması usüJlerininı 
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ayrı maddelerde düzenlenmesi yoluna gidilmiş, 45 nci madde yalnızca ıdavalann birleştirilmesine hasredile
rek, Tasarıya 9 ncu madde olarak 45 nci madde değişikliği ilave edilmiştir. Ayrıca temyiz mercii ayrı olan da
vaların da birleştirilehilmesi ilke olarak kabul edilmiş ve Ibu husus son fıkra ölaraik maddeye eklenmiştir. 

9, Tasarının 9 ncu maddesi, yalnızca davaların ayrılması usûlüne hasredilerek yeniden düzenlenmiş ve 10 
ncu madde olarak kabuü edilmiştir.: 

Ify Tasarının İli nci maddesi içeriği yönünden değiştirilmemiş ancak metne açıklık getirilerek 12 nci mad
de olarak kabul edilmiştir. 

TL Tasarının 13 ncü maddes'inin 2 nci fıkra son cümlesi metinden çıkarılmış ve ıbu cümledeki «-Kesin 
süre» sözcüğü aynı fıkrada bulunan «Om gün» kelimesinin arkasına eklenmiş ve bu madde 14 ncü madde ola
rak kabul edilmiştir. 

\% Tasarının 1'5 nci maddesinin 2 nci fıkrası ile, on gün olan esas 'hakkındaki cevaip süresinin, hazine 
ile kamu idare ve kuruluşları hakkında otuz 'güne çıkarıldığı görülmüş, on günlük cevap süresi ilkesine ge
tirilen istisnanın genişliği sakıncalı 'bulunmuş, ancak1 hazinenin taraf olduğu davalarda on günlük cevap sü
resinin kısalığı ve bu durumun yarattığı güçlük gözonüne alınarak, istisna hükmü yalnızca '8.1.1943 tarih ve 4353 
sayılı Kanuna tabi kamu kuruluşları hakkında tanınmış ve madde hu yönde yeniden düzenlenerek V6 nci 
madde olarak kalbul edilmiştir. 

13. Tasarının 18 nci maddesine içeriği yönünden dokunulmamış, azınlıkta kalan bilirkişinin ayrı bir rapor 
vermesi her zaman mümkün olamayacağı- için, maddenin son cümlesinde zorunluluk ifade eden «verir» keli
mesi» «verebilir» olarak d'eğiştiritaniş ve hu madde 19 ncu madde olarak kabul edilmiştir. 

14., Tasarının 22 nci maddesi ile H.U.M.K.'nun 427 nci maddesinin 2 nci fıkrasında yapılan değişiklikle, 
hükümİerdeki kesinlik sınırı açılan davadaki miktar veya değer esas alınmaksızın istemin kalbul edilmeyen bo
lümü olarak mütalaa edilmiş ise de, 'bu düzenlemenin bazı sakıncalar doğurabileceği sonucuna varılmıştır. 
Şöyle ki; eda davaları çoğu kez tespit davasını da kapsamına alır ve hakkın, hukuki işlemin varlığı da uyuş
mazlık kbnusu olur. Mahkeme ilk önce hakka varlık veren istem üzerindeki uyuşmazlığı çözmek ondan son
ra da eda hakkında hüküm kurmak durumundadır. Bu gibi hallerde tespit 'bol'ümü, değerin tümü ile ilgili ol
duğu halde, eda kısmı onbin liranın altına düşebilir. Bu da aynı dava içinde yer alan tespit uyuşmazlığının 
denetim dışı kalması sonucunu doğurur. 

Bu sa'kıncaya önlemek için, «Miktar veya değeri onbin 'lirayı geçmeyen taşınır mal ve alacak davalarına 
ilişkin nihai kararlar kesindir.» ilkesi benimsenmiş ve alacağın (bir kısmının veya tamamının dava edilmiş ol
ması hallileri ayrı ayrı, hu ilkenin İstisnası olarak yeniden düzenlenmiştir. 

43'8 ve 440 nci maddelerde 427 nci maddeye paralel olarak getirilen, istemin kalbul edilmeyen 'bölümü ku
ralının hu maddelerde tekrarını önlemek ve kolaylık sağlamak için de, hu kuralın 438 ve 440 nci maddelerde 
kıyaısen uygulanacağı hükmüne yer verilmiştir. 

Belirtilen hususlar maddeye yeni fıkralar ilavesini gerektirmiş, hu nedenle de, 427 nci maddenin tümü
nün değiştirilmesi yoluna gidilmiş, mevcut metnin 3, 4 ve 5 nci fıkraları aynen muhafaza edilmek ve açıkla
nan yeni fıkralar eklenmek suretiyle düzenlenen madde 23 ncü madde olarak kalbul edilmiştir. 

U'5, Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulunun 15.10.1980 gün ve E. 1980/2, K. 1980/1 sayılı 
kararına konu teşkil eden duruma yasal yönden çözüm getirilmesi için kanuna eklenmesi istenen 439/A madde
sinde yer alan, temyiz edilen kararın Yargıtayca bozulması durumunda mahkemece yapılacak tebliğ işlemleri 
(konusunun, 429 ncu maddenin 2 nci fıkrasında yer almasının daha uygun olacağı sonucuna varılmıştır. Bu 
nedenle Tasarıya 429 ncu madde değişikliği de eklenmiş, bu maddenin 2 nci fıkrasında, mahkemenin, kara
rın Yargıtaydan (bozularak gelmesi üzerine, tarafları kendiliğinden duruşmaya davet etmesi esası getirilmiş ve 
maddenin diğer fıkraları da dil değişikliğine tabi tutularak sadeleştirjlmiştir. Madde düzenlenen yeni şekliyle 
Tasarıya 24 ncü madde olarak dahil edilmiştir. 

!61 Tasarının 23. ncü maddesinin 5 nci fıkrasında ret kararının temyizi için bir süre belirlenmesi uygun 
görülmüş ve hu nedenle ilk cümle «Ret karan tdbliğinden itibaren yedi gün içinde temyiz edilebilir» şeklinde 
değiştirilmiştir, 

Temyizin kanuni süre geçtikten sonra yapılması veya temyizi kabil olmayan hir karara ilişkin olması du
rumunda, hükmü veren mahkeme temyiz isteminin reddine karar vermeden, temyiz incelemesi için dosyayı Yar-
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gıtaya göndermesi halinde, Yargıtayın da temyiz isteminin reddine karar vereceği tabii görüldüğünden, ıbu 
yönde bir açıklık 'getirilmesine gerek duyulmamıştır. 

Açıklanan değişiklikle birlikte maddenin redaksiyonu yapılarak 2'5 nci madde olarak kabul edilmiştir. 
17. Tasamnın 25 nıci mıaddesi birinci fıkrasına, «Temiyiz ödeme ücretsiz bir alımdı kâğıdı verilir» ibare

si eklenmiştir, 
ikinci fıkrada, nadir de olsa bazı kişilerim, temyiz dilekçesini hâkirme limzaMjtıııdıktan sonca uzun süre 

yanımda taşıyıp, bilahare mahkeme başkâtiiıblinıe ibraz etmeleri ihtimali gözönünde tutulmuş ve bu medenılie de, 
harca tabi olmayan temyiz isteminde, temyizin yapıldığı tarih «Dilekçenin vteriütdiğiınliın hâkim tarafımdan im
za ile onandığı» yerine «Dilekçenin temyiz defterine kaydedildiği» olarak değiştirilrriişjtir. 

Üçüncü fıkrada, ıtemyiz için gerekli harç ve giderlerim tamamlanması nedeniyle ilgiliye verilecek kesim sü
renin yedi gün olarak hefliriıanımıesi yoluna ıgidilımıiş; harç ive giderlerin. tamamlanmaması takdirinde hükmün 
temyiz edilmemiş sayılması hallinde de,, bu konuda verilecek karara karşı temyiz yoliu açılması uygun bulun
muştur. 

Madde bu değişikliklerle 27 mci madde olarak kabul edilmiştir. 
1,8. Tasamda, 432 nci maddedeki ıtemyiz süresi ombeş günden otuz güne çıkarnlimış olduğu için, 435 nci 

maddenin 2 nci fıkrasındaki bir haftalık tamamlayıcı sürenin muhafazasına artık lüzum kalmadığı sonucuna 
varılmış, bu nedenle de, 435 nci madde değişikliği tasarıya alınmış ve 2 nci fıkrası çıkarılmak ve temiyiz dilek
çesinin neleri kapsaması gerektiği açık olarak ve ayrı ayrı bentler halimde gösterilmek suretiyle madde yeni
den düzanlanmiış ve 28 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

19. Tasarının 26 nci maddesıimde, kararların temyizi halinde temyiz eden kimıs/eye isteği üzerime mak
buz verilmesi hallini düzenleyen 2 nci fıkra hükmü, 434 ncü maddenin 1 nci fıkrasına aktarıldığı için, Ibu ikin
ci fıkra metinden çıkarılmış ve madde 29 mcu maddıe olarak kabul edilmiştir. 

20. Tasarının 27 nci maddesiyle 438 nci maddenin 1 ve 2 nci fıkralarında yapılan değlişikillikte ise; ala* 
cak ve ayın davalarıma ilişkim hükümlerde duruşma isteği için kabul edilıen, asıl isıtıemÜıerin kabul edilmeyen 
bölıümü kuralı, 427 nci maddeye eklenen beşinci fıkra ile çözümlenmiş bulunduğu dihetıLe, nıadde buma göre 
yeniden düzenlenmiş ve yine 43,5 inci maddeden tamamlayıcı dilekçe usulü kaldırılmış olduğundan, 438 nci 
maddenin birinci fıkrasındaki «Tamamlayıcı dilekçe» deyimi çıkartılmış ve günün ekonomik koşulHıarı glöz-
önüne alınarak duruşmada sınır miktar olarak ylüzbin Hliraya çıkartılmıştır. 

İkinci fıkrada da; duruşma yapıllamayacak hallere açıklık getirilerek teker teker sayılmış ve madde düzen
lenen yeni şekliyle 29 ncu madde olarak kalbul edilmiştir. 

21. Tasarının 28 nci maddesiyle getirtilen 439/A maddesinde yer alan, ıtemyiz edilen karanın Yargıitayca 
bozulması durumumda mahkemece yapılacak tebliğ istemleri, yukarıda açıklandığı gibi 429 mcu maddede ya
pılan değişiklikle sağlanmıştır. 

439/A maddenin düzenlediği diğer konularım da yerimin 442 nci maddeden sanıra ilave edilecek 442/A 
maddesinde yer alması kanunun sistematiği yönlünden daha uygun bulunmuş ve bu nedenle de 442/A mad
desi tanzimle tasarıya 32 nci madde olarak ekllenımliş ve 'tasarının 439/A şeklimde yeni düzenletmesini içeren 
28 ınoi madde metinden çıkarılmıştır. 

