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MfLLET MECLİSİ 
T U T A N A K D E R G İ S İ 

CİLT: 42 

125. Birleşim 

9 . 6 . 1965 Çarşamba 

İçindekiler 
Sayfa 

1. — Geçen tutanak özeti 8:9 

2. — Yoklama 10 

3. — Görüşülen İşler 10,37 
1. — Seçimlerle ilgili kanunların bâzı 

hükümlerinin değiştirilmesi ve bu ka
nunlara bâzı hükümler eklenmesi hak
kında kanun tasarısı ve Adalet, İçişleri 
ve Anayasa komisyonlarından 5 er üye
den kurulu Geçici Komisyon raporu 
(1/841) (S. Sayısı: 975) 10:26 

2. — Silâhlı Kuvvetlerde görevli mu
vazzaf tabip, diş tabibi ve eczacılara taz
minat verilmesi hakkında kanun tasarısı 
ve Geçici Komisyon raporu (1/861) (S. 
Sayısı: 976) 37:38 

3. — İstanbul Milletvekili İsmail Hak^ 
ki Tekinel ve 166 arkadaşının, Yargıtay 
kanunu teklifi ve Adalet ve Plân korniş* 
yonları raporları (2/676) (S. Sayısı: 933) 38:43 

Sayfa 
4. — Sorular ve cevaplar 26 
a) Sözlü sorular ve cevapları 26 

1. — Bilecik Milletvekili Sadi Bi-
nay'm, Bilecik ili İnönü bucağının Eskişe
hir iline bağlanması sebebine dair İçişleri 
Bakanından sözlü sorusn (6/780) 2f 

2. — İzmir Milletvekili Osman Sabrı 
Adal'ın, Rum Ortadoks Patriği Athenago-
ras'm dış memleketlere seyahate çıktığın
dan ve Papa ile temaslarda ve müzakere
lerde bulunduğundan haberdar olunup 
olunmadığına dair İçişleri ve Dıişişleri 
Bakanlarından sözlü sorusu (6/824) 27 

3. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, 
Batı - Trakya'da Lozan Andlaşmasmm 
imzası sırasında, Türk ve Yunan nüfusla
rının miktarı ile bugünkü miktalarma ve 
iktisadi durumlarına dair Başbakandan 
sözlü sorusu (6/831) 27 

\ 



Sayfa 
4. — Edirne Milletvekili. Fahir Girit-

lioğlu'ımn, Dış Ticaret Dairesinde gö
revli, yüksek dereceli üç memurun vazi
felerinin değiştirilmesi sebebine dair Ti
caret Bakanından sözlü sorusu (G/836) 27 

5. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'-
in, toprak dağıtımı (»şuasında, mevcut 
arazileri de ipotek edilmiş bulunan köyle
rin tapu karşılığı kredi alamamalarının 
önlenmesi hususunda ne düşünüldüğüne 
dair imar ve İskân hakanından sözlü 
sorusu (6/842) 27 

6. — Burdur Milletvekili Nadir Ya-
vuzkan'm, Burdur'da Beş Yıllık Plân 
devresi içerisinde, kurulması düşünülen 
bir sanayi tesisi bulunup ' bulunmadığına 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/843) 27 

7. — Burdur Milletvekili Nadir Ya-
vuzkan'm, hurdur'da hayvan besiciliği 
ile ıılğraşan ve 15 milyon lira sermayeye 
sahip bulunan kimselerin kredi ihtiyaç
larının nereden sağlanacağına dair Ta
rım ve Ticaret Bakanlarından sözlü so
rusu (6/844) 27 

8. _ Burdur Milletvekili Nadir Ya- ' 
vuzkan'ın, Burdur'un, Ağlasun ilçesine 
bağlı Yumrutaş köyü ile Bucak' ilçesine 
b'ağlı Datalan.ı, köyünde, tarım arazisi 
ağaçlandırılan köylülere başka yerden 
toprak verilmesi ve el sanatı öğretilmesi 
konularında, bir çalışma yapılıp yapılma
dığına dair İmar ve İskân Bakanından 
sözlü sorusu (6/845) .. .- . 27 

9. — Niğde .Milletvekili Ruhi Soyer'-
in, İller Bankasınca,.-. J963 icra plânına 
konulmuş olan işlerden ne kadarının ta
mamlandığına dair İmar ve iskân'Baka
nından sözlü sorusu (6/851) 27 

i ( ) . '—Bolu Milletvekili Turgut Çul-, 
ha'nın, İktisadi .Devlet Teşebbüsleri Ge
nel müdürlükleriyle yönetim kurullarına 
yapılan tâyinlere dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/864) ";. .28 

11., — Niğde Milletvekili. Ruhi Soyer'- ' 
in, memleketimizde mevcut Rum Cemaa'-'" 
tine ait kaç aded vakıf bulunduğuna da i r 
Devlet Bakanından s.özlü soruşu (6/868)- • 28 

Sayfa 
12. — İzmir Milletvekili Osman Sabri 

Adal'm, İzmir'den Çeşme ilçesine giden 
turistik asfalt yolun yarım kalan kısmı
nın en kısa zamanda yapılması için ne 
düşünüldüğüne dair Bayındırlık Baka
nından sözlü sorusu (6/871) 28 

13. — İzmir Milletvekili Osman Sabri 
Adal'm, İzmir'in Çeşme ilçesi Ilıca plajla
rında Turizm Bankası tarafından yapımı
na başlanan otelin en kısa zamanda biti
rilmesi ve işler duruma getirilmesi için ne 
düşünüldüğüne dair Turizm ve Tanıtma 
Bakanından sözlü sorusu (6/872) 28 

34. — İzmir Milletvekili Osman Sabri 
Adal'm, Çeşme Limanında yıllarca önce 
inşasına başlanan ve yarım kalmış olan 
iskelenin en kısa zamanda bitirilmesi 
için ne düşünüldüğüne dair Bayındırlık 
Bakanından sözlü sorusu (6/873) 28 

15. — İzmir Milletvekili Şinasi Osma'-
nm, tüccar ve seneyicilerin, 27 Mayıstan 
sonra, Cumhuriyet Halk Partisine nakdî 
yardımda bulundukları hakkındaki neş
riyatın doğru olup olmadığına dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/875) 28 

16. — Çanakkale Milletvekili Ahmet 
Nihat Akay'm, İbnülemin Mahmut Ke
mal İnal'in, vakfı olan konağın kimler ta
rafından yıktırıldığina dair Devlet ve İç
işleri Bakanlarından sözlü sorusu (6/879) 28 

17. — Bolu Milletvekili Turgut Çul-
ha'nın, Türkiye'de 3512 sayılı Kanuna gö
re kurulmuş kaç cemiyet bulunduğuna ve 
bunlardan kaçının siyasetle iştigal etti
ğine dair İçişleri Bakanından sözlü soru
su (6/881) 28 

18. — Tokat Milletvekili Mehmet Ka-
zova'nm, Erbaa ve Taşova ilçelerini biri-
birine bağlıyan Kaleboğazı köprüsünün 
ne zaman tamir edileceğine dair, Bayın
dırlık Bakanından sözlü sorusu (6/882) 28 

19. — Erzurum Milletvekili Nihat Di-
ler'in, Beş Yıllık Kalkınma Plânı gere
ğince, 1964 yılında Doğu - Anadolu'da 
yapılması kararlaştırılan iki çimento fab
rikasının etüt ve projelerinin yapılıp ya
pılmadığına dair, Sanayi Bakanından söz
lü sorusu (6/884) . 2 8 



Sayfa 
20. — Erzurum Milletvekili Nihat 

Dilerin, toprak tevzi komisyonları ile 
kadastro heyetlerinin tezat halindeki ça
lışmalarından haksızlığa uğrıyanlarm du
rumlarının ıslâh edilip edilmiycceğine 
dair Köy İşleri ve Devlet Bakanlarından 
sözlü sorusu (6/886) . 29 

21. — Niğde Milletvekili Haydar Öz
alp İn, Ziraat Odaları Birliği İdare Ku
rulu Başkanlığına seçilen ve 6 aydır çalı
şan izmir Milletvekili Arif Ertunga'nm, 
milletvekilliği sıfatının devam edip etme
diğine dair Millet Meclisi Başkanından 
sözlü sorusu (6/902) 29 

22. — Tokat Milletvekili Mehmet Ka-
^-Zova'mn, Almus Ortaokulunun, 1964 yılı 

/ içinde, hizmete açılıp açılmıyacağma dair 
/ Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
' (6/907) 29 

\ 23. — Bitlis Milletvekili Müştak Oku-. 
\ muş'un, ilk etütlerinde Tatvan'da kurul-
\ masının münasibolacağı raporla tevsik 

\ «dilen Çimento Fabrikasının Van'a nak
ledilmesi sebebine dair Sanayi Bakanın
dan sözlü sorusu (6/914) 29 

24. — Aydın Milletvekili Reşat Öz-
arda'nm, Atatürk'ün, resimlerinin posta 
pullarından kaldırılması sebebine dair 
Başbakandan sözm sorusu (6/920) 29 

25. — Edirne Milletvekili llhami Er
temin, ayçiçeğinin maliyetinden aşağı fi
yatla satılmasına soya yağı ithalinin se-
bebolup olmadığına dair Ticaret Bakanın
dan sözlü sorusu (6/926) 29 

26. — Edirne Milletvekili llhami Er
temin, Toprak Mahsulleri Ofisinin, Edir
ne ilinde çok düşük fiyatla buğday alımı I 

. yaptığı hususlarda ne düşünüldüğüne da- I 
ir Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/927) 29 I 

27. — Edirne Milletvekili llhami Er
temin, Keşan'ın, Altıntaş köyü ile Mal- I 
kara'nın Teberut ve Davuteli köyleri ara- I 
smdaki sınır anlaşmazlığını halleden ka- I 
rarnamenin uygulanmaması sebebine dair I 
İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/928) 29 I 

28. — Bolu Milletvekili Turgut Çul-
ha'nın, Basın ilân Kurumu teşkiline dair I 
195 sayılı Kanunun iptalinin veya bâzı I 

I Sayfa 
maddelerinin tadilinin düşünülüp düşü
nülmediğine dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/931) 29 

29. — istanbul Milletvekili Reşit Ül-
I ker'in, ortaokulu bitirme sınavlarında bir 
I dersten sınıfta kalan kaç. öğrenci bulun

duğuna dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/934) 29 

30. — istanbul Milletvekili Reşit Ül
ker'in, istanbul'da yayımlanan Düşünen 
Adam dergisine ek olarak verilen Yassı-
ada ve Sonrası adlı kitabın, Anayasa Ni
zamını, millî güvenlik ve huzuru bozan 
bâzı fiiller hakkındaki 38 sayılı Kanıma 
aykırı olup olmadığına dair önergesi ve 
Adalet Bakanı İrfan Baran'ın sözlü ceva
bı (6/935) 29:3.L 

31. — İsparta Milletvekili Ali İhsan 
Balım'ın, İsparta ilinin baş harfinin «1» 
mi, «I» mı olduğuna dair Millet Meclisi 
Başkanından ve Başbakandan sözlü so
rusu (6/936) 31 

32. — Balıkesir Milletvekili Cihat 
Bilgchan'ın, zeytinyağı fiyatlarının dâ
hilde ve hariçte korunması için bir ta
ban fiyatı konulması ve müdahale muba
yaasına girişilmesinin düşünülüp düşü
nülmediğine dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/937) 31 

3 3 . ' — İstanbul Milletvekili Reşit Ül
ker'in, gece üniversiteleri ve gece yüksek
okulları açılması hakkındaki plânın ne
den kürula'mafdığma dair Millî EğMm Ba
kanın dan sözlü sorusu (6/938) 31:32 

34. — istanbul Milletvekili Reşit Ül
ker'in, Adapazarı Belediye Meclisince, 
bâzı mahalle, bulvar ve caddelerin, 27 
Mayıs Devriminden sonra konan adları
nın değiştirildiği hakkındaki neşriyatın 
doğru olup olmadığına dair Adalet ve İç
işle vi Bakanlarından sözlü sorusu (6/943) 32 

35. — Edirne Milletvekili llhami Er
temin, 1961 - 1962 yılında Cahit ÖzdenV 
170 bin liraya kiraya verilen Enez dal
yanlarının kirasının sene sonunda 17 bin 
liraya düşürülmesi sebebine deir, Maliyi1 

Bakanından sözlü sorusu '(6/945) 32 



Sayfa ; 
36.' — Edirne Milletvekili Fahir Gi-

ritlioğlu'nun, Atina Büyükelçiliğimiz 
ikinci kâtibesinin merkeze naklinin 4037 
sayılı Kanundaki objektif kıstaslara göre 
yapılıp yapılmadığına dair, Dışişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/946) 82 

37. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zey-
tinoğlu'nun, illerin, köylerin yol ve,sula
rını yapmak için, köylerden nakit para 
ve angarya istemelerinin Anayasamıza 
aykırı olup olmadığına dair Başbakandan 
sözlü sorusu (6/955) 32 

38. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zey-
tinoğlu'nun, köylerde gezen Sıtma Savaş 
Teşkilâtına bağlı sağlık memurlarının sağ
lık müdürlükleri emrine verilmeleri hu
susunda ne düşünüldüğüne dair Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
rusu (6/956) 32 

39. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zey-
tinoğlu'nun, köylerde yapılan kadastro
lar için dekar basma istenen paralara 
dair Devlet Bakanından sözlü sorusu 

(6/958) 32 

40. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zey-
tinoğlu'nun, Zirai Donatım Kurumu ta
rafından çiftçilere verilen gübrelerin mik
tarının artırılması ve fiyatının ucuzlatıl
ması hususunda ne düşünüldüğüne dair 
Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/959) 32 

41. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zey-
thinoğlu'nun, Eskişehir Basma Fabrikası 
Müdürünün, son aylarda, kaç mühendisi 
başka fabrikalara naklettirmiş olduğuna 
dair Sanayi Bakanından sözlü sorusu 
(6/960) 32 

42. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zey-
tinoğlu'nun, Çifteler ilçesi Tarım Müdü
rünün, özel bir işde Devlet arabasını ha
sara uğratıp uğratmadığına dair Tarım 
Bakanından sözlü sorusu (6/961) 32 

43. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zey-
tinoğlu'nun, 1963 ve 1964 yıllarında kaçar 
traktör monte ve ithal edildiğine dair Ta
rım ve Ticaret Bakanlarından sözlü soru
şu (6/962) &2 

Sayfa 
44. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zey-

tinoğlu'nun, Belediye reisinin, millî bay
ramlarda, protokolden neden çıkarıldığı
na dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/9Ö3) 32 

45. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zey-
tinoğlu'nun, Eskişehir'de elektrik cereya
nının sık sık kesilmesini önlemek için ne 
gibi tedbir düşünüldüğüne dair Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru
su (6/964) 32 

46. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zey-
tinoğlu'nun, bakır fiyatlarının neden 
yükseldiğine dair Ticaret ve Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanlarından sözlü so
rusu (6/965) 32:33 

47. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zey-
tinoğlu'nun, Çifteler ilçesi Toprak Mah
sulleri Ofisinin, tüccara, 1964 mahsulü 
arpa satıp satmadığına dair Ticaret Ba
kanından sözlü sorusu (6/966) 33 

48. — Adana Milletvekili Mehmet Gc-
çioğlu'nun, Çukobirlik'e Genel Müdür tâ
yini konusunda ne düşünüldüğüne dair 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/979) 33 

49. — İstanbul Milletvekili Zeki Ze-
ren'in, Belgrad ve Viyana'daki üç Osman
lı Vezir ve kumandanının mezarları hak
kında ne düşünüldüğüne dair Dışişleri ve 
Turizm ve Tanıtma Bakanlarından söz
lü sorusu (6/982) 33 

50. — Aydın Milletvekili Hilmi Ay-
dmçer'in, Kıbrıs Adasının takisimi konu
sunda ne düşünüldüğüne dair Başbakan
dan ve Dışişleri Bakanından sözlü soru
su (6/983) 33 

51. — Aydın Milletvekili Hilmi Ay-
dınçer'in, Rusya ile Hükümetimiz arasın
da yapılan Kültür Anlaşmasının mahi
yet ve şümulünün ne olduğuna dair Baş
bakandan ve Dışişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/984) 33 

52. — Aydın Milletvekili Hilmi Ay-
dınçer'in, Orman Çiftliğinde bulunan ağaç
ların imar ve bakımı hususunda ne düşü
nüldüğüne dair Tarım Bakanından sözlü 
sorusu (6/980) 33 



dilmesi sebebine dair İçişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/1003) 34 

61. •— Eskişehir Milletvekili Aziz Zcy-
tinoğlu'nun, Eskişehir'in bir kısım köy
lerinde öğretmen bulunmaması sebebine 
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü soru
su (6/1004) 34 

62. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zey-
tinoğlu'nun, Eskişehir'in İnönü nahiye
sinde muvakkat hububat alım merkezi 
açılması hususunda ne düşünüldüğüne 
dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu 
(6/1005) 34 

63. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zey-
tinoğlu'nun, Devlet tiyatrolarının bilet sa
tışları sisteminde bir değişiklik yapılma
sının düşünülüp düşünülmediğine dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/1006) 34 

64. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zey-
tinoğlu'nun, Sivrihisar'ın Kaymaz buca
ğındaki sulama kanalları üzerine bir bent 
yapılması hususunda ne düşünüldüğüne 
dair Köy İşleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/1007) 34 

65. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zey-
sinde bir pancar tesellüm merkezi açıl
ması hususunda ne düşünüldüğüne da
ir Sanayi Bakanından sözlü sorusu 
(6/1008) 34 

***** 
53. r- Eskişehir Milletvekili Seyfi 

öztürk'ün, Anayasa Mahkemesince iptal 
edilen bir kanun sebebiyle bir kısım Ha
zine mallarının, karar geriye yürütülmek 
suretiyle Cumhuriyet Halk Partisine na
sıl verildiğine dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/990) 33 

54. — Niğde Milletvekili Asım Ercn'-
in, Ekim ve Kasım 1964 ayları içinde kaç 
tren kazası olduğuna dair Ulaştırma Ba
kanından sözlü sorusu (6/993) 33 

55. — İstanbul Milletvekili Reşit Ül
ker'in, yabancı memleketlere işçi gönde
rilmesi işinde, bütün muamelelerin açık 
bir şekilde ilân edilmesi gibi bir usul ko
nulmasının düşünülüp düşünülmediğine 
dair Çalışma Bakanından sözlü sorusu 
(6/994) 33 

56. — Diyarbakır Milletvekili Adnan 
Aral'ın, Lice ilçesi Çişe köyünde Ölümle 
sonuçlanan kavganın suçlularını yaka-
lıyabilmek için, jandarma takip ekipleri
nin köy halkına işkence yaptıkları hak
kındaki şikâyetin Bakanlığa intikal etti
rilip ettirilmediğine dair İçişleri Baka
nından sözlü sorusu (6/996) 33 

57. — Edirne Miletvekili tlhami Er-
tem'in, vilâyetçe işten el çektirilen, Hav
sa ilçesinin Abaylar köyü muhtarının, bu 
işle ilgili, müracaat ve dilekçelerine ce
vap verilmediği hakkındaki söylentilerin 
doğru olup olmadığına dair İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/1000) 33:34 

58. — Aydın Milletvekili Hilmi Ay-
dmçer'in, Söke ilçesinde toprakların ço
raklaşmasının önlenmesi ve bir Toprak 
Tahlil ve Tohum Islah İstasyonu kurul
ması hususunda ne düşünüldüğüne dair 
Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/1001) 

59. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zey-
tinoğlu'nun, Sivrihisar'ın, Gerenli köyü 
Başöğretmeninin Mihalıçık'ın, Sulyerler 
köyü öğretmenliğine hangi sebeplerle 
nakledildiğine dair Millî Eğitim Baka
nından sözlü sorusu (6/1002) 34 

60. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zey-
tinoğlu.'nun, Mihalıççık Tahrirat Kâtibi
nin Çifteler Tahrirat Kâtipliğine nakle-

66. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zey-
tinoğlu'nun, Eskişehir'in İnönü nahiye
sinde, yapımı yarım kalmış bulunan su 
kanallarının ikmali hususunda ne düşü
nüldüğüne dair Köy İşleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/1009) 34 

67. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zey-
tinoğlu'nun, Eskişehir'in Sarıcakaya il
çesindeki ahşap köprünün yerine demir 
ayak ve üstü beton köprü yapılmasının 
düşünülüp düşünülmediğine dair Bayın
dırlık Bakanından sözlü sorusu (6/1010) 34 

68. — Tokat Milletvekili Mehmet Ka-
zova'nın, Turhal ilçesinin Pazar bucağına 
bağlı Gendigelen köyünün 5 Km. mesafe-
lik yolunun yapımına başlanmaması se
bebine dair Köy İşleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/1011). 34 



69. — Aydın Milletvekili Hilmi Ay-
dınçer'in, Aydın ili göçmenlerinden Faik 
Kamçı'ya tahsis edilen evin istirdadı ci
hetine gidilmesi sebebine dair Köy İşleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/1012) 34. 

70 — Edirne Milletvekili İlhamı Er-
tem'in, Edirne'nin ova yollarının, rampa
larla, Devlet yoluna bağlanmasının han
gi teşkilâtın görevi olduğuna dair Ba
yındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/1013) 34 

71. — Eskişehir milletvekili Aziz Zey-
tinoğlu'nun, Çifteler ilçesinde yapılan, 
Atatürk Anıtının açılması merasimine 
dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/1015) 34 

72. — Çanakkale Milletvekili Ahmet 
Nihat Akay'ın, aşırı sol cereyanlarla mü
cadelede bugünkü mevzuatın yeterli olup 
olmadığına dair Adalet ve İçişleri Bakan--.. 
lanndan sözlü sorusu (6/1016) 35 

73. — Çanakkale Milletvekili Ahmet 
Nihat Akay'in,, Türkiye Öğretmen Der
nekleri Millî Federasyonunun siyasetle 
uğraştığı iddiası karşısında Bakanlığın 
harekete geçip geçmediğine dair Adalet 
Bakanından sözlü sorusu (6/1017) 35 

74. — Burdur Milletvekili Nadir Ya-
vuzkan'ın, Antalya - Eskişehir arasında 
döşenmiş olan pipe - line hattının geçtiği 
tarlaların istimlâk bedellerinin ne zaman 
ödeneceğine dair Millî Savunma Bakanın
dan sözlü sorusu (6/1018) 35 

75. — Burdur Milletvekili Nadir Ya-
vuzkan'm, Devlet Tarım Sektöründeki is
tihsal artışını ve kalkınmayı gerçekleştir
mek üzere sağladığı imkânları köylere 
duyurma işinde ne yapıldığına dair Tica
ret ve Tarım Bakanlarından sözlü soru
su (6/1019) 35 

76. — Burdur Milletvekili Nadir Ya-
vuzkan'ın, Burdur'un Gölhisar ilçesinde, 
gölün kurutulan kısımlarından, dağıtı
lan arazilerin dönümünün kaçar Kraldan 
değerlendirildiğine dair Başbakandan 
sözlü sorusu (6/1020), 35 

77. — Burdur Milletvekili Nadir Ya-
vuakah'in, Burdur'a yapılacak kapalı spor 
salonunun, bugüne kadar, ihale edil m e-

84. — Yozgat Milletvekili İsmet Ka-
pısız'm, mevcut mevzuatın, il genel ve 
belediye meclislerinin yetkilerini ve gö
revlerini tam olarak ifa etmelerine yeterli 
olup olmadığına dair İçişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/1038) 35:36 

85. — Erzurum Milletvekili Gıyaset-
tin Kâracâ'nm, Erzurum Atatürk Üniver-

Öayfa 
mesi sebebine dair Devlet Bakanından 
sözlü sorusu (6/1021) 35 

78. — Diyarbakır Milletvekili Recai 
İskenderoğlu'nun, Mevlevi ve Bektaşi 
âyinlerinin yapıldığı ve bu âyinlere ba
kanlarla parti liderlerinin katıldıkları 
hakkındaki haberlerin doğru olup olma
dığına dair İçişleri Bakanından sözlü so
rusu (6/1023) 35 

79. — Diyarbakır Milletvekili Recai 
İskenderoğlu'nun, Millî Emniyet raporla
rının, Anayasanın sağladığı hak ve temi
natların karşısında, bir özellik taşıyıp 
taşımadığına dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/1024) 35 

80. — Çanakkale Milletvekili A. Ni
hat Akay'm, Erzurum ve Diyarbakır ve
rici tesislerine, iki yıllık plân döneminde 
ne miktar yatırım yapıldığına dair Tu
rizm ve Tanıtma Bakanından sözlü so
rusu (6/1025) 35 

8.1.-r-Yozgat Milletvekili İsmet Ka-
pısız'ın, Ereğli Demir Çelik tesisleri inşa
sında vukubulan ve Bakanlığa intikal et
miş bulunan suiistimal mevzuunda, şim
diye kadar, ne gibi işlem yapıldığına dair 
Sanayi Bakanından sözlü sorusu (6/1026) 35 

82. — Aydın Milletvekili Hilmi Ay-
dmçer'in, Köşk nahiyesinin Batısından 
akmakta olan Köşk Çayının ıslahının bir
an evvel ele alınması üzerinde ne düşü
nüldüğüne dair Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanından sözlü sorusu (6/1027) 35 

83. — Aydın Milletvekili Hilmi Ay-
dmçer'in, Aydın'm, Bozdoğan ilçesi ile 
Yazıkent ve köyleri arasında muvasalayı 
temin için Akçay üzerinde bir köprü ya
pılması hususunda ne düşünüldüğüne 
dair Bayındırlık Bakanından sözlü soru 
su (6/1028) 35 



36 

36 

Şayia 
sitesi Tıp Fakültesinin, katı olarak, ne 
zaman açılacağına dair Millî Eğitim Ba
kanından sözlü sorusu (6/1040) 36 

86. — Çanakkale Milletvekili A. Ni
hat Âkay'ın, eski yazıyla yazıldıkları ve 
basıldıkları için kütüphanelerde unutulan 
eserlerin yeni yazıyla yayımının düşünü
lüp düşünülmediğine dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu (6/1042) 36 

87. — Aydın Milletvekili Reşat özar-
da'nm, Türkiye'de mevcut borsaların ıs
lahı konusunda bir tedbir alınmasının 
düşünülüp düşünülmediğine dair Ticaret 
Bakanından sözlü sorusu (6/1044) 

88. — Aydın Milletvekili Reşat Özar-
da'nın, Yüksek İslâm Enstitüsünün ku
ruluş gayesinin ne olduğuna dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/1045) 

89. — İzmir Milletvekili Şinasi Osma'-' 
nın, Sovyetler Birliği tarafından Kıbrıs'a 
silah, cephane ve malzeme yardımı yapıl
masının, Hükümetimizin Sovyetler Birliği 
ile kurmak istediği iyi dostluk ve kom
şuluk münasebetleri ile bağdaşıp bağdaş
madığına dair Dışişleri Bakanından söz
lü sorusu (6/1050) 36 

90. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zey-
tinoğlu'nun, Almanya ve diğer memle
ketlere anlaşma harici giden işçilerimizin 
de kazandıklarını göndermelerine neden 
izin verilmediğine dair Maliye ve Çalışma 
Bakanlarından sözlü sorusu (6/1051) 36 

91. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zey-
tinoğlu'nun, memleketimizdeki şap hasta
lığına karşı ne gibi tedbirler alındığına 
dair Tarım Bakanından sözlü sorusu 
(6/1052) • 36 

92. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zey-
tinoğlu'nun, Şeker Fabrikası tarafından, 
1964 senesinde, Eskişehir çiftçilerine to
humluk buğday yetiştirmek maksadiyle, 
verilen buğdayın bedelinin geri istenmesi 
hususunda ne düşünüldüğüne dair Sana
yi Bakanından sözlü sorusu (6/1053) 36 

93. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zey-
tinoğlu'nun, tasfiye olunan Eskişehir 
Basma Fabrikasının hisse bedellerinin 
hissedarlara, bugüne kadar, ödenmemesi 

sebebine dair Sanayi Bakanından sözlü 
sorusu (6/1054} ' 

94. — Aydın Milletvekili Hilmi Ay-
dmçer'in, Kuşadası ilçesinin Hükümet 
yardımı ile imarı hususunda ne düşünül
düğüne dair Turizm ve Tanıtma ve İçiş
leri Bakanlarından sözlü sorusu (6/1059) 

95. — Amasya Milletvekili Reşat Ar-
pacıoğlu'nun, İşçi Sigortaları Kurumun
ca, Yenişehir Süleyman Sırrı sokaktaki 
7 apartman için, alman istimlâk kararı
nın sebebinin ne olduğuna dair Çalışma 
Bakanından sözlü sorusu (6/1061) 

96. — İstanbul Milletvekili Oğuz Oran'-
m, Yunan Ethnos gazetesinde, Kıbrıs 
konusunda, Başbakana atfen neşredilen 
özel demecin gerçek olup olmadığına dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/1062) 

97. •— İzmir Milletvekili Sina si Os-
ma'nın, 27 Mayıs 1960 talihinden bu yana 
Spor - Toto gelirleri ile memleketin çeşitli 
bölgelerinde, yapılan veya onarılan spor 
tesislerine dair Devlet Bakanından sözlü 
sorusu (6/1064) 

98. — Giresun Milletvekili Muştala 
Kemal Çil esiz'in, Samsun .-. Trabzon ara-
sı uda inşa edilen Devlet yolunun Görele 
ilçesinin içinden geçirilecek şekilde yapıl
ması sebeplerine dair Bayındırlık Baka
nından sözlü sorusu (6/1067) 

99. — Sivas Milletvekili Rahmi Gü-
nay'm, 5434 sayılı Kanunun 6522 sayılı 
Kanunla tadil edilen 40 ncı maddesinin, 
4 ncü Koalisyon Hükümetinin kuruluşun
dan bu yana, kimler hakkında uygulan
dığına dair İçişleri Bakanından sözlü so
rusu (6/1068)• 

100. — Ordu Milletvekili İzzettin 
Ağaoğlu'nun, Son Havadis Gazetesinde 
yayınlanan Gizli Emniyet Raporunun bu 
gazeteye ne suretle intikal ettiğine dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/1069) 

101. ^ İstanbul Milletvekili Sabri 
Vardarlı'nm, 14 . 5 . 1965 günlü Son Ha
vadis Gazetesinde yayınlanan Millî Em
niyet Raporunun sahip olup olmadığına 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/1070) 
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102. — Aydın Milletvekili Şükrü Koç'-

un, Menderes Havzasının en verimli top
raklarından olan Söke ovasının ıslâhı için 
19G5 yılında alınacak tedbirlerin neler 
olacağına dair T^rım ve Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanlarından sözlü soru
su •'6/1071) 

103. — Konya Milletvekili Fakih Öz-
len'ın, Devletin gizli olması gereken bil-

37 

Sayfa 
gilerini Son Havadis Gazetesine veren 
sorumlular hakkında her hangi bir iş
lem yapılıp yapılmadığına dair İçişleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/1072) 37 

104. — Hatay Milletvekili Sırrı Ifoca-
oğlu'nun, Millî Eftıniyet raporlarının is-
tiyen herkese, yayınlanmak üzere verilip 
verilmiyeceğine dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/1073) 37 

•#••» 

t — <mQW TUTANAK ÖZETİ 

Birinci Oturum 
Çoğunluk olmadığından saat 15,00 te top

lanılmak üzere birleşime ara verildi. 

