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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

28 Ocak 1983 Cuma 

Ramazan Yükarıgöz, Ömer Yazgan, Erdoğan Yaz-
gan ve Mehmet Kambur Haklarındaki. (3/178) (S. 
Sayısı : 541), 

Ahmet Kerse Hakkındaki. (3/278) (S. Sayısı : 
540) ve, 

Levon Ekmekjian Hakkında. (3/268) (S. Sayısı : 
543); 

Ölüm cezalarının yerine getirilmesine dair Ada
let Komisyonu raporları kabul olundu. 

Mahallî İdare Seçimlerinin Ertelenmesi Hakkında 
Kanun Tasarısının Danışma Meclisince Kabul Olu
nan Metninin Reddine Dair İçişleri Komisyonu Ra

poru. (1/335) (S. Sayısı : 542) kabul olunarak, tasa
rının düştüğü açıklandı. 

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı Mad
de ve Bentlerinin Değiştirilmesine ve Bir Bendinin 
Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi. (2/102) (S. Sayı
sı : 538 ve 538'e 1 inci Ek) kabul olundu. 

Gelecek toplantının yapılacağı gün ve saatin son
radan tespit edileceği belirtilerek birleşime saat 
14.55'te son verildi. 

Necdet ÜRUĞ 
Orgeneral 
Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : Orgeneral Kenan EYREN (Cumhurbaşkanı, Genelkurmay ve Millî Güvenlik Konseyi Başkanı) 
ÜYELER : Orgeneral Nurettin ERSİN (K. K. K. ve MiBî Güvenlik Konseyi Üyesî) 

OrgenerM Tahsin ŞAHİNKAYA (Hv. K. K. ve MM Güvenlik Konseyi Üyesi) 
Oramiral Nejat TÜMER (Dz. K. K. ve M S Güvenillk Konseyi Üyesi) 

Orgeneral Sedat CELASUN (J. Gn. K. ve Mili Güvenlik Konseyi Üyesi) 

BAŞKAN — Millî Güvenlik Konseyinin 130 uncu Birleşimini açıyorum. 

II. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 

1. — Rıdvan Karaköse, Cavit Karaköse ile Süley
man Karaköse Haklarındaki Ölüm Cezalarının Yeri
ne Getirilmesine Dair Başbakanlık Tezkeresi ile Da
nışma Meclisince Kabul Olunan Metin ve Millî Gü
venlik Konseyi Adalet Komisyonu Raporu. (D. Mec
lisi : 3/21; M. G. Konseyi : 3/280) (D. Meclisi S. 
Sayısı : 286; M. G. Konseyi S. Sayısı : 544) (1) 

BAŞKAN — Gündemimize göre kanun tasarı ve 
tekliflerinin görüşülmesine başlıyoruz. 

Birinci sırada, Rıdvan Karaköse, Cavit Karaköse 
ile Süleyman Karaköse Haklarındaki ölüm Cezaları-

(1) 544 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 

nın Yerine Getirilmesine Dair Başbakanlık Tezkeresi 
ile Danışma Meclisince Kabul Olunan Metin ve Mil
lî Güvenlik Konseyi Adalet Komisyonu Raporu yeç 
almaktadır. 

Bu rapor 544 sıra sayısı ile basılıp dağıtılmıştır. 

Adalet Komisyonu Sözcüsü ve Bakanlık temsil
cileri yerlerini aldılar. 

Ölüm cezalarının yerine getirilmesine dair Başba
kanlık tezkeresi ve Danışma Meclisince hazırlanıp 
kabul edilen kanun tasarısı Millî Güvenlik Konseyi 
Adalet Komisyonunca da görüşülmüş ve aynen ka
bul edilmiştir. 
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Kanun tasarısının tümü üzerinde görüşme açıyo
rum ve izahatta bulunması için ilk sözü Adalet Ko
misyonu Sözcüsüne veriyorum. 

Buyurun. 
HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ

KA YNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar Dai
resi Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım; hükümlüler : 

1. Rıdvan Karaköse; Bayram oğlu, 1946 doğum
lu, Ilgın ilçesi Geçit köyü nüfusuna kayıtlı; 

2. Cavit Karaköse; Bayram oğlu, 1952 doğum
lu, Ilgın ilçesi Geçit köyü nüfusuna kayıtlı; 

3. Süleyman Karaköse; Bayram oğlu 1940 do
ğumlu, Ilgın ilçesi Geçit köyü nüfusuna kayıtlı. 

Maktuller : 
Nafiye Çatal, 1935 doğumlu. 
Mevrut Çatal, 1952 doğumlu. 
Mahkemece, (hükümlüler hakkında yapılan yargı

lama sonucu) olayın vukuunun aşağıda arz edece
ğim tarzda sübut bulduğu kabul edilmiştir. 

Hükümlülerin kardeşi Hasan Karaköse, 20.6.1973 
tarihinde maktule Nafiye Çatal'ın kocası ve maktul 
Mevlüt Çatal'ın babası olan Halil Çatal tarafından 
«köpeğe taş atma» olayından sonra çıkan münakaşa 
sonucu tabanca ile vurularak öldürülmüştür. 

Bu olay nedeniyle iki aile arasında oluşan husu
met sonucu, Rıdvan Karaköse, Cavit Karaköse, Sü
leyman Karaköse ve İsmail Karaköse 20.3.1974 gü
nü, maktule Nafiye Çatal ve oğlu maktul Mevlüt Ça
tal'ın, tarlalarına çift sürmek için at arabası ile git
tikleri yol üzerinde ve bir dere içerisinde, intikam 
almak maksadı ile pusu kurmuşlardır. 

At arabasında bulunan ve çift sürmeye gitmekte 
olan her iki maktul, araba ile yaklaştığında; hüküm
lüler, hamili bulundukları tabancalarıyla, kan gütme 
saikiyle maktullere ateş etmişler, maktuller aldıkları 
çok sayıda kurşun yaralarının nedeni ile ölmüşlerdir. 

Akşehir Ağır Ceza Mahkemesi, hükümlülerin, bir
likte ve beraber hareket etmek suretiyle, önceden ta
sarlayarak ve ölen kardeşleri Hasan'ın intikamını al
mak maksadı ile ve kan gütme saikiyle iki maktulü 
öldürdüklerini sabit görmüş ve muhakemenin devamı 
sırasında cezaevinde vefat etmiş olan sanık İsmail 
Karaköse'den gayri, diğer hükümlüler Cavit Kara
köse, Rıdvan Karaköse ve Süleyman Karaköse'nin 
Türk Ceza Kanununun 64 üncü maddesi (ki, iştirak 
halinde suç işlemeyi -tazammun etmektedir) delaletiy
le Türk Ceza Kanununun 450 nci maddesinin 4 üncü 
(yani taammüden) ve 10 uncu fıkrası (bu da kan güt
me saikiyle adam öldürmeyi tazammun etmektedir) 

I maddeleri gereğince, her üç sanığın oybirliği ile ölüm 
cezasına çarptırılmalarına karar vermiş bulunmakta
dır. 

Kesinleşen ölüm cezasının yerine geterilmesi, Baş
bakanlığın 15.6.1981 tarihli yazılarıyla istenilmiş, bu 
istem Danışma Meclisi Genel Kurulunca 24 Ocak 
1983 tarihli birleşimde görüşülerek kabul edilmiştir. 

Her üç kişiye ait ölüm cezaları da, Yargıtayın il
gili Birinci Ceza Dairesinden, onanmak suretiyle geç
miş bulunmaktadır. 

Komisyonumuz konuyu tetkik etmiş ve aynen 
(Danışma Meclisinden geçen metne uyularak) yüksek 
huzurunuza getirmeye oybirliği ile karar vermiştir. 

Yüksek takdir ve tensiplerine arz ederim. 
3A$KAN — Evet. 
Tümü üzerinde başka söz almak isteyen var mı 

efendim? Yok. 
Tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum. 

Rıdvan Karaköse, Cavit Karaköse ile Süleyman 
Karaköse Haklarındaki ölüm Cezalarının Yerine 

Getirilmesine Dair Kanun Tasarısı 

I MADDE 1. — a) Yargıtay Birinci Ceza Dairesi
nin 14.4.1981 tarih ve 1981/347 Esas, 1981/1600 Ka
rar sayılı ilamı ile kesinleşen, Akşehir Ağır Ceza Mah
kemesinin 12.3.1980 tarih ve 1977/103 Esas, 1980/18 

I Karar sayılı hükmü ile Türk Ceza Kanununun 450/4-
10, 59, 450/4-10, 59 ve aynı Kanunun 70 inci mad-

I deleri uyarınca ölüm cezasına mahkûm edilmiş bulu
nan, Konya ili, Ilgın ilçesi, Merkez bucağı, Geçit kö-

I yü, hane 37, cilt 33, sahife 66'da nüfusa kayıtlı Bay-
I ram oğlu, Emine'den olma 2.3.1946 doğumlu Rıdvan 
i Karaköse hakkındaki ölüm cezası yerine getirilir. 
I b) Yargıtay Birinci Ceza Dairesinin 14.4.1981 ta

rih ve 1981/347 Esas, 1981/1600 Karar sayılı ilamı 
ile kesinleşen, Akşehir Ağır Ceza Mahkemesinin 
12.3.1980 tarih ve 1977/103 Esas, 1980/18 Karar sa-

I yılı hükmü ile Türk Ceza Kanununun 450/4-10, 59, 
450/4-10, 59 ve aynı Kanunun 70 inci maddeleri uya
rınca ölüm cezasına mahkûm edilmiş bulunan, Kon-

I ya ili, Ilgın ilçesi, Merkez bucağı, Geçit köyü, hane 
37, cilt 33, sahife 66'da nüfusa kayıtlı, Bayram oğlu, 
Emine'den olma 1.2.1952 doğumlu Cavit Karaköse 
hakkındaki ölüm cezası yerine getirilir. 

I c) Yargıtay Birinci Ceza Dairesinin 14.4.1981 ta-
I rih ve 1981/347 Esas, 1981/1600 Karar sayılı ilamı 
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ile kesinleşen, Akşehir Ağır Ceza Mahkemesinin 
12.3.1980 tarih ve 1977/103 Esas, 1980/18 Karar sa
yılı hükmü ile Türk Ceza Kanununun 450/4-10, 59, 
450/4-10, 59 ve aynı Kanunun 70 inci maddeleri uya
rınca ölüm cezasına mahkûm edilmiş bulunan, Kon
ya ili, Ilgın ilçesi, Merkez bucağı, Geçit köyü, hane 
37, cilt 25, sahife 125'de nüfusa kayıtlı Bayram oğlu, 
Emine'den olma 1.6.1940 doğumlu Süleyman Kara-
köse hakkındaki ölüm cezası yerine getirilir. 

BAŞKAN — Bu metinde «450/4-10, 59» madde
lerinin iki defa yazılmasının nedenini anlayamadım. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar 
Dairesi Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, Türk 
Ceza Kanununun 450 inci maddesinin 4 üncü fıkrası 
«taammüden adam öldürmeyi» 10 uncu fıkrası da 
«kan gütme saikiyle adam öldürmeyi» düzenliyor. Ay
rı ayrı 2 kişiyi öldürmüş oldukları için, her 3 sanığa 
da ayrı ayrı uygulamayı gerektirmektedir, 

Dikkat buyurursanız bir de madde 59 dan bah
setmektedir; takdiri tahfiften. Ancak, ayrı ayrı 2 sa
nığı öldürmüş oldukları için, aynı Yasanın 70 inci 
maddesi gereğince; «birden ziyade müebbet hapsin ida
mı gerektirmesi nedeniyle» idamlarına hıükmedilmiş-
tir. 

Dün bir ara arz etmiştim, «Birkaç kişi bir suçu 
işlediklerinde, suçun kimin tarafından işlendiğinin belli 
olmaması halinde, o suç için verilecek ceza, o suçlu
ların her birine ayrı ayrı uygulanır» varsayımından 
hareket ederek ilgili ağır ceza mahkemesi bu kararı 
vermiş, Yargıtay da aynı nedenle onaylamıştır. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Evet, teşekkür ederim. 
1 inci madde üzerinde söz almak isteyen var mı?, 

Yok. 
1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmi§tir. 
2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz almak is

teyen var mı? Yok. 
2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — Bu Kanunu Adalet Bakanı yürü

tür. 
BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz almak 

isteyen var mı? Yok. 

3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

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

2. — 1730 Sayılı Yargıtay Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Ek ve Ge
çici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısının 
Danışma Meclisince Kabul Olunan Metni ve Millî 
Güvenlik Konseyi Adalet Komisyonu Raporu. (D. 
Meclisi : 1/10; M. G. Konseyi : 1/363) (D. Meclisi 
S. Sayısı : 87; M. G. Konseyi S. Sayısı : 394 ve 394'e 
1 inci Ek) (1) 

BAŞKAN — Gündemimizin 2 nci sırasına geçi
yoruz. 

İkinci sırada; 1730 sayılı Yargıtay Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna 
Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun 
Tasarısı Konseyimizin 14.4.1982 tarihli ,101 inci Bir
leşim Gündeminde 394 sıra sayısıyla yer almış ve tü
mü üzerinde yapılan görüşmelerde, Yargıtay Kanu
nunun yarısından fazlasını değiştirdiği ve birçok 
maddeler eklediği için, dil yönünden birlik, madde
ler arasında bütünlük sağlanması ve diğer yüksek 
yargı organlarıyla paralelliğin temini amacıyla kanu
nun tamamını kapsayan yeni bir metin düzenlenmek 
üzere tasarı Komisyona iade edilmişti. 

Komisyonun bu konuda yeniden düzenlediği ra
por ve «Yargıtay Kanun Tasarısı» başlıklı metin 
394'e 1 inci ek sıra sayısıyla basılıp dağıtılmıştır. 

Adalet Komisyonu Sözcüsü ve Bakanlık temsil
cileri yerlerini almışlardır. 

Kanun tasarısının tümü üzerinde görüşme açıyo
rum ve ilk sözü Komisyon Sözcüsüne bırakıyorum. 

Buyurun Sayın Başkaynak. 
HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ

KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Cumhurbaşkanım, yüksek malumları olduğu üzere, 
1961 Anayasasına göre Türkiye Cumhuriyeti Hükü
meti, 21 Eylül 19'8'1 tarihinde halen yürürlükte bu
lunan 1730 sayılı Yargıtay Kanununun 31 ana mad
desini değiştirme tasarısı hazırlamış ve yasaya 3 geçi
ci, 3 de ek madde ilave etmek suretiyle yüksek hu
zurunuza kadar getirmiş idi. 

O sıralarda, malumları olduğu üzere, Danıştay 
Kanunu, idare mahkemeleri ve vergi mahkemeleri 

(1) 394 S. Sayılı Basmayazı 14.4.1982 tarihli 
101 inci Birleşim Tutanağına, 394'e 1 inci ek S. Sa
yılı Basmayazı bu tutanağa erklidir. 
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kanunlarının düzenlenmesi çalışmaları vardı. Ayrıca 
Anayasa çalışmaları da sürdürülüyor idi. 

Anayasada Yargıtayın yüksek yargı organı ola
rak alacağı yeri, başkan ve üyelerinin nitelikleri ve 
Yargıtaya verilecek başka görevler veya Yargıtay 
Cumhuriyet Başsavcısına verilecek başka görev ve 
hizmetler de olabilir düşüncesiyle, konu yüksek hu
zurunuzda enine boyuna tartışılmış ve Komisyona 
iadesi kararlaştırılmıştı. Tabiî, o zaman 31 madde de 
yapılan değişiklik, diğer maddelerle uyum sağlamı
yordu. Evvela teknik ve dil bakımından uyum sağ
lamıyor, bir yerde de çelişiyordu. 

Yüksek malumları olduğu üzere, Türkiye Cum
huriyeti Anayasası kabul edilmiş bulunmaktadır. Ay
rıca; Danıştay, idare mahkemeleri ve vergi mahke
melerinin kanunları çıkmış, arada bir parelellik sağ
lama ihtiyacı da doğmuştur. 

Komisyonumuz, 1730 sayılı Yargıtay Kanununu 
yeni baştan ele almış, daha önce gelen 31 maddeye 
ilâveten de 35 ila 36 madde ilavesi ve bazı geçici 
maddeler eklenmesi suretiyle yüksek huzurunuza ka
dar konuyu getirmiş bulunmaktadır. 

görevi verilen daireleri, organları başa, idarî birim
ler olarak kurulan kuruluşu da ikinci plana almış bu
lunmaktadır. 

Tabiî, evvelemirde Yargıtayda yargı görevi ağır
lıklı olduğu için dairelerden bahsedilmiş, arkasından, 
Hukuk Genel Kurulu ve Ceza Genel Kurulu, -ki 
bunların da yargı görevleri vardır- sıralanmıştır. Bü
yük Genel Kurulun ise hem idarî, hem de yargı ol
mak üzere iki görevi vardır. Bu nedenle o sırayı ta
kip etmiştir. 

Bunun dışında, ki kurullar; idarî nitelikte Baş
kanlar Kurulu, Birinci Başkanlık Kurulu, Yüksek 
Disiplin Kurulu ve Yönetim Kurulu olmak üzere 
sıralanmışlardır. 

Yasanın birinci bölümünde; özellikle Yargıtayın 
kuruluşuna ilişkin maddeler sıralanmış bulunmakta
dır, 

İkinci bölümünde; daire ve kurulların görevleri 
yer almış bulunmaktadır. 

Üçüncü bölümünde; görevler ve haklar yer almış 
bulunmaktadır. 

Dördüncü bölümünde; Yargıtay üyelerinin nite
likleri, seçilmeleri, atanmaları ve özellikle meslek
ten uzaklaştırılmaları ve cezaları yer almış bulun
maktadır. 

Beşinci bölümde; Yargıtaydaki -demin sıralamış 
olduğum- dairelerin toplantı nisabı, karar nisabı ve 
çalışma biçimleri yer almış bulunmaktadır. 

Altıncı bölümde; Yargıtayda bulunan üyelerin 
suç işlemleri halinde halklarında ne gibi cezalar ve
rileceği -uyarma, kınama, meslekten çekilme veya 
meslekle ilgili suçlarından dolayı Yüce Divanda yar
gılanma veya kişisel suçlarından dolayı Yargıtayda 
yargılanmaları- yer almış bulunmaktadır. 

Yedinci bölümde ise; idarî birimlerin nelerden 
oluşacağı ifade edilmiştir. 

Maddelere geçildiği zaman ben ve Sayın Hükü
met Sözcüsü, Yargıtay Başkanı veyahut da Cumhu
riyet Başsavcısı daha teknik bilgiler arz edecekler
dir; 

Arzım kısaca bundan ibarettir. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Tümü üzerinde başka söz almak isteyen?.. 
Buyurun Sayın Kâşifoğlu. 
KEMALETTİN ALİ KÂŞİFOĞLU (Adalet Ba

kanlığı Temsilcisi) — Sayın Cumhurbaşkanım, Yüce 
Millî Güvenlik, Konseyimiz yasama faaliyetlerini 
sürdürürken, bugün yüksek bir yargı kuruluşuna ait 
kanunu bütünü ile ele almış ve onu daha iyi işler 

Yüksek malumları olduğu üzere, yüksek yargı or
ganları arasında bulunan Yargıtay, Anayasamızın 
154 üncü maddesinde yerini bulmuştur. Özellikle Yar
gıtay, adliye mahkemelerinden verilen ve Kanunun 
bir başka yargı merciine bırakmadığı hükümleri in
celeyen son merciidir. Yine Yargıtay, bazı üyelerinin 
ve bazı kişilerin ilk mahkemesi olarak yargılama mer
ciidir. Bunları maddeleri gelince arz edeceğim efen
dim.! 

Yine 154 üncü maddenin 2 nci fıkrasında «Yargı
taya seçilecek hâkimlerin nitelikleri» sıralanmıştır. 

Aynı maddenin 3 üncü fıkrasında «Birinci baş
kan, birinci başkanvekilleri ve daire başkanlarının se
çimleri ve nitelikleri» sıralanmıştır. 

özellikle 4 üncü fıkrada ise Yargıtay Başsavcısına, 
Yargıtayın dışında, özellikle Yüce Divanda Cumhu
riyet Başsavcısı olarak görev yapacağı veya Siyasî 
Partiler Kanununa göre partiler üzerinde bazı dene
tim ve gözetimde bulunması görevi verilmiştir. 

Yine aynı maddenin 5 inci fıkrasında ise, Yargı
tayın işleyişi, başkanlarının seçimleri ve görevleri ay
rı ayrı tadat edilmiş ve bunun bir kanunla düzenle
neceği öngörülmüştür. 

Komisyonumuz bu varsayımlardan hareket et
mek suretiyle, Yargıtay Kanununu yüksek huzuru
nuza getirmiş bulunmaktadır. Getirirken de; Yargı
tayın kuruluşunu ön plana almış ve özellikle yargı 
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şekle getirmek için yeni bir düzenleme ile bu konuda 
faaliyetini sürdürmüştür. 

Bu bakımdan çok kısa olmak kaydı ile, ben de 
Yüce Yargıtayımızın tarihî gelişimi konusunda Yüce 
Heyetinize bazı bilgileri arz etmeye çalışacağım. 

Yargıtayımız, ilk defa 6 Mart 1868 tarihinde Pa
dişah İradesi ile «Divan-ı Ahkâm-ı Adliye ismi ile 
kurulmuştur. 18 Haziran 1879 tarihinde ise, «Ni-
zam-î Mahkemelerin Kuruluşu Hakkındaki Kanun
la» mahkemenin ismi «Mahkeme-i Temyiz» olarak 
değiştirilmiş ve 4.12.1922 tarihine kadar istanbul'da 
görev yapmıştır. Ancak, istanbul'un düşman kuvvet
leri tarafından işgali üzerine, istanbul'da faaliyetini 
sürdürmekle beraber, Anadolu'da Millî Hükümetin 
emrinde ilk defa 8 Haziran ,1920 tarihinde, Sivas'ta 
ikinci bir Temyiz Mahkemesi kurulmuş ve göreve 
başlamıştır. 

Temyiz Mahkemesi, Cumhuriyetin ilanından son
ra -371 sayılı Kanun gereğince- Sivas'tan Eskişehir'e 
nakledilmiştir. 

Nihayet, bugünkü şekliyle Yargıtayın kuruluşu; 
4.1.1928 tarihinde çıkarılan 1221 sayılı Teşkilat Ka
nunu ile oluşmuştur. 

Sayın Cumhurbaşkanım, Yargıtayımız, bu kanu
na göre o zaman, 4 hukuk, 1 ticaret ve 4 ceza dai
resinden oluşmaktaydı; yani tamamı 9 daireden iba
retti. Ancak, o gün de daireler; 1 başkan ve 4 üye ile 
toplanmakta ve karar vermekteydiler. Ayrıcalığı, sa
dece her dairede 1 yedek üyenin bulunması şeklinde
dir. Bugün bu dairedeki yedek üye sayısı, dairelerin 
iş miktarına göre birden fazla olmaktadır. 

Yine bu kanunda Yargıtay Birinci Başkanlığı, 
Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet Başsavcı Baş-
yardımcılığı ve Cumhuriyet Başsavcı yardımcılığı 
kadroları oluşturulmuştur. 

Aradan geçen süre içinde, nüfus artışı, ekonomik 
hayattaki gelişmeler, ticarî alandaki gelişmeler ve 
Türkiyemizin bütünü içerisindeki gelişmeler, hukukî 
sorun ve uyuşmazlıkların çoğalması, kanun yolları
na başvurmak suretiyle mahkemelerden Yargıtaya 
intikal eden iş sayısının yükselmesine neden olmuş 
ve 1932 yılında icra iflas Dairesi, 1946 yılında Be
şinci Hukuk Dairesi, 1948 yılında Beşinci Ceza Dai
resi, 1952 yılında Altıncı ve Yedinci Hukuk Dairesi, 
1954 yılında Sekizinci Hukuk ve Altıncı Ceza Daire
leri, 1959 yılında Dokuzuncu Hukuk ve Yedinci Ce
za Daireleri kurulmuş; nihayet 16.5.1973 tarihinde 
kabul edilen 1730 sayılı Yargıtay Kanunuyla, bugün 
olduğu gibi; 15 hukuk ve 9 ceza dairesinden oluşan 

24 dairelik bir kuruluş halinde kendisini göstermek
tedir. 

Bilindiği gibi mahkemelerden beklenen en başlı
ca görev, maddî hukuk düzeninin kişilere tanıdığı 

hukukî himayeyi sağlamaktır. Hâkimler, verdikleri 
kararlarla kamu düzenini tesis görevini yüklenmiş 
olup, tek bir kararda meydana gelecek adaletsizlik 
dahi, genel anlamda kamuya yöneltilmiş bir tehdit 
mahiyeti arz edecektir. 

Elbette ki hâkimler de yanılabilir. Hatta bazı hal
lerde, kuralların yorumlanmasında farklı düşüncelere 
sahip olabilirler. 

işte Yargıtayımız - değerli Komisyon Başkanımı
zın ifade ettiği gibi - adliye mahkemelerinde verilen 
ve kanunların başka bir yargı merciine vermediği ka
rar ve hükümlerin son inceleme merciidir. 

Yargıtay, içtihat yaratan bir mahkemedir, içtihat
lar ise, ülkedeki kanunların aynı anlamda ve aynı şe
kilde uygulanmasına yol açar. Bu da bizim Anayasa 
hukukumuzda belirlenen «eşitlik» ilkesinin tabiî so
nucunu yaratır. 

Yargıtay, kararları incelemek suretiyle, yanlış 
olanlarını bozmak ve doğru olanlarını da tasdik et
mek suretiyle, doğrular üzerindeki endişeleri gidere
cek yüksek bir yargı merciidir. 

Bu bakımdan getirilen tasarı, çok değerli Komis
yon Başkan ve üyelerinin katkılarıyla, Yargıtayımı-
zı, çok daha iyi işleyecek, işlerini daha mükemmel bir 
şekilde ortaya koymasını sağlayacak ve en önemlisi 
içtihatlar hukukunu yaratacak şekle dönüştürecektir. 

Elbette ki bunun ideali, Yargıtaya gelecek iş sa
yısının azaltılması yönünden bir istinaf mahkemesi 
veya bir üst mahkemenin kuruluşu ile tamamlanmış 
olacaktır. 

Bunun için de, her şeyden evvel ilk mertebe ada
let memurlarının, gerek teşkilat ve gerekse kadro ba
kımından en üst seviyede düzenlenmesi, emsal ül
kelerde olduğu gibi bir kısım işlerin üst mahkemeler
de çözümlenmesi suretiyle, Yargıtaya giren iş sayı
sının azaltılması ve Yargıtayın içtihat mahkemesi ola
rak en mükemmel şekilde görevini yapacak bir du
ruma dönüştürülmesi ile mümkün olacaktır. Ama 
Yargıtayımız, tarihî gelişimi içerisinde görevini her 
zaman en üst düzeyde yerine getirmiştir. Bu aşama
da da çıkarılacak kanunla bu görevini daha mükem
mel bir şekilde ortaya koyacaktır. 

Maddelere geçildiği zaman, emirleriniz olursa ce
vaplandırılacaktır. 

Saygı ile arz ederim. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Tümü üzerinde başka söz almak isteyen var mı 

efendim? Yok. 
Tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza sunuyo

rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum. 

Yargıtay Kanunu Tasarısı 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Kuruluş 

Yargıtay : 
MADDE 1. — Yargıtay, adliye mahkemelerince 

verilen kanunun başka bir adlî yargı merciine bırak
madığı karar ve hükümlerin son inceleme mercii olup, 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile bu Kanun ve diğer 
kanunların hükümlerine göre görev yapan bağımsız 
bir yüksek mahkemedir. 

BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde söz almak is
teyen var mı efendim?.. 

Buyurun Sayın Başkaynak. 
HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ

KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Cumhurbaşkanım, tutanağa geçmesi açısından arz 
ediyorum, burada özellikle bir ifade kullanılmıştır : 

«Yargıtay, adliye mahkemelerince verilen ve ka
nunun başka bir adlî yargı merciine bırakmadığı hü
kümleri inceleyecek» diyor, 

Zannediyorum ki, ileri bir tarihte Yargıtayın bu 
ağır yükünü üzerinden almak için, araya bir mahke
me koymak ihtiyacı vardır. 

BAŞKAN — İstinaf mahkemesi?.. 
HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ

KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Bugünkü 
tabiri ile «İstinaf mahkemesi» veya başka bir isim 
de olabilir. Ona, burada bir yerde imkân sağlamayı 
amaçlıyor. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — O maksatla, «... kanunun başka 

bir adlî yargı merciine bırakmadığı...» cümlesi geçi
yor. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Evet 
efendim. 

BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde başka sö2 
almak isteyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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2 nci maddeyi okutuyorum. 
Kuruluş : 
MADDE 2. — Yargıtay; Birinci Başkanlık, dai

reler, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, bürolar ve 
idarî birimlerden oluşur. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz almak is
teyen var mı?.. Yok. 

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

3 üncü maddeyi okutuyorum. 
Karar Organları : 
MADDE 3. — Yargıtayın karar organları şun

lardır : 
1. Daireler, 
2. Hukuk Genel Kurulu, 
3. Ceza Genel Kurulu, 
4. Büyük Genel Kurul, 
5. Başkanlar Kurulu, 
6. Birinci Başkanlık Kurulu, 
7. Yüksek Disiplin Kurulu, 
8. Yönetim Kurulu. 
BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz almak 

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

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
4 üncü maddeyi okutuyorum. 
Birinci Başkanlık : 
MADDE 4. — Birinci Başkanlık; Birinci Baş

kan ve başkanvekilleriyle Genel Sekreterden oluşur. 
BAŞKAN — 4 üncü madde üzerinde söz almak 

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

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
5 inci maddeyi okutuyorum. 
Daireler : 
MADDE 5. — Yargıtayda onbeş hukuk, dokuz 

ceza dairesi ve her dairede bir daire başkanı ile yeteri 
kadar üye bulunur. 

BAŞKAN — 5 inci madde üzerinde izahatta bu
lunacak mısınız? 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Cumhurbaşkanım, Yargıtayın kendi kadrosu zaten 
201 hâkimden oluşmaktadır. İşlerin çokluğu veya dai
relerdeki ihtisaslaşma nedeni ile sabit bir rakam ön
görülmemiş burada, özellikle Başkanlar Kuruluna 
bu görev verilmiştir; yani bu 201 kişinin, 24 daireye 
dağılımı hususunda. 

Askerî Yargıtayda «bir başkan, yedi üyeden olu
şur» diye kesin bir rakam koymuş olmamıza rağ-
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men, Yargıtayın iş durumu ve statüsü buna müsaade 
etmediği için, özellikle kendilerinin bu 201 kişinin 
dağılımını, yine kendi bünyelerinde Birinci Başkan
lar Kurulu tarafından halledileceğini ifade ediyor. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Zaten doğru da değil. îleride yeni 
yeni üyeler ilave edilmesi gerekebilir; üyeleri çoğalt
mak isterse, yeni bir kanun çıkartılması gerekecek. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — İlerideki 
maddelerde şöyle bir esneklik daha gelecek : Daire
lere bidayette taksim edilmiş olmalarına rağmen, iş 
hacmi dikkate alınmak koşulu ile bir daireden diğer 
daireye aktarmak veya yeni gelen dosyaların sayısı, 
iş sayısı arttığı takdirde de, bazı dairelerde işbölümü 
yapma imkânı da sağlıyor. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — 5 inci madde üzerinde başka söz al
mak isteyen var mı? Yok. 

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

6 ncı maddeyi okutuyorum. 
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı : 
MADDE 6. — Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı; 

Cumhuriyet Başsavcısı, Cumhuriyet Başsavcıvekîli, 
Cumhuriyet Başsavcı Başyardımcısı ile Cumhuriyet 
Başsavcı yardımcılarından oluşur. 

BAŞKAN — 6 ncı madde üzerinde söz almak is
teyen var mı? Yok. 

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

7 nci maddeyi okutuyorum : 

Hukuk ve Ceza Genel Kurulları: 
MADDE 7. — Hukuk Genel Kurulu, hukuk dai

relerinin başkan ve üyelerinden; Ceza Genel Kuru
lu, ceza dairelerinin başkan ve üyelerinden oluşur. 

Hukuk ve Ceza Genel Kurullarının içtihadı bir
leştirme toplantılarında; bu kurullara bağlı dairele
rin her birinin mevcudu beş itibar edilerek toplamı
nın en az üçte ikisi kadar üyenin, diğer toplantıların
da, işi görüşme konusu olan daireden beşten fazla 
üyenin katılmaması koşuluyla bu kurullara bağlı 
daire sayısının en az iki katı üyenin bulunması zo
runludur. 

Toplantılarda daire başkanlarının en az yarısın
dan fazlasının ve başkanlarının katıldığı dairelerden 
bir, katılmadığı dairelerden iki üyenin bulunması zo
runludur. 

i Ceza Genel Kurulunun içtihadı birleştirme top
lantılarına ayrıca Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı ve 
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili de katılır. 

İtiraz ettiği konularda görüşünü açıklamak, mü; 
zakere ve oya katılmamak koşuluyla Yargıtay Cum
huriyet Başsavcısı veya Yargıtay Cumhuriyet Başsav
cıvekili Ceza Genel Kuruluna bizzat katılabilir. 

Hukuk ve Ceza Genel Kurallarındaki Başkanlar 
yeter sayısı, başkanların izinli veya özürlü olması ha
linde aynı dairenin kıdemli üyesi ile doldurulur. 

Birinci Başkanın başkanlık etmediği veya bulun
madığı zamanlarda Hukuk Genel Kuruluna hukuk 
dairelerinden Ceza Genel Kuruluna ise ceza dairele
rinden seçilmiş olan başkanvekili başkanlık ©der. 

Birinci Başkanla belli kurulda onun yerini tuta
cak olan Birinci Başkanvekilinin bulunmaması halin
de, diğer birinci başkanvekili, onun da bulunmaması 
halinde o toplantıya katılmış olan daire başkanların
dan en kıdemlisi başkanlık görevini yapar. 

İcra ve Mas Kanunundaki ceza hükümlerinin uy
gulanmasına ilişkin daire kararlarının Ceza Genel Ku
rulunda incelenmesi sırasında ilgili dairenin başkan 
ve en az bir üyesi de Ceza Genel Kuruluna katılır. 

Ceza Genel Kurulunun ilk derece mahkemesi ola
rak görev yapması halinde Kurul, asgarî toplanma ni-
sabıyla toplanır ve karar verir. Bu şekilde Ceza Ge
nel Kurulunun verdiği kararların yeniden incelenmesi 
halinde ise Kurul, hukukî engeli olmayan Yargıtay Ceza 
Dairelerinin diğer başkanları ile her daireden en az 
ikişer üyenin katılmasıyla oluşur, evrak üzerinde in
celeme yapar ve kesin olarak meseleyi karara bağlar. 
Başkanların katılamadığı durumlarda başkanın yerine 
katılmaya engeli olmayan en kıdemli üye kurula 
katılır. 

BAŞKAN — 7 nci madde üzerinde bir izaihatı-
I nız olacak mı? 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkam) — Sayın 
Cumhurbaşkanım, çok kısa bir mazuratta bulunaca
ğım. 

Gerek Ceza, gerekse Hukuk Genel Kurullarının 
üç görevi var : 

Birinci görevleri; dairelerden verilmiş bulunan ka
rarlara itiraz, 

İkinci görevleri; mahal mahkemelerin direnme ka
rarlarını tetkik, 

Üçüncü görevleri de; bidayet mahkemesi olarak 
| görev yapmaları. 
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Biraz önce arz etmiştim, Yargıtayın kendi üyeleri 
hakkındaki davalarda, bidayet mahkemesi olarak gö
rev yaparlar. 

Dördüncü görevleri de; «İçtihatları Birleştirme 
Kurulu» olarak görev yapar. 

Gerek direnmelerde, gerek ilk derece mahkemesi 
olarak toplantılarında mevcutların iki katı ile, yani 
Ceza Genel Kurulu 19 ile Hukuk Genel Kurulu da 
31 kişi ile toplanacak; ama içtihadı birleştirme konu-
su geldiği zaman, mevcudunun üçte iki çoğunluğu 
ile toplanacak. 

Kısaca maruzatım bu kadardır. 

BAŞKAN — 7 nci madde üzerinde başka söz 
almak isteyen var mı? 

Buyurun. 
KEMALETTİN ALİ KÂŞİFOÖLU (Adalet Ba

kanlığı Temsilcisi) — Sayın Cumhurbaşkanım, bu 
maddede bir yenilik var. Bu da, Yargıtay Cumhu
riyet Başsavcısının Ceza Genel Kurullarının, itiraz 
ettiği konularda katılması ve görüşünü bildirmesidir. 
Bu yeni bir hüküm olarak huzurunuza geliyor. 

Arz ederim, 
BAŞKAN — Tabiî loylamaya iştirak etmemek 

kaydıyla. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Şöyle 
idi Sayın Cumhurbaşkanım : Herhangi bir daireden 
verilen karara Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının iti
raz etme yetkisi vardı. Tabiî itiraz üzerine kendisi 
Kurulda bulunımadığı için sanıyorum ki, yapmış oldu
ğu itiraza karşı bir izahat verme ihtiyacı duyuluyor
du. Ama, kurula katılıp oy kullanmamak ve müza
kerelere iştirak etmemek şartı ile kurulda bulunabi
lecekler. 

BAŞKAN — Her şeyi kâğıda dökmek, yazı ile 
ifade etmek belki mümkün olmayabilir. Bu yüzden 
daha açıklayıcı bilgi sunmak üzere kurula katılıyor. 

HAKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Hükü
metten teklif böyle gelmiş, Danışma Meclisinden de 
bu şekilde geçmişti, biz de Komisyon olarak kendile
rini dinledik, bu ihtiyacı yüksek 'huzurunuza kadar 
getirmiş bulunuyoruz. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — 7 nci madde üzerinde başka söz al

mak isteyen var mı efendim? Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler.. 

Kabul etmeyenler... Ka'bul edilmiştir. 

1 8 inci maddeyi okutuyorum : 
Yargıtay Büyük Genel Kurulu : 
MADDE 8. — Yargıtay Büyük Genel Kurulu; 

Birinci Başkan, birinci başkanvekilleri, dair başkanları, 
üyeler ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Yargı
tay Cumhuriyet Başsavcıvekilinden oluşur. 

Yargttay Büyük Genel Kurulu, dairelerden her-
birinin mevcudu beş itibar edilerek toplamının en az 
üçte ikisi ile toplanır. Şu kadar ki, Ceza Kuruluna 
katılması zorunlu üye sayısının üçte ikisi kadar ce
za dairesi üyesi ile hukuk ve ceza daireleri 'başkan
larının en az yansından fazlasının toplantıda hazır 
bulunması şarttır. 

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

BAŞKAN — 8 inci madde üzerinde bir açıkla
manız olacak mı?. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komfeyonu Başkanı) — Sayın 
Cumhurbaşkanım, kısaca maruzatta bulunayım. 

İleride gelecek 16 nci maddede, «Yargıtay Büyük 
Genel Kurulunuz Görevleri» var : 

1. Evvelemirde Yargıtay Büyük Genel Kurulu; 
kendi Birinci Başkanı, başkanvekillerini, Cumhuri
yet Başsavcı, Cumhuriyet Başsavcıvekili ile daire 
başkanlarını seçer. 

2. Hukuk Genel Kurulu ile Ceza Genel Kurulu 
arasındaki içtihatlarda bir anlaşmazlık varsa, onu çö
züme bağlar. 

Hemen hemen 1730 sayılı Kanunun aynı buraya 
gelmiş. Yalmz bir farkla getirilmiş; eskiden «üye 
sayısının bir fazlası ile toplanır» denmiş olmasına 
rağmen, «üçte iki çoğunluk» öngörülmüştür. 

Arz ederim. 
İleride görevleri ile ilgili maddeye gelince daha 

geniş bilgi arz edeceğim. 

BAŞKAN — Üye sayısının bir fazlası mı, üye sa
yısının yansından bir fazlası mı?. 

HÂKİM TÜMGENERAL 'MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Üçte iki
si efendim. 

BAŞKAN — Eskiden bu oran ne idi?. 
KEMÂLETT1N ALİ KÂŞİFOĞLU (Adalet Ba

kanlığı Temsilcisi) — Yansı. 
HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ

KA YNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Eskiden, 
«yarıdan bir fazlası» deyimi kullanılmıştı; burada 
üçte ikisi diyoruz. 
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'BAŞKAN — Ben, üye sayısından bir fazlası diye 
anladım da; olmaz tabiî. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Hayır. 

Şimdi orada da bir tereddüt oldu zaten. Şöyle 
ki : «Üye sayısının yarısından bir fazlası» deyimi, 
bazı teşekküllerde sıkıntılara sebep oldu. Mesela, 16 
kişi ise, yarısı 8, bir fazlası 9 oluyor. «Yarısından bir 
fazlası» denince bir başka türlü anlam çıkıyor. Zaten 
bunu, ileride gelecek maddelerde kısa kısa arz ede
ceğiz efendim. 

Biz; «yarısındna bir fazlası» deyimini çizdik, «ço
ğunlukla» deyimini kullandık. Çünkü yarısından bir 
fazlası, devamlı olarak bir üyenin fazla katılmasını 
gerektiriyor. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Başka var mı efendim 8 inci mad

de üzerinde söz almak isteyen?. 
Buyursunlar efendim. 
DERVİŞ TURAN (Yargıtay Başkam) — Sayın 

Cumburbaşkanım, Ceza Dairesi başkanları 9 kişiyle 
toplanıyor. Şimdi salt çoğunluk denildiği takdirde, bu 
yarıdan bir fazlası demektir. Yarısı 4,5 eder, bir faz
la olunca 5,5 olur: 6 olması gerekiyor. Halbuki; «ço
ğunluk» denirse 5 kişiyle toplanmış oluyor. Daha 
kolaylık sağlamak bakımından maddenin bu şekilde 
düzenlenmesi iyi olacaktır. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — İleride 
bu konuyla ilgili özel maddeler gelecek, orada ay
rıca arz edeceğim efendim. 

BAŞKAN — Evet. 
Başka var mı efendim 8 inci madde üzerinde 

söz almak isteyen? Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
9 uncu maddeyi okutuyorum : 
Başkanlar Kurulları : 
MADDE 9. — Yargıtayda; 
1. Birinci Başkan ile birinci başkanvekillerinden 

ve daire başkanladından oluşan Başkanlar Kurulu, 
2. Birinci Başkan ile hukuk dairelerinden seçi

len Birinci Başkanvekili ve hukuk daireleri başkan
larından oluşan Hukuk Daireleri Başkanlar Kurulu, 

3. Birinci Başkan ile ceza dairelerinden seçilen 
Birinci Başkanvekili ve ceza daireleri başkanlarından 
oluşan Ceza Daireleri Başkanlar Kurulu, 

Bulunur. 
Birinci Başkanın bulunmadığı hallerde Başkanlar 

Kurulunun başkanlık görevi, birinci başkanvekillerin

den kıdemlisi, bulunmaması halinde diğer başkanvekili, 
onun da bulunmaması halinde ise kurula katılan dai
re başkanlarından kıdemli olanı tarafından yerine ge
tirilir. 

Hukuk ve ceza daireleri Başkanlar Kurullarında 
Birinci Başkanın bulunmadığı hallerde; Hukuk Dai
releri 'Başkanlar Kuruluna hukuk dairelerinden seçi
len Birinci Başkanvekili; Ceza Daireleri Başkanlar Ku
ruluna ceza dairelerinden seçilen Birinci Başkanve
kili başkanlık yapar. İlgili birinci başkanvekilinin 
bulunmaması halinde diğer başkanvekili, onun da bu
lunmaması halinde en kıdemli daire başkanı başkan
lık görevini yerine getirir. 

Başkanlar kendileriyle ilgili konuların görüşülme
sinde, Başkandar Kuruluna katılamazlar. 

Daire başkanlarının özürleri halinde, dairenin kı
demli üyesi, Başkanlar Kurulu ile Hukuk ve Ceza 
Başkanlar Kuruluna katılırlar. 

BAŞKAN — Sayın Başkaynak, bundan evvelki 
konuşmamızda; «Ceza Daireleri Başkanlar Kurulu
na, ceza dairelerinden seçilen birinci başkanvekili» 
falan diyeceğimize; «ceza daireleri başkanveöili, hu
kuk daireleri başkanvekili» şeklinde diyelim demiş
tik. Sonradan vaz mı geçtik ondan?.. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Evet, 
efendim. 

Sonra kendi aramızda tartıştık, Yargıtayda hem 
ceza, hem hukuk daire başkanları var, uygulaması 
nasıl oluyor diye sorduk; «sakıncalı olabilir» dedi
ler, ayrı ayrı yazmakta yarar buldular. 

BAŞKAN — Hayır, ayrı ayrı yazacağız da; «se
çilen birinci başkanvekili, birinci başkanvekili bu
lunmazsa» diye iki defa tekrar ediliyor. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — «Seçilen» 
kelimesini kullanmayalım demiştik; fakat bilahara 
kendileriyle yaptığımız konuşmada; «tatbikatta zor
luk çıkarır, böyle kalsın» dediler. 

Çünkü burada, birinci başkanın başkanlığında, 
başkanvekilleri ve tüm daire başkanları bir toplantı 
yapıyor. Sonra «yine birinci başkanın başkanlığında, 
hukuk dairelerinden seçilen başkanvekili ile hukuk 
daireleri başkanları» diyoruz ve aşağıda yine, «bi
rinci başkanın başkanlığında, ceza dairelerinden se
çilen başkanvekili. ile ceza dairelerinin başkanları top
lanır» diyoruz. 
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«Ayrı ayrı •kullanmakta büyük yarar var, uy
gulamada da böyle oluyor» dendi; biz de uygun mü
talaa ettik efendim. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Peki. 
9 uncu madde üzerinde söz almak isteyen var 

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

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
10 uncu maddeyi okutuyorum : 
Birinci (Başkanlık Kurulu : 
MADDE 10. — (Birinci Başkanlık Kurulu; Yargı

tay Birinci Başkanının başkanlığında dördü daire baş
kanı, dördü Yargıtay üyesi olmak üzere sekiz asıl 
ve ikisi daire başkanı ve ikisi Yargıtay üyesi olmak 
üzere dört yedek üyeden oluşur. 

BAŞKAN — 10 uncu madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?. 

Buyurun. 
HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Cumhurbaşkanım, eskiden bu, «Birinci Başkanlık Di
vanı» şeklindeymiş; «divan» kelimesi çıkmış. 

İleride, tetkik buyuracaksınız, Birinci Başkanlık 
Kurulunun büyük görevleri var. Eskiden sayısı azmış; 
bir birinci başkan, iki daire başkanı, iki üyeden ol
mak üzere beş kişiden oluşuyormuş. Halbuki bu ka
dar dar bir kadro ile bu görevlerin yapılması zor. 

Özellikle mesela, Yargıtaya seçilen üyeleri daire
lere dağıtıyor. Bu kadar dar bir kuruluşun, gelen üye
lerin ihtisasına vakıf olup da dairelere dağıtması bi
raz zor. Bu itibarla tabanı genişletmiş oluyorlar. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — 10 uncu madde üzerinde başka söz 
almak isteyen?. Yok. 

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

Biz bundan evvelki 9 uncu maddede, «(Başkan
lar Kurulları» dedik; 3 üncü maddenin beşinci sa
tırında; «Başkanlar Kurulu» dedik. Başkanlar Kurul
ları, üç tane... 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Üç tane 
Başkanlık Kurulu olduğu için, tabiî burada çoğul kul
landık kelimeyi. 

BAŞKAN — Bir hata olmasın?. 
HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Hayır 
efendim. 

BAŞKAN — 3 üncü maddenin 5 inci sırasındaki 
«Başkanlar Kurulu» yerine, «Başkanlar Kurulları» de
sek?... 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Olabilir 
efendim, onu da çoğul yapabiliriz. 

KEMALETTİN ALİKÂŞİFOGLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Tabiî efendim, çok daha iyi 
olur. 

BAŞKAN —- Onu düzeltmek lazım. 

KEMALETTİN ALİKÂŞİFOGLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — 3 üncü maddeyi tekriri müza
kere edelim efendim, müsaade ederseniz. 

BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde bir tekriri 
müzakere yapmak gerekiyor efendim. Bu hususu 
oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

Şimdi 3 üncü maddede kurulları sayarken, «Baş
kanlar Kurulu» dedik; diğerlerini böyle ayrı ayrı izah 
ettik, fakat 9 uncu maddeye geldiğimizde «Başkan
lar Kurulları» dedik; öyledir, doğrusu «kurulları»dır. 
Onun için onu da «kurulları» olarak düzeltmekte 
zannediyorum fayda var. 

5 inci sıradaki «Başkanlar Kurülu»nun, «Başkan
lar Kurulları» olarak düzeltilmesini siz de kabul edi
yor musunuz?. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Evet efen
dim, aynen katılıyoruz. 

'BAŞKAN — Peki. 
Bunu oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler.., 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi 11 inci maddeyi okutuyorum : 

Yüksek Disiplin Kurulu: 

MADDE 11. — Yüksek Disiplin Kurulu; Yargı
tay Birinci (Başkanı, birinci başkanvekillerinden kı
demli olanı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ile altı 
hukuk ve üç ceza dairesi başkanları ve başkanlarının 
katılmadığı dairelerin beş üyesinden oluşur. 

Yüksek disiplin kurulunda ayrıca, Kurula asıl üye 
olarak katılmayan daire başkanları ile bunların dışın
daki dairelerin birer üyesi yedek üye, olarak bulu
nur. 

BAŞKAN — 11 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı efendim? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler.. 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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12 nci maddeyi okutuyorum : 
Yönetim Kurulu : 
MADDE 12. — Yönetim Kurulu; Yargıtay Birin

ci Başkanı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Genel 
Sekreter ile Başkanlar Kurulu tarafından iki yıl için 
seçilen bir asıl ve bir yedek daire başkanı, üç asıl ve 
iki yedek Yargıtay üyesinden oluşur. 

BAŞKAN — Yani o «Başkanlar Kurulu» 9 uncu 
maddenin 1 inci fıkrasındaki «Başkanlar Kurulu» de
ğil mi?. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Evet 
efendim. 

BAŞKAN — Yani, «Birinci Başkan ile birinci 
başkanvekillerinden ve daire başkanlarından oluşan 
Başkanlar Kurulu» buradaki kasıt o mudur?. 

TURGUT UYGUR (Adalet Komisyonu Üyesi 
Yargıtay Temsilcisi) — Evet efendim. 

Bu yürürlükteki maddeye göre değişiyor. Evvelce, 
«Birinci Başkanlık Kurulu» seçiyordu. Şimdi bu yet
ki «Başkanlar Kurulu»na verilmiş oluyor Sayın Cum
hurbaşkanım ve üye adedi de artırılıyor. 

BAŞKAN — Evet. 
12 nci madde üzerinde söz almak isteyen var mı 

efendim? Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler.. 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

13 üncü maddeyi okutuyorum : 

İKİNCİ BÖLÜM 

Yargıtay Daire ve Kurullarının Görevleri 

Yargıtayın Görevleri : 
MADDE 13. — Yargıtayın görevleri şunlardır : 
1. Adliye mahkemelerince verilen ve kanunun 

başka bir adlî yargı merciine bırakmadığı karar ve 
hükümleri ilk ve son merci olarak inceleyip karara 
bağlamak, 

2. Yargıtay Başkan ve üyeleri ile Yargıtay Cum
huriyet Başsavcısı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıve-
kili ve özel kanunlarında belirtilen kimseler aleyhin
deki görevden doğan tazminat davalarına ve bunların 
kişisel suçlarına ait ceza davalarına ve kanunlarda 
gösterilen diğer davalara ilk ve son derece mahkeme
si olarak bakmak, 

3. Kanunlarla verilen diğer işleri görmek. 
BAŞKAN — 1 inci maddede, Yargıtayın tarifin

de söylenenler, bu 1 inci fıkrada da tekrar edilmiş 
oluyor. 
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HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK {Adalet Komisyonu Başkanı) — Bu ifade 
vardı, şimdi Yargıtayın görevine girdi. 

BAŞKAN — Yani, arada bir mahkeme kurula
cak olursa, ona cevaz veriyor burada. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Bu im
kânı vermiş oluyor. 

2 nci fıkraya, göre, Yargıtay Başkan ve üyeleriy
le, Yargıtay Cumhuriyet. Başsavcısı, Yargıtay Cum
huriyet Başsavcıvekilinin yargılamalarını bidayet mah
kemesi olarak yapacak. 

Bir de bunun dışında, - yüksek malumları olduğu 
üzere - 2556 sayılı Kanunda belirtilen ve Yargıtay 
üyesi niteliğinde, bulunan, Adalet Bakanlığı Müs
teşarı, Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı, Ada
let Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanıyla, Adalet Ba
kanlığının genel müdürleri var, onları yargılayacak. 

Ayrıca, bir de bunun dışında, Memurin Muha-
kamat Kanunu Hakkındaki Yasaya göre, sefirlerin 
yargılamasını yapacak. 

BAŞKAN — Valilerin?.. 
HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Cumhurbaşkanım, o ayrı bir yasada, onu da arz ede
ceğim. 

Bazı Cürümlerden Dolayı Memurlar ve Şerikleri 
Hakkında Takip ve Muhakeme Usullerine Dair Ka
nuna göre de, valilerin yargılamaları burada yapıla
cak; bir de müsteşarların yargılamaları burada yapı
lacak. 

BAŞKAN — 13 üncü madde üzerinde başka söz 
almak isteyen var mı efendim? 

Buyurun. 
FÎRUZ ÇİLÎNGİROĞLU (Cumhuriyet Başsavcı

sı) — Sayın Cumhurbaşkanım, bundan evvelki madde, 
«Yargıtay üyeleri ve onlar durumunda bulunan kişi
lerin yargılamaları Yargıtayda yapılır» şeklinde idi, 
ki onlar durumunda bulunan kişiler; Askerî Yargıtay 
üyeleri, Yüksek İdare Mahkemeleri üyeleri, Danış
tay üyeleri ve Anayasa Mahkemesi üyeleri idi ve bu 
yolla gelirdi. Eğer Danıştay Yasasında özel bir hüküm 
yok ise veya Askerî Yargıtay Yasasında özel bir 
hüküm yok ise, Yargıtayda yargılanmamaları söz ko
nusu olmayacak. 

Arz ederim. 
HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Özel ya
salarında bunlar olduğu için o ihtiyacı duymayacak
lar, 
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BAŞKAN — Buyurun efendim. 
(TURGUT UYGUR (Adalet Komisyonu Üyesi 

Yargıtay Temsilcisi) — Sayın Cumhurbaşkanım, bu 
bir görev hükmüdür ve görev hükmü mahkemelere 
ancak kanunla verilir. Onun için, eskiden mevcut 
metindeki; «onlar durumundaki olan» şeklindeki hük
mü sakıncalı gördük, bir mahkemeye ancak kanunla 
görev verilebileceğinden, «özel kanunla yetki veri
lenler» açıklığını getirme zorunluluğunu duyduk. 

Nitekim, Anayasa Mahkemesinin Kuruluş ve Yar
gılama Usulleri Hakkındaki 44 sayılı Kanunun, 52 
nci maddesi de, Anayasa Mahkemesi üyelerince işle
nen suçların muhakemelerinin Yargıtayda görüleceğini 
öngörmüştür. 

Yine Danıştay Kanununun 82 nci maddesiyle de 
açık hüküm getirilmiştir ve Askerî Yargıtay Kanu
nunun 38 inci maddesinin son fıkrasında da açık 
hüküm vardır; Askerî Yüksek idare Mahkemesinin, 
1602 sayılı Kanunun 33 üncü maddesinin son fık
rasında açıklık vardır; Sayıştay Kanununun 96 nci 
maddesinde hüküm vardır. Sayın Başkaynak Paşam 
arz ettiler, Memurin Muhakemat Kanununda hüküm 
vardır, Hâkimler Kanununun 107 ve müteakip mad
delerinde hüküm vardır. Bu bakımdan, bu açıklığın 
getirilmesi kanımca yararlı olmuştur. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Başkaynak. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Cumhurbaşkanım, «Onlar durumunda bulunan» ke
limeleri genel bakımdan bağdaşmıyor. 

BAŞKAN — Genel bir tabir. 
HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ

KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Onu ay
rıca tezekkür ettik, dedik ki, kendi yasalarında özel 
hükümler var, bir başka yasada da bu kelimeyi söyler 
isek, bir başka kanunda Yargıtaya bir başka görev 
ileride verebilir, verdiği kişiler de onlar durumunda 
olmayabilir. Bu itibarla; «onlar durumunda ibaresini 
söylemeyelim de; özel, kendi kanunlarında hüküm 
bulunmadığı takdirde buraya gelsinler. 

BAŞKAN — Zaten o kanunlarda zikredilmiş, 
mesele kalmamış. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Her 
üçünün de özel maddelerinde Yargıtayda yargılana
cakları yazılı ve hepsinin de özel maddelerinde; ki
şisel suçlarından dolayı Yargıtayda, görevle ilgili 

suçlarından dolayı da Anayasa Mahkemesinde yar
gılanacakları yazılı. 

Arz ederim. 
HAVA HÂKİM ALBAY ZEKİ GÜNGÖR 

(Adalet Komisyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşka
nım, müsaade ederseniz bir hususun daha zapta geç
mesinde yarar görüyorum. 

Askerî Yargıtay, Askerî Yüksek İdare Mahke
mesinde bulunan başkan ve üyelerin kişisel suçlarını 
ikiye ayırmak gerekiyor : Bir, askerî yargıya ait olan
lar, bir de umumî yargıya ait olanlar. Burada bah
sedilen umumî yargıya ait olanlardır. 

Arz ederim. 
HÂK'tM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ

KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Çünkü, 
bizim Askerî Yargıtay Kanununun bu konu ile il
gili hükmü, «Askerî yargıya tabi olmayan, kişisel 
suçları Yargıtayda yargılanır» diyor. Tabiî askerî 
yargıya tabi olunca bunlar buraya girmez. 

BAŞKAN — Efendim, 13 üncü madde üzerinde 
başka söz almak isteyen var mı? Yok. 