22. Tasarımn 29 ncu maddesiyle 440 nci maddede yapılan değişiklikte de; 435 ınoi maddeden (tamamlai-
yıcı dilekçe usulü kaldırılmış olduğu için, mevcut I nci fıkramın birimci bendi de zorunlu olarak alınımiiş 
ve buradaki «Tamamlayıcı dilekçe» deyimi meiüimden çıkarılmıştır. Yine, alacak ve ayım davalarına ilişkim 
karar düzeltme istemlerinim kabul edilmeyen bölümü kuralı, 427 nci maddeye eklenen 5 mci fıkra ile çözlüım-
lıenmiş bulunduğu 'iç/in, III fıkra birinci bent buna göre yeniden düzenlenmiş ve madde yani şekliyle 311 neti 
madde olarak kabul edilmiştir. 

23. Tasarınım 30 ncu maddesinde, 445 mci maddenin 4 ncü bendimin bir eksikliğini gidermek için yapılan 
değişikliğin, aynı maddenin 5 ve 6 nci bentlerimde yer alan, bilirkişinin kasten hakikate aykırı rapor vermesi 
veya beyanda bullunmaısı ile yalam yere yemıin edilmesi durumlarıma da 'yansıtılarak düzenlenmesi gerektiği so
nucuna varılmış, bu nedenle de, 445 mci maddeye ikinci bir fıkra eklenmesi yoluna gidilmiş, madde yemi şek
liyle 33 mcü madde olarak kabul editoişitir. 
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24. Tasarının 32 nci maddesi içeriği yönümden değiştiriktıemiiş ancak, metne açıklık ıgetiriılmıiştıir. 
25. Tasarınm 35 nci maddesliınde ise; iflası idare edenlerin ücretkdyie masrafları da datoil olmak üzene 

hesap pusulalarının meroün tasdikinle arz edilmesi üzerine, mıercioe verilen kararın tenyoz oiiMiamamiası sa
kıncalı bulunmuş, bu kararlar 'için temyiz yolunun açılialbilmesiiM sağlamak amacıyla dıa, tora ve İflas Kanu
nunun 363 ncü maddesine yukarıda açıklanan hususun temyiz sebebi olarak dahil ©dilmesi uygun görülmüş 
ve 363 ncü madıde bu haliyle tasanda 38 nci madde olarak yeniden düzenlenmiştir. 

26. Bu tasarıyla Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun değiştirilen hükümlerinin uygulanacağı zama
nı belirleyen Geçici Madde, yapılan değişikiliklıer nedeniyle yeniden düzenlenmiş ve daha açık bir ihale geti-
rilmlişftıir. Bu duruma göre, kanunun 8, 180), 195, 186 ve 566 nci maddeteninde yapılan değişikliğe lüşkıin hü-
kümllıer, kanunun yürürlüğe girmesinden sonra açıllacak davalarda uygulanacaktır. Diğer maddeîıeırlin değüştıini-
lıen hükümlerinin de hangi dava ve iışlıerde ve ne zaman uygulanacağı açıkça sayılmak suretiyle gösıterillm'iş 
ve madde yeni şekliyle kabul edümişttir. 

Milli Güvenlik Konseyinin onayına arz olunur. 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

1086 Sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bu Kanuna Yeni 
Maddeler Eklenmesi ve 2004 Sayıh İcra ve İflas Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında 

Kanun Tasarısı 

MADDE 1\ — 1Ö86 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir, 

«sMadde 7. — Diğer bir mahkeme yahut idari makam veya yargı merciinin görevine giren bir dava veya 
iş kendisine arz olunan mahkeme, duruşma yapmadan görevsizlik kararı verebileceği gibi dava veya ince
lemenin her safhasında kendiliğinden görevli olmadığına da karar verir. 

Görev itirazı yargılama bitinceye kadar ileri sürülebilir. 
Bin dava, asliye mahkemesinde hükme bağlandıktan sonra, davanın sulh mahkemesinin görevi içinde 

olduğu ileri sürülerek üst mahkemede itirazda bulunulamaz.» 

MADDE 2. — 1086 sayılı Hukuk Usulü' Muhakemeleri Kanununun 8 nci maddesinin birinci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 8. — Sulh Mahkemesi : 
I'H İflas davalarıyla vakfa ilişkin davalar hariç olmak üzere mamelek hukukundan doğan değer veya 

miktarı yirmi beş bin lirayı geçmeyen davaları,» 

MADDE 3. — 1Ö86 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 32 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

«Madde 32. — Bir hâkim reddini gerektiren sebepleri bildirerek davaya bakmaktan çekinirse, ret istemini 
incelemeye yetkili olan merci, bu çekinmenin yerinde olup olmadığına karar verir.» 

MADDE 4. — 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 33 ncü maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir.. 

«Madde 33. — Hâkimin reddi dilekçesi reddolunacak hâkimin mensup olduğu mahkemeye verilir. Veki
lin, hâkimin reddi iseteminde 'bulunabilmesi bu konudaki yetkisinin vekâletnamede açıkça belirtilmiş olması 
şartına bağlıdır. 

Hâkimin reddi istemi, reddi istenen hâkim katılmaksızın mensup olduğu mahkemece incelenir. Reddedilen 
hâkimin iştirak etmemesinden dolayı mahkeme teşekkül edemez veya mahkeme tek hâkimden oluşuyor ise, 
ret istemi o yerde asliye görevini yapan diğer mahkeme veya hâkim tarafından incelenir. O yerdeki asliye 
hukuk görevi bir hâkim tarafından yerine getiriliyorsa o hâkim hakkındaki ret istemi, asliye ceza hâkimi 
varsa onun tarafından, yoksa en yakın asliye hukuk mahkemesinde incelenir. Sulh hâkimi reddedildiği tak
dirde ret istemi o yerdeki diğer sulh hâkimi, yoksa sulh ceza hâkimi o da yoksa aynı yerdeki asliye hukuk 
hâkimi tarafından incelenir.» 

MADDE 5. — 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 34 ncü maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

«Madde 34. — Hâkimin reddi sebebini bilen tarafın ret isteğini en geç ilk oturumda bildirmesi gerekir. 
Taraf, ret sebebini davaya bakıldığı sırada öğrenmiş ise en geç ondan sonraki ilk oturumda yeni bir işlem 
yapılmadan önce bu isteğini hemen 'bildirmek zorundadır. Belirtilen sürede yapılmayan ret isteği dinlenmez. 

Hâkimin reddi dilekçe ile olur,' 
Hâkimin reddine ilişkin dilekçede, ret isteğinin dayandığı durum ve olaylarla delillerin açıkça gösteril

mesi ve varsa belgelerin eklenmesi gerekir. 
Ret isteğinden vazgeçmek hükümsüzdür. 
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ADALET KOMİSYONU METNİ 

1086 Sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bu Kanuna Yeni 
Maddeler Eklenmesi ve 2004 Sayıh icra ve İflas Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapıhnası Hakkında 

Kanun Tasarısı 

MADDE 1086 sayıh Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Madde 7. — Diğer bir mahkeme yahut idari makam veya yargı merciinin görevine giren bir dava veya 
iş kendisine arz olunan mahkeme, duruşma yapmadan görevsizlik kararı verebileceği gibi davanın her safha
sında kendiliğinden görevli olmadığına da karar verir. 

Görev itirazı davanın her safhasında ileri sürülebilir., 
Bir dava, asliye mahkemesinde hükme bağlandıktan sonra, davanın sulh mahkemesinin görevi içinde olduğu 

ileri sürülerek üst mahkemede itirazda bulunulamaz. 

MADDE 2, — Tasarının 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

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

MADDE 4. — 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 33 ncü maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Madde 33. — Hâkimin reddi dilekçesi reddolunacak hâkimin mensup olduğu mahkemeye verilir. Vekilin, 
hâkimin reddi isteminde bulunabilmesi bu konudaki yetkisinin vekaletnamede açıkça belirtilmiş olması şartına 
bağlıdır, 

Hâkimin reddi istemi, reddi istenen hâkim katılmaksızın mensup olduğu mahkemece incelenir. Reddedilen 
hâkimin iştirak etmemesinden dolayı mahkeme teşekkül edemez veya mahkeme tek hâkimden oluşuyor ise, ret 
istemi o yerde asliye hukuk hâkimliği görevini yapan diğer mahkeme veya hâkim tarafından incelenir. O 
yerdeki asliye hukuk hâkimliği görevi bir hâkim tarafından yerine getiriliyorsa o hâkim hakkındaki ret istemi, 
asliye ceza hâkimi varsa onun tarafından, yoksa en yakın asliye hukuk mahkemesince incelenir, 

Sulh hukuk hâkimi reddedildiği takdirde, ret istemi o yerdeki diğer sulh hukuk hâkimi tarafından incele
nir. Sulh hukuk hâkimliği görevi tek hâkim tarafından yerine getiriliyorsa ret istemi, bulunma sıralarına 
göre, o yerdeki sulh ceza hâkimi, asliye hukuku hâkimi, asliye ceza hâkimi, bunların da bulunmaması halinde 
en yakın yerdeki sulh hukuk hâkimi tarafından incelenir. 

MADDE 5. — 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhake meleri Kanununun 34 ncü maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Madde 34. — Hâkimin reddi sebebini bilen tarafın ret isteğini en geç ilk oturumda bildirmesi gerekir. 
Taraf, ret sebebini davaya bakıldığı sırada öğrenmiş ise en geç ondan sonraki ilk oturumda yeni bir işlem 
yapılmadan önce bu isteğini hemen bildirmek zorundadır. Belirtilen sürede yapılmayan ret isteği dinlenmez. 

Hâkimin reddi dilekçe ile olur. 
Bu, dilekçede, ret isteğinin dayandığı durum ve olaylarla delillerin açıkça gösterilmesi ve varsa belgelerin 

eklenmesi gerekir. 
Ret isteğinden vazgeçmek hükümsüzdür. 
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MiikümetJin1 Teklifi 

Hâkimi ret eden taraf, dilekçesini karşı tarafa tebliğ ettirir. Karşı taraf buna beş gün içinde cevap vere
bilir. Bu süre geçtikten sonra, 'başkâtip tarafından ret dilekçesi, varsa karşı tarafın cevabı ve ekleri dosya 
ile birlikte reddi istenen hâkime verilir. Hâkim beş gün içinde dosyayı inceler ve ret sebeplerinin yerinde olup 
olmadığı hakkındaki düşüncesini yazı ile bildirerek dosyayı hemen merciine gönderilmek üzere başkâtibe verir. 

Ret sebepleri yazılı delillere dayanmıyorsa merci isteği reddetmek veya gösterilen tanıkları dinleyerek 
bir karar vermekte serbesttir. 