İkinci Oturum 

İzmir Milletvekili Arif Ertunga hakkında 
Başkanlık Divanı Kararının sabah toplantıla
rında görüşülmesine dair verilen önergeler ka
bul olundu. 

Afyon Karahisar Milletvekili Şevki Qüler'-
in, çeşitli teadül ve teşkilât kanunlariyle diğer 
kanunlarda mevcut aylık ve ijicret tutarlarının 
değiştirilmesi hakkındaki 28 . 2 . 1939 tarih ve 
7244 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin değiş
tirilmesine dair kanun teklifinin İçtüzüğün 
36 ncı maddesi gereğince gündeme alınması 
hakkında önergesi kabul edilmedi. 

yar'm 
Bütçe ve Plân Komisyonu sözcüsü Nuri Ba-

Malatya bölge Tayyare Tamir Fabri
kası tamirhanesine ait kerpiç binada 25.1.1949 
gecesi çıkan yangın neticesinde Hazine lehine 
doğan alacağın affı hakkında kanun teklifinin 
öncelik, ivedilik ve diğer maddelere takdimen 
görüşülmesine dair önergesi okundu. Yalnız 
öncelikle görüşülmesi hususu kabul olundu. 

Devlet personeli meslek teşekkülleri kanun 
tasarısının Millet Meclisince beriimsenmiyen 

maddeleri hakkında Karma Komisyon raporu ile, 
özel öğretim Kurumları kanun tasarısı ve 

ilgili teklifler üzerinde Cumhuriyet Senatosun
ca yapılan değişiklikler hakkında Millet Mecli
si Geçici Komisyon raporu kabul edilerek ta
sarıların kanunlaştıkları bildirildi. 

Millî Müdafaaya hiyanet suçundan müebbet 
ağır hapse hükümlü Alman uyruklu Wilfried 
Herbrecht hakkındaki hapis cezasının affına 
dair kanun tasarısı kabul edildi. 

Seçimlerle ilgili kanunların bâzı hükümleri
nin değiştirilmesi ve bu kanunlara bâzı hüküm
ler tklenmesi hakkında, 

Silâhlı Kuvvetlerde görevli muvazzaf tabip, 
diş tabibi ve eczacılara tazminat verilmesi hak
kında kanun tasarılarının maddeleri üzerinde 
bir süre görüşüldü. 

9 . 6 . 1965 Çarşamba günü saat 10,00 da 
toplanmak üzere (Saat 20,00 de) Birleşime son 
verildi. 

Başkan 
Bagkanvekili 

Ferruh Bozbeyli 
Kâtip 
Yozgat 

Veli Uyar 

Kâtip 
Siirt 

Sürreya öner 

SORULAR 

Şçzlü sorular 
1. —~ Erzincan MUl#tveHili Zjeynel Şündoğ-

du'nun, Erzincan Zelzelesinden harabolan şehir 
ve köylerin imarı ye Fay hattı dışına çıkarıl-



maları için alınacak tedbirlerin neler olduğuna 
dair sözlü soru önergesi, Başbakanlığa, gönde
rilmiştir. (6/1074) 

2. — Ankara Milletvekili Burhan Apaydınd
ın, Başbakanın hangi maksat ve gaye tahtında 
ve ne gibi fayda sağlamak düşüncesiyle geziye 
çıktığına ve Başbakan Vekiline dair sözlü soru 
önergesi, Başbakanlığa gönderilmiştir (6/1075) 

Yaztlt sorular 

3. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'm, 
1923 yılında, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti
nin demiryolu olup olmadığına ve bugünkü de-
miryollarımızın ne uzunlukta olduğuna dair 
yazılı soru önergesi, Ulaştırma Bakanlığına 
gönderilmiştir (7/739) 

4. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'ın, 
1923 yılından 1965 yılına kadar, Devlet ta
rafından yapılan köprülere dair yazılı soru 
önergesi, Bayındırlık Bakanlığına gönderilmiş
tir (7/740) 

5. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'm, 
1923 yılında Türk parasının dolar karşılığında 
değerine ve şimdiye kadar hangi tarihlerde pa
ra ayarlanması yapıldığına dair yazılı soru öner
gesi, Maliye Bakanlığına gönderilmiştir (7/741) 

6. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'm, 
1965 yılı programı hazırlanırken, Bergama'nın 
Zeytindağ ve Dikili'nin Çandarlı bucağına hid-
roeiektrik verilmesi için, hava hattı yapılması
nın kararlaştırılmış olup olmadığına dair yazılı 
soru önergesi, Başbakanlığa gönderilmiştir. 
(7/742) 

7. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'm, 
Osmanlı İmparatorluğundan düyunu umumiye 
adı altında kaç lira borç kaldığına ve nasıl 
ödendiğine dair yazılı soru önergesi, Maliye 
Bakanlığına gönderilmiştir (7/743) 

8. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'ın, 
1923 yılında Şeker Fabrikamız olup olmadığı
na ve Türkiye Cumhuriyeti devrinde yapılan 
şeker fabrikalarına dair yazılı soru önergesi, 
Sanayi Bakanlığına gönderilmiştir (7/744) 

9. —- İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'ın, 
ilk, orta, lise, üniversite ve yüksek okulların 
1923 ve mütaakıp yıllardaki adedine dair yazılı 
soru önergesi, Millî Eğitim Bakanlığına gönde
rilmiştir (7/745) 

10. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahim-
oğlu'nun, Ceyhan'ın, ve Adana'nm son yağmur
lar ve dolu sebebiyle zarar gören ilçe ve köyle
rine gerekli yardımların yapılması hususunda 
ne düşünüldüğüne dair yazılı soru önergesi Ta
rım Bakanlığına gönderilmiştir (7/746) 

11. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Çatalea'da bir lise veya sanat okulu açılması
nın düşünülüp düşünülmediğine dair yazılı so
ru önergesi, Millî Eğitim Bakanlığına gönde
rilmiştir (7/747) 

12. — Afyon Karahisar Milletvekili Şevki 
Güler'in, Ankara'nın hemen her kahve, lokan
ta, otel ve sair yerlerinde bulunan ve 25 kuruş
la çalıştırılmakta olan makinalarm kumar aleti 
sayılıp sayılmadığma dair yazılı soru önergesi, 
İçişleri Bakanlığına gönderilmiştir (7/748), 



B Î R t H O İ Ö Î V B ü l I 
Açılma saati : 10,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Ferruh Bozbeyli 
KATİPLER : Veli Uyar (Yozgat), Süreyya öner (Siirt) 

• 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 
Çoğunluk yoktur. Saat 15 te toplanmak üze

re birleşimi kapatıyorum. 

% ^ Kapanma saati : 10,30 

İ K İ N C İ O T U R U M 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Ferruh Bozbeyli 
KÂTİPLER : Süreyya öner (Siirt), Veli Uyar (Yozgat) 

•• • 

BAŞKAN •*-* Birleşimi açıyorum. 

2. — YOKLAMA 

BAŞKAN — İsim okunmak suretiyle yokla
ma yapılacaktır. 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, müza-

1. — Seçimlerle ilgili kanunların bâzı hüküm
lerinin değiştirilmesi ve bu kanunlara bâzı hü
kümler eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Adalet, İçişleri ve Anayasa komisyonlarından 
5 er üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu 
(1/841) (S. Say w : 975) (1) 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet yerini 
alsınlar. 

(1) 975S. Sayılı basmayazı 8,6. 1965 ta* 
rihli 124 ncü birleşimin sonundadır. 

kereye başlıyoruz. Arkadaşlarımızın gündem dı
şı konuşma talepleri var. Gündemimizin yüklü 
olması sebebiyle kendilerine söz verilmeyecek
tir. 

Müzakeresini yapıp bitirdiğimiz 11 maddeden 
sonra yeni bir 12 nci madde teklif eden önerge 
komisyona gitmişti. Yalnız, verilmiş olan yeni 
bir önerge ile, daha evvel verilen önerge geri is
tenmektedir. Bu önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Milletvekili Seçimi Kanununun 33 ncü mad

desinin tadiline dair Önergemizi geri aldığımızı 
arz ederiz. 
C. H. P. Grupu Adına Y. T.'P. Grupu Adına 

Elâzığ Mardin \ 
Kemal Satır Seyfi Güneştan 

3. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

— 10 — 



M. Meclisi B:125 
Ö. ît. M. i*. Grupu Adma M. P. Grupu Adma | 

Sivas Kırşehir 
Cevad Odyakmaz Ahmet Bilgin 
BAŞKAN — Bu önergeler dün komisyona 

verilmiş olan önergeler midir, efendimi. 
KEMAL SATIR (Elâzığ) — Evet. 
BAŞKAN — önergeler geriverilmiştir. 
Şimdi yeni bir önerge var. Sayın Kemal Sa

tır bu önergeyi vermiş. Sayın Satır, bu önerge
niz her hangi bir maddenin tadilini teklif eden 
bir önerge midir, yeni bir madde teklif eden öner
ge midir, lütfen tasrih ediniz. 

KEMAL SATIR (Elâzığ) — Maddenin tadi
lini teklif eden bir önergedir. 

BAŞKAN — Hangi maddeyi? 
KEMAL SATIR (Elâzığ) — 12 nci maddeyi. 
BALKAN — «533 sayılı Kanunun 8 nci mad

desini değiştirmiş olan 306 sayılı Kanunun 33 ncü 
maddecin C/3 bendinde yer alan hakkın bütün 
partilere eşitlikle tanınmasını arz ve teklif ede
riz.» diyorsunuz. 

KE'ÖAL SATIR (Elâzığ) — Yeni bir madde 
eklenmesine dair. 

BALKAN — O halde bu takririnizi tavzih 
edin, yerine koyun, yeni bir madde olarak ilâve
sini istiyorsanız en arkasına mı, bu müzakeresini 
bitirdiğimiz 11 nci maddeden sonra bir 12 nci 
madde"olarak mı? Bu hususu lütfen tavzih edi
niz, 

KEMAL SATİR (Elâzığ) — 12 nci madde 
olarak efendim. 

BAŞKAN —- Bu önergeyi okutuyorum efen
dim. 

Yüksek Başkanlığa 
533 sayılı Kanunun 8 nci maddesiyle değişti

rilmiş olan 306 sayılı Kanunun 33 ncü maddesi
nin C/3 bendinde yer alan hakkın bütün partile
re eşitlikle tanınmasını arz ve teklif ederim. 

C. H. P. Grupu Adına 
Elâzığ 

Kemal Satır 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, okun
muş olan bu önerge, önerge sahibi Kemal Sa-
tır'ın ' şifahi beyâniyle 12 nci madde olarak 
teklif olunmaktadır. Komisyonun bu hususta 
bir görüşü var mıdır? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İHSAN 
TOMBUŞ (Çorum) -~ Katılamıyoruz. 
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BAŞKAN — Önergenin aleyhinde soz alan

ların isimlerini okuyorum : 
Aziz Zeytinoğlu, Ziya Altmoğlu, İhsan Ata-

öv, Tahsin Türkay, Ali Dizman. 
Buyurun Sayın Zeytinoğlu. 
AZİZ ZEYTİNOĞLU (Eskişehir) — Muh

terem arkadaşlarım, Seçim Kanunu bilhassa 
memleketimizde demokratik nizamın tam tees
süsü için şu ana kadar muhtelif şekillere bü
rünmüş ve muhtelif şekillerde tadil teklif edil
miş bir kanundur. Buna rağmen Sayın Cumhu
riyet Halk Partili arkadaşım Kemal Satır'ın 
verdiği bu önergeyi bu demokratik nizamı ön
leyici, zedeleyici mahiyette görüyorum, şahsan. 
Çünkü, demokratik nizamda ne kadar fertlere 
seçim hakki verilirse o kadar daha iyi olaca
ğı muhakkak. Bu takrir ise genel merkeze, ta
biî genel merkez en nihayet bir şahsa da bu 
hakkı devredebilir. Genel Başkana veya 
diğer bir şahsa bu millî bakiyelerden mütevel
lit bir hakkın devri demektir ki, bu demokra
tik nizamla hiçbir zaman bağdaşamaz. Bu an
cak bir şahsa verilen seçim hakkı nasıl bağda
şır ve bu önerge bu Mecliste nasıl tahakkuk 
eder, bilmiyorum arkadaşlarım. Onun için ben 
bu önergeyi demokratik nizamı zedeleyici, bal-* 
talayıeı ve bir şahsa seçim hakkının verilmesi 
dolayısiyle âdeta diktatörlük mahiyetinde .-te* 
lâkki ettiğim için, bu önergenin aleyhinde oy 
kullanacağımı arz ve arkadaşlarımın da bu yol
da oy kullanmalarını saygiyle rica ederim. 

KEMAL SATIR (Elâzığ) — Reis Bey mü
saade eder misiniz takririmi izah edeyim?, 

BAŞKAN — Sıra ile soz veriyoruz efendim, 
Söz alan arkadaşlarımız size sıralarını verir» 
lerse... 

KEMAL SATIR (Elâzığ) — Grup adma söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Grup adına buyurun efendim. 
Kemal Satır'a grup adma söz veriyorum. , 

CUMHURİYET HALK PARTİSİ GRUPU 
ADINA KEMAL SATIR (Elâzığ) — Muhte
rem arkadaşlarım, bir takriri yüksek huzuru
nuza, ıttılaınıza arz etmek için Yüksek Riyase
te takdim etmiş bulunuyorum. Takririmizde 
demokratik rejimi zedeleyici, seçmen vatanda
şın haklarını tahdidedici hiçbir unsur mevcut 
değildir. Yüksek Meclisin kabul ettiği bugün 
yürürlükte olan Seçim Kanununu hepinizin 
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malûmu olduğu veçhile, Millî Bakiye sistemine 
istinadetm ektedir. Bu millî bakiye sisteminin 
kullanılışı iki şekilde cereyan etmektedir. Biri
si muayyen bir nisbetten fazla oy ve Mecliste 
sandalyeye sahibolan partiler, diğeri de bu 
miktarın altında sandalyeye sahibolan partiler 
tarafından kullanılması şeklidir. Seçim Kanu
nunda adaleti ve müsavatı sağlıyabilmek mak
sadına dayanan takririm bu ayrılığı bertaraf < 
etmektedir. Küçük partilerimiz, millî bakiye
nin üçte birini liste içinden olmak şartiyle. 
merkezlerinde kullanmaktalar, diğer üçte ikisi 
ise hâkimler tarafından tesbit edilmektedir. Biz 
diyoruz ki büyük partiler de tıpkı diğer küçük 
partilerin sahibolduğu hakka sahibolsunlar ve 
böylelikle müsavat temin edilmiş olsun. Liste
nin içinde olmak şartiyle, bugün büyük parti
ler millî bakiyede hiçbir şey kullanma imkânı
na sahip değillerdir. Bu bir seçim mücadelesin
de listelere dâhil adayların tam olarak müca
deleyi yapmasında küçük partilerin lehine bir 
avantaj sağlanmaktadır. Büyük partiler bu 
avantajdan mahrum durumdadırlar. Ya küçük 
partilerle' beraber olalım, onların da üçte bir 
bakiyesinin merkezleri tarafından kullanılma
sını önliyelim. veyahut büyük partiler de kü
çük partilerin sahiboldukları haklara sahibol
sunlar. Takririmizin hedefi bundan ibarettir. 
Demokratik rejimi zedeleyici bir tarafı mevcut 
değildir. Aksine demokratik rejimi daha da 
mükemmel bir şekilde sağlama gayesine matuf
tur. Takdirinize arzediyorum. Bunun rejimin 
zedelenmesi ile, seçmen vatandaşların oylarını 
kullanmakta birtakım takyitlere tabi tutulma-
siyle hiçbir alâkası mevcut değildir. Arz ederim 
efendim. 

BAŞKAN — Sayın Ziya Altınoğlu. 
ZİYA ALTINOĞLU (istanbul) -^ Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlar, 

Cumhuriyet Halk Partisinin ve diğer 3 par
tinin 12 nci madde olarak bu kanuna eklenme
sini istedikleri husus... (Sağdan «biz geri aldık» 
sesleri.) Henüz bendeniz buna muttali değilim 
efendim. Onun için dün öyle bilgi almıştım. 
Şia..halde Cumhuriyet Halk Partisinin 12 nci 
ma4de olarak ileri sürdüğü teklif dünkü oku
nuşu sırasında bendenizin dinlediğime: göre 
doğrudan; doğruya ve. biraz evvel Sayın Kemal 
Satır'in, da izah ettiği gibi, büyük partilere -üç- | 
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te bir nisbetinde genel kurul kontenjanı' tanın
ması hakkında idi. Muhterem arkadaşlar, bü
yük partiler mer'kez kontenjanı. ; Partiler 
Kanunu ile alınmış bulunmaktadır. Buna ilâve 
olarak istenmekte olan üçte birle beraber ge
nel merkezlere tanınacak olan kontenjanın ha
kikatte yüzde nisbeti % 20 yi bulmak gibi bir 
duruma gelmektedir. Bunun da izahı gayet ko
laydır. Çünkü bir parti 450 ye göre, % 5 i kul
landığı vakit, 23 arkadaşı genel merkezden 
muhtelif vilâyetlere taksim edecek mânâsına 
gelir. Ve 23 kişi esasında o partinin çıkaracağı 
180 - 200 - 150 mebusluğa nisbet edilirse 
% 10 -12 -15 i bulur. . 

Bu itibarla % 10 ve % 15 gibi bir nisbet 
kendilerine Partiler Kanunu ile tanınmış iken, 
şimdi millî bakiyede üçte bir nisbetini de al
dığı takdirde, bu nisbet biraz daha yukarıya 
doğru, % 20 ye doğru gitmiş olacaktır ki, bu 
doğrudan doğruya merkeziyet sistemine gitmek 
demektir. Halbuki Türkiye realitesi şudur ki, 
gerek Cumhuriyet Halk Partisinin büyük kong
resinde, gerek Adalet Partisinin Büyük Kongresin
de 2 000 - 3 000 delegasyon huzurunda 
yapılan tartışmalar neticesinde, değil % 5 i, 
c/o 0 ı mubah görülmüştür. Bu itibarla 67 vi
lâyetten bütün Türkiye'yi temsilen gelen dele
gasyonun nabzı, Türkiye'nin nabzı demektir. 
Bu itibarla % 5 i dahi orada zorla kabul eden 
bu temsilcilerin karşısına şimdi biz Parlâmen
to olarak daha yüksek bir nisbetle çıkarsak el
bette ki, bütün Türkiye'de ademimerkeziyet 
sistemine gidilme havasının tam tersine bir şe
kilde bir kanun getirmiş olacağız ki, bu doğru
dan doğruya merkeziyet sistemini hâkim kıl
mış olacaktır, 

Biraz evvel Sayın Kemal Satır beyefendi 
huzurunuzda müsavat ve adaletin küçük parti
lerle büyük partiler arasında sadece olabilece
ğini izah ettiler. 

Muhterem arkadaşlar, ben sureti katiyede 
küçük partilerle büyük partiler arasında böy
le bir genel merkez kontenjanının, adalet ve 
müsavat fikrinin burada aranmasının sureti 
katiyede alevhindeyim. Çünkü doğrudan doğ
ruya demokrasi prensiplerde aramamız lâzım
dır bizim bu hususu. Yoksa iki - üç parti, Se
çim Kanunu ile şöyle düşünülmüş olabilir. Fa
kat esas olan büyük partilerdir ve büyük par-
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tiler de merkeziyet sistemine doğru «ittiği 
takdirde yarın, öbür gün için demokrasimizin 
memlekette i yi bir intiba bırakmıyacağı kanaa-
tindeyim. Bu itibarla, ben bu maddenin alcy-
hindeyim ve reyimi do bu şekilde kullanaca
ğım. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın İhsan Ataöv. 
Muhterem arkadaşlarım, bu arada sandal

ye adedi az olan partiler için tanınmış olan 
hakkın da tamamen kaldırılmasını teklif eden 
ikinci bir önerge de gelmiştir, bir madde ha
linde. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Muhterem 
arkadaşlarım, millî bakiye sistemini getiren 
kanun C. H. P. iktidarının son eserlerinden bi
risidir. Bu eseri, hazırlıyanlar, hatırlarsınız; 
uzun uzun konuştular, küçük partilerle anlaş
tılar. önce 50 ye kadar mebus çıkaran partile
re böyle bir hak tanıdılar, bilâhara pazarlıkla 
o 90 a çıktı. Şimdi bu partiler arasındaki eşit
lik acaba Sayın C. H. P. Grupunun o kanunu 
hazırlarken hatırından geçmedi mi? Eşitliği na
sıl o zaman arzuladığı şekilde ortadan kaldır
mıştır, şimdi tekrar getiriyorum diye huzuru
nuza gelir? Eğer bütün partilerin, millî baki
yeden hissesine düşecek olan miktarın üçte bi
rini merkeze vermesi bir eşitlik olsaydı, bu 
demokratik rejimi daha mütekâmil bir safhaya 
götürmek olsaydı, tahmin ederim ki demokra
tik, rejimin, koyu müdafii olan Cumhuriyet 
Halk Partisi,, millî bakiye sistemini getirdiği 
zaman o eşitliği içerisine koyardı, öyle olmadı, 
çünkü aynı partinin senelerdenberi dayanmış 
olduğu seçmen kütlesi, büyük kurultaylarında 
değil % 30, % 1 kontenjan hakkını merkeze 
tanımamaktadır. Kendi seçmen kütlesinin ver
mediği bir hakkı kanun yolu ile, zorla almı-
ya kaikmak o seçmen kütlesini dahi sevindir-
miyecektir. Onun içindir ki, çeşitli dolambaçlı 
yollardan bu Parlâmentoya parti teşkilâtları 
içinde vazife almadan, gecekonduvari millet
vekili gelmek istiyenlere avantaj tanıyacak ka
nun maddeleri çıkarmak, kanun anlayışımıza 
uymaz. 

Sevgili arkadaşlarım, bu kanunun tarihi es
ki değildir. Kısa bir müddet evvel, bu Meclis
ten büyük tartışmalarla, büyük hâdiselerle 
çıkmıştır. Ondan sonra Koalisyonun yıkıldığı 
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günde, «Bu kanunu nasıl kaldırsak da, kendi
lerine hayat hakkı tanıdığımız küçük partileri 
eski cezaya müstahak kılsak» diye yine çalış
malar olmuştu. (C. H. P. sıralarından^ «Böyle 
bir şey düşünmedik ve yapmadık> sesleri.) 

Şimdi, «Biz, aramızdan bâzı arkadaşlarla 
konuştuk, olmamıştır.» demeyin. Yani bunu 
gayet samimi jfade etmek lâzım, arzulu idiniz. 

FERDA GÜLEY (Ordu) — Yetkili birisi 
miydi? 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Sizde yetki
nin kimde olduğu belli olmaz. Bir gürt İsmet 
Paşa'da, bir gün Kemal Satır'da. 

BAŞKAN — Sayın Ataöv, mevzu dışına 
çıkmayın. Siz de yerinizden mevzuu değiştire
cek söz atmayın, lütfen. 

~" İHSAN ATAÖV (Devamla) — Onun için, 
sevgili arkadaşlarım, böyle şeye lüzum yok. 
Tatmin edilmek istenen bâzı milletvekilleri 
varsa veyahut da başka partilerden, böyle bir 
mavi boncuk göstermek suretiyle size Mecliste 
oturma hakkını, bu şartlar altında tanıyacağız, 
diye kazanılmak istenen milletvekilleri varsa, 
bunlar için bu takriri veren sayın partinin gü
zel usulleri vardır. Millî bakiye Kanununun 
müzakeresi günü transfer yapabilmiştir, Sena
to seçimlerinin arifesinde bir senatör almıştır, 
o gün liste başı yoklama kazandırmıştır. Böy
le gayet rahat usulleri bilen ve bu tip netice
leri alabilen bir partinin, kanun yolu ile kendi 
seçmeninin arzusu hilâfına buradan bir madde 
çıkarma arzusunun ben şahsan karşısındayım. 

Şimdi büyük partilerden birisi de biziz. Par
ti Grupu adına konuşmuyorum. Yalnız kendi 
grupum içindeki muttali olduğum havaya göre 
bu verilmiş olan takrir bir eşitlik hakkı getir
miyor. Kendi genel merkezimize de böyle bir 
hakkın yerilmesinin, bir milletvekili olarak 
şahsan aleyhindeyim. İstismar edilir, öteden 
beri ademimerkeziyetçiliğe doğru gitmek isti-
yen ve bunda fayda mülâhaza eden, siyasi ah
lâkın teessüs etmesi için bu memlekette nizam
namelere konacak maddeleri siyasi partilerin 
kanununun maddeleri içine koyan bir Parlâ
mento bu şekilde bir yola gitmemelidir. 

Şimdi yapılacak olan şey şudur : 
Sevgili arkadaşlarım, Cumhuriyet Halk 

Partisinin bilhassa yoklama konusunda genel 
merkeze- hak tanımadığı bir vakıa iken, bunun 

1 8 -
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içinde kendi bileğinin hakkına güvenenin seç^ 
meni tarafından tatmin edilebilen, seçmenine 
hesap verebilecek kıymetli arkadaşlarımızın 
bulunduğu bir vakıa iken, o kıymetli arkadaş
larımızın hakkım dahi gölgeliyecek bir siste
me giderek merkezden adam kayırma ve politi
kada emeği olmıyanlara, emeği olanların hak
kını gaspetme gibi bir rüçhaniyet tanıyacak 
bir sisteme gitmiyelim. 

Politikada ahlâkiliği getireceğimizi iddia 
ediyoruz. Seçimlere yakın bir zaman kalmıştır. 
Herkes birbirinden böyle bir imkân doğar doğ
maz milletvekili transfer etmek havasmdadır. 
Bir tarafta za'fa uğrıyanlar, öbür taraf tara
fından çağırılıyor. Bu gerçekler içerisinde ge
lin, bir tüzüğe kendini bağlıyabilmiş, vicdanım, 
kanaatini, görüşünü bir programın etrafında 
tutabilmiş insanlar kendi programlarının çer
çevesi içerisinde, kendi partilerinin tüzük hü
kümleri içerisinde, kendi siyasi ahlâk ve karak
terleri içerisinde kalsınlar ve kudretlerini, si
yasi kuvvetlerini orada göstersinler. Başka 
yanlış yollar açmıyalım. Bugün size, yarın baş
ka partilere.. Bu usuller iyi usuller değildir ar
kadaşlarım. Arkadaşlarım, elbirliği edelim, 
bundan iki ay evvel kendinizin mahzurlu gör
düğünüz ve hazırladığınız bir kanun tasarısı 
içerisine, koymayı lüzumlu görmediğiniz bir 
sjstenıi, içerisinde bulunduğunuz bir havaya 
uyarak sırf o havanın hissî tesiriyle yeniden 
kanun maddesi haline getirmekten kaçınınız. 
Bu, doğru bir hareket değildir. Ben şuna ina
nıyorum ki, temas ettiğim çok muhterem mu
halefet grupu arkadaşlarımın kanaatlerinden, 
birçoklarını biliyorum ki, grup kararma uy
mak mecburiyetinde olan arkadaşlarım buna 
rey vereceklerdir. Bunu eğer Cumhuriyet Halk 
Partisi Grupu, Sayın Kemal Satır; biz vicdan
ların vereceği hükme razıyız, grupumuzu ser
best bırakıyoruz, diye burada söyledikleri za
man kendi takrirlerine iltihak edecek arkadaş 
onu geçmiyecektir. («Nereden biliyorsun?» ses
leri.) Eğer aksini iddia ediyorsanız çıkın söy
leyin, kalkan parmak onu geçmiyecektir., Ama 
bir parti grupunun disiplini ile, seçmen kütle
sinin haklarına bu şekilde tasallut ve alınteri 
ile, politik gayeler peşinde koşan, senelerce 
teşkilâtta bize emek vermiş olan insanların 
haklarını, buradan kayıracağımız insanlara tev- I 
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di etmek yoluna gitmiyelim. Siyasi ahlâkin te
mellerini böyl& esaslar üzerine kuralım* -'. 