Maddeyi oyluyorum : Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

14 üncü maddeyi okutuyorum : 
Dairelerin Görevleri : 

MADDE 14. — Özel kanunlarda başkaca hü
küm bulunmadığı takdirde, 

1. Hukuk dairelerinden : 
Birinci Hukuk Dairesi : Taşınmaz mallara iliş

kin mülkiyet hakkına veya Devletin hüküm ve tasar
rufu altındaki, taşınmaz mallar hakkında Hazinenin 
açtığı davalara ait asliye mahkemelerinden verilen 
İkinci, Beşinci, Altıncı, Yedinci, Sekizinci, Onikinci 
ve Ondördüncü Hukuk Dairelerinin görevleri dışın
da kalan hüküm ve kararları, 

İkinci Hukuk Dairesi : Türk Kanunu Medenisi
nin birinci, ikinci ve üçüncü kitapları ve özel kanun
larla düzenlenmiş olan şahıs, aile ve miras hukukuna 
ilişkin davalarla, meslek kuruluşları ve bu kuruluş
larla üyeleri arasında çıkan ve kuruluş kanunlarına 
göre dernekler hukuku hükümlerinin uygulanmasını 
gerektiren davalara ve 274 sayılı Sendikalar Kanu
nunda yer alan işçi ve işveren sendikaları, federas
yon ve konfederasyonları genel kurullarının toplan
tıya çağrılması ve «kayyım tayinine, çağrı heyeti teş
kiline ve genel kurulların verdiği kararların iptaline 
ilişkin olarak asliye ve sulh mahkemelerinden veri
len hüküm ve kararları, 

Üçüncü Hukuk Dairesi : Sulh mahkemelerinden 
verilip de İkinci, Beşinci, Altıncı, Sekizinci, Onbi-
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rinci, Onikinci, Ond'ördüncü ve Onbeşinci Hukuk Da- j 
ireleririin görevleri dışında kalan hüküm ve kararlar- f 
la, nişan bozmadan doğan hediyelerin geri alınması j 
ve tazminat davalarına ve kaynaklara, özel ve genel I 
sulara ilişkin hüküm ve kararlarla, sulh ve asliye 
mahkemelerinden verilen işgal tazminatı ile ilgili her 
türlü hüküm ve kararları, 

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

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

Altıncı Hukuk Dairesi : Vakfa ilişkin hüküm ve I 
kararlarla asliye ve sulh mahkemelerinden verilip de I 
şuf'a, iştira ve vefa haklarına, paydaşlar veya miras
çılar arasında taşınır ve taşınmaz malların taksimi ve 
şüyuunun giderilmesi davalarına, asliye ve sulh ve I 
ticaret mahkemelerinden verilip de kira bağıtından I 
doğan tahliye davalarına, tahliye davası ile birlikte I 
görülen kira karşılığı ve tazminat davalarına, nüfus I 
kütüğü ve yaş (kayıtlarının düzeltilmesi, öz ve soya- I 
dinin değiştirilmesi davalarına ilişkin hüküm ve ka- I 
rarlaru I 

Yedinci Hukuk Dairesi : 766 sayılı Tapulama Ka- I 
nununun 6 ncı maddesi uyarınca kurulan tapulama I 
mahkemeleri tarafından verilen hüküm ve kararları, I 

Sekizinci Hukuk Dairesi : Zilyetliğe dayanılarak I 
taşınmaz malların ayın'ı hakkında açılan davalara I 
iliş'kin asliye ve sulh mahkemelerince verilen hüküm I 
ve kararlarla taşınmaz malların iktisabı, zamanaşı- I 
mıyla tesciline ilişkin olarak verilip de Ondördüncü I 
Hukuk Dairesinin görevi dışında kalan hüküm ve ka- I 
rartarı, I 

Dokuzuncu Hukuk Dairesi : 1475 sayılı îş Kanu- 1 
nu, 274 sayılı Sendikalar Kanunu, 275 sayılı Toplu I 
îş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu, 212 sayılı I 
Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştırılanlar Arasın- I 
daki İlişkileri Düzenleyen Kanunla, Deniz îş Kanu- I 
nundan doğan uyuşmazlıklara değinen ve Onuncu | 
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Hukuk Dairesinin göreVi dışında kalan ve iş mahke
melerinden verilmiş olan hüküm ve kararları, 

Onuncu Hukuk Dairesi : 506 sayılı Sosyal Sigor
talar Kanunu ile 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve 
Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kuru
mu Kanunundan doğan uyuşmazlıklara ilişkin ola
rak iş mahkemelerinden verilen hüküm ve karar
ları, 

Onbirinci Hukuk Dairesi : Türk Ticaret Kanunu 
ile bu kanunun diğer kanunlarda yer almasına rağ
men ticarî hüküm saydığı kuralların uygulanmasın
dan doğan ve ticarî dava sayılan uyuşmazlıklara iliş
kin olarak asliye ve sulh mahkemelerinden verilen ve 
Üçüncü, Dördüncü, Onikinci, Onüçüneü ve Onbe
şinci Hukuk Dairelerinin görevleri dışında kalan hü
küm ve kararları, 

Onikinci Hukuk Dairesi : îcra ve İflas Kanunu
nun uygulanmasından doğan itiraz ve şikâyetler do
layısıyla îcra tetkik mercilerinden verilen, Onüçün
eü ve Onbeşinci Hukuk Dairelerinin görevleri dışın
da kalan hüküm ve kararlan, şüyuün satış suretiyle 
giderilmesine ilişkin işlemlere karşı yöneltilecek iti
raz ve şikâyetler sonunda sulh mahkemelerinden ve
rilen kararları, mahkemelerden verilmiş iflas ve kon
kordatoya İlişik hüküm ve kararları, îcra ve îflas 
Kanununun 142, 151, 235 inci maddelerine ilişkin 
davalar ve şikâyetler sonunda verilen hüküm ve ka
rarları, îcra tetkik mercilerinden 6183 sayılı Amme 
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 99 
uncu maddesine göre verilen ihalenin feshine dair 
kararlar ile aynı Kanunun 60 ncı maddesine göre 
verilen ceza kararlarını, özel kanunların görevlendir
mesi nedeniyle icra tetkik mercilerinden îcra ve İf
las Kanunu hükümleri uyarınca verilen ve diğer dai
relerin görevleri dışında kalan hüküm ve kararları, 

Onüçüneü Hukuk Dairesi : Haksız; İktisaptan ve 
geçerli olup olmadığına bakılmaksızın Borçlar Kanu
nunun ikinci kısmında düzenlenmiş olan sözleşme
lerle, özel kanunlara göre yapılan sözleşmelerden do
ğan ve Onbirinci ve Onbeşinci Hukuk Dairelerinin 
görevleri dışında kalan ve asliye mahkemelerinden 
verilen kararlar ile alacağın temliki ve borcun nakli 
işlemlerinden doğan her türlü davalara ilişkin olarak , 
asliye mahkemelerinden verilen ve Onbirinci Hukuk 
Dairesinin görevi dışında kalan hüküm ve kararla
rı, 

Ondördüncü Hukuk Dairesi : Taşınmaz mallara 
ilişkin mülkiyet hakkına veya Devletin hüküm ve ta
sarrufu altındaki taşınmaz mallar hakkında hazine
nin açtığı davalara ait sulh mahkemelerinden verilen 
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hüküm ve kararlarla mülkiyetin gayrî aynî haklara 
ilişkin olup da asliye ve sulh mahkemelerinden veri
len hüküm ve kararlara, kamu mallarından mera, 
yaylak, kışlak davalarına ve şahsî haklara dayanan 
taşınmaz ile ilgili davalara ilişkin olup da asliye ve 
sulh mahkemelerinden verilen hüküm ve kararlarla 
ferman ve hüccet gibi tasarruf belgelerinin sahteliği 
nedeniyle açılan iptal davaları ile ilgili hüküm ve ka
rarları ve 2613 sayılı Kadastro ve Tapu Tahriri Ka
nununun 27 nci maddesinde yazılı ve 5572 sayılı Ka
nuna dayanılarak görevlendirilen asliye mahkemele
rince verilen hüküm ve kararlan, ayrıca şahıslarla 
orman idaresi arasında açılan itiraz, iptal ve el at
manın önlenmesi ile ilgili olarak sulh ve asliye mah
kemelerinden verilen davalara ilişkin hüküm ve ka
rarlarla 5520 sayılı Kanuna göre açılan tapuda sınır 
ve yüzölçümü ve tapuda isim ve soyadı düzeltilme
sine ilişkin hüküm ve kararları, taşınmaz mallar hu
kukuna ilişkin davalarda yargı yerinin belli edilmesi 
işlerini, 

Oribeşinci Hukuk Dairesi : işin niteliğine ve ta
rafların sıfatına bakılmaksızın bütün istisna sözleş
melerinden ve okutma ve yetiştirme giderleri ile il
gili olarak kanundan veya sözleşmeden doğan her 
türlü davalar hakkında sulh ve asliye mahkemelerin
den verilen hüküm ve kararlarla icra tetkik merci-
lerinden genel hükümler çerçevesinde verilen istih
kak, tcra ve iflas Kanununun 277 - 280 inci mad
deleri hükümlerine değinen iptal davalarına ve 6183 
sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 
Kanundan doğan ve Onikinci Hukuk Dairesinin gö
revi dışında kalan sulh ve asliye mahkemelerinden 
verilen her türlü hüküm ve 'kararları, 

İnceler ve karara 'bağlar. 
Hukuk Dairelerinin görevlerini tayinde mahke

me kararında belirtilen hukukî tavsif asıldır. 
Bir davadaki uyuşmazlık konusu, taraflar arasın

daki hukukî ilişkinin aslına değil de bu 'ilişkiden do
ğan diğer isteklerle ilgili ise, temyiz incelemesi asıl 
hukukî ilişkiye ait hüküm ve kararları incelemekle 
görevli dairece yapılır. 

Bir davada bir kaç hukuk dairesinin görevine gi
ren uyuşmazlık söz konusu ise, temyiz incelemesi 
uyuşmazlığı doğuran asıl hukukî ilişkiye ait hüküm 
ve kararları inceleyen dairece yapılır. 

Bir davada uyuşmazlık konusu hukukî ilişki bir 
kaç dairenin görev alanına giren karma sözleşmeye 
yahut birden ziyade sözleşme türüne ayrı ayrı da
yanıyorsa temyiz incelemesi bunlardan Borçlar Ka
nunundaki özel sözleşme türüne iilişkin davalara ait 

hüküm ve kararlan incelemekle görevli dairece ya
pılır. 

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

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

il mahkemelerinde görülen ve hâkimlerin mesu
liyetine ilişkin bulunan tazminat davalarında verilen 
hüküm ve kararların temyiz incelemesi, esas davaya 
ait hükmü incelemekle görevli Yargıtay Dairesince 
yapılır. Bu kural, hakemlerce verilen kararların ve 
hakemlere ilişkin her türlü işlerle ilgili hüküm ve 
kararların incelenmesinde de aynen uygulanır. Ebni-
ye Kanunu, 2510 sayılı iskân Kanunu ve yürürlükten 
kaldırılmış 4753 sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Ka
nunu gibi kanunlardan doğan ve ayın davası açılması 
imkânı bulunmayan durumlarda açılan tazminat da
vaları ile Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 
186 ncı maddesi hükmünden yararlanılmak suretiy
le tazminata dönüştürülen davalara ilişkin olarak ve
rilen hüküm ve kararların temyiz incelemesi ayın 
uyuşmazlığını inceleyecek dairece yapılır. 

2. Ceza dairelerinden : 
Birinci Ceza Dairesi : Türk Ceza Kanununun 

ikinci Kitabının Dokuzuncu Babında yeralan ölüm, 
ağır hapis ve on seneden fazla hapis ve kamu hizmet
lerinden daimi olarak yasaklılık cezalarını gerektiren 
ve diğer dairelerin görevlerine girmeyen cürümlere 
ait hüküm ve kararları, 

ikinci Ceza Dairesi : Sulh Ceza Mahkemelerin
den Türk Ceza Kanununa göre verilen ve diğer dai
relerin görevlerine girmeyen suçlara a'it hüküm ve 
kararları, 

Üçüncü Ceza Dairesi : Orman Kanunu gereğince 
açılmış ceza davaları sonunda verilen hüküm ve ka
rarları ve ammenin., emniyeti için dava nakli ve Ce
za Kanununun Mevkii Meriyete Vaz'ına Müteallik 
Kanunun 36 ncı maddesine yazılı ve Yargıtay'a ve
rilmiş yargı yerli belirtme konularını, 

Dördüncü Ceza Dairesi : Türk Ceza Kanunu
nun 456 ncı madesinin üçüncü fıkrasına giren cü
rümlerden dolayı verilen hüküm ve kararlarla di
ğer ceza dairelerinin görevleri dışında kalan hüküm 
ve kararları, 
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Beşinci Ceza Dairesi : Türk Ceza Kanununun 
İkinci Kitabının Üçüncü Babının Birinci, İkinci ve 
Üçüncü Fasıllarında ve aynı Kanunun 403 ila 410 
uncu maddelerinde ve Sekizinci Babında yazılı suç
lara ilişkin hüküm ve kararları, 

Altıncı Ceza Dairesi : Türk Ceza Kanununun 
İkinci Kitabının Altıncı Babının Üçüncü ve Dördün
cü Fasıllarında ve Onuncu Babı ile 5917 sayılı Ka
nunda yazılı hususlara ait hüküm ve kararları, 

Yedinci Ceza Dairesi : Memurların kaçakçılık 
hükümlerine göre cezalandırılan veya cezası artırılan 
suçlarına ilişkin hüküm ve kararlarla özel kanunlar
da yazılı olup da diğer dairelerin görevlerine girme
yen suçlara ilişkin hüküm ve kararları, 

Sekizinci Ceza Dairesi : Türk Ceza Kanununun 
İkinci Kitabının Altıncı Babında yazılı olup da Al
tıncı Ceza Dairesinin görevine giren suçlar ayrık ol
mak üzere aynı kitabın iki, üç, dört, altı ve yedinci 
bablarında yeralan ağır cezalı cürümler ile Beşinci 
Babtaki suçlar, Türk Ceza Kanununun 179, 468, 470 
ve 473 üncü maddelerinde yazılı suçlarla 6136 sayılı 
Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkın
da Kanun, 171 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü 
Hürriyeti Hakkında Kanun, 6187 sayılı Vicdan ve 
Toplanma Hürriyetinin Korunması Hakkında Ka
nun, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seç
men Kütükleri Hakkında Kanun ve, Askerî Ceza Ka
nununun -131 inci maddesi ile sevk edilen ateşli si
lahlarla ilgili suçlara ilişkin hüküm ve kararları, 

Dokuzuncu Ceza Dairesi : Türk Ceza Kanunu
nun İkinci Kitabının Birinci Babında yazılı suçlar, 
aynı Kanunun 383 ve 389 uncu maddelerine giren 
suçlara 455 ve 459, 53'6 ve 537 nci maddelerine giren 
suçlarla 1475 sayılı İş Kanunu, 506 sayılı Sosyal Si
gortalar Kanunu, 274 sayılı Sendikalar Kanunu, 275 
sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu, 
1630 sayılı Dernekler Kanunu, 581'6 sayılı Atatürk 
Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun, 213 sa
yılı Vergi Usul Kanunu ve 1710 sayılı Eski Eserler 
Kanununa giren suçlara ilişkin hüküm ve kararları, 

İnceler ve Karara Bağlar. 
466 sayılı Kanun Dışı Yakalanan veya Tutukla

nan kimselere Tazminat Verilmesi Hakkında Kanu
na göre verilen kararlar, esas konuları itibariyle han
gi ceza dairesinin görevine giriyorsa o ceza dairesin
de incelenir ve karara bağlanır. 

Yargılama görevi özel kanunlarınca Yargıtay'a 
verilen kişilerin davaları fiilen niteliğine göre benze
ri fiillere ilişkin hüküm ve kararların inceleme yeri 
olan daireye ve bu dairelerden çıkacak kararların 
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temyiz yolu ile incelenmesi de Ceza Genel Kuruluna 
aittir, 

Hüküm, veren dairenin, Ceza Genel Kurulu kara
rına uymayarak kendi kararında direnmesi halinde 
Ceza Genel Kurulunca verilecek ikinci karar kesin 
olup, ilgili dairece uyulması zorunludur. 

Ceza dairelerinin görevlerinin tayininde, davada
ki tavsif esas alınır. 

Muhtelif suçlara ait davalarda en ağırını incele
meye yetkili daire görevlidir. Temyizi halinde bun
lardan sadece temyiz isteğine konu olanlar nazara 
alınır. 

BAŞKAN — Hukuk daireleri ve ceza dairelerinin 
bakacağı konulan, görevleri kapsıyor bu madde. 
Yalnız, Hukuk ve Ceza Dokuzuncu Daireleri; toplu 
sözleşme, grev-lokavt anlaşmazlıklarına bakıyorlar; 
orada da geçti, burada da geçti. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Birisi 
hukukî anlaşmazlıklarına, diğeri cezaî konulara bakı
yor efendim. Yani, usulsüz grev, kanunsuz grev olay
larından dolayı verilecek cezalar Ceza Dairesinde, 
tazminatlarla ilgili konular Hukuk Dairesinde görü
lecek. 

BAŞKAN — 14 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? 

Buyurun. 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Anlaya

madığım için bir sorum olacak, açıklanmasını iste
yeceğim. 

Maddede, Altıncı Hukuk Dairesinin görevleri sa
yılırken; birinci satırında «şuf'a» kelimesi var; ne 
demek bu, izah eder misiniz? 

TURGUT UYGUR (Adalet Komisyonu Üyesi-
Yargıtay Temsilcisi) — Efendim, «Şuf'a hakkı», müş
terek bir taşınmaz malı hissedarlardan birisi başka
larına satmak istediğinde, araya başka bir yabancı 
girmesin diye, diğer hissedara o hisseyi satın alma 
hakkını tanıyan bir tercih hakkıdır. 

BAŞKAN — öncelik hakkı. 
TURGUT UYGUR (Adalet Komisyonu Üyesi-

Yargıtay Temsilcisi) — öncelik hakkıdır. 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Bir mi

sal verir misiniz? 
TURGUT UYGUR (Adalet Komisyonu Üyesi-

Yafgitay Temsilcisi) — Bir misal verirsek; mesela, 
Kemalettin Bey ile müşterek bir taşınmaz malımız 
var, ben tutuyorum hissemi üçüncü bir şahsa sat
maya kalkıyorum; Kemalettin bey o bedeli vererek, 
taşınmazın kendi üzerinde kalmasını sağlıyor. 
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BAŞKAN — Bizim Dil Kurumu bu kelimenin 
karşılığını bulamamış mı acaba? 

TURGUT UYGUR (Adalet Komisyonu Üyesi-
Yargıtay Temsilcisi) — Nedense bazı kelimelerin kar
şılığını bulamıyoruz efendim. 

DERVİŞ TURHAN (Yargıtay Başkanı) — Ön
celikle satın alma hakkıdır. 

BAŞKAN — îzale-i şüyu davalarında aynı para
yı verdiği takdirde, öncelikle o hisseyi satın alabili
yor. 

ORGENERAL SEDAT CELASUN — Efendim, 
müsaade buyurur musunuz? 

BAŞKAN — Buyurun. 
ORGENERAL SEDAT CELASUN — Bir soru 

sormak istiyorum. 
Dairelerin görevleri sıralanırken, birçok kanun

dan bahsediyor. Acaba bu kanunların isimlerini yaz
sak da numaralarını yazmasak olmaz mı? Çünkü, 
ileride değişebilir bunlar, hepsi değişecek. 

BAŞKAN — Buyurun. 
TURGUT UYGUR (Adalet Komisyonu Üyesi -

Yargıtay Temsilcisi) — Sayın Cumhurbaşkanım, bu 
konu daha evvelki kanun tekliflerimizde de günde
me gelmiştir; şimdi yazmasak dahi, ileride birçok 
kanunda zikredilebilir. Yargıtay, bu konuyu bir iç
tihatla ittihaz etmiştir. Mesela, şimdi 506 sayılı Sos
yal Sigortalar Kanunu yürürlüktedir. Ondan evvel 
4772, 5602 sayılı kanunlar yürürlükte idi. Yargıtay 
tesis ettiği bir içtihatla «bir kanun değiştiği zaman 
onun yerini diğer kanun alır» içtihadını getirmiştir. 
Kanun numarasının değişmesinin bir önemi yoktur. 
O kanun, bunun yerini alacaktır. Numarasının be
lirtilmesinin faydası ise, kanunu bulmakta yarar sağ
lar. 

BAŞKAN — Kaldı ki, ismi de değişebilir. 

TURGUT UYGUR (Adalet Komisyonu Üyesi-
Yargıtay Temsilcisi) — Tabiî efendim, ismi de de
ğişebilir. 

BAŞKAN — Yalnız ismini koysak, o da mah
zurlu olur. 274, 275, 1402 vesaire numaralı kanunlar 
değişecek, ama artık bu kanundan sonra çıkacağı 
için o esastır; yani o 274 olmayacak, kaç ise o ola
cak, o numaralı kanunda ne yazılı ise o olacak. 

TURGUT UYGUR (Adalet Komisyonu Üyesi-
Yargıtay Temsilcisi) — Sayın Cumhurbaşkanım sizin 
talimatınız üzerine, biz Emniyet Kanununun da nu
marasını aradık; maalesef bulamadık, yürürlük tari
hini tespit ettik, 1928 yılında yürürlüğe girmiş; fakat 
kanun numarası olmadığı için, bulamadığımız için 

de onun numarasını koyma imkânını elde edemedik. 
Numaraların konmasının büyük faydası oluyor. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) çalışma hu
kukunu düzenleyen bir yasanın yerine hangisi gele
cek ise, o onun yerini alacaktır. 

BAŞKAN — Evet. 
Buyursunlar efendim. 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Efen

dim, yine bir hususu öğrenmek istiyorum. 
Gerek hukuk daireleri, gerekse ceza daireleri ken

dilerine verilen görevleri inceleyip bir karara varıyor
lar; «inceler ve karara varır» deniyor. Sonra, mad
delerin sonunda bir «temyiz incelemesi» tabiri geçi
yor; her iki tarafa da verilmiş o, «temyiz yoluyla in
celemesi» deniyor. Acaba, özel bir inceleme midir bu, 
bazı dairelere mi verilmiştir, yoksa tüm Yargıtaym 
yaptığı incelemelerin hepsi temyiz incelemesi gibi 
bir özel inceleme midir; buradaki fark nedir? 

BAŞKAN — Buyurun. 
TURGUT UYGUR (Adalet Komisyonu Üyesi-

Yargıtay Temsilcisi) — Efendim, soruyu yanlış anla
madıysam açıklamaya çalışayım. 

Bizim daire olarak görevimiz; bir, yerel mahke
melerin, mahallî mahkemelerin vermiş bulunduğu 
kararları tetkik ederiz; bir de bizim ilk dereceli mah
keme olarak görev yapmamız vardır. Mesela, Hu
kuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 575 nci mad
desi gereğince, il asliye hukuk hâkimleri hakkında 
görevden doğan tazminat davalarını, biz ilk mah
keme olarak görürüz. İlk mahkeme olarak görev 
yaptığımız zaman, bu temyiz edildiğinde Genel Ku
rula gider. Genel Kurul, o zaman bizim kararımızı 
bir temyiz mercii olarak inceler. Bu Cezada da olu
yor. Mesela Ceza Genel Kurulu da ilk mahkeme 
olarak görev yapıyor. Bu yasa ile bence çok olum
lu bir değişiklik getirildi, Sayın Komisyon Başkanı 
ve üyelerinin teklifiyle; evvelce, Ceza Genel Kuru
lunun ilk mahkeme olarak görev yaptığında adedi 
belli değildi, bu 19'la da toplanabilirdi, 45'le de top
lanabilirdi. Haklı olarak dendi ki; «suçlu olarak, sa
nık olarak beni kaç kişi mahkûm edecek, ben bunu 
bileyim» denildi. Bir hüküm getirdik burada; asga
rî 19'la toplanacak. Ama, onun kararı da temyiz 
edildiği zaman, o ilk mahkemesinde görev alanlar 
ona katılmayacaklar, onun dışında her daireden 3 
kişi ile oluşacak bir kurul temyiz inceleme mercii 
olarak belirlenecek. 

BAŞKAN — Tabiî, valiler için de böyle, bü
yükelçiler için de böyle. 
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TURGUT UYGUR (Adalet Komisyonu Üyesi-
Yargıtay Temsilcisi) — Tabiî efendim. 

BAŞKAN — tik mahkeme olarak, bidayet mah
kemesi olarak görev yapıyorsa, onun temyizi Genel 
Kurulda olacak. 

TURGUT UYGUR (Adalet Komisyonu Üyesi-
Yargıtay Temsilcisi) — Sayın Cumhurbaşkanım, yal
nız valilerin, sefirlerin ilk mahkeme olarak duruş
maları ceza dairelerinde yapılır. Ama, bir Yargıtay 
üyesinin veya Başkanının, bir Anayasa Mahkemesi 
üyesinin kişisel suçunun duruşması, Ceza Genel Ku
rulunda yapılıyor. Yani, görev yerleri de ayrılmıştır. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Cumhurbaşkanım, aslında Komisyon olarak konu
nun üzerinde durduk biz; yani bir sefirin, bir vali
nin yargılanması, ilgili ceza dairesinde ise, Yargıtay 
üyesi de aynı ceza dairesinde yargılansın, neden Ceza 
Genel Kuruluna konu gidiyor? Yani öbür tarafta bir 
valiyi 5 kişi yargılayacak, Yargıtay üyesi olunca 19 
kişi yargılayacak. 

Dediler ki, «Efendim, birbirimizi çok yakından 
tanıyoruz. Üyelerin adedini daralttıkça, daha çok et
ki altında kalınır, birbirimizin çok yakın mesai ar
kadaşlarıyız. Tavanı genişlettiğimiz sürece, daha adil 
karar çıkar.» 

Yine, Sayın Dördüncü Hukuk Dairesi Başkanı
nın ifade ettiği gibi; «Sizin, özellikle Ceza Genel 
Kurulunuzda sayınız belli değil. Ben bugün sanık 
olarak duruşmaya çıkacağım, beni 19 kişi yargıla
yacak; birinci toplantıda üçte iki çoğunluk arıyorlar 
zaten. Bulamamışlarsa ikinci bir toplantıya, konuyu 
itirazla erteliyorlar; o zaman da birinci toplantıya 
girmeyenlerden bir başka ekip oluşuyor. Ben kimin 
önünde yargılanacağımı bileyim» denildiği için sa
yılarda bir indirim yapıldı. 

Tabiî Ceza Ge nel Kurulu, bidayet mahkemesi 
olarak karar verir ve orada «karar» kelimesi var, 
ama o karara itiraz ettiğiniz zaman yine Ceza Genel 
Kurulunda görüşülür, fakat üye sayısı çoktur, o za
man inceleme yapar. Bidayet mahkemesinin verdiği 
kararı inceler, ama temyiz tetkik mercii olarak ince
ler; o inceleme safhasıdır. Ama bir valinin, bir se
firin yargılanmasında, bidayet mahkemesi olarak il
gili ceza dairesi yargılıyor ise, o karardır. Orada «ka
rar kelimesi» kullanılıyor. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — 14 üncü madde üzerinde başka söz 

almak isteyen var mı efendim? Yoktur. 

Maddeyi oyluyorum: Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

15 inci maddeyi okutuyorum: 
Hukuk ve Ceza Genel Kurullarının Görevleri : 
MADDE 15. — Hukuk ve Ceza Genel Kurul

larının görevleri şunlardır. 
1. Yargıtay dairelerinin bozma kararlarına kar

şı mahkemelerce verilen direnme kararlarını incele
yerek karar vermek, 

2. a) Yargıtay Daireleri arasında veya Ceza dai
releri arasında içti'hat uyuşmazlıkları bulunursa, 

b) Yargıtay dairelerinden biri; yerleşmiş içtiha
dından dönmek isterse, benzer olaylarda birbirine 
uymayan kararlar vermiş bulunursa, 

Bunları içtihatların birleştirilmesi yoluyla kesin 
olarak karara bağlamak, 

3. Yargıtay Başkan ve üyeleri, Yargıtay Cum
huriyet Başsavcısı ve Yargıtay Cumhuriyet B'aşsavcı-
vekili ile yargılama görevi özel kanunlarınca Yargı
tay Genel Kurullarına verilen kişilere ait davaları ilk 
mahkeme olarak görmek ve hükme bağlamak ve ilk 
mahkeme olarak özel dairelerce verilen hüküm ve 
kararların temyiz ve itiraz yoluyla incelemesini yap
mak, 

4. Kanunlarla verilen diğer görevleri yerine ge
tirmek, 

Hukuk ve Ceza Genel Kurullarına katılmak zorun
da olan ve Başkan ve üyelerin belirlenmesine ilişkin 
esaslar görüşmelerin gündemi, yönetimi çalşşma gün ve 
saatleri oylama ve karar bekletici sorun ve öncelik
le karara bağlanacak hususlar, kararın çıkmış sayıl
ması, kanun hükümleri çerçevesinde Yargıtay îç Yö
netmeliği ile düzenlenir. 

BAŞKAN — «Bekletici sorun» ne demek, geçen 
gün de Söylenmişti? 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Efen
dim, mesele-'i müstebire; «ön sorun» olarak geçmişti. 

BAŞKAN — Onu böyle mi kullanalım, öteki 
türlü mü kullanalım? 

TURGUT UYGUR (Adalet Komisyonu Üyesi-
Yargıtay Temsilcisi) — Efendim, bilimsel eserlerde 
bu «ön sorun» olarak kullanılıyor. 

Ön sorun demek; örneğin; bir daire bir konu hak
kında içtihadı birleştirmeye gitmiştir. Genel Kurula 
ona benzer bir dosya geldiği zaman ve o dosya hak
kında da içtihadı birleştirmeye gidildiğine göre, onun 
sonucu beklensin mi, beklenmesin mi sorunu bir, ön 
sorundur. 
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İkinci bir örnek vereyim: Mesela bir zat, başka 
birisinin arsasına bir bina inşa etmiştir. İyi niyetliy
se ve binanın yeri çök kıymetliyse arsayı da satın 
almak kararı verilir; ama kötü niyetliyse bu binanın 
yıkılması gerekecektir. Eğer büyük zararı gerektiri
yorsa, ancak asgarîden muhakemenin bitmesini. bek
leyecektir, işte, bu iki dava birbiri için bekleticidir. 
Önce suiniyetli midir, değil midir; onu takdir ede
cektir. 

Sonra bir davanın Danıştayda mı görülmesi gere
kecektir, Yargıtayda mı görülmesi gerekecektir; bun
lar önce halledilecektir ki, daha sonra işin esasına 
gifilebilinsin. 

Evvelce bu, «bekletici mesele» olarak söylenirdi 
dilimizde; fakat bilimsel eserlerde şimdi «ön sorun» 
olarak geçmektedir. Yani bu halledilecek ki, işin 
esasına girilebilsin diye biz, bunu «ön sorun» olarak 
getirmiştik. 

BAŞKAN — Biz de «ön sorun» yerine «bekleti
ci» demeyelim de, «ilk inceleme» diyelim dedik, son
ra da «başka bir tabir 'bulun» dedik, fakat «'bekletici» 
tabiri de olmadı. 

TURGUT UYGUR (Adalet Komisyonu Üyesi-
Yargıtay Temsilcisi) — «ilk incelemeden farklı, ayrı 
bir şeydir efendim bu. 

BAŞKAN — «Ön sorun» deyimi yerleşmiş midir 
literatürde? 

TURGUT UYGUR (Adalet Komisyonu Üyesi-
Yargıtay Temsilcisi) — Evet, bilimsel eserlerde «ön 
sorun» yerleşmiştir efendim. 

BAŞKAN — Mesele yok, o zaman «ön sorun» 
olarak kalabilir. 

TURGUT UYGUR (Adalet Komisyonu Üyesi -
Yargıtay Temsilcisi) — Mesela ben, Sayın Profesör 
Baki Kuru'nun kitabından sayfalar tespit ettim, em
rederseniz arz edeyim efendim, hep orada «ön sorun» 
olarak geçmiştir. 

BAŞKAN — Peki, mademki artık bu deyim yer
leşmiş, o zaman bunu yine eskiden olduğu gibi «ön 
sorun» olarak metne koyalım. Hatta biz, bu hususu 
zapta da geçirelim demiştik. 

F1RUZ ÇİLİNGİROĞLU (Cumhuriyet Başsav
cısı) — Efendim, bu konuda müsaade ederseniz bir 
şey söylemek istiyorum. 

Şimdi esasen, «ön sorun» burada öncelikle karara 
bağlanacak hususlar olarak düzenlenmiş. Yani; «bek
letici sorun» Turgut Beyefendinin arz ettiğine göre, 
bekletilmesi gereken bir konudur, ondan sonra çö
zümleniyor, öncelikle karara bağlanacak hususlar-
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dır. Yani biz, Yargıtayda «ön sorun» öncelikle ka
rara bağlanacak hususlar için kullanıyoruz. 

BAŞKAN — İki defa yazılmış oluyor diyorsu
nuz? 

FİRUZ ÇİLİNGİROĞLU (Cumhuriyet Başsav
cısı) — Onun yerini alıyor. 

Şimdi «ön sorun» ve «bekletici sorun»; «öncelik
le karara bağlanacak hususlar» denince ikisi birbi
riyle aynı manaya geliyor. 

BAŞKAN — Aynı manaya mı geliyor diyorsu
nuz? 

FİRUZ ÇİLİNGİROĞLU (Cumhuriyet Başsav
cısı) — Evet. 

Şimdi, şftyle 'bir şey arz edeyim efendim: Hukuk 
Genel Kurulunda veya Ceza Genel Kurulunda bir 
konu görüşülürken, oradaki üyelerden birisi bir ko
nu ortaya atıyor ve; «bu Danıştayın görevi dahilin
dedir» diyor. Evvelemirde onun çözümlenmesi lazım
dır. O tartışılır, çözülür; yani öncelikle karara bağ
lanan husus olarak o çözülür, sonra işin esasına giri
lir. 

Şimdi «ön sorun» deyince aynı anlama geliyor. 
«Bekletici sorun» ise; gerçekten bir dava vardır, bir 
ceza davası vardır veyahut bir tevhidi içtihat vardır, 
onun sonucunu alalım, sonra görüşelim şeklinde, üze
rinde bekletilme kararı verilen sorundur; yani bura
da düzenlenmiştir gibi geliyor bana bu iki husus. 

BAŞKAN — Sayın Kâşifoğlu, siz bir şey söyle
yecek misiniz? 

KEMALETTİN ALİ KÂŞİFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Sayın Cumhurbaşkanım, bağış
layın, şimdi öncelikle karara bağlanması gereken 
konuyla, ön sorun aynı; ama başka kelime verirse
niz, eğer «ön sorun», «(öncelikle karara bağlanacak 
husus» ile karışıyorsa, onu «'bekletici sorun» olarak 
değiştiririz. 

Ama «ön sorun», özür dilerim, benim anladığım 
manada şu ve bunu yeni getirdik efendim: Danış
tayda da bir ön inceleme vardır. Bu ön incelemede; 

1. Taraflara tebligat yapılmış mıdır, yapılma
mış mıdır? 

2. Gerekli masraf alınmış mıdır, alınmamış mı
dır? 

3. Temyiz süresi geçmiş midir, geçmemiş midir? 
4. Bu kararın temyizi mümkün müdür, değil 

midir? 
Sayın Cumhurbaşkanım, bunlar hemen incelenir, 

karara bağlanır ve gider. Halbuki, biraz evvel Dör
düncü Hukuk Dairesi Başkanımız Turgut Beyefen
dinin ifade ettiği gibi, «ön sorun» özür dilerim baş-
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ka bir konudur. Bekletici meselede ise; konu tev
hidi içtihada gitmiştir. Tevhidi içtihat kararı el'bette-
ki Yargıtayı da bağlayan bir konudur. 

Gayet basit bir örnek verelim: Hırsızlık olayı ol
muştur, cebimden cüzdanı almıştır, iki adım atmış
tır; bu tam teşebbüs müdür, nakıs teşebbüs müdür 
veya suç tamamlanmış mıdır? El'betteki buna göre 
bir karar verecektir. 

Eğer; «suç tamamlanmıştır derse» burada artık 
Türk Ceza Kanununun 61 inci maddesindeki nakıs 
teşebbüs ve tam teşebbüs söz konusu değildir. Ve
rilecek bu tevhidi içtihat kararı daireyi de bağlaya
caktır. O bakımdan, bu tür bir dosyayı Yargıtayın 
ilgili ceza dairesi beklemeye mecburdur. 

O bakımdan; eğer «ön sorun» Sayın Yargıtay 
Cumhuriyet Başsavcımızın ifade ettiği gibi, öncelikle 
incelenmesi ve karara bağlanması gereken mesele 
ile karışıyor ise; o zaman, her ne kadar kitaplara 
geçmiş olsa dahi «bekletici sorun» ve «öncelikle ka
rara bağlanacak hususlar» diye belirlemekte yarar 
vardır; çünkü ikisi de birbirinden farklı konulardır. 

Saygıyla arz ediyorum efendim. 
BAŞKAN — Yargıtay Başkanımızın bir diye

ceği var mı? 
DERVİŞ TURHAN (Yargıtay Başkanı) — Sayın 

Cumhurbaşkanım, ben de aynı durumu arz edecek
tim. 

Bunlar birbirinden farklı şeylerdir, «ön sorun» ile 
«öncelikle karara bağlanması gereken hususlar» ayrı 
ayrı şeylerdir. 

«Ön sorun» işin esasına girebilmek için daha önce 
halledilmesi gereken, bir husustur. Mesela, bir dava
nın temyizi kabil midir, değil midir veya şu daire
ye mi gidecek, bu daireye mi gidecek? Bunlar, ön
celikle halledilmesi gereken şeylerdir, ön sorundur. 
Ayrıca, öncelikle yani müstaceliyetle halledilmesi ge
reken hususlar vardır. Acele olarak halledilmesi ge
reken iş başkadır, işin esasına girebilmek için daha 
önce halledilmesi gereken mesele başka şeydir. Onun 
için bunların ayrı ayrı düzenlenmesi gerekir. 

BAŞKAN — Buyurun Turgut Bey. 
TURGUT UYGUR (Adalet Komisyonu Üyesi, 

Yargıtay Temsilcisi) — Sayın Cumhurbaşkanım, bun
lar ayrı hukukî müesseseler. «Ön sorun» teknik bir 
deyimdir. Hukuk tekniğinde anlamı olan, genellikle 
teknik bir sorun karşılığı olarak kullanılmaktadır. Hal
buki, «öncelikle halledilecek hususlar» bunun içinde 
olan hususlardan da olabilir. 

Mesela; temyiz süresinde mi yapılmıştır; harç gere
kir mi, gerekmez mi; harcını yatırmış mıdır, temyiz sü

resinde hangi tarih esas alınacaktır; hâkimin havale 
ettiği tarih mi esas alınacaktır, yoksa harcın yatırıl
dığı tarih mi esas alınacaktır; temyizlerde hız na
sıldır, karar düzeltmelerde nasıldır? 

İzin verirseniz bu böyle kalsın. 
ıBAŞKAN — Mesele yok, bu konu zabıtlara geçti. 
«Ön sorunun» ne olduğu burada izah edildi. Bi

naenaleyh, öncelikle karara bağlanacak hususlardan 
ayrı bir konu oldu; ama şimdiye kadar hep tabir ola
rak «ön sorun» geçtiği için, siz «ön sorun» olarak 
kalsın diyorsunuz. «Bekletici sorun diye bugüne ka
dar bir tabir geçmedi; hukuk literatüründe ön sorun 
olarak geçer» diyorsunuz. 

TURGUT UYGUR (Adalet Komisyonu Üyesi -
Yargıtay Temsilcisi) — Evet efendim. 

DERVİŞ TURHAN (Yargıtay Başkanı) — Yeni 
tabiri bu, eskiden «bekletici mesele» idi. 

BAŞKAN — Eskiden «bekletici mesele» mi idi? 
DERVİŞ TURHAN (Yargıtay Başkanı) «Bek

letici mesele» idi. Şimdi bir ceza davasını düşünelim, 
bir hukuk davasını düşünelim. Tazminat davası açıl
mış, bir kişi hakkında; ama bu kişi hakkında aynı 
zamanda bir ceza davsı da var. Ceza davasının so
nucunu beklemek gerekir. Kişi mahkûm mu olacak, 
beraat mı edecek? Onun için hukuk mahkemesi o da
vanın sonucunu bekler. İşte bizim dediğimiz «bekle
tici mesele» bu. 

BAŞKAN — Buyurun Zeki Güngör. 

HAVA HÂKİM AUBAY ZEKİ GÜNGÖR (Ada
let Komisyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, ge
çen toplantıda arz etmiştim, mesele-i müstehirenin 
karşılığı «bekletici sorun» olarak geçiyor. Yargıtay 
içtihatlarına da baktık, böyle. 

Kendilerine; «ön meseleden maksadınız mesele-i 
müstdhire mi» dedik, «evet» dediler. Onun için biz 
«bekletici mesele» demiştik. 

«'Bekletici mesele» den kasıt, burada Yargıtayın 
karara bağlamayacağı, başka bir yargı organının ön
celikle karara bağlaması lazım gelen husus kastedili
yor; ama burada bahsedilen bu değil; «mesele-i müste-
hire» değil. Onun dışında ön bir sorun olarak, Yargıta
yın bizzat karar bağlayabileceği husus olduğu belirtildi. 
Onun için «ön sorun» olması lazım gelir kanısında
yım. 

Arz ederim. 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — «Sorun» 

ile «mesele» zaten birbirinin aynı. 
DERVİŞ TURHAN (Yargıtay Başkanı) — Bekle

tici mesele mi, yoksa konunun esasına girmeden önce 
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halledilmesi gereken bir mesele mi? Yani arada çok j 
ince bir fark var. I 

BAŞKAN — Mesele yok, anlaşılıyor. 
FİRUZ ÇİLİNOİROĞLU (Cumhuriyet Başsav

cısı) — Bunlar iç yönetmelikle düzenlenecek. 

Şimdi bir tevhidi içtihat söz konusu; o işe bakı
lırsa belki daha ters bir şey olabilir. Binaenaleyh, o ı 
tevhidi içtihadı beklemeliyiz; «bekletici sorun, denin
ce, beklenecek. Bu, içyönetmelikle aydınlanacak. Ne ı 
kadar bekleyecek, nasıl olacak; bunlar içyönetmelikle 
belirlenecek. 

iBiraz önce arkadaşlarım arz ettiler, bir ceza da
vası sözkonusu; onun sonucunu beklemesi lazım. Ger
çekten bu, «bekletici sorun» «mesele-i müstehire» de
diğimiz bir sorun. 

Diğeri, temyiz incelemesinin yapılması; temyiz sü
resinde midir, değil midir?.. Ceza Genel Kurulunda 
toplanıldığı zaman; evvela temyiz süresinde midir, de
ğil midir; bunda bir sorun çıkarsa, o tartışılır; o çö
zülmeden başka konuya girme olanağı yoktur, evvela 
o çözülecektir. I 

Bu itibarla, şuradaki tabir, yerinde gibi geliyor 
bana. 

BAŞKAN — Efendim, zaten burada o tabiri de 
kullansak, bu tabiri de kullansak, Yargıtay bunu iç 
yönetmelikte halledecektir. İç yönetmelikte daha de
taylı olarak yazabilir. Burada iç yönetmelikte neler 
düzenlenecek, onu genel olarak yazmış. Belki orada, 
iç yönetmelik yapılırken daha açacaktır. O zaman me
sele kalmaz zaten. I 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Aslın
da «mesele-i müstehire» tam anlamıyla buradaki bek
letici sorundur, tam anlamıyla. «Müstehire» tehir et
tirmeden geliyor; ama «sorun» olarak literatürde 
bir terim olarak kullanılmışsa, o da kullanılabilir. 
Yargıtay Başkanımızın dediği de doğru. Mesele, aynı 
manayı ifade etsin. 

DERVİŞ TURHAN (Yargıtay Başkanı) — Çok 
ince bir fark vardır. Bekletme başka, esasa girmeden 
önce usul meselesini halletmek başka, tam karşılığı 
değil. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — İzahı ya
pılırsa mesele kalmıyor. 

BAŞKAN — Bunlar iç yönetmelikte daha detaylı 
olarak belirlenir. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Bu, yal
nız Yargıtaya hitap eden bir konu değil, mahal ma!h-
kemesindeki genç hâkimlere de hitap ediyor. Bize, fa- I 
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kültede okurken, bunu «mesele-i müstehire» diye öğ
retmişler idi. Eğer şimdiki öğretim üyeleri konuyu «ön 
sorun» diye öğretiyorlar ise, bunun «ön sorun» ola
rak kalması gerekir. 

Aslında konu bekletici bir sorundur; yani bir kişi 
bir suç işlemiştir, tazminat davası da açmışlardır, ceza 
davası da açmışlardır. Tazminata hükmedebilmek için 
ceza davasının sonunu bekleyecektir; ama bugün öğ
retim üyeleri bunu «ön sorun» diye izah ediyorlarsa; 
«ön sorun» olarak kalmasında yarar var. Ama esası 
«bekletici sorun» dur. İç yönetmelikte bu açılabilir. 
Ayrıca da içtihatla bunu hallederler. 

BAŞKAN — Bunu «ön sorun» diye düzeltiyoruz. 
15 inci madde üzerinde başka söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi bu şekliyle oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

16 ncı maddeyi okutuyorum : 

Yargıtay Büyük Genel Kurulunun Görevleri : 
MADDE 16. — Yargıtay Büyük Genel Kurulu

nun görevleri şunlardır : 
1. Birinci Başkanı, birinci başkan vekillerini, dai

re başkanlarını ve bu kanunda gösterilen kurulların 
üyelerini seçmek, 

2. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Yargıtay 
Cumhuriyet Başsavcıvekili adaylarını belirlemek, 

3. özel kanunların Yargıtay üyelerinin katıl
masını öngördüğü kurullara üye seçmek veya üye ada
yı belirlemek, 

4. Yargıtay iç Yönetmeliğini yapmak ve gerek
tiğinde değiştirmek, 

5. Hukuk Genel Kurulunun benzer olaylarda 
birbirine aykırı biçimde verdiği kararları ile Ceza Ge
nel Kurulunun yine benzer olaylarda birbirine ya
kın olarak verdiği kararları veya Hukuk Genel Ku
rulu ile Ceza Genel Kurulu; Hukuk Genel Kurulu 
ile bir hukuk dairesi; Hukuk Genel Kurulu ile bir 
ceza dairesi veya Ceza Genel Kurulu ile bir ceza 
dairesi; Ceza Genel Kurulu ile bir hukuk dairesi ve
ya bir hukuk dairesi ile bir ceza dairesi arasındaki 
içtihat uyuşmazlıklarını gidermek ve içtihatları birleş
tirmek, 

6. Kanunlarla verilen diğer görevleri yerine ge
tirmek. 

Yargıtay Büyük Genel Kurulu görevlerinin yapıl
masında, içinden seçtiği bir komisyona hazırlık ça
lışması yaptırabilir. 

Yargıtay Büyük Genel Kurulunun kararları ke
sin olup, bu kararlar aleyhine başka bir yargı mer
ciine başvurulamaz. 
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BAŞKAN — 16 ncı madde üzerinde söz iste
yen?.. 

Buyurun Sayın Başkaynak. 
HÂKÜM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ

KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Cumhurbaşkanım, bu zaten Anayasanın 154 üncü 
maddesinden esinlenerek yeni baştan düzenlenmiştir. 

Yürürlükteki metinde şöyle bir ifade vardı : «Ana
yasa Mahkemesi ile Yüksek Hâkimler Kuruluna ka
nunlarında belli edilen sayıda asıl ve yedek üye seç
mek; Bu burada genelleştirilmiş. Yalnız oraya seç
mez, tabiî başka ünitelere de gönderiyor. Örneğin; 
YÖK'e gönderiyor, Uyuşmazlık Mahkemesine gönde
riyor. 

Bir de, özellikle Anayasanın 154 üncü maddesinin 
4 üncü fıkrasında belirtilen Yargıtay Cumhuriyet 
Başsavcısı ile Cumhuriyet Başsavcıvekilinin nasıl se
çileceği burada düzenlenmiştir. Yürürlükteki metin
de bu yoktu, ona açıklık getiriyor : Yargıtay Genel 
Kurulunun 5 aday göstereceğini ve Cumhurbaşkanı 
tarafından gerekli atamanın yapılacağını emrediyor. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kâşifoğlu. 
KEMALETTtN ALİKÂŞtFOĞLU (Adalet Ba

kanlığı Temsilcisi) — Sayın Cumhurbaşkanım, dü
zenleme yönünden ve konuyu huzura getirme bakı
mından bir arzım olacak. 

Yargıtay Büyük Genel Kurulunun görevi, aslın
da 5 inci bentteki görevidir. Diğerleri, bana göre za
man süreci içerisinde ele aldıkları görevlerdir. Düzen
lemede, asıl fonksiyonu başta vurgulamak lazım. 5 
numaralı bendin birinci bent olması ve diğerlerinin 
de buna göre numaralandırılması, kanun yapım tek
niği bakımından çok daha yerinde olacaktır. Mesela, 
Yargıtayın görevlerini ele aldığımız zaman; en başta 
üyelerin seçilmesini, vesaireyi yapmıyoruz efendim. 
Yargıtayın en başta görevinin adliye mahkemelerin
den verilen ve kanunun başka bir yargı merciine bı
rakmadığı karar ve hükümleri ilk ve son mahkeme 
olarak inceleyip karara bağlaması olduğunu vurgulu
yoruz. 

Genel Kurulun da asıl görevi 5 inci bentte belirle
nen husustur. 

BAŞKAN — Tabiî öyle. 
KEMALETTtN ALİKÂŞÎFOĞLU (Adalet Ba

kanlığı Temsilcisi) — Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Doğru, esas görevi odur; ama zan

nediyorum bunu böyle önem derecesine göre sırala-
yamamışlar. 

KEMALETTlN ALİKÂŞİFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Hayır. 

HÂKÎM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Çok özür 
dilerim efendim, halen yürürlükteki metin de böyle 
düzenlenmiş. Yargıtay Genel Kurulunun aslî görevi; 
bence idarî düzenlemelerdir. Yargı düzenlemesi son
radan gelir, istisnaî düzenleme. 

BAŞKAN — Belki şunu düşünmüştür : Evvela 
bir başkan olmayınca, başkanvekilleri olmayınca, dai
re başkanları olmayınca Yargıtay görev yapamaz. 
Ondan sonra Başsavcı yoksa, başsavcıvekili yoksa gö
rev yapamaz, İçyönetmelik yapılmamışsa görevini 
yapamaz. Evvela bunları saymış, ondan sonra 5 inci 
bende geçmiş. Belki, bunu esas almıştır, böyle sıra
lamıştır. Yoksa, esas fonksiyonu tabiî o. 

DERVİŞ TURHAN (Yargıtay Başkanı) — Sayın 
Cumhurbaşkanım, izin verir misiniz? 

BAŞKAN — Buyurun. 
DERVİŞ TURHAN (Yargıtay Başkanı) — 3 üncü 

maddede zaten, görevin önemi itibariyle, küçükten 
büyüğe doğru gidilmiş. 3 üncü maddede «daireler» 
demiş, sonra «Hukuk Genel Kurulu» demiş, sonra 
«Ceza Genel Kurulu» demiş, sonra «Büyük Genel 
Kurul» demiş. 

Şimdi, şu maddede o düzenlemeye uymak zorun
dayız. Yani, gerçekten içtihadı birleştirme kararı ver
mek çok önemli bir şey, kanun hükmündedir içtiha
dı birleştirme, herkesin uyması gereken bir karardır. 
Bu itibarla diğerlerinden belki daha da önemli olabilir. 
Ama, 3 üncü maddedeki düzenlemeye uygun bir dü
zenleme olmuş oluyor; yani küçükten büyüğe doğru 
gidilmiş. 

BAŞKAN — «Evvela başkanını seç, Cumhuriyet 
Başsavcını seç, yönetmeliğini yap, daire başkanları
nı falan seç, ondan sonra otur, bunları yap» onu de
mek istemiş. Yoksa dediğiniz doğru, tabiî ilk vazi
fesi o. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Efendim, 
bu bir sistem ve prensip; öyle de kabul edilebilir, 
böyle de kabul edilebilir; ama işin gereği o. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Şimdi, 
Yargıtay Büyük Genel Kurulu toplanınca ister iste
mez, birinci başkanı, başkanvekillerini, cumhuriyet 
başsavcısı ve vekilini seçecek, bu muhakkak. İçtüzü
ğünü yapacak, ondan sonra öbür konuya girecek, 
doğrudur. 

Şimdi, zaten biz de 3 üncü maddede daireleri ele 
aldık; esas fonksiyon dairelerdedir. Ceza ve Hukuk 
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Genel Kurulları da ikinci gelir, Büyük Genel Kurul 
daha fazla önemi haizdir. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN— Aslında 
mühim bir konudur; ama daha fazla üzerinde dur
maya değmez. 

BAŞKAN — Değmez. 
KEMALETTİN ALÎKÂŞİFOĞLU (Adalet Ba

kanlığı Temsilcisi) — Sayın Cumhurbaşkanım, bunun 
savunması var. 

BAŞKAN — Evet var. 

KEMALETTİN ALÎKÂŞİFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Mesela, Yargıtay Başkanı için 
«Yargıtayı temsil etmeli» diyor. 

Şimdi, yüce huzurunuza konuyu getirirken benim 
arzım şuydu efendim : Başsavcısını seçmek elbette ki 
önemli bir konudur, Yargıtay başkanını seçmek önem
li bir konudur, içyönetmeliğini yapmak önemli bir 
konudur; ama bunlar dört senede bir yapılan işlem
lerdir. 

BAŞKAN — Onu düşünmez o. 

KEMALETTİN ALİKÂŞÎFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Bu kanun ilk yapılırken, bu kanun 
ilk çıktığı zaman «göreve nasıl başlayacak» onu dü
şünmüştür. Şimdi, Yargıtay Kanunu diye ortaya ye
ni bir kanun çıkıyor. Evvela ne yapacak? Tabiî ora
dan geldiği için, «evvela başkanını seç, ondan sonra 
başsavcını seç, içyönetmeliğini yap, ondan sonra otur 
vazifeni yap» diyecek. 

Şimdi yerleşmiş bir sistem var. Siz, şimdi mese
leyi tersinden alıyorsunuz. Mühim değil; önemli olan 
maksattır. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Çok 
özür dilerim, bize de Hükümetten öyle gelmişti zaten. 

BAŞKAN — Hükümet Temsilcisi, gönderdiği met
nin tersini söylüyor. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Beraber 
de çalışırdık, beraber de yapardık tabiî. 

BAŞKAN — 16 ncı madde üzerinde başka söz 
almak isteyen var mı?» Yok. 

16 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

17 nci maddeyi okutuyorum. 
Başkanlar Kurullarının Görevleri : 
MADDE 17. — Başkanlar kurullarının görevleri 

şunlardır : 

1. Başkanlar Kurulunun görevleri : 
a) Hukuk ve ceza daireleri arasında meydana 

gelen görev ve iş bölümü uyuşmazlıklarını kesin ka
rara bağlamak, fiilî veya hukukî imkânsızlık sebebiy
le bir dairenin görevine giren işe bakamaması halinde 
bir başka daireyi görevlendirmek, 

b) Dairelerden birinin yıl içinde gelen işleri nor
mal çalışma ile karşılanamayacak oranda artmış ve 
daireler arasında iş bakımından bir dengesizlik mey
dana gelmiş ise takvim yılı başında toplanıp bir kı
sım işleri başka daireye vermek, 

c) İçtihadı birleştirme görüşmelerine ve kararla
rının alınmasına ilişkin olarak ilke kararları almak, 

d) Birinci Başkanlık Kurulu, Yüksek Disiplin 
Kurulu ile Yönetim Kurulu kararlarına karşı yapılan 
itirazları kesin olarak karara bağlamak. Bu itirazların 
incelenmesinde karara katılan kurul üyesi daire baş
kanları, Kurula katılamaz ve eksiklikler o dairenin 
kıdemli üyeleriyle tamamlanır. 

e) Kanunlarla verilen diğer görevleri yerine ge
tirmek. 

2. Hukuk Daireleri Başkanlar Kurulunun gö
revi : 

Hukuk daireleri arasında meydana gelen görev ve 
işbölümü uyuşmazlıklarını karara bağlamaktır. 

3. Ceza Daireleri Başkanlar Kurulunun görevi: 
Ceza daireleri arasında- meydana gelen görev ve 

işbölümü uyuşmazlıklarını karara bağlamaktır. 

Oylamanın şekli, ilgili kurullarca belirlenir. Ancak 
bu maddenin (l/b) ve (l/d) bentlerinde öngörülen hu
suslara ilişkin oylama gizli yapılır. 

Başkanlar kurullarının itiraz üzerine veya doğru
dan doğruya verdikleri bütün kararlar kesin olup, bu 
kararlar aleyhine başka bir yargı merciine başvuru
lamaz. 

BAŞKAN — 17 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

17 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

18 inci maddeyi okutuyorum. 

Birinci Başkanlık Kurulunun Görevleri : 

MADDE 18. — Birinci Başkanlık Kurulunun gö
revleri şunlardır : 

1. Yeni gelen üyelerin yerlerini, dairelerin iş du
rumu ve ihtiyaçları göz önünde tutarak belli etmek, 

2. Zorunlu halerde daire başkanı ve üyelerin 
dairelerini değiştirmek, 
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3. Yargıtay tetkik hâkimlerinin çalışacakları dai
releri, kurulları ve görecekleri işleri belli etmek ve ge
rektiğinde yerlerini değiştirmek, 

4. Yargıtay Birinci Başkanı, Birinci Başkanvekil-
leri, Daire Başkanları ve üyeleri ile Yargıtay Cum
huriyet Başsavcısı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı-
vekilinin hâkimlik vakar ve onuruna ve kişisel hay
siyetlerine dokunan veya görev gereklerine uygun 
düşmeyen davranışlarından, kişisel ve görevle ilgili 
suçlardan dolayı ön veya ilk soruşturma yapmak ve 
bu soruşturmanın, bir daire başkanı veya üye tara
fından yapılması gerektiği takdirde, hakkında soruş
turma yapılacak olandan kıdemli olması koşulu ile 
bu görevliyi belli etmek, bu mümkün olmadığı tak
dirde eşit kıdemli, o da yok ise en yakın kıdemli baş
kan veya üyeyi görevlendirmek, 

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

6. Kanunlarla verilen diğer görevleri yerine ge
tirmek. 

BAŞKAN — 18 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

18 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

19 uncu maddeyi okutuyorum. 
Yüksek Disiplin Kurulunun Görevleri : 
MADDE 19. — Yüksek Disiplin Kurulu; Yargı

tay üyeliği vakar ve onuruna dokunan, kişisel haysi
yet ve itibarını kıran veya görev icaplarına uymayan 
davranışlarından dolayı Yargıtay Birinci Başkanı, Bi
rinci Başkanvekilleri, daire başkanları ve üyeleri ile 
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Yargıtay Cumhu
riyet Başsavcıvekili hakkında disiplin kovuşturmasını 
gerektiren eylemin ağırlığına göre «Uyarma» veya 
«Görevden çekilmeye davet» işlemlerinden birini uy
gular. 

BAŞKAN — 19 uncu madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

19 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

20 nci maddeyi okutuyorum. 
Yönetim Kurulunun Görevleri : 
MADDE 20. — Yönetim Kurulunun görevleri 

şunlardır : 
1. Hâkimlik ve savcılık sınıfından olmayan Yar

gıtay personelinin atama ve nakil, yükselme, disiplin 
ve sair özlük işlerini yürütmek ve bunlarla ilgili karar 
ve tedbirleri almak ve yönetmelikleri yapmak, 

2. Kanunlarla verilen diğer görevleri yerine ge
tirmek, 

Yönetim Kurulu üye tamsayısıyla toplanır. 
BAŞKAN — Hâkim ve savcı sınıfından olmayan 

ve 657'ye tabi olanların yükselmesi, nakli bu Yöne
tim Kurulu kararlarıyla mı oluyor? 

DERVİŞ TURHAN (Yargıtay Başkanı) — Evet 
efendim. 

Sayın Cumhurbaşkanım, bütün bu özlük işleriyle 
şimdiye kadar Yönetim Kurulu meşgul oldu. 

BAŞKAN — Yani, sicil işlemleri midir özlük iş
leri? 

DERVfŞ TURHAN (Yargıtay Başkanı) — Hepsi. 
BAŞKAN — Maaş dereceleri belli zaten. 
DERVİŞ TURHAN (Yargıtay Başkanı) — Evet 

efendim var. Yalnız, bunların terfileri var, bir daire
den öbür daireye geçmeleri var, sicillerinin doldurul
ması var, disiplin cezaları var; bunların hepsi bu Yö
netim Kurulunun görevleri içerisindedir. 

Sayın Cumhurbaşkanım, 630 personelimiz var. 
BAŞKAN — Biz savcılığı bir sınıf olarak kabul 

etmedik, «hâkimlik» dedik. 
Burada ikisine de değiniliyor. Hâkim ayrı, savcı 

ayrı bir sınıfmış gibi. Savcı hâkim olabilir, hâkim de 
savcı olabilir. 

HAVA HÂKİM ALBAY ZEKİ GÖNGÖR (Ada
let Komisyonu Üyesi) — «Hâkimler ve Savcılar Ka
nunu» diye kanun başlığı olduğundan, hâkim ve sav
cı olarak yazılmıştır, yoksa ayrım yapmak için değil. 

DERVİŞ TURHAN (Yargıtay Başkanı) — Biz 
bunları ayırmadık Sayın Cumhurbaşkanım. 

BAŞKAN — Niye tamsayı ile toplanıyor bu?.. 
HAVA HÂKİM ALBAY ZEKİ GÜNGÖR (Ada

let Komisyonu Üyesi) — Yedekleri var Sayın Başka
nım, yedekleri alınarak toplanacak. 

BAŞKAN — Yedekleri olduğu için; tamam. 
20 nci madde üzerinde söz almak isteyen var mı? 

Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
21 inci maddeyi okutuyorum. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Görev ve Haklar 
Birinci Başkanın Görevleri : 
MADDE 21. — Birinci Başkanın görevleri şun

lardır : 
1. Yargıtayı temsil etmek, 
2. Hukuk ve Ceza Genel Kurullarına katılması 

zorunlu olan daire başkanlarını belli etmek, 
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3. Kurullara başkanlık etmek; başkanlık yaptığı 
kurullarda kendi yazmayacağı kararların hangi üye 
tarafından yazılacağını belli etmek ve yazılan karar
lardan ilgili dairelere örnekler göndermek, 

4. Yargıtayın verimli ve düzenli çalışmasını sağ
lamak ve bu amaçla uygun göreceği tedbirleri almak, 
daire ve kurullara katılmamak veya geç katılmak su
retiyle, kurul çalışmalarını aksatan başkan ve üyele
rin dikkatini çekmek, 

5. Dâirelerin çalışma durumları ile ilgili olarak 
gerekli gördüğü bilgileri yazı ile istemek, 

6. Kurullarca verilen yönetime ilişkin kararları 
yerine getirmek, 

7. Zorunlu hallerde Yargıtaya ait geçici işlerde 
veya başkanlık ettiği kurullarda dosya takrir etmek 
üzere Yargıtay daire başkan ve üyelerini ve tetkik hâ
kimlerini görevlendirmek, 

8. Bir dairede ani olarak meydana gelen bir boş
luğu doldurmak üzere çok kısa bir süre için başka bir 
daire üyesini, o dairede görevlendirmek, 

9. Yargıtay memurlarını denetlemek ve denet
letmek, 

10. Yargıtay üyeleri arasından Genel Sekreteri 
seçmek, 

11. Kanunlarla verilen diğer görevleri yerine ge
tirmek. 

BAŞKAN — 8 inci bentteki, «Bir dairede ani 
olarak meydana gelen bir boşluğu doldurmak üze
re çok kısa bir süre için başka bir daire üyesini, o 
dairede görevlendirmek,» cümlesinden kasıt nedir? 

DERVİŞ TURHAN (Yargıtay Başkanı) — Bir 
iki günlük bir süre, ondan sonra Birinci Başkanlık 
Kurulu toplanır ve oraya geçici olarak yine bir baş
ka üyeyi tensip eder. 

Çok kısadan kasıt; bir iki gün içindir. 

BAŞKAN — Her seferinde o kurul toplanmasın 
diye mi?.. 

DERVİŞ TURHAN (Yargıtay Başkanı) — Evet 
efendim. 

Ani olarak bir üye rahatsızlanıyor, kurul hemen 
toplanamıyor. Birinci Başkanlık Kurulunu da top
lama imkânı yok, her biri bir yerde. O bakımdan 
böyle müstacel hallerde Birinci Başkana böyle bir 
yetki verilmesi gerekli oluyor. 

BAŞKAN — Bu süreyi, mesela «bir haftaya ka
dar» desek, daha yerinde olmaz mı? Çok kısa süre 
ileride bir anlaşmazlık doğurmasın; çünkü bu süre 
bir veya iki gün de olabilir. 

HAVA HÂKİM ALBAY ZEKİ OÜNGÖR (Ada
let Komisyonu Üyesi) — «Üç veya yedi günü geçme
mek üzere» de diyebiliriz efendim. 

BAŞKAN — Şimdiye kadarki uygulamanız kaç 
gürtdür? 