Ret sebebi sabit olmasa bile merci bunu muhtemel görürse ret isteğini kabul edebilir. 
Ret sebepleri hakkında yemin teklif olunamaz.» 

MADDE 6. — 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 35 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

«Madde 35. — Mahkeme, hâkimin reddi istemini aşağıdaki hallerde kabul etmeyerek geri çevirir : 
1. Ret isteği zamanında yapılmamışsa, 
2. Ret sebebi veya inandırıcı delil gösterilmemişse, 
3: Ret isteminin davayı uzatmak amacıyla yapıldığı açıkça anlaş-ılıyorsa. 
Bu hallerde ret isteğinin, toplu mahkemelerde reddedilen hâkimin müzakereye katılmasıyla, tek hakimli 

mahkemelerde de reddedilen hâkimin kendisi tarafından geri çevrilmesine karar verilir., 
'Bu kararlar aleyhine ancak hükümle birlikte temyiz yoluna başvurulabilir.» 

MADDE 7. — 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 36 ncı maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

«Madde 36. — Hâkimin reddi istemine ilişkin karar duruşma yapılmaksızın verilebilir. 
Reddi istenen hâkim ret hakkında merci tarafından karar verilinceye kadar o davaya bakamaz. Şu kadar 

ki, gecikmesinde zarar umulan iş ve davalar bunun dışındadır. Daha önce hakkındaki ret isteği mercice 
reddolunan (hâkimin aynı durum ve olaylara dayanılarak yeniden reddedilmesi hali de hâkimin davaya bak
masına engel teşkil etmez. 

Merci ret isteğini kabul etmezse, reddi istenen hâkim davaya bakmaya devam eder. 
Hâkimin reddi isteğinin merci tarafından kabul edilmemesi halinde istekte bulunanların her birinden 

bin liradan on bin liraya kadar para cezası alınmasına hükmolunur. Birden çok hâkim bir arada reddedil-
mişse para cezasının üst sınırı uygulanır. 

Hâkim hakkında aynı davada aynı tarafça ileri sürülen ret isteğinin reddi halinde verilecek para cezası 
bir önceki para cezasının iki katından az olamaz. 

Bu para cezasının tahsili için davaya bakacak mahkeme dosyanın gelişi tarihinden başlayarak on beş gün 
içinde gereğini yapar. Merci kararının bozulması halinde, tahsil olunmuş para cezası ilgilinin isteği üzerine 
geri verilir.» 

MADDE 8. — 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununa 36 ncı maddeden sonra aşağıdaki 
36/A maddesi eklenmiştir.: 

«Madde 36/A. — Esas hüküm bakımından temyiz yolu kapalı bulunan dava ve işlerde hâkimin reddi 
istemi ile ilgili merci kararlan ile ret isteğinin kabulüne ilişkin merci kararları kesindir, 

Ret isteğinin reddine dair kesin olmayan kararlar için ancak esas hüküm ile birlikte temyiz yoluna baş
vurulabilir. Yargıtay dairelerinin bu husustaki kararlarına uymak zorunludur. 

Ret isteğinin mercice kabulü veya ret isteğinin reddine dair merci kararının Yargıtayea bozulması halin
de, ret sebebinin doğduğu tarihten başlayarak reddedilen hâkim tarafından yapılmış olan işlemler, davaya 
daha sonra bakacak hâkim tarafından kısmen veya tamamen iptal olunabilir.» 
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Adalet Komisyonu Metni 

Hâkimi reddeden taraf, dilekçesini karşı tarafa tebliğ ettirir. Karşı taraf buna beş gün içinde cevap 
verebilir. Bu süre geçtikten sonra başkâtip tarafından ret dilekçesi, varsa karşı tarafın cevabı ve ekleri dosya 
ile birlikte reddi istenen hâkime verilir. Hâkim beş gün içinde dosyayı inceler ve ret sebeplerinin yerinde 
olup olmadığı hakkındaki düşüncesini yazı ile bildirerek dosyayı hemen merciine gönderilmek üzere baş
kâtibe verir. 

Ret sebepleri yazılı delillere dayanmıyorsa merci, isteği reddetmekte veya gösterilen tanıkları dinleyerek 
bir karar vermekte serbesttir. 

Ret sebebi sabit olmasa bile merci bunu muhtemel görürse ret isteğini kabul edebilir. 
Ret sebepleri hakkında yemin teklif olunamaz. 
Hâkimi çekinmeye davet hâkimin reddi hükmündedir. 

MADDE 6. — 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 35 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Madde 35. — Hâkimin reddi istemi aşağıdaki hallerde kabul edilmeyerek geri çevrilir. 
1 w Ret isteği zamanında yapılmamışsa, 
2. Ret sebebi veya inandırıcı delil gösterilmemıişse, 
3, Ret istemin'im davayı uzatmak amacıyla yapıldığı açıkça anlaşılıyorsa-
Bu 'hallerde ret isteğinin, toplu mahkemelerde reddedilen hâkimin müzakereye katılrnaisıyla, tek hakimli 

mahkemelerde de reddedilen hâkimin kendisi tarafından geri çevrilmesine karar verilir. 
Bu karanlar aleyhine ancak hükümle 'birilikte temyiz yoluna 'başvurulabilir. 

MADDE 7. — 1Ö8'6 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununn 36 neı maddesi aşağıdaki şekilde de-
ğiştiriiraşitfir. 

'Madde 36. — Hakimlin reddi istemine ildşjkin karar duruşma yapılmaksızın verilebilir. 
Reddi istenen hâkim ret hakkında merci tarafından karar verilinceye kadar o davaya bakamaz. Şu ka

dar ki, gecikmesinde Zarar umulan iş ve davalar bunun dışındadır. Daha önce hakkındaki ret isteği rner-
cice reddoiunan hakimlin aynı durum ve olaylara dayanılaralk yeniden reddedilmesi halli de hâkimin davaya 
bakmasına engel 'teşkil etmez., 

Merci ret isteğini kabul etmezse, reddi istenen hâkim davaya bakmi'aya devam eder., 
Hâkimin reddi isteğimin merci tarafından usul veya esas yönünden kabul edilmemesi halinde istekte 'bu

lunanların her birinden bin liradan onbin liraya kadar para cezası alinmasına hükmolunur. Birden çok 'hâ
kim bir arada reddedilmlişjse para cezasının üst sınırı uygulanır. 

Hâkim hakkında aynı davada aynı tarafça ileri sürülen ret isteğinin reddi halinde verilecek para cezası 
bir önceki para cezasının iki katından az olamaz. 

Bu para cezasının tahsili için davaya bakacak mahkeme dosyanın gelişi tarihinden haşlayarak onibeş gün 
içinde gereğini yapar. Merci kararının bozulması halinde, tahsil olunmuş para cezası ilgilinin isteği üze
rine ıgeri verilir. 

MADDE 8. — 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununa 36 ncı maddeden sonra aşağıdaki 
3'6/A maddesi eklenmişıtür. 

«'Madde 36/A. — Elsas hüküm 'bakımından temyiz yolu kapalı 'bulunan dava ve işlerde hâkimin reddi 
istemi ite ilgii merci kararları kesindir. 

Esas hüküm bakımından temyiz yolu açık bulunan dava ve İşlerde, ret istemi hakkındaki merci karar
ları tefhim veya tebliği 'tarihinden itibaren yedi gün içinde temyiz edileMin bu halde 433 ncü madde hük
mü uygulanmaz. Yargıtay dairelerinin bu husustaki kararlarına uymak zorunludur. 

Ret 'isteminin reddine ilişkin merdi 'kararının Yargıtayca 'bozulması veya ret isteminin kabulüne daiır 
meroi kararının Yargıtayca onanması halinde, ret sebebinin doğduğu tarihten başlayarak, 'reddedilen hâ
kimce yapılmış olan ve reft istemlinde bulunan tarafından itiraz edilen esasa etkili işlemler, davaya daha son
ra bakacak hâkim tarafından iptal olunur. 
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Hükümdün Teklifi 

MADDE 9. — 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 46 ncı maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir.. 

«Madde 46. — Aynı mahkemede görülmekte olan davalar, aralarında bağlantı bulunması halinde, dava
nın her safhasında, istek üzerine veya kendiliğinden mahkemece birleştirilebilirtl 

Davalar ayrı mahkemelerde açılmış ise, bağlantı nedeniyle birleştirme talebi ikinci davanın açıldığı mah
keme önünde ilk itiraz olarak ileri sürülebilir. Birinci davanın açıldığı mahkeme, ilk itirazın kabulüne iliş
kin kararın kesinleşmesinden sonra bununla bağlıdır. 

Mahkeme, yargılamanın iyi bir şekilde yürütülmesini sağlamak için, birlikte açılmış veya sonradan (birleş
tirilmiş davaların ayrılmasına istek üzerine veya kendiliğinden karar verebilir. 

Davaların aynı sebepten doğması veya biri hakkında verilecek hükmün diğerini etkileyecek nitelikte bu
lunması halinde bağlantı var sayılır.» 

MADDE 10. — 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 48 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

«Madde 48. — Birleştirme ve ayırma istekleri, dilekçe ile veya duruşmada sözlü olarak da yapılabilir.; 
Aynı mahkemede görülmekte olan davalar yönünden verilen birleştirme ve ayırma hususundaki karar-; 

lar hakkında ancak hükümle birlikte temyiz yoluna gidilebilir, Şu kadar ki, bu husus tek başına bozma 
sebebi teşkil etmez.^ 

MADDE 1!. — 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 67 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

«•Madde 67. — Vekâletnamenin aslım veya örneğini vermeyen vekil dava açamaz ve yargılama ile ilgili hiç 
bir görev yapamaz. Şu kadar ki, gecikmesinde zarar umulan hallerde mahkeme, vereceği kesin bir süre 
içinde vekâletnamesini getirmek şartıyla vekilin dava açmasına veya usul işlemleri yapmasına izin verebilir. 
Bu süre içinde vekâletname verilmez veya aym »üre içinde asil mahkemeye gelerek yapılan işlemleri kabul 
ettiğini dilekçe ile bildirmezse dava açılmamış sayılır ve yapılan işlemler hükümsüz kalır. Bu durumda ve
kil, oturum harcı ile diğer giderleri ve karşı tarafın uğradığı zararları ödemeye mahkûm edilir. 

Bunları kötü niyetle yapan vekil aleyhine ceza takibi yapılmak ve disiplin cezası uygulanmak üzere 
Cumhuriyet Savcılığına ve vekilin bağlı olduğu baro başkanlığına yazı gönderilir. 