Onun için arkadaşlarım bu takrire iltifat 
etmiyelim. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarının 
son büyük eserine antidemokratik bir leke sür-
miyelim. Bakınız bu büyük eseri onlar getir
dikleri halde müdafileri bizler olduk, o hale 
biz geldik. Eserinizi biz müdafaa etmiye çalı
şıyoruz. Eserinize leke getirmeyin. Sizden de 
bu takrir aleyhinde rey vermenizi rica ederim. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN —• Millet Partisi Grupu adına Sa
yın Ahmet Bilgin. 

M. P. ADINA AHMET BİLGİN (Kırşehir) 
-— Muhterem arkadaşlarım, «seçimlerle ilgili 
kanunların bâzı hükümlerinin değiştirilmesi ve 
bu kanunlara bâzı hükümlerin eklenmesi hak
kındaki kanun tasarısı» koalisyon kanatlarm-
ca ittifakla bir tasarı halinde Yüksek Huzuru
nuza sevk edilmiş ve müzakeresi de itmam edil
miş bir duruma gelmiştir. Bu haliyle tasarının 
içerisinde mevcut bulunmıyan ne bir ilâveye ve 
ne de evvelce verilmiş olan bir hakkın ilgası
na grupumuz asla muvafakat etmiyecektir. Bu 
itibarla bu önergenin aleyhinde oy kullanaca
ğımızı arz ederim. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Y. T. P. Grupu adına Sayın 

Alican, buyurunuz. 
Y. T. P. GRUPU ADINA EKREM ALİCAN 

(Sakarya) — Aziz arkadaşlarım, müzakerele
rin almış olduğu yeni istikamet karşısında 
Grupumuzun görüşünü açıklamak ihtiyacını 
duydum. 

Bizim kanaatimize göre, bugün burada se
çim sistemi üzerinde her hangi bir münakaşa, 
her hangi bir müzakere yapılmamaktadır. Mil
lî bakiye sistemi mi olmalı, millî bakiye siste
minin yerine nispî temsil sisteminin başka şe
killeri ini olmalı konusu, bundan önceki millî 
bakiye sistemine ait kanun görüşülürken mü
nakaşa edildi ve bu münakaşalar sırasında 
gruplar vaziyetlerini ortaya koydular ve neti
cede Şubat ortalarında çıkan kanunla o meşale 
halledildi. Grupumuzun kanaatine göre bugün
kü, bu kanunda ikmali gereken, gerek Yüksek 
Seçim Kurulunun temennisi üzerine, gerekse 
müşterek oy puslalarmdaki vatandaş iradesinin 
tecellisi bakımından vuzuha vardırılması ic&b-
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eden bir hususun halli konusunda, tasarıyı ik
mal babında bir tasarı önümüzdedir. Bizim ka
naatimiz budur. 

Biz Hükümet kurulurken de Hükümeti ku
ran dört parti Meclis grupları bir noktada mu
tabık kaldık. Mevcut seçim sistemi üzerinde 
her hangi bir şekilde yapılacak tadil de Hükü
meti teşkil eden dört partinin mutlak mutaba
katları şarttır dedik. Aramızda gruplar olarak 
da böyle bir anlayış mevcuttur. Y. T. P. Gru-
pu olarak bu anlayışa elbet tamamiylc sadık 
bulunmaktayız. Nitekim dünkü müzakereler 
sırasında bir hususu arz etmek ihtiyacını duy
dum, fakat Sayın Reis söz vermediği için bu 
hususu izah imkânını bulamadım. Dün Sayın 
Satır'm bugün münferiden verdiği takrire mu
vazi istikamette bir takrir imzalanmıştı. O tak
riri de bizim de imza etmemizi Cumhuriyet 
Halk Partisinden bir arkadaşımız dün talebetti 
ve bize verdiği malûmat Adalet Partisi Grupu 
ile mutabık kaldık, sizler de desteklerseniz 
memnun kalacağız şeklinde idi. Vaziyeti böyle 
görünce, Adalet Partisi Grupu ile mutabakat 
tesis edildiğini görünce, şüphesiz biz de onu, 
Hükümet kanatlarından biri olarak destekle
mekte hiçbir mahzur görmedik. Nitekim Cum
huriyetçi Köylü Millet Partili arkadaşımız da 
aynı takriri destekledi, Millet Partili arkadaşı
mız da destekledi. Fakat müzakerelerin safaha-
ti içinde Adalet Partisi Grupu ile mutabakatin 
açık bir hal almadığım gördüğümüz zaman 
bendeniz müdahale etmek istedim. Bizim imza
mız bu mânayı taşımaktadır. Her hangi bir 
yanlış anlayış meydana gelmesin diye izahat 
verecektim. Şu halde bugün gelecek bütün tak
rirlerin karşısında Y. T. P. Grupunun anlayışı 
budur. Y. T. P. Grupu olarak bu takrirleri des-
teklemiycceğimiz gibi, dört parti gruplarının 
mutabık kalmaması halinde, Hükümet tasarısı 
dışında her hangi bir değişikliği de destekle
memek kararındayız. Bu hususu arz ederim. 
(Soldan, alkışlar) 

BAŞKAN — Bir kifayet önergesi gelmiştir. 
SOLDAN BİR MİLLETVEKİLİ — Kifayet 

aleyhinde grup adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, altı arkadaşımız ko
nuştular. Grup adına söz istiyenleri de sıraya, 
kaydederim, kifayeti reddedersiniz, daha bol 
konuşma zamanı bulursunuz. Kifayet önergesi 
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var, Komisyon konuşmak istiyor mü efian* 
dimi. İstemiyor. Kifayet önergesini okutuyo
rum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Mevzu aydınlanmıştır. Müzakerenin kifaye

tini teklif ederim. 
Antalya 

Nazmi Kerimoğlu 
KEMAL SATIR (Elâzığ) — Kifayetin aley

hinde söz istiyorum. 
BAŞKAN — Kifayetin aleyhinde Saym Sa

tır, buyurun. 
C. H. PARTİSİ GRUPU ADINA KEMAL 

SATIR (Elâzığ) — Muhterem arkadaşlarım, 
takdim ettiğimiz takrir üzerine değerli arka
daşlarımız noktai nazarlarını söylediler. Kana
atimizce henüz mesele vuzuha ermiş değildir. 
Bu fırsattan faydalanmak suretiyle bir hususu 
Yüksek Heyetinize arz etmek istiyorum. 

Cumhuriyet Halk Partisi millî bakiye siste
mine inanarak Yüksek Meclise getirmiş ve bu
gün de inancından zerresini kaybetmemiştir, 
Bir arkadaşımızın burada Cumhuriyet Halk 
Partisine izafeten, «iktidardan ayrıldıktan son
ra bu kanunu bertaraf etmek için gayret sarf 
ettiler» isnadını yersiz telâkki ettiğimi, asılsız 
telâkki ettiğimi Yüksek Heyetinize arz ederim 
bu bir. 

BAŞKAN — Sayın Satır, kifayet reddedil
diği takdirde bunları ifade edersiniz. Lütfen 
niçin kifayetin aleyhinde olduğunuzu söyleyi
niz. 

KEMAL SATIR (Devamla) — Onu da söy-
liyeceğim. 

İkinci bir mesele, niçin kifayetin aleyhinde-
yim, biz dün, Yeni Türkiye Partisinden, Cum
huriyetçi Köylü Millet Partisinden, Millet Par
tisinden bir kısim arkadaşlarımızla birlikte 
bir takrir verdik. Aslında bu millî bakiye sis
teminin tatbikine ait hükümde bir değişiklik 
talebetmiştik ve bu hükmü talebetmeden ev-
vel Adalet Partisinin Sayın lideri ile konuş
tum. Ben konuştum, başkası değil Saym lider... 
(Soldan, müdahaleler) 

BAŞKAN — Dinleyiniz lütfen. Efendim, bu 
işi Başkan ikaz etmek işaret etmek durumuıi-
dadır. Lütfen efendim. -

KEMAL SATIR (Elâzığ) — Sayın liderle 
konuştum. Keza grup yetkilisi arkadaşlarımla 
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konuştum. Millî bakiyenin tatbikinde partiler-
arasi bir ahenksizliği, kanunda müsavatı zede
leyici olan hükmün kaldırılmasında kendileri
nin de taraftar olduklarını ifade buyurdular. 
Bugün de konuştum... 

BAŞKAN — Sayın Satır... 
C. H. P. GRUPU ADINA KEMAL SATIR 

(Devamla) — Anlıyorum efendim. 
BAŞKAN — O halde anladığınız istikamet

te konuşunuz. 
C. H. P. GRUPU ADINA KEMAL SATIR 

(Devamla) — Bugün de konuştum. Aynı ce
vapları almışızdır. Grupumuz karar vermedi 
fakat biz bunun değiştirilmesine taraftarız de
mekte idiler. 

Bunları şunun için ifade ediyorum : Dün 
Yeni Türkiye Partisi Başkanı Sayın Alican'ı, 
şimdi dün imzaladığımız takrir münasebetiyle, 
bugün huzurunuzda sanki o takririn imzasında 
kendilerine hakikat dışı bir beyanda bulunmu
şuz mânasını belki birtakım insanlar alabilir 
endişesi ile söylüyorum ki, biz Adalet Partisi 
lideri ve yetkilileri ile konuştuktan sonra Yeni 
Türkiye Partisi Ve diğer partiler tarafından bu 
takrir imzalandı. 

Binaenaleyh şimdi bu mesele konuşulurken 
birtakım arkadaşlarımız - şunun için de kifaye
tin aleyhinde bulunmak istiyorum, şimdi sade
de geldim - bir kısım arkadaşlarımız... (Gürül
tüler) , 

BAŞKAN — Efendim, Riyaset nasıl hare
ket edeceğini bilir. Sayın Satır sadede geldiği
ni ifade etti. Şimdi söyliyccek efendim. 

KEMAL SATIR (Devamla) — Huzurunuza 
takdim ettiğimiz önergenin mahiyetini ve mâ
nasını tamamen değiştirmek suretiyle aslı esa
sı olmıyan birtakım beyanlarda bulundular. 
Müsaade buyurulursa ve bu takrir kifayet tak
riri reddedilirse meselenin bizatihi içine girmek 
ve millî bakiye sisteminin neden dolayı faydalı 
olduğunu, 1/3 lerin niçin bütün partiler tara
fından kullanılmasının zaruretini delilleriyle 
Yüksek Huzurlarınıza arz etmek isterim. Bu ki
fayeti reddedecek olursanız takrir sahibine ve 
bu fikrin taraftarlarına konuşmak imkânını 
sağlamış bulunacaksınız ki, tenevvür ederiz ve 
vereceğimiz kararı bilerek vermiş oluruz. Bunu 
rica edeceğim. 

9 . 6 . 1965 O : 2 
BAŞKAN —• Okunan kifayet önergesini oy

larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi verilmiş olan önergeyi tekrar okutu
yorum. 

(C. H. P. Grupu adına Kemal Satır tarafın
dan verilmiş olan önerge tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI NİZA-

METTİN ERKMEN (Giresun) — Katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, önerge
yi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmemiştir. 

İkinci önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Metne 12 nci madde olarak aşağıdaki mad

denin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Madde 12. — Milletvekili Seçimi Kanunu
nun 33 ncü maddesinin (c) fıkrasının III ve 
V nci bendleri kaldırılmıştır. 

Kayseri Kastamonu 
Mehmet Göker İ. Şeref Dura 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI NİZA-

METTİN ERKMEN (Giresun) — Katılmıyo
ruz. 

MEHMET GÖKER (Kayseri) — Müsaade 
ederseniz efendim, önergemi izah edeceğim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
MEHMET GÖKER (Kayseri) — Muhterem 

arkadaşlar, kıymetli arkadaşım İhsan Şeref Dura 
ile birlikte takdim ettiğimiz takrir daha evvel bu 
kürsüden konuşan Sayın Adalet Partisi mensubu 
arkadaşlarımın arzularına uygun mahiyette tan
zim edilmiş bir takrirdir. Bu takririmizle parti
lerin kendi kademeleri içinde demokratik yollarla 
tanzim ve tesbit ettikleri listelerde, bu listeleri 
tertip ve tanzim eden yetkili kuralların dışında, 
partilerin münferit idare organlarının şu veya bu 
şahsın partide seçilme sırası gelmiş, falan bölgede 
veya falan bölgede seçilme hakkını kazanmış bir 
adayı bırakarak, bunun yerine 1/3 ten istifade 
etmek suretiyle her hartgi bir şahsı ikame etmek 
istiyen yetkili organlarının, antidemokratik dav
ranışını kaldırmaya matuftur. Bendenizin tak
dim ettiği takrir Sayın Kemal Satır'ın biraz evvel 
reddedilen takririnin tamamen zıddı bir takrir-

— 16 



M. Meclisi B : 12 
dir. Yani, eğer bu Mecliste biz demokratik niza
mı vatandaş reyini ve partilerin içerisindeki yet
kili kuralların lehine hürmet etmesini istiyorsak 
vatandaşın bu şekilde tesbit ettiği adaylardan sı
rası kimin gelmişse onun bu Meclise gelebilmesi
ni, küçük veya büyük parti demeden, bütün par
tilere tanınması lâzımdır arkadaşlar. Bu tekli
fim buna matuftur. Yani partileri memlekette 
küçük veya büyük şeklinde ayırmak arkadaşlar, 
daha evvelki 533 sayılı 13 Şubat 1965 tarihli Se
çim Kanununda... (A. Parti sıralarından «aramı
zı açamazsın» sesleri).. Arkadaşlar aranızı açma
ya matuf bir şey yoktur. Yanlış anlaşılmasın. 
Yalnız bu kanunun müzakeresinde partilerin kü
çüklüğü veya büyüklüğü münakaşa mevzuu ol
muştur. Hattâ küçük veya büyük parti yok diyc-
rekten az sayıda sandalyeye sahip partinin yet
kili organları bu kürsüden müdafaada bulunmuş
lardır. O halde partiler arasında küçüklük veya 
büyüklük tefriki yapmadan ve hepsine müsavi 
bu hakkı tanımak için teklif ettiğimiz metin de-
mokartik ve bilhassa partilerin yetkili kurulları 
tarafından listeye girmiş şahısların, millet temsil
cisi olarak buraya gelmesine hak ve yetki veren 
bir tekliftir. Kabul edilmesini istirham ederim, 
hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Yeni Türkiye Partisi Grupu 
adına Sayın Alican. 

Y. T. P. GRUPU ADINA EKREM ALİCAN 
(Sakarya) — Muhterem arkadaşlarım, biraz ev
velki mâruzâtım sırasında bu konudaki mütalâa
mı beyan ettim. Yalnız bir hususa, arkadaşım ko
nuşurken, temas etmek ihtiyacını duyduğum için 
bu defa söz aldım. 

Bu demokrasi denilen mefhum, çok kıymetli 
arkadaşıma sorarım, her gün bu kadar değişen bir 
mefhum mudur arkadaşlar? Yani meselenin esa
sını o zaman konuştuk, münakaşa ettik, fikirleri
mizi ifade ettik. Esası üzerinde de fazla müspet 
düşünmediğimi o zamanki konuşmalar sırasında 
ben de ifade etmiştim. Üç ay önce, Şubat ayın
da, şu madde tam aksi istikamette Adalet Parti
si ile Cumhuriyet Halk Partisi arasında muazzam 
bir mücadele konusu olmuş, Cumhuriyet Halk 
Partisi Grupu olarak yüzde yüz bugünkü metin, 
yani sizlerin tabirinizle, küçük partilere, bizim 
tâbirimizle istismarcı olmıyan partilere üçte bir 
hak tanınmıştı. Demokratiktir, antidemokratiktir 
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orasını bilmem. O zaman oturduk, münakaşa et
tik, demokratik dediniz, bizler de bu hükmü des
tekledik, kanun çıktı. Şimdi arkadaşım biraz ön
ce gelmiş, bu antidemokratik metni demokratik 
hale getirmek için takririmi verdim diyor. Bu bi
raz demokrasiyle alay etmek gibi bir mâna taşı
yor arkadaşlar. Açık söyliyeyim demokrasiyle bu 
kadar alay etmiyelim. Ne o tarafı demokratik
tir, ne bu tarafı antidemokratiktir şeklinde bu 
derece katî mütalâa beyan etmeye imkân yoktur. 

Yeni Türkiye Partisi Grupu olarak görüşünü
zü bir defa daha tekrar edeceğim. O zaman 
çıkmış olan metin üzerinde sadece Hükümetin 
getirdiği tadilât konusunda durmaktayız. Bu 
itibarla bu takririn de aleyhindeyiz ve bu tak
ririn de aleyhinde oy vereceğiz. (A. P. sırala
rından alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Tahtakılıç. 
AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Muhte

rem milletvekilleri. 

Seçim kanunları memleketin temel kanun--
larmdandır. Aslında ne kurucu meclis yapmış 
bir memleketin seçim kanunları üzerinde ca
nının istediği zaman tadilât yapmaması lâzım
dı. Nitekim, ben şahsan bu kanunun tümü hak
kında hiçbir zaman reyimi müspet kullanma
dım. Fakat arkadaşlarım, vazifelerimizin biti
mine geldiğimiz bugünde, particiliğin artık 
usul ölçülerinin, takdir ölçülerinin gündelik 
siyasi hesaplara göre değiştiğini şu müzakere
ler bir misâldir. Ben arkadaşımızın takririne 
müsbet oy vereceğim. Çünkü Türk demokrasi 
idaresinin, asıl hastalığı merkezi nüfuzdan ge
lir, halkın reyinden gelmez. Ama takriri veren 
arkadaş şahsı namına hareket ettiği zaman, ben 
kendisini tebrik ederim, noktai nazarı doğru
dur. Demin söz istedim, kimseye söz sırası gel
miyor, biliyorsunuz bu Mecliste grup namına 
demedikçe bir milletvekilinin görüşmesi im
kânı yoktur. Tesadüfen böyle tâlibolunmaz. 
Bir milletvekili de gelir fikrini söyler, 

Arkadaşlar, Türkiycdeki mücadele şahsın 
ve keyif idaresine karşı açılmış ve bunu nihaye
te erdirmek mücadelesidir. Bunun için de genel 
merkez otoritelerini de yıkmak teşebbüsü ana 
hareket noktalarından birisidir. Unutmamak 
lâzımdır. Türkiye'deki mücadelenin hareket 
noktalarını, mihverlerini... Fakat gücenmesin
ler Halk Partili arkadaşlarım, bu kanunu, bu-
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günkü Mecliste işlerine gelir telâkki ettiler. 
Aynı Meclisi getirmek hesabı ile, maalesef dü
şüncelerine muhalif olarak getirdiler. Şimdi de 
her maddesiyle her gün oynamak suretiyle mü
zakere usulü gider. Takrirle madde değişiyor. 
Takrirle getirilen tasarının hilâfına yeni mad
deler ilâve ediyor. Bundan evvel yapıldığı için 
şimdi arkadaşlarım müdafaa edecekler. Geç
mişteki bidat tekrar tekrar edilmiş olacaktır. 
Bu vesile ile size asıl şunu söylemeye geldim, 
arkadaşlar. 

Eğer, merkezî otoriteleri devanı ettirirse
niz, bugün olduğu gibi asıl lider gruplarının 
idealist olmamasından ve prensiplere sadık ha
reket etmemesinden gelen Türkiye'deki hu
zursuzluk devam eder. Hele Halk Partili arka
daşlarıma bir şey daha söyliyeyim, Partiler Ka
nunu ile önseçim seçim mücadelesini getirip 
milletin aday tesbitinde dahi, saf iradeye ihti
yaç vardır dedikten sonra merkez kontenjanı 
oyununa doğru gitmek mütemadiyen seçim ka
nunlarını sürüklemek hiçbir zaman doğru ola
mazdı. Ben bu takrire müspet oy vereceğim, 
fakat, noktai nazarımı Mecliste ifade ederek 
oy vereceğim. Merkezî, Türkiyenin hastalık
larının en büyüğü, partinin merkezî idareleri
nin nüfusunun artmasından ilerliyecektir. ken
dileri de bu noktai nazardadırlar ki, önseçim 
idealist müessesesini getirmişlerdir. 

Bu yollardan vazgeçelim arkadaşlar. Ben 
takrire ekseriyet rey verirse memnun olacağım. 
Fakat Cumhuriyet Halk Partisi haricindeki 
partiler buna ekseriyetle rey vermeliler. Çünkü¥ 

onlar, bu sistemi getirdiler. Hali hazır Mec
lis olduğu gibi gelecek, Halk Partisinden baş
kası Hükümet kuramıyacak, yine kendisi Hü
kümet kuracak. Bu zihniyetlerle seçim kanunu 
yapılırsa işte bugünkü akıbet meydana gelir 
arkadaşlar. Onun için bundan vazgeçelim. Ka
rar bu Meclis, Kurucu Meclisin koyduğu esas
lardan ayrılmamalıydı, ayrıldı. Bir devre ol
sun Kurucu Meclisin koyduğu prensipleri 
yürütemiyen memleketler, Kurucu Mec
lisi temelinden sarsmış olurlar. Fakat o öyle 
cereyan etti. Anayasayı biz tefsir ederken bile 
Başkan seçiminde dahi çoğunluk olması lâzım
dı diye birinci gün Kurucu Meclisin getirdiği 
esaslardan ayrıldık. Bu Meclis de ondan dola
yı hiçbh* surette istikametini bulamadı. Fakat 
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f arkadaşlar, merkezî otoritelerin iyi kullanıl

maması yoluyladır ki, 1908 mücadelesi de mu
vaffak olamamıştır, 1946 mücadelesi de henüz 
hedefine ulaşmamıştır. Onun için merkezî oto
riteleri artırmak suretiyle olan hareket evvelâ 
her birimizin halkın huzurunda çıkıp da, Türk 
halkının siyasi rüştünden eminiz diye çektiği
miz nutukları inkâr etmek demek olur. Bıra
kalım adayları, her partinin teşkilâtı tesbit et
sin, herkes hakkına razı olsun, mücadelesini 
yapsın, prensiplere biraz sadık kalalım. Ben 
takririn bu itibarla lehinde bulunacağını. Fa
kat bu kanunun müzakeresi başladığı günden 
itibaren hiçbir mihver prensibin, ' hiçbir hare
ket noktasında sabit kalmadığımızı ifade et
mek isterim. Hepinizi hürmetle selâmlarım. (A. 
P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Paksüt. 

EMİN PAKSÜT (Ankara) — Değerli ar
ka'laflan m, bu son takrir benim inançlarıma 
ve milletvekilleri adaylarının seçiminde parti 
merkezlerinin millî iradenin tecellisi safhasın
da şahsi görüşlere dayanır aday çıkarmamala
rına elverişli olduğu için, bütün samimiyetim
le desteklemek niyetiyle huzurunuza geldim. 
Yalnız Alican arkadaşım, bir demokrasi tari
fi yaparken bir siyasi partinin lideri olduğu 
ve siyasi partiler olarak seçmenden oy istemek ve 
başarı oyla ölçülmek gerekirken, küçük parti, bü
yük parti tarifini bir özel şekle soktu. Alican'm 
yaptığı tarife göre, «Biz küçük partiler az istis
marcı olanlar, yahut istismarcı olmıyanlar büyük 
partiler yani istismarcı olanlar» dedi. Muhterem 
arkadaşlarım, bu topyekûn seçim mekanizması
nın kutsal havasını ve inancını sarsmaya müncer 
olacak bir yanlış görüştür. Arkadaşımız şu an
da 1961 seçimleri sonunda salıibolduğu grupu ge
niş ölçüde kaybetti ama, yine de .1965 seçimlerine 
millet huzuruna oy istiyerek girecektir. Ve kendisi
ni lider olarak fazla oy aldığı nisbette tatmin ede
cektir. Binaenaleyh, mücerret seçmen vatandaşın 
itibarına mazhar olmuş olan partileri istismarcı 
kuruluşlar olarak adlandırmak, arkadaşımın mak
sadını aşan bir tavsif olsa gerektir. Muhtemelen 
«küçük parti değiliz» in, bir başka izah tarzı ola
cak. 

Şimdi arkadaşlar, siyasi partilerde hangisi de
mokratik olur, hangisi olmaz. Aday yoklamasm-
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da. Mesele aday tesbiti işi. Ne zaman bir şahsın, I 
bir liderin, bir şefin onun yakınındaki 3 - 5 kişi
nin elinden aday tesbitini kurtarırsanız antide
mokratik olur, ne zaman bunu oligarşik heyetle
re bırakırsanız antidemokratik olur. Bu belli. 
Ama her siyasi partide tatbikatı ile görüldüğü 
üzere, mahallî birtakım özel konbinezonlarla şek- I 
len yoklama yapıyoruz namı altında birtakım de- I 
ğerleri ekarte ederek, liste arkasına itmek, zanne- I 
dildiği gibi demokratik filân değildir. Bunun de- I 
mokratik olanı her siyasi partinin adayını, o si- I 
yasi partinin mensubuna vermekti. Yani önseçim
di. Her siyasi partinin durumunu ele alırsak me- I 
selâ, Antalya'daki seçim. Atalya'daki seçimi Ada- I 
let Partililer yapıyorlarsa yolkamayı bütün Ada
let Partililer, o zaman İhsan Ataöv diyebilir ki, 
beni Antalya'da bulunan bütün Adalet Partililer 
seçtiler. Evet bu doğrudur. Ama, üç tane ilçe 
başkanı ile durumunu ayarlamış ise ve Adalet 
Partisi saflarında kendisine nazaran gelecek 
Parlâmentolarda daha şerefli hizmetler vermesi 
mümkün olan birtakım kıymetler bu yüzden liste
nin aşağısına gitmişse, bana kalkıp da millî ira
deyi ben temsil ediyorum, işte demokratik olarak 
alıyorum diye bir iddiada bulunamaz. I 

Şimdi müsade buyurun, konu nedir? Her siya- I 
si partinin lider kadrosu siyasi parti teşkilâtına 
birtakım tavsiyelerde bulunur arkadaşlar. Siyasi I 
parti bir başıboş yığın değildir. Her partinin li- I 
der kadrosu ve lider vasfı değerinde siyasi parti
ye birtakım tavsiyelerde bulunur. Bazan muvaf
fak olur bazan muvaffak olamaz. Siz söylüyor- I 
sunuz, çok antidemokratik olduğunu iddia ettiği
niz insanların partisi, C. H. P. bu vaziyetteki en 
tesirli zannedilen ve kabul edilen adama mukave- I 
met etmesini bilmiş. Demek ki, demokrasiyi ken- I 
di bünyesinde gerçekleştirmiştir. Demokrasiyi I 
kendi bünyesinde gerçekleştiren partiler Türki
ye'de de gerçekleştirme şansına sahiptirler. Şim- I 
di ne konuşuyoruz; arkadaşım kalkıyor, talâkatla 
belâgatle, diyor ki; «Merkezî otoriteye bunu ver- I 
miyelim.» vermiyelim, peki! Vermiyelim takriri 
geldiği zaman o takdirde bizzat Alican kalkıp de
meli ki, pekâlâ yoklama şekli bundan daha iyi- I 
dir, evvelce bunu böyle düşünmüştük ama, bütün 
partilere eşit durumu tercih ediyorum. Şimdi ne 
olacak? Az istismarcı parti Millet Partisi, az is
tismarcı parti Yeni Türkiye Partisi, az istismar- I 
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cı parti - isminden bahsedilmedi özür dilerim -
C. K. M. Partisi, kalkacak, bunlar 3 - 5 kişi millî 
bakiyede üçte biri dilediği gibi tasarruf etmek im
kânı ile, aday olmak istiyen siyaset adamlarına 
veya siyasete özenenlere imkânlar açacaklar, böyle 
bir fazla imtiyazdan faydalanacaklar ve onların 
koydukları listelerdeki şey, millî bakiye dağıtımı 
ile hakikaten birtakım kimselerin seçilerek bura
ya gelmesi imkânları geniş ölçüde sağlanmış ola
caktır. Bu imkânlar Adalet Partisinde olacak mı? 
Seçmenden çok daha geniş bir imkânı olduğu 
halde... Olmıyacak; Cumhuriyet Halk Partisinde 
olacak mı? Olmıyacak. 

Şimdi son takrir, dikkat ediniz. İlk takrir son 
takrir vardır. İlk takrir, herkese verelim takriri
dir, herkes bu haktan aynı şekilde faydalansın 
efendim bundan üç ay evvel böyle düşünmemiş
tik. Olabilir, üç ay evvel öyle düşünmemiş olabili
riz. Üç ay evvel seçim gününü de böyle düşünme
miştik. Ama bir ikaz üzerine 55 gün, diğer bir 
ikaz üzerine 56 gün evvel olsun dedik. 

Şimdi mesele ele alınmış olan bir Seçim Ka
nununda hatalı taraf ilan düzeltmek olduğuna 
göre, verilmiş olan takrir siyasi partilerin, lider 
kadrosuna eşit haklar, eşit yetkiler vermek gaye
sine matuf bir hal tarzı madem ki, o partilere de 
vardır, şu partilerde de olsun... Yeni Türkiye 
Partisinde olan hak, Adalet Partisinde de olsun, 
Cumhuriyet Halk Partisinde de olsun tezidir. Ol
masın ise, o zaman yine eşitliği bir ikinci şekilde, 
pekâlâ olmasın. O halde madem ki, antidemok
ratiktir, madem ki, buraya birtakım insanların, 

parti teşkilâtının namına gelmesine yol açacaktır, 
bu teşhise vardıktan sonra en azından İhsan Ata
öv arkadaşım ve onu alkışlıyan arkadaşlarım, 
evet doğrudur, olmaması lâzımdır diye bu yeni 
takrire iltihak etmek lâzımdı. Paradoksal olma
nın âlemi yok. Bir mantıktan hareket ediyoruz. 
Asıl olan siyasi partiler kadrosunda o siyasi par
tilerin bütün üyelerinin iradeleri ile aday tesbit 
edebilmektir. Bir liderin ve onun yanında mah-
rut bir kılığın zaman içinde teşekkülüne bakarak 
onların milletvekili yapmak ve yapmamak tarzı 
normal değildir. Onun için 1 nci hal tarzını ka
bul etmiyen arkadaşlarımın kendi kendileriyle çe
lişmeye düşmemeleri için bu ikinci takrire oy ver
melerini rica ediyorum. (Alkışlar) 
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BAŞKAN — Sayın Mehmet Göker. 