DERVİŞ TURHAN (Yargıtay Başkanı) — Sayın 
Cumhurbaşkanım, şimdiye kadar hiçbir sorun çık
madı. Bir üye, daire başkanına telefon ediyor ve «Şu 
dairede ani olarak şöyle bir boşalma oldu, bir üye 
tensip edin» diyor ve o da bir üyeyi gönderiyor. Bir 
iki gün içinde de kurul toplanıyor. 

BAŞKAN — Peki. 
HÂKlM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Başkanım, burada bir önemli konu getirdik; öbürleri 
hep eski metnin aynısıdır. 4 üncü fıkradaki «kurul 
çalışmalarını aksatan Başkan ve Üyelerin dikkatini 
çekmek.» hükmü yenidir, başkana bir yetki tanınma
sıdır. Sanıyorum ki, Yargıtay uygulamada bunun sı
kıntısını çekiyor, 

BAŞKAN — Başkan olduğuna göre, elbette gö
revi aksatan kişilerin dikkatini çekmek de görevidir. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Şimdiye 
kadar yoktu, yeni bir metindir. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Yazılma-
sa olmaz mı? Başkanın tabiî ki görevleri arasındadır. 

DERVİŞ TURHAN (Yargıtay Başkanı) — Sayın 
Cumhurbaşkanım, şu müşküller de oluyor : Yüksek 
mahkeme hâkimlerinin hepsi görevlerini müdrik in
sanlar; ama yine de bir uyarıda bulunmak elbette fay
dalı olur. Toplanma saati 9.30 diyoruz; ama arkada
şımız 10.00 veya 10.30'a doğru geliyor. Heyet olarak 
30 kişi toplanıyor, 1 kişi için yarım saat ve hatta da
ha fazla beklenildiği zamanlar oluyor. Buraya yazıl
ması gerekli. 

BAŞKAN — Doğrudur, yazılması doğrudur. 
HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Biz Ko
misyon olarak uygun bulduk efendim. 

BAŞKAN — 21 inci madde üzerinde başka söz 
almak isteyen var mı? Yok. 

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

22 nci maddeyi okutuyorum : 
'Birinci Başkanvekillerinin Görevleri : 
MADDE 22. — Birinci başkanvekillerinin görev

leri şunlardır : 
1. Birinci Başkana ait görevlerden, Birinci Baş

kan tarafından verilenleri yapmak, 
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2. Birinci Başkanın yokluğunda kıdem sırasına 
göre ona vekillik etmek, 

Birinci başkanvekillerinin de yokluğunda Birinci 
Başkana en kıdemli daire başkanı, kıdemlerde eşitlik 
halinde ise yaşlısı vekillik eder. 

IBAŞKAN —- 22 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

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

23 üncü maddeyi okutuyorum : 
Genel Sekreterin Görevleri : 
MADDE 23. — Genel Sekreter, yönetim işlerin

de Birinci Başkanın yardımcısıdır. Birinci Başkanın 
vereceği yönetim ve yazı işlerini yürütür. 

Genel Sekretere, Birinci Başkanın onayı ile lüzu
munda tetkik hâkimlerinden yeteri kadar yardımcı 
ile genel sekreterlik hizmetleri için yeteri kadar me
mur verilir. 

Birinci Başkan, Genel Sekreterin izinli veya özürlü 
olması ıhallerinde bir Yargıtay üyesini geçici olarak 
görevlendirebilir, 

BAŞKAN — 23 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? 

Buyurun. 
DERVİŞ TURHAN (Yargıtay Başkanı) — Sayın 

Cumhurbaşkanım, genel sekretere, başkan adına imza 
yetkisi vermek istiyoruz, şimdiki yönetmeliğimizde 
var; ama burada yer almamış. Acaba tereddütleri mu
cip olur mu?.. 

Birinci Başkan, koskoca Yargıtayın bütün evrak
larını imza edemez. Bazı yazıların imzalanmasını ge
nel sekretere bırakıyoruz. Halen devam eden uygu
lamamız da böyle; ama kanunda yer almadığından 
yönetmeliğe göre «başkan adına» diye imza ediyor. 
Tabiî önemli yerlere değil, bakanlığa benim imzam
la gidiyor, yüksek makamlara benim imzamla gidi
yor; fakat daha tali derecede olan yerlere... 

BAŞKAN — Müsteşar ve kurmay başkanı gibi. 
1 inci fıkradan da anlaşılıyor: «Birinci Başka

nın vereceği yönetim ve yazı işlerini yürütür» hükmü
ne göre yapabilir. 

DERVİŞ TURHAN (Yargıtay Başkanı) — Yazı 
işlerini yürütür ama, imza yetkisi var mı, yok mu 
açık olmuyor. Yönetmelikte var; ama kanunda yok. 
Eğer tensip buyurulursa... 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Yönet
melik yetmiyor mu?.. 

ORGENERAL NECİP TORUMTAY (Millî Gü
venlik Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı) — Baş
kanın yetkisi dahilindedir. 

BAŞKAN — Sizin yetkiniz dahilinde. 
DERVİŞ TURHAN (Yargıtay Başkanı) — Eski 

metinde «başkan imza yetkisi verebilir» diye hüküm 
koymuşuz; ama burada yok. Nasıl uygun bulursanız 
efendim. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Zanne
diyorum müsteşarlara tanınan şekilde yetki verilmek 
isteniyor. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Birinci 
başkanın iki adet başkanvekili bulunduğu için, onlar 
nasıl olsa imzalarlar. Onların imzalamayacağı bazı 
tali konulardaki evrakları da... 

BAŞKAN — Yönetim konularındakileri... 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — «Birinci 
Başkanın vereceği yönetim ve yazı işlerini yürütür» 
diyor. Yönetmelikte de var, tatbikat da öyle gidi
yor. 

BAŞKAN — Eskiden var mıydı? 
DERVİŞ TURHAN (Yargıtay Başkanı) — Es

kiden yoktu, yönetmelikte var. 
BAŞKAN — Bundan dolayı şimdiye kadar bir 

mesele çıktı mı? 
DERVİŞ TURHAN (Yargıtay Başkanı) — Bir 

daire başkanı, birinci başkanlığa yazı yazdı ve «Ge
nel sekreterin imza yetkisi yoktur, kanunda yer al
mamıştır» dedi. O bakımdan ben arz ediyorum. 

BAŞKAN — Çıkabiliyor demekki. 
DERİVŞ TURHAN (Yargıtay Başkanı) — Bir 

daire başkanı yazdı, ben de cevap olarak «Yönetme
likte var» dedim. «Kanunda olmadığı halde yönet
melik ne oluyor?» falan dediler. Yetki verebiliriz. 

Birinci başkanvekilleri, ancak başkanın bulunma
dığı zamanlarda veya verdiği işleri yapar. Yazı işle
rini başkanvekilleri yürütmez, yazı işlerini yürüten ge
nel sekreterdir. Onun için böyle tali yerlere birinci 
başkanvekillerinin değil, genel sekreterin imzası ile 
yazı yazmak gerekir. 

BAŞKAN — 1 inci fıkra şöyle düzenlenebilir : 
«Birinci Başkanın vereceği yetkiye göre imza, yö

netim ve yazı işlerini yürütür.» 
DERVİŞ TURHAN (Yargıtay Başkanı) — Ko

nulursa iyi olur, ama Komisyonumuz ne derler bi
lemiyorum. İmza yetkisi vermekte yarar var. Çünkü, 
gerçekten bir daire başkanı bana yazdı ve «genel sek
reter bana başkan adına yazı yazamaz» dedi. 

Birinci başkan yüzlerce evrakı, belgeleri nasıl im
za edebilir? O noktada bir müşkülata uğradık. 
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HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK {Adalet Komisyonu Başkanı) — Bu ih
tiyaç, Sayın Yargıtay Başkanı tarafından getiriliyor 
ama, kendi iç yönetmeliğini de kendi Büyük Genel 
Kurulları yapıyor. Büyük Genel Kuruldan çıkmış 
bir yönetmeliğe de o sayın daire başkanının uymak 
mecburiyeti var. 

DERVİŞ TURHAN (Yargıtay Başkanı) — Yö
netmeliktir bu, kanun olmadığına göre... 

HÂKİM ALBAY EDİP GÜLTEKİN (Adalet Ko
misyonu Üyesi) — Yetki devri söz konusu olsa bile; 
ancak kanunda yetki devrine müsaade varsa, yetkiyi 
devrebilir. Oysa, buradaki tamamıyla idarî işlem ve 
yazışmadır. Yazışma için yetki devrine kanunda 
hüküm ıkoymak uygun olmaz. «Namına» veya «emri 
ile» diyerek imzalar ve gider. Buradaki; idarî bir işlem 
tesis etmek değil, sadece bir evrakı imzalamadır. Baş
kanın vereceği yetki çerçevesinde evrak imzalanabi
lir. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Birinci 
başkanın görevleri, başkanvekillerine verilecek yetki 
ile geçebiliyor, ama genel sekretere böyle bir yetki 
devri söz konusu olmaz. Sadece normal yazışmalarda 
imza koyacak, başkan adına. Bu da bir idarî sorun. 

BAŞKAN — Efendim, daire sayısı ileride daha 
fazla olabilir, onu da deseniz bir başka şey çıkar. 
Yönetmeliğe konsun. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Sayın Baş
kanım, bu defa da başkanvekilleri; «Biz varken genel 
sekretere başkan nasıl yetki tanıyacak, nasıl imza 
yetkilerini verecek?» derler; onlar bu defa itiraz eder
ler. 

BAŞKAN — Bizde de öyle değil midir? Komutan 
yardımcısı vardır, imza etmez de kurmay başkanı imza 
eder. İmza yetkisi kurmay başkanındadır. 

DERVİŞ TURHAN (Yargıtay Başkanı) — Zaten 
yetkiyi önemli konularda vermeyecektir. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Bazan ve
riyorlar. 

BAŞKAN — Evet. Bu bakımdan, genel sekretere 
yönetmelikle bu yetkiyi verdikten sonra mesele yok. 
Mühim şeyleri zaten imzalamaz o. 

DERVİŞ TURHAN (Yargıtay Başkanı) — Zaten, 
önemsiz yönetim ve yazı işlerinde başkan adına yet
kisini kullanır. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet 'Komisyonu Başkanı) — Biz bu 
maddenin sonuna zaten bir fıkra ekledik. Genel sek

reterin ayrılması halinde kimin vekâlet edeceği belli 
değildi. Biz, Birinci Başkanın, genel sekreterin izinli 
ve özürlü olması hallerinde bir Yargıtay üyesini ge
çici olarak görevlendirebileceği hükmünü ilave ettik. 
Başka bir değişiklik getirmedik. 

BAŞKAN — 23 üncü madde üzerinde başka söz 
almak isteyen var mı? 

Buyurun. 
KEMALETTİN ALİKÂŞİFOĞLU (Adalet Ba

kanlığı Temsilcisi) — Sayın Cumhurbaşkanım, eğer 
burada bir zorunluluk söz konusu'ise, (özür dilerim) 
bunu genel sekretere değil, başkanvekillerine vermek 
lazım. Biz, Adalet Bakanlığı Merkez Teşkilatı Kanu
nunu yaptığımız zaman, kanunlarla bizzat. Adalet 
Bakanına verilen birtakım yetkiler vardı. Fakat Ada
let Bakanı, o kadar çok yazılı emir, dava nakilleri 
geliyorki bunu inceleme olanağını yeterince bulamı
yor. O bakımdan, Merkez Teşkilat Yasasının görü
şülmesi sırasında, kanunlarla bizzat Adalet Bakanına 
verilen yetkilerin, bakan tarafından müsteşara verilme
si meselesi ortaya çıkmıştı. 

Efendim, şimdi bu da çok önemli. Genel sekrete
rin görevi, yönetim işlerine ilişkin bir görevdir. Yar
gıtay Başkanını temsil söz konusu ise, onun adına 
bir yazı yazmak söz konusu ise, özür dilerim, he
men onun yanında birinci başkanvekilleri vardır ve 
bu lazimeyi bence birinci başkanvekillerinin görevleri 
arasında saymak lazım. 

BAŞKAN — Birinci başkanvekilleri her gün ge
len evrakı okuyamaz. Ama bütün evrak genel sekre
terden geçer, bütün işlere vâkıf olan genel sekreter
dir. Başkanvekillerine arada bir tane götürülür, fakat 
bilmez; ama genel sekreter her şeyi bilir. Evrakı ha
vale eden odur, gelen yazılar ona gelir, onun tara
fında görülür. Sonra, başkan yardımcılarından birisi 
yoktur, ötekine gidecek evveliyatını bilmediği için çe
kinir ve «bunu birinci başkana götür» der. 

DERVİŞ TURHAN {Yargıtay Başkanı) — Sayın 
Cumhurbaşkanım, şimdiye kadar olan uygulama za
ten böyle. Başkanvekillerine, hiçbir zaman bu yetki 
verilmiş değildir ve meşgul olmazlar. Onlar yalnız Hu
kuk ve Ceza Genel Kurullarına başkanlık ederler, 
önemli işlere bakarlar. Böyle bir basit yazıyı, ki me
sela bir tedavi masrafı yazısı Bakanlığa gidecek; bu
nu başkanvekiline vermek herhalde doğru olmaz, bu
nu genel sekreter yapacak, imza edecek ve göndere
cek. Yüzlerce evrak oluyor; bu zaten mümkün de
ğil efendim. 

BAŞKAN — Evet, yönetmelikle halledilir bu. 
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Başka söz almak isteyen olmadığına göre 23 
üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

24 üncü maddeyi okutuyorum: 

Daire Başkanlarının Görevleri : 
MADDE 24. — Daire başkanlarının görevleri 

şunlardır : 
1. Dairelerinde ahenkli, verimli ve düzenli bir 

çalışmanın gerçekleşmesini ve işlerin mümkün olan 
süratle incelenip karara bağlanmasını sağlamak, daire
nin kendi kararları arasında çelişkiyi önlemek ama
cıyla gerekli göreceği bütün tedbirleri almak, dosya
ları takrir edecekleri bu esaslar uyarınca tespit et
mek ve kendi yazmayacağı kararların hangi üye ta
rafından yazılacağını belli etmek, 

2. Kararların zamanında yazılıp dosyaların ma
hallerine iadesini sağlamak, 

3. Birinci Başkanlığın yetkisi saklı kalmak üzere 
büro görevlilerini denetlemek, 

4. Büro personeli hakkında ilgili kanunda belirti
len uyarma, kınama ve aylıktan kesme disiplin ceza
larını vermek, 

5. Kanunlarla verilen diğer görevleri yerine ge
tirmek. 

Daire başkanına, gerektiğinde kıdemli üye vekillik 
eder. 

BAŞKAN — Bu maddenin 1 inci fıkrasında, «..tak
rir edecekleri bu esaslar uyarınca..» diyor. O cüm
lede bir bozukluk gördüm ben. Bu esaslar hangisi? 

HAVA HÂKİM ALBAY ZEKİ GÜNGÖR (Ada
let Komisyonu Üyesi) — «Yukarıdaki esaslar uya
rınca» Sayın Cumhurbaşkanım. Yukarıda esaslar be
lirtiliyor, onu kastediyor, «bu eseslar» yerine, «yu
karıdaki esaslar uyarınca tespit etmek» denilebilir 
Yukarıda bazı esaslar belirtiliyor, onu kastediyor. 

TURGUT UYGUR (Adalet Komisyonu Üyesi -
Yargıtay Temsilcisi) — Sayın Cumhurbaşkanım, bu
nu şöyle yorumlamak lazım; Her dosyayı herkese 
vermek zaten mümkün değil. Dosyanın niteliği iti
bariyle bazı... 

BAŞKAN — Takrir edecek üyeleri?.. 
TURGUT UYGUR (Adalet Komisyonu Üyesi 

Yargıtay Temsilcisi) — Tabiî, evet. 
BAŞKAN — Takrir edecek üyeyi; «edecekleri» 

deyince, acaba kimdir o? 
DERVİŞ TURHAN (Yargıtay Başkanı) — Sayın 

Cumhurbaşkanım, onun arasında bir tetkik hâkimi 
var. Yani dosyayı üye takrir edebileceği gibi... 

BAŞKAN — Yahut, «kişiyi» diyelim. 
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DERVİŞ TURHAN (Yargıtay Başkanı) — Kişi, 
olabilir. 

BAŞKAN — «Takrir edecek kişileri bu esaslar 
uyarınca tespit etmek...» diyelim. 

DERVİŞ TURHAN (Yargıtay Başkanı) — Evet. 
Çünkü üye de var, tetkik hâkimi de var. 

BAŞKAN — O zaman oldu. 
24 üncü madde üzerinde başka söz isteyen var mı? 
Buyurun. 
ORGENERAL NECİP TORUMıTAY (Millî Gü

venlik Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı) —r Efen
dim, maddenin 3 üncü fıkrasında şöyle bir deyim var: 
«Birinci Başkanlığın yetkisi saklı kalmak üzere büro 
görevlilerini denetlemek.» 

Zaten kendi yetkisi buna kâfidir. O bakımdan, 
Birinci Başkanın yetkisini burada belirtmeye kanaa
timce lüzum yok. Nitekim, ondan sonra gelen 4 üncü 
fıkrada da, kendi yetkisini kullanarak ceza verebi
leceğini açıklamış. 

BAŞKAN — «Birinci Başkanlığın yetkisi saklı 
kalmak üzere büro görevlilerini denetlemek» nedir 
acaba? 

HAVA HÂKİM ALBAY ZEKİ GÜNGÖR (Ada
let Komisyonu Üyesi) — Birinci Başkanlık doğru
dan doğruya bu büroları denetleyebiliyor da onun 
için. 

BAŞKAN — Ama, Birinci Başkan zaten bütün 
hepsinin başkanı olduğuna göre (Sayın Torumtay hak
lıdır dediğimde), diyebilir mi bir daire başkanı, «Sen 
benim büroma giremezsin» diye? 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Hayır 
efendim. Zaten 21 inci maddenin 9 uncu fıkrasın
da, «Yargıtay memurlarını denetler» diye bir ifade 
kullandık. Buraya gelince, artık, «saklı kalmak şartı 
ile» diye bir ifadeye lüzum kalmıyor. 

BAŞKAN — Turgut Bey bir şey söylecekler, bu
yurun. 

TURGUT UYGUR (Adalet Komisyonu Üyesi -
Yargıtay Temsilcisi) — Sayın Cumhurbaşkanım, bi
raz önce Sayın Başkanım bir konuyu arz etti; «Ge
nel sekreter yazı yazamaz, onun imzası ile yazı gön-
derilemez» dediler. Böyle bir ihtimali önleyebilmek 
için, ki mümkün değil muhakkak, çünkü hiçbir olum
lu arkadaşım, gelecek olan bir birinci başkana, «Be
nim kalemimi denetleyemezsin» demez; ama ileride 
herhangi bir sürtüşmeyi önlemek için getirilmiş bir 
hüküm. Tabiî takdir size ait efendim. Kalabilir de, 
çıkabilir de. Aslında Birinci Başkanın denetlemesi ga-
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yet normal. Yani, ileride böyle bir şeye gerek kal
masın diye konmuş efendim. 

BAŞKAN — Bence gereksiz. Yani, her kurulu
şun başındakinin muhakkak bütün emri altındakilerin 
üzerinde denetleme yetkisi vardır. 

DERVİŞ TURHAN (Yargıtay Başkanı) — Dü
şünülerek konmuş zaten Sayın Cumhurbaşkanım. 

BAŞKAN — Evet. Yani o, «... sakh kalmak..» 
ibaresini kaldırmak ve «büro görevlilerini denetle
mek» şeklinde yazmak lazım. 

Şimdi 1 inci fıkrayı, «takrir edecek kişileri» diye 
düzelttik; değil mi? 

HÂKÎM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (Adalet Komisyonu Başkanı — Evet efen
dim. 

KEMALETTİN ALİKÂŞİFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Sayın Cumhurbaşkanım, acaba, 
«yetkilileri» diyebilir miyiz? «Yetkilileri, görevlileri» 
şeklinde efendim. 

BAŞKAN — «Takrir edecek görevlileri» şeklinde 
de olabilir tabiî. Kişi veya görevlileri. 

DERVİŞ TURHAN (Yargıtay Başkanı) — Sayın 
Cumhurbaşkanım, zaten görev verilmiş oluyor. 

BAŞKAN — Evet, tespit ediyor, görevlendiriyor, 
ama kimi görevlendiriyor? 

DERVİŞ TURHAN (Yargıtay Başkanı) — Efen
dim, «kişileri» deyimi daha uygun gibi geliyor, çün
kü görev zaten var. 

BAŞKAN — Evet. Herkes kişidir. Şimdi, «bi
reyleri» diyoruz, fertleri. 

KEMALETTİN ALİKÂŞİFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Biz, «meslek mensubu» deyimi
ni kullanırız Sayın Cumhurbaşkanım. Tabiî, Yar
gıtay çok üst ve içtihat hukuku yaratmak suretiyle 
genç hukukçulara yol gösteren bir mercidir. Bunlara 
yetişmek mümkün değil; ancak çizdikleri yoldan gi
deriz. O bakımdan, buna göre meseleyi biz uyguladık, 
ama Sayın Başkan öyle layık gördüler. 

Takdir Yüksek Konseyin. 

BAŞKAN — 3 üncü fıkrada da, «Birinci Baş
kanlığının yetkisi saklı kalmak üzere» kısmını sildik; 
doğrudan doğruya, «Büro görevlilerini denetlemek» 
şeklinde yazdık değil mi? 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Evet efen
dim. 

BAŞKAN — 24 üncü madde üzerinde başka söz 
almak isteyen?.. Yok. 

24 üncü maddeyi bu değişiklikle oylarınıza su
nuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

25 inci maddeyi okutuyorum: 
Yargıtay Üyelerinin Görevleri : 
MADDE 25. — Yargıtay üyelerinin görevleri şun

lardır : 
1. Kendilerine verilecek dosyaları gerekli şekil

de ve zamanında inceleyip kurula takrir etmek ve 
kararları yazmak, 

2. Üyesi bulundukları kurullarda görüşmelere 
katılmak ve oylarını vermek, 

3. Dairenin ahenkli, verimli ve düzenli çalışması
nın sağlanmasında ve işlerin çabuklukla incelenip 
karara bağlanmasında başkana yardım etmek. 

MADDE 27. — Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı
sının görevleri şunlardır : 

1. Cumlhuriyet Başsavcılığını temsil etmek, 
2. Anayasa Mahkemesinde Cumhuriyet Savcılığı 

görevini yapmak, 
3. Ceza Genel Kurulunda görülen davaların du

ruşmalarına katılmak, 
4. Bizzat veya Cumhuriyet Başsavcı Yardımcısı, 

Cumlhuriyet Başsavcı yardımcıları marifetiyle siyasî 
partilerin tüzük ve programlarını ve kurucularının (hu
kukî durumlarının Anayasa ve kanun hükümlerine 
uygunluğunu, kuruluşlarını takiben ve öncelikle denet
lemek, faaliyetlerini takip etmek, gerektiğinde siyasî 
parti, siyasî parti üyesi veya kuruluşu hakkında ma-

BAŞKAN — 25 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

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

26 ncı maddeyi okutuyorum : 
Tetkik Hâkimlerinin Görevleri : 
MADDE 26. — Tetkik hâkimleri kurul ve daire 

başkanlarının kendilerine verecekleri dosya ve evrakı, 
süresinde inceleyerek bir rapor düzenlerler. Kararlara 
ve yapılacak işlere ilişkin düşüncelerini rapora yazıp 
kurullara açıklamakla yetinirler. 

Birinci Başkan, kurul ve daire başkanlarının vere
cekleri diğer görevleri yerine getirirler. 

BAŞKAN — 26 ncı madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

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

27 nci maddeyi okutuyorum : 
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Yargıtay Cum

huriyet Başsavcıvekilinin Görevleri: 

— 189 — 



M. G. Konseyi B : 13G 4 . 2 . 1983 O : 1 

hallinde denetleme, inceleme ve soruşturma yapmak, 
yaptırmak, 

5. Siyasî partilerin kapatılması hakkında dava 
açmak, 
„ 6. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının verimli 

ve düzenli bir şekilde çalışmasını sağlamak ve bu yol
da uygun göreceği her türlü tedbiri almak, 

7. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Başyardımcısı 
ve yardımcılarının görevlere ve bu görevlerden başka 
görevlere atanmalarında yetkili mercie görüş bildir
mek, 

8. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Başyardımcısı 
ile Yargıtay Cumhuriyet başsavcıyardımcılarının yük
selme ve ilerleme fişlerini düzenlemek, 

9. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı bürolarını 
ve personelini denetim ve gözetim altında bulundur
mak veya bu denetim ve gözetimi tensip edeceği yar
dımcılarından birine yaptırmak, 

10.. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı bürolarına 
naklen atanacak personelin inhalarını yapmak, 

11. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığında görevli 
personel hakkında ilgili kanunla belirtilen uyarma, kı
nama ve aylıktan kesme disiplin cezalarını uygula
mak, 

12. Yargıtay Büyük Genel Kurulu ile Ceza Ge
nel Kurulundaki iotihadların birleştirilmesi müzakere 
ve kararlarına katılıp oyunu kulanmak, 

13. Siyasî partiler ve diğer kanunlarla verilen 
görevleri yerine getirmek. 

Yargıtay Cumhuriyet Başsavciivekilinin görevleri 
şunlardır : 

1. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının kanunî ne
denlerle görevi başında bulunmaması halinde, kanun
ların bizzat Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı tarafın
dan yapılmasını öngördüğü görevler dahil, Yargıtay 
Cumhuriyet Başsavcısının tüm görevlerini yerine ge
tirmek, 

2. Ayrıca, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı gö
revi başında bulunsa dahi kanunların bizzat Yargıtay 
Cumhuriyet Başsavcısı tarafından yapılmasını öngör
düğü görevler dahil olmak üzere Yargıtay Cumhuri
yet Başsavcısının vereceği işleri ifa etmek, 

3. Yargıtay Büyük Genel Kurulu ile Ceza Ge
nel Kurulundaki içtihadların birleştirilmesi müzakere 
ve kararlarına katılıp oyunu kullanmak, 

BAŞKAİN — 9 numaralı bentteki «Yargıtay Cum
huriyet İBaşsavcılığı bürolarını ve personelini denetim 
ve gözetim altında bulundurmak» görevini yardımcıla
rımdan birine verebilecek; yani vekiline veremeyecek 
değil mi? IBuradan öyle anlaşılıyor. 

FÎRUZ ÇlIİNGtROĞLU (Cumhuriyet Başsavcı
sı) —Hayır efendim, ondan sonra gelen her şeyi vekil 
yapabilir. 

'BAŞKAN — Ama burada, «Yargıtay Cumhuri
yet Başsavcılığı bürolarını ve personelini denetim ve 
gözetim altında bulundurmak veya bu denetim ve gö
zetimi tensip edeceği yardımcılarından birine yaptır
mak» demiş,- vekil veya yardımcılarından dememiş. 

FİRUZ* ÇÎLINGIROĞLU '(Cumhuriyet Başsavcı
sı) — Sayın Cumhurbaşkanım, müsade ederseniz arz 
edeyim. 

Çok yakın bir tarihte, bundan on gün evvel, de
netlemek üzere yardımcımı görevlendirdim, çeşitli 
büroları denetledi, raporunu bitirdi efendim. 

Esasen, ondan sonra gelen ikinci fıkranın 2 numa
ralı bendinde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekilinin 
görevleri sayılırken, «Ayrıca, Yargıtay Cumhuriyet 
Başsavcısı görevi başında bulunsa dahi, Yargıtay Cum
huriyet Başsavcısının, kanunların bizzat kendisi tara
fından yapılmasını öngördüğü görevler dahil olmak 
üzere, vereceği işleri ifa etmektir» deniyor. 

BAŞKAN — Var, o da var. Yani, «Yargıtay 
Cumhuriyet Başsavcıvekilinin Görevleri Şunlardır.» 
başlığı altında... 

HÂKlM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Evet 2 
nci fıkrada var. 

BAŞKAN — «Ayrıca, Yargıtay Cumhuriyet Baş
savcısı görevi başında 'bulunsa dahi kanunların biz
zat Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı tarafından ya
pılmasını öngördüğü görevler dahil olmak üzere 
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının vereceği işleri ifa 
etmek»; yani, verse onları da yapacaktır. 

FÎRUZ ÇİLtNGİROĞLU (Cumhuriyet Başsav
cısı) — Evet efendim. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Cumhurbaşkanım, yalnız orada şöyle bir sıkıntı olu
yor : Bu birinci başkanvekillerinde de var. Aslî gö
revi Birinci Başkana veya Cumhuriyet Başsavcısına 
veriyor da, vekillerine, Birinci Başkanın veya Cum
huriyet Başsavcısının müsaade ölçüsünde görev ve
riyor. Tabiî verilmediği takdirde, Cumhuriyet Baş
savcıvekilinin yapacağı hiçbir şey yoktur. Burada bir 
sıkıntı oluyor. 

BAŞKAN — Bu konuyu daha evvel de görüş
tük. Bütün vekillerin durumu budur. Yani, bunu, 
bunu yapar diye görevlerini sayamazsınız. Bir şeyini 
unutursunuz. 
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HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Cumhurbaşkanım, eskiden şöyle bir kısıtlayıcı hü
küm vardı. «Cumhuriyet Başsavcısının bulunmadığı 
zaman Cumhuriyet Başsavcısının görevlerini yapar» 
diyor idik. Şimdi, buraya gelen yeni metinde «bulun
sa dahi» dedik. 

Efendim, Anayasamızın ,69 uncu maddesinde zik
redilen siyasî partilerle ilgili olarak Cumhuriyet Baş
savcısının görevlerine giren konular var. Eğer tensip 
buyurursanız bu konuda anlatacakları var. 

Arz ederim. 
FİRUZ ÇİLİNGİROĞLU (Cumhuriyet Başsav

cısı) — Sayın Cumhurbaşkanım, öncelikle şunu arz 
edeyim : Gerçekten gerek Sayın Başkaynak, ve di
ğer Komisyon üyeleri bu konuda bize çok yakın ilgi 
gösterdiler, önerilerimizi hemen hemen nazara ala
rak düzenlediler. Huzurlarınızda kendilerine şükran
larımı arz ejderim. Diğerleri hemen hemen eski met
ne uygun oluyor. 

En önemli konu, partiler kanunudur. Anayasa 
Komisyonu ile az çok irtibat halindeyiz, orada me
tinde neler olacağını, ne istediğimizi de onlar sordu
lar ve önerilerimizin hemen büyük kısmını geçirdi
ler. 

Şimdi, geçen dönemde partilerin denetlenememe-
sinin en büyük sorunu şu idi : Buradan denetlen
meye kalkılıyordu; yani, Ankara'dan, Yargıtay bi
nasından, savcılıklara talimat yazılmak suretiyle, öne
rilerde bulunulmak suretiyle evrak isteniyordu. Ni
tekim, göreve başladığım zaman elimizde bu tip 370 
adet soruşturma evrakı vardı, savcılardan cevap gel
memişti. Çünkü mahallindeki savcıya yazıldığı za
man, faraza Karaköse veya Konya'ya yazıldığı za
man o da polise gönderiyordu; polisten cevap yarım 
geliyordu. 

Önemli konularda, anında işe vaziyet etmek la
zım. O vakit, vekilimi veyahut da başyardımcımı 
veya yardımcımı oraya gönderebilirle olanağına sa
hip olmak istiyorum. Oraya gidip, soruşturmasını 
1 günde, 2 günde, 3 günde yapıp, gelebilmeli ki, 
bir sonuç alabilelim. Bu öneride bulundum, lütfet
tiler bu maddeye şu fıkrayı ilave ettiler; «Mahal
linde soruşturma, inceleme, denetleme yapmak ve 
yaptırma yetkisi». 

BAŞKAN — Biz onu Siyasî Partiler Kanununa 
da. koydurttuk. 

FİRUZ ÇtLtNGlROĞLU (Cumhuriyet Başsav
cısı) — Siyasî 'Partiler Kanununda da hüküm aynen 
var. 

BAŞKAN — Evet daha geniş ve açık şekilde ko
nuldu. 

FÎRUZ ÇtLtNGlROĞLU (Cumhuriyet Başsav
cısı) — Şimdi burada «siyasî parti üyesi» lafı geçi
yor. Siyasî parti üyesi eğer Anayasanın 14 üncü mad
desine aykırı bir eylemde bulunur ve bir suç işlerse, 
partiden çıkartılmayı gerektiren bir suç İşlerse, tabiî 
onun hakkında soruşturma yapmamız gerekliki, onun 
hakkında partiye, «Biz tespit ettik, şöyle bir eylemi 
vardır; sen bunu partiden çıkar» diyebilelim. Bu
nun için soruşturma yapmamız lazım. Yoksa, gaze
tede çıkmış bir havadis veya gelmiş bir ihbar üzeri
ne partiye başvurma olanağımız yoktur. Nitekim, 
Siyası Partiler Kanununa da, gayet iyi bir yol bu
larak hüküm koydular; «Parti Yasaklarını İncele
me Kurulu» kurulacak. Bizim bu önerimizi yerinde 
bulmayan siyasî parti o inceleme kuruluna başvura
cak, itiraz edecek. 

Konu gayet iyi düzenlenmiş. 
Arz ederim. 
BAŞKAN — 27 nci madde üzerinde başka söz 

almak isteyen var mı? 
Buyurun Sayın Kâşifoğlu. 
KEMALETTtN ALİKÂŞtFOĞLU (Adalet Ba

kanlığı Temsilcisi) — Sayın Cumhurbaşkanım, bura
da, 7 nci bentte «Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Baş
yardımcısı ve yardımcılarının görevlere ve bu görev
lerden başka görevlere atanmalarında yetkili mercie 
görüş bildirmek» hükmü var. Buna karşılık tasarının 
36 nci maddesinde tetkik hâkimleri için sadece, «Yu
karıdaki fıkralar uyarınca atanan veya görevlendiri
lenler, kurul veya daire başkanının gösterdiği lüzum 
ve Birinci Başkanlık Kurulunun kararı üzerine yet
kili kurulca Yargıtay dışında bir göreve atanabilirler» 
deniyor. Yani, tetkik hâkimleri için sadece, Yargı-
taydan başka bir göreve gitmeleri halinde bir işlem 
yapılacağı belirlenmiş, görevlere ve bu görevlerden 
başka görevlere atanmalarda deyimi kullanılmıştır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Bu terimlerin hangisi doğru? «Gö

rüş bildirmek» mi doğru, yoksa «yetki vermek» mi 
doğru? 

KEMALETTtN ALİKÂŞtFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Anayasa düzeni içerisinde sav
cılar ve hâkimlerin atanması, Hâkimler ve Savcılar 
Yüksek Kuruluna aittir. 

BAŞKAN — Anayasaya aykırı hareket etmiş ola
biliriz. Onun için, «görüş bildirmek» doğrudur. 

KEMALETTtN ALİKÂŞtFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Yalnız burada gelirken de gö-
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rüş bildirimi aranıyor mu, aranmıyor mu? Yoksa, sa
dece giderken mi görüş bildirilecektir?. Tetkik hâ
kimliğinde, açık açık sadece giderken bir görüş bil
dirme var. 

BAŞKAN — O hususu 36 ncı maddeye geldiği
miz zaman tekrar görüşürüz. 

Buradaki «görüş bildirmek», (uyar veya uymaz) 
alır görüşünü; ama bağlayıcı değildir. Binaenaleyh 
Anayasaya uygundur. Yine son karar, son yetki Hâ
kimler ve Savcılar Yüksek Kurulunundur. 

Bu hususu 36 ncı maddeye geldiğimiz zaman tek
rar görüşürüz. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Bu ne
denle, bağlayıcı olmasın diye madde metninde «ata
nırlar» ifadesini değil, «atanabilirler» ifadesini kul
landık. 

BAŞKAN — Bu hususu 36 ncı maddeye geldiği
miz zaman konuşuruz. 

27 nci madde üzerinde başka söz almak isteyen?.. 
Yok. 

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

28 inci maddeyi okutuyorum. 
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Başyardımcısı ile 

Yardımcıların Görevleri : 
MADDE 28. — Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı 

Başyardımcısı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının 
veya Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekilinin verece
ği görevleri yapar, özel hükümler saklı kalmak kay
dıyla Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Vekilinin 
yokluğunda Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısına Ve
killik eder. Başyardımcının da bulunmadığı zaman
larda bu görevi en kıdemli Yargıtay Cumhuriyet Baş-
savcıyardımcısı yapar. 

Yargıtay Cumhuriyet başsavcıyardımcıları, ken
dilerine verilen dosyaların tebliğnamelerini, karar dü
zeltme ve itiraz yoluna başvurma işlemlerini Cumhu
riyet Başsavcısı adına düzenler ve onun yerine imza 

ederler. Cumhuriyet Başsavcısının vereceği diğer iş
leri görürler. 

BAŞKAN — 28 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. 

Buyurun Sayın Kâşifoğlu. 
KEMALETTİN ALİKÂŞİFOĞLU (Adalet Ba

kanlığı Temsilcisi) — Yazım konusundaki bir hata
dan bahsetmek istiyorum efendim. 

Son fıkrada, iki yerde «Cumhuriyet Başsavcısı» 
deyimi kullanılmış. Zannediyorum «Cumhuriyet Baş
savcısı» deyimlerinin başına da «Yargıtay» kelime
sinin eklenmesi uyum bakımından yerinde olacaktır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Evet, «... işlemlerini Yargıtay Cum

huriyet Başsavcısı adına düzenler ve onun yerine im
za ederler. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının vere
ceği diğer işleri görürler» şeklinde olacak. 

Doğrudur, «Yargıtay» kelimesi iki yerde unutul
muş, bunu ilave edelim. 

FtRUZ ÇtLÎNGÎROĞLU (Cumhuriyet Başsavcı
sı) — Müsaade eder misiniz Sayın Cumhurbaşka
nım? 

BAŞKAN — Buyurun. 
FtRUZ ÇÎLtNGtROĞLU (Cumhuriyet Başsavcı

sı) — Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıyardımcıları gibi 
mi olacak? 

BAŞKAN — Evet. 
FtRUZ ÇİLtNGÎROĞLU (Cumhuriyet Başsavcı

sı) — O zaman mesele yok. 
BAŞKAN — Madde bu şekilde düzenlenecektir. 
28 inci madde üzerinde başka söz almak isteyen?.. 

Yok. 
tki ufak değişiklikle bu maddeyi oylarınıza su

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

29 uncu maddeden itibaren devam etmek ve saat 
16.45'te toplanmak üzere birleşime 20 dakika ara ve
riyorum. 

Kapanma Saati : 16.25 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 16.45 

BAŞKAN : Orgeneral Kenan EVREN Cumhurbaşkanı, Genelkurmay ve Millî Giiven'Ik Konseyi Başkanı) 
ÜYELER : Orgeneral Nurettin ERSlN (K. K. K. ve MM Güvenlik Konseyi Üyesli) 

Orgenmtf Tahsin ŞAHİNKAYA (Hv. K. K. ve M'ffi Güveıdm Konseyii Üyesi) 
Oramiral Nejat TÜMER (Dz. K. K. ve M i GüvenîISc Konseyi Üyesi) 

Orgeneral Sedat CELASUN (J. Gn. K. ve Millî GiivenlOk Konseyi Üyesi) 

BAŞKAN — 130 uncu Birleşimin ikinci oturumunu açıyorum. 

II. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 

2. — 1730 Sayılı Yargıtay Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Ek ve Geçi
ci Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısının 
Danışma Meclisince Kabul Olunan Metni ve Millî 
Güvenlik Konseyi Adalet Komisyonu Raporu. (D. 
Meclisi : 1/10; M. G. Konseyi : 1/363) (D. Meclisi 
S. Sayısı : 87; M. G. Konseyi S. Sayısı : 394 ve 394'e 
1 inci Ek) (Devam) 

BAŞKAN — Görüşmelere kaldığımız yerden de
vam edeceğiz. 

29 uncu maddeyi okutuyorum: 

Dördüncü ©ölüm 

•Nitelikler - (Seçim ve Atama 

Yargıtay Üyelerinin Nitelikleri ve Seçimi •: 
MADDE 29. — Yargıtay üyeleri, birinci sınıfa 

ayrıldıktan sonra en az üç yıl süre ile 'başarılı gö
rev yapmış ve birinci sınıfa ayrılmayı ıgerektiren nite
likleri yitirmemiş adlî yargı hâkim ve Cumhuriyet 
savcıları ile bu meslekten sayılanlar arasından seçi
lir. 

Yargıtayda boşalan üyelikler yetkili kurula bildi
rilir. 

Boş olan üyelik sayısı en çok onu bulunca onun
cu üyeliğin boşaldığı tarihten başlamak üzere en geç 
iki ay içinde seçim yapılması zorunludur. 

Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu ihtiyaç duru
munu yetkili kurula duyurur. 

'BAŞKAN — 29 uncu madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? 

Buyurun. 
TURGUT UYGUR (Adalet Komisyonu Üyesi 

- Yargıtay Temsilcisi) — Sayın Cumhurbaşkanım, 
çok affedersiniz şu on üyelik bizim bünyemize faz

la geliyor. Şimdi, on üyelik boşalacak, bu bildirile
cek iki ay içinde seçim yapılacak, bazan o iki ay için
de on üye daha boşalacak ve böylece çok az bir üye 
ile çalışma durumuna girecek. 

'Bizim ilk tespitimizde bu dört üyelikti, sonradan 
Bakanlıktan onbeş olarak geldi... 

BAŞKAN — iSekiz oldu, biz de onu on yaptık. 
Çünkü diğer yargı organlarında, yani mahkemelerde 
% 25'e yakın noksanlık var, bunun mukabilini sa
vunanlar öyle dedi. öbür tarafta % 25 noksanlık var, 
halbuki burada 200 küsur üyeden 10 tane; % 10 de-
ğiİ mi?. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — % 5 
Sayın Cumhurbaşkanım. 

TURGUT UYGUR (Adalet Komisyonu Üyesi 
- Yargıtay Temsilcisi) — Sayın Cumhurbaşkanım, 
benim hareket noktam şuradan, kaynaklanıyor... 

BAŞKAIN — Ben de onlarla ölçülemez dedim, bi
liyorum. Çünkü, burada bunun herkes neticesini bek
liyor, ikisinin arasını bulduk; dört tane de çok azdır. 

TURGUT UYGUR (Adalet Komisyonu Üyesi 
- Yargıtay Temsilcisi) — Adliyenin bu kadro ile gö
rev yapması mümkün değil, bu muhakkak dolacak
tır. Yani, şimdiki münhali esas alarak buraya ölçü ge
tirmek bizi sağlıklı sonuca götürmez. Bu münhal 
kadrolar ileride muhakkak dolacaktır. Bunun için, 
yani şimdiki münhali esas alarak burada bir ölçü ge
tirmek Yargıtayın çalışmasını büyük ölçüde aksatır. 

Tabiî takdir sizlerin , Sayın Cumhurbaşkanım. 
BAŞKAN — Yargıtay Başkanımız bu konuda ne 

diyor? 
DERVtŞ TURHAN (Yargıtay Başkanı) — Sayın 

Başkanım, ben de aynı düşüncedeyim. 
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Şimdi, bu 201 kadronun 14 ünde zaten seçim ya
pılmıyor. Bize diyorlar ki, «Bunları Yüksek Hâkimler 
Kurulu kaldırdı, onlar size torbadan geldi.» Onun 
için bu 14 kadroyu hiç doldurmuyorlar. Halen 35 
münhal kadromuz var. Şimdi, bu 10 kişiyi bekler
sek ki, hakikaten çok sık boşalmalar oluyor; istifa 
oluyor, ölüm oluyor, emeklilik oluyor, şu bu sebeple 
ayrılıyorlar ve bu 10 kişi icabında işimizi aksatabi
liyor. 10 kişi seçinceye kadar hakikaten 3-5 kişi daha, 
8 kişi 10 kişi daha ayrılıyor. Halen 35 münhal kad
romuz var. 

BAŞKAN — «Kâşifoğlu ne diyor? 

KEMALETTİN ALİKÂŞİPOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Sayın Cumhurbaşkanım, bu
rada çok değerli arkadaşlarla yaptığımız düzenleme
nin bir üstündeki fıkrada, «Yarğıtayda boşalan üye
likler yetkili kurula bildirilir» denmektedir. 

Eğer zaman süreci içerisinde bizim ilk mertebe 
adalet teşkilatı tam olarak dolarsa, 10 üyeyi bekle
meye gerek yok Sayın Cumhurbaşkanım. Yani bir 
üye dahi Yarğıtayda boşalsa yetkili kurul bunu doldur
ma yönünde işlem yapabilir, Ancak, yetkili kurulu 
zorlayan sayı lO^dur. Bu demek değildir ki, her se
ferinde 10'u bekleyecek. 

4 . 2 , 1983 O : 2 

KEMALETTİN ALlKÂŞtFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — En çok 10, evet. 

Bir üye de boşalsa... 
BAŞKAN — En çok; yani ondan aşağı da olabi

lir. 
KEMALETTİN ALIKÂŞİFOĞLU (Adalet Ba

kanlığı Temsilcisi) — Evet, bunu arz ötmek istedim. 
BAŞKAN — Evet, o manayı taşıyor burası. 
HÂKİM TÜMGENERAL (MUZAFFER BAŞ-

ıKJAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Zaten 
maddeyi de o tarzda düzenledik efendim. En çok 10 
olduğu zaman iki ay içinde seçimi yapın, daha aşağı 
da olursa yapabilirsiniz diyoruz. 

10 olduğu zaman da bizi zor durumda bırakma
yın, iki aylık zaman var, bekletmeyin artık diyoruz. 
Ama Hükümetten bize 4 olarak teklif gelmişti, biz 8 
demiştik; sonradan «Büyük boşluk var, siz 3 de de
seniz, yoksa veremeyiz» dediler. Nitekim, bugün 35 
noksanları Var, veremiyorlar. 

Makul bir rakam olması bakımından 10 olsun de
diler, biz de 5 diye düşündük. Ama 10'un altında 
herhangi bir atama için sakınca yok; ama 10 olduğu 
zaman mecburiyet var. 10'un altındakiler için mec
buriyet yok, ama atayabilir; ama 10 olunca mecburi
yet geliyor. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — «En çok» denmiş burada, 10 üye 

dîye kestirip atılmamış. 
HAVA HÂKİM ALBAY ZEKİ GÜNGÖR 

(Adalet Komisyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşka
nım, Hükümet tasarısında 4 üyeyi bulduğu zaman 
atama vardı, halbuki burada bir esneklik getirilmiş 
bulunuyor. 

BAŞKAN — 2 de olur, 4 de olur, 6 da olur, du
ruma balğlı olarak. Bu da zapta geçtiğine ıgöre mese
le yok. 

29 uncu madde üzerinde başka söz almak isteyen 
var mı? Yok. 

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

30 uncu maddeyi okutuyorum : 
Başkanlar, Cumhuriyet /Başsavcısı ve Cumhuriyet 

iBaşsaveıvekilinin nitelikleri : 
MIADDE 30. — Yargıtay (Birinci Başkanı ve Yar

gıtay Cumhuriyet Başsavcısı seçilebilmek için en az 
sekiz yıl, Birinci Başkanvekili, daire başkanı ve Yar
gıtay Cumhuriyet IBaşsavcıvekili seçilebilmek için en 
az altı yıl süre ile Yargıtay üyeliği yapmış olmak zo
runludur. Bu süreler Yargıtay üyeliğine başlama ta
rihinden hesaplanır. 

Daha önce arz etmiştim, Yargıtayımızın yaş vasa
tisi çok gençleşmiştir. Bu birkaç yıl içerisinde büyük 
oranda ayrılmalar olacak; ama ondan sonra bu, sene-
nede bire veya ikiye inecek. Eğer senede bir iki kişi 
ayrılırsa, 10'u bekleyecek; o zaman Yarğıtayda beş 
sene üye seçimi yapılmayacak gibi bir neticeye varı
lacak. 

Beni Sayın Daire Başkanım ve Sayın Başkanım 
bağışlasınlar, buradaki Komisyonun düzenlemesi fev
kalade yerindedir. Üye sayısında boşluk oldu, bunu 
bildirecek; bir anayasal kuruluş olan ve üç asıl, üç 
yedek üyesi Yargıtaydan gelen Hâkimler ve Savcılar 
Yüksek Kurulu, elbetteki Yargıtaym ihtiyacını kesin
likle orada dile getirecektir. 

Ama bu, sizin de işaret buyurduğunuz gibi, bir 
zorluğun kendi çapında bir bölüşümünden ibarettir. 
Elbetteki Yargıtayın fonksiyonu çok önemlidir; Yar
gıtay verilen kararları inceleyecek ve yanlışlıkları dü
zenleyecektir. O da iyi çalışmazsa demek ki bu yan
lış karar kesinleşerek gidecektir. 

O bakımdan, buradaki düzenleme mutlaka her 
seferinde 10 üye boşaldıktan sonra seçim yapılacak 
manasında değildir. 

ıBAŞKAN — Değil mi?.. «En çok 10'u buluna-
lunca» denmiş en az denmemiş. 
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'BAŞKAN — Eskiden de böyleydi zaten. 
KEMALETTÎN ALÎKÂŞİPOGLU (Adalet Ba

kanlığı Temsilcisi) — Evet, aynı. 
HAVA HÂKİM ALBAY ZFjKJÎ GÜNGÖR 

(Adalet Komisyonu Üyesi) — Aynı, hiçbir değişiklik 
yok. 

.BAŞKAN — Evet. 
30 uncu madde üzerinde söz almak isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
31 inci maddeyi okutuyorum : 
Başkanların seçimi : 
MADDE 31. — Yargıtay Büyük Genel Kurulu; 

Birinci Başkanı, birinci başkanvekilleri ile daire baş
kanlarını kendi üyeleri arasından, üye tamsayısının 
salt çoğunluğu ile ve gizli oyla seçer. 

îlk üç oylamada sonuç alınmazsa, dördüncü oyla
ma, üçüncü oylamada en çok oy alan iki aday arasın
da yapılır. Dördüncü oylamaya katılacak olan aday
ların aldığı oya eşit sayıda oy alanlar da seçime ka
tılırlar. 

Oylama adaylardan birinin üye tamsayısının salt 
çoğunluğu sağlanmasına kadar tekrarlanır. 

Seçim bir günde sonuçlanmazsa, onu izleyen ça
lışma günlerinde sonuç alınıncaya (kadar adaylar ara
sında oylamaya devam olunur. 

Bu seçimlerde üye tamsayısının en az üçte ikisi
nin hazır bullünması şarttır. 

Birinci başkanvekilliklerine seçileceklerden birinin 
hukuk ve diğerinin ceza daireleri başkan veya üye
lerinden olması zorunludur. 

Daire başkanlık seçimi, her boş daire başkanlığı 
için ayrı ayrı yapılır. 

Birinci Başkan, Birinci Başkanvekili veya daire 
başkanı seçilmelk isteyenler seçim gününden önce ya
zı ile Birinci Başkanlığa başvurabilecekleri gibi, ilk 
seçim gününde oylama başlamadan önce adaylıkla
rını koyabilirler. 

Birinci Başkanlıkça oylama başlamadan adayla
rın ad ve soyadları üyelere duyurulur. 

Seçimler, Birinci Başkanlıkça belli edilen gün ve 
saatte yapılır. Çalışma saati sonuna kadar seçime de
vam olunur. 

Yargıtay Birinci Başkanı, birinci başkanvekilleri, 
daire başkanlarının görev süreleri dört yıldır. Süresi 
bitenler yeniden seçilebilirler. Yeni seçim yapılıncaya 
Ikadar eski başkanlar görevlerine devam ederler. 

Herhangi! bir nedenle boşalan başkanlıklar ile ye
niden bir daire kurulması, halinde onbeş gün içinde 
seçim yapılır. 

Birinci Başkanvekilleri ile daire başkanlarının 
kıdeminin tespitinde, Yargıtay üyelıiğindeki kıdem 
esas alınır. 

BAŞKAN — 31 inci madde üzerinde bir diyece
ğiniz var mı? 

Buyurun. 
KEMALETTÎN ALtKÂŞÎFOĞLU (Adalet Ba

kanlığı Temsilcisi) — Sayın Cumhurbaşkanım, son
dan 3 üncü fıkraya, kadar hep «Birinci Başkan» ola
rak geçiyor, bilr yerde «Yargıtay» kelimesi geçiyor; 
buradaki «Yargıtay»ı galiba tayyetmek lazım efen
dim. 

BAŞKAN — «Birinci Başkan, birinci başkanve
killeri...» olacak, öyle mi? 

KEMALETTÎN ALtKÂŞÎFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Evet efendim, hep «Birinci 
Başkan» olacak; «Yargıtay» deyimini kullanmıyo
ruz efendim. Zaten maddenin 1 inci fıkrasında da 
«Birinci Başkan» diyoruz. 

BAŞKAN — Niye kullanmadık İki daha evvel? 
ORGENERAL TAHSİN ŞAHÎNKAYA — 30 

uncu maddede var efendimi. 
BAŞKAN — 30 uncu maddede, «Yargıtay Birin

ci Başkanı» dedik. Mühim bir şey değil o. 

ORGENERAL TAHSÎN ŞAHÎNKAYA — Ba
zı yerlerde mesela üye olarak geçti, Yargıtay üyesi 
denmedi. 

BAŞKAN — Esasında, Yargıtay Birinci Başka
nı tabiî. 

DERVÎŞ TURHAN (Yargıtay Başkanı) — Sayın 
Cumhurbaşkanım, «Birinci Başkan, Birimci Başkan
vekili ya da daire başkanı seçilmek isteyenler seçim 
gününden önce yazıyla Birinci Başkanlığa başvura
bilecekleri gibi, ilk seçiim gününde oylama başlaman 
önce de adaylıklarını koyabilirler» diye bir hüküm 
var. 

BAŞKAN — Evet, öyle bir şey var. 
DERVÎŞ TURHAN (Yargıtay Başkanı) — Aday

lıklarını nasıl koyacaklar acaba? Sözlü olarak mı, 
yoksa gene yazılı olarak mı koyacaklar? Acaba buna 
bir açıklık getirebilir miyiz? 

BAŞKAN — Onu acaba niçin koymuşlar, daha 
evvel müracaat etmiyor da, tam seçim başlayacağı 
gün «IBen de adayım» diyor? Bunun sebebi ne? 

(Buyurun Başkaynak. 
HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ

KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Cumhurbaşkanım, Büyük Genel Kurul toplandıktan 
sonra, seçimden önce bakacak ki, adaylar kendisine 

— 195 — 



M. G. Konseyi B : 130 4 * 2 , 1983 O : 2 

göre biraz daha hafif kişiler, «Benim de seçim şan
sım var» diye kendi şansını da denesin diye, hiçbir 
sakıncası yok. 

BAŞKAN — Ama, zaten demiş; «Birinci 'Başkan, 
Birinci Başkanvekili veya daire başkanı seçilmek is
teyenler, seçim (gününden önce yazı ile (Birinci Baş
kanlığa başvurabilecekleri gibi..» 1 gün, 2 gün, 3 gün 
dememiş, bir hafta evvel dememiş, kaç gün evvel 
başvurabilirse başvurabilecekler. «İlk seçim ıgününde 
oylama başlamadan önce adaylıklarını koyabilirler» 
demiş; yani, salona girdiler, oylamadan önce «iBen 
de adaylığımı koydum» diyecek, bunun sebebi ne? 

DEVRIÎŞ TURHAN (Yargıtay Başkanı) — Sa
yın Cumhurbaşkanım, izin verir misiniz? 

BAŞKAN — Buvurun. 
DERVİŞ TURHAN (Yargıtay Başkanı) — Bu 

adaylar seçime başlamadan evvel üyelere bildiriliyor, 
tüm üyelere bildiriliyor. Şimdi burada bildirme im
kânı yok. Hemen orada adaylığını koyacak ve Ge
nel Kurul huzurunda «Ben adayım» diyecek, ama 
bu sözlü mü olacak, acaba önce bir dilekçe mi vere
cek? Benim tereddüdüm orada. Çünkü, daha önce 
bildiriliyor, burada bildirme imkânı olmayacak, ©iz, 
yazılı olarak bütün adayları bildiriyoruz, dalha önce 
adaylığını koyanları bütün üyelere bildiriyoruz, bu
nu hepsi biliyor; ama burada bildirme imkânı olma
yacak, orada, Genel Kurul huzurunda olacak. 

BAŞKAN — O zaman herkes ne diye daha evvel
den bildirsin, «Nasıl olsa ben orada adaylığımı ko
yacağım» diye en son günü bekler, orada adaylığını 
koyar. 

HÂKİM TÜMGENERAL 'MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Cumhurbaşkanım, 1730 sayılı Kanunun 32 nci mad
desinin son fıkrasında var. Şimdiye kadar tatbikatını 
da bu tarzda uygulamışlar. Öyle zannediyorum ki, 
yazılı olarak müracaat edebileceği gibi, seçimden ön
ce de adaylığını koyabilsin, bir imkân sağlansın diye. 

BAŞKAN — Sayın Kâşifoğlu'nu dinleyelim. 
KEM ALETTİN ALİKÂŞİFOĞLU (Adalet Ba

kanlığı Temsilcisi) — İSayın Cumhurbaşkanım, arz 
edeyim. 

Burada basılı kâğıt söz konusu değil, yani (A) 
partisinin adayları şu, (B) partisinin adayları şu söz 
konusu değil... 

BAŞKAN — Tabiî tek kişi seçecek. 
KEMALETTİN ALİKÂŞİFOĞLU (Adalet Ba

kanlığı Temsilcisi) — Burada, bir kara tahtaya isim 
yazılıyor. Arkadaşlar, uzun zamandan beri çalıştıkla

rı o kişilerin Başkanlık veya Cumhuriyet Başsavcılı
ğı yapacak vasfı olup olmadığını biliyorlar ve zaten 
ismini bir kağıda yazıyor. Diyelim ki ben, (propa
ganda yasağı gelecek biraz sonra) daha önce çıksam, 
aslında kanuna aykırı1 da bir durum yaratıyorum. 
Orada kişiler, falanca, falanca, falanca da bir kâğı
da yazılıyor ve bu atılıyor. Yani, burada siyasî par
tiler gib'i, oy pusulasının basılması, zarfların hazır
lanması söz konusu değildir. O bakımdan -özür di
lerim- bir kısıtlamaya gitmeye de hiç gerek yok ve 
bence bu yol daha iyi. Çünkü daha önceden aday 
olmak bir nevi propaganda oluyor; ortaya çıkıyor
sunuz. Halbuki oraya yazılacak, arkadaşlar bakacak 
ve ona göre oy verecekler. Dokuzuncu Ceza. Daire
sinden Sayın Saraçoğlu üye oldu; herkes oyunu ona 
verdi, bitti. Ama 5 - 6 üye de olabilirdi. Arkadaşla
rına saygısı var, kendi durumunu da biliyor; o sıra
da ben kendi ismimi de yazdırıyorum. Beni bilenle
rin huzurlarına gidip, «Aman bana oy verin» şek
lindeki beyanımla bana oy vereceklerse -özür dile
rim- Yargıtay da hiç vermezler. Yani, bence bu dü
zenleme asıl gayeye de uygun bir düzenlemedir; ba
kacak, ona göre istediğine verecektir. 

BAŞKAN — Şimdiye kadarki tatbikat da böyle. 
DERVİŞ TURHAN (Yargıtay Başkanı) — Sayın 

Cumhurbaşkanım, zaten benim o hususta bir itirazım 
yok. Yalnız bu talebi Başkana yazılı mı versin, şifa
himi? 

BAŞKAN — Oraya «şifahen veya yazılı» diye 
bir tabir koyalım. 

DERVİŞ TURHAN (Yargıtay Başkanı) — O ba
kımdan belirtmek istedim. 

BAŞKAN — Şimdiye kadar nasıldı? 
DERVİŞ TURHAN (Yargıtay Başkanı) — Şim

diye kadar olmadı, son anda adaylığını koyan ol
madı. Daha önce başvururlar ve biz bunu bütün 
başkan ve üyelere bildiririz. Son anda tahtaya aday
lığını koyup da seçim yaptığımız bir kişi yok. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Bu hü
küm olmasına rağmen koymadınız? 

DERVİŞ TURHAN (Yargıtay Başkanı) — Koy
madık, 

BAŞKAN — Şimdi, ilk seçim gününde, oylama 
başlamadan önce olduğuna göre, «yazılı olarak» ol
ması lazım. 

DERVİŞ TURHAN (Yargıtay Başkanı) — «Ya
zılı olarak» çünkü, baştaki yazılı, şimdi bu sözlü mü 
olacak? 

BAŞKAN — Tabiî, oylama başlamadan önce; 
yani salona girmeden evvel gibi bir mana taşıyor. 
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DERVİŞ TURHAN (Yargıtay Başkanı) — Sayın 
Cumhurbaşkanım, bir resmiyet vermek, belgelendir
mek bakımından acaba aday mıdır, değil midir, yok
sa rastgele bir isim mi yazıldı tahtaya? Bunu tevsik 
bakımından yazılı olmasında yarar var. 

BAŞKAN — Fayda var. 
Buyurun, 
FİRUZ ÇÎLİNGİROĞLÜ (Cumhuriyet Başsav

cısı) — Sayın Cumhurbaşkanım, şimdiye kadar ki 
uygulama şöyle : Daire başkanlığı açıldığı zaman, 
evvela daire başkanlığının açıldığı üyelere bildirili
yor. Arkasından, adaylar, adaylığını koyanlar yine 
birinci başkanlık tarafından üyelere bildiriliyor. 

Şimdi bu son günde de aday olabilir, yani seçim
den bir gün önce aday olabilir. Onu bildirme bir 
sorun, yeniden basılacak 200 kişiye bildirilecek bir 
sorun. 