Yargılama, bir tarafın vekil tutmak istemesi, vekilini azletmesi, vekilin istifa etmesi, kendisinin yahut 
vekilinin dosyayı incelememiş bulunmaları sebepleriyle başka güne bırakılamaz. Ancak vekil tutulmaması ve
ya dosyanın incelenememesi kabul olunabilir bir özü re dayanıyorsa hâkim bir defalık kısa bir süre vere
bilir. Verilen süre sonunda, vekil oturuma gelmese veya dosya incelenememiş olsa bile davaya devam olu
nur., 

Vekâletname aslının veya onanmış örneğinin her dosya İçin ayrı ayrı verilmesi zorunludur,» 
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MADDE 9i — 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 45 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değinilmişti^ 

Madde 45. — Aiylnı mahkemede görülmekte olan davalar, araılarında bağlantı 'bulunması halinde, dava
nın her safhasında, istek üzerine veya 'kendiliğinden mahkemece bMeştMebîlir, 

Daivalar ayrı mahkemelerde açılmış ise, bağlantı nedenli ile 'birleştirme Itaflebi ikinci davanın açıldığı mah
keme Önünde ilik itiraz olarak ileri sürülebilir. Biriınai davanın açıtödığı mahkeme, ilk itirazın kabulüne Ve da
vaların bMeştiMJimesme ilişkin kararın kesinleşmesinden sonra bununla bağlıdır. 

Dalvaİairiın aynı sebepten doğması veya (biri hakkında verilecek hükmün diğerini etkileyecek nitelikte bu
lunması (hallinde (bağlantı var sayılır. 

Temıyiiız merdi ayrı olan davaların da bu madde hükmüne göre birleştMlimesine karar verilebilir. Bu 
halde temyiz incelemesi, 'birinci davanın temyiz mercii odan Yargıtay Dairesince yapılır. 

MADDE 10, — 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Katnununun 46 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Madde 46. — Mahkeme, yargılamanın iyi bir şekilde yürütülmesini sağlamak için, birlikte açılmış veya 
sonradan birteştirİılmiş davaların aynılmasına, davanın her safhasında, istek üzerine veya kendiliğinden karar 
verebilir. 

MADDE 11, — Tasarımın 10 ncu maddesi 11 nci madde olarak aynen 'kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — 1086 saiyıh Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 67 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Makide. 67* — Vekâletnamenin aslını veya örneğini vermeyen vekil dalva açamaz ve yargılama ile ilgili 
hiçbir görev yapamaz, Şu ikadar ki, gecikmesinde zarar umulan hallerde mahkeme, vereceği kesin bir süre 
içinde vekâletnamesini getirmek şartıyla vekilin dava açmasına veya usuî işlemleri yapmasına izin verebilir. 
Bu süre içinds vekâletname yerilmez veya aynı süre içinde asil, yapılan işlemleri kalbul ettiğini dilekçe ile 
mahkemeye bildirmezse dava açılmamış sayılır ve yapılan işlemler hükümsüz kalır. ÖBu durumda vekil, otu
rum harcı ile diğer yargılama giderleri ve karşı tarafın uğradığı zararları ödemeye mahkûm edilir^ 

Bunları kötü diyetle yapan vekil aleyhine ceza takibi yapılmak ve disiplin cezası uygulanmak üzere 
Cumhuriyet Savcılığına ve yekfflin bağlı olduğu baro başkanlığıma yazı gönderilir. 

Bir tarafın vekil tutmak istemesi, vekilini azletmesi, vekilin istifa etmesi, kendisinin yahut vekilinin dos
yayı inceletmemiş 'bulunmaları sebepleriyle yargılama başka bir gülne bırakılamaz. Ancak vekil tutulmaması 
veya dosyanın incelenememesi kabul olunabilir bir özüre dayamıyorsa hâkim bir defalık kısa bir süre vere
bilir. Verilen süre sonunda, vekil oturuma gelmemiş veya dosya incelenmemiş olsa bile davaya devam olu
nur. 

Vekâletname aslının veya onanmış örneğinin her dosya için ayrı ayrı verilmesi zorunludur,; 
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MADDE 12. — 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 93 ncü maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

«Madde 93. — Feragat ve kabul beyanı dilekçe ile veya yargılama sırasında sözlü olarak yapılır»]. 

MADDE 13. — 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun. 180 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

«Madde 180. — Dava dilekçesinde sözü edilen ve davacının elinde bulunan belgelerin asıllarıyla birlik
te harç ve vergiye tabi olmaksızın davalı sayısından bir fazla düzenlenmiş örneklerinin veya sadece örnek
lerin dilekçeye eklenerek mahkemeye verilmesi ve başka yerlerden getirilecek belge ve dosyalar için de bun
ların bulunabilmesini sağlayıcı açıklamanın dilekçede yapılması ve gerekli posta giderinin pul olarak veril
mesi zorunludur. 

Birinci fıkra hükmünün yerine getirilmemesi veya eksik getirilmesi halinde, hâkim ilk oturumda istenen 
hususların ön gün içinde yerine getirilmesini veya eksikliğin tamamlanmasını davacı tarafa bildirir. Bu ko
nuda verilecek mehil kesindir»;. 

MADDE 14. — 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 193 ncü maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir. 

«Madde 193. — Davacı, iptaline karar verilen dilekçenin yerine yeni bir dilekçe düzenleyip vermek zo
rundadır. 

Görevsizlik veya yetkisizlik kararı verilmesi üzerine davacının karşı tarafa görevli veya yetkili mahke
mede tebligat yaptırması zorunludur. 

Her iki halde kararın kesinleştiği tarihten başlayarak on gün içinde yeniden dilekçe verilmesi veya ça
ğın kâğıdının tebliğ ettirilmesi gerekir. 

Aksi takdirde dava açılmamış sayılır. Kanunda belirtilen aynık hükümler saklıdır»'. 

MADDE 15. — 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 195 nci maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir. 

«Madde 195. — Davalı, ilk itirazları ile birlikte esas dava hakkındaki cevabını ve varsa karşı delilleri
ni, dava dilekçesinin kendisine tebliği tarihinden itibaren on gün veya hâkim tarafından bir süre tayin edil
miş ise o süre içinde mahkeme kalemine bildirmek ve bir örneğini de davacıya tebliğ ettirmek zorunda
dır. 

Yukarıda belirtilen on günlük süre, hazine ile kamu idare ve kuruluşları hakkında otuz gündür»!. 

MADDE 16. — 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 196 nci maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir. 

«Madde 196. — Davalı tarafından ilk itiraz ileri sürülmüşse bu husus mahkemece öncelikle ve esasa 
girilmeden incelenerek sonuçlandırılır»!. 

MADDE 17. — 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 275 nci maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir. 

«Madde 275. — Mahkeme, çözümü özel veya teknik bir bilgiyi gerektiren hallerde bilirkişinin oy ve 
görüşünün alınmasına karar verir. Hâkimlik mesleğinin gerektirdiği genel ve hukukî bilgi ile çözümlenmesi 
mümkün olan konularda bilirkişi dinlenemez». 

MADDE 18. — 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 281 nci maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir. 

«Madde 281. — Bilirkişinin beyan ettiği oy ve gö rüş hemen tutanağa geçirilir. 
Bilirkişi birden fazla ise aralarında görüşürler. Görüşme sonucu bildirilen oy ve düşünceler tutanağa ya

zılır. 
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MADDE 13. — Tasarının 1'2 nci maddesi 13 ncü madde olarak aynen kalbul edilmiştir. 

MADDE 14. — 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 180 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilnıiştıir.l 

Madde 180, — Daiva dilekçesinde sözü edilen ve davacının eİnde bulunan belgelerin aisılllanyla birilikte 
harç ve vergiye tabi oıimaksuzın davalı sayısından bir fazla düzenlenmiş ömeMerıinin veya sadece örneklerin 
dilekçeye eklenerek mahkemeye verilmesi ve başka yerlerden getirilecek belge ve dosyalar için de bunların 
bulunabilmesini sağlayıcı açıklamanın dilekçede yapılması ve gerekli posta gMerinin pul olarak verilmesi 
zorunludur^ 

Birinci fıkra hükmünün yerine getirilmemesi veya eksik getirilmesi hallinde,, hâkim ilk oturumda istenen 
hususların on günlük kesin süre içinde yerine getirilmesini veya eksikiğin tamamlanmasını davacı tarafa 
bildirir. 

MADDE 15, — Tasarınım 14 ncü maddesi 15 nci makide olarak aynen kabul1 edilmiştir. 

MADDE 16. — 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 195 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştıM'lmiştir. 

Madde 195. — Davalı, ilik itirazları ibe 'badikte esas dava hakkındaki cevabını ve varsa karşı delillerini, 
dava dilekçesinin kendisine tebliği tarihinden itibaren on gün veya haklim tarafından bir süre tayin edilmiş 
ise o süre içinde mahkeme kalemine bildirmek ve bir örneğini 'de davacıya tebliğ ettirmek zorundadır. 

Yukarıda belirtilen on günlük süre, 8.1.1943 tarih ve 4353 sayılı Kanuna tabi kamu kuruluşları hakkında 
otuz gündür. 

MADDE 17. — Tasarının 16 nci maddesi 17 nci madde olarak aynen kalbu! edilmiştir. 

MADDE 18. — Tasarının 17 nci nıaddesi 18 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 19. — 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 281 nci maddesi aşağıdaki şekilde 

Madde 281. — Bilirkişinin 'beyan ettiği oy ve görüş hemen tutanağa geçirilir. 
Bilirkişi birden fazla ise aralarında görüşürler. Görüşme sonucu 'bildirilen oy ve düşünceler tutanağa ya

zılır. 
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işin niteliğine göre bilirkişilerin oy ve görüşlerini yazılı olarak bildirmeleri gerekiyorsa, hâkim, raporun 
kaç nüsha olacağını ve verileceği süreyi belli eder. Bu süre işin niteliğine göre üç ayı geçemez. Raporun, ta
rafların ad ve soyadlarını, bilirkişinin çözümü ile görevlendirildiği hususları, inceleme konusu yapılan mad
di vakıaları, gerekçeyi, sonucu, bilirkişiler arasında anlaşmazlık varsa bunun sebebini, düzenlediği günü ve 
bilirkişilerin İmzalarını taşıması gerekir. Azınlıkta kalan bilirkişi ayrı bir rapor verir»;. 

MADDE 19. — 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 288 nci maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir. 

«Madde 288. — Bir hakkın doğumu, düşürülmesi, devri, değiştirilmesi, yenilenmesi, ertelenmesi, ikrarı 
ve itfası amacıyla yapılan hukuki işlemlerin, yapıldıkları zamanki miktar veya değerleri beşbin lirayı geç
tiği takdirde senetle ispat olunması gerekir. 

Bu hukuki işlemlerin miktar veya değeri ödeme veya borçtan kurtarma (ibra) gibi herhangi bir sebeple 
beşbin liradan aşağı düşse bile senetsiz ispat olunamazın 

MADDE 20. — 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 290 ncı maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir. 