MEHMET GÖKER (Kayseri) — Pek muhte
rem arkadaşlarım, Sayın Genel Başkan Alican'-
ın, takririmi demokrasi ile alay etmek şeklinde 
tasvif ettikleri için kısaca huzurunuzu işgal et-
ımeklüzumunu duydum. Zannedersem demokra
siyle alay etmek değil de, Alican'm elediği gibi, 
bu lalettayin 'bir kimsenin demokrasiyi tarifi fa
lan değildir. Her halde takı irimi anlamadıkları
na hükmediyorum. Eğer takririmi kısa bir misalle 
izah edersem demokrasinin ta kendisinin ve de
mokrasinin tâ içinde bir sistemin kanunda yer 
almasını istediğimiz anlaşılacaktır. 

Arkadaşlar, (X) vilâyetinde beş tane namzet 
var: A, B, C, D, E. Mevcut seçim sistemine 
göre, (A) ve (B) kazanmış. Sıra, millî bakiyeden 
gerekli yüzdesi olduğu takdirde (C) ye gelmiştir. 
Benim mensubolduğum parti veya (A), (B), (C) 
partisi diyor ki; hayır, sıra, vatandaşın reyine 
rağmen, partinin yetkili delegelerinin seçmesine 
rağmen (C) de ise de, ben falanı daha iyi tanıyo
rum, falan daha iyi hizmette bulunur, falan ya
kınımdır, ben (E) yi getireceğim, diyor. Aradaki 
üç namzedi, üç namzeti atlıyacaktır, onu getire
cektir veya hiçbir zaman o bölgeden, (B) de getir-
miyecektir, falan bölgedeki muteber listeye gir
miş, en sonuncu olan bir namzede; ben seni me
bus yapıyorum, Meclise geleceksin diyecektir. 
O bakımdan benim takririm tam mânası, hal
kın reyi ile, partilerin üyeleri ile tesbit edilmiş 
bir seçim listesinde normal yerine oturmuş bir 
insanın sırası yüzde nisbeti geldiği takdirde şu 
veya bu partinin genel başkanına veya yetkili 
organına, her hangi bir şekilde yetki tanıma
dan, takdir tanımadan veya şunu bunu kayır
madan yetkili organlarının tesbit ettiği listede
ki sırası gelen arkadaşı hakiki temsil sıfatını 
üzerine alarak Meclise göndermelerinden iba
rettir. O bakımdan Sayın Alican'm bunu bir 
demokrasi ile alay etme şeklinde tavsif etme
lerini her halde takririmi anlıyamadıklarmdan 
dolayı sarf edilen yersiz bir cümle olarak ka
bul ediyorum. Demokratik sistemde kanunla
rın değişmesi her zaman için tabiî olan bir şey
dir. Biz 6 ayda, 2 ayda, 3 ayda değişen kanun
ları burada çok gördük. Nitekim seçim sistem
lerinin değiştirilmesine dair kanunlar geldiği 
zaman Sayın Alican'm da muhtelif kanunlarda, 
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muhtelif şekilde partisinin görüşü olmuştur. O 
bakımdan bu her zaman vâki olan bir şeydir. 
Demokrasinin hakiki temsili, nizamının, siste
min bir icabıdır, reyin hakikaten temsil edil
mesinin bir icabıdır. O bakımdan takririme ilti
fat etmenizi rica ediyorum. Hürmetlerimle se
lâmlarım. 

BAŞKAN —Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ NİZA-

METTİN ERKMEN (Giresun) — Başka konu
şacak arkadaşlar var, onlar konuşsun ben son
ra konuşayım. 

BAŞKAN — Sayın Alican, siz grup adına 
mı konuşacaksınız. 

EKREM ALİCAN (Sakarya) — Evet. 
BAŞKAN — Buyurun. 

Y. T. P. GRUPU ADINA EKREM ALİCAN 
(Sakarya) — Efendim, muhterem arkadaşım, 
Alican galiba takririmi anlamamış dediler. Bu 
hususu kısaca izah etmek için tekrar huzuru
nuzu işgal ettim, özür dilerim. 

«Demokrasiyle alay etmektir» ifadem şu se
bepten dolayı söylenmiştir : Üç ay önce bu 
kürsüye geliyoruz, 90 a kadar milletvekili çı
karacak partilerin, millî bakiyelerden tesbit 
edilecek milletvekilleri için bir esas koyuyo
ruz, diyoruz ki ; 2/3 sini Yüksek Seçim Kurulu 
şu esaslara göre tesbit edecektir. 1/3 ini bu 
partilerin genel merkezleri şu şekilde tesbit 
edecektir diyoruz ve bunu söylerken de bunun 
en büyük demokratik bir icabolduğunu, uzun 
uzun edebiyatını yaparak, savunuyoruz. Ara
dan üç ay geçiyor, aynı arkadaşım geliyor; 
şimdi çok demokratik bir tadil teklifim var, bu 
tadil teklifime göre bu üçte bir hakkı kaldırıl
sın, bu suretle demokratik rejim tesis edelim 
diyor. Bendenizin üzerinde durduğum nokta 
burasıdır. Bu suretle demokratik rejimle, yani 
demokrasi ile biraz alay etmek gibi bir mâna 
çıkmıyor mu diye sual sordum. Meselenin esası 
budur. Yoksa fikirlerde tekâmül olabilir. Arka
daşım buraya çıkıp da mucip sebebolarak, 
«Biz vaktiyle böyle düşünmüştük ama sonra 
tatbikat yönünden şu şekilde aksaklıklar doğa
cak. Binaenaleyh tekâmül asıldır, fikirlerimiz
de tekâmül hâsıl oldu, o zaman Hükümette 
idik, diğer partilerle aramızdaki münasebetler 
daha yakın idi, şimdi Hükümetten düştük, on
lara karşı aynı münasebetleri devam ettirmek 
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ihtiyacında değiliz, bu itibarla bunu teklif edi- I 
yoruz.» derlerse daha samimî olurlar. Demok
rasiyle bunu izah etmek lüzumu yoktur, demek 
istedim. Arz ettiğim husus bu. 

Meselenin esası üzerinde tekrar ısrar ediyo
rum. Bu seçim mekanizması bugün burada mü
zakere edilmemektedir. Dört parti arasında va
rılmış olan mutabakat bu konularda değişiklik 
yapılmaması istikametindedir. Hükümet tasa
rısını desteklemek istikametindedir. Ben bu I 
mevzuda grupumuzun bu kanaatini bir kere 
daha ifade etmek istedim. I 

BAŞKAN — Biı kifayet önergesi var. Ko- I 
misyona söz veriyorum. Buyurun, efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI NİZA-
METTİN ERKMEN (Giresun) — Muhterem 
arkadaşlarım, üzerinde konuştuğumuz kanun I 
tasarısı 533 sayılı Kanunla seçimle alâkalı di- I 
ger kanunların bâzı maddelerinin tadiline mü- I 
tedair bir tasarıdır. Mesele dönüp dolaşıp 1/3 
ler konusuna intikal etti. Komisyon olarak mü
zakere ettik, ve katılmadığımızı tesbit ve kara- I 
ra bağladık. 

Şimdi, küçük partilere tanınan bu hakkın 
diğerlerine de teşmili teklifi reddedildikten I 
sonra onlardan da bu hakkın alınması istika- I 
metinde yeni bir teklif ile karşı karşıyayız. 

Değerli arkadaşlarım; bir hususu tesbit et
meye mecburuz. 533 sayılı Kanuna esas olan I 

Hükümet tasarısı Meclisten Komisyona intikal I 
ettiği sırada, esas bu tasarı içinde bütün par- I 
tilere şâmil olmak üzere bu hak mevcut idi. I 
Kanunun 33 ncü maddesini tadil eden ve (ii) 
bendi ile 32 nei maddenin 3 ncü fıkrasının uygu
lanması sonucunda, «Her bir partiye millî seçim I 
çevresinden düşen milletvekili sayısının üçte iki
sine eşit sayıda» diye devam eden Hükümet tasa- I 
rısı Geçici Komisyonda incelenirken bu hüküm 
tamamen çıkarılmış ve hiçbir partiye bu hakkın 1 
tanınması düşünülmemiştir. Fakat komisyon 
metni Yüce Meclis huzurunda müzakere edildiği I 
sırada, ne hikmetse, sadece küçük partilere bu I 
hak tanınmış, büyük partilere tanınmamıştır. O 
halde durumu şöylece tesbit etmek durumunda
yız. Bir Hükümet bir kanun tasarısı getiriyor ve 
bunda bütün partilere bu hakkı tanıyor. Çoğun
lukla o Hükümetin komisyonu teşkil eden üyele
ri meseleyi müzakere ediyorlar ve tamamını çıka
rıyorlar. Arkasından Heyeti Umumiyeye geliyor, 
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Heyeti Umumiyede, sadece Hükümet tasarısında 
mevcudolmasma rağmen, büyük partileri, o za
manki Hükümetin grupu bir tarafa itiyor ve kü
çük partilere bu hakkı tanıyor. Aradan dört ay 
geçince, yeniden bir teklifle karşı karşıya kalıyo
ruz. 

Eğer bunun lüzumu tesbit edilmiş idiyse, Hü
kümet tasarısının getirdiği istikamette komisyon 
değiştirgesine iltifat edilmeden bütün partilere 
şamil olmak üzere çıkarılması mümkündü. Ama, 
nedense bu iş yapılmamıştır şimdi yapılmakta
dır. Bunun nedenlerini elbette ki, komisyon ola
rak bizim tahlil etmemiz bahis konusu değildir ve 
üzerinde durmıyacağız. Sadece komisyon olarak 
Hükümetin getirdiği tasarıya bağlı ve bu teklifin 
yeniden bâzı tadilâtı mutazammm olması itibariy
le reddini mütalâa ettik, Komisyon olarak buna 
da iltifat etmiyoruz. 

BAŞKAN — Son olarak M. P. Meclis Grupu 
adına Sayın Bilgin'e söz veriyorum. Buyurun 
efendim. 

M. P. GRUPU ADINx\ AHMET BİLGİN 
(Kırşehir) — Muhterem arkadaşlar; bu önerge
ler hususunda, tasarıda mevcut bulunmıyan ne 
bir artırmaya, ne de bir eksiltmeye grupumıız na
mına taraftar olmıyacağımızı evvelce arz etmiş
tim. Küçük partilerin 1/3 i büyük partilere de 
teşmil edilsin dendi. Bu Heyeti Aliyenizce red
dedildi. Şimdi küçük parti dedikleri partilerden 
de bu hakkın alınmasına mütedair olan bu tekli
fin de aynı şekilde karşısında olduğumuzu arz 
ederim. 

Yalnız küçük partiler diye vasıflandırılma-
saydı belki de hiç söz almıyacaktım. Partinin kü
çüğü, büyüğü elbette azlığı veya çokluğu olabilir, 
her partinin hakkıdır. Evet küçüksek büyüyece
ğiz arkadaşlar, azlıksak çoğalacağız, fakirsek zen
ginleşeceğiz, bu bizim hakkımızdır. İşte önümüz
deki çok yakın olan seçimlerde milletin oyu bunu 
ispat edecektir. Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Kifayet önergesini okutuyorum. 

Sayın, Başkanlığa 
Göker'in takriri üzerindeki müzakerelerin ki

fayetini arz ederim. 
Afyon Kara hisar 
Halûk Nur Baki 
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BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kifayet önergesi 
kabul edilmiştir. 

Şimdi müzakeresini bitirdiğimiz takriri tek
rar okutuyorum. 

(Kayseri Milletvekili Mehmet Göker'in öner
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu?.. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI NIZA-

METT1N ERKMEN (Giresun) —- Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, önergeyi 

oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. (C. H. P. sıralarından, 
«bravo» sesleri, A. P. sıralarından gürültüler), 
(Ekseriyet yok, sesleri.) 

Muhterem arkadaşlar, lütfen sükûneti muha
faza edelim. (Tekrar sayılsın, sesleri) Komisyon 
f ilhal katılıyor mu, bu önergeye? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI NIZA-
METTİN ERKMEN (Giresun) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon fillıal katılıyor. Bu 
önergenin 12 nei madde olarak oyunuza sunulma
sı lâzımgelir. Bu şekilde oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. («Ekseriyet yok» sesleri.) 

Muhterem arkadaşlar, münferit davranışların 
neticesi yoktur, içtüzüğümüz, ekseriyet yok de
me hakkının kaç kişiye aidolduğunu sarahaten 
ifade etmiştir. Lütfen bu şekilde hareket edilme
si lâzımdır. Bu önergeye komisyon da fil hal ka
tıldı, tekrar oyunuza sundum kabul edildi. 

Şimdi gelen tasarının 11 rakamiyla tesbit 
edilen maddesini okutuyoruz. 

MADDE 11. — «Cumhuriyet Senatosu Üye
leri Seçimi Kanununun değiştirilmesine dair olan 
17 . 4 . 1964 günlü ve 447 sayılı Kanunun» bi
rinci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

«25 Mayıs 1961 tarihli ve 306 sayılı Millet
vekili Seçimi Kanununun 17 Nisan 1964 tarihli 
ve 447 sayılı Kanunun birinci maddesinin birin
ci bendi ile değiştirilmiş olan, 24 Mayıs 1961 ta
rihli ve 304 sayılı Cumhuriyet Senatosu üyeleri
nin Seçimi Kanununun birinci maddesi gereğin
ce 1, 2 ve 3 ncü fıkraları Cumhuriyet Senatosu 
üyeleri seçiminde de uygulanan, 13 . 2 . 1965 
gün ve 533 sayılı Kanunun 7 nci maddesi ile 
değiştirilen 32 nci maddesinin 4 ncü fıkrası hük
mü dahi Cumhuriyet Senatosu üyeleri seçimin
de uygulanır.» 
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BAŞKAN — Komisyon bu maddeyi 13 ncü 

madde olarak tashih ediyor değil mi efendim? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI NtZÂ-

METTIN ERKMEN (Giresun) — Evet. 
BAŞKAN — Okunan ve komisyonumuzca 

13 ncü madde olarak tashih edildiği ifade edi
len madde hakkında söz istiyen?... Yok. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI N1ZA-
METTIN ERKMEN (Giresun) — 12 nci madde 
olarak efendim. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. Sayın Komisyon, iki tane madde ilâve 
edildi. Bu 13 ncü oldu efendim. 

Şimdi metindeki 12 nci maddeyi okutuyo
rum. 

MADDE 12. — 533 sayılı ve 13 . 2 . 1965 
günlü Kanunun 10 ncu maddesi ile bir ek mad
de konulmuş bulunan «Seçimlerin temel hüküm
leri ve seçmen kütükleri hakkındaki 26 Nisan 
1961 tarihli ve 298 sayılı Kanun» a aşağıdaki 
maddeler eklenmiştir : 

EK MADDE 2. — Yüksek Seçim Kurulun
ca kanun hükmünce radyolarla yayınlanması 
zorunlu olan veya gerekli görülen her türlü ko
nularda ve il seçim kurulları tarafından kanun 
hükmünce kendi illeri radyolarında yayınlanma
sı zorunlu olan veya gerekli görülen konularda, 
yapılacak radyo yayınlarından, Türkiye'de ya
yın yapan radyolarda ücret alınmaz. 

BAŞKAN — Bu ikinci ek madde hakkında 
söz istiyen?.. Yok. Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

EK MADDE 3. — Yüksek Seçim Kurulun
ca gerekli gösterilecek ilçe ve seçimlerde, seçim
lerin başlangıcından ilçe birleştirme tutanağının 
düzenlenmesine kadar, ilçe seçim kurulu başkan
larının esas hâkimlik görevleri, hâkimin tâyin 
edeceği ölçü ve şekilde tamamen veya kısmen, 
Yüksek Hâkimler Kurulunca, yetki verilecek 
başka hâkimlere gördürülür. 

BAŞKAN — Ek madde üç hakkında söz is
tiyen?.. Yok. Üçüncü ek maddeyi oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Şimdi üçüncü maddeye bir ek fıkra teklif 
edilmektedir. Bu ek maddeyi Sayın Kırca teklif 
etmiş. Sayın Kırca buradalar mı efendim? 
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COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Buradayım. 
BAŞKAN — Bu 3 neü ek maddeye ek olarak \ 

teklif ettiğiniz husus Sayın Reşit Ülker tarafın- j 
dan teklif edilip de bir madde olarak kabul edi- i 
len hususa vuzuh vermekle ilgili midir efendim? j 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Müsaade j 
ederseniz arz edeyim efendim. 

BAŞKAN — Evvelâ okutayım efendim. ] 
* i 

Yüksek Başkanlığa | 
12 nei maddedeki 3 neü ek maddeye aşağı- j 

daki fıkranın eklenmesini arz ve teklif ederim, j 
«10 neu maddenin son fıkrası uyarınca ku- j 

rıüacak ilçe seçim kurullarına hangi hâkimin I 
başkanlık edeceği de Yüksek Hâkimler Kurulun
ca tesbit edilir» 

İstanbul 
Coşkun Kırca 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Kırca. 
COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Muhterem 

arkadaşlarım, burada teklif ettiğim husus yeni 
bir ek madde değildir. Tasarıda yer alan ek 
üçüncü maddeye bir fıkra ilâvesine dair bir tek
liftir. Daha önce, dünkü birleşimde, arkadaşlarım j 
hatırlıyacaklardır, Sayın Ülker arkadaşımızın bir j 
önergesi kabul edildi ve bir yeni madde eklendi 
bu tasarıya. 298 sayılı Seçimlerin Temel Hüküm
leri ve Seçmen Kütükleri hakkındaki Kanunun 
10 ncu maddesine son fıkra olarak ilâve edilmek I 
üzere. Burada ikiyüz binden fazla nüfusu olan j 
ve Türkiye'de sayısı f> i aşmıyan ilçelerde, icabın
da ikinci bir ilçe seçim kurulunun kurulmasına 
dairdi. Bunun mümkün olup olmadığı, faydaları 
ve mahzurları uzunboylıı tartışıldı. Ve neticede 
Sayın Aziz Zeytinoğlu arkadaşımız ve bendeniz, I 
bunun mahzurlu olmayacağını, tek akla gelen hu
susun ve kanunla halli gereken hususun hangi hâ- j 
kimin, aynı ilçede ki, bu ikinci ilçe seçim kuru- j 
lunun başkanlığını yapacağının kanunla sarahat
le, vuzuhla düzenlenmesi hususu idi. Şimdi bu 
iş buna mütaalliktir. 

Reşit Ülker arkadaşımızın takriri 298 sayılı j 
Kanuna son fıkra olarak ekleniyordu. Burada di- j 
yoruz ki, «298 sayılı Kanunun 10 nen madde son 
fıkrası uyarınca kurulacak ilçe seçim kurullarına, I 
hangi hâkimin başkanlık yapacağı da Yüksek Hâ- { 
kimler Kurulunca tesbit edilir.» j 

Şunu belirtmek isterim ki, bâzı arkadaşları- i 
mız bu yetkinin Yüksek Seçim Kuruluna verilme-
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sini düşünmektedirler. Bu yanlıştır ve Anayasa
mıza aykırı olur. Çünkü hâkimlere vazife tev
cihine mütaallik bütün hususlar Anayasamızın 
mahsus maddesi gereğince Yüksek Hâkimler Ku
rulunun yetkisi dahilindedir. Nitekim ek 3 ncü 
maddenin birinci fıkrası da buna mütenazır ola
rak tanzim edilmiştir. Bu ek 3 ncü maddeye ilâ
vesini teklif ettiğim fıkra buraya girerse o zaman 
Reşit Ülker arkadaşımızın yeni bir madde olarak 
bu tasarıya girmiş olan maddesinde yer alan hü
küm suhuletle tatbik edilebilecektir. Mesele bun-
den ibarettir. 

BAŞKAN — Sayın Kırca, Sayın Ülker'in 
teklif ettiği metin, tasarıya 8 nci madde olarak 
girmiştir. Lütfen siz de takririnizde, 8 nci 
madde olarak tashih ediniz. 

COŞKUN KIRCA (Devamla) — Hayır, pek 
Muhterem Başkanım, sebebi şu: 8 nci madde ola
rak tasarıya giren husus da Sayın Reşit Ülker 
298 sayılı Kanunun 10 ncu maddesine bir son 
fıkra eklenmektedir. O sebeple bunu 10 ncu mad
de diye yazmak lâzımdır ki, madde bütün tadille
ri ile kanun ele alınıp, dökümü yapıldıktan sonra 
eline alan tatbikatçı, 298 sayılı Kanunu görecek
tir. 298 sayılı Kanunun altında da şu kanunla 
ilâve edilmiş bir son fıkra görecektir. Yine, 298 
sayılı Kanunda bu kanuna ilâve edilmiş bir ek 
madde 3 görecektir. Ek madde 3 ün sonuna bak
tığı zaman 10 ncu maddenin son fıkrası diye işte 
oraya bakacaktır, doğrudur zannediyorum yaptı
ğımız şey. 

Yalnız burada bir maddi hata vardır. Kürsü
den inmeden önce komisyonun dikkatine arz et
mek isterim, madde 12 de. 26 Nisan 1961 tarihli 
ve 208 sayılı Kanun denilmektedir ki, o zannede
rim 298 sayılı Kanun olacaktır. Bir maddi hata 
vardır. Komisyonun nazarı dikkate almasını rica 
öderim. Şimdi bu ek maddeleri görüşüyoruz. 
Onun başında madde 12 diyoruz ya orada 533 sa
yılı... 

BAŞKAN — 298 sayılı Kanun diye tashih 
edilmiştir o. 

Şimdi Sayın Komisyon, Coşkun Kırca tarafın
dan teklif edilen ve ek 3 ncü maddeye bir fıkra 
olarak ilâvesi istenilen hususa iştirak ediyor mu? 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ İHSAN TOMBUŞ 
(Çorum) — Ediyoruz. 

— 23 — 



M. Meclisi B : 125 
BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor. Bunu 

oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Ek üçüncü fıkrayı bu şekliyle oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Şimdi bu maddenin madde numarasının da 14 
olarak, kabulünü oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İki tane yürürlük maddesine geldik. Bu yü
rürlük maddelerinden evvel Sayın Ali Dizman 
geçici bir madde teklif ediyor ve bu madde, 19G5 
yılı Adalet Bakanlığı Bütçesindeki seçim giderle
ri tek maddeden.ibaret özel bir bölüme toplanmış
tır. 

SADRETTİN ÇANGA (Bursa) — Bu yuka
rıda geçti, maddelerde var. 

BAŞKAN — Yukarıda vardır, diyorlar. Bu 
hususta komisyonla görüştünüz mü? Lütfen gö
rüşünüz de Komisyonla, varsa mutabakati orada 
tesbit edin. 

SADRETTİN ÇANGA (Bursa) — Madde 
vardır Reis Bey. 

BAŞKAN — Tamam mı Sayın Dizman. 
ALİ DİZMAN (Tokat) — Hayır efendim. 

Müsaade ederseniz takririmi izah edeyim. 
BAŞKAN — Buyurun, efendim, takririniz 

hakkında... 
ALİ DİZMAN (Tokat) — Sayın arkadaşlar, 

11 nci madde ile şu hükmü kabul ettik : Se
çim giderleri genel bütçeden ödenir. Bunun için 
gerekli ödenek Adalet Bakanlığı bütçesindeki 
tek maddeden ibaret özel bölüme toplam olarak 
konur. 

Bu hükmü kabul etmemizin gerekçesi seçim 
sürat istiyen bir iştir, bölümden bölüme veya 
maddeden maddeye aktarmalar zaman alır, se
çim işlerinin böyle formalitelerin ikmalini bek
lemeye tahammülü yoktur, sürat temini bakı
mından böyle özel bir istisnai hükme ihtiyaç 
vardır. 

Yalnız bu hüküm, bütçe kanunu kabul edil
dikten sonra konmuş olacağına göre 1965 büt
çesinde bir mâna taşımıyacaktır. Nitekim 1965 
Bütçesinde personel giderlerini gösteren 12.000 
nci bölümün 12.290 ncı maddesine 298 sayılı 
Kanun gereğince verilen diğer ücretler ve hiz
met giderlerini gösteren 14.000 nci bölümün 
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14.941 büro giderleri, 14.942 ulaştırma gider
leri, 14.943 taşıt işletme ve onarım giderleri, 
14.944 kira bedeli, 14.946 malzeme alım ve gi
derleri olmak üzere, muhtelif bölüm ve madde
lere ayrı ayrı ödenekler konulmuştur. Bu hü
kümle bu ödenekleri bir maddede toplamak 
mümkün olamıyacağı içindir ki, koyduğumuz 
hükmü bu seneki milletvekili seçiminde tatbik 
etmeye imkân olmıyacak. Bölüm ve maddeler 
arasında aktarma yapmak zorunluluğu doğdu
ğu takdirde seçim işleri ehemmiyetli nisbette 
aksıyacaktır. İşte bir geçici madde ilâvesi ile 
1965 yılı Bütçesindeki bütün bu bölüm ve mad
delere dağılmış olan ödeneklerin özel bir bölüm 
halinde toplanmasını teklif etmekteyim. 

Yalnız benim de biraz, Sayın Coşkun Kırca'-
rim yolda gelirken söylediği şey zihnimi kurca
lamakta idi. Acaba Bütçe Kanunundaki böyle 
bir tadil bu kanunla yapılabilir mi, yapılamaz 
mı hususu kabili münakaşadır. Ama bütçeye 
bir ilâve veya çıkarma gibi aslına tesir edecek 
bir hüküm getirmediğimize göre, zannederim 
olabilir. Olursa bu geçici madde ile, olmazsa 
yeni tedbirleri almak suretiyle bu aksaklıkların 
giderilmesi hususunda ikazda bulunabilmek 
için huzurunuza çıktım. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Takririnizde ısrar ediyor mu
sunuz ? 

ALİ DİZMAN (Devamla) — Evet. 
BAŞKAN — Sayın Kırca, buyurunuz. 
COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Muhterem 

arkadaşlarım, Sayın Başkanımızdan bir ricada 
bulunmak üzere kürsüye çıkmış bulunuyorum. 
Buna benzer hükümlerin ilâvesi muhtelif ka
nun teklifi ve tasarılarla bahis mevzuu olmuş
tur. Aslında Anayasanın 94 ncü maddesi mu
vacehesinde Riyasetçe şayanı kabul olmıyan bir 
takrir ile karşı karşıya kaldığımız kanaatinde
yim. Mevcut tasarıda yeri olan ve son derecede 
yerinde olan hüküm bütçenin yapılması usu
lüne mütaallik bir hükümdür. Anayasaya göre 
bu usul kanunla tanzim edilir. Hangi kanunla? 
Anayasanın 92 nci maddesi mucibince çıkacak 
bir kanunla. Seçim kanunları nasıl ıslah edi
lir. Yine Anayasanın 92 nci maddesine göre ıs
lah edilir. Binaenaleyh şu anda tamamen Ana
yasa prosedürüne uygun olarak hareket ediyo
ruz. Ancak muayyen bir bütçenin, muhasebei 
umumiyeye mütaallik değil, muvazenei umumi-
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ycyc mütaallik belli bir bütçenin yapılışı için 
Anayasanın 94 ncü maddesinde özel bir prose
dür getirmiştir. Bu prosedüre göre, bu gibi ka- | 
nunlar evvelâ Bütçe Karma Komisyonunda gö
rüşülür, Meclise gelmez, evvelâ Senatoya gider, 
Senatodan Meclise gelir. Senatodan tekrar Kar
ma Komisyona gider, oradan Millet Meclisine 
gelir ve ondan sonra kanunlaşır. 

Şimdi Sayın Dizman arkadaşımın teklif et
tiği husus, muayyen bir bütçeye, muayyen bir 
Muvazcnei Umumiye Kanununa aittir, 1965 
Bütçe Kanununa aittir. 1965 Bütçe Kanununu, 
bu Anayasanın 92 nci maddesi prosedürü içeri
sinde müzakere ettiğimiz bir kanunla tadil et
memiz mümkün değildir. Anayasanın 92 nci | 
maddesindeki prosedür dairesinde görüştüğü- j 
müz bir kanunla her hangi bir bütçenin, 1965 j 
yılı ve ondan sonraki bütçelerin muayyen bir I 
hükmünün nasıl tanzim edilmesi gerektiğini 
düzcnliyebiliriz ve onu yapıyoruz. Ama belli 
bir bütçenin hükmünü Anayasanın 92 nci mad
desindeki prosedür dairesinde tadil edemeyiz, 
çıkartamayız. Ne yapabiliriz1? Hükümet bir ta
sarı getirir, arzu ettiği, lüzum gördüğü takdir
de, - hayati zaruret varsa ki, yoktur da - ama 
kanunlara da uygun olmak mecburiyetindedir. 
Muvazenci Umumiye kanunları, yani bütçe ka
nunları, bu kanun çıktıktan sonra Hükümete 
düşen vazife; bütün bu tertipleri Adalet Ba
kanlığı bütçesinde yer alacak özel bir bölüm 
içinde toplıyan bir tadil tasarısını Yüce Mec
lise sunmaktan ibarettir. Bu Yüce Meclise su
nulduktan sonra ancak bu değişiklik, usulüne 
göre Anayasanın 94 ncü maddesine göre, yapı
labilir. Bu takririn bendeniz oylanamıyacağına 
kaaniim. Oylanıp kabul edilse dahi naçiz kana
atim hukukan şudur ki, Anayasanın saraha
ten vaz'ettiği bir prosedürün ihlâli takdirinde, 
Sayıştaya düşen vazife, bu tarzda bütçe kanu
nunun tadiline mütaallik bir hükümden yapı
lacak masrafları vize etmemek olacaktır. Bi
naenaleyh bu yoldan bütçe kanununun tadili 
cihetine gidecek olursak, önüne geçemiyeceği-
miz ve aslında son derecede müşkül, belki de 
seçimlerin yapılmasını dahi fiilen ve maddeten 
önliyebilecek hukukî müşkülâtla karşılaşabili
riz. Bunu önlemek lâzımdır. 