İkincisi, Sayın Kâşifoğlu'nun buyurdukları gibi 
tahtaya adlar yazılıyor. Bu arada, birisi de, ki nite
kim bir uygulama oldu, Sayın Başkanımın katılma
maları yanında Ömer Yüce isminde bir arkadaşı
mız vardı, son anda başvurdu. Büyük Genel Kurul 
toplanıyor, Başkan yerini alıyor usule göre, yoklama 
yapıyor, yoklama olduğu zaman bir arkadaş kalkıp, 
«Ben de adayım» diyebilir, o da yazdırabilir. Sorun 
değil, şimdiye kadar da herhangi bir sorun yaratma
yan bir husustur. 

BAŞKAN — Ama, Sayın Başkan, Bir terim ya
zalım, ya «sözlü» diyelim, ya da «yazılı» diyelim di
yor. Eğer «sözlü» ise «sözlü» yazalım. 

DERVİŞ TURHAN (Yargıtay Başkanı) — Evet, 
onu yazmak lazım. 

BAŞKAN — Yani, ona karşı çdcmıyor da, «Bu
rada kayıt yok» diyor. 

DERVİŞ TURHAN (Yargıtay Başkanı) — «Söz
lü olarak Birinci Başkana bildirmek suretiyle aday
lığını koyar» diyebiliriz efendim. 

BAŞKAN — Yani, «... başlamadan önce sözlü 
olarak da adaylıklarını koyabilirler» şeklinde. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Cumhurbaşkanım, bu husus kendi yönetmeliklerin
de de düzenlenebilir. Eğer başkanlığın adaylar üze
rinde bir kontrol yetkisi olsa idi, tabiî aniden Ge
nel Kurul toplantısında ortaya çıkan kişi hakkında 
başkanlık bir fikrini söylememiş olurdu. Vakıa ol
ması lazım bence, çünkü aday olan kişinin sürelerle 
kayıtlı olması gerekiyor. 

i BAŞKAN — Zaten aday olmak isteyen daha ev
velden koyar. Belki bir durum olmuştur, «Ben de 
adaylığımı koyuyorum» diyebilir. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Cumhurbaşkanım, çok tali bir konu, ne zaman se-

I çim yapılacağını bilmez, süresini doldurmamış olur, 
birkaç gün noksanı olur. Ama seçimin yapılacağı 
tarihi ekler, bir bakar ki, «Ben 6 yılımı doldurmu
şum, aday olabilirim» der. Anında da adaylığını 

I koyabilsin. 

I BAŞKAN — Efendim, başka bir sebep de olabi
lir, «Ben ondan daha üstünüm» der. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Sonra, 

I liste yazıldıktan sonra kendini daha şanslı görür. 
BAŞKAN — Kendisini daha şanslı görebilir, 

I evet, öyle koyduk oraya. 
I Demekki o fıkra, «İlk seçim gününde oylama baş-
I lamadan önce sözlü olarak da adaylıklarını koyabi-
I lirler» şeklinde olacak. 
I 31 inci madde üzerinde başka söz isteyen var mı? 

Yok. 
I Maddeyi oyluyorum : Kabul edenler... Etmeyen-
I 1er... Kabul edilmiştir. 
I 32 noi maddeyi okutuyorum : 
I Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının ve Yargıtay 
I Cumhuriyet Başsavcıvekilınin Seçimi : 

I MADDE 32. — Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı 
I ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı vekili, Yargıtay Bü-
I yük Genel Kurulunun kendi üyeleri içinden göstere-
I ceği adaylar arasından Cumhurbaşkanı tarafından se-
I çilir, 
I Yargıtay Büyük Genel Kurulu, Yargıtay Cum-
I huriyet Başsavcısı adaylarını belirlemek için üye 
I tam sayısının çoğunluğu ile toplanır. Adaylar gizli 
I oyla tespit edilir. İlk oylamada en çok oy alan beş 
I üye aday gösterilmiş olur. 
I İlk oylamada Oy alanların sayısı beşten az ise, 
I aynı gün yapılacak diğer oylamalarla noksan aday-
I 1ar tamamlanır. 
I Aday tespiti için yapılan oylamada; oyların eşit-
I ligi nedeniyle beşten fazla aday belirlenmesi halin-
I de, eşit oy alan adaylardan Yargıtay üyeliğinde kı-
I demli olanı, kıdem eşitliği halinde ise yaşlı olanı aday 
I gösterilmiş sayılarak beş aday tespit edilir. 
I Oylama sonucu, liste halinde Yargıtay Birinci 
I Başkanlığınca Cumhurbaşkanına sunulur. Cumhur-
J başkanı listenin sunuluşundan itibaren onbeş gün 
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içinde gösterilen adaylar arasından Cumhuriyet Baş
savcısını seçer, Seçim sonucu ilgililere duyurulur ve 
Resmî Gazetede yayınlanır. 

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili de yukarıda
ki usul ve esaslara göre aday gösterilir ve seçilir. 

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Yargıtay 
Cumhuriyet Başsavcıvekilinin görev süreleri dört 
yıldır. Süresi bitenler yeniden seçilebilirler. 

Yargıtay Büyük Genel Kurulu, Yargıtay Cumhu
riyet Başsavcısı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıve
kilinin görev sürelerinin bitmesinden veya yaş haddi 
nedeniyle emekli olacakları tarihlerden yirmi gün ön
ce; bunların dışında bir nedenle bu görevlerde boşal
ma olduğu takdirde boşalmayı izleyen onbeş gün 
içinde bu madde uyarınca adaylarını belirler. 

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıcısı ve Yargıtay 
Cumhuriyet Başsavcıvekilinin görev sürelerinin bit
mesi veya yaş haddi nedeniyle emekliye ayrılmaları 
halinde, yeni seçilen Yargıtay Cumhuriyet Başsav
cısı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili, eskilerin 
görev süresinin bitmesi veya emekliye ayrılmalarını, 
diğer hallerde seçimin Resmî Gazete ile yayınlan
masını izleyen ilk işgününde göreve başlar. 

BAŞKAN — 32 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

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

33 üncü maddeyi okutuyorum : 
Birinci Başkanlık Kurulu Üyelerinin Nitelik ve 

Seçimleri : 
MADDE 33. — Birinci Başkanlık Kurulu üyeli

ğine seçilebilmek için en az dört yıl süre ile yargı-
tay üyeliği yapmış olmak zorunludur. 

oy kullanılması mümkündür. Aday çıkmadığı veya 
yeter sayıda başvuru olmadığı takdirde Başkanlar 
Kurulu tarafından gizli oyla ve oy çokluğu ile aday
lar dışından seçilebileceklerin üç katı aday gösterilir. 
Seçimler 31 inci madde hükümleri gereğince yapı
lır, 

Birinci Başkanlık Kuruluna seçilenlerin görev sü
resi iki yıl olup bir seçim dönemi geçmeden yeni
den seçilemezler. 

Birinci Başkanlık Kurulu üyeliğine seçilen daire 
başkan ve üyelerinin seçim süresi dolmadan bu sı
fatları değiştiğinde kurul üyeliğinden ayrılmış sayı
lırlar. 

Birinci Başkanlık Kurulu üyeliğinin herhangi bir 
nedenle boşalması halinde onbeş gün içinde boşalan 
üyelik için seçim yapılır ve seçilen üye yerine seçil
diği üyenin süresini tamamlar. 

BAŞKAN — 33 üncü madde üzerinde söz al
mak isteyen var mı? Yok. 

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

34 üncü maddeyi okutuyorum : 
Yüksek Disiplin Kurulu Üyelerinin Seçimi : 
MADDE 34. — Yüksek Disiplin Kurulunun top

lanması gerektiğinde, kurula katılacak başkanlardan 
altısı hukuk daireleri başkanları, üçü ceza daireleri 
başkanları ve diğer beş üye de başkanları katılma
yacak olan dairelerin üyeleri arasından her daireden 
birden fazla olmamak üzere, Birinci Başkanlık Kuru
lunca ad çekme suretiyle asıl üye olarak belli edi
lir. 

Yüksek Disiplin Kurulunun yedek üyeleri, geri
ye kalan başkanlarla bunların daireleri dışındaki dai
relerden birer üye olmak üzere Birinci Başkanlık 
Kurulunca ad çekme suretiyle belirlenir. Yedeklerin 
Kurula katılması sırası îç Yönetmelikle düzenlenir. 

Hakkında soruşturma yapılan ile ön ve ilk soruş
turma yapanlar ve Birinci Başkanlık Kurulunda gö
revli olup karara katılan asıl ve yedek daire başkan 
ve üyeleri yukarıdaki fıkralarda sözü edilen ad çek
meye dahil edilmez. 

BAŞKAN — 34 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

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

35 inci maddeyi okutuyorum : 
Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi : 
MADDE 35. — Yönetim Kurulu üyeleri Başkan

lar Kurulunca gizli oyla ve çoğunlukla başka kurul
larda görev almamış üyeler arasından seçilir, 
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Birinci Başkanlık Kuruluna seçilecek iki asıl dai
re başkanı ile bir yedek daire başkanı ve iki asıl üye 
ile bir yedek üye hukuk dairelerinden; iki asıl daire 
başkanı İle bir yedek daire başkanı ve iki asıl üye 
ile bir yedek üye ceza dairelerinden olmak üzere Yar
gıtay Büyük Genel Kurulunca seçilir. Birinci Baş
kanlık Kurulu üyeliğine aynı daireden birden fazla 
kimse seçilemez. 

Asıl üyelerden birinin Kurula katılamaması hâ
linde noksanlık yedeği ile tamamlanır. 

Birinci Başkanlık Kurulu, üye tam sayısı ile top
lanır. 

Birinci Başkanlık Kurulu üyeleri kendileri ile il
gili konularda kurul toplantılarına katılamazlar. 

Birinci Başkanlık Kuruluna seçilecek olanların ta
mamının bir oy pusulasında gösterilmesi suretiyle 
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Seçilecek olanların tamamının bir oy pusulasında 
gösterilmesi suretiyle oy. kullanılması mümkündür. 
Aday çıkmadığı veya yeter sayıda başvuru olmadığı 
takdirde, Birinci Başkanlık Kurulu tarafından gizli 
oyla ve oyçokluğu ile adaylar dışından seçilebilecek
lerin üç katı aday gösterilir. 

BAŞKAN — 35 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

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

36 ncı maddeyi okutuyorum : 
Tetkik Hâkimlerinin Nitelikleri ve Atanmaları : 
MADDE 36. — Yargıtayda yeteri kadar tetkik 

hâkimi bulunur. Tetkik hâkimleri meslekte en az beş 
yılını fiilen doldurmuş adlî yargı hâkim ve Cumhu
riyet Savcıları arasından Birinci Başkanlık Kurulu
nun görüşü alınarak yetkili Kurulca atanır. 

Atamanın gecikeceği ve Tetkik Hâkimine ihtiya
cın zorunlu bulunduğu hallerde boş bulunan tetkik 
hâkimliği kadrolarına, bu kadrolara atanmak niteli
ğine sahip hâkimler ve Cumhuriyet Savcıları ilgili 
kurulca geçici yetki ile görevlendirilebilirler. 

Yukarıdaki fıkralar uyarınca atanan veya görev
lendirilenler, kurul veya daire başkanının gösterdiği 
lüzum ve Birinci Başkanlık Kurulunun kararı üzeri
ne yetkili kurulca yargıtay dışında bir göreve atana
bilirler. 

BAŞKAN — Evet, daha önceki bir maddede tar
tışılan 'bir konu vardı, 36 ncı madde üzerinde görü
şelim demiştik, değil mi? 

KEMALETTİN ALİKÂŞİFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Evet, Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Şimdi orası ile bu maddenin ters 
düşen noktası hangisi? 

KEMALETTİN ALİKÂŞİFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Efendim birinci fıkranın so
nunda, «görüşü alınarak yetkili kurulca atanır» de
niyor, bu atanabilirler mi olacak? 

TURGUT UYGUR (Adalet Komisyonu Üyesi -
Yargıtay Temsilcisi) — «Atanabilirler» yaptık. 

BAŞKAN — «Atanır» diye yazıyor burada. 
HAVA HAKİM ALBAY ZEKÎ GÜNGÖR 

(Adalet Komisyonu Üyesi) — Uyum sağlaması için 
«atanabilirler» diye yaptık. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — «Hâkim
ler ve savcılar atanabilir» diyoruz. 

KEMALETTİN ALİKÂŞİFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Yalnız, Sayın Cumhurbaşka-
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nım, birincisini de «atanabilirler» şeklinde düzelte-
lim, 

BAŞKAN — Hayır, «görüşü alındıktan sonra ata
nır» da desek bir şey olmaz; «görüşü alınarak yet
kili kurulca atanır». Yani, «atanabilir» demek ol
maz, zaten orası atayacak. 

KEMALETTİN ALİKÂŞİFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Sayın Cumhurbaşkanım, me
kanizmanın işlemesi çok önemli. 

BAŞKAN — Orada da görüşü alınıyordu. 
KEMALETTİN ALİKÂŞİFOĞLU (Adalet Ba

kanlığı Temsilcisi) — Hayır, arz edeyim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
KEMALETTİN ALİKÂŞİFOĞLU (Adalet Ba

kanlığı Temsilcisi) — Şimdi acaba, bu hükümle 
Yargıtay bir yazı yazacak; «falanca yerdeki asliye 
hukuk hâkimini, Yargıtay tetkik hâkimi olarak ata
yın» diyecek de bunun üzerine Hâkimler ve Savcılar 
Yüksek Kurulu bir işlem mi yapacak? Bu birincisi. 

İkincisi ise, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 
gerekli incelemeyi yapacak, bir hâkimin, Yargıtayda 
tetkik hâkimi olarak çalışmasını uygun görecek, bu
nun üzerine, «'Ben Yargıtaya bu ardası tetkik hâkimi 
olarak atayacağım, görüşün nedir» diye mi soracak? 

BAŞKAN — Esası o. Evvela o seçecek; çünkü, 
«görüşü almak» demek o demektir. Öteki türlü, tek
lif olur. 

KEMALETTİN ALİKÂŞİFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Evet. 

BAŞKAN — Şimdi, Hâkimler ve Savcılar Yüksek 
Kurulu -buradaki yazılıştan anlaşılan odur- noksan
ları biliyor; şu kadar noksan var, diye bildirdi, me
sela 5 tane tetkik hâkimi atayacak. Seçecek; filan, 
filan ve Yargıtaya bildirecek; «Ben bunları ataya
cağım, işenin görüşün nedir?» Yargıtay derse ki, «fi
lan filan gelmesin, istemiyorum» ona uyar veya uy
maz; uyarsa değiştirir. «Görüş almak» demek bu de
mektir. Yokta, öteki türlüsü Teklif almaktır. Teklif 
değil bu, görüş alıyor. 

KEMALETTİN ALİKÂŞİFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Teklifini alacak, sonra da gö
rüşünü alacak. 

BAŞKAN — Evvela, kendisi tespit edecek, Yar-
gıtayın da görüşünü alacak. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — O zaman «ata
nır» olacak. 

BAŞKAN — «Atanabilir» değil, «atanır» ola
cak. 

«Atanır» diye okundu değil mi? 
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ORHAN DÜLGERLER (Kanunlar Müdürü) — 
Evet efendim, birinci fıkrada «atanır» diye, son fık
rada ise «atanabilir» diye yazılı, o şekilde okundu. 

BAŞKAN — Tabiî, o son fıkra; «... Birinci Baş
kanlık Kurulunun kararı üzerine yetkili kurulca Yar
gıtay dışında bir göreve atanabilirler.» Yani, burada, 
atayabilir de, atamayabilir de. 

DERVİŞ TURHAN (Yargıtay Başkanı) — Sayın 
Cumhurbaşkanım, izin verir misiniz? 

BAŞKAN — Buyurun. 

DERVİŞ TURHAN (Yargıtay Başkanı) — Benim 
düşünceme göre, bu fıkra atanan için değil. Atan
dıktan sonra... 

BAŞKAN — Tabiî, geldikten sonra başka bir yere 
verilmesini istiyor. 

DERVİŞ TURHAN (Yargıtay Başkanı) — Atan
dıktan sonra. Bunun dışında, geldikten sonra; yani 
atanırken bir görüş alrnayacak. 

FİRUZ ÇÎLİNGİROĞLU (Cumhuriyet Başsavcı
sı) — O birinci fıkrada var. 

BAŞKAN — O birinci fıkrada. 
KEMALETTİN ALİKAŞİFOĞLU (Adalet Ba

kanlığı Temsilcisi) — Sayın Cumhurbaşkanım, birin
ci fıkra gelmeden önce, kurulun tespit ettiği ve ata
mayı düşündüğü kişileri kapsıyor ve birinci fıkrayla 
bizim bir takışmamız yok. 

Birinci fıkrada, ki bu yeni bir hükümdür, tetkik 
hâkimi olarak atamayı düşündüğü arkadaşlar var. 
Bu düşünceye göre. 

DERVİŞ TURHAN (Yargıtay Başkanı) — Sayın 
Cumhurbaşkanım, ilk fıkra bu, son fıkra öyle değil. 

KEMALETTİN ALİKAŞİFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Son fıkrada ise, geldi, işe yara
madı, Yargıtaydan dışarı gidecek. 

BAŞKAN — Tabiî, Yargıtaydan dışarı gidenler 
için. 

DERVİŞ TURHAN (Yargıtay Başkanı) — Gi
denler için. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNÂK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Efendim, 
birinci fıkra Yargıtaya alınacak tetkik hâkimleri için. 
Yargıtay aldı, denedi, başarısız. Bu defa, son fıkray
la Yargıtay dışına gidecek; ama orada «atanabilir» 
diyor, muhtar bırakıyor, öbür tarafta görüş zaten 
bağlayıcı değil. Hükümetten gelen metinde bağlayıcı 
idi. Biz dedik ki, «yok bağlamayacak.» 

BAŞKAN — O zaman Anayasaya aykırı düşer, 
ters düşer. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Aykırı 
düşer. 

KEMALETTİN ALİKAŞİFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — O zaman yeni Anayasa çıkma
mıştı tabiî. 

BAŞKAN — Evet. 
36 ncı madde üzerinde başka söz almak isteyen 

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

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
37 nci maddeyi okutuyorum. 
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Başyardımcısı ile 

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Yardımcılarının Ni
telikleri ve Atanmaları: 

MADDE 37. — Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı 
Başyardımcısının birinci sınıfa ayrılmış bulunması; 
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Yardımcılarının ise 
beşinci ve daha yukarı derecelere ulaşmış ve meslek
te fiilen en az beş yıl süre ile adlî yargı hâkimliği, 
veya savcılığı yapmış bulunmaları zorunludur. 

Atamanın gecikeceği ve ihtiyacın zorunlu bulun
duğu hallerde, boş bulunan Yargıtay Cumhuriyet 
başsavcıyardımcıları kadrolarına, bu kadrolara atan
ma niteliğine sahip hâkimler ve Cumhuriyet Savcı
ları yetkili kurulca geçici olarak görevlendirilebilirler. 

BAŞKAN — «Atamanın gecikeceği» deniyor. Ne
den geciksin? Orayı anlayamadım, nasıl bir durum 
olur ki, gecikir?. 

HAVA HÂKİM ALBAY ZEKİ GÜNGÖR (Ada
let Komisyonu Üyesi) — Hâkimler ve Savcılar Ku
rulunun toplanması gecikiyor, kararname çıkacak; 
onun için geçici olarak görevlendirmedir Sayın Cum
hurbaşkanım. Kararnamenin çıkması gecikebilir. 

BAŞKAN — Kararnamenin gecikmesi olabilir; 
yoksa toplanmanın değil. 

HAVA HÂKİM ALBAY ZEKİ GÜNGÖR (Ada
let Komisyonu Üyesi) — Hayır efendim toplanmanın 
değil. 

Sayın Cumhurbaşkanım, daha önceki «Tetkik hâ
kimleri» bölümünde de aynı paralelde bir hüküm var. 

BAŞKAN — Gecikme öyle olabilir, evet. 
KEMALETTİN ALİKAŞİFOĞLU (Adalet Ba

kanlığı Temsilcisi) — Sayın Cumhurbaşkanım, bir 
konuyu arz edeyim. 

Görülüyor ki buradaki düzenleme; atamanın ge
cikeceği ve tetkik hâkimine ihtiyacın zorunlu bulun
duğu hallerde, boş bulunan tetkik hâkimliği kadro
larına, bu kadrolara atanmak niteliğine sahip hâkim-
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ler ve Cumhuriyet Savcıları ilgili kurulca geçici yetki 
ile görevlendirilirler. 

Geçici yetki verilmesi keyfiyeti, sadece Yargıtay-
daki çalışmalar için değildir. Bu bilhassa çok önemli 
bir konudur. Şimdi bizim gerek tetkik hâkimlerinden, 
gerek başsavcı yardımcılarından sıkıyönetim mahke
melerinde ve Askerî Yargıtayda çalışan üyeler var
dır. Yani, değerli meslektaşlarımız üzerindeki kuru
lun geçici yetkisi sadece bu kadarla değildir, bunları 
diğer adlî yargıda da görevlendirebileceği gibi, bugün 
olduğu gibi ihtiyaç duyulursa askerî yargıda da gö
revlendirebilir. Bunu bilhassa sarahaten belirtmeyi bir 
görev sayıyorum. 

BAŞKAN — Okunan metinde «geçici yetki» te
rimi yok; buradaki metinde «geçici olarak görevlen
dirilebilirler» tabiri var. > 

«Geçici yetkiyle» mi diyelim oraya? 
KEMALETTİN ALİKÂŞİFOĞLU (Adalet Ba

kanlığı Temsilcisi) — Sayın Cumhurbaşkanım, bu 
Yargıtay Kanunu olduğu için, sadece bu konunun bu 
cephesi düzenlenmiştir. Bu demek değildir ki, tetkik 
hâkimlerini kurul alıp da Askerî Yargıtayda çalıştı
ramayacak. Neden?. Onun geçici yetkisi, sadece Yar
gıtayda çalıştırma noktasında tamamlanır ve biter; 
hayır. Asıl Hâkimler Kanununda ve Hâkimler ve Sav
cılar Yüksek Kurulu Kanununda, o arkadaşlarımız 
da Yargıtaym dışında da kurulca geçici yetki hük
müyle çalıştırılabilecekler. 

BAŞKAN — Bu Yargıtay Kanunu olduğu için, 
tabiî buraya geçiyor̂  

KEMALETTİN ALİKÂŞİFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Ben, bir yanlış anlamayı ön
lemek için arz etmiştim. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Zaten o 
yetkileri var efendim. Hatta, çok müstacel hallerde 
Adalet Bakanına bıraktık bunu, ilk toplantıda kurula 
getirsin diye. Mahzurlu dedik; ama yine de oldu. 

HAVA HÂKİM ALBAY ZEKİ GÜNGÖR (Ada
let Komisyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, 
«geçici» kelimesinden sonra «yetki ile» ibaresinin kon
ması gerekecek. 

BAŞKAN — Evet, «geçici yetki ile görevlendirile
bilirler» olacak. 

37 nci madde üzerinde söz almak isteyen var mı? 
Yoktur. 

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

I 38 inci maddeyi okuyunuz. 
Propaganda Yasağı : 
MADDE 38. — Yargıtayda yapılan bütün se

çimlerde, Yargıtaym içinde ve dışında seçimle ilgili 
I olarak propaganda anlamına gelecek davranışlarda 

bulunulamaz. 
BAŞKAN — Bazı seçime katılanlar, kendi öz

geçmişlerini bir kâğıda yazıyorlar; ben şurada çalış-
I tim, şunu yaptım, şu eseri çıkardım, falan diye dağı

tıyorlar. Bu propagandaya girer mi girmez mi? 
DERVİŞ TURHAN (Yargıtay Başkanı) — Girer 

efendim. 
I BAŞKAN — «Girer» diyorsunuz, böyle iyi ol

muş. 
DERVİŞ TURHAN (Yargıtay Başkanı) — Uygu

lanmadı bu. Daha evvel emsali görüldüğü için bu 
hüküm konuldu; eskisinde de var aynı hüküm, 

BAŞKAN — Tabiî sizde değil de başka kuruluş-
I larda da oluyor bu; bazı makamlara gönderir. 

DERVİŞ TURHAN (Yargıtay Başkanı) — Siya
sî partilerin seçimleri gibi.. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Buna rağmen 
yaparlarsa bir müeyyide var mı? 

BAŞKAN — Adaylıktan düşer herhalde. 
DERVİŞ TURHAN (Yargıtay Başkanı) — Ka

nuna aykırı davrandığı için Yüksek Disiplin Kurulu
na verilir. 

ıBAŞKAN — Adaylığı düşer belki; başka? 
HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-

I KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Düşmez; 
I ama, hâkimlik vakar ve haysiyetine aykırı davranı

şından dolayı herhalde uyarma veya kınama cezası 
verirler; meslekten uzaklaştırma cezası dahi verile
bilir. 

j BAŞKAN — 38 inci madde üzerinde başka söz 
I almak isteyen?.. Yoktur. 

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

I 39 uncu maddeyi okuyunuz. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Çalışma Usulleri 
I Genel Esaslar : 

MADDE 39. — Yargıtay daireleri ile kurulları 
I oylamaya katılacakların tümünün hazır bulunması ve-
J ya bu kanunla belli edilen çoğunluğun meydana gel-
I mesi halinde toplanır. 

Görüşmeler gizli olur. Daire ve kurullarda ka-
| rarlar çoğunlukla verilir. Özel hükümler saklıdır. 
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Dairelerin veya genel kurulların başkan ve üye
leri reddolunabilirler. Ret hususundaki istemler, red
dedilen başkan veya üye katılmaksızın ilgili daire veya 
genel kurullarca incelenerek kesin karara bağlanır. 
Daire ve kurulların toplantılarını engelleyen toplu 
ret istemleri dinlenmez. 

BAŞKAN — 39 uncu madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? 

Buyurun. 
KEMALETTİN ALİKÂŞİFOĞLU (Adalet Ba

kanlığı Temsilcisi) — Sayın Cumhurbaşkanım; bura
daki düzenlemede, «tarafsız kalamayacakları kanisi
ni haklı kılan hallerin varbğı iddiasıyla» diye bir açık
lık getirmiştik. 

Bu, Anayasa Mahkemesinin Kuruluş ve Yargıla
ma Usulüne İlişkin Kanunda da var, Danıştay Kanu
nunda da var; fakat Yüce Komisyon, «Bunu eski 
mevcut haliyle devam ettirelim, buna göre bir neti
ceye varılsın, zaten uygulamada da bir sıkıntımız 
yok» dediler. Bunu huzurunuzda arz etmek istiyo
rum. 

HAVA HÂKİM ALBAY ZEKÎ GÜNGÖR (Ada
let Komisyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, Sa
yın Kâşifoğlu'nun söylediğini buraya dercettiğimiz 
takdirde, Yargıtay Başkan ve üyelerinin davaya bak
maya mani hallerini de dercetmek gerekecekti; o iti
barla biz eskisi gibi bıraktık. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Yani eski haliyle bıraktınız? 
HAVA HÂKİM ALBAY ZEKİ GÜNGÖR (Ada

let Komisyonu Üyesi) — Evet. 
DERVİŞ TURHAN (Yargıtay Başkanı) — Sayın 

Cumhurbaşkanım, izin verir misiniz? 
BAŞKAN — Buyurun. 
DERVİŞ TURHAN (Yargıtay Başkanı) — Zaten 

Usul Kanununda, hangi hallerde hâkimin reddedile
ceği yazılı efendim; hepsi birer birer sayılmıştır. Şim
di burada ayrıca, «şu gerekle reddedilir» denmenin, 
bilmiyorum gereği var mı? 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Onun 
için çıkartmıştık. Efendim, onu yazacaktık, «Yargı
tay için biraz ağır bir töhmet olur» dediler. Aslında 
Yargıtay, Ceza Muhakemeleri Usulünü uyguluyor ve 
hâkimin davaya bakamayacağı haller de orada ya
zılı. Buraya yazarsak, «Bizim için biraz töhmet olu
yor» dendi; biz de «Eski haliyle kalsın» dedik. 

KEMALETTİN ALİ KÂŞİFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Sayın Cumhurbaşkanım, müsaa
de eder misiniz? 
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BAŞKAN — Evet. 
KEMALETTİN ALİ KÂŞİFOĞLU (Adalet Ba

kanlığı Temsilcisi) — Ta,biî huzurunuza Hükümet Ta
sarısı olarak bir metin getirilirken, etraflıca düşünü
lüyor, getiriliyor; ama burada en iyi şeklini alıyor. 

Buradaki deyim, eğer bu söylediğim kelimeler bu 
şekilde değerlendirilirse, bu mahzur, Anayasa Mah
kemesi için de sözkonusudur. Halbuki, buradaki, «ta
rafsız kalamayacakları kanısını haklı kılan hallerin 
varlığı iddiasıyla» deyimi, kesinlikle, hepimizin malu
mu olan Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunuyla Ce
za Usulü Muhakemeleri Kanununda hâkimin davaya 
bakamayacağı hallerdir. Hâkimin tarafsızlık halleri
nin dışında dahi, bu konu o kadar önemlidir ki, bu 
maddelerde tadat edilmese dahi, bir Yüce Yargıtay 
mensubu, tarafsızlığını şüpheye düşürecek ufacık bir 
halin mevcudiyeti halinde dahi bu konu incelensin 
manasındadır. Burada kalıba bağlanmıştır. Bu, Ana
yasa Mahkemesinin Yüce Divan sıfatıyla çalıştığı ko
nularda da böyledir. Bu kelimeleri bu şekilde değer
lendirmek ve neticeye gitmek lazım. Bakacağı bir 
dava çocuğun davası, karısının davasıysa, bu Usul 
Kanununun başında, mani sebepler arasında yer alır; o 
davada şahitlik yaptıysa, mani sebepler arasında yer 
alır. Ama bunun yanında,, hâkimin tarafsızlığını şüp
heye düşürecek haller de vardır ve oradaki halleri biz 
vurguladık; eğer bu gerekçeli yapılmamışsa, zamanın
da yapılmamışsa, davayı uzatmaya matuf ise hâkim 
bizzat bunu reddedecek, asıl kararla birlikte gidecek. 

Huzurunuza gelirken, Hukuk Usulü Muhakeme
leri Kanununda yaptığımız değişikliğin, Ceza Muha
kemeleri Usulü Kanununda yaptığımız değişikliğin, 
o çalışmalara iştirak eden bir teknisyenin bilinci için
de geldik. Ama buna, «kesinlikle bu hükümler uygu
lanmaz», diye bir mana atfetmek, öyle zannediyo
rum ki en az 44 sayılı Anayasa Mahkemesinin Ku
ruluş ve Yargılama Usulü Hakkındaki Kanun, ki bir 
süre sonra huzurunuza gelecek, bunun yanlış değer
lendirmesi şeklinde bir neticeye vardırır bizi. 

Buradaki konu, bunun çok ilerisindedir. «Tarafsız 
kalamayacakları kanısını haklı kılan hallerin varlığı 
ididasıyla» hükmü Usul Kanununda yoktur, Ceza Ka
nununda yoktur. Tarafsızlığını şüpheye düşürecek bir 
hal, bugün için yasalara geçmemiştir; ama yarın için 
geçebilir. Daha yasalara geçmeden dahi Yargıtay için 
bu sözkonusu ise, bu konu ele alınsın ve incelensin 
manasındadır; bunu arz ediyorum. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Sayın 
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Cumhurbaşkanım, Anayasa, Mahkemesi Hakkındaki 
44 sayılı Kanun, ne Yargılama Usulüne, yani Hukuk 
Muhakemeleri Usulüne, ne de Ceza Muhakemeleri 
Yargılama Usulüne bağlı değildir. Kendi yargılama
sını kendi sistemi içerisinde gösterdiği için, hâkimin 
de davaya bakamayacağı halleri kendi yasasında gös
termiştir. 

Yargıtayda ise, ne Hukuk Muhakemeleri Usulü ile 
ne de Ceza Muhakemeleri Usulü ile ilgili bir hüküm 
vardır. Yargıtay, mutlaka Hukuk Muhakemeleri Usu
lü ile Ceza Muhakemeleri Usulünü uygulayacaktır; 
bunu burada tekrarlamaya gerek yok. 

Orada tekrarlanmasının tek sebebi, kendi yargı
lama usulünü kendi yasası içerisinde dercettiği için, 
ne Ceza Muhakemeleri Usulüne, ne de Hukuk Muha
kemeleri Usulüne gönderme yapmadığı için, orada 
yazmak mecburiyetinde kalınmıştır. Burada zaten 
bunları uygulayacağı için tekrara gerek yoktur. 

BAŞKAN — Evet, anlaşıldı. 
HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Yargıtay üyeleri de, özellikle, «bundan kaçınalım, bi
raz haysiyet kırıcı oluyor» dediler; doğrudur. Anaya
sa Mahkemesi Hakkındaki Kanununda yazmamız ge
rekirdi; ama onun, usul hükümlerine göre uygulaması 
ayrı bir konu. 

BAŞKAN — Ayrı bir konu. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Ayrı bir 
konu; yoksa yazmak orada da doğru değil; ama maa
lesef bunlar uygulansaydı orada da yazmamız gere
kirdi. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Sayın Kâşifoğlu'nun söylediği zaten 

maddede yok mu? 
DERVİŞ TURHAN (Yargıtay Başkanı) — Var

dır Sayın Cumhurbaşkanım, ilgili kanunda «Hâkimin 
tarafsızlığı sözkonusudur» denilmektedir. 

BAŞKAN — Tamam var. 
HAVA HÂKİM ALBAY ZEKİ GÜNGÖR (Ada

let Komisyonu Üyesi) — «Bitaraflığını şüpheye dü
şürecek sebeplerden dolayı hâkimin ret talebinin zama
nı» diye, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 24 
üncü maddesinde bir husus var. 

Ayrıca, yine aynı Kanunun «Hâkimin davaya ba
kamayacağı haller»i belirleyen bir de 21 inci maddesi 
var. Bunu zikredince, öbürünü de zikretmek lazım; 
çünkü her ikisi de ret sebebi. 

BAŞKAN — Anlaşıldı. Eski haliyle bırakalım. 
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HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
ı KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Çok özür 
! dilerim, «Suçtan kendisi zarar görmüşse, sonradan 

kajksa bile maznun veya mağdur ile aralarında evli
lik veya vesayet rabıtası bulunmuşsa» şeklinde aşağı 

1 doğru yazıyor. Bunların dışında bir de «Tarafsızlığı
nı şüpheye düşürmesi sözkonusu ise» şeklinde bir 

S hüküm daha var. 
BAŞKAN — O da var tabiî. Bugüne kadar bu 

konuda bir sıkıntı oldu mu? 
HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Adajet Komisyonu Başkanı) — Olmadı 
Sayın Cumhurbaşkanım. 

KEMALETTIN ALİKÂŞIFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Sayın Cumhurbaşkanım, tabiî 
arkadaşlarımız kesinlikle bir konuyu gayet iyi dile 
getiriyorlar. Ben de her zaman olduğu gibi müsa
mahanıza sığınarajc bir beylik konuyu dile getirmek 
istiyorum. 

Şimdi, burada da dikkat edilirse, kendi bünyesi 
içerisinde bir tetkik sözkonusudur. Aslında hâkimin 
reddi, bir başka hâkim tarafından incelemeye yol aça
caktır. 

Bakın dönmüşüz, oraya katılmayacak ve diğer 
üyelerle bu mesele çözümlenecek. 

Bu durumda : 
1. Demek ki ayrıcalık var, 
2. Bir ağır ceza heyetini bütünüyle reddedersi

niz, ama bir Dördüncü Hukuk Dairesini bütünüyle 
reddedemezsiniz; demek ki burada da bir özellik var. 

BAŞKAN — işte özellikleri saymış. 
- KEMALETTIN ALİKÂŞIFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) —. Tabiî, yani sadece ve sadece 
Hukuk Usulünün bir bölümünü alıp da diğer bölü
münü unutmuş değiliz. 

Bunu arz etmek istiyorum. 
BAŞKAN — 39 uncu madde üzerinde başka söz 

almak isteyen var mı? Yoktur. 
Maddeyi oyluyorum : Kabul edenler... Etmeyen

ler... Kabul edilmiştir. 
40 inci maddeyi okutuyorum : 
Dairelerin Çalışması : 
MADDE 40. — Daireler bir başkan ve dört üye

nin katılmasıyla toplanır; işi müzakere eder ve ço
ğunluk ile karar verirler. Müzakereler gizli cereyan 
eder. 

Görüşmeye katılan başkan ve üyelerin adları ma
hallerine gönderilecek karar örneklerine de yazılır. 
Karar çoğunluk ile verilmişse karşı oy yazısı, karar
ların asıl ve örneklerinde gösterilir. 
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Yargıtay incelemesi için dairelere gelen dosyalar \ 
bekletilmeksizin görev ve iş bölümü, temyiz kabi
liyetinin bulunup bulunmadığı, temyiz isteminin süre
si içinde olup olmadığı, temyiz şartı ve diğer usul 
eksiklikleri yönlerinden ön incelemeye tabi tutulur. 

ön inceleme sırasında, temyiz incelemesinin baş
ka daireye ait olduğu, temyiz kabiliyetinin bulunma
dığı, temyiz isteminin süresi içinde olmadığı, temyiz 
şartının yerine getirilmediği «veya diğer usul eksiklik
leri bulunduğu saptanan dosyalar dairede öncelikle 
incelenip karara bağlanır. 

Yukarıdaki fıkralar, özel hükümler saklı kalmak 
üzere hukuk ve ceza genel kurulları çalışmalarında 
da uygulanır. 

BAŞKAN — Bu «ön inceleme», «ön sorun» de
diğimiz şey mi? 

TURGUT UYGUR (Adalet Komisyonu Üyesi 
Yargıtay Temsilcisi) — işte farklılık burada meydana 
çıktı Sayın Cumhurbaşkanım, «ön inceleme» ile «ön 
sorun»un ayrı şeyler olduğu burada kendini açıkça 
ortaya koydu. 

BAŞKAN — Burada «ön inceleme» oluyor de
ğil mi? 

TURGUT UYGUR (Adalet Komisyonu Üyesi -
Yargıtay Temsilcisi) — Burada «ön inceleme»; ama 
«ön sorun» başka şey, başka teknik bir terim. 

BAŞKAN — 40 inci madde üzerinde başka söz 
almak isteyen var mı? 

DERVİŞ TURHAN (Yargıtay Başkanı) — Var 
Sayın Cumhurbaşkanım. 

BAŞKAN — Buyursunlar efendim. 
DERVİŞ TURHAN (Yargıtay Başkanı) — Sayın 

Cumhurbaşkanım, şimdi 39 uncu maddenin ikinci 
fıkrasında, «Görüşmeler gizli olur. Daire ve kurul
larda kararlar çoğunlukla verilir» deniyor. 

Ayrıca burada 1 inci fıkrada da «Çoğunlukla ka
rar verilir» diyor ve bu suretle bir tekrar oluyor. Ben 
Sayın Paşama, «Bazı yerlerde bunları düzeltin» diye 
söylemiştim. Mesela, 33 üncü maddenin 5 inci fıkra
sındaki «çoğunlukla» sözcüğü kaldırıldı, başka yer
lerde de kaldırıldı. Çünkü prensip olarak zaten «ço
ğunlukla» denmiş. 

Ancak, bunun dışında istisnaî hüküm varsa, o uy
gulanacak. «Bazı hallerde üçte iki» deniyor, diğer ba
zı hallerde de başka türlü bir çoğunluk kabul edili
yor. Burada prensip olarak zaten «Daire ve kurul
larda kararlar çoğunlukla verilir» denildiği halde, dai
relerin çalışması maddesinde, yine «Çoğunlukla ka- [ 
rar verilir» deniliyor ve bir nevi tekrar oluyor. Zan
nediyorum bütün bu hususlar unutulmuş. 
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BAŞKAN — Genel esaslar içerisinde de bu yazı
lıyor. 

DERVİŞ TURHAN (Yargıtay Başkanı) — Diğer
leri kaldırıldı, başka yerlerden de «çoğunlukla» iba
resi kaldırıldı. 

BAŞKAN — «Daireler 1 başkan ve 4 üyenin ka
tılmasıyla toplanır, işi müzakere eder» deyip, bırak
mak lazım mı diyorsunuz? 

DERVİŞ TURHAN (Yargıtay Başkanı) — Evet 
Sayın Cumhurbaşkanım. 

BAŞKAN — Ondan sonraki «Çoğunlukla karar 
verir» ibaresi zaten yukarıda var. 

DERVİŞ TURHAN (Yargıtay Başkanı) — Zaten 
yukarıda var, «Daire ve kurullarda kararlar çoğun
lukla verilir» diyor. 

BAŞKAN — Orada, «Daire ve kurullarda karar
lar çoğunlukla verilir» ibaresi, gerçi daireyi de kap
sıyor, kurulları da kapsıyor. 

«Görüşmeler gizlidir» demekle keza daireleri de 
kapsıyor, genel esaslarda. «Gizli olur» demekle hep
sini kapsıyor. Doğrudur belirttiğiniz. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Konuya 
açıklık getiriyor efendim, bir mahzuru yok. 

BAŞKAN — Tekrar var. 
HÂKIM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Tekrar 
var, ama mahzur değil, bilakis faydası daha ağırlıklı. 

KEMALETTÎN ALIKÂŞIFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Sayın Cumhurbaşkanım, mesela 
birinci başkan katılmadığı zaman başkanvekili katıla
cak, o da yoksa diğer başkanvekili, o da yoksa en 
kıdemli daire başkanı başkanlık edecek; bu husus 
bir iki yerde geçti. 

Zannediyorum ki, burada yukarıdaki genel esas
ları belirtiyorduk ve 1 inci maddede Yargıtayın gö
revlerini Anayasadan aldık; ama Yargıtayın görevini 
belirledik ve görevler kısmında ister istemez aynı ke
limeleri tekrarladık. 

Birinci kısım, genel esaslara ilişkin; ama bu mad
denin başlığı, «Dairelerin Çahşması»dır. Bu dairele
rin çalışması konusuna da bir açıklık getirmiştir. 

BAŞKAN — Yani bunun bir faydası var, yukarıda 
yazılı olan kısmı cerh etmediğine göre, bakınca şöyle 
«Dairelerin Çalışması» bölümündeki 40 inci maddeyi 
okuyacak, «Genel Esasları» okumadan hemen orada 
meseleyi çözümleyebilecektir. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Evet, 
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«Genel Esaslar» bölümüne koymuş olmakla beraber, 
«Dairelerin Çalışması» bölümüne de koymuştur. 

BAŞKAN — Yani bir tekrar oluyor, ama zararı 
yok, faydası var. 

DERVİŞ TURHAN (Yargıtay Başkanı) — Sayın 
Cumhurbaşkanım, zararı olmayabilir. 

Başka hükümlerde de vardı. Mesela, 33 üncü 
maddede «Birinci Başkanlık Kurulu, üye tamsayısı ile 
toplanır» diye kesip atıyor bunu. Halbuki eski me
tinde, «Kararlarını çoğunlukla verir» denmiştir; bura
da «çoğunlukla» sözcüğü kaldırılmıştır. Bir iki yer
de daha kaldırılmıştır. Bu hususu ben Sayın Komis
yona daha önce iletmiştim. 

BAŞKAN — 30 uncu madde mi? 
DERVİŞ TURHAN (Yargıtay Başkanı) — 33 ün

cü madde efendim. 4 üncü fıkrada «Birinci Başkan
lık Kurulu üye tamsayısı ile toplanır» denmiş, ora
da kesilmiş; halbuki eski metinde «ve kararlarını ço
ğunlukla verir» diye devam ediyordu. 

BAŞKAN — Bir şey silinmiş orada. 

DERVİŞ TURHAN (Yargıtay Başkanı) — Evet, 
«ve kararlarını çoğunlukla verir» ifadesi silinmiş Sa
yın Cumhurbaşkanım. Bir yerde daha vardı ve be
nim dikkatimi çekmişti bu husus; belki unutulmuş
tur. 

BAŞKAN — Evet, oradaki silinmiş. 
DERVİŞ TURHAN (Yargıtay Başkanı) — Silin

miş efendim, bir yerde daha vardı, bulamıyorum. 
Bütün bunlar bir nevi tekrar oluyor; ama takdir 

Yüksek Konseyindir. 
BAŞKAN — Bunun gibi bir tekrar 20 nci mad

dede mi vardı? 
DERVİŞ TURHAN (Yargıtay Başkanı) — Evet, 

20 nci maddenin son cümlesinden çıkarılmış, «Yöne
tim Kurulu üye tamsayısıyla toplanır» denmiş, orada 
kesilmiş; halbuki eski metinde «ve kararlarını çoğun
lukla alır» diye devam ediyordu ki, bu husus da si
linmiş oluyor. Bunları ben daha önce Sayın Komis
yona arz etmiştim. 

HAVA HÂKİM ALBAY ZEKİ GÜNGÖR (Ada
let Komisyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, 
oradaki hususlar görevlerle ilgili, buradaki hususlar 
çalışma usulleriyle ilgili olduğu için topladık, oradan 
çıkardık ve buraya getirdik. 

DERVİŞ TURHAN (Yargıtay Başkanı) — Zaten, 
«Daire ve kurullarda kararlar çoğunlukla verilir» di
yor; yani kurul içerisine yönetim kurulu da girer, ora
dan da çıkarmamak lazım o zaman, diğer kurullarda 
da, aynı şey var. 

BAŞKAN — Oralardan da çıkarılmasa, kalsa imiş 
iyi olurdu; ama silinmiş. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Efendim, 
dairenin çalışma usulü Ceza Genel Kurulunun, Hu
kuk Genel Kurulunun, Büyük Genel Kurulunun çalış
ma usulleri aşağıda sıralanmış. Onlarda da bazı ko
şullar getirilmiştir. Tekrarda yarar var. 

BAŞKAN — Yarar var da, onlarda da tekrar 
ediliyorsa burada da tekrar edelim. Onlarda tekrar 
edip burada etmemek olmaz, ikisinin de aynı olması 
gerekir. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Burada bir 
fark var; «görev ve haklar»dan sonra, «Genel esas
lar» maddesi yok; olmayınca, onu mecburen mad
delerin içerisine yazmışlar. Fakat, burada genel esas
lar olunca, altındaki fazla gibi gözüküyor, ama mad
deyi bizzat okuyup da içerisinde bunların tekrar edil
mesi bir şey farkettirmiyor. 

BAŞKAN — Zararlı değil, yani yanlış anlamaya 
sebep olacak bir madde değil, biraz fazlalık var. 

DERVİŞ TURHAN (Yargıtay Başkanı) — Kanun 
tekniği bakımından arz ettim. 

BAŞKAN — 40 inci madde üzerinde başka söz 
isteyen?.. Yok. 

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

41 inci maddeyi okutuyorum : 
Hukuk ve Ceza Genel Kurullarının Çalışması : 
MADDE 41. — Hukuk ve Ceza Genel Kurulları 

7 nci maddede yazılı şekilde toplanır. Toplantıda bu
lunanların üçte ikisinin oyu ile karar verilir. Birinci 
toplantıda üçte iki oy çoğunluğu sağlanamazsa ikinci 
toplantıda bulunanların çoğunluğu ile karar verilir. 
Ancak, içtihadı birleştirme toplantılarında birinci ve 
ikinci toplantıda üçte iki çoğunluk sağlanamazsa 
üçüncü toplantıdakilerin çoğunluğu ile karar verilir. 

özel dairenin ilk derece mahkemesi olarak ver
diği kararın temyiz veya itiraz yoluyla incelenmesin
de özel dairelerde duruşmaya katılıp da hükme mü
essir olacak hukukî işlemlerin yapıldığı oturumda bu
lunmuş veya karara katılmış olanlar genel kurullarda 
bulunamazlar. 

Bir işin duruşmasında bulunmuş olan başkan ve 
üyelerin çoğunluğunun kurul kadrolarında değişiklik 
izin veya hastalık gibi nedenler dışında o işin görü
şülmesinin yapıldığı kurullarda yer alması zorunlu
dur. 

Tarafların sözlü açıklamalarının dinlenmiş olduğu 
işlerde, o gün dosya incelenip karara varılamadığı 
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takdirde, sonraki toplantıda yeniden dinlenmelerine 
ihtiyaç olmaksızın kâğıtların okunmasıyla yetinilir. 

BAŞKAN — 41 inci madde üzerinde söz isteyen?.. 
Yok. 

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

42 nci maddeyi okutuyorum : 
Yargıtay Büyük Genel Kurulunun Çalışması : 

MADDE 42. — Yargıtay Büyük Genel Kurulu, 
toplantıda bulunanların üçte iki çoğunluğuyla karar 
verir. Ancak, birinci ve ikinci toplantıda bu çoğun
luk sağlanamaz ise, üçüncü toplantıda bulunanların 
çoğunluk oyu ile yetinilir. 

Toplantı ve karar yeter sayısı . bakımından özel 
hükümler saklıdır. 

Yargıtay Büyük Genel Kurulunun toplantı gün
lerinde ve müzakerelerinin devamı süresince bütün 
daireler; Hukuk içtihadı Birleştirme Genel Kurulu
nun toplantı günlerinde ve müzakerelerinin devamı sü
resince hukuk daireleri; Ceza İçtihadı Birleştirme Ge
nel Kurulunun toplantı günlerinde ve müzakerelerinin 
devamı süresince de ceza daireleri kurul olarak çalışa
mazlar. 

BAŞKAN — 42 nci madde üzerinde söz isteyen?.. 
Yok. 

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

43 üncü maddeyi okutuyorum : 
Yüksek Disiplin Kurulunun Çalışması : 

MADDE 43. — 19 uncu maddede yazılı eylem 
ve davranışları her ne biçimde olursa olsun haber 
alan Birinci Başkan gerekli soruşturma işlemini yap
mak üzere durumu Birinci Başkanlık Kuruluna bildi
rir. 

Adalet Bakanlığı ile Hâkimler ve Savcılar Yüksek 
Kurulundan gelen ihbar ve şikâyetlerin sonucu Ada
let Bakanlığına veya Hâkimler ve Savcılar Yüksek 
Kuruluna bildirilir. 

Şu kadar ki, şikâyet ve ihbar soruşturmayı gerek
tiren belli bir konuyu ihtiva etmezse işleme konul
maz. 

Birinci Başkanlık Kurulu yapacağı veya yaptıra
cağı soruşturma sonunda toplanan delilleri yeterli gö
rürse, soruşturma dosyasının bir raporla Yüksek Di
siplin Kuruluna gönderilmesine, aksi takdirde bir iş
leme yer olmadığına kesin olarak karar verir. 

Soruşturma dosyasının Yüksek Disiplin Kuruluna 
intikali üzerine, Başkan, hakkında soruşturma yapı
landan daha kıdemli olan bir başkan veya üyeyi ge

rekli soruşturmayı yapmak üzere görevlendirir. Gö
revlendirilen başka veya üye gerekli ise konu ile ilgili 
bilgi ve delilleri toplar, lüzum gördüğü kimseleri ye
minle dinler. Bütün daire, kurum ve kuruluşlar ile 
gerçek ve tüzelkişiler sorulan hususlara cevap ver
mek zorundadır. 

İlgiliye tebliğ tarihinden itibaren on gün içinde 
yazılı savunmasını yapmak üzere bildirimde bulunur. 
Hakkında soruşturma yapılan bu dosyayı soruştur
mayı yapan üyenin huzurunda inceleyebilir. 

Savunmanın alınması ve soruşturmanın bitiminde, 
görevli başkan veya üye sonucu kanaati ile birlikte bir 
rapor halinde Yüksek Disiplin Kuruluna sunar. 

Hakkında soruşturma yapılanın istemi ve Yüksek 
Disiplin Kurulunun uygun görmesi halinde, kendisi
nin kurulda dinlenmesine karar verilebilir. İlgili iste
diği takdirde vekili aracılığı ile de yazılı ve sözlü sa
vunmasını yapabilir. > 

Yüksek Disiplin Kurulu üye tam sayısı ile topla
nır ve üçte iki çoğunlukla karar verir. Üçüncü oyla
mada çoğunluk oyu yeterlidir. Oylama gizli yapılır. 
Soruşturmayı yapan, kurula katılamaz, noksan üye 
yedeği ile tamamlanır. 

Yüksek Disiplin Kurulu delilleri serbestçe takdir 
eder. 

Bu kararlar aleyhine tebliği tarihinden itibaren on-
beş gün içinde Başkanlar Kuruluna itiraz edilebilir. 
İtirazın incelenmesinde karara katılan Yüksek Disip
lin Kurulu üyeleri kurula katılamaz ve eksikler o dai
relerin kıdemli üyeleriyle tamamlanır. İtiraz üzerine 
inceleme evrak üzerinde yapılır. İtiraz yerinde görü
lürse ceza tümüyle kaldırılır veya değiştirilir. 

ilgili kesinleşmiş olan görevden çekilmeye davet 
kararının tebliğinden itibaren bir ay içinde görevden 
çekilmediği veya emekliliğini istemediği takdirde çe
kilmiş kabul edilir. Bu bir aylık süre içinde ilgili izin
li sayılır. 

BAŞKAN — 43 üncü madde üzerinde söz iste
yen?.. Yok. 

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

44 üncü maddeyi okutuyorum : 
Kurulların Gündemi : 
MADDE 44. — Genel Kurullarda görüşülecek 

işlerin gündemi, kurul başkanları tarafından toplantı 
gününden en az bir hafta önce dairelere ve gerekti
ğinde diğer ilgililere dağıtılır. 

Gündemin düzenleniş şekli iç yönetmelikte gösteri
lir. 
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Cumhuriyet Başsavcısı ve Yargıtay Cumhuriyet baş-
savcıvekilinin görevleriyle ilgili veya kişisel suçların
dan dolayı haklarında soruşturma yapılabilmesi Bi
rinci Başkanlık Kurulunun kararına bağlıdır. Ancak, 
ağır cezayı gerektiren suçüstü hallerinin hazırlık ve 
ilk soruşturması genel hükümlere tabidir. 

Birinci Başkanlık Kurulu kendisine intikal eden 
veya ettirilen ihbar ve şikâyetleri inceleyerek soruş
turma açılmasını gerektirir nitelikte gördüğü takdirde, 
ilk soruşturma yapılması için ceza dairesi başkanların
dan birini görevlendirir. Aksi takdirde dosyanın iş
lemden kaldırılmasına karar verir. Bu karar kesindir. 

Soruşturma ile görevlendirilen başkan, soruştur
mayı ikmal ettikten sonra evrakı Birinci Başkanlık 
Kuruluna gönderir. 

Soruşturmayı yapan ceza dairesi başkanı sorgu hâ
kiminin yetkisini haiz olup, Ceza Muhakemeleri Usu
lü Kanununun ilk soruşturmaya ait hükümlerini uy
gular. Vereceği tutuklama ve tutuklamanın kaldırıl
ması veya kefaletle salıvermeye ait kararlan Birinci 
Başkanlık Kurulunun onaması ile tekemmül eder. 

Birinci Başkanlık Kurulu, incelediği evrakı eksik 
bulursa soruşturmayı yapan başkana tamamlattırır. Son 
soruşturmanın açılmasına gerek görmediği takdirde 
evrakın işlemden kaldırılmasına, aksi halde son so
ruşturmanın açılmasına karar verir ve görevle ilgili 
suçlarda Anayasa Mahkemesine, kişisel suçlarda Yar
gıtay Ceza Genel Kuruluna tevdi olunmak üzere dos
yayı Cumhuriyet Başsavcılığına gönderir. Evrakın iş
lemden kaldırılmasına dair verilen kararlar kesindir. 

Sanık, Ceza Genel Kurulunca verilen kararın tef
him veya tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde 
yeniden incelenmesini isteyebilir. 

Haklarında inceleme ve soruşturma yapılacakların, 
inceleme ve soruşturma mercilerinin tayininde son gö
rev ve sıfatları esas alınır. Sıkıyönetim Kanununda 
sözü edilen yetkili izin mercii, Yargıtay Büyük Genel 
Kuruludur. 

BAŞKAN — 44 üncü madde üzerinde söz iste
yen?.. Yok. 

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

45 inci maddeyi okutuyorum : 
İçtihadların Birleştirilmesini İstemek Yetkisi ve 

Bağlayıcılığı : 
MADDE 45. — İçtihadların birleştirilmesini Bi

rinci Başkan, doğrudan doğruya veya Yargıtay dai
relerinin veya genel kurulların verdikleri karar sonu
cunda veya Cumhuriyet Başsavcısının bizzat yazı ile 
başvurması halinde, ilgili kuruldan ister. Bu istemle
rin gerekçeli olması zorunludur. 

Diğer merci veya kişilerin gerekçe göstererek ya
zılı başvurmaları halinde, içtihadı birleştirme yoluna 
gitmenin gerekip gerekmediğine Birinci Başkanlık 
Kurulu karar verir. Bu karar kesindir. 

İçtihadı birleştirme kararlarının değiştirilmesi ve
ya kaldırılmasının istenmesi de yukarıdaki usule bağ
lıdır. 

İçtihadı birleştirme görüşmeleri, alınmış olan ilke 
kararları çerçevesinde yürütülür ve kararları yazılır. 

içtihadı birleştirme kararları benzer hukukî konu
larda Yargıtay Genel Kurullarını, dairelerini ve adliye 
mahkemelerini bağlar. 

içtihadı birleştirme kararlarının niteliğini açıkça 
belirten özeti, kararın verilmesini izleyen en kısa za
manda Adalet Bakanlığına bildirilir. Adalet Bakanlığı 
bütün adliye mahkemelerine ve Cumhuriyet Savcılık
larına bu kararları gecikmeksizin duyurur. 

içtihadı Birleştirme Kurulları, genel kurulların ve
ya dairelerin kararlarındaki gerekçe ve görüşlerle bağlı 
olmaksızın sorunu başka bir görüşle karara bağlaya
bilirler. 

BAŞKAN — Maddenin ikinci satırındaki «... veya 
Cumhuriyet Başsavcısının...» ibaresinin başına «Yar
gıtay» kelimesinin konması gerekirdi, unutulmuş; 
«... karar sonucunda veya Yargıtay Cumhuriyet Baş
savcısının bizzat yazı ile başvurması halinde...» ol
ması gerekir, düzeltiniz. 

45 inci madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

46 ncı maddeyi okutuyorum : 

ALTINCI BÖLÜM 

Suçlarla İlgili inceleme, Soruşturma ve Kovuşturma 
Kişisel ve Görevle ilgili Suçlar : 
MADDE 46. — Yargıtay Birinci Başkanı, Birinci 

başkanvekilleri, daire başkanları, üyeleri, Yargıtay 

BAŞKAN — Son parağrafdaki «Sıkıyönetim Ka
nununda sözü edilen yetkili izin mercii» konusu ne
dir? 

DERVİŞ TURHAN (Yargıtay Başkanı) — Sayın 
Cumhurbaşkanım, bazı kimseler hakkında sıkıyönetim 
mahkemesinin soruşturma yapması için izin almak ge
rekiyor. Buna ait Sıkıyönetim Kanununda hüküm 
var. Şimdi, burada da bu fıkrayla, yetkili mercii be
lirtmiş oluyoruz. Büyük Genel Kurul ancak bu izni 
verecek. 

BAŞKAN — Kimin hakkında?.. 
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DERVİŞ TURHAN (Yargıtay Başkanı) — Üye 
ve Başkan hakkında ceza tahkikatı yapılıyorsa Sayın 
Cumhurbaşkanım. 

BAŞKAN — Birinci başkan, birinci başkanvekili, 
daire başkanları falan... 

DERVlŞ TURHAN (Yargıtay Başkanı) — Birinci 
başkan, bir daire başkanı veya bir üye bir suç işledi 
diyelim. Şimdi bunlar hakkında sıkıyönetim mahkeme
sinde dava açılabilmesi, bunların sıkıyönetim mahr 
kemesinde muhakeme edilmeleri için bir izin gere
kiyor, izne tabi; bazı makamlar için, bazı merciler 
için izne tabi. Bizim Yargıtay Başkan ve üyeleri için 
de böyle bir izin söz konusudur. Bu izni kim verecek? 
Başkan mı verecek, Başkanlar Kurulu mu verecek? 
işte bunu Büyük Genel Kurula bırakmış. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YN AK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Sayın Baş
kanım, 1402 sayılı Kanunun 21 inci maddesi, «hâ
kimler ve savcılar hakkında takibat yapılabilmesi, 
yetkili kurulların müsaadesine tabidir» diye özel bir 
hüküm getirmiş. Yargıtay dışındaki hâkim ve savcı
lar için, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu izin 
verecektir. Yargıtay üyeleri için de Yargıtay Büyük 
Genel Kurulu soruşturma izni verecek. Soruşturmayı 
o kendisi yapmayacak. 

İzin verirseniz şimdi ben şöyle arz edeyim: 43 
üncü madde ile 46 ncı madde birbirine bağlantılı. 
Yargıtay, bir üyesinin, bir hâkimin vakar ve haysi
yetine, şerefine dokunur tarzda davranışını tespit 
ederse, Yüksek Disiplin Kuruluna verecek. Görevden 
doğan bir suçtan dolayı Yüce Divan olarak oraya 
gidecek; ama kişisel suçlarından dolayı burada ola
cak; ama, konu 1402 sayılı Kanuna geldiği zaman, 
kesin olarak herhangi bir soruşturmaya tevessül et
meyecek. Sadece Büyük Genel Kurul onun hakkın
da soruşturma yapılmasına izin verecek, soruşturma 
yapma yetkisi, Sıkıyönetim Kanununa göre, sıkıyö
netim komutanlarına ait olacak. Yani orada, bir sav
cının önüne, bir sıkıyönetim mahkemesinin önüne çı
kacak. Halbuki burada Ceza Genel Kurulunun önüne 
çıkıyordu. 