«Madde 290. — Senede bağlı olan her çeşit iddiaya karşı defi olarak ileri sürülen ve senedin hüküm ve 
kuvvetini ortadan kaldıracak veya azaltacak nitelikte bulunan hukuki işlemler beşbin liradan az bir miktara 
ait olsa bile tanıkla ispat olunamaz^. 

MADDE 21. — 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 381 nci maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir. 

«Madde 381. — Sözlü yargılama oturumunda mahkeme, iki tarafın iddia ve savunmalarını dinledikten 
sonra yargılamanın bittiğini bildirip kararını gerekçesi ile yazarak imza ve tefhim eder. 

Bu mümkün olmazsa, mahkeme yazılacak gerekçeli kararın tefhimi için onbeş günü. geçmemek üzere 
başka bir oturum günü tayin ederdi. 

MADDE 22. — 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 427 nci maddesinin 2 nci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 427. — Fıkra 2 : Taşınır mal ve alacak davalarına ilişkin hükümlerde, asıl istemlerinin kabul 
edilmeyen bölümü onbin lirayı geçmeyen tarafın temyiz hakkı yoktur; şu kadar ki, karşı tarafça temyiz 
yoluna başvurulması halinde, düzenleyeceği cevap dilekçesinde temyize ilişkin itirazlarını ileri sürmesi müm
kündür». 
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îşin niteliğime göre bilirkişilerin oy ve görüşlerinıi yazalı olaraik 'bildirmeleri gerekiyorsa, hâkim, raporun 
(kaç nüsha olacağını ve verileceği süreyi bellli eder. Bu süre işin nıiıteliğine göre üç ayı geçemez. Raporun, ta-
raifların ad ve soyadlarını, bilıirJüişinin çözümü ile görevlendirildiği hususları, (inceleme konusu yapılan mad
di valkıalaırı, gerekçeyi, sonucu, biirküşiler arasımda anlaşmazhlk varsa 'bunun söbebini, düzenlendiği günü 
ve bürkıişilerün limizaHaırını taşıması gerekir. Azınlıkta Ikalan 'bilıibişi ayrı bir rapor verebilir, 

MADDE 2!Q. — Tasarının 19 ncu maddesi 20 nci maddle olanak aynen fcalbul edilmiştir. 

MADDE 21. — Tasarımın 20 no'i maddesi 21 netinıadde olarak aynen kaibul edıiJmıişlıîr, 

MADDE 22. — Tasarının '21 nci maddesi 22 nci madde olarak aynen fcalbul edimıiştk. 

MADDE 23. — 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 427 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştiılilmıistir. 

Madde 427. — Malhkemelerden verilen nihai kararlara karşı temyiz yoluma başvurulabilir. Davada haklı 
çılkmış olan taraf da hulkuM yararı bulunmak şartıyla, hülkmü temyiz edebilir. 

Miktar veya değeri onbin lirayı geçmeyen taşınır mal ve alacak davalarına İlişkin nihai kararlar kesin
dir. 

Alacağın bir kısmının dava edilmiş olması hailinde, onbin liralık kesinlik sınırı alacağın tamamına göre 
belirlenir. 

Alacağın tamamınım dava edilmiş olması malinde, hükümde, asıl isteminin kabul edilmeyen 'bölümü on
bin lirayı geçmeyen tarafın, temyiz hakkı yoktur; şu kadar ki, 'karşı tarafça temyiz yoluna başvurulması 
halinde, düzenleyeceği cevap dilekçesinde temyize ilişkin itirazlarını ileri sürmesi mümkündür., 

438 nci maddenin birinci fıkrasındaki yüzbin liralık duruşma sınırı ile 440 nci maddenin üçüncü fık
rasının birinci bendindeki eliıhin liralık karar düzeltine sınırının bellMenmesinde yukarıdaki fıkra hükmü 
kıyasen uygulanır.) 

Kesin olaraik veriden hükümlerle niteliği bakımından yürürlükteki hukuka aykırı bir sonucu ifade eden 
ve Yargıtayca incelenmeksizin kesinleşmiş bulunan hükümler, Adalet Bakanlığının göstereceği lüzum üzerine 
Cumhuriyet Başsavcısı tarafından kanun yararına temyiz olunur., 

Temyiz isteği Yargıtayca yellinde görüldüğü takdirde, hüküm kanun yararına ibozuilu'r. Bu bozma hükmün 
hukuki sonuçlarını kaldırmaz. 

Bozma kararının bir örneği Adalet Bakanlığına gönderilir ve Bakanlıkça Resmi Gazetede yayınlanır. 
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MADDE 23. — 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 432 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

«Madde 432. — Temyiz süresi otuz gündür. Bu süre, ilâmın usulen taraflardan her birine tebliği ile iş
lemeye başlar. 

Temyiz dilekçesi, hükmü veren mahkemeye veya başka bir yer mahkemesine verilebilir. 
Temyiz dilekçesi, hükmü veren mahkemeden başka bir mahkemeye verilmişse, 434 ncü maddeye göre 

işlem yapıldıktan sonra hükmü veren mahkemeye örnekleriyle birlikte gönderilir. 
Temyiz, kanunî süre geçtikten sonra yapılır veya temyizi kabil olmayan bir karara ilişkin olursa, mah

keme temyiz isteminin reddine karar verir ve Yargıtaya gönderme için yatırılan gider parasını kullanarak 
bu ret kararını kendiliğinden ilgiliye tebliğ eder. 

Ret kararına karşı temyiz yolu açıktır. Bu yolda bir temyiz dilekçesi verildiği ve kanunî harç ve gider
leri de yatırıldığı takdirde dosya hükmü veren mahkemece Yargıtaya yollanır. Yargıtayın ilgili dairesi tem
yiz isteminin reddine ilişkin kararı bozduğu takdirde, ilk temyiz dilekçesini gözönünde bulundurarak dosya 
üzerindeki incelemesini de yapar.» 

MADDE 24. — 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 433 ncü maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

«Madde 433. — Temyiz dilekçesi, hükmü veren mahkeme aracılığı ile karşı tarafa tebliğ olunur. Tebliğ 
tarihi temyiz dilekçesinin dosyada kalan aslına işaret edilir. 

Karşı taraf, tebliğ gününden başlayarak on gün içinde cevap dilekçesini, hükmü veren mahkemeye veya 
bu mahkemeye gönderilmek üzere başka bir mahkemeye verebilir. Cevap veren, hükmü süresinde temyiz et
memiş olsa bile, cevap dilekçesinde hükme ilişkin itirazlarını bildirerek temyiz isteğinde de bulunabilir. 

Hükmü veren mahkeme, cevap verildikten veya bunun için belli süre geçtikten sonra, dosyayı dizi liste
sine bağlı olarak Yargıtayın görevli dairesine gönderir.» 

MADDE 25. — 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 434 cü maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

«Madde 434. — Temyiz dilekçesi hangi mahkemeye verilmişse o mahkemece kaydolunur. 
Temyiz isteği, harca tâbi değilse dilekçenin verildğinin hâkim tarafından imza ile onandığı, harca tâbi 

ise harcın yatırıldığı tarihte yapılmış sayılır. 
Temyiz dilekçesi verilirken gerekli harç ve giderlerin tamamı ödenir. Bunların eksik ödenmiş olduğu son

radan anlaşılırsa, hükmü veren hâkim veya mahkeme başkanı tarafından verilecek kesin süre içerisinde ta
mamlanması aksi halde temyizden vazgeçilmiş sayılacağı hususunda yazılı olarak uyarma yapıhr. Verilen 
süre içerisinde giderler tamamlanmadığı takdirde, hüküm temyiz edilmemiş sayılır.» 
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MADDE 24. — 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 429 ncu maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir. 

Madde 429. — Yargıtay ilgili dairesi, temyiz edilen kararı bozarsa, davayı, kararı vermiş olan mahke
meye veya uygun göreceği diğer bir mahkemeye gönderir. 

O mahkeme, temyiz edenden 434 ncü madde uyarınca peşin alınmış olan gideri kullanmak suretiyle, 
kendiliğinden tarafları duruşmaya davet edip dinledikten sonra, Yargıtay'ın bozma kararına uyulup uyul-
mayacağına karar verir. 

Mahkeme eski kararında direnirse, bu kararın gerekçesi genişletilmiş olsa bile, direnme kararının tem
yizi halinde temyiz incelemesi, Yargıtay Hukuk Genel Kurulunca yapılır. 

Hukuk Genel Kurulunun verdiği karara uymak zorunludur^ 

MADDE 25. — 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 432 nci maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir. 

Madde 432. — Temyiz süresi otuz gündür. Bu süre, ilamın usulen taraflardan her birine tebliği ile iş
lemeye başlar. 

Temyiz dilekçesi, kararı veren mahkemeye veya başka bir yer mahkemesine verilebilir. 
Temyiz dilekçesi, kararı veren mahkemeden başka bir mahkemeye verilmişse, 434 ncü maddeye göre 

işlem yapıldıktan sonra kararı veren mahkemeye örnekleriyle birlikte gönderilir. 
Temyiz, kanuni süre geçtikten sonra yapılır veya temyizi kabil olmayan bir karara ilişkin olursa, kararı 

veren mahkeme temyiz isteminin reddine karar verir ve Yargıtay'a gönderme için yatırılan parayı kullana
rak ret kararını kendiliğinden ilgiliye tebliğ eder. 

Bu ret kararı tebliğinden itibaren yedi gün içinde temyiz edilebilir; temyiz edildiği ve gerekli giderler 
de yatırıldığı takdirde dosya kararı veren mahkemece Yargıtay'a yollanır. Yargıtay'ın ilgili dairesi temyiz 
isteminin reddine ilişkin kararı bozarsa, ilk temyiz dilekçesine göre temyiz istemini inceler. 

MADDE 26. — Tasarının 24 ncü maddesi 26 nci madde olarak aynen kalbul edilmiştir. 

MADDE 27. — 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 434 ncü maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir. 

Madde 434. — Temyiz dilekçesi hangi mahkemeye verilmişse o mahkemece temyiz defterine kaydolunur 
ve temyiz edene ücretsiz bir alındı kâğıdı verilir. 

Temyiz isteği, harca tabi değilse dilekçenin temyiz defterine kaydedildiği, harca tabi ise harcın yatırıldı-. 
ğı tarihte yapılmış sayılır. 