Bu itibarla Sayın Başkanlıktan ricam, Ana
yasanın 94 ncü maddesinde yer alan prosedüre 
aykırı bu takriri oya vaz'etmemesidir. | 
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BAŞKAN — Sayın Dizman, siz esasen bir 

ehemmiyeti tebarüz ettirmek için söylediğinizi 
ifade ettiniz. Takririnizin oylanması konusun
da bu izahtan sonra ısrar ediyorsunuz ? 

ALİ DİZMAN (Tokat) — Geri alıyorum. 
BAŞKAN — Takririniz geriverilmiştir. 
Şimdi 109 ncu maddeye uygun olarak dava 

evvel kabul ettiğiniz ikinci maddedeki askerî 
adlî hâkim terimi maddi bir hata te}kil ettiğin
den, İçtüzüğümüzün 109 ncu maddesi gereğin
ce bu terimin askerî hâkim olarak tadili isten
mektedir. Askerî adlî hâkim değil, askerî hâ
kim. Şu halde 2 nci maddedeki askerî adlî hâ
kim teriminin, askerî hâkim olarak tashihini 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
lcr... Kabul edilmiştir. 

Şimdi yürürlük maddesi 13, bunu 15 nci 
madde olarak tashih ederek okuyoruz. 

MADDE 15. — Bu kanun yayınlandığı ta
rihte yürürlüğe girer. 

BAŞKAN —'Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenlcr... Madde, 15 nci 
made olarak kabul edilmiştir. 

14 naü maddeyi de 16 nci madde olarak 
okuyoruz. 

MADDE 16. — Bu kanunun hükümlerini 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Bu okunan metni .16 nci mad
de olarak oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiycnler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü hakkında lehte Sayın Hasan 
Fehmi Boztcpc, buyurunuz. 

HASAN FEHMİ BOZTEPE (Antalya) — 
Muhterem Başkan, muhterem arkadaşlar; se
çimlerle ilgili kanunların bâzı hükümlerini de
ğiştiren ve bâzı hükümler ekliycn bu tasarı, 
bundan önceki bu mevzu ile ilgili bâzı hatala
rı tashih ve daha doğrusu, tahfif eder mahiyet
tedir. 1961 den bu yana yapılan her seçim ken
dinden sonra gelen devre için, kendi peşisıra 
bâzı tadilâtları davet etmiş, daha doğrusu ted
birler getirmiştir. Bu mevzulara Yüce Meclisi
niz uzun zamanlar hasretmiş ve Yüce Meclisi
niz bu mevzuda uzun müzakere ve mücadelele
re sahne olmuştur. Bu son tadil tasarısı değil
dir. Bizden sonra gelecek meclisler de bu mev
zularda uzun zamanlar harcıyacaklardır. Biz 
yaptığımız kanunlarla, seçim yapmanın biricik 
gayesi olarak, Parlâmentoyu teşkil edecek üye-
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lerin tosbit ve tâyini olarak ele aldık. Halbuki 
seçimlerde esas, iş başına- gelecek hükümetin, 
vazifesini yerine getirebilmesi için sağlam te
mellere dayanması, sarsıntılara mukavim olma
sıdır. İşte bu hususu da seçim sistemimizde 
sağlamak mümkündür. Bizim gibi iktisaden ge
ri kalmış memleketlerde, Parlâmento işlerinin 
süratle yürütülmesi ve Parlâmentodan alına
cak kararların zaman geçirmeden tatbik saha
sına konması şarttır. Bundan başka Türkiye'
nin uzun sürecek hükümet buhranlarına da ta
hammülü yoktur. Binaenaleyh, sık sık vukua 
gelecek hükümet buhranları, demokratik reji
mimizi tehdideden kuvvetlere, kuvvet kazandı
racağı gibi, demokratik rejimin fazileti hakkın
da zihinlerde yanlış düşüncelerin doğmasına se
bebiyet verebilir. 

Almanya'da Vaymar Cumhuriyeti zamanın
da, bizim seçim sistemimize benzer bir seçim 
usulü tatbik ediliyordu. Birçok ilim adamları 
o ncü Reich'ın çökmesine sebebolarak, bu siste
mi göstermişlerdir. İtalya'da mikroskopik par
tilerin doğuşu ve bunun hazırladığı felâketleri 
seçim sisteminde aramalıdır. Yunanistan'ın ge
çirdiği krizlerin baş mesulü olarak, yine seçim 
sistemi gösterilir. İ940 dan sonra Fransa'da 
durum hiç de iyi olmamış, istikrarsız hükümet
ler iş başına gelmiş, sarılması lâzım gelen yara
ları saramamış, ıstırapları dindirecek bir hal 
çaresi bulamamış, sık sık vukua gelen kabine 
buhranları, iktisadi ve sosyal hayatta tedavisi 
güç. derin yaralar açmıştır. Buna mâni olmak 
için Fransa 1İ)5S de yeni bir anayasa ile bam
başka, bir çehreye bürünmüş ve seçim sistemi
nin sarsıntılarından kurtulmuştur. 

Demokrasilerde bir partinin hâkimiyetinden 
korkmamalıdır. Bizim seçim sistemimiz bu kor
kunun ışığı altında hazırlanmış ve muhtelif 
evalüasyonlar göstermiştir. Bu, bu devrenin son 
evalüasyonudur. Demokrasilerde hürriyet ve 
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otoritenin bir arada bulunması lâzımdır. Otori
tesiz hürriyet anarşi doğurur. Bunun için azın
lık çoğunluğa, tabi olmalıdır. Parlâmentoda her 
fikrin temsil edilmesi önemli değildir, önemli 
olan, aslolan her fikre hürmettir. Anayasamız
da da bu husus sabittir. Fakat seçim sistemi
miz millî bakiyesi ve müşterek oy puslası ile 
bu hususu zedelemekte ve her fikrin Parlâmen
toda temsil edilmesine imkân hazırlamaktadır. 
Bu seçim sistemi ile genç demokrasimize kanu
ni. şekiller içinde mezar İcazdık, onu intihara 
zorladık. Şimdi de son tadilâtlarla ona yeniden 
ruh, can ve mâna vermiye çalışıyoruz. Hürri
yet ve akıl adına, hürriyeti ve aklı reddeden 
sistemlere müsait zemin lıazırlıyan sistemler ge
tirdik. O yoldan başkalarının felâketinden ders 
alarak dönmeliydik, dönemedik. Bu tadil tasa
rısını bu dönüşün işareti olarak kabul ediyo
rum. 

Seçim denince akla daha ziyade, Hüküme
tin, nasıl teşkil edileceği gelir. Biz şu iki alter
natif arasında bir tercih yapmak mecburiyetin
deyiz. Sağlam bir Hükümet kurmayı mı, Yoksa 
azınlığın rey hakkını değerlendirerek toz par
tilerin orataya çıkmasını mı, dolayısiyle 3 ncü 
Reich'ın durumuna düşmeyi mi istiyoruz? Biz 
burada ya memleket için faydasız hattâ zarar
lı bir hukukî prensibe bağlı kalacağız, ya da 
politik bir ideali gerçekleştireceğiz. Biz gerçek
leştiremediğimiz takdirde, her zaman olduğu 
gibi hal çaresi yine çilekeş millete düşecek, 
kendi bünyesine uymayan bu müşterek Üsteli 
millî bakıyeli sistemleri, millî haysiyetine ya-
kışırcasma geçersiz hale getirecektir. Hürmet
lerimle. 

BAŞKAN — Tasarının tümünü oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Tümü Meclisimizce kabul edilmiştir. 

Şimdi sözlü soruların müzakeresine geçiyo
ruz. 

4. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) 8özlü sorular ve cevapları 

NAZMİ ÖZGüUD (Edirne) — Bir önergem 
var Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Evet, bir önerge var. Bu öner
ge gündemdeki tasarıları görüşelim, sözlü so

rulara geçmiyelim, teklifini ihtiva etmektedir. 
Fakat biz bunu Riyaset olarak oya sunmıyaca
ğız. Bugün sözlü soruların görüşüleceği, daha 
evvel gündem basılarak dağıtılmış ve bâzı ar
kadaşlarımız sözlü sorular görüşülecektir diye, 
kanunların görüşülmesi mümkün değildir diye 
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gitmiş olabilirler. Bu sebeple değişik zamanlar- I 
da karar almak mümkün değildir. 

ÎLYAS KILIÇ (Samsun) — Kabineden hiç 
kimse yok efendim sözlü sorulara cevap ver
mek için, isterseniz oylayın. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, çok ri
ca ederim, dün bu Mecliste ben Riyaset ettim. Sa
at yedide 21 imzalı takrirle kanun bitinceye ka
dar görüşülsün diye teklif edildi ve İm 21 arka
daştan pek azı burada idi. Onun için biz Riyaset 
olarak umumi mevzuları esas almak mecburiye
tindeyiz. Sözlü soruların görüşülmesi daha ev
vel ilân edilmiş ve herkes ona göre hazırlamıştır. 
Yarın da bunu görüşmek mümkündür, yarın da 
bunu çıkarmak mümkündür. 

Şimdi sözlü soruların birincisine başlıyoruz. I 

1. — Bilecik Milletvekili Sadi Binay'ın, Bile
cik ili İnönü buacağınm Eskişehir iline bağlan
ması sebebine dair İçişleri Bakanından sözlü so
rusu (6/780) 

BAŞKAN — Sayın Binay? Buradalar, içişle
ri Bakanı yoklar. Soru gelecek soru gününe kal
mıştır. 

2. — İzmir Milletvekili Osman Sabri AdaV- I 
m, Rum Ortadoks Patriği Athenagoras'ın dış 
memleketlere seyahate çıktığından ve Papa ile I 
temaslarda ve müzakerelerde bulunduğundan I 
haberdar olunup olunmadığına dair İçişleri ve 
Dışişleri Bakanlarından sözlü sorusu (6/824) 

BAŞKAN — Sayın Adal buradalar. Dışişleri 
ve İçişleri Bakanları yoklar. Gelecek soru gününe 
kalmıştır. I 

3. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, Ba
tı - Trakya'da Lozan Andlaşmasınm imzası sıra
sında, Türk ve Yunan nüfuslarının miktarı ile I 
bugünkü miktarlarına iktisadi durumlarına da- I 
ir Başbakandan sözlü sorusu (6/831) I 

BAŞKAN — Sayın Soyer yok. İkinci defa bu
lunmadığı için sözlü soruları düşmüştür. 

4. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, Dış Ticaret Dairesinde görevli, yüksek dere
celi üç memurun vaizf elerinin değiştirilmesi sebe
bin p dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu 
(6/836) I 
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BAŞKAN — Say m Giritlioğlu burada. Tica

ret Bakanı yoklar. Gelecek soru gününe kalmış
tır. 

5. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, top
rak dağıtımı esnasında, mevcut arazileri de ipotek 
edilmiş bulunan köylerin tapu karşılığı kredi 
alamamalarının önlemnesi hususunda ne düşü
nüldüğüne dair İmar ve İskân Bakanından sözlü 
sorusu (6/842) 

BAŞKAN — Sayın Soyer yoklar. İkinci defa 
bulunmadıkları için sözlü soruları düşmüştür. 

6. — Burdur Milletvekili Nadir Yavuzkan'ın, 
Burdur'da, 5 Yıllık Plân devresi içerisinde, ku
rulması düşünülen bir sanayi tesisi bulunup bu
lunmadığına dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/843) 

BAŞKAN — Sayın Yavukzan izinli olduğu 
için sorusu gelecek soru gününe kalmıştır. 

7. — Burdur Milletvekili Nadir Yavuzkan'ın, 
Burdur'da hayvan besiciliği ile uğraşan ve 15 
milyon lira sermayeye sahip bulunan kimselerin 
kredi ihtiyaçlarının nereden sağlanacağına dair 
Tarım ve Ticaret Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/844) 

BAŞKAN — Sayın Yavuzkan izinli olduğu 
için gelecek soru gününe kalmıştır. 

8. — Burdur Milletvekili Nadir Yavuzkan'ın, 
Burdur'un Ağlasun ilçesine bağlı Yumrutaş kö
yü ile Bucak ilçesine bağlı Datalanı köyünde, ta
rım arazisi ağaçlandırılan köylülere, başka yer
den toprak verilmesi ve el sanatı öğretilmesi ko
nularında, bir çalışma yapılıp yapümadığına da
ir İmar ve İskân Bakanından sözlü sorusu 
(6/845) 

BAŞKAN — Sayın Yavuzkan izinli olduğu 
için gelecek soru gününe kalmıştır. 

9. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, iller 
Bankasınca, 1963 icra plânına konulmuş olan iş
lerden ne kadarının tamamlandığına dair İmar 
ve İskân Bakanından sözlü sorusu (6/851) 

BAŞKAN — Sayın Soyer burada mı? Yok
lar. iki defa bulunmadıkları için sözlü soruları 
düşmüştür. 
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10. — Bolu Milletvekili Turgut Çulha'nın, 

İktisadi Devlet Teşebbüsleri Genel müdürlükle
riyle yönetim kurullarına yapılan tâyinlere dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/864) 

BAŞKAN — Sayın Çulha burada mı? Yok-
lar. İkinci defa bulunmadıkları için sözlü soru
ları düşmüştür. 

11. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, mem
leketimizde mevcut Rum Cemaatine ait kaç aded 
vakıf bulunduğuna dair Devlet Bakanından söz
lü sorusu (6/868) 

BAŞKAN — Sayın Soyer, yoklar, ikinci defa 
bulunmadıkları için sözlü soruları düşmüştür. 

12. — İzmir Milletvekili Osman Sabri AdaVm, 
İzmir'den Çeşme ilçesine giden turistik asfalt 
yolun yarını kalan kısmının en kısa zamanda ya
pılması için ne düşünüldüğüne dair Bayındırlık 
Bakanından sözlü sorusu (6/871) 

BAŞKAN — Sayın Adal?. Buradalar. Sayın 
Bayındırlık Bakanı?.. Yok. Sözlü soruları gele
cek soru gününe kalmıştır. 

13. — İzmir Milletvekili Osman Sabri AdaV-
m, İzmir'in Çeşme ilçesi Ilıca plajlarında Turizm 
Bankası tarafından yapımına başlanan otelin en 
kısa zamanda bitirilmesi ve işler duruma getiril
mesi için ne düşünüldüğüne dair Turizm ve Ta
nıtma Bakanından sözlü sorusu (6/872) 

BAŞKAN — Sayın Adal? Buradalar. Sayın 
Turizm ve Tanıtma Bakanı... Olmadığı için gele
cek soru gününe kalmıştır. 

14. — İzmir Milletvekili Osman Sabri AdaV-
ın, Çeşme Limanında yıllarca önce inşasına baş
lanan ve yarım kalmış olan iskelenin en kısa 
zamanda bitirilmesi için ne düşünüldüğüne dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/873) 

BAŞKAN — Sayın Adal burada. Bayındır
lık Bakanı bulunmadığı için gelecek soru günü
ne bırakılmıştır. 

(«Bakanlar yok» sesleri) Hiçbirisi yok de
ğil, buradalar efendim. 

15. — - İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nın, 
tüccar ve sanayicilerin, 27 Mayıstan sonra, 
Cumhuriyet Halk Partisine nakdi yardımda bu-
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lundukları hakkındaki neşriyatın doğru olup 
olmadığına dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/875) 

BAŞKAN — Şinasi Osma burada, Başbakan 
veya onun adına bu soruyu cevaplandıracak bir 
Bakan olmadığı için gelecek soru gününe bıra
kılmıştır. 

ŞİNASİ OSMA (İzmir) — Efendim, bakan
ların bulunmaması hakkında mâruzâtta buluna
cağım. 

BAŞKAN — Evet ama bu talebinizin yeri 
burası değil, Sayın Osma. 

16. — Çanakkale 31illetvekili Ahmet Nihat 
Akay'ın, İbnülemin Mahmut Kemal İnal'ın vak
fı olan konağın kimler tarafından yıktırildığı-
na dair Devlet ve İçişleri Bakanlarından sözlü 
sorusu (6/879) 

BAŞKAN — Sayın Akay ikinci defa bulun
madığı için sözlü soruları düşmüştür. 

17. — Bolu Milletvekili Turgut Çulha'nın, 
Türkiye'de 3512 sayılı Kanuna göre kurulmuş 
kaç cemiyet bulunduğuna ve bunlardan kaçının 
siyasetle iştigal ettiğine dair İçişleri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/881)' 

BAŞKAN — Sayın Çulha bulunmadığı için 
bir defaya mahsus olmak üzere gelecek soru gü
nüne bırakılmıştır. 

18. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'-
nın, Erbaa ve Taşova ilçelerini birbirine bağlı-
yan Kaleboğazı köprüsünün ne zaman tamir 
edileceğine dair, Bayındırlık Bakanından sözlü 
sorusu (6/882) 

BAŞKAN — Sayın Kazova buradalar. Ba
yındırlık Bakanı yoklar. Gelecek soru gününe 
bırakılmıştır. 

19. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Beş Yıllık Kalkınma Plânı gereğince, 1964 yı
lında, Doğu - Anadolu'da yapılması kararlaştı
rılan iki çimento fabrikasının etüt ve projele
rinin yapılıp yapılmadığına dair, Sanayi Ba
kanından sözlü sorusu (6/884) 

BAŞKAN — Sayın Nihat Diler? Yok. Bir 
defaya mahsus olmak üzere gelecek soru gününe 
kalmıştır. 
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20. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 

toprak tevzi komisyonları ile kadastro heyetle
rinin tezat halindeki çalışmalarından haksızlığa 
uğrıyanların durumlarının ıslah edilip edilmi-
yeceğine dair Köy işleri ve Devlet Bakanların
dan sözlü sorusu (6/886) 

BAŞKAN — Sayın Diler yoklar. Bir defaya 
mahsus olmak üzere gelecek soru gününe kalmış
tır. 

21. — Niğde Milletvekili Haydar Özalp'in, 
Ziraat Odaları Birliği tdare Kurulu Başkan
lığına seçilen ve 6 aydır çalışan tzmir Milletve
kili Arif Ertunga'nın, milletvekilliği sıfatının 
devam edip etmediğine dair Millet Meclisi Baş
kanından sözlü sorusu (6/902) 

BAŞKAN — Sayın Haydar Özalp?. Yok. 
ikinci defa bulunmadıkları için sözlü soruları 
düşmüştür. 

22. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'-
nm, Almus ortaokulunun, 1964 yılı içinde, hiz
mete açılıp açilmıyacağına dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu (6/907) 

BAŞKAN — Sayın Kazova burada. Millî 
Eğitim Bakanı yok. Soru gelecek soru gününe 
kalmıştır. 

23. — Bitlis Milletvekili Müştak Okumuş'-
un, ilk etütlerinde Tatvan'da kurulmasının mü-
nasibolacağı raporla tevsik edilen Çimento Fab
rikasının Van'a nakledilmesi sebebine dair Sa
nayi Bakanından sözlü sorusu (6/914) 

BAŞKAN — Sayın Okumuş burada. Sanayi 
Bakanı bulunmadığı için soru gelecek soru gü
nüne kalmıştır. 

24. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, 
Atatürk'ün, resimlerinin posta pullarından kal
dırılması sebebine dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/920) 

BAŞKAN — Sayın özarda burada. Başba
kan ve onun adına bir bakan bulunmadığı için 
gelecek soru gününe kalmıştır. 

25. — Edirne Milletvekili İlhamı Ertem'in, 
ayçiçeğinin maliyetinden aşağı fiyatta satılması
na soya yağı ithalinin sebebolup olmadığına da
ir Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/926) 
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BAŞKAN — Sayın îlhami Ertemî.. Burada. 

Ticaret Bakanı bulunmadığı için soru gelecek 
soru gününe kalmıştır. 

26. — Edirne Milletvekili Îlhami Ertem'in, 
Toprak Mahsulleri Ofisinin, Edirne ilinde çok 
düşük fiyatla buğday alımı yaptığı hususunda 
ne düşünüldüğüne dair Ticaret Bakanından söz
lü sorusu (6/927) 

BAŞKAN — Sayın Ertem? Burada. Ticaret 
Bakanı olmadığı için soru gelecek soru gününe 
kalmıştır. 

27. — Edirne Milletvekili Îlhami Ertem'in, 
Keşan'ın Altıntaş köyü ile Malkara'nın Teber-
rut ve Davuteli köyleri arasındaki sınır anlaşmaz
lığını halleden kararnamenin uygulanmama
sı sebebine dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/928) 

BAŞKAN — Sayın Ertem? Burada. İçişleri 
Bakanı?.. Bulunmadığı için soru gelecek soru 
gününe kalmıştır. 

28. — Bolu Milletvekili Turgut Çulha'nın, 
Basın İlân Kurumu teşkiline dair 195 sayılı 
Kanunun iptalinin veya bâzı maddelerinin ta
dilinin düşünülüp düşünülmediğine dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/931) 

BAŞKAN — Sayın Oulhal.Yoklar. Soru bir 
defaya mahsus olmak üzere gelecek soru gününe 
kalmıştır. 

29. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
ortaokulu bitirme sınavlarında bir dersten sınıf
ta kalan kaç öğrenci bıdunduğuna dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/934) 

BAŞKAN — Sayın Ülker?. Burada. Millî 
Eğitim Bakanı bulunmadığı için gelecek soru 
gününe kalmıştır. 

30. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İstanbul'da yayımlanan Düşünen Adam dergisi
ne ek olarak verilen Yassıada ve Sonrası adlı ki
tabın, Anayasa nizamını, milli güvenlik ve hu
zuru bozan bâzı fiiller hakkındaki 38 sayılı Ka
nuna aykırı olup olmadığına dair soru önergesi 
ve Adalet Bakanı İrfan Baran'm sözlü cevabı 
(6/935) 
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BAŞKAN — Sayın Ülker? Burada. Sayın I 

Adalet Bakanı? Binada. Sözlü soruyu okutuyo
rum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
19 . 9 . 1964 

Aşağıdaki sorumun sözlü olarak Adalet Ba
kanı tarafından cevaplandırılmasını rica ederim. 

istanbul Milletvekili 
Reşit Ülker 

Sözlü soru : İstanbul'da yayımlanan Düşünen 
Adam Dergisinin 11 ve 18 Kylül 1964 tarihli İ ve 
2 nci sayılarına ek olarak verilen ve her sayı ile 
birlikte verilmekte devanı edeceği anlaşılan ve 
yazarının Tekin Brer olduğu bildirilen «Yasamda 
ve Sonrası» adlı kitap formalarında 27 Ma
yıs 1960 Devrimi, Yüksek Adalet Divanı tarafın
dan verilmiş olan hükümler, Yüksek Adalet Diva
nı Başkanı, Savcısı \ e tüm olarak çok ağır bir şe
kilde kötülendiği açıkça görülmektedir. 

Bu yayın, 2 Mart 1962 tarihinde Millet Mec
lisine Başbakan Malatya Milletvekili İsmet İnö
nü, A. P. Genel Başkanı İzmir Milletvekili Ragıp 
Gümüşpala, C. II. P. Genel Sekreteri Ankara 
Milletvekili İsmail Rüştü Aksal, O. K. M. I\ Ge
nel Başkanı Osman Bölükbaşı, Y. T. P. Genel 
Başkanı Sakarya Milletvekili Bkrem Alican im-
zalariyle verilen «Anayasa nizamın], millî gü
venlik ve huzuru bozan bâzı fiiller hakkında ka
nun» teklifinin Meclislerce kabul edilmesiyle ka- I 
nunlaşmış olan 38 sayılı «Tedbirler hakkında» I 
Kanuna aykırı değil midir? Aykırı ise şimdiye ka- I 
dar yapılan muamele nedir? I 

Cumhurbaşkanı ve Başbakan özel afla ilgili I 
kararnamelerini imzalamadan önce bu yayımdan 
haberdar edilmişler midir? 

BAŞKAN — Huyuma Sayın Bakan. 
ADALET BAKANI İRFAN BARAN (Kon

ya.) —• Sayın Reşit Ülker tarafından görevime 
başlamadan evvel tevcih edilmiş bulunan bu 
soru önergesinde bahis konusu edilen ve İs
tanbul'da yayınlanan Düşünen Adanı isimli 
haftalık dergide formalar halinde verilmiş bu
lunan Tekin Erer imzalı (Yassıada ve Sonrası) 
isimli kitap muhteviyatının, neşrinden itibaren 
bütün formalarının İstanbul Cumhuriyet Savcı
lığınca dikkatle takibedilip, derginin 15.10.1964 
tarihine kadar yayınlanan 6 sayısı ile birlikte I 
verilen 96 ncı sahifeye kadar olan kısmının 
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muhtelif paragraflarında 38 sayılı Anayasa 
nizamını, millî güvenlik ve huzuru bozan bâzı 
fiiller hakkındaki Kanunun 1 nci maddesinin 
A ve B bentlerine muhalefet edildiği sonucuna 
varıldığından, kitabın yazarı Tekin Erer ile sö
zü edilen derginin bahis konusu sayılarında 
sorumlu yazı işleri müdürlüğünü ifa eden di
ğer sanık İlhan Bardakçı haklarında 12.11.1964 
gününde, İstanbul Sorgu Hâkimliğine kamu 
dâvası açıldığı ve diğer taraftan adı geçen sa
nıkların, (Formaların dergi ile beraber veril
mesinin ve 28, 52 nci sahifelerdeki resimlerin 
Umumi Neşriyat Müdürü Hami Tezkan'm em
riyle kitaba konduğu) yolundaki beyanlarına 
istinaden 5680 sayılı Basın Kanununun 16 ncı 
maddesinin 3 ııcü bendi dalâletiyle sözü edilen 
38 sayılı Kanuna göre ve aynı suçtan dolayı 
ve aynı kanunun 5 nci maddesi nazara alın
mak suretiyle, derginin Umumi Neşriyat Mü
dürü bulunan Hami Tezkan hakkında kamu 
dâvası açılabilmek üzere, Anayasanın 79 ncu 
maddesi hükmü dairesinde mumaileyhin yasa
ma dokunulmazlığının kaldırılmasının talebe-
dildiği ve bu konuda Bakanlığımıza tevdi edi
len fezlekeli tahkikat evrakının, mütaakıp iş
lemlerin ifasına dalâletleri bakımından, 20 Ka
sım 1964 tarihinde Başbakanlığa sunulduğu; 

Bunu takiben, devanı eden neşriyat sebe
biyle, derginin 12 ve 15 nci sayıları ile birlik
te verilen fasiküllerde de 38 sayılı Kanuna 
muhalefet edildiği sonucuna varan İstanbul 
Cumhuriyet Savcılığının vâki isteği üzerine, 
adı geçen Kanunun 5 nci maddesi hükmüne 
tevfikan bu nüshaların mahkemece toplattırıl
masına karar verildiği ve 26 . 4 . 1965 günün
de ek bir talepname ile yazar Tekin Erer ile 
derginin 96 ncı sahifesinden sonra sorumlu 
Yazı İşleri Müdürlüğünü deruhte eden Muzaf
fer Zorlu haklarında ayın yer sorgu hâkimliği
ne kamu dâvası açıldığı, 

Ayrıca; söz konusu neşriyatın, evvelce dâ
va açılan 96 ncı sahifeden sonraki kısmı ile 
125 nci sahifede başlayıp nihayete kadar de
vam etlen ve tasvipkâr bir ifade ile yayınlanan 
«Tahkikat Komisyonu raporu» nun neşrinden 
dolayı da (Diğer sanıkların sorumluluk atfe
den beyanları ve Tahkikat Komisyonu raporu
nun tarafımdan ilâveye konulduğu yolunda 
Hami Tezkan'm vâki beyanı muvacehesinde 
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88 sayılı Kanunun 1 nei maddesinin A, B ve I 
D bentlerinin ihlâl edildiği neticesine varıldı
ğından, hakkında kamu dâvası açılabilmek 
üzere yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
talebedilip, İstanbul C. Savcılığının 26 . 4 . 1965 
günlü fezlekesi ile Bakanlığımıza gönderilen I 
tahkikat evrakı, keza muta akıp işlemlerin ifa
sına dalâletleri için, 10 . 5 . 1965 gününde 
Başbakanlığa sunulmuştur. 

İstanbul Cumhuriyet Savcılığının bu konu
daki bildirimleri ve ilgili dosyanın tetkiki ile 
bu arz ettiğim malûmatı bilgilerine sunuyo
rum . 