Kurulunu geçiyorum, generalleri geçiyorum, valileri 
geçiyorum, «Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danış
tay, Askerî Yargıtay, Askerî Yüksek idare Mahke
mesi, Yüksek Hâkimler Kurulu, Sayıştay Başkan ve 
üyeleriyle, başkamın sözcüleri, Cumhuriyet Başsavcısı, 
Askerî Yargıtay Başsavcısı, hâkimler ve yardımcıları, 
cumhuriyet savcı ve yardımcıları ve bu sınıftan sayı
lanlar askerî hâkim ve subaylar hakkında özel kanunla
rına göre yetkili kurum ve bakanlığın iznine ve yar
gılama usulüne bağlıdır.» 

tşte bu verecek, ama asıl yetki sıkıyönetim ko
mutanının. 

BAŞKAN — Evet. 
46 ncı madde üzerinde başka söz almak isteyen 

var mı? Yok. 
46 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
47 nci maddeyi okutuyorum: 
Disiplin İşlemlerinin Uygulanması : 
MADDE 47. — Ceza yönünden açılan soruştur

ma ve kovuşturmalar, disiplin işlemlerinin ayrıca ya
pılmasına ve uygulanmasına engel olmaz. 

BAŞKAN — 47 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

47 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

48 inci maddeyi okutuyorum: 

YEDİNCİ BÖLÜM 

İdarî Birimler ve Bürolar 

Yayın Kurulu ve Görevleri: 

MADDE 48. — Yayın Kurulu, yayın işleriyle il
gili konularda gerekli kararları vermek ve düzenli ara
lıklarla toplanıp çalışmak üzere, Birinci Başkanlık 
Kurulunca Yargıtay üyeleri arasından seçilen dört 
üye ile tasnif kurulu başkanından oluşur. Kurul, 
kendi üyelerinden birini gizlj oyla başkanlığa seçer. 
Üyelerin seçim süresi dört yıldır. Aynı kişiler yenim
den seçilebilirler. 

Yayın Kurulu Başkanının ve üyelerinin bu görev
leri, yargı görevlerinin devam etmesine engel olmaz. 

Yayın Kurulu Başkanının, yayın kurulunun ver
diği kararların uygulanması, kurul ve daire karar
larının zamanında düzenli olarak yayımlanması ko
şulu ile sınırlı olmak üzere yayın işleri müdürlüğü 
birimi üzerinde gözetim ve denetim yetkisi vardır. 

Bu Kurulun görevleri, İç Yönetmelikte gösterilir. 
BAŞKAN — 48 inci madde üzerinde söz almak 

isteyen var mı? Yok. 

BAŞKAN — Anladım. 
46 ncı madde üzerinde başka söz almak isteyen 

var mı? 
KEMALETTİN ALİKÂŞİFOĞLU (Adalet Ba

kanlığı (Temsilcisi) — Sayın Cumhurbaşkanım, ben 
maddeyi arz edeyim: «Bu kanunda belirtilen suçlar
dan dolayı aşağıda yazılı kişiler hakkında sıkıyönetim 
komutanlığınca kovuşturma yapılabilmesi...» Bakanlar 
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48 dnoi maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul I 
,denler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

49 uncu maddeyi okutuyorum: 
Tasnif Kurulu ve Görevleri: 
MADDE 49. — Birinci Başkanvek illeri ile daire 

başkanları, Genel kurullardan ve dairelerden verilen, 
emsal teşkil eden kararlardan iki örneğini, gerekirse 
özetleriyle birlikte kararların verildiği tarihten baş
layarak en geç bir ay içinde yayın işleri müdürlüğüne 
gönderilmelerini sağlamakla görevlidirler. Birinci Baş
kan bu görevin gereği gibi yerine getirilmesini de
netler. Gönderilen kararların özetleriyle birlikte ay
nen yayımlanması zorunludur. 

Kararların tasnifi İşleri, Birinci Başkanlık Kurulu 
tarafından görevlendirilecek bir Yargıtay üyesinin 
başkanlığında yeteri kadar tetkik hâkiminden oluşan 
tasnif kurulu tarafından yapılır. 

Tasnif Kurulu Başkanı dört yıl için görevlendirilir. 
Süre bitiminde yeniden görevlendirilebilir. 

Bu kurulun görevleri şunlardır: 
a) Birinci fıkra hükmüne göre yayın işleri mü

dürlüğünden verilen kararları tasnif etmek, daire ve 
kurullarınca özetlenmeyen kararları özetlemek, 

b) Uygulanacak tasnif ilkelerini ve yöntemlerini, 
yapacağı inceleme ve araştırmalarla bilime uygun 
olarak saptamak. 

BAŞKAN — 49 uncu madde üzerinde söz al
mak isteyen var mı? Yok. 

49 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

50 nci maddeyi okutuyorum: 
Yayın İşleri Müdürlüğü ve Görevleri : 
MADDE 50. — Yargıtay yayın işleri müdürlüğü, 

Yargıtay kuruluşu içerisinde Birinci Başkanlığa bağlı 
olmak üzere yükseköğrenim yapmış bir müdürün 
yönetiminde yeteri kadar müdür yardımcısı ve me- | 
murlardan oluşur. 

Yayın îşleri Müdürlüğünün Görevleri Şunlardır : 
a) Tasnif Kurulunca tasnif edilen Yargıtay İçti

hadı Birleştirme Genel Kurul ve daire kararlarını ka- { 
nun, 'tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuat maddeleri- j 
ne göre kartlara geçirmek ve fihristlerini yapmak, I 

b) Kararları ve özetlerini fihristleriyle, resmî 
külliyat olarak teselsül eden ciltler halinde yayınla
mak, 

c) Yayın Kurulunca Türkçe'ye çevrilmesi sap
tanan yabancı dillerde yazılmış kitaplarla kararların 
çeviri ve yayın işlerini yürütmek, 

d) Yayın kurulunca saptanan kitapları satın al
mak, I 
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e) Yargıtay'daki dosyalama, arşiv ve benzeri iş
lerle ilgili araştırmalar yapmak ve yaptırmak, 

f) Yayınların dağıtım ve satımı ile ilgili bütün 
işlemleri yapmak, 

g) Yayın Kurulunun yayımla ilgili konularda al
dığı kararları yerine getirmek, 

h) Yargıtay İç Yönetmeliğinde gösterilen diğer 
görevleri yapmak. 

BAŞKAN — 50 inci maddde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

50 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

51 inci maddeyi okutuyorum : 
Sağlık Müdürlüğü : 
MADDE 51. — Yargıtay sağlık hizmetleri, sağlık 

müdürlüğünce yürütülür. 
Sağlık Müdürlüğünce; üç uzman hekim, bir diş 

hekimi ile laboratuvar ünitesi bulunur. 
Birinci Başkanlık, atama yapılamadığı takdirde 

birinci fıkrada yazılı uzman hekimleri sözleşmeli per
sonel olarak çalıştırabilir. 

BAŞKAN — Bunu niye «üç» olarak yazmışız? 
Biz hiçbir kanunda hekim miktarını sınırlamadık. 
Lüzumu kadar uzman hekim bulunur. Bunun sayısı 
iki olur, üç olur, dört olur. 

Halen üç tane uzman hekim var mı? 
DERVİŞ TURHAN (Yargıtay Başkanı) — Sa

yın Cumhurbaşkanım, üç tane tabibimiz var; ikisi 
kadrolu, birisi de sözleşmeli. Şimdi biz 'bu maddeye 
bir kadro daha eklemek istiyoruz, o bakımdan dör
de çıkmış oluyor. 

BAŞKAN — Hayır, üç uzman hekim,k bir de diş 
hekimi. 

DERVİŞ TURHAN (Yargıtay Başkanı) — Şim
di kadrolu iki kişi var, bir de sözleşmeli var. Söz
leşmeliyi kadroya geçirmek istiyoruz; bu suretle dört 
tane kadro talep ediyoruz. 

BAŞKAN — Bütün personel ne kadardır? 
DERVİŞ TURHAN (Yargıtay Başkanı) — 630 

personelimiz, 201 başkan ve üyemiz ve 226 tetkik 
hâkimimiz, 67 başsavcı yardımcımız var. Bu suretle 
1 200 küsur kişiye baliğ oluyor. Bunların aileleri, ço
cukları var. Bunlar hastaneye giderlerse iş aksar. 
Zaten bu gibi kuruluşlarda 8-10 doktor vardır, mü
tehassıs vardır. Biz 4 kişi ile yetiniyoruz. O bakım
dan İki kadro daha getirdik. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Hükü
metten üç uzman hekim ve bir diş hekimi olarak 
gelmişti. Sonradan biz «hangi cins hekimler kulla-
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nılıyor» diye sorduk da'hiliye, fizik, çocuk ve göz 
hekimi isterler. Biz takdirinize bırakmayı yeğledik. 
Bir de ilaveten diş hekimi isterler. Dört olursa bir 
göz hekimi eklenecek; ama biz Hükümetten gelen 
metne sadık kaldık. Aslında bunun burada olmaması 
gerekir. 

BAŞKAN — Göz muayenesi her gün olan bir 
şey değildir. Hastanede yapılabilir. Bir defa yapıldı
ğında verilen gözlük bir veya iki sene kullanılabilir, 
Her gün göz muayenesi olmaz. Esas, mühim olan 
dahiliyecidir. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Komis
yon olarak, «Bir da'hiliyeci, bir fizikçi olsun; çocuk 
doktoruna ihtiyaç yok» dedik. 

BAŞKAN — Doğru, aileler için lazım. 
DERVİŞ TURHAN (Yargıtay Başkanı) — Sayın 

Cumhurbaşkanım, şimdi bir çocuk mütehassısı dok
torumuz var, halen kadroyu işgal ediyor. Kabul edil
mezse onun görevine son vermek zorunda kalacağız, 
kazanılmış hakkını da yitirmiş olacak. 

BAŞKAN — Branşları yazmadık, yazılmaz da. 
DERVİŞ TURHAN (Yargıtay Başkanı) — Onun 

için yazılmadı, vazgeçtik. Branşlar yazılmadığı tak
dirde, artık çocuk, diş, dahiliye gibi ihtiyaca göre 
doktorlar tayin edilecektir. 

BAŞKAN — İleride memleketimizde doktor mik
tarı da çoğalırsa, bu kontenjan belki dörde ve beşe 
kadar çıkabilir. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Başkanım, kadro konusu olduğu için, rakam olarak 
söylemek zorundayız. İleride kadro kanunu çıktığı 
zaman değişebilir. Bu 'bir yerde geçici olacak. Kadro 
kanunu çıkınca bu yetkiyi Bakanlar Kurulu alacak. 
Çünkü yargı ile ilgili 'bir şey değil bu. 

BAŞKAN — Değil tabiî. 
Şu kadar 1 inci dereceden, 2 nci dereceden, 5 inci 

dereceden memur diyor muyuz? Kadro ile tespit edi
liyor. 

DERVİŞ TURHAN (Yargıtay Başkanı) — Gali
ba Bütçe Kanununda yer alıyor. Halen Bütçe Kanu
nunda bizim 201 Başkan ve üye kadromuz, 630 per
sonel kadromuz var. 

BAŞKAN — Her sene tespit ediliyor, bunun da 
oraya girmesi lazım. Yani, burada özel olarak dok
tor ve sağlık personeli 'bu kadar olur diye ayrı bir 
madde yapılması doğru değil; oraya girmesi daha 
doğru olur. 
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HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Diğer 
yüksek yargı organlarında böyledir. 

BAŞKAN — Mevcut kanunda da var mı idi? 
DERVİŞ TURHAN (Yargıtay Başkanı) — Yal

nız iki ta'bip kadrosu vardı. 
BAŞKAN — O rakamı üçe çıkaralım. 
DERVİŞ TURHAN (Yargıtay Başkanı) — O za

man ayrı bir kanun çıkarmak gerekir. 
BAŞKAN — Bütün kamu kuruluşlarının kadro

ları zaten yeniden yapılıyor. 
HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ

KA YNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — O zaman 
bu madde yürürlükten kalkacak. 

HAVA HÂKİM ALBAY ZEKİ GÜNGÖR (Ada
let Komisyonu Üyesi) — Kadro kanunu çıktığı za
man bu madde kalkacak, geçicidir. 

BAŞKAN — Sadece iki kadroyu üç kadroya çı
karmak için konulmuş 'bir madde oluyor. Halbuki 
bu husus kadro kanunu ile pekâlâ yapılabilir. 

DERVİŞ TURHAN (Yargıtay Başkanı) — Sa
yın Cumhurbaşkanım, 'buraya koymamızda fayda 
var. Bir diş tabibimiz var. Burada olursa bir kaza
nılmış hak olur. Hiç olmazsa kadro kanununda na
zara alınır. 

BAŞKAN — Hükümetten gelen teklifte de böyle 
miydi? 

HAVA HÂKİM AYBAY ZEKİ GÜNGÖR (Ada
let Komisyonu Üyesi) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Peki. 
51 inci madde üzerinde başka söz almak isteyen 

var mı? 
Buyurun. 
FİRUZ ÇİLİNGIROĞLU (Cumhuriyet Başsav

cısı) — Kanunun sonunda bir kadro cetveli var, ge
çici madde 9'da. Orada iki kadro ilave edilmiş du
rumda; iki sağlık personeli ilave edilmiş. 

BAŞKAN — «Bir adet birinci derece diş tabibi 
kadrosu» 

FİRUZ ÇİLİNGIROĞLU (Cumhuriyet Başsav
cısı) — Hayır, «Bir adet birinci derece ta'bip, bir adet 
diş tabibi» olacak. 

BAŞKAN — O maddeye gelindiğinde bunu ele 
alırız. 

FİRUZ ÇİLİNGIROĞLU (Cumhuriyet Başsav
cısı) Birlikte görüşülmesini emir buyurursanız... 

BAŞKAN — O maddeye gelince görüşmeyi bir
leştiririz. 

51 inci madde üzerinde 'başka söz almak isteyer? 
var mı? Yok. 
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Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler Kabul edilmiştir. 

52 nci maddeyi okutuyorum : 
Eğitim ve Sosyal İşler Müdürlüğü : 
MADDE 52. — Yargıtay personelinin meslek ön

cesi ve meslek içi eğitimleri ve kurulacak tesislerin 
yönetimi, bir müdürün başkanlığında yeteri kadar 
müdür yardımcısı, memur ve hizmetliden oluşan Eği
tim ve Sosyal tşler Müdürlüğünce yürütülür. 

Eğitime tabi tutulacakların tespiti, eğitim süresi, 
eğitim programı, eğitimde görev alacakların nitelik
leri ve bunlara ilişkin diğer hususlar İç Yönetmelikte 
belirtilir. 

BAŞKAN — 52 nci. madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

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

53 üncü maddeyi okutuyorum : 

Yazı işleri Büroları : 
MADDE 53. — Yargıtay Birinci Başkanlığınca, 

Yargıtay dairelerinde, kurullarında birer, Yargıtay 
Cumhuriyet Başsavcılığında ise yeteri kadar yazı iş
leri bürosu, bulunur. 

Bürolarda bir yazı işleri müdürü, yeteri kadar ya
zı işleri müdür yardımcısı, memur, kâtip, mübaşir ve 
odacı bulunur. 

Yazı işleri müdürlüğüne, öncelikle hukuk fakül
tesi mezunları; bunlardan müracaat eden olmadığı 
takdirde sırasıyla Adalet Yüksekokulu, fakülte yük
sekokul, lise veya ticaret lisesi mezunları veya en az 
beş yıl yazı işleri müdür yardımcılığı veya ilk derece 
ma'hkemelerinde aynı süre yazı işleri müdürlüğü yap
mış olanlar atanır. 

Yazı işleri müdür yardımcılığına atanabilmek için 
lise veya ticaret lisesini bitirmiş olmak veya Yar-
gıtayda en az beş yıl süre ile kâtiplik veya ilk derece 
ma'hkemelerinde aynı süre yazı işleri müdür yardım
cılığı veya kâtiplik yapmış olmak gerekir. 

Bürolara yapılacak atamalarda ve atanacakların 
bütün özlük haklarıyla sair işlemlerinde bu Kanun
da yazılı istisnalar dışında Devlet Memurları Kanunu
nun ilgili hükümleri uygulanır. 

Açılan kadrolara ilk kez atanacaklar Yönetim 
Kurulunca yapılacak açık yarışma sınavı ile belli edi
lir. Naklen atanacaklar için daire başkanı veya ami
rinin ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı yazı işleri 
büroları için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının inha
ları göz önünde tutulur. 

Yarışma sınavında kazananlar başarı sırasına gö
re bir çizelge ile tespit olunarak en üst derecede 
kazananlardan başlamak üzere sıra ile atama yapılır. 

Yazı işleri müdürü" büronun birinci derecede so
rumlu görevlisidir. Büro işlerinin düzenle yürütül
mesini sağlar ve Yargıtay İç Yönetmeliğinde gösteri
len görevleri yapar. 

BAŞKAN — Kapıcı, odacı ve buna benzer hiz
metleri yapanların kadroları kadro kanununda gös
terilebilir. Buraya geçmesine esasında gerek yoktur; 
ama geçmiş. Çünkü, kadrolar verilirken hangi dere
ceden kaç tane gerekiyorsa tek tek yazılıyor ve iste
niyor. 

53 üncü madde üzerinde söz almak isteyen var 
mı? 

Buyurun. 
HAVA HÂKİM ALBAY ZEKİ GÜNGÖR (Ada

let Komisyonu Üyesi) — Sayın Başkanım, madde
nin başında, «Yargıtay Birinci Başkanlığınca» dendi, 
«Başkanlığında» olacak; onu düzeltmek için söz al
dım. 

BAŞKAN — Doğru, «Başkanlığında» olması la
zım. 

HAVA HÂKİM ALBAY ZEKİ GÜNGÖR (Ada
let Komisyonu Üyesi) — Matbaa hatası olacak. 

BAŞKAN — Başka söz almak isteyen var mı? 
Buyurun. 
KEMALETTIN ALİKÂŞİFOĞLU (Adalet Ba

kanlığı Temsilcisi) — Bu konuda iki sistem vardır: 
Birinci sistem, her seferinde alacağı memur sayı

sını ilan eder ve o kadar alır, diğerlerini kazanmış 
saymaz. 

İkinci sistem ise, (6) numaradan yukarı not alan
ları sıraya koyar ve bunları göreve alır. 

Birinci sistem, her seferinde en üst derecede mu
vaffak olanların alınmasıdır ve bundan sonra mezun 
olanlara da imkân sağlar. 

İkinci sistem ise, sik sık imtihan açmamak sure
tiyle bu külfetten kendisini kurtarma yoludur. 

Burada anlaşılıyor ki ikinci sistem söz konusu 
olmuş. 

BAŞKAN — Bu, Hükümetin teklifi değil miydi? 

KEMALETTIN ALİKÂŞİFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Evet, huzura getiriyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — 53 üncü madde üzerinde başka söz 
isteyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler.., Kabul edilmiştir. 
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54 üncü maddeyi okutuyorum : I 
SEKİZİNCİ BÖLÜM 

Çeşitli Hükümler , 
Bütçe : 
MADDE 54. — Yargıtay, genel bütçe içinde ken

di bütçesiyle yönetilir. 
Bütçenin birinci derecede ita amiri Yargıtay Bi

rinci Başkanıdır. Muhasebe işleri Yargıtay nezdinde-
ki muhasebe teşkilatı tarafından yürütülür. Gider ta
hakkuk memurluğu görevi, Birinci Başkanın tensip 
edeceği memurlar tarafından yerine getirilir. 

Yasama Organı komisyon ve genel kurullarında 
Yargıtayı Birinci Başkanın görevlendireceği genel 
sekreter veya yardımcısı temsil eder. 

BAŞKAN — 54 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
4Etmeyenler... Ka'bul edilmiştir. 

55 inci maddeyi okutuyorum : 
Döner sermaye : 
MADDE 55. — Yargıtay Yayın İşleri Müdür

lüğü görevlerinin yerine getirilebilmesi amacıyla genel 
bütçede «Yargıtay Yayınları Döner Sermayesi» adı 
altında konulacak ödeneklerden yeteri kadar döner 
sermayeye verilir. Döner sermaye miktarı elli milyon 
liraya ulaşıncaya kadar kârlar döner sermayeye, ek
lenir. Bu miktar Yargıtay Birinci Başkanlığınca gös
terilecek lüzum üzerine, Bakanlar Kurulu kararıyla 
bir misline kadar artırılabilir. 

Döner sermaye işlemleri, 1050 sayılı Muhasebei 
Umumiye Kanunu ile 2490 sayılı Artırma ve Eksilt
me ve İhale Kanununa bağlı değildir. 

Döner sermaye ile yapılacak yayınların fiyatları
nın hesaplanması, maliyete eklenecek kâr oranı veya 
miktarı, döner sermayenin işletilmesine, sarf usulle
rine İlişkin kurallar, Yargıtay Birinci Başkanlığı ile 
Maliye Bakanlığınca müştereken yapılacak 'bir yö
netmelikle düzenlenir. 

Döner Sermaye İşletmesi Yönetim Kurulu, Ge
nel Sekreterin başkanlığında kurulur. Döner Serma
ye İşletmesinin işlemleri her malî yıl sonunda Birinci 
Başkanlıkça denetlenir. 

Döner sermayenin yıllık bilançoları gider belge
leriyle birlikte malî yılın 'bitiminden itibaren dört ay 
içinde Sayıştaya ve bilançonun bir örneği de Maliye 
Bakanlığına gönderilir. 

BAŞKAN — Şimdi sermayesi ne kadar?. 
HAVA HÂKİM ALBAY ZEKll GÜNGÖR (Ada

let Komisyonu Üyesi) — 20 milyon efendim; 10 mil
yondu, daha sonra 20 milyona çıktı, halen 20 milyon. ' 

BAŞKAN — 20 milyondu, şimdi 50 milyona çı
karıyoruz. 

HAVA HÂKİM ALBAY ZEKll GÜNGÖR (Ada
let Komisyonu Üyesi) — Evet efendim. 

DERVİŞ TURHAN (Yargıtay Başkanı) — Ta 
biî kâğıt fiyatları yükseliyor, diğer... 

BAŞKAN — Ama 'bu 50 milyona çıkış, kendi 
döner sermayesi ile olacak değil mi?. 

DERVİŞ TURHAN (Yargıtay Başkanı) — Za
ten kendi kârı ile oluyor bu. Yani bütçeye bir külfet 
getirmiyor. 

BAŞKAN — Evet. 
Yalnız, şu birinci cümlede, «Yargıtay Yayınları 

Döner Sermayesi» adı altında konulacak ödenekler
den yeteri kadar döner sermayeye verilir» deniyor. 
Bu durumda, bütçeden de döner sermayeye bir yar
dım mı yapılacak?. 

KEMALETTİN ALt KÂŞİFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Arz edeyim Sayın Cumhur
başkanım. 

İlk defa kurulurken 1 milyon lira geçmişti efen
dim; bu kadar. 

BAŞKAN — tik defa kurulurken doğru, ama 
şimdi konmaması lazım tounun. 

KEMALETTİN ALt KÂŞİFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Efendim, tabiî bu metin, mev
cut metnin yerine geçeceği için, 1730 sayılı Yargıtay 
Kanunu tümü ile yürürlükten kalkmış. O global ra
kam bunu yaptırmış oluyor. 

BAŞKAN — İyi ama o yanlış konmuş. İlk ku
rulurken bu yazılır ama, artık teşekkül etmiş, serma
yesi var, 20 milyona ulaşmış; yeniden, «... adı altın
da konulacak ödeneklerden yeteri kadar döner ser
mayeye verilir» demeye gerek yok. Kurulmuş artık 
bu, işleyen bir müessese. Bu kalırsa, 50 milyona çı
kıncaya kadar buraya para konur. Gerçi, altında de
vam ediyor. «... döner sermaye miktarı 50 milyona 
ulaşıncaya kadar kârlar döner sermayeye eklenir» 
diye. Ama, eklenir; bir taraftan da bütçeden verilir 
manası çıkıyor. 

ORGENERAL TAHSİN ŞAH1NKAYA — «Dö
ner sermaye miktarı 50 milyon liraya ulaşıncaya ka
dar kârlar döner sermayeye eklenir» demiş. 

BAŞKAN — O 'birinci cümle eskiden olduğu için 
aynen kaldı. 

HAVA HÂKİM ALBAY ZEKİ GÜNGÖR (Ada
let Komisyonu Üyesi) — Aynen 1730*dan aldığımız 
için oldu o. 
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BAŞKAN — Tabiî, ilk defa kanunla kurulmuş 
çünkü. Şimdi artık kurulu bir müessese. 

Doğrudan doğruya şöyle başlaması lazım : «Yar
gıtay Yayın İşleri Genel Müdürlüğü görevlerinin ye
rine getirilebilmesi amacıyla kurulmuş bulunan Yar
gıtay Yayınları Döner Sermayesi adı altında...» 

Onu öyle düzelttikten sonra yeniden okuyunuz. 
Döner Sermaye : 
MADDE 55. — Yargıtay Yayın işleri Müdürlüğü 

görevlerinin yerine getirilebilmesi amacıyla kurul
muş bulunan Yargıtay yayınları döner sermayesi 
miktarı 50 milyon liraya ulaşıncaya kadar kârlar dö
ner sermayeye eklenir. Bu miktar Yargıtay Birinci 
Başkanlığınca gösterilecek lüzum üzerine Bakanlar 
Kurulu kararı ile bir misline kadar artırılabilir.» 

BAŞKAN — Evvela, «50 milyon liraya çıkarılmış
tır» dedikten sonra oraya nokta koymak lazım. On
dan sonra, «Döner sermaye 50 milyon liraya ulaşınca
ya kadar...» diye devam edecek. 

Şimdi yeniden okutuyorum : 

«Döner Sermaye : 
MADDE 55. — Yargıtay Yayın İşleri Müdürlüğü 

görevlerinin yerine getirilebilmesi amacıyla kurulmuş 
bulunan Yargıtay yayınları döner sermayesi 50 mil
yon lira çıkarılmıştır. IDöner sermaye miktarı 50 mil
yon liraya ulaşıncaya kadar kârlar döner sermayeye 
eklenir. Bu miktar Yargıtay Birinci Başkanlığınca 
gösterilecek lüzum üzerine Bakanlar Kurulu kararı 
ile bir misline kadar artırılabilir.» 

BAŞKAN — Yüz milyona kadar çıkarılabilir. 
Şimdi oldu; vaktiyle kurulmuş çünkü. 

KEMALETTİN ALÎ KÂŞİFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Sayın Cumhurbaşkanım, bili
yorsunuz bu, yasa ile yükseltildi; yükseltilirken Ma
liyeden bir para alınmadı. 

BAŞKAN — Gene de alınmayacak. 
55 inci madde üzerinde başka söz isteyen?... Yok. 
Maddeyi bu son okunan şekliyle oylarınıza su

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

56 ncı maddeyi okutuyorum : 
Adlî Araverme : 
MADDE 56. — Yargıtayda adlî araverme sıra

sında dava ve işleri görmek için biri hukuk, biri ce
za olmak üzere iki nöbetçi daire kurulur. Hukuk Ge
nel Kuruluna yapılan icranın geri bırakılması istekle
ri nöbetçi hukuk dairesince incelenerek karara bağ
lanır. 
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Nöbetçi dairelerde görevlendirilecek başkan ve 
üyelerle nöbetçi kalacak tetkik hâkimleri Birinci Baş
kanlık Kurulunca belli edilir. Ancak tetkik hâkim
lerinin tespitinde ilgili daire başkanının önceden gö
rüşü alınır. 

Daire başkanları ile üyelerin nöbetlerinin düzen
lenmesinde kendilerinden sonrakiler nöbet tutmadık
ça tekrar nöbetçi bırakılmamak ve mümkün olduk
ça kıdemliden daha kıdemsize doğru sıraya koymak 
kuralı ve mümkün oldukça ilgililerin istekleri ve ad
lî aravermede görülecek dava ve işlerin niteliğine gö
re daire başkanlarının da düşünceleri göz önünde 
bulundurulur. 

Adlî aravermeden yararlanmayanların yıllık izin
leri yol süresi dahil kırkbeş gündür. 

Adlî aravermeden faydalananlar, kısmen veya ta
mamen yıllık izin kullanamazlar. O yılın yıllık iznini 
adlî aravermeden önce kısmen veya tamamen kullan
mış olanların nöbetçi kalması zorunludur. 

Adlî aravermede nöbetçi kalacaklara durum, ad
lî aravermeden en az iki ay önce duyurulur. 

BAŞKAN — Bunların bazıları yönetmeliğe gire
bilirdi, ama kanuna girmiş. Yani «kıdem» den başla
mak üzere bazıları yönetmelik içine girebilirdi. 

56 ncı madde üzerinde söz almak isteyen var mı?. 
Yok. 

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

57 nci maddeyi okutuyorum : 
Yargıtay İç Yönetmeliği : 
MADDE 57. — Yargitaydaki kurulları, üyelerin, 

tetkik hâkimleri ve Yargıtay başsavcıyardımcıları ile 
diğer personelin görev ve yetkileri, çalışma usulleri, 
seçimlerin yöntemi, tutulacak defterler, kullanılacak 
basılı kâğıtlar ile bu Kanunun uygulanmasına ilişkin 
diğer hususlar Yargıtay Büyük Genel Kurulunun oy 
çoğunluğuyla kabul edeceği İç Yönetmelikle düzen
lenir. 

BAŞKAN — 57 nci madde üzerinde söz almak 
'steyen vaı mı? Yok. 

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

58 nci maddeyi okutuyorum : 
Resmî Gazete ile Yayınlanma : 
MADDE 58. — Bu Kanun hükümlerine göre alı

nacak ilke kararları, yapılacak yönetmelikler, içti
hadı birleştirme kararları, Birinci Başkanlıkça emsal 
teşkil edebileceği belirlenen Hukuk ve Ceza Genel 
Kurul kararları Resmî Gazetede yayınlanır. 
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BAŞKAN — 58 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?. Yok. 

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

59 uncu maddeyi okutuyorum : 
Adlî Yılın Açılışı : 
MADDE 59. — Her adlî yıl Ankara'da bir tören

le açılır. Yargıtay Birinci Başkanı bir konuşma ya
par. 

Açılış konuşmasının metni ve tören gündemi üze
rinde daha önceden Başkanlar Kurulunun düşüncesi 
alınır. 

BAŞKAN - - B u maddenin altında «seçim yasak
larına gelirse devam eder» diye bir ibare vardı. Bu 
defa bir ayrıcalık tanımayalım dedik ve çıkarttık. 
Seçim yasaklan varsa herkese vardır, orada tören 
yapılır konuşma yapılmaz. 

Bu kuruluşa bir ayrıcalık tanımış oluyoruz. Onun 
için o kısmı çıkarttık. Çünkü, orada arzu edilmeyen 
bir hadise olabilir. 

DERVİŞ TURHAN (Yargıtay Başkanı) — Sa
yın Cumhurbaşkanım, şimdiye kadar böyle bir şey 
olmadı; Yargıtay Başkanı suç teşkil edecek bir dav
ranışta bulunmaz, bulunamaz; şimdiye kadar da bu 
olmadı. 

BAŞKAN — Hayır, seçim zamanında olmadı da 
ben hatırlarım bir tarihte orada, Cumhurbaşkanının 
bulunduğu yerde Anayasadan şikâyet edilmiştir. He
le, seçim yasaklarının olduğu bir devirde bu yapılırsa.. 

Bütün kuruluşlar buna uyuyor da Yargıtay neden 
uymasın; en başta onun uyması lazım. Yani, ilk uya
cak en yüksek makamın Yargıtay olması lazım. «IBu 
uymayacaktır» demek 'bize tuhaf geldi. Yoksa, tö
ren yapılır, ama konuşmalar yapılmaz veya basit 
bir şekilde yapılır. Üstelik de bu 5 senede bir yapı
lacaktır; yani seçim yasakları 5 senede bir defa konur. 

DERVİŞ TURHAN (Yargıtay Başkanı) — Sa
yın Cumhurbaşkanım, eğer bu maddenin devamını 
kaldırırsanız, Yargıtay Başkanı konuşma yapama
yacak anlamına geliyor. 

BAŞKAN — Eskiden böyle bir fıkra var mı idi?. 
DERVİŞ TURHAN (Yargıtay Başkanı) — Yok

tu, yeni getirildi; ama bu suretle o yıl konuşmamış 
olacak. Çünkü, konuşursa belki zararlı bir şey olacak
tır. 

BAŞKAN — Şimdi bir müddet sonra da üniver
siteler çıkacak ve diyecekler ki, «Biz de tören yapa
lım, çünkü Yargıtay yapıyor.» Danıştayda böyle bir 
istekte bulunacak. Onun için kalksın. 

I HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ^ 
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Seçimi 
etkileyecek, seçime gölge düşürecek her türlü davra
nışı yasakladığımıza göre... 

BAŞKAN — Artık bu seçimin yapılacağı tarihe 
I bağlı; eğer seçimler mayısta olursa hiçbir şey yok, 

sonbaharda olursa belki o zaman engeller. Ekseriyet
le seçimler mayısta oluyor. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Zaten 
eylülün ilk 5 inci yahut 6 ncı günü oluyor ki, biz ey
lülde şimdiye kadar hiç seçim yapmadık. 

BAŞKAN — Fakat yasaklar 3 ay evvelinden baş
lıyor... 

59 uncu madde üzerinde başka söz almak isteyen 
var mı?. Yok. 

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

I 60 ncı maddeyi okutuyorum : 
Hukuk Dava Dosyalarının Yargıtaya Gönderil-

I mesi : 
MADDE 60. — Adliye mahkemelerinden Yar

gıtay hukuk dairelerine temyiz incelemesi yapılmak 
üzere gönderilecek dava dosyalarının temyiz dilekçe
sinde gösterilen daire ismiyle bağlı kalınmaksızın 

I mahkeme hâkimi tarafından Başkanlar Kurulunun bu 
konuda yayımlanan kararları da gözetilmek suretiyle, 
bu Kanunun 14 üncü maddesinde belirtilen görevli 
daireye gönderilmesi sağlanır. 

I BAŞKAN — 60 ncı madde üzerinde söz almak 
I isteyen var mı?. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
I Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
I 61 inci maddeyi okutuyorum : 
I İzinler : 
I MADDE 61. — Birinci Başkan ve Yargıtay Cum

huriyet Başsavcısının izin istekleri Birinci Başkan-
I lık Kurulunca yerine getirilir. 
j Birinci başkanvekilleri ile daire başkanlarının yıl-
I İlk izin istekleri Birinci Başkanın, Yargıtay Cumhu-
I riyet Başsavcıvekilinin izin isteği Yargıtay Cumhuri-
I yet Başsavcısının, üyelerin izin istekleri daire baş-
I kanlarının düşüncesi alındıktan sonra Hâkimler ve 

Savcılar Kanunundaki esaslara göre Birinci Başkan-
I lık Kurulunca karara bağlanır. 
j Tetkik hâkimlerine yıllık izin verilmesinde, gö-
I rev yaptıkları kurul ve daire başkanlarının, Yargı-
I tay Cumhuriyet başsavcıyardırncılarına izin verilme- ' 
I sinde ise Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının düşün-
I cesi alınır. 
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İzin hususundaki tasarruflar ilgilinin siciline işlen
mek üzere Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna 
bildirilir. 

BAŞKAN — Bu izin işleri eskiden de böyle mi 
idi?. 

DERVİŞ TURHAN (Yargıtay Başkanı) — Böyle 
idi efendim. 

BAŞKAN — Bunu şunun için sordum : Yargıtay 
Başkanının ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının 
izin isteğinin Birinci Başkanlar Kurulundan geçiril
mesi biraz tuhafıma gitti de, 

.Yargıtay Başkanının ve Cumhuriyet Başsavcısı
nın atamasını mademki Cumhurbaşkanı yapıyor, izin 
konusunda da Cumhurbaşkanına başvurmaları gere
kir. Yargıtay Başkanının «efendim, ben izin alaca
ğım» demesi en doğru hal. Aksi takdirde Cumhur
başkanından değil de kuruldan izin alarak gitmesi 
pek doğru olmaz. Çünkü, siz, başkanlığınızda topla
nan bir yerden izin alıyorsunuz. Tuhafıma gitti de 
ondan sordum; kendi başkanlığınızda toplanan bir 
kurula «Ben izinli gitmek istiyorum, bana müsaade 
eder misiniz?» demek doğru olmaz. Bunun doğrusu, 
gider Cumhurbaşkanına «Efendim, ben izinli gitmek 
istiyorum» der, izin alır gider. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Şeklen 
çok biçimsiz. 

BAŞKAN — Bu tabiî eskiden yoktu. Çünkü, es
kiden başkan kendi içinden seçiliyordu; şimdi aday 
bildiriliyor ve Yargıtay Başkanını Cumhurbaşkanı 
seçiyor. Cumhurbaşkanı seçtiğine göre de izni ondan 
alması daha doğru olur. 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — Fa
kat efendim, sizin tarafınızdan her seçilen sizden izin 
almaya gelmesin... 

BAŞKAN — Bunlar az, çok değil; öyle kaç kuru
luşun başkanı var; YÖK ve Yargıtay Başkam var. 

KEMALETTİN ALİKÂŞİFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Sayın Cumhurbaşkanım, baş
ka bir konuyu arz etmek isterim. Tabiî temelde ke
sinlikle görüşün ağırlığı var. Yalnız, bunun bir baş
ka yönünü arz edeyim : Bu kurul aynı zamanda yar
gılayabiliyor, uyarma cezası veriyor veya meslekten 
uzaklaştırma, disiplin cezası da verebiliyor. 

DERVİŞ TURHAN (Yargıtay Başkanı) — Sa
yın Cumhurbaşkanım, Birinci Başkan veya Başsavcı 
şimdi bir suç işlerse layüsel midir yani tahkikat ya
pılmayacak mı?... 

BAŞKAN — Hayır yapabilir tabiî; bu konuş
tuklarımız izinlerle ilgili. 

DERVİŞ TURHAN (Yargıtay Başkanı) — O 
konu başka, bu konu başka; bu kurul tahkikat ya
pabilir, ceza verebilir. Bunların hepsi bu izin mesele
sinden ayrı şeylerdir. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Bu, baş
kanın otoritesini artıran bir davranış olur. 

BAŞKAN — Genelkurmay Başkanının izin al
mak için Şûrayı toplayıp, Şûra üyelerinden müsaade 
almasına benzer bir durum var burada. Yahut Baş
bakanın Bakanlar Kurulunu toplayıp, «Ben izinli gi
deceğim müsaade eder misiniz» demesine benziyor. 
Eana öyle geldi de onun için öğrenmek istedim. Baş
kan bağımsızdır, - doğrudur - bağımsızdır; ama ken
di başkanlığında toplanan bir kuruldan izin alması 
da doğru olmasa gerek. 

Gerçi bu böyle olmuyordur değil mi?. Yani, şim
diye kadar izine giderken kurulu toplayıp izin alıyor 
muydunuz?.. 

FÎRUZ ÇMJtNGIROĞLU (Cumhuriyet Başsavcı
sı) — Adlî tatilde liste yaparlar gönderirler. İzne an
cak adlî tatilde gidebilirler. 

BAŞKAN — Zaten izne adlî tatilde gidilir. On
dan evvel olursa böyle mi oluyordu?. 

FİRUZ ÇİLÎNGIROĞLU (Cumhuriyet Başsav
cısı) — Efendim, Birinci Başkanımız için bilemiyo
rum, ama Cumhuriyet Başsavcısı için buyurduğunuz 
çok yerinde. Zatıâlinizin Başsavcının nerede bulun
duğunu bilmeniz lazım. 

BAŞKAN — öyle bir şey vardır ki, o anda ayrıl
ması mahzurludur. Cumhurbaşkanı belki «Ben sana 
yarın şöyle bir görev vereceğim gitme, sonra git» di
yebilir. 

FİRUZ ÇİLINGIROĞLU (Cumhuriyet Başsav
cısı) — Nitekim, adlî tatilde ben iznimi İzmir'de kul
lanmak istiyordum; ama Zatiâlinizden izin isteyip git
mem gerektiğini düşündüğümden kullanmadım. 

Başkanım için bilemem; ama Cumhuriyet Baş
savcısı için izin isteme çok gerekli. 

BAŞKAN — Birinci cümleyi hiç koymamalı. 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Böyle bir 

bağlantı yapılamaz. 
BAŞKAN — O kendiliğinden olur. 
HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Cumhurbaşkanım, eğer Cumhuriyet Başsavcısı sizden 
izin almak durumunda olur ise, görevlerinde de si
zinle bir organik bağ kurulmaz mı?... 

BAŞKAN — Hayır, öyle bir şey demiyorum. 
Maddeden «Birinci Başkan ve Yargıtay Cumhuriyet 
Başsavcısının izin istekleri Birinci Başkanlık Kuru-
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kınca yerine getirilir» cümlesini tamamen kaldırıp; 
doğrudan doğruya maddenin «'Birinci başkanvekilleri 
ile daire başkanlarının yıllık izin istekleri Birinci Baş
kan...» şeklindeki ikinci paragrafından devam etme
lidir. 

Yani, ben başkanların izin almasını tuhaf gör
düm. 

KEMALETTIN ALÎKÂŞİFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — «Birinci Başkan ve Yargıtay 
Cumhuriyet Başsavcısı...» şeklinde başlayan cümle
yi siliyoruz efendim. 

BAŞKAN — Evet. 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Uygula

ma da, teamül de böyle. 
BAŞKAN — Aslında izin hususu bu kadar mü

him de değil; o makama gelmiş bir arkadaşımızın ku
rulu toplayıp da, «Bana 10 gün izin verir misiniz» 
demesi bana tuhaf geldi. 

61 inci maddenin 1 inci fıkrasını teşkil eden «Bi
rinci Başkan ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının 
izin istekleri Birinci Başkanlık Kurulunca yerine ge
tirilir.» cümlesi silinecek, madde doğrudan doğruya, 
«Birinci (başkanvekilleri ile daire başkanlarının yıl
lık izin istekleri...» cümlesi ile başlayacak şekilde 
düzenlenecek. 

Maddeyi, bu şekliyle okutuyorum: 
«İzinler : 
MADDE 61. — 'Birinci başkanvekilleri ile daire 

başkanlarının yıllık izin istekleri Birinci Başkanın, 
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekilinin izin isteği 
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının, üyelerin izin is
tekleri daire başkanlarının düşüncesi alındıktan son
ra Hâkimler ve Savcılar Kanunundaki esaslara göre 
Birinci Başkanlık Kurulunca karara bağlanır. 

Tetkik hâkimlerine yıllık izin verilmesinde, görev 
yaptıkları kurul ve daire başkanlarının, Yargıtay 
Cumhuriyet başsavcıyardımcılarına izin verilmesinde 
ise Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının düşüncesi alı
nır. 

İzin hususundaki tasarruflar ilgilinin siciline işlen
mek üzere Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna 
bildirilir.» 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Uygur. 
TURGUT UYGUR (Adalet Komisyonu Üyesi -

Yargıtay Temsilcisi) — Sayın Cumhurbaşkanım, be
nim şöyle bir tereddütüm var. 

Sayın Başsavcı, Sayın Birinci Başkan yıllık izin
lerini nasıl 'kullanacaklar? Mesela izin hakkı 45 gün, 
Birinci Başkan «Ben 60 gün izin kullanıyorum» diye
bilecek mi? 

BAŞKAN — Diyemez, zaten izinlerin nasıl kul
lanılacağı kanunda belirtilmiş. Bu süre bir yılda 45 
günden fazla olamaz; geçmiş yıllara ait izinlerini 
birleştirerek kullanamazlar. 

DERVİŞ TURHAN (Yargıtay Başkanı) — Ka
nunda var, «45 günden fazla izine gidemez» diyor. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Gittiği 
takdirde suç işlemiş olur. 

DERVİŞ TURHAN (Yargıtay Başkanı) — Adlî 
tatilden yararlanmayanlar için izin süresi 45 gündür; 
<bu da zaten 45 günü geçemez. Üç ay kendi 'kendine 
nasıl izne gider? 

TURGUT UYGUR (Adalet Komisyonu Üye
si - Yargıtay Temsilcisi) — Suç işleyeceğini kabul 
ediyoruz; suç işlediği zaman şöyle şöyle yaparız, 
şeklinde hükümler getiriyoruz, izin hakkını kullanır
ken... 

BAŞKAN — Ancak şunu diyebiliriz. 
«(Birinci Başkan ve Yargıtay Cumhuriyet Başsav

cısının izin istekleri Cumhurbaşkanlığınca yerine ge
tirilir.» Bu konabilir, ama buna da gerek yok; o 
zaman bağlanmış olur. 

O makama gelmiş bir arkadaşımız «Ben üç ay 
izinli gideceğim» diyebilir mi? 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Birinci 
Başkan veya Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının nor
mal izin taleplerine karşı, Başkanlar Kurulu «Hayır, 
gidemezsiniz» diye aksine bir karar verirse ne ola
cak? 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Verebi
lir efendim. Birinci Başkanlık Kurulu sanıldığı kadar 
büyük bir kurul değil; bu kurula üyeler de katılı
yor. 

BAŞKAN — Tabiî. 
Hayır, olur da kurul ters bir karar verir ve «gi

dilemez» derse, Birinci Başkan veya Yargıtay Cum
huriyet Başsavcısı ne duruma düşer arkadaşlar? 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — İzin 
verirseniz efendim, o konuyu boşlukta bırakalım, 
uygulama ile Ibu konuyu pekâlâ çözümlerler. 

KEMALETTİN ALİKÂŞÎFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Sayın Cumhurbaşkanım, Da
nıştay yönünden de (böyle bir madde var mı? 

BAŞKAN — Danıştayda hiç böyle bir madde 
koymadık; ilk defa burada geliyor. 

iKEMAUETTİfN ALİKÂŞÎFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — öyle ise mesele yok efendim. 
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BAŞKAN — 61 inci maddeyi, ben son okunan 
şekliyle oylarınıza sunuyorum: Kalbul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

62 nci maddeyi okutuyorum: 
(Meslekî İnceleme ve Görevlendirme : 
MADDE 62. — Yargıtay Birinci iBaşkanı, başkan-

vekilleri, daire balkanları ve üyeleri ile Yargıtay 
Cumhuriyet Başsavcısı ve Yargıtay Cumhuriyet Baş-
savcıvekili, meslekî incelemelerde 'bulunmak için ay
lık ve ödenekleri, gerçek yol giderleri ve gündelik
leri verilmek ve bir yılı geçmemek üzere Birinci Baş
kanlık Kurulu kararı ile dış ülkelere gönderilebilir. 
Bu amaçla Yargıtay bütçesine her yıl yeteri kadar 
ödenek konur. Bu suretle dış ülkelere gönderilecek
lerin nitelikleri ve belirlenme usulleri İç Yönetmelikte 
düzenlenir. 

Birinci fıkrada sayılanların, yolluk almaksızın yurt 
içinde ve dışında davet edildikleri kongre, konferans, 
seminer ve benzeri bilimsel toplantılara katılmala
rına ve bu suretle bilimsel araştırma ve inceleme yap
malarına Birinci Başkanlık Kurulunca izin verilebi
lir. 

Birinci fıkrada sayılanlar, ilmî araştırma ve yayın
larda bulunabilirler. Esas görevleri yanında Birinci 
Başkanlık Kurulu kararıyla yükseköğretim 'kurumla
rında ders ve konferans verebilirler. 

Yargıtay başkan ve üyeleri, Türkiye Cumhuriyeti
nin üyesi bulunduğu, uluslararası kuruluşların düzen
ledikleri kongre, konferans, sempozyum gibi bilim
sel toplantılarda ve bu kuruluşların komisyon ve üni
telerinde Türkiye'yi temsil etmek üzere muvafakat
ten ile Birinci Başkanlık Kurulunun izni alınmak su
retiyle geçici olarak görevlendirilebilirler. 

BAŞKAN — Bu husus eski kanunda da böyle 
miydi? 

HAVA HÂKİM ALBAY ZEKt GÜNGÖR (Ada
let Komisyonu Üyesi) — Hayır, Danıştay Kanunu
nun 65 inci maddesinden yararlanarak bu şekilde bir 
düzenleme getirilmiştir. 

BAŞKAlN — Danışltay Kanununun o maddesini 
okur musunuz? 

HAVA HÂKİM ALBAY ZEKİ GÜNGÖR (Ada-
det Komisyonu Üyesi) — Maddenin yalnız en son 
kısmı farklı, diğer kısımları benziyor : 

«MADDE 65. — 1. Danıştay Meslek Mensup
ları, idare ve vergi Ihukuku alanında bilimsel araş
tırmalar yalpmak ve meslekî incelemelerde bulun
mak amacıyla aylık ve ödenekleri, hakikî yol mas
rafları ve gündelikleri verilmek ve bir yılı geçmemek 
şartıyla idarî yargı sisteminin uygulandığı yabancı 

memleketlere Başkanlık Kurulunun kararı ile gönde
rilebilirler. 

2. Yurt dışına gönderilecek Danıştay Başkanı, 
Başsavcı, başkan vekilleri, daire başkanları ve üyele
rin seçimleri ile diğer esaslar hazırlanacak yönetme
likle düzenlenir.» 

Bunda yalnız ilaveler var Sayın Cumhurbaşkanım. 
BAŞKAN — «Ödenek konur» falan, değil mi? 
HAVA HÂKİM ALBAY ZEKİ GÜNGÖR (Ada

let Komisyonu Üyesi) — O var, bir de son fıkrası 
var. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Efen
dim, burada en ağırlıklı olan son fıkra, şöyle diyor : 

«Yargıtay başkan ve üyeleri, Türkiye Cumhuriye
tinin üyesi bulunduğu uluslararası kuruluşların düzen
ledikleri kongre, konferans, sempozyum gibi bilimsel 
toplantılarda ve bu kuruluşların komisyon ve ünite
lerinde Türkiye'yi temsil etmek üzere (burası önemli) 
muvafakatlarıyla Birinci Başkanlık Kurulunun izni 
alınmak suretiyle geçici olarak görevlendirilirler.» 

Biz kendilerine «Böyle bir ihtiyaç var mı, Tür
kiye'yi niçin temsil edeceksinz?» diye sorduk. Bize 
dediler ki : «Biz muhtelif toplantılara gittik, siz kimi 
temsilen geldiniz, gibi sorulara muhatap olduk. Biz, 
yasamızda bulunmadığı için Türkiye'yi temsilen gel
dik, diyemedik. Çünkü diğer devletlerin yargıtay üye
leri bu türlü toplantılara kendi devletlerinin temsilcisi 
olarak katılıyorlardı.» 

BAŞKAN — Bakanlar Kurulu kararıyla olur o, 
İBakanlar Kurulu kararıyla veriyoruz; hatta yalnız bu 
şekilde değil, yetki veriyoruz; imza yetkisi veriyoruz, 
temsil yetkisi veriyoruz. Çünkü bu artık bir ilmî top
lantıdır, bir yargı hizmeti değildir. Türkiyeyi temsil 
etmesi için Bakanlar Kurulu karar verir; burada ka
nuna geçmesi gerekmez. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAIK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Aslında, 
tabiî, Türkiye Cumhuriyetini temsilen gidebilmesi için 
Bakanlar Kurulunun ona «Türkiyeyi temsil yetkisi» 
vermesi gerekir. 

(BAŞKAN — Tabiî temsil yetkisi vermesi lazım. 
HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Böyle 
bir ihtiyaçla geldiler, konuyu biz takdirlerinize bıra
kıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Zaıten birinci fıkrada «bir yılı geç
memek üzere» diye bir hüküm koyduk; bunun içine 
seminer de girer konferans da girer, her şey girer. 

217 — 



M. G. Konseyi B : 13Ö 4 s 2 . 1983 0:1 

Sonra, ikisini birbirine ©şit yapalım, dedik. Şim
di bunu bu şekilde koyarsak, yarın Danıştay çıka
cak «benimkini de öyle düzeltin» diyecek. Yüksek 
yargı organlarını hep birbirine benzettik, onu da ay
nı yapalım,ı 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Efendim 
bu şu demektir : 

Türkiye Cumhuriyetini temsilen gitmesi halinde, 
seyahat ücreti, seyahat edeceği vasıta... 

BAŞKAN — işte, Bakanlar Kurulu kararı çıkar
sa başka türlü oluyor zaten; ödenekleri de baişka tür
lü olur. Temsilen gittiği zaman temsil ödeneği de
ğişir. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Tabiî 
efendim, temsil ödeneği veriyorlar, bineceği vasıtayı 
belirtiyorlar; sonra onun bir katsayısı var, göstergesi 
var; değişik ücret koyuyorlar. 

BAŞKAN — Tabiî değişik. Dışişleri Bakanlığın
dan bir memura da veriyoruz biz bunu, genel müdü
re de veriyoruz, müsteşara da veriyoruz, devleti tem
silen -bazan öyle toplantılar oluyor- bir tuğgenerale, 
bazen tümgenerale veriyoruz. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Eğer, 
uluslararası bir kuruluştan böyle bir davet alırlar ise, 
Adalet Bakanlığı kanalıyla Bakanlar Kurulu kararı 
alınır ve bu yetkiyi kullanırlar; amia bu son fıkra oto-
matiklik getiriyor. 

BAŞKAN — O olmaz tabiî. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Başkanlık 
Kurulu görevlendirecek. 

KEMALETTİN ALİKÂŞİFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Müsaade ederseniz arz ede
yim Sayın Cumhurbaşkanım. 

Burada iki konu vardır. Birinci konu, Bakanlar 
Kurulunca Devletimizi temsile yetki verilmesi konu
su... 

BAŞKAN — Son fıkra?.. 
KEMALETTİN ALİKÂŞİFOĞLU (Adalet Ba

kanlığı Temsilcisi) — Evet, Sayın Cumhurbaşkanım. 
Diğer bir ıkonu da, Avrupa Konseyinde uzman

lar toplantısı vardır. Bu uzmanlar toplantısı, huku
kun her dalı ile uğraşıyor. Buraya büz de üyeyiz ve 
zaten masrafı daha önce yatırılmış. Size diyor ki: 
«Borçlar hukukunun falanca dalında veya miras hu
kukunun veya evlenme hukukunun falanca dalında 

veya hukukun bilgisayara geçirilmesi konusunda uz
manlar toplantısı yapılacaktır; toplantıya katılacak 
bir üyenin masrafı Avrupa Konseyi tarafından kar
şılanacaktır; taplantı falanca gündür; iştirak edecek 
tisinin sıfatı ile bildiği ya'bancı dili bize bildiriniz.» 
Bu teklif Adalet Bakanlığına gelir. Adalet Bakanlı
ğımızda lisan bilen arkadaşların sayısı mahdut. Kal-
dıki, bilgi dağarcıkları da mahdut. 

O zaman biz, ister istemez ya iki ikisi yolluyoruz, 
maalesef - maalesef diyorum - arkadaş tercüme 
ediyor, Fransızca konuşan Ingilizceye tercüme edi
yor, İngilizce konuşuyor, Fransızcaya tercüme edi
yor. Tabiî •yanına bir arkadaş katmak suretiyle de 
olmuyor; anında tercüme edemiyor, onun cevabını 
veremiyor vesaire. 

Biz, ister istemez güvendiğimiz ki, mesela bi>-
Sami Üstündağ, bizi senelerdir hâlâ temsil ediyor. 
Kendisi İsitanbul Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi, 
icra iflas hukuku ve usul hukuku Profesörü. Halbu
ki, eğer Yargıtayda lisan bilen bir arkadaş varsa, ta
biî orada çok üst düzeyde ki, Fransız Fransızca ko
nuşuyor, İngiliz İngilizce konuşuyor... 

BAŞKAN — Ama, kulaklıklar vardır. 

KEMALETTİN ALİKÂŞİFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Kulaklıklar vardır, derhal ter
cüme ediyor; ama takip etmek bir hayli zor. 

Şimdi, bu konuyu en iyi bilenlerden biri de Yar-
gıtaydaki bir üyemiz veya bir daire başkanımız ola
bilir. O zaman Adalet Bakanlığı, tabiî sayın üye ve
ya başkanın onayını almak ve başkanlar kurulların
dan geçirmek 'kaydı ile Başbakandan teklifte bulunu
yor, diyor ki: «Şu ıkonuda yapılacak olan toplan
tıda Bakanlığımızı Yargıtay üyesi veya daire başka
nı falanca temsil edecektir, lisanı şudur, müktesebatı 
budur, gereği takdirlerinize arz olunur.» 

Bu, kesinlikle Bakanlar Kurulunda görüşülmüyor. 
Başbakanlık burada sadece ve sadece «bu uzmanın 
gitmesine müsaade ettim» dediği zaman, uçak bileti 
zaten gelmiştir, gidiyor arkadaş Strasburg'a üç gün 
veya beş gün kalıyor. Avrupa Konseyine gitsek de, 
gi'tmeseık de her yıl global bir para yolluyoruz, mas
raflar zaten oradan karşılamıyor. Orada hem Türk 
hukukunu yansıtıyor, hem de biz çok istifade edi
yoruz; gelişmeleri bir rapor halinde bize sunuyor, 
Wir raporu da Avrupa Konseyinin daimî nezdindeki 
temsilcimizin bulunduğu Strasburg'a gönderiyoruz. 

BAŞKAN — Bu gaye o değil; buradaki gaye, 
Türk Hükümeti namına, Hükümeti temsilen gitme
si. 
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KEMALETTİN ALİKÂŞİFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Tabiî, hükümeti temsil konu
su ayrı. Bakanlar Kurulu karar verdiği zaman biz
den Şeref Bey, «Deniz Hukuku» ndan Hükümeti 
temsilen gitmiştir veya Suriye ile arazi konusunda 
Hukuk İşleri Genel Müdürümüz gitmiştir. 

Sayın Cumhurbaşkanım, burada iki konu var; 
Bakanlar Kurulu kararı ile hu şekilde Hükümetimi
zi temsil etmek üzere gidenler ayrı. Adalet Bakan
lığı olarak bizim sıkıntımız, uzmanlar seviyesindeki 
toplantıya Adalet Bakanlığı bünyesinden katılacak 
lisan bilen arkadaşımızın bilgi dağarcığı yetmediği 
için Türkiye'yi iyi temsil edemiyor, gelişmeleri ya
kından izleyemiyor. Eğer Yargıtayda çok üst düzey
de lisan bilen varsa; mesela Fransızcayı çok iyi öğ
reten Galatasaray Lisesi, Saint Joseph mezunu veya 
kendi imkânları ile çalışmış, onlar gönderilsin. Yok
sa bizde beş altı kişinin inhisarında kalıyor ve üç 
beş tane lisan bilen arkadaşımız var, onlar gidiyor
lar. 

BAŞKAN — O zaman birinci fıkrada, «Yargı
tay Birici Başkanı, başkanvekilleri, daire başkanları 
ve üyeleri ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve 
Yargıtiaıy Cumhuriyet Balş'saveıvekili, mefclekî ince
lemelerde bulunmak ve uluslararası toplantılara ka
tılmak için aylık ve ödenekleri, gerçek yol giderleri 
ve gündelikleri verilmek ve bir yılı geçmemek üzere 
Birinci Başkanlık Kurulu kararı ile dış ülkelere gön
derilebilir» dedikten sonra «Seçimi, Birinci Başkan
lık Kurulunca yapılması şartıyla» demek lazım de
ğil mi? 

DERVÎŞ TURHAN (Yargıtay Başkanı) — «Bi
rinci Başkanlık Kurulu kararı ile dış ülkelere gön
derilebilir» deniyor zaten. 

BAŞKAN — Hayır, sanki Bakanlar Kurulundan 
karar ailınrnayacakmış gibi anlaşılıyor. Halbuki Ba
kanlar Kurulu kararıyla olacak, başka türlü yevmiye 
alamaz, yani Birinci Başkanlık Kurulu kararı ile 
yevmiye alamaz. 

KEMALETTİN ALİKÂŞİFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Şöyle Sayın Cumhurbaşkanım; 
Belçika Hükümeti birtakım burslar veriyor veya im
kân tanıyor. Bu, Hükümetimizin görevlendirdiği bir 
husus değil. 

BAŞKAN — Başkanlık Kurulunun kararı seçme 
midir, yoksa göndermek için lalınan karar mıdır? 

KEMALETTİN ALİKÂŞİFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Sayın Cumhurbaşkanını, hem 
seçme, hem de göndermeye yönelik karardtr 

BAŞKAN — İkisi de var. 
KEMALETTİN ALİKÂŞİFOĞLU (Adalet Ba

kanlığı Temsilcisi) — Tabiî efendim, seçme ve gön
derme. 

BAŞKAN — «Birinci Başkanlık KuruJu kararı 
ile dış ülkelere gönderilebilir. Bu amaçla Yargıtay 
bütçesine her yıl yeteri kadar ödenek konur.» 

Buna zaten gerek yok, belli olmaz o, artık onu 
Maliye Bakanlığı mı karşılar yahut başka bir yer mi 
karşılar, bilemiyorum. Her yıl konur, o sene gitmez, 
kalır, olabilir de bu. Bu suretle konuyor. 

DERVİŞ TURHAN (Yargıtay Başkanı) — Sayın 
Cumhurbaşkanım, bu ödenek konuyor; sırf bu mak
satla bu sene bütçede 1 500 000 liralık bir ödenek 
var. 

BAŞKAN — «Bu suretle dış ülkelere gönderile
ceklerin nitelikleri ve belirlenme usulleri ^yönet
melikle düzenlenir.» 

Bir yönetmelik düzenlenecek; kimler gidecek, li
san bilmesi şarttır, şudur budur falan diye. 

«Birinci fıkrada sayılanların, yolluk almaksızın 
yurt içinde ve dışında davet edildikleri kongre, kon
ferans, seminer ve benzeri bilimsel toplantılara ka
tılmalarına ve bu suretle bilimsel araştırma ve ince
leme yapmalarına Birinci Başkanlık Kurulunca izin 
verilebilir. 

Birinci fıkrada sayılanlar, ilmî araştırma ve ya
yınlarda bulunabilirler. Esas görevleri yanında Bi
rinci Başkanlık Kurulu kararıyla yükseköğretim ku
rumlarında ders ve konferans verebilirler.» 