Temyiz dilekçesi verilirken gerekli harç ve giderlerin tamamı ödenir. Bunların eksik ödenmiş olduğu 
sonradan anlaşılırsa, ka/rarı veren hâkıim veya ımıahkemıe başkanı tarafından verilecek yedi günlük kesin süre 
dçindıe tamamllaıiimiaısı, aksli hailde ıteanyıizden vazgeçmiş sayılacağı hususu temyiz edene yazılı olarak bildiri
lir. Verilen süre içinde harç ve giderler tamamlanmadığı takdirde, mahkeme kararın temyiz edilmemiş sa
yılmasına karar verir. Bu kararın da temyiz edilmesi halinde 432 nci maddenin son fıkrası hükmü kıyasen 
uygulanır, 
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MADDE 26. — 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 437 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

«Madde 437. — Sulh mahkemesi hükümlerine karşı temyiz süresi sekiz gündür. Bu süre ilâmın usulen 
«taraflardan her birine tebliği ile işlemeye başlar. 

Gerek asliye mahkemesi ve gerek sulh hâkiminin kararlarının temyizi halinde temyiz eden kimseye isteği 
üzerine bir makbuz verilir. 

433 ncü madde hükmü, sulh mahkemesi kararlan nın temyizi halinde uygulanır.» 

MADDE 27. — 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 438 nci maddesinin 1 nci ve 2 nci fık
raları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 438. — Fıkra: 1. Yargıtay temyiz incelemesini dosya üzerinde yapar. Ancak tüzelkişiliğin fes
hine veya genel kurul kararlarının iptaline, evlenmenin butlanına veya feshine, boşanma veya ayrılığa, vela
yete, nesebe ve kısıtlamaya ilişkin davalar hakkındaki hükümlerle, alacak ve ayın davalarına ilişkin hüküm
lerde asıl istemlerinin kabul edilmeyen bölümü ellibin lirayı aşan taraflardan biri temyiz dilekçesinde veya 
tamamlayıcı dilekçe yahut cevap dilekçesinde duruşma yapılmasını istemiş ise Yargıtayca bir gün belli edile
rek taraflara usulen tebligat yapılır. Tebliğ tarihi ile duruşma günü arasında en az onbeş gün bulunması ge
rekir; taraflar gelmişlerse bu süreye bakılmaz. Tebligat masrafı verilmemiş ise duruşma isteği dikkate alınmaz. 

Fıkra 2. — Görev ve yetkiye ait kararların incelenmesinde ve genel kurul incelemelerinde duruşma yapıl
maz.» 

MADDE 28. — 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununa 439 ncu maddeden sonra aşağıdaki 
439/A maddesi eklenmiştir. 

«iMadde 439/A. — Temyiz veya karar düzeltime sonucu Yargıtayca hükmün onanmasına veya bozulma
sına karar verilerek dosya mahkemesine geri çevrilince, mahkeme başkâtibi Yargıtay kararının sonucunu onbeş 
gün içinde taraflara kendiliğinden bildirir. Şu kadar ki, Yargıtay kararı taraflarca tdbliğe çıkarılmış ise bildirme 
yapılmaz. Bildirmenin tebliğ gideri temyiz dilekçesiyle birlikte temyiz isteğinde bulunandan peşin olarak 
alınır. Bu gider de temyiz için gerekli giderlerden olup, ödenmemesi halinde 434 ncü madde hükmü uygulanır. 

Hükmün Yargıtayca bozulması üzerine birinci fıkra gereğince yapılan bildirme veya Yargıtay kararının 
tebliği tarihinden başlayarak bir ay içinde taraflar mahkemeye başvurup oturum gününü tespit ettirmedikleri 
takdirde 409 ncu madde hükmü uygulanır.» 
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MADDE 28. — 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 435 nci maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir. 

Madde 435. — Temyiz dilekçesinde aşağıdaki hususlar bulunur : 
1. Temyiz eden ile karşı tarafın davadaki sıfatları, adı, soyadı ve adresleri, 
2. Bunların kanuni temsilci ve vekillerinin adı, soyadı ve adresleri, 
3. Temyiz edilen hükmün hangi mahkemeden verilmiş olduğu ve tarihi ile sayısı, 
4. İlamın temyiz edene tebliğ edildiği tarih, 
5. Hükmün özeti, 
6. Temyiz sebepleri, 
7. Duruşma istenmesi halinde bu istek, 
8. Temyiz edenin veya varsa kanuni temsilci yahut vekilinin imzası. 
Temyiz dilekçesi, temyiz edenin kimliği ve imzasıyla, temyiz olunan hükmü yeteri kadar belli edecek 

kayıtları taşıması halinde diğer şartlar bulunmasa bile reddblunmayıp temyiz incelemesi yapılır. 
Temyiz dilekçesi, sözü edilen koşulları taşımasa bile reddedilmeyip gerekli inceleme yapılır. 

MADDE 29. — 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 437 nci maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir. 

Madde 437. — Sulh Mahkemesi kararlarına karşı temyiz süresi sekiz gündür. Bu süre ilamın usulen ta
raflardan her birine tebliğ ile işlemeye başlar. 

433 ncü madde, Sulh mahkemesi kararlarının temyizi halinde de uygulanır. 

MADDE 30. — 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 438 nci maddesinin birinci ve 
ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Yargıtay temyiz incelemesini dosya üzerinde yapar. Ancak tüzelkişiliğin feshine veya genel kurul karar
larının iptaline, evlenmenin butlanına veya feshine, boşanma veya ayrılığa, velayete, nesebe ve kısıtlamaya 
ilişkin davalarla miktar veya değeri yüzbin lirayı aşan alacak ve ayın davalarında taraflardan biri temyiz 
dilekçesi veya cevap dilekçesinde duruşma yapılmasını istemiş ise Yargıtayca bir gün belli edilerek taraflara 
usulen tebligat yapılır. Tebliğ tarihi ile duruşma günü arasında en az onbeş gün bulunması gerekir; taraf
lar gelmişlerse bu süreye bakılmaz. Tebligat gideri verilmemişse duruşma isteği dikkate alınmaz. 

Görevsizlik, yetkisizlik, hâkimin reddi, dava veya karşılık davanm açılmamış sayılması, davaların bir
leştirilmesi ile direnme kararlarının temyiz incelemesinde duruşma yapılmaz. 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 220) 
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.Hükümetlini Teklifli 

MADDE 29. — 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 440 ncı maddesinin III ncü fıkra
sının 1 ve 2 nci bent hükmü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 440. — III ncü fıkra : 1 nci bent - 8 nci maddede gösterilen davalara ilişkin kararlarla (II nu
maralı fıkrasının 7 numaralı bendindeki davalar hariç) alacak ve ayın davalarına ilişkin olup da tarafların 
asıl istemlerinin kabul edilmeyen bölümü ellibin liradan az olan hükümlerin onanmasına veya bozulmasına iliş
kin kararlar, 

2 nci Bent. — Görev ve yetki ile hâkimin reddi, dava veya karşılık davanın açılmamış sayılması, davaların 
birleştirilmesi hakkındaki kararlara ilişkin olanlarla merci belirtilmesi kararları,» 

MADDE 30. — 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 445 nci maddesinin 4 ncü bendi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«ıMadde 445. — Bent 4) Şahadeti hükme esas alınan şahidin, yalan şahadette bulunduğunun hükümden 
sonra mahkeme kararı ile tespit edilmiş olması,» 

MADDE 31. — 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 489 ncu maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiiştir. 

«(Madde 489. — Evrak üzerine hüküm verilmesi istenilmediği takdirde, 376 ncı maddeye göre hâkim iki 
tarafın son sözlerini dinledikten sonra yargılamanın bittiğini bildirip kararını gerekçesiyle yazarak imza ve tef
him eder. 

Bu mümkün olmazsa, mahkeme yazılacak gerekçeli kararın tefhimi için, onbeş günü geçmemek üzere, 
başka bir oturum günü tayin eder.» 

MADDE 32. — 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 490 ncı maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

«Madde 490. — Karar, hâkim ve zabit kâtibi tarafından imza olunur. 
388, 391, 420, 421, 422 nci madde hükümleri sulh muhakemelerinde de uygulanır.» 

MADDE 33. — 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 566 ncı maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

'«Madde 566! — Sulh hâkimi, değerinin tespiti mümkün olan ve yirmibeşbin lirayı geçmeyen uyuşmazlık
ları da basit usule göre çözümler. 

Hâkim iki tarafa ispata yarayan belgeleri İbraz için b'ir süre verir.» 

IMADDE 34. — 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 187 nci maddesinin 3 numaralı ben
di ile 5 numaralı bentten sonra gelen (Biri hakkında verilecek kararın diğerine tesir edecek mahiyette olması 
halinde iki dava arasında irtibat mevcut addolunur.) ibaresi ve 199 ncu maddesi hükümleri yürürlükten kal
dırılmıştır. 
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Adalet Komisyonu Metni 

MADDE 31. — 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 440 ncı maddesinin I nci fıkrası-* 
mın 1 nci bendi ile III ncü fıkrasının 1 ve 2 nci bent hükmü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

I/I. Temyiz dilekçesi ve - kanuni süresi içinde verilmiş olması şartiyle - karşı tarafın cevap dilekçesin
de ileri sürülüp hükme etkisi olan itirazların kısmen veya tamamen cevapsız bırakılmış olması, 

III/l. 8 nci maddede gösterilen davalarla - n numaralı fıkrasının 7 numaralı bendindeki davalar hariç -
miktar veya değeri ellibin liradan az olan davalara ait hükümterin onanması veya bozulmasına ilişkin ka
rarlar, 

111/2. — Görevsizlik, yetkisizlik, hâkimin reddi, dava veya karşılık davanın açılmamış sayılması, davaların 
hiTfcştinlmesii ve merci 'belirtilmesi 'kararlan. 

MADDE 32. — '1086 sayılı Hukuk Usuüü Muhakemeleri Kanununa 442 nci maddeden sonra 442/A mad-
•desi ekteönüştir. 

Madde 442/A) Yargılayın kanar düzeltme yolu açık olan bbzma kararları, mahkeme başkâtibince onbeş 
gün içinde kendiliğinden taraflara tebliğ edüir£ 

Yargıtaym onama veya onaimaya karşı başivurulan karar düzeltme isteminin reddine İlişkin kararlarının 
sonucu da, mahkeme 'başkâtibince onbeş gün içindle kendiliğinden taraflara ibüdiriför. 

Tebliğ ve bildirme giderleri temyiz dilekçesi iie (birlikte temyiz isteğinde 'bulunandan peşin olarak alınır. 
Bu gider de temyiz için gerekli giderlerden) olup, ödenmemesi halinde 434 ncü madde hükmü uygulanM*. 

MADDE 33. — 10S6 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 445 nci maddesine aşağıdaki fıkra 
eklenmiştir. 