Önergenin son paıagrafında, (Cumhurbaş- I 
kanı ve Başbakanın özel afla ilgili kararname- I 
leri imzalamadan önce bu yayından haberdar I 
edilip edilmedikleri) sorulmakta ise de, meni- I 
leketimizde her ne suretle olursa olsun işlenen 
ve kamu adına takibi gerektiren bütün suç
lar Cumhuriyet savcıları tarafından önemle ta-
kibedildiği ve diğer taraftan Türkiye Cumhu
riyeti Anayasası hükümlerine göre yapılan ta
sarruflara etki yapabilecek herhangi bir husus 
düşünülmediği için, Bakanlığımızca Sayın Cum- I 
hurbaşkanma ve Başbakana bu konuda bir bil- I 
gi verilmemiştir. Saygı ile arz ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayı n Ülker. | 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Muhterem ar- I 

kadaşlarım, Sayın Adalet Bakanının verdikle
ri bilgilere teşekkür ederim. Yalnız şu noktayı I 
arz etmek isterim ki, bu sözlü soru geçen se
ne Eylül ayında verilmiş bir sözlü sorudur ve 
buna benzer yine 38 sayılı Kanunla ilgili 27 
Mayıs aleyhine yapılmış bir sürü hareket o sı- I 
ralarda cereyan ediyordu. Batı parlâmentola- I 
rında kabul edilen bir esasa göre, sözlü sorular 
vatandaşlarla yani kamu oyuyla Meclis arasın
da en büyük irtibatı kurarlar ve hükümetlere 
en büyük hizmeti yaparlar. Çünkü bu sözlü so
rularla hükümetler bâzı konularda ikaz edilebi- I 
lir ve gerekli tedbirler alırlar. Maalesef o za
man bu sözlü soruları verdiğimiz ve Bakanı 
da ayrıca şifahen ikaz ettiğimiz halde bunun 
arkasından hâdiseler çıkacaktır, hâdiseler ola
caktır dediğimiz halde ehemmiyet verilmeme- I 
sinden dolayı bu sözlü sorulara, bunlar geri 
kalsın, şu kanun çıkarılsın, bu kanunu çıkara
lım dendiği için konuşulmamış ve arkasından I 
da Genelkurmay Başkanının hâdisesi ve ikazı 
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ortaya çıkmıştır. Binaenaleyh, Meclisimizde 
sözlü sorulara ehemmiyet vermek lâzımdır ve 
Sayın Başkanın biraz evvel ısrarla sözlü soru
ların konuşulması lâzımgeldiği yolundaki tutu
munu takdirle karşılarız. Ve bunun önergesini 
veren Sayın Reşat Özarda arkadaşımıza da te
şekkürlerimizi sunarız. Çünkü demokratik bir 
mekanizmanın işlemesini temin etmişlerdir. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, bunları bugün 
öğreniyoruz ki, bu neşriyat yapılmıştır, bu 
neşriyattan dolayı da ciddî bir takibat altına 
alınmıştır, suç işliyenler takibat altına alınmış
tır. Ama bu yapılan takibatın Türk vatandaşla
rı ve Türk kamu oyu tarafından da bilinmesi 
bir unsur teşkil eder. Suç işlenir, takibat yapıl
dığı bilinmezse vatandaş suç işleniyor, takibat 
yapılmıyor hissine kapılır. Bu bakımdan taki
bat yapılına hâdisesinin de teferruatının değil 
fakat özünün kamu oyuna duyurulmasında 
fayda vardır-. Bunu da burada arz etmek iste
rim. Sözlü sorulara çok önem vermek lâzımdır. 
Bazan o beğenilmiyen sözlü soruların içinde 
hükümetlere ışık tutacak nitelikte sözler ve fi
kirler bulunabilir. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

31. — İsparta Milletvekili Ali İhsan Balım'-
•ın, İsparta ilinin baş harfinin «İ» mi, «I» mı 
olduğuna dair Millet Meclisi Başkanından ve 
Başbakandan sözlü sorusu. (6/936) 

BAŞKAN — Sayın Balım buradalar. Meclis 
Başkanı adına cevap verecek vazifeli bir üye 
ve Başbakan adına cevap verecek alâkalı bir 
vekil bulunmadığı için gelecek soru gününe kal
mıştır. 

32. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilge-
han'ın, zeytinyağı fiyatlarının dâhilde ve hariç
te korunması ivin bir taban fiyatı konulması 
ve müdahale mubayaasına girişilmesinin düşü
nülüp düşünülmediğine dair Başbakandan söz
lü sorusu. (6/937) 

BAŞKAN — Sayın Cihat Bilgehan kendi
leri Bakan olduğu için soruları düşmüştür. 

33. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
gece üniversiteleri ve gece yüksek okulları açıl
ması hakkındaki ylâmn neden kurulamadığına 
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dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu. 
(6/938) 

BAŞKAN — Sayın Ülker?.. Buradalar. Millî 
Eğitim Bakanı bulunmadığı için gelecek soru 
gününe kalmıştır. 

34. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Adapazarı Belediye Meclisince, bâzı mahalle, 
bulvar ve caddelerin, 27 Mayıs Devriminden 
sonra konan adlarının değiştirildiği hakkındaki 
neşriyatın doğru olup olmadığına dair Adalet 
ve İçişleri Bakanlarından sözlü sorusu. (6/943) 

BAŞKAN — Sayın Ülker buradalar. Bakan
lar bulunmadığı için gelecek soru gününe kal
mıştır. 

35. — Edirne Milletvekili llhami Ertem'in, 
1961 - 1962 yılında Cahit Özden'e 170 bin lira
ya kiraya verilen Enez dalyanlarının kirasıiTin 
sene sonunda 17 bin liraya düşürülmesi sebe
bine dair, Maliye Bakanından sözlü sorusu. 
(6/945) 

BAŞKAN — Maliye Bakanı bulunmadığı 
için sorular gelecek soru gününe kalmıştır. 

36. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ-
lu'nun, Atina Büyükelçiliğimiz ikinci kâtibesi
nin merkeze naklinin 4037 sayılı Kanundaki ob
jektif hususlara göre yapılıp yapılmadığına 
dair, Dışişleri Bakanından sözlü sorusu (6/946) 

BAŞKAN — Sayın Giritlioğlu bulunmadığı 
için ve ikinci defa bulunmadığı için sözlü soru
ları düşmüştür. 

37. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytin-
oğlu'nun, illerin, köylerin yol ve sularını yap
mak için, köylerden nakit para ve angarya is
temelerinin Anayasamıza aykırı olup olmadı
ğına dair Başbakandan sözlü sorusu (6/955) 

BAŞKAN — Aziz Zeytinoğlu buradalar. 
Başbakan bulunmadığı için gelecek soru gününe 
kalmıştır. 

38. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, köylerde gezen Sıtma Savaş Teşkilâtına 
bağlı sağlık memurlarının sağlık müdürlükleri 
emrine verilmeleri hususunda ne düşünüldüğü
ne dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından 
sözlü sorusu (6/956) 
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BAŞKAN — Sağlık ve Sosyal Yardım Baka

nı bulunmadığı için gelecek soru gününe kalmış
tır. 

39. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, köylerde yapılan kadastrolar için dekar 
başına istenen paralara dair Devlet Bakanın
dan sözlü sorusu (6/958) 

BAŞKAN — Cevap verecek Devlet Bakanı 
bulunmadığı için gelecek soru gününe kalmış
tır. 

40. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ
lu 'nun, Zirai Donatım Kurumu tarafından çift
çilere verilen gübrelerin miktarının artırılması 
ve fiyatının ucuzlatılması hususunda ne düşü
nüldüğüne dair Tarım Bakanından sözlü sorusu 
(6/959) 

41. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Eskişehir Basma Fabrikası Müdürünün, 
son aylarda, kaç mühendisi başka fabrikalara 
naklettirmiş olduğuna dair Sanayi Bakanından 
sözlü sorusu (6/960) 

42. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Çifteler ilçesi Tarım Müdürünün, özel 
bir işte, Devlet arabasını hasara uğratıp uğrat
madığına dair Tarım Bakanından sözlü sorusu 
(6/961) 

43. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, 1963 ve 1964 yıllarında kaçar traktör 
monte ve .ithal edildiğine dair Tarım ve Ticaret 
Bakanlarından sözlü sorusu (6/962) 

44. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Belediye reislerinin, millî bayramlarda, 
protokolden neden çıkarıldıklarına dair İçişleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/963) 

45. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Eskişehir'de elektrik cereyanının sık sık 
kesilmesini önlemek için ne gibi tedbir düşünül
düğüne dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nından sözlü sorusu (6/964) 

46. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, bakır fiyatlarının neden yükseltildiğine 
dair Ticaret ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanlarından sözlü sorusu (6/965) 
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BAŞKAN — Sayın Aziz Zeytinoğlu? Bura

dalar. Bakanlar bulunmadıkları için bu sözlü so
ruları gelecek soru gününe bırakılmıştır. 

47. — Eski§ehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Çifteler ilçesi Toprak Mahsulleri Ofisi
nin, tüccara, 1964 mahsulü arpa satıp satmadı
ğına dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu 
(6/966) 

BAŞKAN — Sayın Zeytinoğlu?. Burada. 
Ticaret Bakanı?. Yoklar. Bakan bulunmadığı 
için, soruları gelecek soru gününe kalmıştır. 

48. — Adana Milletvekili Mehmet Geçioğ-
lu'nun, Çukobirlik'e Genel Müdür tâyini konu
sunda ne düşünüldüğüne dair Ticaret Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/979) 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Geçioğlu?. Ge-
çioğlu izinli olduğu için, sözlü soruları gelecek 
soru gününe kalmıştır. 

49. — İstanbul Milletvekili Zeki Zeren'in, 
Belgrad ve Viyana'daki üç Osmanlı Vezir ve 
kumandanının mezarları hakkında ne düşünül
düğüne dair Dışişleri ve Turizm ve Tanıtma 
Bakanlarından sözlü sorusu (6/982) 

BAŞKAN — Sayın Zeren?. Burada. Dışiş
leri, Turizm ve Tanıtma Bakanları?. Yoklar. Ba
kanlar bulunmadığı için sorulan gelecek soru 
gününe kalmıştır. 

50. — Aydın Milletvekili Hilmi Aydın çer'-
in, Kıbrıs Adasının taksimi konusunda ne dü
şünüldüğüne dair Başbakandan ve Dışişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/983) 

BAŞKAN — Sayın Aydınçer izinli olduğu 
için sözlü soruları gelecek soru gününe kalmış
tır. 

51. — Aydın Milletvekili Hilmi Aydınçer'in, 
Rusya ile Hükümetimiz arasında yapılan Kültür 
Anlaşmasının mahiyet ve şümulünün ne oldu
ğuna dair Başbakandan ve Dışişleri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/984) 

BAŞKAN — Sayın Aydınçer izinli oldukları 
için sözlü soruları gelecek soru gününe kalmış
tır. 

52. —Aydın Milletvekili Hilmi Aydınçer'in, 
Atatürk Orman Çiftliğinde bulunan ağaçların 
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imar ve' bakımı konusunda ne düşünüldüğüne 
dair Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/986) 

BAŞKAN — Sayın Aydınçer izinli oldukları 
için sözlü soruları gelecek soru gününe kalmış
tır. 

53. — Eskişehir Milletvekili S ey fi Öztürk'-
ün, Anayasa Mahkemesince iptal edilen bir ka
nun sebebiyle bir kısmı Hazine mallarının, ka
rar geriye yürütülmek suretiyle Cumhuriyet 
Halk Partisine nasıl verildiğine dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/990) 

BAŞKAN — Sayın Öztürk Bakan oldukları 
için soruları düşmüştür. 

54. — Niğde 3iilletvekili Asım Eren'in, Ekim 
ve Kasım 1964 ayları içinde kaç tren kazası ol
duğuna dair Ulaştırma Bakanından sözlü soru
su. (6/993) 

BAŞKAN — Sayın Eren, 2 nci defa bulun
madıklarından soruları düşmüştür. 

55. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
yabancı memleketlere işçi gönderilmesi işindet 

bütün muamelelerin açık bir şekilde ilân edil
mesi gibi bir usul konulmasının düşünülüp dü
şünülmediğine dair Çalışma Bakanından sözlü 
sorusu (6/994) 

BAŞKAN — Sayın Ülker, buradalar. Sayın 
Çalışma Bakanı bulunmadıklarından soruları 
gelecek soru gününe kalmıştır. 

56. — Diyarbakır Milletvekili Adnan Aral'
ın, Lice ilçesi Çişe köyünde ölümle sonuçlanan 
kavganın suçlularını yakalıyabilmek için, jan
darma takip ekiplerinin köy halkına işkence yap
tıkları hakkındaki şikâyetin Bakanlığa intikal 
ettirilip ettirilmediğine dair İçişleri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/996) 

BAŞKAN — Sayın Aral, 2 nci defa bulun
madıklarından soru düşmüştür. 

57. — Edirne Milletvekili llhami Ertem'in, 
vilâyetçe işten el çektirilen, Havsa ilçesinin 
Abaylar köyü muhtarının, bu işle ilgili, müra
caat ve dilekçelerine cevap verilmediği hakkın
daki söylentilerin doğru olup olmadığına dair 
İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/1000) 
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BAŞKAN — Sayın Ertem, tezkere ile maze

ret beyan ettiklerinden soruları gelecek soru 
gününe kalmıştır. 

38. •— Aydın MiUetvekiliKHilmi Aydmçer'in, 
Söke ilçesinde toprakların çoraklaşmasının ön
lenmesi ve bir Toprak Tahlil ve Tohum Islah 
istasyonu kurulması hususlarında ne düşünül
düğüne dair Tarım Bakanından sözlü sorusu. 
(6/1001) 

BAŞKAN — Sayın Aydmçer izinli oldukla
rından soruları gelecek soru gününe kalmıştır. 

59. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Sivrihisar'ın Gerenli köyü Başöğretme
ninin Mihalıççık'ın Sulyeler köyü öğretmenli
ğine hangi sebeplerle nakledildiğine dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/1002) 

60. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Mihalıççık Tahrirat Kâtibinin Çifteler 
Tahrirat Kâtipliğine nakledilmesi sebebine dair 
İçişleri Bakanından sözlü sorusu. (6/1003) 

61. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Eskişehir'in bir kısım köylerinde öğret
men bulunmartıası sebebine dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu. (6/1004) 

62. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Eskişehir'in tnönü nahiyesinde muvak
kat hububat alım merkezi açılması hususunda 
ne düşünüldüğÜ7ie dair Ticaret Bakanından söz
lü sorusu. (6/1005) 

63. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Devlet tiyatrolarının bilet satışları siste
minde bir değişiklik yapılmasının düşünülüp dü
şünülmediğine dair MİM Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu. (6/1006) 

64. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Sivrihisar'ın Kaymaz bucağındaki sula
ma kanalları üzerine bir bent yapılması husu
sunda ne düşünüldüğüne dair Köy İşleri Baka
nından sözlü sorusu. (6/1007) 

65. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Eskişehir'in İnönü nahiyesinde bir pan
car tesellüm merkezi açılması hususunda ne dü
şünüldüğüne dair Sanayi Bakanından sözlü so
rusu. (6/1008) 
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•; 66. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Eskişehir'in İnönü nahiyesinde, yapımı 
yarım kalmış bulunan su kanallarının ikmali 
hususunda ne düşünüldüğüne dair Köy İşleri 
Bakanından sözlü sorusu. (6/1009) 

67. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesindeki ahşap 
köprünün yerine demir ayak ve üstü beton köprü 
yapılmasının düşünülüp düşünülmediğine dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/1010), 

BAŞKAN — Sayın Zeytinoğlu?.. Burada. Ba
kanlar yoklar bulunmadığı için sözlü soruları ge
lecek soru gününe kalmıştır. 

68. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'nın, 
Turhal ilçesinin Pazar bucağına bağlı Gendigelen 
köyünün 5 Km. mesafelik yolunun yapımına baş
lanmaması sebebine dair Köy İşleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/1011) 

BAŞKAN — Sayın Kazova?. Burada. Köy İş
leri Bakanı?.. Yoklar. Bakan bulunmadığı için 
sözlü soruları gelecek soru gününe kalmıştır. 

69. — Aydın Milletvekili Hilmi Aydmçer'in, 
Aydın ili göçmenlerinden Faik Kamçı'ya tahsis 
edilen evin istirdadı cihetine gidilmesi sebebine 
dair Köy İşleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/1012) 

BAŞKAN — Sayın Aydmçer izinli oldukları 
için sözlü soruları gelecek soru gününe kalmıştır. 

70. — Edirne Milletvekili tlhami Ertem'in, 
Edirne'nin ova yollarının, rampalarla, Devlet yo
luna bağlanmasının hangi teşkilâtın görevi oldu
ğuna dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(6/1013) 

BAŞKAN — Sayın İlhami Ertem mazeret be
yan etmişlerdir. Bu sebeple sözlü soruları gele
cek soru gününe kalmıştır. 

71. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Çifteler ilçesinde yapılan, Atatürk Anıtı
nın açılması merasimine dair İçişleri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/1015) 

BAŞKAN — Sayın Zeytinoğlu?.. Burada İçiş
leri Bakanı?.. Yoklar. Bakan bulunmadığı için 
sözlü soruları gelecek soru gününe kalmıştır. 

34 



M. Meclisi B : 125 
72. — Çanakkale Milletvekili Ahırtet Nihat 

Akay'm, aşırı sol cereyanlarla mücadelede bu
günkü mevzuatın yeterli olup olmadığına dair 
Adalet ve İçişleri Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/1016) 

BAŞKAN — Sayın Akay?.. Yoklar. Bir defa
ya mahsus olmak üzere sözlü soruları gelecek so
ru gününe kalmıştır. 

73. — Çanakkale Milletvekili Ahmet Nihat 
Akay'm, Türkiye Öğretmen Dernekleri Millî Fe
derasyonunun siyasetle uğraştığı iddiası karşısın
da Bakanlığın harekete geçip geçmediğine dair 
Adalet Bakanından sözlü sorusu (6/1017) 

BAŞKAN — Sayın Akay?. Yoklar. Bir defa
ya mahsus olmak üzere sözlü soruları gelecek so
ru gününe bırakılmıştır. 

74. — Burdur Milletvekili Nadir Yavuzkan'-
ın, Antalya - Eskişehir arasında döşenmiş olan 
pipe - ime hattının geçiği tarlaların istimlâk bc-
deUerinin ne zaman ödeneceğine dair Millî Sa
vunma Bakanından sözlü sorusu (6/1018) 

75. — Burdur Milletvekili Nadir Yavuzkan'-
%n, Devlet Tarım Sektöründeki istihsal artışını 
ve kalkınmayı gerçekleştirmek üzere sağladığı 
imkânları köylere duyurma işinde ne yapıldığına 
dair Ticaret ve Tarım Bakanlarından sözlü soru
su (6/1019) 

76. — Burdur Milletvekili Nadir Yavuzkan'-
ın, Burdur'un Gölhisar ilçesinde, gölün kurutu
lan kısımlarından, dağıtılan arazilerin dönümü
nün kaçar liradan değerlendirildiğine dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/1020) 

77. — Burdur Milletvekili Nadir Yavuzkan'-
m, Burdur'a yapılacak kapalı spor salonunun, 
bugüne kadar, ihale edilmemesi sebebine dair 
Devlet Bakanından sözlü sorusu (6/1021) 

BAŞKAN — Sayın Yavuzkan izinli bulun
duklarından bu 4 sözlü soruları gelecek soru gü
nüne kalmıştır. 

78. — Diyarbakır Milletvekili Recai tskende-
roğlu'nun, Mevlevi ve Bektaşi âyinlerinin yapıl
dığı ve bu âyinlere bakanlarla parti liderlerinin 
katıldıkları hakkındaki haberlerin doğru olup 
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olmadığına dair t çişleri Bakanından sözlü soru
su (6/1023) 

79. — Diyarbakır Milletvekili Recai tshende-
roğlu'nun, Millî Emniyet raporlarının, Anayasa
nın sağladığı hak ve teminatlarm karşısında, bir 
özellik taşıyıp taşımadığına dair Başbakandan 
sözlü sorusu (6/1024) 

BAŞKAN — Sayın tskenderoğlu Bakan ol
duklarından sözlü soruları düşmüştür. 

80. — Çanakkale Milletvekili A. Nihat Akayd
ın, Erzurum ve Diyarbakır verici tesislerine, iki 
yıllık plân döneminde ne miktar yatırım yapıldı
ğına dair Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü 
sorusu (6/1025) 

BAŞKAN — Sayın Akay?. Bulunmadıkların
dan bir defaya mahsus olmak üzere soruları gele
cek soru gününe kalmıştır. 

81. — Yozgat Milletvekili İsmet Kapısız'ın, 
Ereğli Demir - Çelik tesisleri inşasında vukubu-
lan ve Bakanlığa intikal etmiş bulunan suiisti
mal mevzuunda, şimdiye kadar, ne gibi işlem 
yapıldığına dair Sanayi Bakanından sözlü sorusu 
(6/1026) 

BAŞKAN —- Sayın İsmet Kapısız? Yoklar. 
İkinci defa bulunmadıkları için sözlü soruları 
düşmüştür. 

82. — Aydın Milletvekili Hilmi Aydınçerf-
in, Aydın'ın Köşk nahiyesinin Batısından ak
makta olan Köşk Çayının ıslahının biran ev
vel ele alınması üzerinde ne düşünüldüğüne dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu (6/1027) 

83. — Aydın Milletvekili Hilmi Aydınçer'-
in, Aydın'ın Boğdoğan ilçesi ile Yazıkent ve 
köyleri arasında muvasalayı temin için Akçay 
üzerinde bir köprü yapılması hususunda ne dü
şünüldüğüne dair, Bayındırlık Bakanından söz
lü sorusu (6/1028) 

BAŞKAN — Sayın Aydmçer izinli oldukları 
için sözlü soruları gelecek soru gününe bırakıl
mıştır. 

84. — Yozgat Milletvekili İsmet Kapısız'ın, 
mevcut mevzuatın, il genel ve belediye meclis
lerinin yetkilerini ve görevlerini tam olarak ifa 
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etmelerine yeterli olup olmadığına dair içişleri I 
Bakanından sözlü sorusu (6/1038) 

PAŞKAN — Saym Kapısız? İkinci defa bu
lunmadıkları için sözlü soruları düşmüştür. 

85. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nın, Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fa
kültesinin, kati olarak, ne zaman açılacağına 
dair Milli Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/1040) 

BAŞKAN — Sayın Karaca? Buradalar. Millî 
Eğitim Bakanı bulunmadıkları için sözlü sorula
rı gelecek soru gününe bırakılmıştır. 

86. — Çanakkale Milletvekili A. Nihat Akay'-
\n, eski yazıyla yazıldıkları ve basıldıkları için 
kütüphanelerde unutulan eserlerin yeni yazıyla 
yayımının düşünülüp düşünülmediğine dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/1042) 

BAŞKAN — Saym Akay? Yok. Bulunmadık
ları için sözlü soruları bir defaya mahsus olmak 
üzere gelecek soru gününe bırakılmıştır. 

87. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, 
Türkiye'de mevcut borsaların ıslahı konusunda 
bir tedbir alınmasının düşünülüp düşünülmediği
ne dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/1044) 

88. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nm, 
Yüksek İslâm Enstitüsünün kuruluş gayesinin 
ne olduğuna dair Milli Eğitim Bakanından söz
lü sorusu (6/1045) 

BAŞKAN — Saym Özarda?. Burada. Ticaret 
Bakanı ve Millî Eğitim Bakanları bulunmadıkla
rı için sözlü soruları gelecek soru gülüne kalmış
tır. 

89. — İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nın, 
Sovyetler Birliği tarafından Kıbrıs'a silâh, cepha
ne ve malzeme yardımı yapılmasının, Hüküme
timizin Sovyetler Birliği ile kurmak istediği iyi 
dostluk ve komşuluk münasebetleri ile bağda
şıp bağdaşmadığına dair Dışişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/1050) 

BAŞKAN — Sayın Osma?. Burada. Dışişleri 
Bakanı?. Yoklar. Bakan bulunmadığı için sözlü 
soruları gelecek soru gününe bırakılmıştır. 

90. — Eskişehir Blilletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Almanya ve diğer memleketlere anlaşma 
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harici g'\den işçilerimizin de kazandıklarını gön
dermelerine neden izin verilmediğine dair Maliye 
ve Çalışma Bakanlarından sözlü sorusu (6/1051) 

91. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, memleketimizdeki şap hastalığına karşı 
ne gibi tedbirler alındığına dair Tarım Bakanın
dan sözlü sorusu (6/1052) 

92. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Şeker Fabrikası tarafından, 1964 sene
sinde, Eskişehir çiftçilerine tohumluk buğday ye
tiştirmek maksadiyle, verilen buğdayın bedelinin 
geri istenmesi hususunda ne düşünüldüğüne da
ir Sanayi Bakanından sözlü sorusu (6/1053) 

93. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, tasfiye olunan Eskişehir Basma Fabrika
sının hisse senedi bedellerinin hissedarlara, bugü
ne kadar, ödemnemesi sebebine dair Sanayi Ba
kanından sözlü sorusu (6/1054) 

BAŞKAN — Saym Azizoğlu?.. Burada. İlgi
li Bakanlar?... Yoklar. Bakanlar bulunmadığı için 
soruları gelecek soru gününe bırakılmıştır. 

94. — Aydın Milletvekili Hilmi Aydınger'-
in, Kuşadası ilçesinin Hükümet yardımı ile imarı 
hususunda ne düşünüldüğüne dair Turizm ve 
Tanıtma ve İçişleri Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/1059) 

BAŞKAN — Saym Aydmçer izinli oldukları 
için soruları gelecek soru gününe kalmıştır. 

95. — Amasya 3Iilletvekili Reşat Arpacıoğ-
lu'nun, İşçi Sigartaları Kurumunca, Yenişehir 
Süleyman Sırrı sokaktaki 7 apartman için, alı
nan istimlâk kararının sebebinin ne olduğuna 
dair Çalışma Bakanından sözlü sorusu (6/1061) 

BAŞKAN — Sayın Arpacıoğlu 2 defa bu
lunmadıklarından soruları düşmüştür. 

96. — İstanbul Milletvekili Oğuz Oran'ın, 
Yunan Etknos gazetesinde, Kıbrıs konusunda 
Başbakana atfen neşredilen özel demecin ger
çek olup olmadığına dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/1062) 

BAŞKAN — Saym Oran? 2 defa bulunma
dıklarından soruları düşmüştür. 

97. — İzmir 3îilletvekili 
27 Mayıs 1960 tarihinden bu 

Şinasi Osma'nın, 
yana Spor - Toto 
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gelirleri ile memleketin çeşitli îölgelerinde yapı- I 
lan veya onarılan spor tesislerine dair Devlet 
Bakanından sözlü sorusu. (6/1064) 

BAŞKAN — Sayın Osma? Buradalar. Devlet 
Bakanı bulunmadıklarından gelecek soru gününe 
kalmıştır. 

98. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal 
Çilesiz'in, Samsun • Trabzon arasında inşa edi
len Devlet yolunun Görele ilçesinin içinden ge
çirilecek şekilde yapılması sebeplerine dair Ba
yındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/1067) 

BAŞKAN — Sayın Çilesiz? 2 defa bulunma
dıklarından soruları düşmüştür. 

99. — Sivas Milletvekili Rahmi Günay'ın, I 
5434 sayılı Kanunun 6522 sayılı Kanunla tadil 
edilen 40 ncı maddesinin, 4 ncü Koalisyon Hü- I 
kümetinin kuruluşundan bu yana, kimler hak
kında uygulandığına dair İçişleri Bakanından I 
sözlü sorusu (6/1068) 

BAŞKAN — Sayın Günay? 2 nci defa bulun
madıklarından soruları düşmüştür. 

100. — Ordu Milletvekili izzettin Ağaoğlu'- I 
nun, Son Havadis Gazetesinde yayınlanan Gizli I 
Emniyet Raporunun bu gazeteye ne suretle in
tikal ettiğine dair Başbakandan sözlü sorusu I 
(6/1069) 

BAŞKAN — Sa yın Ağaoğlu? 2 defa bulun
madıklarından soruları düşmüştür. I 

101. — istanbul Milletvekili Sabri Vardar- I 
lı'nın, 14 . 5 . 1965 günlü Son Havadis Gazete- I 
sinde yayınlanan Millî Emniyet Raporunun sa- j 

2. — Silâhlı Kuvvetlerde görevli muvazzaf 
tabip, diş tabibi ve eczacılara tazminat verilme
si hakkında kanun tasarısı ve Geçici Kmnisyon 
raporu (1/861) (S. Sayısı: 976) 

ZEKÎ ZEREN (istanbul) — Sayın Başka
nım, benini 49 ncu sıradaki sözlü sorumu, Ve
kil bulunmadığı için gelecek haftaya bıraktı
nız. Halbuki benim gelecek hafta mazeretim 
var. Bir dahaki haftaya bırakmanız için bir 
önerge gönderdim. 
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hip' olup olmadığına dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/1070) 

BAŞKAN — Sayın Vardârh? Yoklar. İkin
ci defa bulunmadıkları için sözlü soruları düş
müştür. 

102. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, 
Menderes Havzasının en verimli topraklarından 
olan Söke ovasının ıslahı için 1965 yılında alı
nacak tedbirlerin neler olacağına dair Tarım ve 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlarından sözlü 
sorusu (6/1071) 

BAŞKAN — Sayın Şükrü Koç izinli olduk
ları için sözlü sorulan gelecek soru gününe bı
rakılmıştır. 

103. — Konya Milletvekili Fakih Özlen'in, 
Devletin gizli olması gereken bilgilerini Son Ha
vadis Gazetesine veren sorumlular hakkında her 
hangi bir işlem yapılıp yapılmadığına dair içiş
leri Bakanından sözlü sorusu (6/1072) 

BAŞKAN — Saym özlen.? Burada. Sayın 
İçişleri Bakanı bulunmadığı için sözlü soruları 
gelecek soru gününe bırakılmıştır. 