Burada bitecek, yani öteki son fıkrayı bu suretle 
çıkarmış oluyoruz. 

62 nci maddeyi bir defa daha okutuyorum : 
Meslekî İnceleme ve Görevlendirme : 

MADDE 62. — Yargıtay Birinci Başkanı, baş
kanvekilleri, daire başkanları ve üyeleri ile Yargıtay 
Cumhuriyet Başsavcısı ve Yargıtay Cumhuriyet Baş-
savcivekili, -meslekî incelemelerde bulunmak ve ulus
lararası toplantılara katılmak için aylık ve ödenek
leri, gerçek yol giderleri ve gündelikleri verilmek ve 
bir yılı geçmemek üzere Birinc'i Başkanlar Kurulu 
karan ile dış ülkelere, gönderilebilir. Bu amaçla Yar
gıtay bütçesine her yıl yeteri kadar ödenek konur. 
Bu suretle dış ülkelere gönderileceklerin nitelikleri 
ve belirlenime usulleri İçyönetmelikte düzenlenir. 

Birinci fıkrada sayılanların, yolluk almaksızın 
yurt içinde ve dışında davet edildikleri kongre, kon
ferans, seminer ve benzeri bilimsel toplantılara katıl
malarına ve bu surdtle bilimsel araştırma ve incele-
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me yapmalarına Birinci Başkanlık Kurulunca izin 
verilebilir. 

Birinci fıkrada sayılanlar, ilmî araştırma ve ya
yınlarda bulunabilirler. Esas görevleri yanında Bi
rinci Başkanlık Kurulu kararıyla yükseköğretim ku
rumlarında ders ve konferans verebilirler. 

BAŞKAN — Eveit, maddenin bu son şekli üzerin
de söz almak isteyen var mı efendim? 

Buyursunlar. 
FİRUZ ÇİLİNGİROĞLU (Cumhuriyet Başsav-

cısı) — Efendim, bir hususu yüksek takdirlerinize 
arz etmek istiyorum. 

Son fıkrada, «Birinci fıkrada sayılanlar, ilmî 
araştırma ve yayınlarda bulunabilirler. Esas görev
leri yanında Birinci Başkanlı'k Kurulu kararıyla yük
seköğretim kurumlarında ders ve konferans verebi
lirler» diyoruz. 

Acaba, «... yükseköğretim kurumlarında ücretsiz 
olarak ders ve konferans verebilirler» diyebilir mi
yiz? Yian.ii verecekleri derslerin karşılığında ücret al-
masmlalr. Çünkü, bir Yargıtay üyesinin ek görev al
ması doğru olmaz kanaatinıdeyim. 

BAŞKAN — Ama da'ha ziyade konferans bu. 
FİRUZ ÇİLİNGİROĞLU (Cumhuriyet Başsav

cısı) — «Ders» kelimesini silersek olur; «ders» i si
lelim, «konferans» kahin. 

BAŞKAN — Evet, tuhaf olur yani ek görevle 
Yargıtay üyesinin gidip ders vermesi, para alması. 
Şimdi var mı böyle ders veren? 

DERVİŞ TURHAN (Yargıtay Başkanı) — Yok 
efendim. 

FİRUZ ÇİLİNGİROĞLU (Cumhuriyet Başsav
cısı) — Yeni bir hüküm geliyor. 

BAŞKAN — «... konferans verebilirler» diyelim. 
HAVA HÂKİM ALBAY ZEKİ GÜNGÖR 

(Adalet Komisyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşka
nım, Yüksek Adalet Okulu var; gerekirse gitsin ders 
verebilsin orada. 

BAŞKAN — Artık ona konferans denir, onun 
ismi konferanstır. 

KEMALETTİN ALİKÂŞİFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Bir de, «Staj Akademileri Ka
nun Tasarısı» huzurunuza gelecek efendim. 

BAŞKAN — Var, gelecek. Onları Yargıtaydan 
mı vereceğiz oraya? Hep Yargıtaydan mı gidecek 
yani, başka arkadaş mı yok? 

ORGENERAL SEDAT CELASUN — Hep Yar
gıtaydan gidiyor zaten. 

BAŞKAN — Zaten vermemek lazım; Yargıtay-
daki arkadaşlara ders görevi verirsek, Yargıtaydaki 

işi aksar, mümkün değil, veremez; haftada iki saat, 
üç saat derse gidecek. 

Bizdeki sıkıntı gibi olur; birçok arkadaşları biz 
veremeyiz böyle, ek görevler nedeniyle, çünkü işi ak
sar. Yargıtayda mühim bir görev; ama konferans 
verir. 

ORGENERAL SEDAT CELASUN — Hâkimler 
Yasasına göre ek görev alamazlar. 

BAŞKAN — Evet, ek görev alamazlar zaten, Hâ
kimler ve Savcılar Yasasına göre. 

Bu bakımdan buradaki «ders» kelimesini kaldıra
lım, Yargıtay üyesi arkadaş oraya ders vermek için 
gitmesin, konferans versin. Çünkü dedikodulara se
bep olur ve o makama yükselmiş arkadaşımız kon
ferans verir artık. Onun ilminden istifade etmek için 
arada sırada konferans verdirilir. Ders verecek olan
lar dışarıda var; hukuk bilgisi yüksek arkadaşları
mız çok var. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — «Ders» keli
mesi silinecek o zaman. 

BAŞKAN — «Ders» kelimesi silinecek ve cüm
lenin sonu, «... yükseköğretim kurumlarında konfe
rans verebilirler» şeklinde olacak. 

HAVA HÂKİM ALBAY ZEKİ GÜNGÖR (Ada
let Komisyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, 
bunu Danıştay Kanununun 66 ncı maddesine de koy
muşuz : «Yukarıdaki fıkrada yazılı olan Danıştay 
meslek mensupları, esas görevleri yanında Başkanlık 
Kurulunun kararıyla yükseköğretim kurumlarında 
ders ve konferans verebilirler.» 

BAŞKAN — Hata etmişiz, hata etmişiz. 
HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ

KA YNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Efendim, 
onu şöyle düşünmüştük o zaman : Danıştayın Birin
ci ve İkinci Dairelerine idarî kadrolardan kişiler alı
yorduk, üniversitelerden de alıyorduk; ayrıca üniver
siteye de gidip ders versin, bunların aslî görevi za
ten yargı değildir, diye düşünmüştük? 

BAŞKAN — O bir yargı görevi, nasıl değil? 
HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Ama 
Yargıtay üyesi bir yerde ders veriyorsa, o davranış 
o Yargıtay üyesini biraz küçültür. 

BAŞKAN — Küçültür tabiî. 
HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Küçült-
mese bile yıpratır. 

BAŞKAN — Bir kere Yargıtay muhiti içerisinde 
küçültür. Öteki arkadaşları arasında, canım, ek gö-
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rev için gidecek şu kadar para alacak değer mi, fa
lan diye dedikodu yapılacak. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Şimdiye 
kadar da hiç uygulaması olmamış; böyle bir ihtiyaç 
da doğmuyor aslında. 

BAŞKAN — Onda hata etmişiz. 
HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ

KA YNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — İkincisi; 
çok özür dilerim, hukuk dalında o kadar çok öğretim 
üyesi var ki, gereğinden fazla. 

BAŞKAN — Tabiî çok var. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Yargı-
taydan, böyle bir ihtiyaç duyup da çağırmalarına ge
rek yok, ama konferans için çağırabilirler. 

BAŞKAN — Ben de onu söyledim; konferans 
için çağırılabilir. 

ORGENERAL NECİP TORUMTAY (Millî Gü
venlik Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı) — Sayın 
Cumhurbaşkanım, Silahlı Kuvvetlerde de generaller, 
mesela, hiçbir zaman ders vermez, ama konferans 
verebilir. 

BAŞKAN — Derse gitmez, konferans verir. Ha
kikaten, general olduktan sonra artık derse gitmez. 
Ben hiç görmedim, ek derse giden yoktur. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Yoktur, 
evet. Danıştaydan da kaldırmalı efendim. 

BAŞKAN — Yapmışız o hatayı, sonra ele alırız; 
ufak değişiklikler için tekrar ele alırız. 

Şimdi son fıkrayı «ders» kelimesini silmek sure
tiyle bir daha okutuyorum. 

«Birinci fıkrada sayılanlar, ilmî araştırma ve ya
yınlarda bulunabilirler. Esas görevleri yanında Bi
rinci Başkanlık Kurulu kararıyla yükseköğretim ku
rumlarında konferans verebilirler.» 

Başka var mı efendim söz almak isteyen? 
Buyurun. 
KEMALETTİN ALİKÂŞİFOĞLU (Adalet Ba

kanlığı Temsilcisi) — Sayın Cumhurbaşkanım, 1 inci 
fıkrada bu kadar hassas davrandık; Danıştay Kanu
nunun 65 inci maddesi ile aralarında bir ayrıcalık var 
gibi geldi bana. 

1 inci fıkrada şöyle deniyor : 
«MADDE 62. — Yargıtay Birinci Başkanı, baş-

kanvekilleri, daire başkanları ve üyeleri ile Yargıtay 
Cumhuriyet Başsavcısı ve Yargıtay Cumhuriyet Baş-
savcıvekili, meslekî incelemelerde bulunmak ve ulus
lararası toplantılara katılmak için aylık ve ödenek

leri, gerçek yol giderleri ve gündelikleri verilmek ve 
bir yılı geçmemek üzere Birinci Başkanlık Kurulu 
kararıyla dış ülkelere gönderilebilir.» 

Şimdi, konferansın ibir yıl sürmesi söz konusu 
değildir efendim. 

BAŞKAN — Artık bir yıla kadar deyince, bir 
günden bir yıla kadar olabilir demektir o. 

KEMALETTİN ALİKÂŞİFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Danıştay Kanununun 65 inci 
maddesinde yok. 

BAŞKAN — Orada süre tahdidi yok, değil mi? 
KIEMALETTIN ALİKÂŞİFOĞLU (Adalet Ba

kanlığı Temsilcisi) — Sayın Cumhurbaşkanım, benim 
üzerinde durduğum husus.... 

BAŞKAN — «Uluslararası toplantılara katıl
mak» kısmı yok, 

KEMALETTİN ALİKÂŞİFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — O madde 2 nci fıkrada düzen
lenmiş. Halbuki burada 1 inci fıkrada sadece ince
leme konusunu getirmek lazımdır. İnceleme için bir 
yıl kalırız, yoksa konferansa gitmek için bir yıl 
kalınmaz tabiî. 

ıBAŞKAN — Artık cümlenin gelişinden belli o. 

HÂKİM TÜMGENERAL iMUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Efen
dim, «bir yıla kadar» diyor; koferans, süresi içinde 
yapılır zaten. 

BAŞKAN — Tabiî, iki gün olur, bir hafta olur, 
onbeş gün olur; ama öteki, bir yıla kadar olur. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Tabiî, 
gerek yok efendim. 

IKİEMALETTIN ALİKÂŞİFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Efendim, Komisyonca kabul 
edilen metinde zaten konferans kısmı ikinci bölüme 
alınmış. 

BAŞKAN — Uzatmamak için, o doğru. İkinci 
bölüme almak en doğrusu, ama böyle yapmakla iş 
daha kısa yoldan halledilmiş oluyor. Yoksa dediği
niz doğru; o zaman yeniden yazmak lazımdı bunu. 

• ORAM1RAL NEJAT TÜMER — Veya, 3 üncü 
fıkradaki, «Yükseköğretim» yerine, «yurt içindeki 
yükseköğretim» diyebiliriz. 

KEM ALETTİN ALİKÂŞİFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Metin hazır efendim. 

BAŞKAN — Var mı sizde şimdi? 
KEMALETTİN ALİKÂŞİFOĞLU (Adalet Ba

kanlığı Temsilcisi) — Var efendim, metin hazır. 
BAŞKAN — Okuyun. 
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KEMALETTİN ALÎKÂŞtFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Unvanları saydıktan sonra Sa
yın Cumhurbaşkanım, «... meslekî incelemelerde bu
lunmak için aylık ve ödenekleri, gerçek yol giderleri 
ve gündelikleri verilmek ve bir yılı geçmemek üzere 
Birinci Başkanlık Kurulu kararıyla dış ülkelere gön
derilebilir. Bu amaçla Yargıtay bütçesine her yıl ye
teri kadar ödenek konur.» Bu kadar. 

BAŞKAN — Tamam. 
KEMALETTİN ALİKÂŞİFOĞLU (Adalet Ba

kanlığı Temsilcisi) — ikinci fıkrayı okuyorum: 
«Yargıtay meslek mensuplarının yolluk almaksı

zın yurt içinde ve dışında kongre, 'konferans, semi
ner ve benzeri bilimsel toplantılara katılmalarına, 
bu toplantılarda Türkiye'yi temsil etmelerine ve bi
limsel araştırma ve inceleme yapmalarına Birinci Baş
kanlık Kurulunca izin verilebilir.» 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Yurt dı
şına konferans vermeye yolluksuz mu gidecekler? 

BAŞKAN — Evet, buyurun. 
TURGUT UYGUR (Adalet Komisyonu Üye

si - Yargıtay Temsilcisi) — Sayın Cumhurbaşkanım, 
belki şahsımdan bahsedeceğim ama, özür dilenim; 
bu şekilde yolluksuz gitmek büyük sorunlar çıkar
tıyor. 

Ben, İstanbul Üniversitesinin iş hukuku hususun
da hazırladığı konferansta bulundum. Yargıtaydan 
da o dairede çalışan kimseleri davet etmişlerdi. Beni 
de bu konferansa davet ettiler. Çok affedersiniz, be
nim gidecek yol param yoktu; şimdiki Adalet Ba
kanı Sayın Cevdet Bey, «Ben sana yol parası vere
yim» diyerek bana para vermek istedi. 

Eğer Birinci Başkanlık Kurulu karar verecekse, 
o arkadaşın yolluğunu da versin. Nihayet orada yar
gıyı temsilen kalıyorsunuz. 

Nitekim, İstanbul Üniversitesinde birçok konfe
rans oluşturuluyor, oraya birçok arkadaşımız gidi
yor; niçin yolluğu verilmesin? 

BAŞKAN — Niye koymuşlar bunu? 
TURGUT UYGUR (Adalet Komisyonu Üye

si - Yargıtay Temsilcisi) — Onu ben de anlayamıyo
rum efendim. 

BAŞKAN — O daha ziyade yurt dışı içindir. Çün-
'kü bir sene içinde yabancı dilini geliştirmek için fa
lan para istemez, maaşını transfer ettirmek suretiyle 
orada kalır. Bu durum diğer devlet memurları için 
de vardır. 

TURGUT UYGUR (Adalet Komisyonu Üye
si - Yargıtay Temsilcisi) — Birinci Başkanlık Kuru

lu karar vereceğine göre, niçin yolluk esirgeniyor üye
lerden? 

BAŞKAN — Buradan istanbul'a gidecekleı ala
mıyorlar; doğru, haklılar. 

TURGUT UYGUR (Adalet Komisyonu Üye
si - Yargıtay Temsilcisi) — Biz oraya gittiğimizde, 
maalesef onların temin ettiği otellerde kaldık efen
dim. Bence bir Yargıtay üyesi için bu utanç verici 
bir durumdur; ne münasöbet! Ben Devletin verdiği 
yollukla gideyim, istediğim yerde, istediğim otelde 
kalayım. 

DERVİŞ TURHAN (Yargıtay Başkanı) — Sa
yın Cumhurbaşkanım, benim şahsımla gerçi ilgili, 
ama arkadaş dile getirdi ben de söyleyeyim., Washing-
ton'da, Hukuk Yolu İle Dünya Barışını Sağlama 
Merkezi diye bir kurul var. Birçok ülkeden oralara 
üye verilmiştir, üye vardır Barış Merkezinde. Buna 
bağlı isviçre'de Dünya Hâkimler (Birliği var. Bu Dün
ya Hâkimler Birliğinin ben Türkiye Ulusal Başkanı
yım ve ıbu yıl Kahire'de Dünya Hâkimler Birliği bir 
toplantı tertip ediyor. Ama tabiî bu özel bir kuruluş, 
rösmî bir kuruluş değil, ben davet edildim. Ama şu 
hüküm bana yolluk vermeye engel. Ancak, ben kendi 
imkânlarımla gideceğim ki, buna da imkân yok. Para
yı verip uçakla gideceğim, orada üç beş gün kalaca
ğım, geleceğim; bu mümkün değil. Yani bu şahsım
la ilgili, onun için dile getirmek istemedim, ama ger
çek bu. 

BAŞKAN — «Birinci fıkrada sayılanların, yol
luk almaksızın...» şeklindeki kısmı niçin konmuş? 

FİRUZ ÇUUNGÜROĞıLU ((Cumhuriyet Başsav
cısı) — Sayın Cumhurbaşkanım, müsaade buyurur
sanız, Yargıtay üyesi aynı zamanda memur olduğu 
için, kendisine bir görev verildiği vakit, onun hem 
yolluğu, hem de ikâmet masrafı verilir. Arkadaşlar 
başından geçenleri anlattılar, benim de başımdan geç
ti; Istanbul-'Yeşilköy'de «Tüketiciyi fKoruma Sem-
pozyomu» vardı, beni vazifelendirmişlerdi. İki haf
ta kaldım, Yargıtay görevlendirdiği için yol masrafı
mı verdikleri gibi, oradaki ikâmet masrafımı da ver
diler. Ama bu, birinci sınıf devlet memuru ne alıyor
sa onun üzerinden... 

Buradaki kasıt şu: Kendi isteği ile gidecek, kon
ferans var. Yargıtay görevlendirmiyor ama, istanbul» 
da, izmir'de bir konferans, bir kongre var, gitmek 
istiyor, kendi isteğiyle, görevlendirilmeden. 10 ikinci 
fıkra Ibunun için konmuş, «(Kendi isteğiyle yurt dışın
da, yurt içinde...» 
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ORGENERAL NECİP TORUMTAY (Millî Gü
venlik Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı) — O baş
ka davet edildikleri takdirde... 

FÎRUZ ÇİLÎNGİROÖLU (Cumhuriyet (Başsav
cısı) — Hayır, şahsen davet ediliyor ama, Yargıtay 
kendisine böyle bir görev vermiyor, davet ediliyor. 
(Bir de davet edilmiyor ama, kendisi isterse, Başkan
lar Kurulu da müsaade ederse kendi isteğiyle gitsin, 
bir nevi izin oluyor. 

ORGENERAL NECİP TORUMTAY, (JM-illî Gü
venlik Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı) — Zaten 
sonda, «izin verilebilir» ifadesi var. 

EİRlUZ ÇÎLİNGİROĞLU (Cumhuriyet Başsav
cısı) — Ama görevlendirirse o davet üzerine, zaten 
o görev yolluğunu, her şeyini .verir. 

'BAŞKAN — İyi ama Turgut Beyin .söylediğine 
ne diyelim? 

FÎRUZ ÇİLİNGtROĞLU (Cumhuriyet Başsav
cısı) — Herhalde Yargıtay görevlen'dirmedi. 

BAŞKAN — Buyurun. 
HAVA HÂiKtilM ALBAY ZFJKİt GÜNGÖR 

(Adalet ıKomisyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşka
nım, Danıştay Kanununu çıkarırken de bunu uzun 
uzun tartışmıştık. Başkanın da söylediği gibi, iki hu
sus var: iBir, görevlendirme, bir de izin verme. Bu o 
zaman şunun için konmuştu: Kendi kendini davet et
tiriyor ve gitmek istiyor. Başkanlar (Kurulu görevlen
dirmek istiyorsa görev harcırahını veriyor. Burada 
bahsedilen görev değil, izin; izin alıp, kendi kendini 
davet ettiriyor. Görevlendirdiği takdirde zaten harcı
rahını alıyor. 

'BAŞKAN — Birinci fıkraya göre zaten veriyor. 

HAVA HÂKİM ALBAY ZEKÎ GÜNGÖR 
(Adalet Komisyonu Üyesi) — Görevlendirince veri
yoruz. Bu görevlendirme değil, davet almış veya ken
disi Başkanın söylediği gibi - katılmayı arzu ediyor, 
ı«Müsaade ederseniz ben gideceğim» diyor, izlin isti
yor. O izni (Başkanlar 'Kurulu veriyor. 

Arz ederim. 
BALKAN — Danıştay .Kanununa da koyduk... 
HAVA HÂKİM ALBAY ZEKÎ GÜNGÖR 

(Adalet Komisyonu Üyesi) — Danıştay Kanununda 
da aynen var. 

BAŞKAN — Danıştay Kanununda da aynısını 
koyduk; o zaman mesele yok. 

Son düzenlediğimiz şekliyle 62 inci maddeyi oku
tuyorum: 

«•Meslekî İnceleme ve Görevlendirme : 
MADDE Gl. — Yargıtay Birinci Başkanı, baş-

kanvekiileri, daire Başkanları ve üyeleri ile Yargı
tay Cumhuriyet Başsavcısı ve Yargıtay Cumhuriye 
Başsaveıvekili, meslekî incelemelerde bulunmak için 
aylık ve ödenekleri, gerçek yol giderleri ve gündelik
leri verilmek ve bir yılı geçmemek üzere Birinci (Baş
kanlık Kurulu kararı ile dış ülkelere gönderilebilir. 
Bu amaçla Yargıtay bütçesine her yıl yeteri kadar öde
nek konulur. Yargıtay meslek mensuplarına yolluk 
almaksızın yurt içinde ve dışında kongre, konferans, 
seminer ve benzeri bilimsel toplantılara katılmaları
na, bu toplantılarda Türkiye'yi temsil ötmelerine ve 
bilimsel araştırma ve inceleme yapmalarına Birinci 
Başkanlık...» 

BAlŞ|KIA(N — «Türkiye'yi temsil etmelerine...» kıs
mını silelim, onu çıkardık. «Birinci fıkrada sayılan
ların» dan itibaren okutuyorum: 

«Birinci fıkı ada sayılandın, yolluk almaksızın 
yurt içinde ve dışında kongre, konferans, seminer ve 
benzeri bilimsel toplantılara katılmalarına, bu top
lantılarda bilimsel araştırma ve inceleme yapmaları
na Birinci Başkanlık Kurulunca izin verilebilir. 

Birinci fıkrada sayılanlar, ilmî araştırma ve ya
yımlarda bulunabilirler. Esas görevleri yanında Birin
ci Başkanlık Kurulu kararıyla Yükseköğretim ku
rumlarında konferans verebilirler.» 

ORGENERAL (NURETTİN ORSÎN — Kapalı 
geçti. 

BAŞIKAİN — «Birinci fıkrada yazılanların kendi 
istekleriyle yolluk almaksızın yurt içinde ve dışında..» 
kısmı vardı, orada okunmadı. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Şu hususu ila
ve etmemiz lazım mı? «IBu suretle dış ülkelere gön
derileceklerin nitelikleri ve düzenleme usulleri için 
yönetmelikle düzenlenir» 

BİAİŞKAfN — O burada var. 
ORHAN DÜLGERLER (Kanunlar Müdürü) — 

3 üncü fıkrayı metinden okusak daha iyi olacak efen
dim. 

BAŞKAN — Oturuma 10 dakika ara vereceğim. 
Bu arada bunu düzenleyin ve metne, «Bu suretle dış 
ülkelere gönderileceklerin nitelikleri ve düzenleme 
usulleri iç yönetmelikle düzenlenir» ifadesini koyun. 

Bir de ikinci fıkraya «Kendi istekleriyle» kısmını 
koyun. 

19.15'te toplanmak üzere birleşime ara veriyorum. 
Kapanma Saati : 19.05 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati : 19.25 

BAŞKAN : Orgeneral Kenan EVREN (Cumhurbaşkana, Geıueûkurmay ve Millî Güvenlik Konseyi Başkanı) 
ÜYELER : Orgeneral NunelMn ERSİN (K. K. K. ve Mili Güvenlik Konseyi Üyesi) 

Orgeneral Tahsin ŞAHÎNKAYA (Hv. K. K. ve Millî Güvenlik Konseyli Üyesi) 
Oranıiral Nejat TÜMER (Dz. K. K. ve Mitti Güvenlik Konseyi Üyesi) 

Orgeneral Sedat CELASUN (J. Gn. K. ve Milîî Güvenlik Konseyi Üyesi) 

BAŞKAN — Üçüncü oturumu açıyorum! 

II. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 

2. — 1730 Sayılı Yargıtay Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Ek ve Ge
çici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısının 
Danışma Meclisince Kabul Olunan Metni ve Milli 
Güvenlik Konseyi Adalet Komisyonu Raporu. (D. 
Meclisi : 1/10; M. G. Konseyi : 1/363) (D. Meclisi 
S. Sayısı. : 87: M. G. Konseyi S. Sayısı : 394 ve 394'e 
1 inci Ek) (Devam). 

'BAŞKAN — 62 nci maddenin yeniden düzenlen
mesi yapıldı mı? 

KEMALETTİN ALlKÂŞÎFOĞıLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Yapıldı, bir metin olarak hazır
landı Sayın Cumhurbaşkanım. 

BAŞKAN — 62 nci maddeyi yeni düzenlenmiş 
şekliyle okutuyorum: 

MADDE 62. — Yargıtay Birinci Başkanı, başkan-
vekilleri, daire başkanları ve üyeleri ile Yargıtay 
Cumhuriyet Başsavcısı ve Yargıtay Cumhuriyet Baş-
savcıvekili, meslekî incelemelerde bulunmak için bir 
yılı geçmemek kaydıyla kongre, konferans, seminer 
ve (benzeri toplantılara katılmak üzere gerekli süre 
kadar aylık ve ödenekleri, gerçek yol giderleri ve gün
delikleri verilmek üzere Birinci Başkanlık Kurulu ka
rarı ile dış ülkelere gönderilebilir. Bu amaçla Yar
gıtay bütçesine her yıl yeteri kadar ödenek konur. Bu 
suretle dış ülkelere ıgönderileceklerin nitelikleri ve 
belirlenme usulleri îçyönetmelikle düzenlentir. 

Birinci fıkrada sayılanların, kendi istekleri olmak 
kaydıyla ve yolluk almaksızın yurt içinde ve dışında 
davet edildikleri kongre, konferans, seminer ve ben
zeri bilimsel toplantılara katılmalarına ve bu suretle 
bilimsel araştırma ve inceleme yapmalarına Birinci 
Başkanlık ıKurulunca izin verilebilir. 

Birinci fıkrada sayılanlar, ilmî araştırma ve ya-
yınlarda bulunabilirler. Esas görevleri yanında Bi
rinci Başkanlık Kurulu kararıyla yükseköğretim ku
rumlarında konferans verebilirler.» 

DBVİRIŞ TURHAN (Yargıtay Başkanı) — Sa
yın Cumhurbaşkanım, iki defa «...istekleri kaydıyla» 
geçti, «ıfstekleri halinde» diyemez miyiz? 

BAŞKAN — Olur, «istekleri halinde» diyebili
riz. 

O zaman ikinci fıkrayı yeniden okutuyorum: 
«Birinci fıkrada sayılanların istekleri halinde yol

luk almaksızın yurt içinde ve dışında davet edildikleri 
kongre, konferans, seminer ve benzeri bilimsel top
lantılara katılmalarına ve bu suretle bilimsel araştır
ma ve inceleme yapmalarına ıBirinci Başkanlık Ku
rulunca izin verilebilir» 

BAŞKAN — Tamam. 
Bu son okunan şekil üzerinde başka söz almak is

teyen var mı? yok. 
62 nci maddenin son okunan şeklini oylarınıza 

sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

63 üncü maddeyi okutuyorum: 
Başkanların, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının 

ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekilinlin Bu Sıfat
larının Sona Ermesi : 

MADDE 63. — Birinci Başkan, birinci başkan-
vekilleri, daire başkanları, Yargıtay Cumhuriyet Baş
savcısı ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili gö
revle ayrılma halleri ile adlî ara verme, yıllık ve ma
zeret izinleri dışında bir yıl içinde aralıksız altı ay 
veya bir seçim döneminde seçildiği günden itibaren 
toplam bir yıl görev yapamazlarda bu görevlerinden 
çekilmiş sayılırlar. Ancak, Yargıtay üyeliği görevleri 
devam eder. 
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Seçimle gelinen görevlerden ayrılma açıkça bildi- I 
rümedikçe Yargıtay üyeliği görevini sona erdirmez. 

BAŞKAN — Son fıkrada, «Seçimle gelinen gö
revlerden ayrılma açıkça 'bildirilmedikçe Yargıtay 
üyeliği görevini sona erdirmez» deniyor; ne demek
tir bu? 

Buyurun. 
TURGUT UYGUR (Adalet Komisyonu Üyesi -

Yargıtay Temsilcisi) — Sayın Cumhurbaşkanım, bir 
başkan, bir daire başkanı, başkanlıktan istifa etti
ğinde, üyelik görevi devam eder anlamında. 

BAŞKAN — Yani, başkanlıktan istifa eder, ama 
üyeliği devam eder. 

TURGUT UYGUR (Adalet Komisyonu Üyesi -
Yargıtay Temsilcisi) — Tabiî, üyeliği devam eder. 

BAŞKAN — Bu birinci fıkrada 6 ay gelmemesi 
hastalık hali filan mı oluyor? 

TURGUT UYGUR (Adalet Komisyonu Üyesi -
Yargıtay Temsilcisi) — Evet efendim, bir uygulama 
oldu, uzun süre hasta oldu Sayın Başkan, göreve 
gelemedi; ama başkanlık görevini de bırakmadı. Bu 
tabiî işlerini aksattı, bunu önleme'k için böyle bir 
hüküm getirmek ihtiyacını duyduk. 

BAŞKAN — Ya-6 ay olacak veya seçim döne
mi içinde bir yıl. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YN AK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Aslında 
son fıkraya gerek yok; ama böyle bir açıklık getire
lim istediler; çünkü, başkanlıktan ayrılan kimsenin 
üyeliği devam eder, lüzum yok. 

BAŞKAN — Devam eder tabiî, neyse o daha 
açıklık getirmiş. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Bir yıl için
de 6 ay fazla olmuyor mu? 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Bir yıl 
içinde 6 ay; bir seçim döneminde 4 yıl olduğu için, 
1 sene gelemeyen kişinin başkanlık görevi sonla eri
yor. 

Evet, 6 ay fazla gelebiliyor tabiî ama... 
BAŞKAN — Bir seçim dönemi 4 yıl;. 4 yılda 1; 

dörtte birini kabul ediyoruz. Bir yılın dörtte biri 3 
ay eder; izin hariç bu süre içinde, 1,5 ay daha ko
yarsak o takdirde 4,5 ay eder. 

KEMALETTİN ALİKÂŞÎFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — izinle birlikte 7 ay 15 gün 
eder efendim. 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — Te
davisi sırasında istirahat almışsa?.,. 

I BAŞKAN — Hayır, o zaten istirahat almışsa, 
hastanede tedavi ediliyorsa, 6 ay gelememişse, has
talık da dahil... 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — «Yıl
lık ve mazeret izinleri» diyor. 

BAŞKAN — Onlar hariç, onun dışında. 
Bir senenin dörtte biri kabul ettiğimize göre 3 

ay; ama 4 ay da diyebiliriz. 
HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkam) — Aslında 
45 gün yıllık tatilleri var, 15 gün de mazeret izni 
alırlar 2 ay; 6 ay da buradan alırlarsa.. . 

BAŞKAN — 4 ay süre tanırsak, hepsi 6 ay 
olur. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Eskiden 
böyle bir sistemleri yokmuş, devam edermiş. 

BAŞKAN — O «6 ay»ı «4 ay» olarak düzelte
lim; 2 ay süreyi de ekledik mi yekûnu 6 ay eder. 

63 üncü madde üzerinde başka söz isteyen var 
mı? Yoktur. 

6 ayı, 4 ay olarak düzeltilmiş şekliyle 63 üncü 
maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

64 üncü miaddeyi okuyunuz. 
Özlük İşleri : 
MADDE 64. — Yargıtay Birinci Başkanı, baş-

kanvekilleri, daire başkanları ve üyeleri ile Yargıtay 
Cumhuriyet Başsavcısı ve Yargıtay Cumhuriyet Baş-
savcıvekili ile tetkik hâkimleri ve Yargıtay Cumhu
riyet başsavcıyardımcılarınm bu Kanunda belirtilen
lerin dışındaki özlük işleri ve halkları Hâkimler ve 
Savcılar Yüksek Kurulu tarafından yerime getirilir. 

BAŞKAN — 64 üncü madde üzerinde söz al
mak isteyen var mı? Yoktur. 

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

65 inci maddeyi okuyunuz. 
Onur Günü : 
MADDE 65. — Her yılın temmuz ayının birinci 

günü Yargıtay onur günüdür. 
O dönem içinde emekliye ayrılmış olan Yargıtay 

Birinci Başkanı, haşkanvekilleri, daire başkanları ve 
üyeleri ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Yar
gıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili onuruna Birinci 
Başkanlıkça tensip edilecek yerde düzenlenecek ge
cede kendilerine törenle onur belgesi ile geçmiş hiz
metlerinin onurunu simgeleyen birer armağan veri
lir. 
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Bu amaçla yapılacak tören ile armağanların gi- t 
derini karşılamak üzere her yıl Yargıtay bütçesine I 
yeterli ödenek konulur. 

BAŞKAN — Bu armağan, şilt gibi bir şey her
halde değil mi? 

DERVİŞ TURHAN (Yargıtay Başkanı) — Pla
ket veriliyor her yıl; bu, eskiden de vardı efendim. 

BAŞKAN — 1 Temmuzda mı yapılıyordu? 
DERVİŞ TURHAN ((Yargıtay Başkanı) — 1 Tem

muzda efendim. Eskiden 13 Temmuzda idi; bu 13 
günlük fark geçen yıldan itibaren kalktığı için, ar
tık 1 Temmuzda yapılıyor. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNıAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Emekli 
Sandığı Kanununa paralel bir hüküm efendim. 

BAŞKAN — 65 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yoktur. i 

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

66 ncı maddeyi okuyunuz. 
Kıyafet : 

MADDE 66. — Yargıtay Birinci Başkanı, başkan-
vekilleri daire başkanları ve üyeleri ile Yargıtay 
Cumhuriyet Başsavcısı ve Yargıtay Cumhuriyet 
Başsavcıvekilinin duruşmalarda ve törenlerde giye
cekleri ve Yargıtayca sağlanacak resmî kıyfetlerin 
Özellikleri ve şekilleri Yargıtay İçyönetmelıiği ile dü- ' 
zenlenir. 

'BAŞKAN — 66 ncı madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yoktur. 

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

67 nci maddeyi okuyunuz. 
Yol Giderleri, Tazminatlar ve Gündelikler : 
IMADDE 67. — Yargıtay Birinci Başkanı, baş

kan vekilleri, daire başkanları ve üyeleri ile Yargı
tay Cumhuriyet Başsavcısı, Yargıtay Cumhuriyet 
Başsavcıvekili ile Yargıtayda görevli tetkik hâkimleri 
ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Başyardımcısı, 
Yargıtay Cumhuriyet başsavcıyardımcılarından keşif, 
bilirkişi incelemesi veya delillerin tespiti ve soruş
turma için görevlendirilenlere gerçek yol (giderleri ile 
görevde geçen günler için net aylık tutarlarının otuz
da biri oranında gündelik verilir. Bu gündelikler, zo- I 
runlu giderleri karşılamazsa, aradaki fark belgelere I 
dayalı olmak şartı ile ayrıca ödenir. Ancak, bu su
retle yapılacak ödemeler, gündeliklerin yüzde ellisini 
geçemez. I 

BAŞKAN — Eskiden de böyle değil miydi? j 
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FÎRUZ ÇİLİNGİROĞLU (Cumhuriyet Başsav
cısı) — Yoktu efendim. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
iKAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Danış-
taydaki tetkik hâkimlerine ve savcılara konuldu, ona 
paralel olarak düzenlendi efendim. 

Burada çok özür dilerim, Danıştaydan gelen me
tinde; Danıştayda savcı yardımcılarının, partilerin 
denetim ve gözetimi ile ilgili görevlendirilmeleri ha
linde Adalet Bakanlığı müfettişleri gibi tazminat 
almaları da öngörülüyor ve onların yevmiyelerine 
tabi tutulmaları düşünülüyor idi. Biz Komisyonu
muzda bunu uygun bulmadık, Sanıyorum Sayın Baş
savcı bu konuda söz alacaklardır. 

HAVA HÂKİM ALBAY ZEKİ GÜNGÖR (Ada
let Komisyonu Üyesi) — Yargıtay; Danıştay değil 
efendim. 

BAŞKAN — «Danıştay» dediniz siz de... 
HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Adalet 'Komisyonu Başkanı) — Hayır 
efendim, bu madde iDanıştaydaki metnin aynı ola
rak oraya monte edilmiş. Ancak, Yargıtay bize par
tilerin denetim ve gözetimiyle ilgili ve partiler hak
kında soruşturma yapacak savcı yardımcıları için 
Adalet Bakanlığı müfettişleri gibi tazminat almala
rını da ayrıca öngördüğünü ifade etti, Ibiz Komis
yon olarak konuyu benimsedik. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Buraya mı konulmuş? 
HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Koy
mak arzu ettiler efendim. 

BAŞKAN — Yalnız onu Ibiz «Partiler Kanunun» 
da da görüştük; o takdirde onların eline geçen para, 
Cumhuriyet Başsavcısının, hatta Yangıtay Başkanı
nın eline geçecek parayı geçer. Çünkü, onlar hariç 
demişler; yani Cumhuriyet Başsavcısı, Başsavcıvekili 
bunlar hariç, diğerlerine vermiş; onlar, hem günde
lik alacak, hem de müfettişlerin almakta olduğu her 
günkü tazminatı alacak. Bunun ikisiyle 'bir de maaşı 
birleştirirseniz, onların alacağı maaş sizin ve Yargıtay 
Başkanının maaşını geçer. 

FİRUZ ÇİLİNGİROĞLU (Cumhuriyet Başsav
cısı) — Sayın Cumhurbaşkanım, yalnız metin öyle 
değil, «Partiler Kanunu»a konan metin şöyle; «göre
ve çıktıkları vakit.» Zaten şimdiden Siyasî Partiler 
(Kanununu da aldım, bizim Başsavcılığın düzenleme
sini de yaptık, bir büro kurmamız gerekiyor siyasî 
partiler bürosu olarak. Orada mesela sicil, denetle
me ve inceleme, soruşturma gibi kısımlar olacak. 
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BAŞKfAN — Olacak tabiî, bir şey kurulacak, bü- I 
yük bir vazife o. I 

PİlRUZ ÇÎLİNGİROĞLU (Cumhuriyet Başsavcı
sı) — Bunun için soruşturmaya gidecek savcı yardım- I 
cısı, müfettişler gibi, onların hak ve vecibelerine sa- I 
hip olursa, ki kanunla konulan devamlı değildir, se- I 
yahate çıktığı vakit alacaktır. Seyahate gitse de, git- I 
meşe de veriyorlar, ki, bu daha iyi, daha doğru. I 

BAŞKAN — Buraya koymayalım onu; onu orada I 
konuşuruz. I 

FÎRUZ ÇİLtNGlROĞLU (Cumhuriyet Başsav
cısı) — Buraya koymadık efendim. I 

Yalnız burada bir hususu arz etmek istiyorum. I 
Bu tabiî yalnız savcı yardımcıları için değil, ileride I 
soruşturma yapmak için tetkik hâkimleri falan gide- I 
cek. Metinde «net aylığının» tabiri var. Şimdi bu 
net aylığı belirlemek zorunlu sanıyorum. Çünkü, ay- I 
lık ve ödenek, maaş ve ödenek; hâkim, maaş ve öde- I 
nek alır. Net aylık, eğer eline geçen maaş ve ödeneği 
kapsıyor ise o zaman iyi, yok eğer kapsamıyor ise, I 
yalnız maaşı kapsıyor ise net aylık tabiri, o zaman I 
çok düşük olur. • I 

BAŞKAN — Hangisi o sizin söylediğiniz, en son I 
fıkra mı? J 

FÎRUZ ÇÎLİNGİROĞLU (Cumhuriyet Başsav
cısı) — «Net aylık tutarının 30'da l'ini...» 

BAŞKAN — Ama devam ediyor; «... bu günde
likler zorunlu giderleri karşılamazsa aradaki fark ay
rıca ödenir» diyor. 

HÂKÎM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Cumhurbaşkanım, Sayın Başsavcı diyorlar ki; «net 
aylık» deyiminde tazminat ve aile yardımı hariçtir. 

BAŞKAN — Tabiî, hariçtir. 
Ne kadar olur o 30'da l'i? 
KEMALETTÎN ALİKÂŞİFOĞLU (Adalet Ba

kanlığı Temsilcisi) — Arz edeyim efendim. 
1 inci derecenin son kademesi, «aylık» deyimi, 

hâkim ve savcılar için ek göstergeleri de kapsamak 
suretiyle değerlendirilir; ödenek bunun dışındadır. O 
zaman 1 inci derecenin son kademesi 1 400; 600 ek 
göstergesi vardır, 2 000. Bunu 34 ile çarptığımız za
man 68 000 eder; bunun 30'da l'i 2 200 küsur lira 
eder efendim. 

BAŞKAN — Ama net değil ki, brüttür o. Orada 
«net» diyor. 

FİRUZ ÇİLtNGlROĞLU (Cumhuriyet Başsav
cısı) — 40 000 lira falan ediyor. j 
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KEMALETTÎN ALİKÂŞİFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Eline geçen para, tabiî en baş
ta 68 000 lira % 36 vergiye tabi, % 36'sı vergiye 
gider 1 milyonu geçmediği için, 40 000'in 1/30'u bin 
küsur lira eder. 

BAŞKAN — Bin küsur lira büyük bir fark de-
ğil. 

FÎRUZ ÇÎLİNGİROĞLU (Cumhuriyet Başsav
cısı) — Şimdi, eğer buraya «Maaş ve ödenek dahil
dir, bunların toplamıdır» şeklinde bir açıklık getiril
se, eline geçen, net 70 000'den aşağı olmaz. 

BAŞKAN — «Eline geçenin» demek mi lazım? 
FÎRUZ ÇÎLİNGİROĞLU (Cumhuriyet Başsav

cısı) — Evet, «Eline geçenin» denebilirse o vakit 
eline geçen 70 000 liradan aşağı olmaz. 

BAŞKAN — Eskiden ne kadar alıyordu? 
FÎRUZ ÇÎLİNGİROĞLU (Cumhuriyet Başsav

cısı) — Hiç almıyordu efendim, bu yoktu, memur 
yolluğu alıyordu, yani 657 sayılı Yasaya göre verilen 
ne ise onu alıyordu. 

BAŞKAN — Şimdi 1 inci derecede bir memur 
ne alıyor? 

KEMALETTÎN ALİKÂŞİFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — 1 inci derecenin harcırahı 1 100 
liradır efendim. Onun için bu bir farklılık göster
miyor yani. 

BAŞKAN — Tabiî 40 000'in 1/30'u 1 300 lira 
eder, yani 200 lira bir fark ediyor. 

FİRUZ ÇÎLİNGİROĞLU (Cumhuriyet Başsav
cısı) — Otelde dahi kalamaz efendim. Buraya eğer 
biz, «Ücret ve ödenek dahil, eline geçen para» şek
linde bir not koyabilirsek daha iyi olur. 

BAŞKAN — Hayır, «Brüt maaşının» desek, o 
da kâfi gelir sanırım. Çünkü 68 000 liranınki 2 200 
lira eder. Ötekileri koymamak lazım, çünkü hiçbir 
kanunda yok o husus. 

FİRUZ ÇÎLİNGİROĞLU (Cumhuriyet Başsav
cısı) — Yalnız vergi kesilmesin efendim. 

BAŞKAN — «Brüt aylık tutarlarını» demek la
zım. Net aylık üzerinden hesap biraz zor olur za
ten. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — «Öde
nekleri» denilse? 

BAŞKAN — Ödenekleri koymadık, onları koy
madık da «Ek göstergeler dahil» dedik. 
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HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — «Aylık
larının brüt tutarlarının 1/30'u» şeklinde olabilir./ 

FÎRUZ ÇİLtNGİROĞLU (Cumhuriyet Başsav
cısı) — «Ek göstergeler de dahildir» diyelim. 

BAŞKAN — Şimdi, «Görevde geçen günler için 
ek gösterge dahil brüt aylık tutarlarının 1/30'u ora
nında gündelik verilir» şeklinde olacak. 

Onu bu şekliyle bir kere daha okutuyorum : 

MADDE 67. — Yargıtay Birinci Başkanı, baş-
kanvekilleri, daire başkanları ve üyeleri ile Yargıtay 
Cumhuriyet Başsavcısı, Yargıtay Cumhuriyet Baş-
savcıvekili ile Yargıtayda görevli tetkik hâkimleri ve 
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Başyardımcısı, Yar
gıtay Cumhuriyet başsavcı başyardımcılarından ke
şif, bilirkişi incelemesi veya delillerin tespiti ve so
ruşturma için görevlendirilenlere gerçek yol giderle
ri ile görevde geçen günler için ek gösterge dahil 
brüt aylık tutarlarının 1/30'u oranında gündelik ve
rilir. Bu gündelikler ,zorunlu giderleri karşılamazsa, 
aradaki fark belgelere dayalı olmak şartı ile ayrıca 
ödenir. Ancak, bu suretle yapılacak ödemeler, günde
liklerin yüzde ellisini geçemez. 

BAŞKAN — Yani, o ilave olanlar?.. 
FÎRUZ ÇİLÎNGÎROĞLU (Cumhuriyet Başsav

cısı) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Yani 2 000 lira tutuyorsa, bunun 

1 000'ini geçemez şeklinde oluyor?. 
FİRUZ ÇİLtNGİROĞLU (Cumhuriyet Başsav

cısı) — Evet, Sayın Cumhurbaşkanım. 
BAŞKAN — Evet, maddenin bu son şekli üze

rinde konuşmak isteyen var mı? 
FİRUZ ÇİLtNGİROĞLU (Cumhuriyet Başsav

cısı) — Var Sayın Cumhurbaşkanım. 
BAŞKAN — Buyurun. 
FİRUZ ÇİLtNGİROĞLU (Cumhuriyet Başsav

cısı) — Efendim, bu harcamalar belgelenirse kendisi
ne bunun yarısı nispetinde ödeme yapılacaktır. Bun
lar belgelendiğine göre neden % 50'sini geçmesin, 
yani birazını kendisi cebinden mi versin? 

BAŞKAN — Efendim, en lüks yerde kalır da 
onun için. Mesela, İstanbul'a gittiğinde Hilton Ote
linde kalır, onun için koymuşlardır onu herhalde. Ve
yahut otobüsle gitmek varken taksiyle gider ve ondan 
bir makbuz alır. 

67 nci madde üzerinde başka söz almak isteyen?.. 
Yoktur. 

Maddeyi oyluyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

J Geçici madde l'i okutuyorum efendim. 
DOKUZUNCU BÖLÜM 

I Geçici Hükümler 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunun yürürlüğe 
I girdiği tarihte Yargıtay Birinci Başkanı, birinci baş-

kanvekilleri, daire başkanları, Yargıtay Cumhuriyet 
Başsavcısı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili bu-

I lunanların bu görevleri seçildikleri tarihten itibaren 
dört yıllık süreleri doluncaya kadar devam eder. 

BAŞKAN — Geçici madde 1 üzerinde söz almak 
I isteyen var mı efendim? Yoktur. 
j Maddeyi oyluyorum. Kabul edenler... Etmeyen-
I 1er... Kabul edilmiştir. 
I Geçici madde 2'yi okutuyorum. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihte Yargıtay üyelerinin bulundukları daire
lerdeki görevleri devam eder. 

BAŞKAN — Geçici 2 nci madde üzerinde söz al
mak isteyen?.. Yoktur. 

Maddeyi oyluyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Geçici madde 3'ü okutuyorum. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Birinci Başkanlık Kuru
lunun asıl ve yedek üyelerinin Yargıtay Büyük Ge
nel Kurulunca ve Yönetim Kurulunun Yargıtay 
Cumhuriyet Başsavcısı ve Genel Sekreter dışında ka-

I lan asıl ve yedek üyelerinin Başkanlar Kurulunca se
çimleri, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itiba
ren bir ay içinde yapılır. Ancak, bu seçimler yapılın
caya kadar Birinci Başkanlık Divanı ile Yönetim Ku
rulunun görevleri devam eder. 

BAŞKAN — Geçici 3 üncü madde üzerinde söz 
almak isteyen?.. Yoktur. 

Maddeyi oyluyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Geçici madde 4'ü okutuyorum. 
GEÇİCİ MADDE 4. — Birinci Başkanlık Kuru

lunca, Yayın Kurulu üyeleri ile Tasnif Kurulu Baş
kanının seçimleri, bu Kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihten itibaren iki ay içinde yapılır. Ancak, bu seçim
ler yapılıncaya kadar yayın, özetleme ve tasnif iş
leri ile görevlendirilmiş bulunanların bu görevleri de
vam eder. 

BAŞKAN — Geçici 4 üncü madde üzerinde söz 
almak isteyen?.. Yoktur. 

Maddeyi oyluyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Geçici madde 5'i okutuyorum. 
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GEÇİCİ MADDE 5. — Bu Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihte görevleri ve iş bölümü değiştirilen dai
relere gelmiş olan işler, eski dairelerince incelenip 
karara bağlanır. Bu işlere ait tavzih ve karar düzelt
me istekleri de bu dairelerce incelenip sunuçlandı-
rılır. 

BAŞKAN — Geçici madde 5 üzerinde söz almak 
isteyen?.. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Cumhurbaşkanım, tutanağa geçmesi bakımından arz 
ediyorum. 

Bu, 14 üncü maddeyle bağlantılı, çünkü bazı dai
relerin görevleri değiştirildi; fakat dosyalar devam et
sin, devretmesinler. 

BAŞKAN — Başka söz almak isteyen var mı efen
dim? Yoktur. 

Geçici madde 5'i oyluyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici madde 6'yı okutuyorum. 
GEÇİCİ MADDE 6. — Bu Kanunun yürürlüğe 

girdiği tarihte Yargıtayda tetkik hâkimi ve Yargıtay 
Cumhuriyet Başsavcıyardımcısı olarak görev yapmak
ta bulunanlar için 36 ve 37 nci maddelerde öngörü
len beş yıl fiilen meslekte çalışmış cima şartı aran
maz. 

BAŞKAN — Geçici madde 6 üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yoktur. 

Maddeyi oyluyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Geçici madde 7'yi okutuyorum. 

GEÇİCt MADDE 7. — Bu Kanunda yapılması 
öngörülen yönetmelikler, kanunun yayımı tarihinden 
itibaren en geç üç ay içinde hazırlanarak yürürlüğe 
konur. Yeni yönetmelikler çıkarılıncaya kadar mev
cut yönetmeliklerin bu Kanuna aykırı olmayan hü
kümlerinin uygulanmasına devam olunur. 

BAŞKAN — Zaten orada muayyen bazı değişik
likler yapılacak, çünkü iç yönetmeliği var ve onda 
bazı değişiklikler yapılacak. Yani yeniden yazılacak 
değil herhalde?.. 

DERVİŞ TURHAN (Yargıtay Başkam) — Bu 
Kanuna paralel olarak bazı değişiklikler yapılacaktır 
efendim. 

BAŞKAN — Geçici 7 nci madde üzerinde söz al
mak isteyen?.. Yoktur. 

Maddeyi oyluyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Geçici madde 8'i okutuyorum. 
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GEÇİCİ MADDE 8. — Bu Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihte Yargıtayda görevli bulunan kalem şef
lerinin unvanı «Yazı işleri müdür yardımcısı» ola
rak değiştirilmiştir. 

Bu değişiklik sebebiyle ilgililerin yeniden atanma
ları gerekmez. 

Kalem şefi unvanı, bu Kanun ile yazı işleri mü
dür yardımcısı olarak değiştirilenlerin yeni unvanla
rı yan ödeme kararnamesinde yer alıncaya kadar, 
eski unvanları üzerinden yan ödeme almaya devam 
ederler. 

BAŞKAN — Geçici madde 8 üzerinde söz iste
yen?.. Yok. 

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

Geçici madde 9'u okutuyorum. 

GEÇİCİ MADDE 9. — Yargıtayın mevcut kad
rolarına : 

1. Bu Kanunla kurulan Eğitim ve Sosyal İşler 
Müdürlüğü için genel idare hizmetleri sınıfından; 

a) Eğitim ve Sosyal İşler Müdürü için bir adet 
birinci derece kadro, 

b) Eğitim ve Sosyal İşler Müdür Yardımcısı için 
bir adet ikinci derece kadro, 

c) Eğitim ve Sosyal İşler Müdürlüğü şefliği için 
bir adet üçüncü derece kadro, 

d) Eğitim ve Sosyal İşler Müdürlüğü memurlu
ğu için birer adet dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci 
derece kadrolar, 

2. Eğitim ve Sosyal İşler Müdürlüğü için yar
dımcı hizmetler sınıfından iki adet onüçüncü derece 
kadrolar, 

3. Sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri 
sınıfından bir adet birinci derece diş tabibi kadrosu, 

4. Yargıtay Yazı İşleri müdürlükleri için genel 
idare hizmetleri sınıfından onüç adet birinci derece, 
onüç adet de ikinci derece kadro, 

Eklenmiştir. 
BAŞKAN ,— Geçici madde 9 üzerinde söz iste

yen?.. 
Buyurun. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Cumhurbaşkanım, bu geçici madde 9'un 1 inci fıkra
sında; a) «Eğitim ve Sosyal İşler Müdürü için bir 
adet birinci derece kadro. 

b) Eğitim ve Sosyal İşler Müdür Yardımcısı 
için bir adet ikinci derece kadro, 
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c) Eğitim ve Sosyal İşler Müdürlüğü şefliği için ı 
bir adet üçüncü derece kadro» istiyorlar. 

Biz gerek Anayasa Mahkemesinde, gerekse Da-
nıştayda bu kadroları; «a) üçüncü derece, b) dör
düncü derece, c) beşinci derece» olarak belirlemiş
tik. 

Yargıtay, burada 2 üst dereceden kadro istiyor. 
Kendilerine sorduğumuzda; yazı işleri müdürle

rini yüksek tahsil yapmış olanlardan ve özellikle 
hukuk fakültesini bitirenlerden alacakları için, zaten 
657 sayılı Kanunun 43 üncü maddesiyle bunun 1 inci 
dereceye çıkma olanağı da mevcut olduğundan, bu 
dereceyi vermediklerinde de, yetişmiş elemanları kay
bettiklerinden söz ettiler. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Şimdi bu kadro var değil mi? 
DERVİŞ TURHAN (Yargıtay Başkanı) — Sa

yın Cumhurbaşkanım, bu kadro yoktu, yeni ilave 
ediliyor. Buradaki sosyal işler müdürlüğü yeni ihdas 
ediliyor. 

İzin verirseniz açıklamada bulunmak isti yorum. 
BAŞKAN — Buyurun. 
DERVİŞ TURHAN (Yargıtay Başkanı) — Sa

yın Cumhurbaşkanım, bu tasarının taslağı Yargıtay-
oa hazırlanıp, Danıştaydan ve Hükümetten geçmek 
suretiyle yüksek huzurunuza geldi. Yüksek huzuru
nuzda yapılan müzakerede; toplantıyı da açarken işa
ret buyurduğunuz gibi, dil yönünden birliği sağla
mak, yüksek mahkeme kanunları ve hükümıleri açı
sından uyum sağlamak gibi düşüncelerle Komisyo
na iade edildi. Komisyonda Sayın Komisyon Başka
nı ve üyelerinin katkısıyla bu tasarı daha mükemmel 
hale getirildi ve bu suretle Yargılayın daha düzenli 
ve verimli çalışması sağlanmış oldu. 

Bundan dolayı, Yüksek Konseye şükranlarımı 
arz ederim. 

Şimdi bu kadro yine Yargılayın düzenli ve ve
rimli çalışmasını sağlamak yönünden konulmuştur. 
Bizim yazı işlerıi müdürlerinin bir kısmı hukuk fa
kültesi mezunudur, hatta aralarında mastır yapanlar 
vardır. Yazı işleri müdürlerinin işleri çok ağırdır. 
Bir defa, Yaırgıtaya 1982 yılında 210 bin iş gelmiş
tir. Bazı dairelerde 10-15 bin davaya bakılmaktadır. 
Yazı işleri müdürü, daire başkanının sağ koludur ve 
tüm yazışmalar bu yazı işleri müdürünün sorumlulu
ğu altındadır. Yazı işleri müdürü avukatlarla müna
sebet halindedir, onlara fceltkiiklatları için dosyaları 
vermek gibi çok önemli görevi vardır. Hem, işi ağır, 
hem de kadro sırası geldiği zaman kadro yok dıiyb-
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ruz, 3 üncü derecede kalıyor. Bu suretle iyi eleman
lar Yargıtaydan ayrılıyor. Son zamanlarda da bu su
retle bir çok eleman kaybettik. 2 aya yakın bir za
man önce Birinci Başkanlık Yazı İşleri Müdürü ki, 
hukuk fakültesi mezunu idi, çok yetenekli bir ha
nımdı; kadro bulunmaması sebebiyle, yani 1 inci 
derece kadro olmaması sebebiyle Başbakanlığa git
ti. Böylece biz elemanlarımızı kaybediyoruz ve gün
den güne teşkilatımız zayıflıyor. Bu nedenlerle biz 
bu kadroları istiyoruz. 

BAŞKAN — Zaten şimdi birden bire 1 inci de
receden almayacaksınız. Kadro var, zamıan geçtikçe 
1 inoi dereceye kadar gelebilecek. 

DERVİŞ TURHAN (Yargıtay Başkanı) — İşte 
0 ümitle şimdi bekliyorlar. 

0 hanımın da 2 ay evvel ayrılmadan kadro sı
rası gelmemişti, fakat istikbalini düşünüyordu, hu
kuk fakültesi mezunu idi, işi de çok ağırdı; işi da
ha kolay, rahat olan yerler var ve kadro yüksek, 1 
inci derecede. 

Yargıtaydiaki elemanları kaçırmamak için bu 
kadroları talep ettik. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Cumburbaşkanım, biz Komisyon olarak katılıyoruz, 
orada vermediğimiz için... 

BAŞKAN — Hayır, zaten öyle kabul etmişsiniz 
ve buraya getirmişsiniz. 

Aradaki farkı söylemek istedim, biz de buna ka
tılıyoruz. 

DERVİŞ TURHAN (Yargıtay Başkanı) — Sa
yın Cumhurbaşkanım, bir konu daha var, doktor 
konusunda, daha önce geçmişti. 

1 inoi derece 2 kadro olması gerekir, çünkü dok
tor sayısını 4'e çıkardık. 

BAŞKAN — Birisi dişçi. 
DERVİŞ TURHAN (Yargıtay Başkanı) — 3 

adet uzman ve 1 adet de diş hekimi; 4 adet oluyor. 
BAŞKAN — «Sağlık hizmetleri sınıfından 1 adet 

1 inci derece... 
DERVİŞ TURHAN (Yargıtay Başkanı) — 2 

adet 1 inci derece olmak gerekiyor. Çünkü, 3 uzman 
ve 1 diş tabibi verilmişti, daha önceki fıkrada 

BAŞKAN — Bir noksanlık var burada. 
DERVİŞ TURHAN (Yargıtay Başkamı) — Arz 

edeyim efendim, 
Bizim 2 adet kadromuz var. 
BAŞKAN — Biliyorum, 2 addt kadro ve 1 ta

ne de sözleşmeli var, şimdi onu kadroya çeviriyo-
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ruz, 3 üncü derecede kalıyor. Bu suretle iyi eleman-
var, 4 adet oluyor. Burada yanlış yazılmış. 

DERVİŞ TURHAN (Yargıtay Başkanı) — 1 in-
oi derece 1 kadro denilmiş. 

BAŞKAN — «Sağlık hizmetleri ve yardımcı sağ
lık hizmetleri sınıfından 1 adet 1 inci derece diş ta
bibi kadrosu» denilmiş burada, olmaz, yanlış yazıl
mış. 

DERVİŞ TURHAN (Yargıtay Başkanı) — 2 
aldet 1 inci derece kadro denirse, o istenilen 'bir ki
şiye verilir; diş tabibine mi verilir, .sağlık müdürüne 
mi verilir, onu Yargıtayın takdirine bıra'kmak daha 
doğru olur. 

BAŞKAN — Diş tabibi, yardımcı sağlık hizmet
lerinden mi sayılır? 

HÂKtM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Sağlık 
hizmetlerine dahil yardımcı değil efendim.. 

BAŞKAN — «Yardımcı sağlık hizmetleri sını
fından» demişsiniz; niye koydunuz onu? 

HAVA HÂKtM ALBAY ZEKt GÜNGÖR 
(Adalet Komisyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşka
nım, Personel Kanununda öyle geçiyor. 

BAŞKAN — «Sağlık hizmetleri ve yardımcı sağ
lık hizmetleri» diye mi geçiyor? 

HAVA HÂKÎM ALBAY ZEKt GÜNGÖR 
(Adalet Komisyonu Üyesi) — Evet, öyle geçiyor. 

BAŞKAN — O zaman, «2 adet 1 inci derece 
'kadro». Diş tabibi demeye gerek yok orada, o sili
necek. 

Üçüncü fıkra; «Sağlık hizmetleri ve yardımcı 
'Sağlık hizmetleri sınıfından 2 adet 1 inci derecede 
kadro» şeklinde olacak. 

Maddeyi bu şekilde düzeltiniz. 
Geçici madde 9 üzerinde başka söz isteyen?.. 

Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
68 inci maddeyi okutuyorum : 

ONUNCU BÖLÜM 
Son Hükümler 

Kaldırılan Hükümler : 
MADDE 68. — 1730 sayılı Yargıtay Kanunu ile 

değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır. 
BAŞKAN — 68 inci madde üzerinde söz almak 

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

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

69 uncu maddeyi okutuyorum : 
Yürürlük : 
MADDE 69. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — 69 uncu madde üzerinde söz al

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

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
70 nci maddeyi okutuyorum : 
Yürütme : 
MADDE 70. — Bu Kanun hükümleririi Bakan

lar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — 70 nci madde üzerinde söz almak 

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

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

ORAMtRAL NEJAT TÜMER — Efendim, tü
münü oylamadan önce bir hususu öğrenmek istiyo
rum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
ORAMtRAL NEJAT TÜMER — Efendim, 54 

üncü maddenin son paragrafında; «Yasama Organı 
(komisyon ve genel kurullarında» diyor, bu Mecliste 
demek değil mü efendim? 

BAŞKAN — Evet. 
ORAMtRAL NEJAT TÜMER — «Yargıtayı...» 

'kelimesinden sonra bir virgül olmalsı lazım:, «... Yar
gıtayı, Birinci Başkanın görevlendireceği genel sek
reter veya yardımcısı temsil eder.» Yani, Meclis bu 
durumda Yargıtay Birinci Başkanını Meclise çağıra
maz mı veyahuit bulunduramaz mı? 

DERVİŞ TURHAN (Yargıtay Başkanı) — Sa
yın Cumhurbaşkanım, bu çok mühim bir konudur. 
Yargıtay 'Başkanı yıpranmasın; Mecliste ileri geri, 
fikirler, sürtüşmeler olur; bu suretle de Yüksek Yar
gı Organının Başkanı yıpranır. 

BAŞKAN —Evet. 
ORAMtRAL NEJAT TÜMER — Özellikle kon

muş bir maddedir. 

DERVtŞ TURHAN (Yargıtay Başkanı) — Evet 
efendim, özellikle 'konmuş, kendisi gitmesin de ge
nel sekreteri veya yardımcisı gitsin, gerekirse onlar, 
izahat versinler. 

BAŞKAN — Şimdiye kadar da öyle değil miydi? 
Yani, yargı organının başkanı, yasama oganında ku
rumunu hiç temsil etmedi mi? 
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DERVİŞ TURHAN (Yargıtay Başkanı) — Evet 
efendim, şimdiye kadar da öyleydi; Yargıtay Başkanı 
Yasama Organında kurumunu hiç temsil etmedi. 

HAVA HÂKİM ALBAY ZEKİ GÜNGÖR (Ada
let Komisyonu Üyesi) — Yalnız Adalet Bakanı tem
sil ediyordu. 

BAŞKAN — Adalet Bakanı temsil ediyordu öyle 
mi? 

HAVA HÂKİM ALBAY ZEKİ GÜNGÖR (Ada
let Komisyonu Üyesi) — Adalet Bakanı ve genel sek
reter temsil ediyordu. 

DERVİŞ TURHAN (Yargıtay Başkanı) — Lüzu
munda genel sekreter temsil ediyordu efendim. 

İzin verirseniz şimdi, bu konuyu açıklayayım. 
OR AMİR AL NEJAT TÜMER — Efendim, bu

rada «genel sekreter yardımcısı» ibaresi de var. 

BAŞKAN — Bakan bulunmayacak mı? 
KEMALETTİN ALİKÂŞİFOĞLU (Adalet Ba

kanlığı Temsilcisi) — Bakan metinden çıkartıldı. 
BAŞKAN — Hayır, Bakan da bulunabilir; bulu

namaz mı? 

ORHAN DÜLGERLER (Kanunlar Müdürü) — 
Metinde «Bakan» ibaresinin bulunmasına gerek yok
tur. Hükümeti temsilen - Yargıtay Birinci Başkanı da 
olsa - orada mutlaka bir bakan bulunması lazım. 

BAŞKAN — «Bakan» ibaresinin metinde bulun
masına" gerek yok, doğrudur; bakan Mecliste her za
man bulunabilir. 

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

Hayırlı, uğurlu olsun. 

DERVİŞ TURHAN (Yargıtay Başkanı) — Sağ-
olun, teşekkürlerimizi sunarız efendim. 

BAŞKAN — Gündemimize göre, görüşülecek 
başka konu bulunmadığından bilahara tespit edile
cek gün ve saatte toplanmak üzere birleşimi kapatı
yorum. 

Teşekkür ederim. 

Kapanma Saati : 20.02 
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MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ 
GÜNDEMİ 

130 UNCU BİRLEŞİM 

4 Şubat 1983 Cuma 

Saat : 14.00 
I. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 

1. — Rıdvan Karaköse, Cavit Karaköse ile Süley 
man Karaköse Haklarındaki ölüm Cezalarının Yeri
ne Getirilmesine Dair Başbakanlık Tezkeresi ile Da
nışma Meclisince Kabul Olunan Metin ve Millî Gü
venlik Konseyi Adalet Komisyonu Raporu. (D. Mec
lisi : 3/21; M. G. Konseyi : 3/280) (D. Meclisi S. Sa
yısı : 286; M. G. Konseyi S. Sayısı : 544) 

2. — 1730 Sayılı Yargıtay Kanununun Baza Mad
delerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Ek ve Ge
çici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısının 
Danışma Meclisince Kabul Olunan Metni ve Millî 
Güvenlik Konseyi Adalet Komisyonu Raporu. 
(D. Meclisi : 1/10; M. G. Konseyi : 1/363) (D. Mec
lisi S. Sayısı : 87; M. G. Konseyi S. Sayısı : 394 ve 
394'e 1 inci Ek) 

3. — Hâkimler ve Savcılar Kanunu Tasarısı. 
(1/262) 

4. — Sendikalar Kanunu Tasarısı. (1/235) 
5. — Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Ka

nunu Tasarısı. (1/236) 
6. — 1475 Sayılı İş Kanununun Bazı Maddeleri

nin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasansı. (1/269) 





MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 544 

Rıdvan Karaköse, Cavit Karaköse ile Süleyman Karaköse Hak
larındaki Ölüm Cezalarının Yerine Getirilmesine Dair Başbakan
lık Tezkeresi ile Danışma Meclisince Kabul Olunan Metin ve 
Millî Güvenlik Konseyi Adalet Komisyonu Raporu. (D. Meclisi : 

3 / 2 1 ; M. G. Konseyi : 3 /280) 
(D. Meclisi S. Sayısı : 286) 

T.C. 
Danışma Meclisi Başkanlığı 

Genel Sekreterliği 25 Ocak 1983 
Kanunlar Müdürlüğü : 06-134(3/21) 308 

Konu : ölüm Cezası 

MÎLLÎ GÜVENLIK KONSEYI GENEL SEKRETERLIĞINE 

Danışma Meclisi Genel Kurulunun 24 Ocak 1983 tarihli 46 ncı Birleşiminde görüşülerek işaret oyu ile 
kabul edilen, Rıdvan KARAKÖSE, Cavit KARAKÖSE ile Süleyman KARAKÖSE Haklarındaki ölüm 
Cezalarının Yerine Getirilmesine Dair Kanun Tasarısı ekte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 
Sadi IRMAK 

Danışma Meclisi Başkanı 

T. C. 
Başbakanlık 

Özlük ve Yazı İşleri 15 Haziran 1981 
Genel Müdürlüğü 
Sayı : 301-08201 

Konu : ölüm Cezasına Hükümlü 
Rıdvan KARAKÖSE, Cavit KARAKÖSE 
ve Süleyman KARAKÖSE 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Mevlüt ÇATAL ile Nafia ÇATAL'ı kan gütme saiki ile ve taammüden öldürmek ve 6136 sayılı yasaya 
aykırı hareket etmek suçlarından sanıklar Konya Ilgın ilçesi Merkez Geçit Köyü Hane No: 37, Cilt No: 33, 
Sahife No: 66 da nüfusa kayıtlı Bayram oğlu Emine'den olma 2.3.1946 doğumlu Rıdvan KARAKÖSE; 
Konya-Ilgın ilçesi Merkez Geçit Köyü hane No: 37, Cilt No: 33 ve Sahife No: 66 da nüfusa kayıtlı Bay
ram oğlu Emine'den olma 1.2.1952 doğumlu Cavit KARAKÖSE ile Konya-Ugm ilçesi Merkez Geçit 
Köyü hane No : 37, Sahife No: 125 ve Cilt No: 25 de nüfusa kayıtlı Bayram Oğlu Emine'den olma 
1.6.1940 doğumlu Süleyman KARAKÖSE'nin, T.C.K. nun 64. maddesi delaletiyle 450/4-10, 59, 450/4-10, 59 
ve 6136 sayılı yasamn 13 ve T.C.K. nun 59. maddeleri ile aynı Kanunun 70, 74 ve 75/2. maddeleri uyarınca 
içtimaen ve neticeten ölüm cezası ve 10'ar ay hapis ve 416'şar lira ağır para cezasıyla mahkûmiyetlerine 
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dair, Akşehir Ağır Ceza Mahkemesinden verilen hüküm, Yargıtay 1. Ceza Dairesince onandığından ya
pılacak diğer işlemler için Cumhuriyet Başsavcılığına ve daha sonra Adalet Bakanlığına gönderilen mah
kûmiyet dosyası ve Yargıtay 1. Ceza Dairesinin onama ilamı, konu hakkındaki Adalet Bakanlığının 9.6.1981 
gün ve 1.134.2. 1981-36551 sayılı yazısının bir örneği ile birlikte ekte sunulmuştur. 

Gereğini emirlerine arz ederim. 
Bülend ULUSU 

Başbakan 

Adalet Komisyonu Raporu 

T.C. 
Millî Güvenlik Konseyi 

Adalet Komisyonu 1 Şubat 1983 
Esas No. : 3/280 
Karar No. ,: 94 

MtLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Kan gütme saiki ile taammüden birden fazla adam öldürmek suçundan hükümlüler Rıdvan Karaköse,. 
Cavit KarakÖşe ve Süleyman Karaköse haklarında Akşehir Ağır Ceza Mahkemesinin 12.3.1980 gün ve 
1977/103 Esas, 1980/18 Karar sayılı ilamıyla verilen ve Yargıtay Birinci Ceza Dairesinin, 14.4.1981 gün 
ve 1981/347 Esas; 1981/1600 Karar sayılı onama ilamıyla kesinleşen ölüm cezasının yerine getirilmesi, 
Başbakanlığın 15.6.1981 gün ve 301-08201 sayılı yazılarıyla istenilmiş olup bu istek Danışma Meclisi Genel 
Kurulunun 24 Ocak 1983 tarihli 46 ncı Birleşiminde görüşülerek işaret oyuyla kabul edilmiştir. 

Rıdvan Karaköse, Cavit Karaköse ve Süleyman Karaköse haklarındaki ölüm cezasının yerine getiril
mesine dair Kanun Tasarısı, komisyonumuzda görüşülerek incelenmiş ve Tasarının tamamı ve maddeleri 
Danışma Meclisinden geldiği şekliyle aynen benimsenmiştir. 

Millî Güvenlik Konseyinin onayına arz odunur. 

Başkan Üye Üye 
Feridun BALATLIOĞLU N. Yüksel TALAYMAN Abdülkadir GENELİOĞLU 

Hâk. Kd. Albay Adalet Bakanlığı Adalet Bakanlığı 
Kanunlar Gn. Md. lüğü Kanunlar Gn. Md. lüğü 

Tetkik Hâkimi Tetkik Hâkimi 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 544) 
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DANIŞMA MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

Rıdvan Karaköse, Cavit Karaköse ile Süleyman Ka
raköse Halklanntiakıi ölüm Cezalarının Yenine Getî-

rilımesîne Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — a) Yargıtay Birinci Ceza Daire
sinin 14.4.1981 tarih ve 1981/347 Esas, 1981/1600 
Karar sayılı ilamı ile kesinleşen, Akşehir Ağır Ceza 
Mahkemesinin 12.3.1980 tarih ve 1977/103 Esas, 1980/ 
18 Karar sayılı hükmü ile Türk Ceza Kanununun 
450/4-10, 59, 450/4-10, 59 ve aynı Kanunun 70 inci 
maddeleri uyarınca ölüm cezasına mahkûm edilmiş 
bulunan, Konya ili, İlgın ilçesi, Merkez bucağı, Ge
çit köyü, hane 37, cilt 33, sahife 66'da nüfusa kayıtlı 
Bayram oğlu, Emine'den olma 2.3.1946 doğumlu Rıd
van Karaköse hakkındaki ölüm cezası yerine getiri
lir. 

b) Yargıtay Birinci Ceza Dairesinin 14.4.1981 
tarih ve 1981/347 Esas, 1981/1600 Karar sayılı ilamı 
ile kesinleşen, Akşehir Ağır Ceza Mahkemesinin 
12.3.1980 tarih ve 1977/103 Esas, 1980/18 Karar sa
yılı hükmü ile Türk Ceza Kanununun 450/4-10, 59, 
450/4-10, 59 ve aynı Kanunun 70 inci maddeleri uya
rınca ölüm cezasına mahkûm edilmiş bulunan, Kon
ya ili, Ilgın ilçesi, Merkez bucağı, Geçit köyü, hane 
37, cilt 33, sahife 66'da nüfusa kayıtlı, Bayram oğlu, 
Emine'den olma 1.2.1952 doğumlu Cavit Karaköse 
hakkındaki ölüm cezası yerine getirilir, 

c) Yargıtay Birinci Ceza Dairesinin 14.4.1981 ta
rih ve 1981/347 Esas, 1981/1600 Karar sayılı ilamı 
ile kesinleşen, Akşehir Ağır Ceza Mahkemesinin 
12.3.1980 tarih ve 1977/103 Esas, 1980/18 Karar sa
yılı hükmü ile Türk Ceza Kanununun 450/4-10], 59, 
450/4.10, 59 ve aynı Kanunun 70 inci maddeleri uya
rınca ölüm cezasına mahkûm edilmiş bulunan, Kon
ya ili, Ilgın ilçesi, Merkez bucağı, Geçit köyü, hane 
37, cilt 25, sahife 125'de nüfusa kayıtlı Bayram oğ
lu, Emine'den olma 1.6.1940 doğumlu Süleyman Ka
raköse hakkındaki ölüm cezası yerine getirilir. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 3, — Bu Kanunu Adalet Bakanı yürü
tür. 

ADALET KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Rıdvan Karaköse, Cavil KaraJköse ile Süleyman Ka
raköse HafclaniKİaki ölüm Cezalarının Yerine Geti-

lüJmeS'mıe Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Danışma Meclisi metninin 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

inci 

MADDE 2. — Danışma Meclisi metninin 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Danışma Meclisi metninin 3 üncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Millî Güvenlik Konseyi (S: Sayısı : 544) 





MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 394'e 1 inci Ek 

1730 Sayılı Yargıtay Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesine ve Bu Kanuna Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesine Dair 
Kanun Tasarısının Danışma Meclisince Kabul Olunan Metni ve 
Millî Güvenlik Konseyi Adalet Komisyonu Raporu. (D. Meclisi : 

1/10; M. G. Konseyi: 1/363) 

(D. Meclisi S. Sayısı : 87) 

Adalet Komisyonu Raporu 

T. C. 
Millî Güvenlik Konseyi 2 Şubat 1983 

Adalet Komisyonu 
Esas No. : 1/363 
Karar No. : 95 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Danışma Meclisi Genel Kurulunun 15.3.1982 tarihli 67 nci Birleşiminde kabul edilen «1730 sayılı.Yargı
tay Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve bu Kanuna Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesine Da
ir Kanun Tasarısı» Millî Güvenlik Konseyinin 14.4.1982 tarihli 101 inci Birleşiminin Gündemine geldiğinde; 
Yüce Konseyce Yargıtay Kanununun yarısından fazlasının değiştirilip birçok maddelerin eklenmiş olduğu 
belrtilerek, dil yönünden birliğin sağlanması, maddeler arasındaki kopukluğun giderilmesi ve diğer yüksek 
yargı organları ile paralelliğin temini amacıyla Kanunun yeniden düzenlenmesi için tasarı Komsyonumuza 
iade edilmiştir. 

Danışma Meclisince kabul edilen Tasarıda Yargıtay Kanununun 2, 6, 7, 8, 9, 13, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 
23, 24, 26, 28, 29, 31, 33, 35, 39, 42, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 52, 53 ve 55 inci maddelerinin değiştirilmesi ve ka-

/ nuna 14 geçici madde eklenmesi öngörülmüştür. 
Yetkili kuruluş temsilcilerinin iştirakleriyle yapılan toplantılarda 1730 sayılı Yargıtay Kanununun tümü 

ele alınarak, maddeleri aşağıda belirtilen gerekçeler doğrultusunda yeniden düzenlenmiştir. 
Madde 1. — 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 154 üncü maddesi; «Yargıtay, adliye mahke

melerince verilen ve Kanunun başka bir adlî yargı merciine bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme 
merciidir. Kanunla gösterilen belli davalara da ilk ve son derece mahkemesi olarak bakar...» hükmünü ta
şımaktadır. 

Kanunun birinci maddesinde de yüksek mahkemeler* arasında yer alan Yargıtayım bağımsız yüksek bir 
mahkeme olduğu Anayasaya uygun olarak belirlenmiştir. 

Madde 2. — Kuruluşa ilişkin düzenlemeye gidilmiş ve Yargıtayın Birinci Başkanlık, daireler, Yargıtay 
Cumhuriyet Başsavcılığı, bürolar ve idarî birimlerden oluştuğu belirtilmiştir. 

Madde 3. — Yargıtayın karar organları sayılmıştır. 
Madde 4. — 1730 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinden Genel Sekreterin seçimi ile ilgili bölüm birinci 

başkanlık görevleri arasına aktarılmak suretiyle madde yeniden düzenlenmiştir. 
Madde 5. — Dairelerin kuruluşuna ilişkin bu madde 1730 sayılı Kanunun onikinci maddesinden aynen 

alınmıştır. 
Madde 6. — Cumhuriyet Başsavcılığının kuruluşuna ilişkin madde 1730 sayılı Kanunun otuzsekizinci 

maddesinden aynen alınmıştır. 
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Madde 7. — Hukuk ve Ceza Genel Kurullarının içtihatların birleştirilmesi, temyizen inceleme ve ceza 
genel kurulunun ilk derece mahkemesi olarak görev yaptığı toplantılardaki oluşumları ayrı ayrı belirtilmdş-
tir. 

Yeni bir düzenlemeye gidilerek Ceza Genel Kuruluna itiraz ettiği konularla sınırlı olmak üzere, müzakere 
ve oya katılmama koşuluyla Cumhuriyet Başsavcısı veya Cumhuriyet Başsavcıvekilinin katılacaklarına 
ilişkin hüküm getirilmiştir. 

Diğer taraftan İcra ve îflas Kanunundaki ceza hükümlerinin uygulanmasına ilişkin daire kararlarının 
Ceza Genel Kurulunda incelenmesi sırasında uyum sağlamak amacıyla ilgili dairenin başkan ve en az bir 
üyesinin Ceza Genel Kuruluna katılması kabul edilmiştir. 

Madde 8. — Yargıtay Büyük Genel Kumlunun kimlerden oluşacağı madde metninde açıklanmıştır. 
Madde 9. — Yargıtay yönetmeliğine uygun olarak Başkanlar Kurulu üç bölüme ayrılmış; Birinci Kuru

lun tüm ceza ve hukuk daireleri başkanlarıyla başkan vekillerinden oluşacağı, bunun dışında ayrı ayrı Hukuk 
Daireleri Başkanlar Kurulu ve Ceza Daireleri Başkanlar Kurulu oluşturulmuştur. 

Madde 10. — Halen Yargıtayda mevcut Birinci Başkanlık Divanı deyimi Birinci Başkanlık Kurulu ola
rak adlandırılmış ve oluşumu yeniden düzenlenmiştir. 

Madde 11. — Hdlen mevcut olup, Haysiyet Divanı olarak isimlendirilen Kurulun adı bu kerre Danıştay 
Kanununda da düzenlendiği gibi (Yüksek Disiplin Kurulu) olarak değiştirilmiş ve kuruluş şekli yeni bir esa
sa bağlanmıştır. 

Madde 12. — Yönetim Kurulunun oluşumu ile ilgili düzenlemeye gidilmiştir. 

Madde 13. — Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 154 üncü maddesi de göz önünde bulundurulmak sure
tiyle Yargıtayın görevleri belirtilmiştir. 

Madde 14. — Dairelerin görevleri, uzmanlık ilkesi göz önünde bulundurularak, iş dengesini sağlayacak 
şekilde yeniden düzenlenmiştir. 

Madde 15. — Hukuk ve Ceza Genel Kurulunun görevleri belirtilmiştir. 
Madde 16. — Yargıtay Büyük Genel Kurulunun görevleri sayılmıştır. 
Madde 17. — Yeni düzenlemeye uygun olarak Başkanlar Kurulunun görevleri ayrı ayrı sayılmıştır. 
Madde 18. — Birinci Başkanlık Kurulunun görevleri bu maddede sayılmıştır. 
Madde 19. — Yüksek Disiplin Kurulunun görevleri belirtilmiştir. 
Madde 20. — Yönetim Kurulunun görevleri sıralanmıştır. 
Madde 21. — Birihci Başkanın görevleri yeniden düzenlenmiştir. 

Madde 22. — 1730 sayılı Kanunun altıncı maddesinde belirtilen birinci başkanvekillerinin görevleri ay
nen aktarılmıştır' 

Madde 23. — Genel Sekreterin görevleri sıralanmış ve Genel Sekreterin bulunmadığı zamanlarda bu gö
revi kimin yürüteceği düzenlenmiştir. 

Madde 24. — 1730 sayılı Kanunun ondördüncü maddesinden yararlanarak daire başkanlarının görevleri 
belirtilmiştir. 

Madde 25. — 1730 sayılı Kanunun onbeşinci maddesinden yararlanarak üyelerin görevleri düzenlenmiş
tir. 

Madde 26. — 1730 sayılı Kanunun otuzaltıncı maddesinden istifade edilerek tetkik hâkimlerinin görevleri 
belirtilmiştir. 

Madde 27. — 1730 sayılı Kanunun otuzdokuzuncu maddesinden istifade edilerek Yargıtay Cumhuriyet 
Başsavcısı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekilinin görevleri sayılmıştır. 

Madde 28. — 1730 sayılı Kanunun kırkıncı maddesinden yararlanarak Cumhuriyet Başsavcı Başyardımcı1 

sı ile yardımcılarının görevleri sayılmıştır. 
Madde 29. — Hazırlanan Hâkimler ve Savcılar Kanununa uygun olarak Yargıtay üyelerinin nitelikleri 

ve seçim usulleri yeniden düzenlenmiştir. 
Madde 30. — 1730 sayılı Kanunun otuzbirinci maddesinden yararlanarak Yargıtay Birinci Başkanı, Bi

rinci Başkan vekilleri, daire başkanları, Cumhuriyet Başsavcısı ve Cumhuriyet Başsavcıvekilinin nitelikleri 
belirtilmiştir, 
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Madde 311. — Başkanların seçimleri bu madde ile düzenlenmiştir. 
Madde 32. — Cumhuriyet Başsavcısının ve Vekilinin seçimleri düzenlenmiştir. 
Madde 33, — Birinci Başkanlık Kurulu üyelerinin nitelikleri ve seçimleri düzenlenmiştir. 
Madde 34. — Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin seçimleri düzenlenmiştir. ' 
Madde 35. — Yönetim Kurulu üyelerinin seçimleri düzenlenmiştir. 
Madde 36. — 1730 sayılı Kanunun otuzbeşinci maddesinden de istifade edilerek tetkik hâkimlerinin ni

telikleri ve atanmaları düzenlenmiştir. 
Madde 37. — 1730 sayılı Kanunun kırkıncı maddesinin son fıkrasından da istifade edilerek Cumhuriyet 

Başsavcı Başyardımcısı ile yardımcılarının nitelik ve atanmaları düzenlenmiştir. 
Madde 38. — 1730 sayılı Kanunun propaganda yasağına ilişkin otuzdördüncü maddesi aynen alınmıştır. 
Madde 39. — Yargıtay daireleri ile Kurullarında toplantı ve karar nisabı düzenlenmiş ve ayrıca yeni bir 

düzenleme olarak Yargıtay Başkan ve üyelerinin reddi halinde yapılacak işlem açıklığa kavuşturulmuştur. 
Madde 40. — Dairelerin çalışması ile ilgili 1730 sayılı Kanunun yirmiyedinci maddesi aynen alınmıştır. 
Madde 41. — Hukuk ve Ceza Kurullarının çalışmasına ilişkin bu madde 1730 sayılı Kanunun yirmiseki-

zinci maddesinden istifade edilerek düzenlenmiştir. 
Madde 42. — Yargıtay Büyük Genel Kurulunun çalışması, 1730 sayılı Kanunun yirmidokuzuncu mad

desinden istifade edilerek düzenlenmiştir. 
Madde 43. — 1730 sayılı Kanunun yirmiüçüncü maddesinden istifade edilmek suretiyle Yüksek Disip

lin Kurulunun çalışma usulleri belirlenmiştir, 
Madde 44. — Gündemin düzenleniş şekli yönetmeliğe bırakılmış, sadece genel kurullarda görüşülecek iş

lerin gündeminin başkanlar tarafından hazırlanacağı ve toplantı gününden en az bir hafta önce dairelere da
ğıtılacağı belirtilmiştir. 

Madde 45. — 1730) sayılı Kanunun yirminci maddesinden yararianmaık suretiyle, içtihadlarım birleşti
rilmesini iıaMne yetkisi açıiklanmışitır. 

Madde 46. — Yargıtay 'Birimci Başkam, Birinci Başkamveküeri, 'daire baştanları ve üyeleriı ile Yargıtay 
Cumhuriyet 'Başsavcı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvelkilıiöiin kişisel ve 'görevle ilgili suçlarıma ilişkim mad
de, 1730 sayılı ıKanunun IkırkikimcS' maddesimdem yararlanarak düzenıl'enmiiştir. 

Madde 47. — Disiplin işlemlerinlim uygudaınmasuna ilişkin bu mıadlde, 1730 sayılı Kanunum kırküçüncü 
maddesfoden yararlanaralk düzenlenmiştir. 

Madde 48. — Yayın Kurulunun kuruluş ve görevleri genel olarak açıklanmış, ayrıntılı düzenleme iç yö
netmeliğe1 bırakılmıştır, 

Madde 49. — Karar örndkleririin verilımesi, tasnif kurulu ve görevleri laçılklanmıştır. 
Madde 50j. — Yayım 'işleri Müdürlüğü ve görevleri 1730 sayılı Kanuinu'n Ikiıritodördümoü maddesinden is

tifade edilmekle beraber, ıgerelk Ikadro ve gerekse görevleri bakımından yenli Ibir düzenleme içinde ele alın
mıştır. 

Madde 51. — Yargıtay tabipliği, Sağlık Müdürlüğü şekline dönüştürülmüş ve ihtiyaca göre 'atanacak 
üç uzman hekim (ile ıbir diş tabibinin burada görev yapması sağlanımışitr. 

Madde 52. — Yargıtay personelinim (meslek içi ve meslek öncesi eğitimlerimi, kurulacak tesislerin yönte
mimi sağlamak. amacıyla Eğitim ve Sosyal işler Müdiürlüğüınün kurulması sağlanmış ve bu müdürlüğün 
görev ve kuruluşu ile "ilgili düzenleme amahatfarıyk yapılmış, eğitim işlerimin yürütülmesine ilişkim diğer hu
susların Sç yönetmelikte (belirleneceği açılklammıştır. 

Madde 53. — Yargutayda mevcut yazL işleri büroları ve bunların görevleriyle ilgili düzenleme 1730 sa
yılı Kanunda yirmidört, yirrnilbeş ve kııikbiriındi maddelerde yapılmış iken bu maddelerim ışığı altımda yazı 
işleri 'büroları ve yazı işleri müdürlerinim görevleri bir (maddede belMemmekltedir,; 

Madde 54. — Ayrı bir bütçesi olan Yargıtayın muhasebe işlerinim yürüfiüUm'esi, taJh'akkuk memurluğunum 
yapılması, ita amirliği, Yargıtayın 'bütçe görüşmeleri sırasımda yasama organında temsil edilmesi konuları 
bu madde ile düzenlenmiştir. 

Madde 55. — Döner sermayenüm miktarı artırılmak suretiyle döner sermaye istetmesi ile ilgili hususlar dü-
zdnlemırniştir. 
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Madde 56. — 1730 sayılı Kanunun Ikıricdokuzumcu Maddesine paralel olarak iadlî aravenme sırasında nö
betçi ıkailaıcalk hulkulk ve ceza daireleriyle Igili düzenleme yapılmış ve* Hulkulk Genel Kumüarından yapılan 
icranın geni ibıralkıknası isteklerinin iadlî tatili devresinde nöbetçi hukuk daireleri tarafından karşılanacağı 
açıklığa kavuşturulmuştur. 

Madde 57.: — 1730 sayılı Kanunun «linçi maddesine uygun 'olarak Yargııtayda mevcut kuruların ve »gö
revlilerim seçim yöntemine görev ve yetkilerime, çalışma usulerimıe vesair ayrıntılarla ilişkim konularım Yar
gıtay İç YöndtımıeiMğinde gösterileceği ifade edilmiştir. 

Madde 58. — 1730 sayılı Kanunun eiihirinci maddesi aynen hemimsenımştir. 
Madde 59. — Adlî yılın açılışı töreniyle ilgili düzenleme yapılmaktadır. 
Madde 60. — 1730 sayılı Kanunun eliüçüncü maddesi açılklığa 'kavuşturulmak suretiyle ibenimsenmıekte-

dir. 
Madde 61.; — Yargıtayda görevli bulunanların izne ayrılma durumları 1730 sayılı Kanuna uygun bir 

şekilde hükme ıbağlammıştır. 
Madde 62. — Yargıtay Başkan ve üyeleri ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Yargıtay Cumhuriyet 

Başsavoıvekilınin meslekî incelemede bulunmak üzere görevlendirilımıeileri düzenlenmiştir. 
Madde 63. — Yargııtayda Başkanların ve Yargıtay Cumhuriyet . Başsavcısı ile vekilinin bu sıfatlarının 

hangi halterde sona ereceği beltftilımişf ir. 
Madde 64. — Yargıtayda görev ifa edip, hâkimlik ve savcılık sınıfımdan bulunanların özlük İşlerinin bu 

Kanunda belirtilen istisnalar dışında ıgenel hükümlere göre yürütüleceği hükme bağlanmıştır. 
Madde 65. — Yargııtayım onur günü olarak kabul edilen Temmuz ayınım 'birimci 'günü yapılacak törenle 

ilgili düzenleme yapıümalktadır,: 
Mıaddd 66. — Yargıtay Başkam ve üyeleri İle Yargıtay Cumhuriyet 'Başsavcısı ve Vekilinin duruşmalar

da ve törenlerde güyecelkleri 'resmî kıyfaletlerden söz editaniştir. 
Madde 67. — Yargııtayda görevli hâkim sınıfından olan personelim 'bilirkişi incelemesi veya delilerin tes

piti içim görevlendirilmeleri halinde alacakları yol giderleri, tazminatlar ve gündelikler belirtilmektedir. 
Oeçioi Madde 1. — Yargııtayda seçimle' kazanılan unvanlarım ve görevlerim ıbu Kanunun yürürlüğe gir

mesinden sonra da dörit yıllık normal süreleri doluncaya kadar devam edeceği hükme bağlanmıştır. 
Geçici Madde 2. — Bu Kanunun yürürlüğe girmesiyle Yargıtay üyelerimin dairelerimin 'yeniden bel'irlen-

ımesiıriim gerekmediği laçıklanımııştır.-
Geçid Madde 3. — ©iri'nci Başkanlık Kurulu, Yönetimi Kurulu, Birindi' Başkanlık Kurulu seçimlerinin 

yapılması hükme bağlanimakıta ve ibir aylık intikal devresinde eskldrimıiın görevlerinin devam edeceğime işaret 
olunimıalktâdır, 

Geçici Madde 4. — Yargıtayda yeniden teşkil edilen yayın kurulu ve tasnif kurulunun seçimleri ve se
çimim yapıümasımıa kadar geçecek süre zarfımda bu görevleri ifa "edenlerim görevlerinin devam edeceği vur
gulanmaktadır,. 

Geçici Madde 5. — Yargıtay a bu Kanunum yürürlüğümden önce intikal etmiş işlerin evvelce mevcut 
görev ve iş bölümüne göre sonuçlandırılacağı belrtiltn'işitiir. 

Geçici Madde 6. — Bu Kanunla atanmaları bazı kayıtlara tabi tutulan tetkik hâlkimi ve Cumhuriyet 
Başsavcı yardımcılarından kanunun yürürlüğünden önoe atananlarım hakları saklı tutulmuştur. 

Geçici Madde 7.: — Halen mevcut yönetmelkleriın yenlisi çıkıncaya kadar uygulanacağı ve yeni yönetme
liklerim en geç üç ay içerisinde hazırlanacağı ifade edilmiştir. 

Geçidi Madde 8. — Halen Yargııtayda görevi kalem şeflerinin unvanlarımın Yazı İşleri Müdür Yardım
cısı (olarak değiştirilmiş olduğuma ilişkindir. 
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Geçici Madde 9. — Yangıtayda mevcut kadrolara yapılan eddemledie liîgMd&r. 
Madde 68. — 1730 sayılı Kainim ve »bu Kanıma ait değişilkilklerin yürürlükten kaldırıldığı açıiklamımıştrr. 
Madde 69. — Yürüdüğe ilişıkindir. 
Madde 70. — Yürütmeye ilişkindir. 
Milî Güvenlik Konseyinin onıayına arz olunur. 

Başkan 
Hâkim Tümgeneral 

Muzaffer BAÇKAYNAK 

Üye 
Hv. Hâkim Albay 
Zeki GÜNGÖR 

Üye 
Hâkim Albay 
İsmet ONUR 

Üye 
Hâkim Albay 

Edip GÜLTEKİN 

Üye 
Hâkim Albay 

İlhan KÖSEOĞLU 

Üye 
Turgut UYGUR 

Yargıtay 4 üncü Hukuk 
D. Başkam 

Üye 
Cahit BELİBAĞLI 

Yargıtay 4 üncü Ceza 
D. Başkanı 

Üye 
Sait REZZAKİ 

Adalet Bakanlığı Kanunlar 
Dairesi Tetkik Hâkimi 

Üye 
Mükerrem MALATYALI 

Yargıtay Cumhuriyet 
Başsavcı Yardımcısı 
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ADALET KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Yargıtay Kanunu Tasarısı 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Kuruluş 

Yargıtay :. 

MADDE 1. — Yargıtay, adliye mahkemelerince verilen ve kanunun başka bir adlî yargı merciine bırak
madığı karar ve hükümlerin son inceleme mercii olup, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile bu Kanun ve diğer 
kanunların hükümlerine göre görev yapan bağımsız bir yüksek mahkemedir. 

Kuruluş : 

MADDE 2. — Yargıtay; Birinci Başkanlık, daireler, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, bürolar ve idarî 
birimlerden oluşur. 

Karar Organları : 

MADDE 3. — Yargıtayın karar organları şunlardır : 
1. Daireler, 
2. Hukuk Genel Kurulu, 
3. Ceza Genel Kurulu, 
4. Büyük Genel Kurul, 
5. Başkanlar Kurulu, 
6. Birinci Başkanlık Kurulu, 
7. Yüksek Disiplin Kurulu, 
8. Yönetim Kurulu. 

Birinci Başkanlık : 

MADDE 4. — Birinci Başkanlık; Birinci Başkan ve başkanvekilleriyle Genel Sekreterden oluşur. 

Daireler : 

MADDE 5. — Yargıtayda onbeş hukuk, dokuz ceza dairesi ve her dairede bir daire başkanı ile yeteri 
kadar üye bulunur. 

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı : 

MADDE 6. — Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı; Cumhuriyet Başsavcısı, Cumhuriyet Başsavcıvekili, Cum
huriyet Başsavcı Başyardımcısı ile Cumhuriyet Başsavcı yardımcılarından oluşur. 

Hukuk ve Ceza Genel Kurulları : 

MADDE 7. — Hukuk Genel Kurulu, hukuk dairelerinin başkan ve üyelerinden; Ceza Genel Kurulu, ce
za dairelerinin başkan ve üyelerinden oluşur. 

Hukuk ve Ceza Genel Kurullarının içtihadı birleştirme toplantılarında; bu kurullara bağlı dairelerin her 
birinin mevcudu beş itibar edilerek toplamının en az üçte ikisi kadar üyenin, diğer toplantılarında, işi görüş
me konusu olan daireden beşten fazla üyenin katılmaması koşuluyla bu kurullara bağlı daire sayısının en az 
iki katı üyenin bulunması zorunludur. 
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(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Toplantılarda daire başkanlarının en az yarısından fazlasının ve başkanlarının katıldığı dairelerden bir, 
katılmadığı dairelerden iki üyenin bulunması zorunludur. 

Ceza Genel Kurulunun içtihadı birleştirme toplantılarına ayrıca Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Yar
gıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili de katılır. 

İtiraz ettiği konularda görüşünü açıklamak, müzakere ve oya katılmamak koşuluyla Yargıtay Cumhu
riyet Başsavcısı veya Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili Ceza Genel Kuruluna bizzat katılabilir. 

Hukuk ve Ceza Genel Kurullarındaki Başkanlar yeter sayısı, başkanların izinli veya özürlü olması halin
de aynı dairenin kıdemli üyesi ile doldurulur. 

Birinci Başkanın başkanlık etmediği veya bulunmadığı zamanlarda Hukuk Genel Kuruluna hukuk 
dairelerinden, Ceza Genel Kuruluna ise ceza dairelerinden seçilmiş olan başkanvekili başkanlık eder. 

Birinci Başkanla belli kurulda onun yerini tutacak olan Birinci Başkan vekilinin bulunmaması halinde, 
diğer birinci başkanvekili, onun da bulunmaması halinde o toplantıya katılmış olan daire başkanlarından en 
kıdemlisi başkanlık görevini yapar. 

tcra ve İflas Kanunundaki ceza hükümlerinin uygulanmasına ilişkin daire kararlarının Ceza Genel Kuru
lunda incelenmesi sırasında ilgili dairenin başkan ve en az bir üyesi de Ceza Genel Kuruluna katılır. 

Ceza Genel Kurulunun ilk derece mahkemesi olarak görev yapması halinde Kurul, asgarî toplanma ni-
sabıyla toplanır ve karar verir. Bu şekilde Ceza Genel Kurulunun verdiği kararların yeniden incelenmesi ha
linde ise Kurul, hukukî engeli olmayan Yargıtay Ceza Dairelerinin diğer başkanları ile her daireden en az 
ikişer üyenin katılmasıyla oluşur, evrak üzerinde inceleme yapar ve kesin olarak meseleyi karara bağlar. Baş
kanların katılamadığı durumlarda başkanın yerine katılmaya engeli olmayan en kıdemli üye kurula katılır. 

Yargıtay Büyük Genel Kurulu : 

MADDE 8. — Yargıtay Büyük Genel Kurulu; Birinci Başkan, birinci başkan vekilleri, daire başkanları, 
üyeler ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekilinden oluşur. 

Yargıtay Büyük Genel Kurulu, dairelerden her birinin mevcudu beş itibar edilerek toplamının en az üçte 
ikisi ile toplanır. Şu kadar ki, Ceza Genel Kuruluna katılması zorunlu üye sayısının üçte ikisi kadar ceza 
dairesi üyesi ile hukuk ve ceza daireleri başkanlarının en az yarısından fazlasının toplantıda hazır bulunması 
şarttır. 

Başkanlar yeter sayısı, diğer başkanlarla doldurulmak mümkün oldukça en kıdemli üye ile doldurulamaz. 

Başkanlar Kurulları : 

MADDE 9. — Yargıtayda; 
1. Birinci Başkan ile birinci başkanvekillerinden ve daire başkanlarından oluşan Başkanlar Kurulu, 
2. Birinci Başkan ile hukuk dairelerinden seçilen Birinci Başkanvekili ve hukuk daireleri başkanlarından 

oluşan Hukuk Daireleri Başkanlar Kurulu, 
3. Birinci Başkan ile ceza dairelerinden seçilen Birinci Başkanvekili ve ceza daireleri başkanlarından olu

şan Ceza Daireleri Başkanlar Kurulu, 
Bulunur. 
Birinci Başkanın bulunmadığı hallerde Başkanlar Kurulunun başkanlık görevi, birinci başkanvekillerinden 

kıdemlisi, bulunmaması halinde diğer başkanvekili, onun da bulunmaması halinde ise kurula katılan daire 
başkanlarından kıdemli olanı tarafından yerine getirilir. 

Hukuk ve ceza daireleri Başkanlar Kurullarında Birinci Başkanın bulunmadığı hallerde; Hukuk Daireleri 
Başkanlar Kuruluna hukuk dairelerinden seçilen Birinci Başkanvekili; Ceza Daireleri Başkanlar Kuruluna 
ceza dairelerinden seçilen Birinci Başkanvekili başkanlık yapar, ilgili birinci başkanvekilinin bulunmaması 
halinde diğer başkanvekili, onun da bulunmaması halinde en kıdemli daire başkanı başkanlık görevini yerine 
getirir. 
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(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Başkanlar kendileriyle ilgili konuların görüşülmesinde, Başkanlar Kuruluna katılamazlar. 
Daire başkanlarının özürleri halinde, dairenin kıdemli üyesi, Başkanlar Kurulu ile Hukuk ve Ceza Başkan

lar Kuruluna katılırlar. 

Birinci Başkanlık Kurulu ı 

MADDE 10. — Birinci Başkanlık Kurulu; Yargıtay Birinci Başkanının başkanlığında dördü daire başka
nı, dördü Yargıtay üyesi olmak üzere sekiz asıl ve ikisi daire başkanı ve ikisi Yargıtay üyesi olmak üzere dört 
yedek üyeden oluşur* 

Yüksek Disiplin Kurulu ı 

MADDE 11. — Yüksek Disiplin Kurulu; Yargıtay Birinci Başkanı, birinci başkanvekillerinden kıdemli 
olanı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ile altı hukuk ve üç ceza dairesi başkanları ve başkanlarının katılmadığı 
dairelerin beş üyesinden oluşur. 

Yüksek disiplin kurulunda ayrıca, Kurula asıl üye olarak katılmayan daire başkanları ile bunların dışın
daki dairelerin birer üyesi yedek üye olarak bulunur. 

Yönetim Kurulu; 

MADDE 12. — Yönetim Kurulu; Yargıtay Birinci Başkanı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Genel Sek
reter ile Başkanlar Kurulu tarafından iki yıl için seçilen bir asıl ve bir yedek daire başkanı, üç asıl ve iki 
yedek Yargıtay üyesinden oluşur. 

ÎKÎNCÎ BÖLÜM 

Yargıtay Daire ve Kurullarının Görevleri 

Yargıtay in Görevleri t 

MADDE 13. — Yargıtayın görevleri şunlardır : 
1. Adliye mahkemelerince verilen ve kanunun başka bir adlî yargı merciine bırakmadığı karar ve hüküm

leri ilk ve son merci olarak inceleyip karara bağlamak, 
2. Yargıtay Başkan ve üyeleri ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili 

ve özel kanunlarında belirtilen kimseler aleyhindeki görevden doğan tazminat davalarına ve bunların kişisel 
suçlarına ait ceza davalarına ve kanunlarda gösterilen diğer davalara ük ve son derece mahkemesi olarak 
bakmak, 

3. Kanunlarla verilen diğer işleri görmek. 

Dairelerin Görevleri : 

MADDE 14. — özel kanunlarda başkaca hüküm bulunmadığı takdirde, 
1. Hukuk dairelerinden : 
Birinci Hukuk Dairesi: Taşınmaz mallara ilişkin mülkiyet hakkına veya Devletin hüküm ve tasarrufu altın

daki taşınmaz mallar hakkında Hazinenin açtığı davalara ait asliye mahkemelerinden verilen İkinci, Beşinci, 
Altıncı, Yedinci, Sekizinci, Onikinci ve Ondördüncü Hukuk Dairelerinin görevleri dışında kalan hüküm ve 
kararları, 

İkinci Hukuk Dairesi : Türk Kanunu Medenisinin birinci, ikinci ve üçüncü kitapları ve özel kanunlarla 
düzenlenmiş olan şahıs, aile ve miras hukukuna ilişkin davalarla, meslek kuruluşları ve bu kuruluşlarla üye
leri arasında çıkan ve kuruluş kanunlarına göre dernekler hukuku hükümlerinin uygulanmasını gerektiren da-
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valara ve 274 Sayılı Sendikalar Kanununda yer alan işçi ve işveren sendikaları, federasyon ve konfederas
yonları genel kurullarının toplantıya çağrılması ve kayyım tayinine, çağrı heyeti teşkiline ve genel kurulların 
verdiği kararların iptaline ilişkin olarak asliye ve sulh mahkemelerinden verilen hüküm ve kararları, 

Üçüncü Hukuk Dairesi : Sulh mahkemelerinden verilip de ikinci, Beşinci, Altıncı, Sekizinci, Onbirinci, On
ikinci, Ondördüncü ve Onbeşinci Hukuk Dairelerinin görevleri dışında kalan hüküm ve kararlarla, nişan boz
madan doğan hediyelerin geri alınması ve tazminat davalarına ve kaynaklara, özel ve genel sulara ilişkin hü
küm ve kararlarla, sulh ve asliye mahkemelerinden verilen işgal tazminatı ile ilgili her türlü hüküm ve ka
rarları, 

Dördüncü Hukuk Dairesi : Asliye mahkemelerince verilen haksız eylemden, genel ve özel kanunlardan 
doğan ve diğer hukuk dairelerinin görevi dışında kalan hüküm ve kararlarla, hâkim reddi ve ondördüncü hu
kuk dairesinin görevi dışında kalan yargı yeri belirtilmesi işleriai, 

Beşinci Hukuk Dairesi : Her türlü kamulaştırma kanunları ile 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa ilişkin 
uyuşmazlıklar ve kamulaştınlmaksızın elkoymadan doğan bütün uyuşmazlıklar ve bu uyuşmazlıklar nedeniyle 
sulh ve asliye mahkemelerinden verilen tazminat kararlarıyla yürürlükten kaldırılmış olan 4753 sayılı Çiftçiyi 
Topraklandırma Kanunundan doğan uyuşmazlıklarla ilgili hüküm ve kararları, 

Altıncı Hukuk Dairesi : Vakfa ilişkin hüküm ve kararlarla asliye ve sulh mahkemelerinden verilip de şuf'a, 
iştira ve vefa haklarına, paydaşlar veya mirasçılar arasında taşınır ve taşınmaz malların taksimi ve şüyuunun 
giderilmesi davalarına, asliye ve sulh ve ticaret mahkemelerinden verilip de kira bağıtından doğan tahliye da
valarına, tahliye davası ile birlikte görülen kira karşılığı ve tazminat davalarına, nüfus kütüğü ve yaş kayıtları
nın düzeltilmesi, öz ve soyadının değiştirilmesi davalarına ilişkin hüküm ve kararları, 

Yedinci Hukuk Dairesi : 766 sayılı Tapulama Kanununun 6 ncı maddesi uyarınca kurulan tapulama 
mahkemeleri tarafından verilen hüküm ve kararları, 

Sekizinci Hukuk Dairesi : Zilyetliğe dayanılarak taşınmaz malların aynı hakkında açılan davalara ilişkin 
asliye ve sulh mahkemelerince verilen hüküm ve kararlarla taşınmaz malların iktisabı, zamanaşımıyla tesciline 
ilişkin olarak verilip de Ondördüncü Hukuk Dairesinin görevi dışında kalan hüküm ve kararları, 

Dokuzuncu Hukuk Dairesi : 1475 sayılı İş Kanunu, 274 sayılı Sendikalar Kanunu, 275 sayılı Toplu îş Söz
leşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu, 212 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştırılanlar Arasındaki ilişkileri 
Düzenleyen Kanunla, Deniz iş Kanunundan doğan uyuşmazlıklara değinen ve Onuncu Hukuk Dairesinin görevi 
dışında kalan ve iş mahkemelerinden verilmiş olan hüküm ve kararları, 

Onuncu Hukuk Dairesi : 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Di
ğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunundan doğan uyuşmazlıklara ilişkin olarak iş mah
kemelerinden verilen hüküm ve kararları, 

Onbirinci Hukuk Dairesi : Türk Ticaret Kanunu ile bu Kanunun diğer kanunlarda yer almasına rağ
men ticarî hüküm saydığı kuralların uygulanmasından doğan ve ticarî dava sayılan uyuşmazlıklara ilişkin 
olarak asliye ve sulh mahkemelerinden verilen ve Üçüncü, Dördüncü, Onikinci, Onüçüncü ve Onbeşinci Hukuk 
Dairelerinin görevleri dışında kalan hüküm ve kararları, 

Onikinci Hukuk Dairesi : icra ve iflas Kanununun uygulanmasından doğan itiraz ve şikâyetler dolayısıyla 
icra tetkik mercilerinden verilen, Onüçüncü ve Onbeşinci, Hukuk Dairelerinin görevleri dışında kalan hü
küm ve kararları, şüyuun satış suretiyle giderilmesine ilişkin işlemlere karşı yöneltilecek itiraz ve şikâyetler 
sonunda sulh mahkemelerinden verilen kararları, mahkemelerden verilmiş iflas ve konkordatoya ilişkin hü
küm ve kararları, icra ve iflas Kanununun 142, 151, 235 inci maddelerine ilişkin davalar ve şikâyetler sonun
da verilen hüküm ve kararları, icra tetkik mercilerinden 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 
Hakkında Kanunun 99 uncu maddesine göre verilen ihalenin feshine dair kararlar ile aynı Kanunun 60 inci 
maddesine göre verilen ceza kararlarını, özel kanunların görevlendirmesi nedeniyle icra tetkik mercilerin
den icra ve iflas Kanunu hükümleri uyarınca verilen ve diğer dairelerin görevleri dışında kalan hüküm ve 
kararları, 
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Onüçüncü Hukuk Dairesi : Haksız iktisaptan ve geçerli olup olmadığına 'bakılmaksızın Borçlar Kanuni* 
nun ikinci kısmında düzenlenmiş olan sözleşmelerle, özel kanunlara göre yapılan sözleşmelerden doğan ve 
Onbirinci ve Onbeşinci Hukuk Dairelerinin görevleri dışında kalan ve asliye mahkemelerinden verilen ka
rarlar ile alacağın temliki ve borcun nakli işlemlerinden doğan her türlü davalara ilişkin olarak asliye mahke
melerinden verilen ve Oribirinci Hukuk Dairesinin görevi dışında kalan hüküm ve kararıları, 

Ondördüncü Hukuk Dairesi : Taşınmaz mallara ilişkin mülkiyet hakkına veya Devletin hüküm ve tasarrufu 
altındaki taşınmaz mallar hakkında hazinenin açtığı davalara ait sulh mahkemelerinden verilen hüküm ve 
kararlarla mülkiyetin gayrî aynî haklara ilişkin olup da asiliye ve sulh mahkemelerinden verilen hüküm ve ka
rarlara, kamu mallarından mera, yaylak, kışlak davalarına ve şahsî haklara dayanan taşınmaz ile ilgili dava
lara ilişkin olup da asliye ve sulh mahkemelerinden verilen hüküm ve kararlarla ferman ve hüccet gibi tasar
ruf belgelerinin sahteliği nedeniyle açılan iptal davaları ile ilgili hüküm ve kararları ve 2613 sayılı Ka
dastro ve Tapu Tahriri Kanununun 27 nci maddesinde yazılı ve 5572 sayılı Kanuna dayanılarak görevlendiri
len asliye mahkemelerince verilen hüküm ve kararları, ayrıca şahıslarla orman idaresi arasında açılan itiraz, 
iptal ve el atmanın önlenmesi ile ilgili olarak sulh ve asliye mahkemelerinden verilen davalara ilişkin hü
küm ve kararlarla 5520 sayılı Kanuna göre açılan tapuda sınır ve yüzölçümü ve tapuda isim ve soyadı dü
zeltilmesine ilişkin hüküm ve kararları, taşınmaz mallar hukukuna ilişkin davalarda yargı yerinin belli edilme
si işlerini, 

Onbeşinci Hukuk Dairesi : işin niteliğine ve tarafların sıfatına bakılmaksızın bütün istisna sözleşmelerin
den ve okutma ve yetiştirme giderleri ile ilgili olarak kanundan veya sözleşmeden doğan her türlü davalar 
hakkında sulh ve asliye mahkemelerinden verilen hüküm ve kararlarla İcra tetkik mercilerinden genel hü
kümler çerçevesinde verilen istihkak, tcra ve iflas Kanununun 277 - 280 inci maddeleri hükümlerine değinen 
iptal davalarına ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanundan doğan ve Onikinci Hu
kuk Dairesinin görevi dışında kalan sulh ve asliye mahkemelerinden verilen her türlü hüküm ve kararlan, 

inceler ve karara bağlar. 
Hukuk Dairelerinin görevlerini tayinde mahkeme kararında belirtilen hukukî tavsif asıldır. 
Bir davadaki uyuşmazlık konusu, taraflar arasındaki hukukî ilişkinin aslına değil de bu ilişkiden doğan 

diğer isteklerle ilgili ise, temyiz incelemesi asıl hukukî ilişkiye ait hüküm ve kararlan incelemekle görevli 
dairece yapılır. 

Bir davada bir kaç hukuk dairesinin görevine giren uyuşmazlık söz konusu ise, temyiz incelemesi uyuş
mazlığı doğuran asıl hukukî ilişkiye ait hüküm ve kararlan inceleyen dairece yapılır. 

Bir davada uyuşmazlık konusu hukukî ilişki bir kaç dairenin görev alanına giren karma sözleşmeye 
yahut birden ziyade sözleşme türüne ayrı ayrı dayanıyorsa temyiz incelemesi bunlardan Borçlar Kanunun
daki özel sözleşme türüne ilişkin davalara ait hüküm ve kararları incelemekle görevli dairece yapılır. 

Bir sözleşme ile ilgili alacak ve tazminat davalarının temyiz incelemesini yapmakla görevli daire, bu 
sözleşme türüne ilişkin tespit davalarının temyiz incelemesini de yapmakla görevlidir. 

Bir dava dosyasının incelenerek eksikliklerinin giderilmesinden sonra geri çevrilmesi için mahalline gön
derilmesi veya duruşmasının yapılmış olması o dosyanın görevli daireye gönderilmesine engel teşkil et
mez. 

11 mahkemelerinde -görülen ve hâkimlerin mesuliyetine ilişkin bulunan tazminat davalarında verilen 
hüküm ve kararların temyiz incelemesi, esas davaya ait hükmü incelemekle görevli Yargıtay Dairesince 
yapılır. Bu kural, hakemlerce verilen kararların ve hakemlere ilişkin her türlü işlerle ilgili hüküm ve ka
rarların incelenmesinde de aynen uygulanır. Ebniye Kanunu, 2510 sayılı iskân Kanunu ve yürürlükten kal
dırılmış 4753 sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu gibi kanunlardan doğan ve ayın davası açılması im
kânı bulunmayan durumlarda açılan tazminat davaları ile Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 186 
ncı maddesi hükmünden yararlanılmak suretiyle tazminata dönüştürülen davalara ilişkin olarak verilen 
hüküm ve kararların temyiz incelemesi ayın uyuşmazlığını inceleyecek dairece yapılır. 
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2. Ceza dairelerinden : 
Birinci Ceza Dairesi : Türk Ceza Kanununun İkinci Kitabının Dokuzuncu Babında yeralan ölüm, ağır 

Hapis ve on seneden fazla hapis ve kamu hizmetlerinden daimi olarak yasaklılık cezalarını gerektiren ve 
diğer dairelerin görevlerine girmeyen cürümlere ait hüküm ve kararları, 

İkinci Ceza Dairesi : Sulh Ceza Mahkemelerinden Türk Ceza Kanununa göre verilen ve diğer dairelerin 
görevlerine girmeyen suçlara ait hüküm ve kararları,. 

Üçüncü Ceza Dairesi : Orman Kanunu gereğince açılmış ceza davaları sonunda verilen hüküm ve ka
rarları ve ammenin emniyeti için dava nakli ve Ceza Kanununun Mevkii Meriyete Vaz'ına Müteallik Ka
nunun 36 ncı maddesinde yazılı ve Yargıtay'a verilmiş yargı yeri belirtme konularını, 

Dördüncü Ceza Dairesi : Türk Ceza Kanununun 456 ncı maddesinin üçüncü fıkrasına giren cürümler
den dolayı verilen hüküm ve kararlarla diğer ceza dairelerinin görevleri dışında kalan hüküm ve kararları, 

Beşinci Ceza Dairesi : Türk Ceza Kanununun İkinci Kitabının Üçüncü Babının Birinci, İkinci ve Üçüncü 
Fasıllarında ve aynı Kanunun 403 ilâ 410 uncu maddelerinde ve sekizinci babında yazılı suçlara ilişkin 
hüküm ve kararları, 

Altıncı Ceza Dairesi : Türk Ceza Kanununun İkinci Kitabının Altıncı Babının Üçüncü ve Dördüncü Fa
sıllarında ve Onuncu Babı ile 5917 sayılı Kanunda yazılı hususlara ait hüküm ve kararları, 

Yedinci Ceza Dairesi : Memurların kaçakçılık hükümlerine göre cezalandırılan veya cezası artırılan 
suçlarına ilişkin hüküm ve kararlarla özel kanunlarda yazılı olup da diğer dairelerin görevlerine girmeyen 
suçlara ilişkin hüküm ve kararları, 

Sekizinci Ceza Dairesi : Türk Ceza Kanununun İkinci Kitabının Altıncı Babında yazılı olup da Altıncı 
Ceza Dairesinin görevine giren suçlar ayrık olmak üzere aynı kitabın iki, üç, dört, altı ve yedinci babla-
rında yeralan ağır cezalı cürümler ile Beşinci Babtaki suçlar, Türk Ceza Kanununun 179, 468, 470 ve 473 
üncü maddelerinde yazılı suçlarla 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Ka
nun, 171 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hürriyeti Hakkında Kanun, 6187 sayılı Vicdan ve Toplanma 
Hürriyetinin Korunması Hakkında Kanun, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri 
Hakkında Kanun ve Askerî Ceza Kanununun 131 inci maddesi ile sevk edilen ateşli silahlarla ilgili suçlara 
ilişkin hüküm ve kararları, 

Dokuzuncu Ceza Dairesi : Türk Ceza Kanununun İkinci Kitabının Birinci Babında yazılı suçlar, aynı 
Kanunun 383 ve 389 uncu maddelerine giren suçlara 455 ve 459, 536 ve 537 nci maddelerine giren suç
larla 1475 Sayılı İş Kanunu, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu, 274 sayılı Sendikalar Kanunu, 275 sayılı 
Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu, 1630 sayılı Dernekler Kanunu, 5816 sayılı Atatürk Aley
hine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve 1710 sayılı Eski Eserler Kanununa 
giren suçlara ilişkin hüküm ve kararları, 

İnceler ve Karara Bağlar. 
466 sayılı Kanun Dışı Yakalanan veya Tutuklanan kimselere Tazminat Verilmesi Hakkında Kanuna gö

re verilen kararlar, esas konuları itibariyle hangi ceza dairesinin görevine giriyorsa o ceza dairesinde ince
lenir ve karara bağlanır. 

Yargılama görevi özel kanunlarınca Yargıtay'a verilen kişilerin davaları fiilin niteliğine göre benzeri fi
illere ilişkin hüküm ve kararların inceleme yeri olan daireye ve bu dairelerden çıkacak kararların temyiz 
yolu ile incelenmesi de Ceza Genel Kuruluna aittir. 

Hüküm veren dairenin, Ceza Genel Kurulu kararına uymayarak kendi kararında direnmesi halinde 
Ceza Genel Kurulunca verilecek ikinci karar kesin olup, ilgili dairece uyulması zorunludur. 

Ceza dairelerinin görevlerinin tayininde, davadaki tavsif esas alınır. 
Muhtelif suçlara ait davalarda en ağırını incelemeye yetkili daire görevlidir. Temyizi halinde bunlardan 

sadece temyiz isteğine konu olanlar nazara alınır. 
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Hukuk ve Ceza Genel Kurullarının Görevleri : 

MADDE 15. — Hukuk ve Ceza Genel Kurullarının görevleri şunlardır. 
1. Yargıtay dairelerinin bozma kararlarına karşı mahkemelerce verilen direnme kararlarını inceleyerek 

karar vemek, 
2. a) Hukuk Daireleri arasında veya ceza daireleri arasında içtihat uyuşmazlıkları bulunursa, 
b) Yargıtay dairelerinden biri; yerleşmiş içtihadından dönmek isterse, benzer olaylarda birbirine uyma

yan kararlar vermiş bulunursa, 
Bunları içtihatların birleştirilmesi yoluyla kesin olarak karara bağlamak, 
3. Yargıtay Başkan ve üyeleri, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili 

ile yargılama görevi özel kanunlarınca Yargıtay Genel Kurullarına verilen kişilere ait davaları ilk mahkeme 
olarak görmek ve hükme bağlamak ve ilk mahkeme olarak özel dairelerce verilen hüküm ve kararların 
temyiz ve itiraz yoluyla incelemesini yapmak, 

4. Kanunlarla verilen diğer görevleri yerine getirmek, 
Hukuk ve Ceza Genel Kurullarına katılmak zorunda olan Başkan ve üyelerin belirlenmesine ilişkin esas

lar, görüşmelerin gündemi, yönetimi, çalışma gün ve saatleri, oylama ve karar, bekletici sorun ve öncelik
le karara bağlanacak hususlar, kararın çıkmış sayılması, kanun hükümleri çerçevesinde Yargıtay iç Yönet
meliği ile düzenlenir. 