«Birinci fıkranın 4, 5 ve 6 ncı (bentlerindeki hallerde yargılamanın iadesinin istenebilmesi, bu sebeplerin ke
sinleşmiş bir ceza mahkûmiyet kararı ite belMenmiiş oîması şartına bağhdhr. Delil yokluğundan başkaı bir se
beple ceza kovuşturmasına başlanamamış veya karar verilememiş ise, ceza mahkemesi kararı aranmaz. (Bu tak-
«dirde yargılamanın iadesi sebeplerinin varlığının, yargıla manın iadesi davasında öncelikle ispat edilmesi gerekir.; 

MADDE 34. — Tasarının 31 nci maddesi 34 ncü madde olarak aynen kabul edilmiştir, 

MADDE 35. — 1086 saydı Hukuk Usulü Muhakemeleri 'Kanununun 490 ncı maddesi aşağıdaki şekilde 
•değiştirilmiştir. 

Madde 490. — Karar, hâkim ve zabıt kâtibi tarafından 'imza olunur. 388, 391, 420, 42*1, 422 nci madde 
hükümleri sözlü yargılama usulünde de uygulanır. 

MADDE 36. — Tasarının 33 ncü maddesi 36 ncı madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 37. — Tasarının 3'4 ncü maddesi 37 nci madde olarak aynen kalbul edilmiştir^ 
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Hükümetin Teklifi 

MADDE 35. — 2004 sayılı tcra ve İflas Kanununun 363 ncü maddesinin birinci fıkrasının son paragrafı 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«İlişkin kararlarla bu Kanunda temyiz kabiliyeti kabul edilen kararlar tefhim veya tebliğ tarihinden iti
baren on gün içinde temyiz edilebilir. Şu kadar ki 1, 2, 3 ve 5 nci bentlerde takip konusu alacağın; 4, 6, 7, 8, 
9, 11, 15 ve 16 ncı bentlerde merci kararının taalluk ettiği malın veya hakkın değerinin ve 10 ncu bentte sırası-
itiraza uğrayan alacağın tutarının onbin lirayı geçmesi şarttır.» 

GEÇİCİ MADDE — 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ile İcra ve İflas Kanununun bu Ka
nunla değiştirilen hükümleri, Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra açılacak davalarda uygulanır. Şu kadar ki, 
288 ve 290 ncı maddelerde değişiklik yapan hükümler Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra yapılacak hu
kuki işlemler hakkında ve 7, 32, 33, 34, 35, 36, 36/A, 46, 48, 67, 93, 275 ve 281 nci maddelerde değişiklik 
yapan hükümler ise, Kanunun yürürlüğünden önce mevcut dava ve işlerde de uygulanır, 

MADDE 36. — Bu Kanun yayrmı tarihinden bir ay sonra yürürlüğe girer. 

MADDE 37. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
B. Ulusu 

Devlet Bak. - Başbakan 
Yrd. 

Z. Bay kara 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. M..N. Özdaş 

Dışişleri Bakanı 
/. Türkmen 

Ticaret ©akanı V. 
Ş. Kocatopçu 

Tarım ve Orman Bakanı 
Prof. Dr. S. Özbek 

Turizm ve Tanıtma Bakanı 
/. Evliyaoğlu 

Devlet Bak. - Başbakan 
Yrd. 

T. Özai 

Adalet Bakanı 
C. Menteş 

Maliye Bakanı 
K. Erdem 

Sağlık ve Sos. Yrd. Bakanı 
Prof. Dr. N. Ayanoğlu 

Çalışma Bakanı 
Prof. Dr. T. Esener 

İmar ve İskân Bakanı 
Dr. Ş. Tüten 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
S. Side 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. î. Öztrak 

Milli Savunma Bakanı Y. 
M. N. Özdaş 

MM Eğitim Bakanı 
H. Sağlam 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
R. Baturalp 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Ş. Kocatopçu 

Köy İşleri ve Koop. Bakanı 
M. R. Güney 

Kültür Bakanı V. 
/. Evliyaoğlu 

30 Nisan 1981 

Devlet Bakanı 
M. Özgünes 

İçişleri Bakanı , 
S. Çetiner 

Bayındırlık Bakanı 
Dr. T. Önalp 

Ulaştırma Bakanı 
N. Özgür 

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı 
S. Bingöl 

Gençlik ve Spor Bakanı 
V. Özgül 
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Adalet Komisyonu Metni 

MADDE 38. — 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 363 ncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki 17 nci 
bent eklenmiş ve aynı fıkrada bentlerden sonra gelen bölüm aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«17, 223 ncü maddenin ikinci fıkrasının 2 nci bendine göre iflası idare edenlerin ücretleriyle masrafları 
da dahil olmak üzere hesap pusulalarının tarîkine; 

İlişkin kararlarla bu Kanunda temyiz kabiliyeti kabul edilen kararlar tefhim veya tebliğ tarihinden itibaren 
on gün içinde temyiz edilebilir. Şu kaldar ki 1, 2, 3 ve 5 nci bentlerde takip konusu alacağın; 4, 6, 7, 8, 9, M, 
15, 16 ve 17 nci bentlerde merci kararının taalluk ettiği malın veya hakkın değerinin ve 10 ncu bentde sırası 
itiraza uğrayan alacağın tutarının onbin lirayı geçmesi şarttır. 

GEÇİCİ MADDE — 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun bu Kanunla değiştirilen hüküm
leri, Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra açılacak davalarda uygulanır. 

Şu kadar ki : 
a) 288 ve 290 net maddelerde değişiklik yapan hükümler Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra yapıla

cak 'hukuki işlemler hakkında.; 
ıb) 32, 33, 34, 35 ve 36 nci maddelerde değişiklik yapan hükümler ile 36/A maddesi hükmü, Kanunun yü

rürlüğünden sonra eleri sürülecek ret istekleri ve çekinme hallerinde; 
c) 45, 46 ve 48 nci maddelerde değişiklik yapan hükümler Kanunun yürürlüğe girmesiinden sonra ileri 

sürülecek birleştirme, ayırma ve bu konudaki temyiz istekleri hakkında; 
d) 427, 432,433, 434, 435, 437,438 ve 440 nci maddeler ile îcra ve fflas Kanununun 363 ncü maddesinde de

ğişiklik yapan hükümler ve 442/A maddesi hükmü, Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra verflecefc niihai ka
rarlara karşı yapılacak temyiz ve karar düzeltme istemleri hakkında; 

e) 7, 67, 93,193, 275, 28Ü, 3M, 429, 445, 489 ve 490 nci maddelerde değişiklik yapan hükümler ise Kanunun 
yürürlüğünden önce mevcut dava ve işler hakkında; 

Uygulanır. 

MADDE 39. — Tasarının 36 nci maddesi 39 ncu madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

* MADDE 40. — Tasarının 37 nci maddesi 40 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
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1050 Saydı Muhasebei Umumiye Kanununun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Bütçe - Plan Komisr 

yonu Raporu. (1/194) 

TC 
Başbakanlık 7 Temmuz 1981 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 

Sayı: 101 - 900/04953 

MtLLİ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLİĞİNA 

IVfaHgye B«toı4ı^tnca Impümm ve R^gkanfığnı^ grzı Bakwfer KAtfUkmcs 2 , 7 S 1981 t^rüıinde kaıar-
l^tmîan «1050 Sayılı Muhajşefcej ünpnjyç Kamımın W B^zı Ma&gçfeıtirön DeîÖştfıltaM H$kkjnda %mm 
Ttasara»» İle gerekçesi ekli olarak göfldJerllmfişâr. 

Gereğini erairleriae arz ederim. 
Bülend Ulusu 

fimhakan 

GENEL GEREKÇE 

Tasarı ile bütçe yılı takvim yılma çevrilmekte ve geçiş dönemi ile ilgili olanak gerekli düzenlemeler ya
pmaktadır. Maddeler hakkında madde gerekçelerinde ayrıntılı bifjftlsr verimâftir, 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Tasarının 1 nçi maddesi ile 1050! sayılı Kanunun 5 nci maddesi değiştirilmiş ve bütçe dö
neminin takvim yılı olduğu kabul edilmiştir. 

Bilindiği gibi, ülkemizde bugüne kadar bütçe yılı olarak çeşitli dönemler uygulana gelmiştir. Bu farklılık 
iki yönlü olmuştur. 

Bir kere, kamu idare ve kurumlarından bazıları bütçe dönemi olarak takvim yılını uygularken, aynı anda 
diğer kamu idare ve kurumları takvim yılı dışında bütçe dönemleri benimsemişlerdir. 

Farklılığın ikinci yönü, takvim yılı dışında kullanılan bütçe dönemlerindeki değişmelerde kendini göster
miştir. Bu değişmeler şöyle bir seyir izlemiştir. 

26.5.1927 gün ve 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununda bütçe yılı, Haziran ayı başlangıcından er
tesi yılın Mayıs ayı sonuna kadar olan oniki aylık süre olarak saptanmıştır. 18 yıllık uygulama sonunda, 
bilhassa yılı içinde yapılması gereken yapı ve onarım işlerinin aksadığı; bütçenin kanunlaşmasından sonra 
bu gibi işlerin hazırlıkları tamamlanıncaya kadar inşaat mevsiminin geçtiği, gerekçesiyle 1.6.1945 günü yü
rürlüğe giren 4698 sayılı Kanunla, 1050 sayılı Kanunun 5 nci maddesi değiştirilerek, bütçe yılı takvim yılı 
ile birleştirilmiştir. 

1949 yılında da, 5419 sayılı Kanunla, 1050 sayılı Kanunun 5 nci maddesi tekrar değiştirilerek, bütçe yılı 
Mart ayı başından ertesi yılın Şubat ayı sonuna kadarki dönem olarak tespit edilmiştir. Bu değişikliğe ge
rekçe olarak; Anayasamızın, bütçe tasarılarının bütçe yılı başlangıcından üç ay önce Büyük Millet Meclisine 
verilmesini öngördüğü ve buna göre bütçe tasarılarının en geç Ekim ayı başında Meclise sunulduğu; fakat 
yine Anayasa uyarınca Meclisin normal toplanma dönemi Kasım ayı başlangıcı olduğundan Meclisin bütçe 
tasarılarını görüşmesi için sadece iki aylık süre kaldığı, bu sürenin ise bütçe tasarılarının gerek komisyonlar* 
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da gerekse genel kurulda görüşülmesine yeterli olmadığı ve bu nedenle bütçe yılı başlamadan bütçelerin tas
dikinin yapılamadığı, bunun sonucu olarak da Geçici Bütçeler yapılması zorunluğunda kalındığı, bütçe yılını 
Mart ayından başlatmakta hem bütçe tasarılarının Mecliste görüşülmesi için yeterli süre sağlanmış ve hem 
de bütçe yılı Haziran ayından Ocak ayına alınması gerekçesinin korunmuş olacağı belirtilmiştir. 