104. — Hatay Milletvekili Sırrı Hocaoğlu'-
nun, Millî Emniyet raporlarının istiyen herkese, 
yayınlanmak üzere verilip verilemiyeceğine dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/1073) 

BAŞKAN — Saym Sırrı Hocaoğlu? İzinli 
bulunduğu için sözlü soruları gelecek soru gü
nüne bırakılmıştır. 

Şimdi öncelikle görüşülmesi kararlaştırılan 
işler kısmına geçiyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Zeren, gelecek hafta da 
sizin mazeretiniz varsa, mazeretinizi beyan 
edersiniz. Mazeretiniz vardır, diye biz sözlü 
sorunuzu düşürmeyiz, ondan sonraki haftaya 
talik ederiz. Siz mazeretinizi beyan edin, lût» 
fen, 

ZEKİ ZEREN (İstanbul) — Teşekkür ede
rim. 

BAŞKAN — Şimdi kanunun müzakeresine 
geçiyoruz. Komisyon ve Hükümet yerini alsın. 

3. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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HALİL ÖZMEN ^~ (Kırşehir) — Hangi 

kanunun müzakeresine geçiyoruz. 
BAŞKAN — Silâhlı Kuvvetlerde görevli 

muvazzaf tabip, dış tabibi ve eczacılara taz
minat verilmesi hakkındaki kanun tasarısı ile 
ilgili Komisyon burada mı? Komisyon yok. 
Hükümet de yok. Bunu geçiyoruz efendim. 

3. — İstanbul Milletvekili İsmail Hakkı Te
kimi ve 166 arkadaşının, Yargıtay kanunu tek
lifi ve Adalet ve Plân komisyonları raporları 
(2/676) (S. Sayısı: 933) ( 1) 

BAŞKAN — Komisyon burada mı efendim? 
(Burada sesleri) Burada. Hükümet de burada. 

Bu Yargıtay kanun teklifinin tümü hakkın
da söz istiyenleri okutuyorum. 

Sayın Reşit Ülker, Sayın Hayri Mumcuoğlu, 
Sayın Fahir Giritlioğiu, Sayın Halil özmen, Sa
yın Gıyasettin Karaca. 

Şimdi sıra ile söz vereceğim arkadaşlarıma. 
Buyurun Sayın Ülker. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Muhterem ar

kadaşlar, hukuk devletine inanan bir ülkede Yar
gıtay Teşkilâtı hakkındaki kanun teklifinin ayrı 
ve özel bir önemi olduğu aşikârdır. Bu teklifin 
gerçekten ilk imza atanı sıfatını da taşımak
tayım. Şüphesiz yetkili, bilgili arkadaşlar tara
fından hazırlanan ve bizim de o bilgileri benim
seyerek altına ilk imza attığımız bu kanun üze
rinde uzun konuşacak değilim. Çünkü bu uzun 
konuşmanın kanunun çıkmasına zarar verece
ğini biliyorum. Ama bir iki kelime de söyleme
den de edemiyeceğim. 

Bu kanun Anayasanın muayyen sürede çık
masını emrettiği kanunlardan biri olmak vas
fını haizdir, listeye girmemiş olmakla beraber. 
Bu sebeple, Partiler Kanunu nasıl buna benzer 
diğer kanunların bu Meclisin bitmesinden ev
vel ve iki sene içerisinde çıkarılmasında zorun-
luk var ise, bu kanun da o vasfı ile bu muameleye 
Anayasamız gereğince lâyık idi ve lâyık oldu
ğu şekilde de öncelikle, ivedilikle ve takdimen 
müzakere edilmektedir. Bu hareket tamamen 
Anayasamıza uygundur. Bugüne kadar Yargı
tay, 1221 sayıh Temyiz Mahkemesi Teşkilâtı 
"Kanunu ile idare edilmektedir. Bu kanundan 

(1) 933 S. Sayılı basmayızt tutanağın so
mundadır. 
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sonra »^ıkan Anayasa yargıçlar, Yargıtay' hak» 
kında geniş hükümler getirmiştir. Bu hüküm
leri düzenlemesi bakımından bu kanuna ihtiyaç 
vardır. 

Şimdi getirilen kanun teklifi bellibaşlı §u 
noktaları ihtiva etmektedir: Bir defa ortak, 
beraberce bir çalışmayı esas almaktadır. Yani 
birbiriyle anlaşarak, birbirine dayanışarak bir
birinin reyine ve mütalâasına katılarak daha 
demokratik bir usulü Yargıtaya getirmektedir. 
Çünkü Anayasanın 144 ncü maddesinin 5 nci 
fıkrası nezaret hakkını, Adalet Bakanlığında 
bulunan yargıçlar üzerindeki nezaret hakkını 
kaldırmış, 132 nci maddenin 2 nci fıkrası tav
siye ve telkini yasaklamış ve 132 nci maddenin 
birinci fıkrası da bağımsızlık esasını kabul 
etmiştir. Bu esasın tabiî neticesi de böyle bir 
idare tarzının kabulünü icabettirmektedir. 

ikinci prensibolarak, kendi kendini idare 
sistemini getirmektedir bu kanun teklifi. Bü
yük genel kurul, birinci ve ikinci başkanların 
seçimi, bu kendi kendini idare prensibinin baş
lıca gözle görülen eserleridir. Nihayet 3 ncü 
bir prensibolarak rasyonel çalışma esasını da 
getirmektedir. îş bölümü daha iyi bir şekilde 
yapılmıştır, daire adı kaldırılmış, buna benzer 
birtakım rasyonel çalışma esasları getirmiş
tir. Böylece Yargıtay Kanunu gerçekten bü
yük bir ihtiyacı karşılıyacaktır. Memleketimi
zin bu Yüce Mahkemesinin Kanununun mem
lekete hayırlı ve uğurlu olmasını candan dile
rim. 

BAŞKAN — Sayın Hayri Mumcuoğlu? Sa
yın Mumcuoğlu yoklar. 

Sayın Fahir Giritlioğiu. 

FAHİR GİRİTLİOĞLU (Edirne) — Pek 
muhterem arkadaşlarım, şekil bakımından 
Anayasamızın emrettiği süre içerisinde çıkarıl
ması gereken bir kanun tasarısı karşısında bu
lunup bulunmadığımızın tereddüdü vardır. Fil
hakika, Anayasamız altı aylık süre içinde te
mel kanunların çıkarılmasını emretmiştir. Bu
na paralel olarak da diğer kanunların iki yıl 
içerisinde tamamlanmasını öngörmüştür. Yar
gıtay Kanununu ben Anayasanın 7 nci madde
si gereğince çıkarılması icabeden kanunlar 
cümlesinden kabul etmekteyim, bu hususta 
açık bir hüküm olmamasına rağmen. Zira ha
len yürürlükte bulunan Temyiz Mahkemesi 
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Teşkilât Kanunu Anayasanın 139 ncu madde
sindeki mânasiyle Yargıtayın bütün işleyişini 
kapsıyacak bir mahiyette değildir. Şu vaziyet 
karşısında elimizdeki kanun teklifini Anayasa
nın emredici kanunları arasında mütalâa etmek 
zorundayız. Yeni teklif, mevcut yürürlükteki 
kanunun birçok noksanlıklarını gidermiş bu
lunmaktadır. Evvel emirde teşebbüs sahibi ar
kadaşlarıma, bilhassa bu çok önemli âmme hiz
metini yaptıklarından dolayı tebriklerimi sun
mak ve bu konunun bugüne kadar gecikmiş ol
masını da tenkid meselesi yapmak isterim. 

Muhterem arkadaşlarım, 1963 senesinde 
Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan bir ta
sarı vardı. Adliye Mahkemeleri Kuruluş Kanu
nu adını taşıyan bu tasarı Yargıtaya da şâmil 
olacak hükümleri taşımakta idi. Afedersiniz 
tashih edeyim tasarı projesi. Bu tasarı projesi 
bilhassa bugün Yargıtayın muhtacolduğu bâzı 
meseleleri kökünden hallediyor idi. Her şeyin 
Yargıtaya intikali, Yargıtayın bugün yükünü 
kabartmıştır. 1963 yılında ele alman bu kanun 
tasarısının projesinde istinaf mahkemeleri var 
idi. Hükümet programlarında nedense yer al
madı ve Meclise intikal etmedi. Bu itibarla 
Adalet Bakanlığı arşivlerinde kaldı veya Ada
let Bakanlığının elinde bulunmaktadır. Adalet 
Bakanlığının arşivlerine kaldırılmış ise, Ba
kanlığın elinde bulunan bu teşkilât kanunu ta
sarısı projesinin ehemmiyetle ve süratle ele 
alınmasını bundan sonraki hükümetlerden ve 
meclislerden hassaten beklemek hepimizin ar
zusu olsa gerek. Filhakika Türkiye'de istinaf 
mahkemesi lâzım mıdır, değil midir? Bu konu
nun münakaşasını bir kanun tasarısı etrafında 
ve Büyük Millet Meclisinde yapmak fırsatını 
bulabilmeliyiz. Bunun için Bakanlığın hazırla
dığı bu çalışma projesini tasarı olarak huzuru
muza gelmesini lüzumlu addederim. Ve böyle 
bir çalışma henüz kanun tasarısı olarak huzu
rumuza, Meclis huzuruna gelmediği içindir ki, 
bugün bu boşluğu dolduracak âcil tedbirlerin 
alınması zaruretini lüzumlu görmekteyim. 

Elimizdeki bu kanun teklifi Yargıtayın sı
kıntılarını bir miktar giderebilecek karakter
dedir. Bunun için bu kanun teklifinin süratle 
kanunlaşmasını gönülden temenni ederim. Bü
yük noksanlıkların olduğunu zannetmekteyim. 
Maddelere geçildiği zaman ilgili maddeler üze-

I*- rinde BÖZ almak kararında olduğum için bu hu-
I suslaTa şimdiden temas etmiyeceğim. Yalnız 

pek muhterem arkadaşlarım Anayasayla çeli
şen bir hususu peşin fikir olarak arz etmek ih
tiyacını hissettim. Bunu Yüksek Huzurunuza 
arz ederken;bir yönden de dikkatinizi çekmek 
isterim, bugün Anayasamız hâkimlerin denet
lenmesi konusunu kesin bir hüküm olarak yük
lenmesi konusunu kesin bir hüküm olarak Yük
sek Hâkimler Kuruluna bırakmıştır. Yüksek 
Hâkimler Kurulu, hâkimlerin davranışları hak
kında bir denetleme organıdır, sadece tâyin or
ganı değildir. Bir Anayasa hükmü budur, bu. 
Anayasanın bu maddesi ne dereceye kadar et
raflı münakaşa edildi, tartışıldı, tesbit edeyim 
dedim. Maalesef tutanak dergisinde ihtiyaca 
yetecek cevapları bulamadım. Ve yine maalesef 
Anayasanın Komisyonu çalışmaları teype alın
dığı halde bu teyplerden istifade etmek imkânı 
olmadığı için Komisyonun noktai nazarını tes
bit edemedim. Mecburen şahsi fikrimi ikame et
mek suretiyle, Anayasanın bu maddesinin hiç 
değilse benim açımdan anlayışımı, arz etmek 
isterim. 

Yargıtayı en yüksek adlî organ olarak ka
bul ediyoruz. Bu en yüksek adlî organın bir 
başka kurul denetimine sokulmasını ben Ana
yasanın umumi esprisine de aykırı bulmakta
yım. Yargıtayı bu teklifle yine Yüksek Hâ
kimler Kurulunun denetimine vermiş oluyoruz. 
Gayret edeceğim, maddelerde Yargıtayı kendi 
denetimi içinde bırakmak için uğraşacağım. Ve 

I pek muhterem arkadaşlarım, 1961 yılı Anaya
sasından evvelki sistem içerisinde dahi ve eski 
Hâkimler Kanununda Yargıtay bu durumda 

I değildi. Gene eski Hâkimler Kanunu, yani yü-
I rürlükteki Hâkimler Kanunu, Anayasadan ev

velki tatbik haliyle hâkimlerin tâyinini ayrı 
bir organa bırakmış, fakat denetimini ayrı bir 
organa bırakmıştır. 1936 tarihli Hâkimler Ka-

I nununda dahi hâkimlerin denetimi, birçok se
bepler düşünülerek tâyin organının dışında bir 
yüksek organa bırakıldığı halde biz, 1961 Ana-

I yasasından sonra, Yargıtayın denetimini Yük
sek Hâkimler Kuruluna bırakmak gibi bir ga-

I rabet içerisine düşüyoruz. Bu kelimeyi bilhassa 
I telâffuz ediyorum, garabet içine düşüyoruz. Ve 

ben Anayasayı böyle dar mânada şahsan tefsir 
I edemiyorum. Yüksek mahkeme kendi denetimi 
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içinde kaldığı müddetçe, yüksek mahkeme hü
viyetini taşır. Bunun sonuna kadar savunucu^ 
su olacağım. 

ikinci bir noktaya kanun yapıcılarının dik
katini çekmek isterim. Elimizdeki teklif ile 
Yargıtay Kanununun halen yürürlükte bulu
nan Temyiz Mahkemesi Teşkilât Kanununun 
yürürlükten kaldırıldığını söylüyoruz. Ama bir 
Anayasa müessesemiz daha vardır, onu da 
unutmuş bulunuyoruz. Yargıtay derecesinde 
Anayasa müessesesi olan diğer bir müessese de 
Askerî Yargıtaydır. 

Askerî Yargıtayın özlük işleri, tamamiyle 
bugün yürürlükte bulunan Yargıtay Kanununa 
raptedilmiştir. Askerî Yargıtayı mevcut Yar-
gıtayla birlikte düşünmeye mecburuz. Haliha
zır Yargıtayın ödeneklerini hesabederken, ha
kikaten yaptığı hizmetler bunu gerektiriyorsa, 
bunu vermeyi uygun görürken Askerî Yargı-
tayda da bu muadeleti nazarı itibara almaya 
mecburuz. Bu hususta da Yüksek Mecliisn şim
diden dikkatini çekmek isterim ve bu arada 
muhterem arkadaşlarım, maddeler üzerinde et
raflı surette vereceğim önergeler bulunduğun
dan dolayı sizi tümü üzerinde daha fazla ko-
riuşmamla işgal etmiyeceğim. Kanunun, tekli
fin biraıi evvel kanunlaşması temennisiyle hu
zurunuzdan ayrılıyorum. Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Halil özmen. 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlar, düşüncelerimi çok 
kısa olarak arz etmeye çalışacağım. Ve sizleri 
asla yormıyacağım. 

hâkimlerimizin önüne giden maznunlardan ve 
davacılardan bahsetmiştim. İşte şimdi şerefli 
Türk hâkimlerinin mahkemelerde hangi şartlar 
altında çalıştıklarını kısaca izaha çalışacağım. 

Muhterem arkadaşlarım, adalet her şeyin 
üstünde olduğuna ve adalet mülkün temeli bu
lunduğuna göre, ilk müracaat edilen yerde ada
let olduğuna göre, adliyede hâkimin de her şe
yin üstünde olması lâzımdır. Kendisinin orada 
rahat ve huzur içinde çalışması lâzımdır. Bunun 
için de ne lâzımdır? Başkâtip, kâtip, mübaşir ve 
müstahdemlerin de huzur içinde olması icabe-
der. Ben yıllarca gördüm ki muhterem arkadaş
larım hâkim az veya çok huzur ve bahtiyarlık 
içinde olduğu halde onun yanında milyonluk 
dâvaların sahibi, milyonluk dosyaların sahibi 
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başkâtipler ve kâtipler ıstırabın içinde gömülü 
kalmışlardır, çoğu zaman oturacak bir masa ve 
sandalye dahi bulamamışlardır. Bu itibarla ada
leti tevzi eden hâkimlerimizin de bu kanundan 
biran evvel istifade ettirilmelerini rica ederim. 

Sevgili arkadaşlarım, benim bu kanunla il
gili Yargıtay ve hâkimlerimiz hakkındaki dü
şüncelerim bu kadardır. Bundan başka şu iki 
hususu rica ediyorum : Yüce Meclisinizden hu
kukçu arkadaşlarım bunu çok iyi bilir ve tak
dir ederler. Muhterem arkadaşlar, bidayet mah
kemelerinde bir karar verilir. 1962 yılında asli
ye hukuk mahkemesinden bir karar verilir. Ka
rarı alan vatandaşımız ancak aradan 3 sene geç
tikten sonra hak ve huzuruna kavuşabilir. Bina
enaleyh, bugün Yargıtayda bulunn 4 ncü Hukuk 
Dairesinin durumunu Yüce Heyetinize ve bura
da bulunan Sayın Adalet Bakanımıza haber ve
riyorum. Şu kanunla buraya bir madde ekle
mek suretiyle, Yargıtay 4 ncü Hukuk Dairesi
nin de çalışma imkânının çoğaltılması, ayrıca 
hepinizin bildiği veçhile, Yargıtay Ticaret Dai
resinin de çalışma imkânlarının çoğaltılmasını, 
oraya da bâzı imkânların sağlanmasını Yüce 
Heyetinizden ve Adalet Bakanımızdan bekle
mekteyim. 

Sözlerime son veriyorum. Hepinizi hürmet
lerimle selâmlarım arkadaşlar. 

BAŞKAN — Sayın Gıyasettin Karaca. 
GIYASETTİN KARACA (Erzurum) — 

Muhterem arkadaşla nm, konuya girmeden önce 
kanunun bir icabı olan Yargıtay teşkilât Kanu
nu Meclisin bu son günlerinde, teklifi hazırla
mak suretiyle getirenlere ve müzakeresinde öna-
yak olan arkadaşlara teşekkür etmeyi bir vazife 
bilirim. 

Yüce Mecliste müzakeresi yapılan teklif Ana
yasanın bir icabı olarak Yargıtayın da bütün 
ihtiyaçlarını karşılıyacak mahiyette değildir. 
Birçok noksanları olmakla beraber şayanı ka
bul bulmaktayız. Maddelerin müzakeresi sıra
sında yeri geldikçe ayrıca fikirlerimizi arz et
meye çalışacağız. Ancak Yargıtayın dışında ve 
Anayasamızla kurulmuş, Türkiye'de bir de Yük
sek Hâkimler Kurulu vardır. Yüksek Hâkim
ler Kurulunun görevleri Anayasanın tesbit et
tiği maddeler içinde sınırlandırılmıştır. Şimdi 
getirilen Yargıtay teşkilât Kanunundaki bâzı 
hükümlerin Yüksek Hâkimler Kurulunun yetki* 

— 40 
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lerine tecavüz etmekte veya biri yekdiğerini 
nakzedecek durumdadır. Bunlardan birisi, disip
lin hakkındaki yapılan kovuşturmalardır. Ana
yasa Mahkemesi disiplin suçlarının kovuşturul
ması usulünü ve yetkisini Yüksek Hâkimler Ku
ruluna vermiştir. Fakat burada, Yargıtay teşki
lât Kanununda Yargıtay hâkimleriyle ilgili bu
lunan disiplin kovuşturmalarını sadece Yargı
tay hâkimlerine seçilecek bir kurul tarafından 
yapılmasını derpiş etmek suretiyle Yüksek Hâ
kimler Kurulu ile Yargıtay teşkilâtı arasında 
bir çatışma mevcuttur. 

Denetim işine gelince; Yüksek Hâkimler 
Kurulu bütün özlük işleriyle bütün hâkimler 
üzerinde denetimi haiz bir müessesedir. Ve aynı 
zamanda Yargıtaya seçilecek hâkimler de Yük
sek Hâkimler Kurulu tarafından seçildiğine 
göre denetim hususunda da yadırganacak her
hangi bir cihet olmamalıdır. Arkadaşımız Fahir 
Giritlioğlu'nun Askerî Yargıtayın da bu teşki
lât kanunu ile birlikte müzakere edilmesini ve I 
aynı şartlara tabi tutulması hakkındaki vâki 
talebini de bendeniz yerinde mütalâa etmekte
yim. Orası da bir yüksek mahkemedir, aynı usul 
ve aynı esasa tabidir ve en yüksek hâkimlerden 
seçildiğine göre, arkadaşımızın bu talebinin ko
misyon tarafından nazarı itibara alınmasını ve 
ilerdeki taleplerimizin de gözönünde tutulmasını 
istirham ederiz. Yargıtay teşkilât Kanunu aynı 
zamanda umumi mahkemelerdeki hâkimler ile 
Yargıtayda görevli bulunan hâkimlerin ve baş
kanların ödenekleri ile de ilgili bâzı hükümler 
getirmiştir. Ödeneklerin miktarı ifa edecekleri 
görevin ehemmiyeti ile mütenasip olmamasına 
rağmen içinde bulunduğumuz malî imkânsızlık
lar karşısında bu görevi ifa eden değerli hâ
kimlerin azı çok kabul edecekleri inancını taşı
maktayım. Ancak bir temenni olarak şunu da 
ileri sürmek isterim. Hâkimler Hukuk Fakülte
sini bitirdiği zaman yekten bu göreve gelip otur
muş değillerdir. Hâkimler Kanununda bir staj
yerlik yani hâkim adaylığı mevzuu mevcuttur. 
Stajyer olacak arkadaşlar fakülteyi bitirdikten 
sonra Adalet Bakanlığına yaptıkları müracaat 
sonucunda kabul edildikleri takdirde bir yıl 
umumi mahkemelerde veya Yargıtay nezdinde 
ihtisas yaparlar. Yani bir nevi staj yapmakta
dırlar. Staj yapan arkadaşlar sadece kendileri
ne verilen otuz lira asli maaşın dışında hiçbir | 
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yerden bir tazminat veya bir ödenek namı altın
da her hangi bir şey almamaktadırlar. Hastane
lerde çalışan asistanlar, mütehassıs doktor ola
cak kimseler için bir asistanlık tazminatı ve öde
neği kendilerine verilmektedir. İcabı halinde 
hâkimler bu stajyerlere dosyaları tevdi etmekte 
ve kendilerini bir raportör olarak dahi dinle
mektedirler. Stajyer arkadaşların bu durumları
nı da nazarı itibara almak kaydiyle mümkünse 
ve komisyon tarafından da tasvibedilirse, çok 
az olsa dahi ödenek veya tazminat namı altında 
bir ücretin kendilerine verilmesini uygun gör
mekteyiz ve bu konuda maddeler hakkında ay
rıca fikirlerimizi beyan etmek kaydiyle şimdi
lik söylediklerimizin bundan ibaret olduğunu 
arz ederim. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Veli Uyar. 

VELÎ UYAR (Yozgat) — Çok muhterem ar
kadaşlarım, aylardır beklenmekte bulunan Yük
sek Yargıtay teşkilât kanununun bugün geç sa
atlerde müzakeresine başlamış bulunmamız Yük
sek Meclisin bu yüksek, en yüksek adlî organa 
duyduğu saygının bir ifadesidir. Yalnız ben te
menni ederdim ki Yargıtay gibi yüksek bir or
ganın teşkilât kanununu Hükümet daha evvelce 
enine boyune diğer yargı organları ile de ahenk
li olarak hazırlamış, getirmiş bulunsun. Ama 
kıymetli bir arkadaşım ve diğer arkadaşlar bu 
teşkilât kanununu hazırlamış bulunuyorlar. Bu 
arada teşkilât kanunu ile birlikte saygı değer 
hâkimlerimizin de diğer emsali müesseselerdeki 
çalışan arkadaşlarımızın almış olduğu ödenekle
re müşabih, onlara mütenazır ödeneklerin de bu 
kanuna ithal edilmesi bu saygı değer hâkimle
rimizin tatmini bakımından iyi bir adımdır. Bu 
arada bu ödenekleri Türk Milleti olarak ve onun 
temsilcisi Meclis olarak vermekten zevk duymak
la beraber, sayın hâkimlerimizin millet hizmeti 
görürken, adalet tevzi ederken biraz daha sürat
li olmalarım, vatandaşları mahkeme kapılarında 
uzun müddet bekletmemelerini şahsan ve hassa
ten rica ederim. 

Bir seçim çevremde bana bir şey anlattılar. 
Mahkemeden çıkmış bir ilâmın bir sene iki ay 
15 gün sonra ancak avukatının veyahut dava
cının eline geçtiğini üzüntü ile bildirdiler. Bu 
gösteriyor ki adliye cihazında vazife gören sa
yın hâkimlerimiz bu mevzulara fazlaca eğilme-
mektedirler. Elbette biz hâkimlerimizin lâyık ol-

\ 
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dukları hayat şartları içinde yaşamalarını, geçim 
gailesinden uzak olarak sıkıntı çekmeden yüksek 
bir seviyede hayat sürmelerini can ve gönülden 
arzu ederiz. Ama fakir milletin mahkemeye dü
şen fertlerinin de muamelelerinin süratle gö
rülmesini bir milletvekili olarak elbette ki seç
menlerimin vaziyetlerine tercüman olarak dile 
getirmeyi bir nebze vazife saydım. Bu kanunun 
Yargıtay mensuplarına ve bütün Türk hâkim
lerine hayırlı olmasını candan diler hepinize 
saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Rüştü Özal. 

RÜŞTÜ ÖZAL (Konya) — Muhterem arka
daşlarım; konu üzerinde hukukçu arkadaşları
mın söz alacaklarını düşünerek bendeniz konuş
maktan mümkün mertebe içtinabettim. Fakat 
konuşmaların bu noktasına kadar bâzı noktalar 
üzerinde durulmamış olduğunu görerek hiç ol
mazsa bir - iki kelime ile bu noktaları da işaret
lemek vazifesinde saydım kendimi. 

Arkadaşlarımın ifade ettiği gibi adaletin son 
mercii ve hak arıyanlarm son ümit kapısı olan 
Yargıtay m teşkilât Kanununu bendenizin anla
yışına göre, kelimelerini, ibarelerini değiştirmek 
mümkün olmayan bir yapıda tasavvur etmek 
lâzımgelirdi. Öyle bir kanunu gönül istiyordu 
ki, hakikaten bu kurulun yüceliği ile tam oran
tılı, tam bağlantılı olsun. Ancak görüyoruz ki 
Anayasamızın 134 ncü maddesinde hâkimlerimiz 
için mahkemelerin bakımsızlığı esasına göre ön
görülmüş olan hükümler bir yanda dururken 
Yargıtay Kanununa geçilivermiş olması ve bu
nun Hükümetçe hazırlanmadığı için birbiriyle 
bağlantılı olmaması kanunun yapısında birtakım 
sakatlıklar meydana getirmiştir. Gerçi Meclis 
olarak biz kendimizi kötü örneklerle sorumlu 
tutmak mevkiinde olduğumuz için konuşmaları
mızda kuvvetimiz kaybolmaktadır. Meselâ bir 
Yüksek Hâkimler Kurulu Kanunu çıkardık. 
Yüksek Hâkimler Kurulu hakkındaki Anayasa
da yazılı hükümlerin dışına atlıyarak bu kanun
da Adalet Bakanlığının kadrolarını da bir ke
nara sıkıştırıvermek suretiyle kanunun lâzım-
geldiği şekildeki anlayışını hakikaten bir tara
fa bıraktık ve bunu bir marifet olarak, bir ka
zanç olarak deftere kaydedip geçtik. Ben eme
ğini is'raf edercesine harcamış bulunan, teklif 
üzerinde çok çalışmış olan arkadaşlarıma teşek
kürü bir borç bilirim. Bununla beraber bu ka-
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nun milletvekillerinin getireceği kanunlardan 
olmamak lâzımdı. Arzına çalıştığım bütünlüğün 
sağlanması ancak daha esaslı çalışmalarla müm
kün bulunurdu kanaatindeyim. Filhakika Ana
yasamızın 134 ncü maddesinde, (Hâkimlerin ni
telikleri, atanmaları, hakları ve ödevleri, aylık 
ve ödenekleri, meslekte ilerlemeleri, görevlerinin 
değiştirilmesi, disiplin cezalarının verilmesi, 
mahkemelerin bağımsızlığı esasına göre kanunla 
düzenlenir.) dedikten sonra hâkimlerimiz ve 
savcılarımız için 134 ncü maddenin gerektirdiği 
şekilde bir kanunun hazırlanmış olmasından son
ra Yargıtay Kanununda ele alınması bir fikrî 
teselsülü ve kanun yapısının arzına çalıştığım 
sağlamlığının teminine matuf olabilirdi. Bu tek
lifte gördük ki hâkimlerimiz ve savcılarımızın 
tazminatları öngörülmemiştir. Derhal teklifin 
içerisine bunu koymak lüzumunu hissettik. Tah
min ediyorum ki başka türlü de kanunun çık
ması mümkün olmazdı. Yargıtay Kanununun 
içerisine türlü mülâhazalarla sokmaya mecbur 
kaldığımız ve başka türlü hareketine de imkân 
görmediğim Yargıtay ve diğer mahkemelerde 
çalışan hâkim ve savcılarımızın tazminatların
dan başka Adalet Bakanlığının kadrosu içinde 
çalışanların ödeneklerini de, tazminatlarını da 
bu kanunla halletmeye çalıştık. Bunlar benim 
beklediğim, gönülden istediğim Yargıtay Kanu
nunu yapmış olmanın dışındaki mülâhazalardır. 
Ve zannediyorum ki, yerli yerinde kullanıl abil-
miş tasarruflar olmaktan uzak kalacaktır. Bu
nunla beraber gelmiş olduğumuz noktada Yargı
tay Kanununun biran evvel çıkarılmasından 
başka bir hal şekli, bir düşünüş yer almamakta
dır. Bütün kusurlarına, bildiğimiz eksiklikleri
ne ve benim şahsi kanaatime göre, hatalarına 
rağmen Yargıtay Kanununu süratle gerçekleş
tirebilmek ve biran evvel hakikaten mevcudolan 
büyük boşluğu doldurabilmek gerekmektedir. 
Onun için gerek Başkanlığın göstermiş olduğu 
anlayışa ve gerek arkadaşlarımın bu husustaki 
gayretlerine bendeniz de şahsan teşekkür etmek
te ve kanunun biran evvel, teklifin biran evvel 
kanunlaşmasını temenni etmekteyiz. Teşekkür 
ederim. 