Yargıtay Büyük Genel Kurulunun Görevleri : 

MADDE 16. — Yargıtay Büyük Genel Kurulunun görevleri şunlardır : 
1. Birinci Başkanı, birinci başkanvekillerini, daire başkanlarını ve bu kanunda gösterilen kurulların üye

lerini seçmek, 
2. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili adaylarım belirlemek, 
3. özel kanunların Yargıtay üyelerinin katılmasını öngördüğü kurullara üye seçmek veya üye adayı 

belirlemek, 
4. Yargıtay iç Yönetmeliğini yapmak ve gerektiğinde değiştirmek, 
5. Hukuk Genel Kurulunun benzer olaylarda birbirine aykırı biçimde verdiği kararları ile Ceza Genel 

Kurulunun yine benzer olaylarda birbirine aykırı olarak verdiği kararları veya Hukuk Genel Kurulu ile 
Ceza Genel Kurulu; Hukuk Genel Kurulu ile bir hukuk dairesi; Hukuk Genel Kurulu ile bir ceza dairesi 
veya Ceza Genel Kurulu ile bir ceza dairesi; Ceza Genel Kurulu ile bir hukuk dairesi veya bir hukuk dai
resi ile bir ceza dairesi arasındaki içtihat uyuşmazlıklarını gidermek ve içtihatları birleştirmek, 

6. Kanunlarla verilen diğer görevleri yerine getirmek. 
Yargıtay Büyük Genel Kurulu görevlerinin yapılmasında, içinden seçtiği bir komisyona hazırlık çalış

ması yaptırabilir. 
Yargıtay Büyük Genel Kurulunun kararları kesin olup, bu kararlar aleyhine başka bir yargı merciine 

başvurulamaz. 

Başkanlar Kurullarının Görevleri : 

MADDE 17. — Başkanlar kurullarının görevleri şunlardır : 
1. Başkanlar Kurulunun görevleri : 
a) Hukuk ve ceza daireleri arasında meydana gelen görev ve iş bölümü uyuşmazlıklarını kesin karara 

bağlamak, fiilî veya hukukî imkânsızlık sebebiyle bir dairenin görevine giren işe bakamaması halinde bir 
başka daireyi görevlendirmek, 

b) Dairelerden birinin yıl içinde gelen işleri normal çalışma ile karşılanamayacak oranda artmış ve 
daireler arasında iş bakımından bir dengesizlik meydana gelmiş ise takvim yılı başında toplanıp bir kısım 
işleri başka daireye vermek, 
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c) İçtihadı birleştirme görüşmelerine ve kararlarının alınmasına ilişkin olarak ilke kararları almak, 
d) Birinci Başkanlık Kurulu, Yüksek Disiplin Kurulu ile Yönetim Kurulu kararlarına karşı yapılan 

itirazları kesin olarak karara bağlamak. Bu itirazların incelenmesinde karara katılan kurul üyesi daire baş
kanları, Kurula katılamaz ve eksiklikler o dairenin kıdemli üyeleriyle tamamlanır. 

e) Kanunlarla verilen diğer görevleri yerine getirmek. 
2. Hukuk Daireleri Başkanlar Kurulunun görevi : 
Hukuk daireleri arasında meydana gelen Görev ve işbölümü uyuşmazlıklarını karara bağlamaktır. 
3, Ceza Daireleri Başkanlar Kurulunun görevi : 
Ceza daireleri arasında meydana gelen görev ve işbölümü uyuşmazlıklarını karara bağlamaktır. 
Oylamanın şekli, ilgili kurullarca belirlenir. Ancak bu maddenin (l/b) ve (l/d) bentlerinde öngörülen hu

suslara ilişkin oylama gizli yapılır. 
Başkanlar Kurullarının itiraz üzerine veya doğrudan doğruya verdikleri bütün kararlar kesin olup, bu 

kararlar aleyhine başka bir yargı merciine başvurulamaz. 

Birinci Başkanlık Kurulunun Görevleri : 

MADDE 18. — Birinci Başkanlık Kurulunun görevleri şunlardır : 
1. Yeni gelen üyelerin yerlerini, dairelerin iş durumu ve ihtiyaçları göz önünde tutarak belli etmek, 
2. Zorunlu hallerde daire başkanı ve üyelerin dairelerini değiştirmek, 
3. Yargıtay tetkik hâkimlerinin çalışacakları daireleri, kurulları ve görecekleri işleri belli etmek ve ge

rektiğinde yerlerini değiştirmek, 
4. Yargıtay Birinci Başkanı, Birinci Başkanvekilleri, Daire Başkanları ve üyeleri ile Yargıtay Cumhu

riyet Başsavcısı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekilinin hâkimlik vakar ve onuruna ve kişisel haysiyet
lerine dokunan veya görev gereklerine uygun düşmeyen davranışlarından, kişisel ve görevle ilgili suçlardan 
dolayı ön veya ilk soruşturma yapmak ve bu soruşturmanın, bir daire başkanı veya üye tarafından yapılma
sı gerektiği takdirde, hakkında soruşturma yapılacak olandan kıdemli olması koşulu ile bu görevliyi, belli et
mek, bu mümkün olmadığı takdirde eşit kıdemli, o da yok ise en yakın kıdemli başkan veya üyeyi görevlen
dirmek, 

5. Yetkili merciin neresi olduğu belirtilmemiş olan yönetim işlerinin yerini belli etmek veya bu işleri yap
mak, 

6. Kanunlarla verilen diğer görevleri yerine getirmek, 

Yüksek Disiplin Kurulunun Görevleri : 

MADDE 19. — Yüksek Disiplin Kurulu; Yargıtay üyeliği vakar ve onuruna dokunan, kişisel haysiyet ve 
itibarını kıran veya görev icaplarına uymayan davranışlarından dolayı Yargıtay Birinci Başkanı, Birinci 
Başkanvekilleri, daire başkanları ve üyeleri ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Yargıtay Cumhuriyet 
Başsavcıvekili hakkında disiplin kovuşturmasını gerektiren eylemin ağırlığına göre «Uyarma»! veya «Görev
den çekilmeye davete işlemlerinden birini uygular. 

Yönetim Kurulunun Görevleri : 

MADDE 20, — Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır : 
1. Hâkimlik ve savcılık sınıfından olmayan Yargıtay personelinin atama ve nakil, yükselme, disiplin ve 

sair özlük işlerini yürütmek ve bunlarla ilgili karar ve tedbirleri almak ve yönetmelikleri yapmak, 
2. Kanunlarla verilen diğer görevleri yerine getirmek, 
Yönetim Kurulu üye tam sayısıyla toplanır. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Görev ve Haklar 

Birinci Başkanın Görevleri : 

MADDE 21. — Birinci Başkanın görevleri şunlardır : 
1. Yargıtayı temsil etmek, 
2. Hukuk ve Ceza Genel Kurullarına katılması zorunlu olan daire başkanlarını belli etmek, 
3. Kurullara başkanlık etmek; başkanlık yaptığı Kurullarda kendi yazmayacağı kararların hangi üye 

tarafından yazılacağını belli etmek ve yazılan kararlardan ilgili dairelere örnekler göndermek, 
4. Yargılayın verimli ve düzenli çalışmasını sağlamak ve bu amaçla uygun göreceği tedbirleri almak, 

Daire ve Kurullara katılmamak veya geç katılmak suretiyle, kurul çalışmalarını aksatan Başkan ve Üyele
rin dikkatini çekmek, 

5. Dairelerin çalışma durumları ile ilgili olarak gerekli gördüğü bilgileri yazı ile istemek, 
6. Kurullarca verilen yönetime ilişkin kararları yerine getirmek, 
7. Zorunlu hallerde Yargıtaya ait geçici işlerde veya başkanlık ettiği kurullarda dosya takrir etmek 

üzere Yargıtay daire başkan ve üyelerini ve tetkik hâkimlerini görevlendirmek, 
8. Bir dairede ani olarak meydana gelen bir bo§luğu doldurmak üzere çok kısa bir süre için başka bir 

daire üyesini, o dairede görevlendirmek, 
9. Yargıtay memurlarını denetlemek ve denetletmek, 
10. Yargıtay üyeleri arasından Genel Sekreteri seçmek, 
11. Kanunlarla verilen diğer görevleri yerine getirmek. 

Birinci Başkanvekülerinin Görevleri : 

MADDE 22. — Birinci başkanvekillerinin görevleri şunlardır : 
1. Birinci Başkana ait görevlerden, Birinci Başkan tarafından verilenleri yapmak, 
2.: Birinci Başkanın yokluğunda kıdem sırasına göre ona vekillik etmek, 
Birinci başkanvekillerinin de yokluğunda Birinci Başkana en kıdemli daire başkanı, kıdemlerde eşitlik ha

linde ise yaşlısı vekillik eder. 

Genel Sekreterin Görevleri : 

MADDE 23. — Genel Sekreter, yönetim işlerinde Birinci Başkanın yardımcısıdır. Birinci Başkanın vere
ceği yönetim ve yazı işlerini yürütür. 

Genel Sekretere, Birinci Başkanın onayı ile lüzumunda tetkik hâkimlerinden yeteri kadar yardımcı ile 
genel sekreterlik hizmetleri için yeteri kadar memur verilir. 

Birinci Başkan, Genel Sekreterin izinli veya özürlü olması hallerinde bir Yargıtay üyesini geçici olarak 
görevlendirebilir. 

Daire Başkanlarının Görevleri : 

MADDE 24. — Daire başkanlarının görevleri şunlardır : 
1. Dairelerinde ahenkli, verimli ve düzenli bir çalışmanın gerçekleşmesini ve işlerin mümkün olan sü

ratle incelenip karara bağlanmasını sağlamak, dairenin kendi kararları arasında çelişkiyi önlemek amacıyla 
gerekli göreceği bütün tedbirleri almak, dosyaları takrir edecekleri bu esaslar uyarınca tespit etmek ve ken
di yazmayacağı kararların hangi üye tarafından yazılacağını belli etmek, 

2. Kararların zamanında yazılıp dosyaların mahallerine iadesini sağlamak, 
3.: Birinci Başkanlığın yetkisi saklı kalmak üzere büro görevlilerini denetlemek, 
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4. Büro personeli hakkında ilgili kanunda belirtilen uyarma, kınama ve aylıktan kesme disiplin cezaları
nı vermek, 

5. Kanunlarla verilen diğer görevleri yerine getirmek. 
Daire başkanına, gerektiğinde kıdemli üye vekillik eder. 

Yargıtay Üyelerinin Görevleri : 

MADDE 25. — Yargıtay üyelerinin görevleri şunlardır : 
1. Kendilerine verilecek dosyaları gerekli şekilde ve zamanında inceleyip kurula takrir etmek ve karar

ları yazmak, 
2. Üyesi bulundukları kurullarda görüşmelere katılmak ve oylarını vermek, 
3. Dairenin ahenkli, verimli ve düzenli çalışmasının sağlanmasında ve işlerin çabuklukla incelenip ka

rara bağlanmasında başkana yardım etmek. 

Tetkik Hâkimlerinin Görevleri : 

MADDE. 26. — Tetkik hâkimleri kurul ve daire başkanlarının kendilerine verecekleri dosya ve evrakı, 
süresinde inceleyerek bir rapor düzenlerler. Kararlara ve yapılacak işlere ilişkin düşüncelerini rapora yazıp 
kurullara açıklamakla yetinirler. 

Birinci Başkan, kurul ve daire başkanlarının verecekleri diğer görevleri yerine getirirler. 

Yargıtay Cumhuriyet Bagsavcısı ve Yargıtay Cumhuriyet Bassavcıvckilinin Görevleri : 

MADDE 27. — Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının görevleri şunlardır : 
1. Cumhuriyet Başsavcılığını temsil etmek, 
2. Anayasa Mahkemesinde Cumhuriyet Savcılığı görevini yapmak, 
3. Ceza Genel Kurulunda görülen davaların duruşmalarına katılmak, 
4. Bizzat veya Cumhuriyet Başsavcı Başyardımcısı, Cumhuriyet Başsavcı yardımcıları marifetiyle siyasî 

partilerin tüzük ve programlarını ve kuruculanmn hukukî durumlarının Anayasa ve kanun hükümlerine uy
gunluğunu, kuruluşlarını takiben ve öncelikle denetlemek, faaliyetlerini takip etmek, gerektiğinde siyasî 
parti, siyasî parti üyesi veya kuruluşu hakkında mahallinde denetleme, inceleme ve soruşturma yapmak, yap
tırmak, 

5. Siyasî partilerin kapatılması hakkında dava aç mak, 
6. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının verimli ve düzenli bir şekilde çalışmasını sağlamak ve bu yol

da uygun göreceği her türlü tedbiri almak, 
7. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Başyardımcısı ve yardımcılarının görevlere ve bu görevlerden başka gö

revlere atanmalarında yetkili mercie görüş bildirmek, 
8. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Başyardımcısı ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıyardımcılarının yüksel

me ve. ilerleme fişlerini düzenlemek, 
9. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı bürolarım ve personelini denetim ve gözetim altında bulundurmak 

veya bu denetim ve gözetimi tensip edeceği yardımcılarından birine yaptırmak, 
10. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı bürolarına naklen atanacak personelin inhalarını yapmak, 
11. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığında görevli personel hakkında ilgili kanunla belirtilen uyarma, kı

nama ve aylıktan kesme disiplin cezalarını uygulamak, 
12. Yargıtay Büyük Genel Kurulu ile Ceza Genel 'Kurulundaki İçtihadların birleştirilmesi müzakere ve 

kararlarına katılıp oyunu kullanmak, 
13. Siyasî partiler ve diğer kanunlarla verilen görevleri yerine getirmek. 
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Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekilinin görevleri şunlardır : 

1. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının kanunî nedenlerle görevi başında bulunmaması halinde, kanun
ların bizzat Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı tarafından yapılmasını öngördüğü görevler dahil, Yargıtay Cum
huriyet Başsavcısının tüm görevlerini yerine getirmek, 

2. Ayrıca, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı görevi başında bulunsa dahi kanunların bizzat Yargıtay 
Cumhuriyet Başsavcısı tarafından yapılmasını öngördüğü görevler dahil olmak üzere Yargıtay Cumhuriyet 
Başsavcısının vereceği işleri ifa etmek, 

3. Yargıtay Büyük Genel Kurulu ile Ceza Genel Kurulundaki içtihadların birleştirilmesi müzakere ve 
kararlarına katılıp oyunu kullanmak, 

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Başyardımcısı ile Yar dımcılarının Görevleri : 

MADDE 28. — Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Başyardımcısı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının veya 
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekilinin vereceği görevleri yapar. Özel hükümler saklı kalmak kaydıyla Yar
gıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Vekilinin yokluğunda Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısına Vekillik eder. Baş
yardımcının da bulunmadığı zamanlarda bu görevi en kıdemli Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıyardımcısı 
yapar. 

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıyardımcıları, kendilerine verilen dosyaların tebliğnamelerini, karar düzelt
me ve itiraz yoluna başvurma işlemlerini Cumhuriyet Başsavcısı adına düzenler ve onun yerine imza eder
ler. Cumhuriyet Başsavcısının vereceği diğer işleri görürler. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Nitelikler - Seçim ve Atama 

Yargıtay Üyelerinin Nitelikleri ve Seçimi : 

MADDE 29. — Yargıtay üyeleri, birinci sınıfa ayrıldıktan sonra en az üç yıl süre ile başarılı görev yap
mış ve birinci sınıfa ayrılmayı gerektiren nitelikleri yitlrmemiş adlî yargı hâkim ve Cumhuriyet Savcıları ile 
bu meslekten sayılanlar arasından seçilir. 

Yargıtayda boşalan üyelikler yetkili kurula bildirilir. 
Boş olan üyelik sayısı en çok onu bulunca onuncu üyeliğin boşaldığı tarihten başlamak üzere en geç 

iki ay içinde seçim yapılması zorunludur. 
Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu ihtiyaç durumunu yetkili kurula duyurur. 

Başkanlar, Cumhuriyet Başsavcısı ve Cumhuriyet Başsavcıvekilinin Nitelikleri : 

MADDE 30. — Yargıtay Birinci Başkanı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı seçilebilmek için en az 
sekiz yıl, Birinci Başkanvekili, daire başkanı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili seçilebilmek için en 
az altı yıl süre ile Yargıtay üyeliği yapmış olmak zorunludur. Bu süreler Yargıtay üyeliğine başlama tari
hinden hesaplanır. 

Başkanların Seçimi : 

MADDE 31. — Yargıtay Büyük Genel Kurulu; Birinci Başkanı, birinci başkanvekilleri ile daire baş
kanlarını kendi üyeleri arasından, üye tamsayısının salt çoğunluğu ile ve gizli oyla seçer. 

tik üç oylamada sonuç alınmazsa, dördüncü oylama, üçüncü oylamada en çok oy alan iki aday arasın
da yapılır. Dördüncü oylamaya katılacak olan adayların aldığı oya eşit sayıda oy alanlar da seçime ka
tılırlar. 
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Oylama adaylardan birinin üye tamsayısının salt çoğunluğu sağlamasına kadar tekrarlanır. 
Seçim bir günde sonuçlanmazsa, onu izleyen çalışma günlerinde sonuç alınıncaya kadar adaylar arasın

da oylamaya devam olunur. 
Bu seçimlerde üye tamsayısının en az üçte ikisinin hazır bulunması şarttır. 
Birinci başkanvekilliklerine seçileceklerden birinin hukuk ve diğerinin ceza daireleri başkan veya üye

lerinden olması zorunludur. 
Daire başkanlık seçimi, her boş daire başkanlığı için ayrı ayrı yapılır. 
Birinci Başkan, Birinci Başkanvekili veya daire başkanı seçilmek isteyenler seçim gününden önce yazı 

ile Birinci Başkanlığa başvurabilecekleri gibi, ilk seçim gününde oylama başlamadan önce adaylıklarını ko
yabilirler. 

Birinci Başkanlıkça oylama başlamadan adayların ad ve soyadları üyelere duyurulur, 
Seçimler, Birinci Başkanlıkça belli edilen gün ve saatte yapılır. Çalışma saati sonuna kadar seçime de

vam olunur. 

Yargıtay Birinci Başkanı, birinci başkanvekilleri, daire başkanlarının görev süreleri dört yıldır. Süresi 
bitenler yeniden seçilebilirler. Yeni seçim yapılıncaya kadar eski başkanlar görevlerine devam ederler. 

Herhangi bir nedenle boşalan başkanlıklar ile yeniden bir daire kurulması halinde onbeş gün içinde se
çim yapılır. 

Birinci Başkanvekilleri ile daire başkanlarının kıdeminin tespitinde, Yargıtay üyeliğindeki kıdem esas 
alınır. 

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının ve Yargıtay Cumhuriyet Bassavcıvekilinin Seçimi : 

MADDE 32. *— Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı vekil i, Yargıtay Büyük 
Genel Kurulunun kendi üyeleri içinden göstereceği adaylar arasından Cumhurbaşkanı tarafından seçilir. 

Yargıtay Büyük Genel Kurulu, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı adaylarını belirlemek için üye tam sayı
sının çoğunluğu ile toplanır. Adaylar gizli oyla tespit edilir. İlk oylamada en çok oy alan beş üye aday gös
terilmiş olur. 

İlk oylamada oy alanların sayısı beşten az ise, aynı gün yapılacak diğer oylamalarla noksan adaylar ta
mamlanır, 

Aday tespiti için yapılan oylamada; oyların eşitliği nedeniyle beşten fazla aday belirlenmesi halinde, eşit 
oy alan adaylardan Yargıtay üyeliğinde kıdemli olanı, kıdem eşitliği halinde ise yaşlı olanı aday gösterilmiş 
sayılarak beş aday tespit edilir. 

Oylama sonucu, liste halinde Yargıtay Birinci Başkanlığınca Cumhurbaşkanına sunulur. Cumhurbaşkanı 
listenin sunuluşundan itibaren onbeş gün içinde gösterilen adaylar arasından Cumhuriyet Başsavcısını &tçer, 
Seçim sonucu ilgililere duyurulur ve Resmî Gazetede yayınlanır; 

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili de yukarıdaki usul ve esaslara göre aday gösterilir ve seçilir. 
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Yargıtay Cumhuriyet Bassavcıvekilinin görev süreleri dört yıldır. Sü

resi bitenler yeniden seçilebilirler. 

Yargıtay Büyük Grenel Kurulu, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Yargıtay Cumhuriyet Bassavcıvekilinin 
görev sürelerinin bitmesinden veya yaş haddi nedeniyle emekli olacakları tarihlerden yirmi gün önce; bun
ların dışında bir nedenle bu görevlerde boşalma olduğu takdirde boşalmayı izleyen onbeş gün içinde bu mad
de uyarınca adaylarını belirler. 

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Yargıtay Cumhuriyet Bassavcıvekilinin görev sürelerinin bitmesi ve
ya yaş haddi nedeniyle emekliye ayrılmaları halinde, yeni seçilen Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Yar
gıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili, eskilerin görev süresinin bitmesi veya emekliye ayrılmalarını, diğer hal
lerde seçimin Resmî Gazete ile yayınlanmasını izleyen ilk işgününde göreve başlar. 
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Birinci Başkanlık Kurulu Üyelerinin Nitelik ve Seçimleri : 

MADDE 33. — Birinci Başkanlık Kurulu üyeliğine seçilebilmek için en az dört yıl süre ile yargıtay üye
liği yapmış olmak zorunludur. 

Birinci Başkanlık Kuruluna seçilecek iki asıl daire başkanı ile bir yedek daire başkanı ve iki asıl üye ile 
bîr yedek üye hukuk dairelerinden; iki -asıl daire başkanı ile bir yedek daire başkanı ve iki asıl üye ile bir ye
dek üye ceza dairelerinden olmak üzere Yargıtay Büyük Genel Kurulunca seçilir. Birinci Başkanlık Kurulu 
üyeliğine aynı daireden birden fazla kimse seçilemez. 

Asıl üyelerden, birinin Kurula katılamaması halinde noksanlık yedeği ile tamamlanır. 
'Birinci Başkanlık Kurulu, üye tam sayısı ile toplanır. 
Birinci 'Başkanlık Kurulu üyeleri kendileri ile ilgili konularda kurul toplantılarına katılamazlar. 
Birinci Başkanlık Kuruluna seçilecek olanların tamamının bir oy pusulasında gösterilmesi sureciyle oy kul

lanılması mümkündür. Aday çıkmadığı veya yeter sayıda başvuru olmadığı takdimde Başkanlar Kurulu ta
rafından gizli oyla ve oy çokluğu ile adaylar dışından seçilebileceklerin üç katı aday gösterilir. Seçimler 
31 inci madde hükümleri gereğince yapılır. 

Birinci Başkanlık Kuruluna seçilenlerin görev süresi iki yıl olup bir seçim dönemi geçmeden yeniden se
çilemezler. 

Birinci Başkanlık Kurulu üyeliğine seçilen daire başkan ve üyelerinin seçim süresi dolmadan bu sıfatları 
değiştiğinde kurul üyeliğinden ayrılmış sayılırlar. 

Birinci Başkanlık Kurulu üyeliğinin herhangi bir nedenle boşalması halinde onbeş gün içinde boşalan 
üyelik için seçim yapılır ve seçilen üye yerine seçildiği üyenin süresini tamamlar. 

Yüksek Disiplin Kurulu Üyelerinin Seçimi : 

MADDE 34. — Yüksek Disiplin Kurulunun toplanması gerektiğinde, kurula katılacak başkanlardan 
altısı hukuk daireleri başkanları, üçü ceza daireleri başkanları ve diğer beş üye de başkanları katılmaya
cak olan dairelerin üyeleri arasından her daireden birden fazla olmamak üzere, Birinci Başkanlık Kurulunca 
ad çekme suretiyle asıl üye olaraik belli edilir. 

Yüksek Disiplin Kurulunun yedek üyeleri, geriye kalan başkanlarla bunların daireleri dışındaki daireler
den birer üye olmak üzere Birinci Başkanlık Kurulunca ad çekme suretiyle belirlenir. Yedeklerin Kurula ka
tılması sırası İç Yönetmelikle düzenlenir. 

Hakkında soruşturma yapılan ile ön ve ilk soruşturma yapanlar ve Birinci Başkanlık Kurulunda görevli 
olup karara katılan asıl ve yedek daire başkan ve üyeleri yukarıdaki fıkralarda sözü edilen ad çekmeye da
hil edilmez. 

Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi : 

MADDE 35. — Yönetim Kurulu üyeleri Başkanlar Kurulunca gizli oyla ve çoğunlukla başka kurullarda 
görev almamış üyeler arasından seçilir. 

Seçilecek olanların tamamının bir oy pusulasında gösterilmesi suretiyle oy kullanılması mümkündür. 
Aday çıkmadığı veya yeter sayıda başvuru olmadığı takdirde, Birinci Başkanlık Kurulu tarafından gizli 
oyla ve oyçokluğu ile adaylar dışından seçilebileceklerin üç katı aday gösterilir. 

Tetkik Hâkimlerinin Nitelikleri ve Atanmaları : 

MADDE 36. — Yargıtayda yeteri kadar tetkik hâkimi bulunur. Tetkik hâkimleri meslekte en az beş yı
lını fiilen doldurmuş adlî yargı hâkim ve Cumhuriyet Savcıları arasından Birinci Başkanlık Kurulunun gö
rüşü alınarak yetkili Kurulca atanır. 
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Atamanın gecikeceği ve Tetkik Hâkimine ihtiyacın zorunlu bulunduğu hallerde boş bulunan tetkik hâ
kimliği kadrolarına, bu kadrolara atanmak niteliğine sahip hâkimler ve Cumhuriyet Savcıları ilgili kurulca 
geçici yetki ile görevlendirilebilirler. 

Yukarıdaki fıkralar uyarınca atanan veya görevlendirilenler, kurul veya daire başkanının gösterdiği lüzum 
ve Birinci Başkanlık Kurulunun kararı üzerine yetkili kurulca yargıtay dışında bir göreve atanabilirler. 

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Başyardımcısı ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Yardımcılarının Nite
likleri ve Atanmaları : 

MADDE 37. — Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Başyardımcısının birinci sınıfa ayrılmış bulunması; 
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Yardımcılarının ise beşinci ve daha yukarı derecelere ulaşmış ve meslekte fi
ilen en az beş yıl süre ile adlî yargı hâkimliği, veya savcılığı yapmış bulunmaları zorunludur. 

Atamanın gecikeceği ve ihtiyacın zorunlu bulunduğu hallerde, boş bulunan Yargıtay Cumhuriyet başsav-
cıyardımcıları kadrolarına, bu kadrolara atanma niteliğine sahip hâkimler ve Cumhuriyet Savcıları yetkili 
kurulca geçici olarak görevlendirilebilirler. 

Propaganda Yasağı : 
MADDE 38. — Yargıtayda yapılan bütün seçimlerde, Yargıtay'ın içinde ve dışında seçimle ilgili ola

rak propaganda anlamına gelecek davranışlarda bulunulamaz. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Çalışma Usulleri 

Genel Esaslar : 

MADDE 39. — Yargıtay daireleri ile kurulları oylamaya katılacakların tümünün hazır bulunması veya 
bu kanunla belli edilen çoğunluğun meydana gelmesi halinde toplanır. 

Görüşmeler gizli olur. Daire ve kurullarda kararlar çoğunlukla verilir. Özel hükümler saklıdır. 
Dairelerin veya genel kurulların başkan ve üyeleri reddolunabilirler. Ret hususundaki istemler, reddedilen 

başkan veya üye katılmaksızın ilgili daire veya genel kurullarca incelenerek kesin karara bağlanır. Daire ve 
kurulların toplantılarını engelleyen toplu ret istemleri dinlenmez. 

Dairelerin Çalışması : 
MADDE 40. — Daireler bir başkan ve dört üyenin katılmasıyla toplanır; işi müzakere eder ve çoğun

luk ile karar verirler. Müzakereler gizli cereyan eder. 
Görüşmeye katılan başkan ve üyelerin adları mahallerine gönderilecek karar örneklerine de yazılır. Ka

rar çoğunluk ile verilmişse karşı oy yakısı, kararların asıl ve örneklerinde gösterilir. 
Yargıtay incelemesi için dairelere gelen dosyalar bekletilmeksizin görev ve iş bölümü, temyiz kabiliyeti

nin bulunup bulunmadığı, temyiz isteminin süresi içinde olup olmadığı, temyiz şartı ve diğer usul eksıiıkliıkJer'i 
yönlerinden ön incelemeye tabi tutulur. 

Ön inceleme sırasında, temyiz incelemesinin başka daireye ait olduğu, temyiz kabiliyetinin bulunmadığı, 
temyiz isteminin süresi içinde olmadığı, temyiz şartının yerine getirilmediği veya diğer usul eksiklikleri bu
lunduğu saptanan dosyalar dairede öncelikle incelenip karara bağlanır. 

Yukarıdaki fıkralar, özel hükümler saklı kalmak üzere hukuk ve ceza genel kurulları çalışmalarında da 
uygulanır. 

Hukuk ve Ceza Genel Kurullarının Çalışması : 

MADDE 41. —Hukuk ve Ceza Genel IKurulları 7 nci maddede yazılı şekilde toplanır. Toplantıda bulu
nanların üçte ikisinin oyu ile karar verilir. Birinci toplantıda üçte iki oy çoğunluğu sağlanamazsa İkinci top-
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lantıda bulunanların çoğunluğu ile karar verilir. Ancak, içtihadı birleştirme toplantılarında birinci ve ikinci 
toplantıda üçte iki çoğunluk sağlanamazsa üçüncü toplantıdakilerin çoğunluğu ile karar verilir. 

özel dairenin ilk derece mahkemesi olarak verdiği kararın temyiz veya itiraz yoluyla incelenmesinde özel 
dairelerde duruşmaya katılıp da hükme müessir olacak hukukî işlemlerin yapıldığı oturumda bulunmuş veya 
karara katılmış olanlar genel kurullarda bulunamazlar. 

Bir işin duruşmasında bulunmuş olan başkan ve üyelerin çoğunluğunun kurul kadrolarında değişiklik, izin 
veya hastalık gibi nedenler dışında o işin görüşülmesinin yapıldığı kurullarda yer alması zorunludur. 

Tarafların sözlü açıklamalarının dinlenmiş olduğu işlerde, o gün dosya incelenip karara varılamadığı 
takdirde, sonraki toplantıda yeniden dinlenmelerine ihtiyaç olmaksızın kâğıtların okunmasıyla yetinilir. 

Yargıtay Büyük Genel Kumlunun Çalışması : 

MADDE 42. — Yargıtay 'Büyük Genel Kurulu, toplantıda bulunanların üçte iki çoğunluğuyla karar 
verir. Ancak, birinci ve ikinci toplantıda bu çoğunluk sağlanamaz ise, üçüncü toplantıda bulunanların çoğun
luk oyu ile yetinilir. 

Toplantı ve karar yeter sayısı bakımından özel hükümler saklıdır. 
Yargıtay Büyük Genel Kurulunun toplantı günlerimde ve müzakerelerimin devamı süresince foültün daire

ler; Hukuk içtihadı Birleştirme Genel Kurulunun toplantı günledfide ve müzaikerelerıiıniin devamı süresliınee 
hukuk daireleri; Ceza İçtihadı Birleştirme Genel Kurulunun toplantı günlerinde ve müzakerelerinin deva
mı süresince de ceza daireleri kurul olarak çalışamazlar. 

Yüksek Disiplin Kurulunun Çalışması : 

MADDE 43. — 19 uncu maddede yazılı eylem ve davranışları her ne biçimde olursa olsun haber alan 
Birinci Başkan gerekli soruşturma işlemini yapmak üzere durumu Birinci Başkanlık Kuruluna bildirir. 

Adalet Bakanlığı ile Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulundan gelen ihbar ve şikâyetlerin sonucu Ada
let Bakanlığına veya Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna bildirilir. 

Şu kadar kii, şıilkâyet ve ihbar soruşturmayı gerektfiren belli bir konuyu ihtiva etmezse işleme konulmaz. 
Birinci Başkanlık (Kurulu yapacağı veya yaptıracağı soruşturma sonunda toplanan delilleri yeterli görür

se, soruşturma dosyasının bir raporla Yüksek Disiplin Kuruluna gönderilmesine, aksi takdirde bir işleme yer 
olmadığına kesin olarak karar verir. 

Soruşturma dosyasının Yüksek Disiplin Kuruluna intikali üzerine, Başkan, hakkında soruşturma yapılan
dan daha kıdemli olan bir başkan veya üyeyi gerekli soruşturmayı yapmak üzere görevlendirir. Görevlendi
rilen başkan veya üye gerekli ise konu ile ilgili bilgi ve delilleri toplar, lüzum gördüğü kimseleri yeminle 
dinler. Bütün daire, kurum ve kuruluşlar ile gerçek vetüzellkişiıler sorulan husustoa cevap vermek zorundadır. 

İlgiliye tebliğ tarihinden itibaren on gün içinde yazılı savunmasını yapmak üzere bildirimde bulunur. 
Hakkında soruşturma yapılan bu dosyayı soruşturmayı yapan üyenin huzurunda inceleyebilir. 

Savunmanın alınması ve soruşturmanın bitiminde, görevli başkan veya üye sonucu kanaati ile birlikte bir 
rapor halinde Yüksek Disiplin Kuruluna sunar. 

Hakkında soruşturma yapılanın istemi ve Yüksek Disiplin Kurulunun uygun görmesi halinde, kendisinin 
kurulda dinlenmesine karar verilebilir. İlgili istediği takdirde vekili aracılığı ile de yazılı ve sözlü savunma
sını yapabilir. 

Yüksek Disiplin Kurulu üye tam sayısı ile toplanır ve üçte iki çoğunlukla karar verir. Üçüncü oylamada 
çoğunluk oyu yeterlidir. Oylama gizli yapılır. Soruşturmayı yapan, • kurula katılamaz, noksan üye yedeği ile 
tamamlanır. 

Yüksek Disiplin Kurulu delilleri serbestçe takdir eder. 
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Bu kararlar aleyhine tebliği tarihinden itibaren onbeş gün içinde Başkanlar Kuruluna itiraz edilebilir. 
İtirazın incelenmesinde karara katılan Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri kurula katılamaz ve eksikler o dairele
rin kıdemli üyeleriyle tamamlanır, ttiraz üzerine inceleme evrak üzerinde yapılır. İtiraz yerinde görülürse c c 
za tümüyle kaldırılır veya değiştirilir. 

İlgili kesinleşmiş olan görevden çekilmeye davet kararının tebliğinden itibaren bir ay içinde görevden 
çekilmediği veya emekliliğini istemediği takdirde çekilmiş kabul edilir. Bu bir aylık süre içinde ilgili izinli 
sayılır. 

Kurulların Gündemi : 

MADDE 44. — Genel Kurullarda görüşülecek işlerin gündemi, kurul başkanları tarafından toplantı gü
nünden en az bir hafta önce dairelere ve gerektiğinde diğer ilgililere dağıtılır. 

Gündemin düzenleniş şekli iç yönetmelikte gösterilir. 

İçtihadların Birleştirilmesini İstemek Yetkisi ve Bağlayıcılığı : 

MADDE 45. — İçtihadların birleştirilmesini Birinci Başkan, doğrudan doğruya veya Yargıtay daireleri
nin veya genel kurulların verdikleri karar sonucunda veya Cumhuriyet Başsavcısının bizzat yazı ile başvur
ması halinde, ilgili kuruldan ister. Bu istemlerin gerekçeli olması zorunludur. 

Diğer merci veya kişilerin gerekçe göstererek yazılı başvurmaları halinde, içtihadı birleştirme yoluna 
gitmenin gerekip gerekmediğine Birinci Başkanlık Kurulu karar verir. Bu karar kesindir. 

İçtihadı birleştirme kararlarının değiştirilmesi veya kaldırılmasının istenmesi de yukarıdaki usule bağlıdır. 
İçtihadı birleştirme görüşmeleri, alınmış olan ilke kararları çerçevesinde yürütülür ve kararları yazılır. 
içtihadı birleştirme kararları benzer hukukî konularda Yargıtay Genel Kurullarını, dairelerini ve adliye 

mahkemelerini bağlar. 
İçtihadı birleştirme kararlarının niteliğini açıkça belirten özeti, kararın verilmesini izleyen en kısa zamanda 

Adalet Bakanlığına bildirilir. Adalet Bakanlığı bütün adliye mahkemelerine ve Cumhuriyet Savcılıklarına 
bu kararları gecikmeksizin duyurur. 

İçtihadı birleştirme Kurulları, genel kurulların veya dairelerin kararlarındaki gerekçe ve görüşlerle bağlı 
olmaksızın sorunu başka bir görüşle karara bağlayabilirler. 

ALTINCI BÖLÜM 

Suçlarla İlgili İnceleme, (Soruşturma ve Kovuşturma 

Kişisel ve Görevle İlgili Suçlar : 

MADDE 46. — Yargıtay Birinci Başkanı, Birinci başkanvekilleri, daire başkanları, üyeleri, Yargıtay 
Cumhuriyet Başsavcısı ve Yargıtay Cumhuriyet başsavcıvekilinin görevleriyle ilgili veya kişisel suçlarından 
dolayı haklarında soruşturma yapılabilmesi Birinci Başkanlık Kurulunun kararına bağlıdır. Ancak, ağır 
cezayı gerektiren suçüstü hallerinin hazırlık ve ilk soruşturması genel hükümlere tabidir. 

Birinci Başkanlık Kurulu kendisine intikal eden veya ettirilen ihbar ve şikâyetleri inceleyerek soruşturma 
açılmasını gerektirir nitelikte gördüğü takdirde, ilk soruşturma yapılması için ceza dairesi başkanlarından 
birini görevlendirir. Aksi takdirde dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verir. Bu karar kesindir. 

Soruşturma ile görevlendirilen başkan, soruşturmayı ikmal ettikten sonra evrakı Birinci Başkanlık Kuru
luna gönderir. 

Soruşturmayı yapan ceza dairesi başkanı sorgu hâkiminin yetkisini haiz olup, Ceza Muhakemeleri Usulü 
Kanununun ilk soruşturmaya ait hükümlerini uygular. Vereceği tutuklama ve tutuklamanın kaldırılması veya 
kefaletle salıvermeye ait kararları Birinci Başkanlık Kurulunun onaması ile tekemmül eder. 
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Birinci Başkanlık Kurulu, incelediği evrakı eksik bulursa soruşturmayı yapan başkana tamamlattırır. Son 
soruşturmanın açılmasına gerek görmediği takdirde evrakın işlemden kaldırılmasına, aksi halde son soruştur
manın açılmasına karar verir ve görevle ilgili suçlarda Anayasa Mahkemesine, kişisel suçlarda Yargıtay Ce
za Genel Kuruluna tevdi olunmak üzere dosyayı Cumhuriyet Başsavcılığına gönderir. Evrakın işlemden kal
dırılmasına dair verilen kararlar kesindir. 

Sanık, Ceza Genel Kurulunca verilen kararın tefhim veya tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde 
yeniden incelenmesini isteyebilir. 

Haklarında inceleme ve soruşturma yapılacakların, inceleme ve soruşturma mercilerinin tayininde son gö
rev ve sıfatları esas alınır. Sıkıyönetim Kanununda sözü edilen yetkili izin mercii, Yargıtay Büyük Genel 
Kuruludur. 

Disiplin İşlemlerinin Uygulanması : 

MADDE 47. — Ceza yönünden açılan soruşturma ve kovuşturmalar, disiplin işlemlerinin ayrıca yapıl
masına ve uygulanmasına engel olmaz. 

YEDÎNOt BÖLÜM 

İdarî Birimler ve Bürolar 

Yayın Kurulu ve Görevleri : 

MADDE 48. — Yayın Kurulu, yayın işleriyle ilgili konularda gerekli kararları .vermek ve düzenli ara
lıklarla toplanıp çalışmak üzere, Birinci Başkanlık Kurulunca Yargıtay üyeleri arasından seçilen dört üye ile 
tasnif kurulu başkanından oluşur. Kurul, kendi üyelerinden birini gizli oyla başkanlığa seçer. Üyelerin seçim 
süresi dört yıldır. Aynı kişiler yeniden seçilebilirler. 

Yayın Kurulu Başkanının ve üyelerinin bu görevleri, yargı görevlerinin devam etmesine engel olmaz. 
Yayın Kurulu Başkanı, yayın kurulunun verdiği kararların uygulanması, kurul ve daire kararlarının za

manında düzenli olarak yayımlanması koşulu ile sınırlı olmak üzere yayın işleri müdürlüğü birimi üzerinde 
gözetim ve denetim yetkisi vardır. 

Bu Kurulun görevleri, İç Yönetmelikte gösterilir. 

Tasnif Kurulu ve Görevleri : 

MADDE 49. — Birinci Başkanvekilleri ile daire başkanları, Genel kurullardan ve dairelerden verilen, 
emsal teşkil eden kararlardan iki örneğini, gerekirse özetleriyle birlikte kararların verildiği tarihten başla
yarak en geç bir ay içinde yayın işleri müdürlüğüne gönderilmelerini sağlamakla görevlidirler. Birinci Baş
kan bu görevin gereği gibi yerine getirilmesini denetler. Gönderilen kararların özetleriyle birlikte aynen ya
yımlanması zorunludur. 

Kararların tasnifi işleri, Birinci Başkanlık Kurulu tarafından görevlendirilecek bir Yargıtay üyesinin 
başkanlığında yeteri kadar tetkik hâkiminden oluşan tasnif kurulu tarafından yapılır. 

Tasnif Kurulu Başkanı dört yıl için görevlendirilir. Süre bitiminde yeniden görevlendirilebilir. 
Bu kurulun görevleri şunlardir : 
a) Birinci fıkra hükmüne göre yayın işleri müdürlüğünden verilen kararlan tasnif etmek, daire ve 

kurullarınca özetlenmeyen kararları özetlemek, 
b) Uygulanacak tasnif ilkelerini ve yöntemlerini, yapacağı inceleme ve araştırmalarla bilime uygun 

olarak saptamak. 
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Yayın, İşleri Müdürlüğü ve Görevleri 

MADDE 50. — Yargıtay yayın işleri müdürlüğü, Yargıtay kuruluşu içerisinde Birinci Başkanlığa bağlı ol
mak üzere yükseköğrenim yapmış bir müdürün yönetiminde yeteri kadar müdür yardımcısı ve memurlardan 
oluşur. 

Yayın İşleri Müdürlüğünün Görevleri Şunlardır : 
a) Tasnif Kurulunca tasnif edilen Yargıtay içtihadı Birleştirme Genel Kurul ve daire kararlarını ka

nun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuat maddelerine göre kartlara geçirmek ve fihristlerini yapmak, 
b) Kararları ve özetlerini fihristleriyle, resmî külliyat olarak teselsül eden ciltler halinde yayınlamak, 
c) Yayın Kurulunca Türkçe'ye çevrilmesi saptanan yabancı dillerde yazılmış kitaplarla kararların çe

viri ve yayın işlerini yürütmek, 
d) Yayın kurulunca saptanan kitapları satın almak, 
e) Yargıtay'daki dosyalama, arşiv ve benzeri işlerle ilgili araştırmalar yapmak ve yaptırmak, 
f) Yayınların dağıtım ve satımı ile ilgili bütün işlemleri yapmak, 
g) Yayın Kurulunun yayımla ilgili konularda aldığı kararları yerine getirmek, 
h) Yargıtay tç Yönetmeliğinde gösterilen diğer görevleri yapmak. 

Sağlık Müdürlüğü : 

MADDE 51. — Yargıtay sağlık hizmetleri, sağlık müdürlüğünce yürütülür. 
Sağlık Müdürlüğünde; üç uzman hekim, bir diş hekimi ile laboratuvar ünitesi bulunur. , 
Birinci Başkanlık, atama yapılamadığı takdirde birinci fıkrada yazılı uzman hekimleri sözleşmeli personel 

olarak çalıştırabilir. 

Eğitim ve Sosyal İşler Müdürlüğü : 

MADDE 52. — Yargıtay personelinin meslek öncesi ve meslek içi eğitimleri ve kurulacak tesislerin yö
netimi, bir müdürün başkanlığında yeteri kadar müdür yardımcısı, memur ve hizmetliden oluşan Eğitim ve 
Sosyal tşler Müdürlüğünce yürütülür. 

Eğitime tabi tutulacakların tespiti, eğitim süresi, eğitim programı, eğitimde görev alacakların nitelikleri ve 
bunlara ilişkin diğer hususlar iç Yönetmelikte belirtilir. 

Yazı İşleri Büroları : 

MADDE 53. — Yargıtay Birinci Başkanlığınca, Yargıtay dairelerinde, kurullarında birer, Yargıtay 
Cumhuriyet Başsavcılığında ise yeteri kadar yazı işleri bürosu bulunur. 

Bürolarda bir yazı işleri müdürü, yeteri kadar yazı işleri müdür yardımcısı, memur, kâtip, mübaşir ve 
odacı bulunur. 

Yazı işleri müdürlüğüne, öncelikle hukuk fakültesi mezunları; bunlardan müracaat eden olmadığı takdir
de sırasıyla Adalet Yüksekokulu, fakülte, yüksekokul, lise veya ticaret lisesi mezunları veya en az beş yıl 
yazı işleri müdür yardımcılığı veya ilk derece mahkemelerinde aynı süre yazı işleri müdürlüğü yapmış olan
lar atanır. 

Yazı işleri müdür yardımcılığına atanabilmek için lise veya ticaret lisesini bitirmiş olmak veya Yar-
gıtayda en az beş yıl süre ile kâtiplik veya ilk derece mahkemelerinde aynı süre yazı işleri müdür yardım
cılığı veya kâtiplik yapmış olmak gerekir. 

Bürolara yapılacak atamalarda ve atanacakların bütün özlük haklarıyla sair işlemlerinde bu kanunda ya
zılı istisnalar dışında Devlet Memurları Kanununun ilgili hükümleri uygulanır. 

Açılan kadrolara ilk kez atanacaklar Yönetim Kurulunca yapılacak açık yarışma sınavı ile belli edilir. 
Naklen atanacaklar için daire başkanı veya amirinin ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı yazı işleri büroları 
için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının inhaları göz önünde tutulur. 
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Yarışma sınavında kazananlar başarı sırasına göre bir çizelge ile tespit olunarak en üst derecede kazanana 
lardan başlamak üzere sıra ile atama yapılır. 

Yazı işleri müdürü büronun birinci derecede sorumlu görevlisidir. Büro işlerinin düzenle yürütülmesini 
sağlar ve Yargıtay tç Yönetmeliğinde gösterilen görevleri yapar. 

SEKİZİNCİ BÖLÜM 

Çeşitli Hükümler 

Bütçe : 

MADDE 54. — Yargıtay, genel bütçe içinde kendi bütçesiyle yönetilir. 
Bütçenin birinci derecede ita amiri Yargıtay Birinci Başkanıdır. Muhasebe işleri Yargıtay nezdindeki mu

hasebe teşkilatı tarafından yürütülür. Gider tahakkuk memurluğu görevi, Birinci Başkanın tensip edeceği 
memurlar tarafından yerine getirilir. 

Yasama Organı komisyon ye genel kurullarında, Yargıtayı Birinci Başkanın görevlendireceği genel sek
reter veya yardımcısı temsil eder. 

Döner Sermaye : 

MADDE 55. — Yargıtay Yayın İşleri Müdürlüğü görevlerinin yerine getirilebilmesi amacıyla genel büt
çede «Yargıtay Yayınları Döner Sermayesi» adı altında konulacak ödeneklerden yeteri kadar döner serma
yeye verilir. Döner sermaye miktarı elli milyon liraya ulaşıncaya kadar kârlar döner sermayeye eklenir. Bu 
miktar Yargıtay Birinci Başkanlığınca gösterilecek lüzum üzerine, Bakanlar Kurulu kararıyla bir misline 
kadar artırılabilir. 

Döner sermaye işlemleri, 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu ile 2490 sayılı Artırma ve Eksiltme ve 
İhale Kanununa bağlı değildir. 

Döner sermaye ile yapılacak yayınların fiyatlarının hesaplanması, maliyete eklenecek kâr oranı veya mik
tarı, döner sermayenin işletilmesine, sarf usullerine ilişkin kurallar, Yargıtay Birinci Başkanlığı ile Maliye Ba
kanlığınca müştereken yapılacak bir yönetmelikle düzenlenir. 

Döner Sermaye İşletmesi Yönetim Kurulu, Genel Sekreterin başkanlığında kurulur. Döner Sermaye İşlet
mesinin işlemleri her malî yıl sonunda: Birinci Başkanlıkça denetlenir. 

Döner sermayenin yıllık bilançoları gider belgeleriyle birlikte malî yılın bitiminden itibaren dört ay için
de Sayıştaya ve bilançonun bir örneği de Maliye Bakanlığına gönderilir. 

Adlî Araverme : 

MADDE 56. — Yargıtayda adlî araverme sırasında dava ve işleri görmek için biri hukuk, biri ceza ol
mak üzere iki nöbetçi daire kurulur. Hukuk Genel Kuruluna yapılan icranın geri bırakılması istekleri nö
betçi hukuk dairesince incelenerek karara bağlanır. 

Nöbetçi dairelerde görevlendirilecek başkan ve üyelerle nöbetçi kalacak tetkik hâkimleri Birinci Başkan
lık Kurulunca belli edilir. Ancak tetkik hâkimlerinin tespitinde ilgili daire başkanının önceden görüşü alınır. 

Daire başkanları ile üyelerin nöbetlerinin düzenlenmesinde kendilerinden sonrakiler nöbet tutmadıkça tek
rar nöbetçi bırakılmamak ve mümkün oldukça kıdemliden daha kıdemsize doğru sıraya koymak kuralı ve 
mümkün oldukça ilgililerin istekleri ve adlî aravermede görülecek dava ve işlerin niteliğine göre daire başkan
larının da düşünceleri göz önünde bulundurulur. 

Adlî aravermeden yararlanmayanların yıllık izinleri yol süresi dahil kırkbeş gündür. 
Adlî aravermeden faydalananlar, kısmen veya tamamen yıllık izin kullanamazlar. O yılın yıllık iznini adlî 

aravermeden Önce kısmen veya tamamen kullanmış olanların nöbetçi kalması zorunludur. 
Adlî aravermede nöbetçi kalacaklara durum, adlî aravermeden en az iki ay önce duyurulur. 
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Yargıtay İç Yönetmeliği : 

MADDE 57. — Yargıtaydaki kurulların, üyelerin, tetkik hâkimleri ve Yargıtay Başsavcı yardımcıları ile 
diğer personelin görev ve yetkileri, çalşma usulleri, seçimlerin yöntemi, tutulacak defterler, kullanılacak ba
sılı kâğıtlar ile bu Kanunun uygulanmasına ilişkin diğer hususlar Yargıtay Büyük Genel Kurulunun oy ço
ğunluğuyla kabul edeceği îç Yönetmelikle düzenlenir. 

Resmi Gazete ile Yayınlanma : 

MADDE 58. — Bu Kanun hükümlerine göre alınacak ilke kararları, yapılacak yönetmelikler, içtihadı 
birleştirme kararları, Birinci Başkanl kça emsal teşkil edebileceği belirlenen Hukuk ve Ceza Genel Kurul karar
ları Resmî Gazetede yayınlanır. 

Adlî Yılın Açılışı : 

MADDE 59. — Her adlî yıl Ankara'da bir törenle açılır. Yargıtay Birinci Başkanı bir konuşma yapar. 
Açılış konuşmasının metni ve tören gündemi üzerinde daha önceden Başkanlar Kurulunun düşüncesi alı

nır. 

Hukuk Dava Dosyalarının Yargıtay'a Gönderilmesi : 

MADDE 60. — Adliye mahkemelerinden Yargıtay hukuk dairelerine temyiz incelemesi yapılmak üzere 
gönderilecek dava dosyalarının temyiz dilekçesinde gösterilen daire ismiyle bağlı kalınmaksızın mahkeme hâ
kimi tarafından Başkanlar Kurulunun bu konuda yayımlanan kararları da gözetilmek suretiyle, bu Kanu
nun 14 üncü maddesinde belirtilen görevli daireye gönderilmesi sağlanır. 

İzinler : 

MADDE 61. — Birinci Başkan ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının izin istekleri Birinci Başkanlık Ku
rulunca yerine getirilir. 

Birinci başkanvekilleri ile daire başkanlarının yıllık izin istekleri Birinci Başkanın, Yargıtay Cumhuriyet 
Başsavcıvekilinin izin isteği Cumhuriyet Başsavcısının, üyelerin izin istekleri daire başkanlarının düşüncesi 
al<ndıktan sonra Hâkimler ve Savcılar Kanunundaki esaslara göre Birinci Başkanlık Kurulunca karara bağ
lanır. 

Tetkik hâkimlerine yıllık izin verilmesinde, görev yaptıkları kurul ve daire başkanlarının, Yargıtay Cumhu
riyet Başsavcı yardımcılarına izin verilmesinde ise Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının düşüncesi alınır. 

tzün hususundaki tasarruflar ilgüiniin siciline işlenmek, üzere Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna bil
dirilir. 

Mesleld İnceleme ve Görevlendirme : 

MADDE 62. — Yargıtay Birinci Başkanı, Başkanvökitai, Dalire başkanları ve üyeleri ile Yargıtay Cum
huriyet Başsavcısı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavavekili, meslekî incelemelerde bulunmak için aylık ve 
odenöklera, gerçek yol giderleri ve gündelikleri verilmek ve bir yılı 'geçmemek üzere Birinci Başkanlık Ku
rulu karan (ile dış ülkelere gönderilebilir. Bu amıaçla Yargıtay bütçesine her yıl yeteri kadar ödenek konur. 
Bu suretle dış ülkelere gönderileceklerin nitelikleri ve belirtenine usulleri dç yönetmıelikte düzenleniri 

Birindi fıkrada sayılanların, yolluk almaksızın yurt içinde ve dışında davet edildikleri kongre, konferans, 
seımEner ve benzeri bilimsel toplantılara katılmalarına ve bu suretle bilimsel araştırma ve inceleme yapma* 
laırına Birinci Başkanlık Kurulunca izin verilebilir. 

Birinci fıkrada sayılanlar, ilmî araştırma ve yayımlarda bulunabilirler. Esas görevleri yanında Birinci 
Başkanlık Kurulu kararıyla Yükseköğretim kurumlarında ders ve konferans verebilirler. 
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Yargıtay başkan ve üyeleri, Türkiye Cumhuriyetinin üyesi bulunduğu, Uluslararası kuruluşların düzenle
dikleri kongre, konferans, sempozyum gibi bilimsel toplantılarda ve bu 'kuruluşların komlisyon ve ünitelerinde 
Türkiye'yi temsil etmek üzere muvafakatları ile Birinci Başkanlık Kurulunun izni alınmak suretiyle geçici 
olarak görevlendlrleMlder, 

Başkanların, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekilinin Bu Sıfatlarının 
Sona Ermesi : 

MADDE 63. — Birinci Başkan, birinci başkanvekilleri, daire 'başkanları, Yarlgıtay Cumhuniyelt Başsavcısı 
ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekii görevle ayrılmıa halleri ile adlî aıra verme, yıllılk ve mazeret izinleri 
dışında fok yıl içinde aralılksız ailtı ay veya bir seçim döneminde seçildiği günden itibaren toplam bir yıl 
görev yapamazlaırsa fon görevlerinden çeskitoiş sayılırlar. Ancak, Yargıtay üyeliği görevleri devam eder. 

Seçimle gelinen görevlerden ayrılma açıkça bildirifoedikçe Yargıtay üyeliği görevini sona erdirmez. 

Özlük İşleri : 

MADDE 64. — Yargıtay Birinci Başkanı, BaişfcanvekiMleri, daire başkanları ve üyeleri (ile Yargıtay Cum
huriyet Başsavcısı ve Yargıtay Cumhuriyet BaşsavcıvekiM ile tetkik hâkimleri ve Yargıtay Cumhuriyet Baş
savcı Yardımcılarının bu Kanunda bdirtilenlerin dışındaki özlük işleri ve halkları Hâkimler ve Savcılar Yük
sek Kurulu tarafımdan yerine getirilir. 

Onur Günü : 

MADDE 65. — Her yılın temmuz ayının birinci günü Yargıtay Onur Günüdür. 
O dönem içinde emekliye ayrılmış olan Yargıtay Birinci Başkanı, Başkahvekilleri, daire başkanları ve 

üyeleri ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili onuruna Birinci Baş
kanlıkça tensip edilecek yerde düzenlenecek gecede kendilerine törenle onur belgesi ile geçmiş hizmetleri
nin onurunu simgeleyen birer armağan verilir. 

Bu amaçla yapılacak tören ile armağanların giderini karşılamak üzere her yıl Yargıtay Bütçesine ye
terli ödenek konulur. 

Kıyafet : 

MADDE 66. — Yargıtay Birinci Başkanı, başkan vekilleri, daire başkanları ve üyeleri ile Yargıtay Cum
huriyet Başsavcısı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili duruşmalarda ve törenlerde giyecekleri ve Yar-
gıtayca sağlanacak resmî kıyafetlerin özellikleri ve şekilleri Yargıtay tç Yönetmeliği ile düzenlenir. 

Yol Giderleri, Tazminatlar ve Gündelikler : 

MADDE 67. — Yargıtay Birinci Başkanı, Başkan vekilleri, daire başkanları ve üyeleri ile Yargıtay Cum
huriyet Başsavcısı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili ile Yargıtayda görevli tetkik hâkimleri ve Yargıtay 
Cumhuriyet Başsavcı Başyardımcısı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıyardımcılarından keşif, bilirkişi incelemesi ve
ya delillerin tespiti ve soruşturma için görevlendirilenlere gerçek yol giderleri ile görevde geçen günler için 
net aylık tutarlarının otuzda biri oranında gündelik verilir. Bu gündelikler, zorunlu giderleri karşılamazsa, 
aradaki fark belgelere dayalı olmak şartı ile ayrıca ödenir. Ancak, bu suretle yapılacak ödemeler, günde
liklerin yüzde ellisini geçemez. 
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DOKUZUNCU BÖLÜM 

Geçici Hükümler 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Yargıtay Birinci Başkam, birinci başkan-
vekilleri, daire başkanları, Yargıtay Cumhuriyet Başıavcısı, Yargıtay Cumhuriyet Bassavcıvekili bulunanla
rın bu görevleri seçildikleri tarihten itibaren dört yıllık süreleri doluncaya kadar devam eder. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Yargıtay üyelerinin bulundukları daire
lerdeki görevleri devam eder, 

GEÇİCİ MADDE 3. — Birinci Başkanlık Kurulunun asıl ve yedek üyelerinin Yargıtay Büyük Genel 
Kurulunca ve Yönetim Kurulunun Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Genel Sekreter dışında kalan asıl ve 
yedek üyelerinin Başkanlar Kurulunca seçimleri, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay için
de yapılır. Ancak, bu seçimler yapılıncaya kadar Birinci Başkanlık Divanı ile Yönetim Kurulunun görev
leri devam eder. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Birinci Başkanlık Kurulunca, Yayın Kurulu üyeleri ile Tasnif Kurulu Baş
kanının seçimleri, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki ay içinde yapılır. Ancak, bu seçimler 
yapılıncaya kadar yayın, özetleme ve tasnif işleri ile görevlendirilmiş bulunanların bu görevleri devam 
eder. 

GEÇİCİ MADDE 5. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte görevleri ve iş bölümü değiştirilen dai
relere gelmiş olan işler, eski dairelerince incelenip karara bağlanır. Bu işlere ait tavzih ye karar düzeltme 
istekleri de bu dairelerce incelenip sonuçlandırılır. 

GEÇİCİ MADDE 6. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Yargıtayda ~ tetkik hâkimi ve Yargıtay 
Cumhuriyet Başsavcıyardımcısı olarak görev yapmakta bulunanlar için 36 ve 37 nci maddelerde öngörülen 
beş yıl fiilen meslekte çalışmış olma şartı aranmaz. 

GEÇİCİ MADDE 7. — Bu Kanunda yapılması öngörülen yönetmelikler, kanunun yayımı tarihinden 
itibaren en geç üç ay içinde hazırlanarak yürürlüğe konur. Yeni yönetmelikler çıkarılıncaya kadar mevcut 
yönetmeliklerin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. 

GEÇİCİ MADDE 8. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Yargıtayda görevli bulunan kalem şef
lerinin unvanı «Yazı işleri müdür yardımcısı» olarak değiştirilmiştir. 

Bu değişiklik sebebiyle ilgililerin yeniden atanmala rı gerekmez. 
Kalem şefi unvanı, bu Kanun ile yazı işleri müdür yardımcısı olarak değiştirilenlerin yeni unvanları yan 

ödeme kararnamesinde yer alıncaya kadar, eski unvanları üzerinden yan ödeme almaya devam ederler. 

GEÇİCİ MADDE 9. — Yargıtayın mevcut kadrolarına : 
1. Bu Kanunla kurulan Eğitim ve Sosyal İşler Müdürlüğü için genel idare hizmetleri sınıfından; 
a) Eğitim ve Sosyal İşler Müdürü için bir adet birinci derece kadro, 
b) Eğitim ve Sosyal İşler Müdür Yardımcısı için bir adet ikinci derece kadro, 
c) Eğitim ve Sosyal İşler Müdürlüğü şefliği için bir adet üçüncü derece kadro, 
d) Eğitim ve Sosyal İşler Müdürlüğü memurluğu için birer adet dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci de

rece kadrolar. 
2. Eğitim ve Sosyal İşler Müdürlüğü için yardımcı hizmetler sınıfından iki adet onüçüncü derece kad

rolar, 
3. Sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfından bir adet birinci derece diş tabibi kadrosu, 
4. Yargıtay Yazı İşleri müdürlükleri için genel idare hizmetleri sınıfından onüç adet birinci derece, 

onüç adet de ikinci derece kadro, 
Eklenmiştir. 
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ONUNCU BÖLÜM 

Soa. Hükümler 

Kaldırılan Hükümler : 

MADDE 68. — 1730 sayılı Yargıtay Kanunu üe değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

Yürürlük : 

MADDE 69. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme : 

MADDE 70. — Bu Katran hükümlerini Bakanlar Kurutu yürütür. 
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