Bütçe yılı döneminin değiştirilmesine ilişkin gerekçelerin incelenmesinde başlıca iki konu üzerinde durul
duğu görülmektedir. 

a) Bütçenin yasalaşmasından sonra, inşaat mevsimi gelinceye kadar, yapım ve onarım işleri için hazır-. 
lıklann yapılmasına yetecek zaman kazandırılması. 

b) Bütçe yılı başlangıcına kadar, bütçe tasarılarının Mecliste görüşülüp kanunlaştırılması için yeterli sü
renin sağlanması. 

Ancalk, bugün için, bütçe yılının tespitinde yukarıda belirtilenler dışında başkaca etkenlerin de gözönün-
de tutulması gerektiği açıktır. Bütçe yılının takvim yılı dışında bir dönem olarak tespit edilmesi nedeniyle; 

— Kamu iktisadi Teşebbüsleri ile bazı döner sermayeli işletmelerde bütçe yılı olarak takvim yılı uygu
lanmakta olduğundan kamu bütçesi veya bilançosu hazırlanmasında bütçe yılı yönünden bazı işlemler (ayar
lamalar) yapılması, 

— Yabancı ülkelerle ekonomik ve mali mukayeseleri gerektiren araştırmalarda ve özellikle Ortak Pazar 
ülkeleriyle olan ve daha da artacak İlişkilerimizde bütçe yılı döneminin farklılığı giderici çalışmalar yapıl
ması, 

Gibi güçlüklerle karşılaşılmaktadır. 
Nitekim bugün Almanya, Belçika, Fransa gibi ülkelerde bütçe yılı takvim yılı olduğu gibi dünya ülkele

rinin bir çoğunda, bu arada Amerika Birleşik Devletlerinde ve bilhassa Ortak Pazar ülkelerinde, bütçe yılı
nı takvim yılına çevirme eğilimi vardır. 

Öte yandan, son yıllarda bütçe görüşmelerinin oldukça kısa sürelerde sonuçlandırıldığı gözönüne alındı-. 
ğmda bütçe kanunu tasarılarının bütçe yılı başlangıcına kadar görüşülüp kanunlaşabileceği ortaya çıkmak
tadır. 

Madde 2. — Bu madde ile Muhasebei Umumiye Kanununa bir ek madde eklenmiş ve bu madde ile kat
ma, döner sermaye ve fon bütçeleriyle ilgili olarak diğer kanunlarda Mart ayının birinci gününden başlayıp 
»Şubat ayının sonuncu günü bitmek üzere tespit edilmiş dönemlerin takvim yılı olarak değiştirilmesi sap
tanmıştır. Böylece, bu kuruluşlar için de 1 nci madde gerekçesinde belirtilen sakıncalar giderilmiş ve Devlet 
hesaplarının sıhhatli bir şekilde konsolide edilmesi sağlanmış olacaktır. 

Madde 3. — Bu madde ile Kanuna Geçici 3 ve 4 ncü maddeler eklenmiştir. 
Geçici 3 ncü madde ile bütçe yılı değişikliği nedeniyle 1982 mali yılı (bütçe yılı) için özel bir dönem 

tespit edilmiş ve uygulamanın düzenli bir şekilde yürütülmesi amaçlanmıştır. 

Geçici 4 ncü madde ile geçiş döneminde gerökli düzenlemeleri yapmaya ve tedbirleri almaya Maliye Ba-: 
kanı yetkili kılınmıştır. 

Madde 4. — Kanunun yürürlük maddesidir. 
Madde 5. — Kanunun yürütme maddesidir. 
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Bütçe - Plan Komisyonu Raporu 

13 Temmuz 1981 

MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 7.7.1981 tarihinde Milli Güvenlik Konseyine su
nulan «1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Ta
sarısı»! Komisyonumuzca incelenmiştir. 

Yapılan incelemede; 
Tasarı ile halen uygulanmakta olan bütçe yılının takvim yılına çevrilmesi ile ilgili düzenlemeler yapıl

maktadır. 
Bilindiği gibi 26.5.1927 gün ve 1050 sayılı Münasebet Umumiye Kanununda ilk defa bütçe yılı Haziran 

ayı başından ertesi yıl Mayıs ayı sonu olarak belirlenmiştir. 
Bu uygulamaya 18 yıl devam edildikten sonra yapı ve onarım işlerinde mevsim nedeniyle aksama olduğu, 

inşaat mevsiminin hazırlıklar tamamlanıncaya kadar geçtiği düşüncesinden hareketle 1945 yılında yapılan 
bir değişiklikle bütçe yılı takvim yılıyla birleştirilmiştir. 

Daha sonra, Anayasa gereği bütçe kanunu tasarılarının mali yıl başından 3 ay önce Büyük Millet Mec
lisine sunulması öngörüldüğünden Ekim ayı başında Meclise sunulan tasarıların, normal çalışmalarına Ka
sım ayında başlayan Meclis için sike kaybına sebep olduğu ve görüşmelere çok az zaman kaldığı gözlen
miş bu defa 1949 yılında yapılan değişiklikle bütçe yılı Mart başına alınmıştır. 

Yukarıda özet olarak belirlenen durum ve mali yılın Mart ayı başı olarak tespitinden sonra günümüze 
kadar bu uygulamaya devam edilmiştir. 

Yeniden ve gerçekçi bir değerlendirme yapılacak olursa; 
1. İnşaat, yapım ve onarım mevsiminin 1 Mart'ta yürürlüğe giren bütçe nedeniyle büyük ölçüde kaybe

dildiği, 
2. Meclisteki görüşmeler için sürenin takvim yılı olarak yeterli olduğu, 
3. Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile bazı döner sermayeli kuruluşların bütçe yıllarının takvim yılı olduğu, 

4. Yabancı ülkeler ve özellikle Ortak Pazar ülkeleriyle farklılığın giderilmesi gibi nedenlerle bütçe yılı
nın takvim yılı başına alınması Komisyonumuzca da uygun görülmüş ve maddelerin görüşülmesine geçil
miştir. 

1050 sayılı Kanunun 5 nci maddesinde değişiklik yapılmasıyla ilgili tasarının çerçeve 1 nci maddesiyle 
aynt kanuna geçici maddeler ekleyen 2 ve 3 ncü maddeleri ile yürürlük ve yürütmeyi düzenleyen 4 ve 5 nci 
maddeler aynen kabul edilmiştir. 

Milli Güvenlik Konseyinin onayına arz olunur. 

Başkan 
Hüsnü K ÜÇÜKA HM ET 

Em. Amiral 
Kâtip Üye 

Turhan AKPORAY 
Mly. Kd. Alb. 

Üye 
Güven BOŞGELMEZ 

Başkan Yardımcısı 
Tanju ERPEM 

Dz. Kd. Kur. Alb. 
Kâtip Üye 

Tahsin EKİNCİ 
Mly. Kd. Bnb. 

Üye. 
Mehmet KÂMİLOĞLU 

Başkan Yardımcısı 
Haşmet YURTAL 

Mly. Kd. Alb. 
Üye 

Nazmi BİLGİÇ 

Üye 
Doğan KAYRAN 

Üye 
Berki MELLİ 

Üye 
Serpil ULU ER 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

1050| Saydı Muhasebei Umumiye Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 

Tasarısı 

MADDE 1. — 1050 Sayılı Muhase-bei Umumiye 
Kanununun 5 nci maddesi aşağıdaki şekilde değişti-
rilmiiştir. 

«Madde 5. — Bütçe yılı takvim yılMır.» 

MADDE 2. — 1050 saydı Mu'hasabJei Umumiye 
Kanununa aşağıda'ki madde eklenmiştir. 

«EK MADDE l. •— Bütçe uygulaması Slie ıiJ|gjiJıi 
olarak diğer kanunlarda bütçe yılı veya mali yıl 'için 
Mart ayının Mıtinçıi gününden başlayıp Şubat ayının 
sonuncu günü bitmek üzere tespit edilmiş dönemler 
talkMım yılı olarak defiştiıülmiştir.» 

MADDE 3. — 1050 sayılı 'Mıufaasötbed Umumiye 
Kanununa aşağıdaki geçici maddeler feklıerumiştir. 

«GEÇİCİ MADDE 3. — 1982'Malıi Yık 1 Mart 
1982 (teriMmde baglayup 34 Arakk 1982(tariühıinde bitler.» 

. «GEÇİCİ MADDE 4. — Bu Kanunun uygula
ması ile iJJgilli olarak geçiş dönemlinde genekÜJi düzenlıe-
meleri yapmaya ve tedbirleri almaya Maliye Bakanı 
yetlkliliidıir.»! 

MADDE 4. — Bu Kanun yayımı tarftıinde yü
rürlüğe girer,. 

MADDE 5. 
yürütür. 

Bu Kanunu Bakanlar Kurulu 

Başbakan 
B. Ulusu 

Devlet Bakanı 
M. Özgüneş 

İçişleri Bakanı 
5, Çetiner 

Bayındırlık Bakanı 
Dr. T. Önalp 

Ulaştırma Bakanı 
N. Özgür 

BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU METNt 

105O| Sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değtştif'ihnesi Hakkında Kanun 

•MADDE l. — Tasarının 1 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir.; 

İMADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi aynen 
kabuf edlilm'iştliır̂  

MADDE 3i — Tasaruun 3 ncü maddesi aynen 
ıfalbuj e$fei#r., 

MADDE, 4. — Taşarının 4 ncü maddesi aynen 
kabul edıilmiştir^ 

IMADDE 5, — Tasarının 5 nci maddesi aynen 
aynen kalbul edlilmSştir. 

Devlet Bak. - Başbakan 
Yrd. 

£. Bay kara 
Devlet Bakanı 

Prof. Dr. M. N. Özdaş 
Dışişleri Bakanı 

/. Türkmen 
Ticaret Bakanı 

K. Cantürk 
Tarım ve Orman Bakanı 

Prof. Dr. S. Özbek 
Enerji ve Tabii Kay. Bakanı Turizm ve Tanıtma Bakanı 

S. Bingöl İ. Evliyaoğhı 
Gençlik ve Spor Bakanı Sosyal Güvenlik Bakanı 

V. Özgül S. Side 

Devlet Bak. - Başbakan 
Yrd. 

T. Özal 
Adalet Bakanı 

C- Menteş 
Maliye Bakanı 

K. Erdem 
Sağlık ve Sos. Yrd. Bakan 

Prof. Dr. N. Ayanoğlu 
Çalışma Bakanı 

Prof. Dr. T. Esener 
İmar ve İskân Bakanı 

Dr. S. Tüten 
Kültü 

C 
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Devlet Bakanı 
Prof. Dr. İ. Özfrak 

Milli Savunma Bakanı 
Ü- H. fiayülken 

Mitli Eğitim Bakanı 
H. Sağlam 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
R. Baturalp 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Ş. Kocatopçu 

Köy İşleri ve Koop. Bakanı 
M. R. Güney 

r Bakanı 
Baban 
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Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 230) 