BAŞKAN — Bir kifayet önergesi var. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMA
İL HAKKI TEKİNEL (istanbul) — Söz isti
yorum. 
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ÜAŞKAN — Kifayet önergesi var. Bu Plân I 

Komisyonunun raporu üzerinde müzakere yapı
yoruz, burada söz vermek durumunda olduğu- ! 
muz komisyon Plân Komisyonudur. I 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMA- I 
İL HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — Kifayeti I 
oylayın, söz istemiyorum. 

BAŞKAN — Kifayet takririni okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Yeterliğin oya arzını saygı ile teklif ederim. 

Tokat 
Ali Dizman 

Yüksek Başkanlığa ı 
Konu aydınlanmıştır. Müzakerelerin yeterli

ğine karar verilmesini arz ve teklif ederim. 
Mardin 

M. Ali Arıkan 

BAŞKAN — Kifayet önergelerini oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. ı 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Plân Komisyonunun raporunda bu tasarının 
ivedilikle görüşülmesi de istenmiştir, ivedilikle 
görüşülmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

KEMALİ BAYAZIT (Maraş) — Sayın Baş
kanım, bir takririmiz vardı. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMA
İL HAKKI TEKİNEL (istanbul) — Adalit 
Komisyonu metninin esas alınması için bir tak
ririmiz vardır. 

BAŞKAN -r- Evvelâ Plân Komisyonunu 
temsil eden bir kimse var mı efendim? Kim tem
sil ediyor Plân Komisyonunu? 

Lütfen Plân Komisyonu Sözcüsü yerini al
sın efendim. Plân Komisyonu raporunu esas ala
rak müzakere ediyoruz. 

Şimdi Sivas Milletvekili Cevad Odyakmaz'm 
ve ayrıca Adalet Komisyonu Başkanı ismail 
Hakkı Tekinel. Siz Komisyon Başkanı olarak 
mı böyle bir teklifte bulunuyorsunuz? 
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ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMA-

İL HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — Evet efen-
dim. 

BAŞKAN — Müzakeresini yapmakta oldu
ğumuz Yargıtay kanun teklifinin- Adalet Ko
misyonunda kabul edilen metni esas tutularak 
müzakere edilmesini istiyen önergeler vardır 
okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Yargıtay kanunu teklifinin müzakeresinde, 

ihtisas Komisyonu olması dolayısiyle Adalet Ko
misyonu raporunun esas tutulmasını arz ve tek
lif ederim. 

Sivas 
Cevad Odyakmaz 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Yargıtay kanunu teklifinin görüşülmesinde, 

ihtisas Komisyonu olan Adalet Komisyonunun 
raporunun esas tutulmasını arz ve teklif ede
rim. 

Adalet Komisyonu Başkanı 
İsmail Hakkı Tekinel 

BAŞKAN — Şimdi muhterem arkadaşlar, 
evvelâ müsaade ederseniz ben ifade edeyim du
rumu. 

Bu arkadaşlarımız, Adalet Komisyonunun 
hazırladığı metni müzakereye esas tutalım diye 
Teklif etmiştirler. Fakat ben Reisiniz olarak 
mevcut ekseriyeti Plân ve Bütçe Komisyonunu 
temsilen burada daha evvel sözcü olarak bir baş
ka arkadaş bulunuyordu. Şimdi belki bir zaru
ret dolayısiyle Şevki Aysan arkadaşımız işgal 
ettiler, kendileri de başlariyle işaret edip evet 
diyorlar. Bu durum muvacehesinde bu önergeyi 
oylamak için durumu uygun görmüyorum. Bu 
sebeple zaten vakit de geçmiştir. Birleşimi ka
patacağım. Bundan sonra bu meseleyi daha bü
yük bir ekseriyetin huzuruyla lâyıkiyle değer
lenir. Vakit geçmiş olduğundan 10 Haziran Per
şembe günü saat 10 da toplanılmak üzere Bir
leşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati: 18,40 





Millet Meclisi 
GÜNDEMI 
125. BİRLEŞİM 

9 .6 .1965 Çarşamba 

Saat : 10.00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GHfEL 

KURULA SUNUŞLARI 

1. — Giresun Milletvekili 1. Etem Kılıçoğlu-
nun, İstanbul Emniyet teşkilâtında kaçakçılık, 
hırsızlık, uyuşturucu madde, beyaz kadın tica
reti ve bunlarla ilgili konularda inceleme yap
mak üzere, Anayasanın 88 nci maddesi gereğin
ce kurulması kabul edilen Meclis Araştırma Ko
misyonuna üye seçimi (10/19) 

2. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Devlet Radyosunun TRT Kanunu hükümlerini 
ihlâl edici tarafsız radyo olmaktan çıkıcı par
tizan bir davranış içerisinde bulunduğu iddia 
ve isnatlarının gerçek olup olmadığı hususunu 
incelemek üzere Anayasanın 88 nci maddesi ge
reğince bir Meclis Araştırma Komisyonu kurul
masına dair önergesi (10/20) 

3. — Çorum Milletvekili İhsan Tombuş'un, 
petrol konusu ile ilgili tartışmaların vuzuha ka
vuşması için, Anayasanın, 88 nci maddesi gere
ğince bir Meclis Araştırma Komisyonu kurul
masına dair önergesi (10/21) 

4. — Balıkesir Milletvekili Ahmet Aydın 
Bolak ve Gümüçane Milletvekili Nureddin öz-
demir'in memleketimiz petrol sanayiinin istih
salden tüketime kadar bugünkü durumu, bu 
sanayiin gelişme ve genişlemesi için birtakım 
kanuni tedbirlere zaruret olup olmadığı husu
sunda Anayasanın 88 nci maddesine göre bir 
Araştırma Komisyonu kurulmasına dair öner
gesi. (10/22) 

5. — İstanbul Milletvekili Sabri Vardarlı ve 
2 arkadaşının Türkiye'nin petrol mevzuundaki 
durumunu ve politikasını açıklığa kavuşturmak 
üzere, Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir 
genel görüşme açılmasına dair önergesi. (8/14) 

6. — Uşak Milletvekili Ahmet Tahtakılıç,-
ın Türkiye'nin petrol meselesi hakkında, Ana

yasanın 88 nci maddesi gereğince bir genel gö
rüşme açılmasına dair önergesi. (8/15) 

7. — İzmir Milletvekili Arif Ertunga hak
kında Başkanlık Divanı kararı. 

8. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Kad
ri Kaplan ve 3 arkadaşının, bâzı siyasi suçlular
la, bunlarla ilgili olarak mahkûm olmuş diğer 
suçluların ve basın suçlularının bir kısım ceza
larının affına dair kanun teklifinin, İçtüzüğün 
36 nci maddesi gereğince gündeme alınmasına 
dair önergesi (2/743, 4/442) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK İŞLER 

n 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — Bilecik Milletvekili Sadi Binay'm, Bi

lecik ili İnönü bucağının Eskişehir iline bağlan
ması sebebine dair İçişleri Bakanından sözlü so
rusu (6/780) 

2. — İzmir Milletvekili Osman Sabri Adar
ın, Rum Ortadoks Patriği Athenagoras'm dış 
memleketlere seyahate çıktığından ve Papa ile 
temaslarda ve müzakerelerde bulunduğundan 
haberdar olunup olunmadığına dair İçişleri ve 
Dışişleri Bakanlarından sözlü sorusu (6/824) 

3. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, 
Batı - Trakya'da Lozan Andlaşmasınm imzası 
sırasında, Türk ve Yunan nüfuslarının miktarı 
ile bugünkü miktarlarına ve iktisadi durum
larına dair Başbakandan sözlü sorusu (6/831) 

4. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, Dış Ticaret Dairesinde görevli, yüksek de
receli üç memurun vazifelerinin değiştirilmesi 
sebebine dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu 
(6/836) 

5. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, 
toprak dağıtımı esnasında, mevcut arazileri de 



ipotek edilmiş bulunan köylerin tapu karşılığı 
kredi alamamalarının önlenmesi hususunda ne 
düşünüldüğüne dair tmar ve iskân Bakanından 
sözlü sorusu (6/842) 

6. — Burdur Milletvekili Nadir Yavuz-
kan'm, Burdur'da, 5 Yıllık Plân devresi içeri
sinde, kurulması düşünülen bir sanayi tesisi bu
lunup bulunmadığına dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/843) 

7. — Burdur Milletvekili Nadir Yavuz-
kan'ın, Burdur'da hayvan besiciliği ile uğraşan 
ve 15 milyon lira sermayeye sahip bulunan kim
selerin kredi ihtiyaçlarının nereden sağlanaca
ğına dair Tarım ve Ticaret Bakanlarından sözlü 
sorusu (6/844) 

8. — Burdur Milletvekili Nadir Yavuz-
kan'm, Burdur'un Ağlasun ilçesine bağlı Yum-
rutaş köyü ile Bucak ilçesine bağlı Datalam kö
yünde, tarım arazisi ağaçlandırılan köylülere, 
başka yerden toprak verilmesi ve el sanatı 
öğretilmesi konularında, bir çalışma yapılıp ya
pılmadığına dair tmar ve İskân Bakanından söz
lü sorusu (6/845) 

9. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, il
ler Bankasınca, 1963 icra plânına konulmuş olan 
işlerden ne kadarının tamamlandığına dair îmar 
ve iskân Bakanından sözlü sorusu (6/851) 

10. — Bolu Milletvekili Turgut Çulha'nm, 
İktisadi Devlet Teşebbüsleri Genel müdürlük
leriyle yönetim kurullarına yapılan tâyinlere 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/864) 

11. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, 
memleketimizde mevcut Rum Cemaatine ait 
kaç aded vakıf bulunduğuna dair Devlet Baka
nından sözlü sorusu (6/868) 

12. — İzmir Milletvekili Osman Sabri Adar
ın, İzmir'den Çeşme ilçesine giden turistik as
falt yolun yarım kalan kısmının en kısa zaman
da yapılması için ne düşünüldüğüne dair Ba
yındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/871) 

13. — İzmir Milletvekili Osman Sabri Adar
ın, İzmir'in Çeşme ilçesi Ilıca plajlarında Tu
rizm Bankası tarafından yapımına başlanan ote
lin en kısa zamanda bitirilmesi ve işler duruma 
getirilmesi için ne düşünüldüğüne dair Turizm 
ve Tanıtma Bakanından sözlü sorusu (6/872) 

14. — İzmir Milletvekili Osman Sabri Adar
ın, Çeşme Limanında yıllarca önce inşasına baş
lanan ve yarım kalmış olan iskelenin en kısa 
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zamanda bitirilmesi için ne düşünüldüğüne dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/873) 

15. — İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nm, 
tüccar ve sanayicilerin, 27 Mayıstan sonra, 
Cumhuriyet Halk Partisine nakdî yardımda bu
lundukları haKKindaki neşriyatın doğru olup 
olmadığına dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/875) 

16. — Çanakkale Milletvekili Ahmet Nihat 
Akay'm, İbnülemin Mahmut Kemal İnal'm vak
fı olan konağın kimler tarafından yıktırıldığı-
na dair Devlet ve İçişleri Bakanlarından sözlü 
sorusu (6/879) 

17. —- Bolu Milletvekili Turgut Çulha'nm, 
Türkiye'de 3512 sayılı Kanuna göre kurulmuş 
kaç cemiyet bulunduğuna ve bunlardan kaçının 
siyasetle iştigal ettiğine dair içişleri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/881) 

18. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'-
nın, Erbaa ve Taşova ilçelerini birbirine bağlı-
yan Kaleboğazı köprüsünün ne zaman tamir 
edileceğine dair, Bayındırlık Bakanından sözlü 
sorusu (6/882) 

19. — Erzurum Milletvekili Nihat Dilerin, 
Beş Yıllık Kalkınma Plânı gereğince, 1964 yı
lında, Doğu - Anadolu'da yapılması kararlaştı
rılan iki çimento fabrikasının etüt ve proje
lerinin yapılıp yapılmadığına dair, Sanayi Ba
kanından sözlü sorusu (6/884) 

20. — Erzurum Milletvekili Nihat Dilerin, 
toprak tevzi komisyonları ile kadastro he
yetlerinin tezat halindeki çalışmalarından hak
sızlığa uğrıyanlann durumlarının ıslah edilip 
edilmiyeceğine dair Köy işleri ve Devlet Ba
kanlarından sözlü sorusu (6/886) 

21. — Niğde Milletvekili Haydar Özalp'in, 
Ziraat Odaları Birliği idare Kurulu Başkan
lığına seçilen ve 6 aydır çalışan İzmir Milletve
kili Arif Ertunga'nm, milletvekilliği sıfatının 
devam edip etmediğine dair Millet Meclisi Baş
kanından sözlü sorusu (6/902) 

22. — Tokat Milletvekili Mehmet Kasova'-
nın, Almus ortaokulunun, 1964 yılı içinde, hiz
mete açılıp açılmıyacağma dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu (6/907) 

23. — Bitlis Milletvekili Müştak Okumuş'-
un, ilk etütlerinde Tatvan'da kurulmasının 
münasibolacağı raporla tevsik edilen Çimento 
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Fabrikasının Van'a nakledilmesi sebebine dair 
Sanayi Bakanından sözlü sorusu (6/914) 

24. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'-
nın, Atatürk'ün resimlerinin posta pullarından 
kaldırılması sebebine dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/920) 

23. — Edirne Milletvekili ilhami Ertem'in, 
ayçiçeğinin maliyetinden aşağı fiyatla satılması
na soya yağı ithalinin sebebolup olmadığına da
ir Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/926) 

26. — Edirne Milletvekili ilhami Ertem'in, 
Toprak Mahsulleri Ofisinin, Edirne ilinde çok 
düşük fiyatla buğday alımı yaptığı hususunda 
ne düşünüldüğüne dair Ticaret Bakanından söz
lü sorusu (6/927) 

27. — Edirno Milletvekili İlhami Ertem'in, 
Keşan'ın Altıntaş köyü ile Malkara'nın Teber-
rut ve Davuteli köyleri arasındaki sınır anlaş
mazlığını halleden kararnamenin uygulanmama
sı sebebine dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/928) 

28. — Bolu Milletvekili Turgut Çulha'nın, 
Basın İlân Kurumu teşkiline dair 195 sayılı 
Kanunun iptalinin veya bâzı maddelerinin ta
dilinin düşünülüp düşünülmediğine dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/931) 

20. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
ortaokulu bitirme sınavlarında bir dersten sınıf
ta kalan kaç öğrenci bulunduğuna dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/934) 

30. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İstanbul'da yayımlanan Düşünen Adam dergi
sine ek olarak verilen Yassıada ve Sonrası adlı 
kitabın, Anayasa nizamını, millî güvenlik ve 
huzuru bozan bâzı fiiller hakkındaki 38 sayılı 
Kanuna aykırı olup olmadığına dair Adalet Ba
kanından sözlü sorusu (6/935) 

31. — İsparta Milletvekili Ali ihsan Balım'-
m, İsparta ilinin baş harfinin «1» mi, «I» mı 
olduğuna dair Millet Meclisi Başkanından ve 
Başbakandan sözlü sorusu (6/936) 

32. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilge-
han'm, zeytinyağı fiyatlarının dâhilde ve ha 
riçte korunması için bir taban fiyatı konulması 
ve müdahale mubayaasına girişilmesinin düşü
nülüp düşünülmediğine dair Başbakandan söz
lü sorusu (6/937) 

33. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
gece üniversiteleri ve gece yüksek okulları 
açılması hakkındaki plânın neden kurulamadığı

na dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/938) 

34. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Adapazarı Belediye Meclisince, bâzı mahalle, 
bulvar ve caddelerin, 27 Mayıs Devriminden 
sonra konan adlarının değiştirildiği hakkındaki 
neşriyatın dogTU olup olmadığına dair Adalet 
ve İçişleri Bakanlarından sözlü sorusu (6/943) 

35. — Edirne Milletvekili ilhami Ertem
in, 1961 - 1962 yılında Cahit özden'e 170 bin li
raya kiraya verilen Enez dalyanlarının kirası
nın sene sonunda 17 bin liraya düşürülmesi se
bebine dair, Maliye Bakanından sözlü sorusu 
(6/945) 

36. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ-
lu'nun, Atina Büyükelçiliğimiz ikinci kâtibesi
nin merkeze naklinin 4037 sayılı Kanundaki ob
jektif kıstaslara göre yapılıp yapılmadığına 
dair, Dışişleri Bakanından sözlü sorusu (6/946) 

37. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zsytin-
oğlu'nun, illerin, köylerin yol ve sularını yap
mak için, köylerden nakit para ve angarya is
temelerinin Anayasamıza aykırı olup olmadı
ğına dair Başbakandan sözlü sorusu (6/955) 

38. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zoytin-
oğlu'nun, köylerde gezen Sıtma Savaş Teşkilâ
tına bağlı sağlık memurlarının sağlık müdür
lükleri emrine verilmeleri hususunda ne düşü
nüldüğüne dair Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanından sözlü sorusu (6/956) 

39. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytin-
oğlu'nun, köylerde yapılan kadastrolar için de
kar başına istenen paralara dair Devlet Baka
nından sözlü sorusu (6/958) 

40. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Zirai Donatım Kurumu tarafından 
çiftçilere verilen gübrelerin miktarının artırıl
ması ve fiyatının ucuzlatılması hususunda ne 
düşünüldüğüne dair Tarım Bakanından sözlü so
rusu (6/959) 

41. — Eskişehir Milletvekili Az'.z Zoytinoğ-
lu'nun, Eskişehir Basma Fabrikası Müdürü
nün, son aylarda, kaç mühendisi başka fabrika
lara naklettirmiş olduğuna dair Sanayi Ba
kanından sözlü sorusu (6/960) 

42. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Çifteler ilçesi Tanm Müdürünün, özel 
bir işde, Devlet arabasını hasara uğratıp uğrat-



53. — Eskişehir Milletvekili Seyfi Öztürk*-
ün, Anayasa Mahkemesince iptal edilen bir ka
nun sebebiyle bir kısım Hazine mallarının, ka
rar geriye yürütülmek suretiyle Cumhuriyet 
Halk Partisine nasıl verildiğine dâir Başbakan
dan sözlü sorusu (6/990) 

54. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, Ekim 
ve Kasım 1964 aylan içinde kaç tren kazası ol
duğuna dair Ulaştırma Bakanından sözlü soru
su. (6/993) 

55. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
yabancı memleketlere işçi gönderilmesi işinde, 
bütün muamelelerin açık bir şekilde ilân edil
mesi gibi bir usul konulmasının düşünülüp dü
şünülmediğine dair Çalışma Bakanından sözlü 
sorusu (6/994) 

56. — Diyarbakır Milletvekili Adnan Aral'
ın, Lice ilçesi Çişe köyünde ölümle sonuçlanan 
kavganın suçlularını yakalıyabilmek için, Jan
darma takip ekiplerinin köy halkına işkence 
yaptıkları hakkındaki şikâyetin Bakanlığa inti
kal ettirilip ettirilmediğine dair İçişleri Baka
nından sözlü sorusu (6/996) 

57. — Edirne Milletvekili îlhami Ertem'in, 
vilâyetçe işten el çektirilen, Havsa ilçesinin 
Abaylar köyü muhtarının, bu işle ilgili, müra
caat ve dilekçelerine cevap verilmediği hakkın
daki söylentilerin doğru olup olmadığına dair 
İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/1000) 

madığına dair Tarım Bakanından sözlü sorusu 
(6/961) 

43. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, 1963 ve 1964 yıllarında kaçar traktör 
monte ve ithal edildiğine dair Tarım ve Ticaret 
Bakanlarından sözlü sorusu (6/962) 

44. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Belediye reislerinin, millî bayramlarda, 
protokolden neden çıkanldıklarına dair İçişleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/963) 

45. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Eskişehir'de elektrik cereyanının sık 
sık kesilmesini önlemek için ne gibi tedbir dü
şünüldüğüne dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü sorusu (6/964) 

46. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, bakır fiyatlannm neden yükseltildiği
ne dair Ticaret ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanlanndan sözlü sorusu (6/965) 

47. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Çifteler ilçesi Toprak Mahsulleri Ofisi
nin, tüccara, 1964 mahsulü arpa satıp satma
dığına dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu 
(6/966) 

48. — Adana Milletvekili Mehmet Geçioğ-
lu'nun, Çukobirlik'e Genel Müdür tâyini konu
sunda ne düşünüldüğüne dair Ticaret Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/979) 

49. — İstanbul Milletvekili Zeki Zeren'in, 
Belgrad ve Viyana'daki üç Osmanlı Vezir ve 
kumandanının mezarlan hakkında ne düşünül
düğüne dair Dışişleri ve Turizm ve Tanıtma 
Bakanlarından sözlü sorusu (6/982) 

50. — Aydın Milletvekili Hilmi Aydmçer'-
in, Kıbrıs Adasının taksimi konusunda ne dü
şünüldüğüne dair Başbakandan ve Dışişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/983) 

51. — Aydm Milletvekili Hilmi Aydınçer'-
in, Rusya ile Hükümetimiz arasında yapılan 
Kültür Anlaşmasının mahiyet ve şümulünün ne 
olduğuna dair Başbakandan ve Dışişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/984) 

52. — Aydın Milletvekili Hilmi Aydınçer'in, 
Atatürk Orman Çiftliğinde bulunan ağaçlann 
imar ve bakımı konusunda ne düşünüldüğüne 
dair Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/986) 

58. — Aydm Milletvekili Hilmi Aydınçer'
in, Söke ilçesinde toprakların çoraklaşmasının 
önlenmesi ve bir Toprak Tahlil ve Tohum Islah 
İstasyonu kurulması hususlarında ne düşünül
düğüne dair Tanm Bakanından sözlü sorusu. 
(6/1001) 

59. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Sivrihisar'ın Gerenli köyü Başöğretme
ninin Mihalıççık'ın Sulyeler köyü öğretmenli
ğine hangi sebeplerle nakledildiğine dair Mil
lî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/1002) 

60. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Mihalıççık Tahrirat Kâtibinin Çifteler 
Tahrirat Kâtipliğine nakledilmesi sebebine dair 
İçişleri Bakanından sözlü sorusu. (6/1003) 

61. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Eskişehir'in bir kısım köylerinde öğret
men bulunmaması sebebine dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu. (6/1004) 



62. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Eskişehir'in İnönü nahiyesinde muvak
kat hububat alım merkezi açılması hususunda 
ne düşünüldüğüne dair Ticaret Bakanından söz
lü sorusu. (6/1005) 

63. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Devlet tiyatrolarının bilet satışları siste
minde bir değişiklik yapılmasının düşünülüp dü
şünülmediğine dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu. (6/1006) 

64. — Esk'şehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Sivrihisar'ın Kaymaz bucağındaki su
lama kanalları üzerine bir bent yapılması hu
susunda ne düşünüldüğüne dair Köy İşleri Ba
kanından sözlü sorusu. (6/1007) 

65. — Eskişehir Milletvekilli Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Eskişehir'in İnönü nahiyesinde bir pan
car tesellüm merkezi açılması hususunda ne dü
şünüldüğüne dair Sanayi Bakanından sözlü so
rusu. (6/1008) 

66. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Eskişehir'in İnönü nahiyesinde, yapımı 
yarım kalmış bulunan su kanallarının ikmali 
hususunda ne düşünüldüğüne dair Köy İşleri 
Bakanından sözlü sorusu. (6/1009) 

67. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesindeki ah 
şap köprünün yerine demir ayak ve üstü be
ton köprü yapılmasının düşünülüp düşünül
mediğine dair Bayındırlık Bakanından sözlü 
sorusu (6/1010) 

68. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'-
nın, Turhal ilçesinin Pazar bucağına bağlı 
Gendigelen köyünün 5 Km. mesafelik yolunun 
yapımına başlanmaması sebebine dair Köy İşleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/1011) 

69. — Aydın Milletvekili Hilmi Aydınçer'-
in, Aydın ili göçmenlerinden Faik Kamçı'ya 
tahsis edilen evin istirdadı cihetine gidilmesi 
sebebine dair Köy İşleri Bakanından sözlü so
rusu. (6/1012) 

70. — Edirne Milletvekili îlhami Ertem'in, 
Edirne'nin ova yollarının, rampalarla, Devlet 
yoluna bağlanmasının hangi teşkilâtın görevi 
olduğuna dair Bayındırlık Bakanından sözlü 
sorusu. (6/1013) 

71. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytin-
oğlu'nun, Çifteler ilçesinde yapılan, Atatürk 
Anıtının açılması merasimine dair İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/1015) 

72. — Çanakkale Milletvekili Ahmet Nihat 
Akay'ın, aşırı sol cereyanlarla mücadelede bu
günkü mevzuatın yeterli olup olmadığına dair 
Adalet ve İçişleri Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/1016) 

73. — Çanakkale Milletvekili Ahmet Nihat 
Akay'ın, Türkiye öğretmen Dernekleri Millî Fe
derasyonunun siyasetle uğraştığı iddiası karşı
sında Bakanlığın harekete geçip geçmediğine 
dair Adalet Bakanından sözlü sorusu (6/1017) 

74. — Burdur Milletvekili Nadir Yavuz-
kan'm, Antalya - Eskişehir arasında döşenmiş 
olan pipe - line hattının geçtiği tarlaların is
timlâk bedellerinin ne zaman ödeneceğine dair 
Millî Savunma Bakanından sözlü sorusu 
(6/1018) 

75. — Burdur Milletvekili Nadir Yavuz-
kan'ın, Devlet Tanm Sektöründeki istihsal ar
tışını ve kalkınmayı gerçekleştirmek üzere sağ
ladığı imkânları köylere duyurma işinde ne ya
pıldığına dair Ticaret ve Tarım Bakanlarından 
sözlü sorusu. (6/1019) 

76. — Burdur Milletvekili Nadir Yavuz-
kan'ın, Burdur'un Gölhisar ilçesinde, gölün ku
rutulan kısımlarından, dağıtılan arazilerin dö
nümünün kaçar liradan değerlendirildiğine dair 
Başbakandan sözlü sorusu. (6/1020) 

77. — Burdur Milletvekili Nadir Yavuz-
kan'm, Burdur'a yapılacak kapalı spor salonu
nun, bugüne kadar, ihale edilmemesi sebebine 
dair Devlet Bakanından sözlü sorusu (6/1021) 

78. — Diyarbakır Milletvekili Recai îsken-
deroğlu'nun, Mevlevi ve Bektaşi âyinlerinin 
yapıldığı ve bu âyinlere bakanlarla parti lider
lerinin katıldıkları hakkındaki haberlerin doğ
ru olup olmadığına dair İçişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/1023) 

79. — Diyarbakır Milletvekili Recai îsken-
deroğlu'nun, Millî Emniyet raporlarının, Ana
yasanın sağladığı hak ve teminatların karşısın
da, bir özellik taşıyıp taşımadığına dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/1024) 

80. — Çanakkale Milletvekili A. Nihat 
Akay'ın, Erzurum ve Diyarbakır verici teıis-
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lerine, iki yıllık plân döneminde ne miktar 
yatırım yapıldığına dair Turizm ve Tanıtma 
Bakanından sözlü sorusu (6/1025) 

81. — Yozgat Milletvekili îsmet Kapısız'ın, 
Ereğli Demir Çelik tesisleri inşasında vukubu-
lan ve Bakanlığa intikal etmiş bulunan suiis
timal mevzuunda, şimdiye kadar, ne gibi işlem 
yapıldığına dair Sanayi Bakanından sözlü so
rusu (G/1026) 

82. — Aydın Milletvekili Hilmi Aydınçer'-
in, Aydın'ın Köşk nahiyesinin Batısından ak
makta olan Köşk Çayının ıslahının biran ev
vel ele alınması üzerinde ne düşünüldüğüne 
dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu (6/1027) 

83. — Aydın Milletvekili Hilmi Aydmçer'-
in, Aydın'm Bozdoğan ilçesi ile Yazıkent ve 
köyleri arasında muvasalayı temin için Ak çay 
üzerinde bir köprü yapılması hususunda ne dü
şünüldüğüne dair, Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu (6/1028) 

84. — Yozgat Milletvekili îsmet. Kapısız'
ın, mevcut mevzuatın, il genel ve belediye mec
lislerinin yetkilerini ve görevlerini tam olarak 
ifa etmelerine yeterli olup olmadığına dair 
içişleri Bakanından sözlü sorusu (6/1038) 

85. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka
raca'nm, Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fa
kültesinin, katî olarak, ne zaman açılacağına 
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/1040) 

86. — Çanakkale Milletvekili A. Nihat 
Akay'ın, eski yazıyla yazıldıkları ve basıldık
ları için kütüphanelerde unutulan eserlerin yeni 
yazıyla yayımının düşünülüp düşünülmediğine 
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/1042) 

87. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nm, 
Türkiye'de mevcut borsaların ıslahı konusunda 
bir tedbir alınmasının düşünülüp düşünülmedi
ğine dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu 
(6/1044) 

88. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nm, 
Yüksek îslâm Enstitüsünün kuruluş gayesinin 
ne olduğuna dair Millî Eğitim Bakanından söz
lü sorusu (6/1045) 

89. — İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nın, 
Sovyetler Birliği tarafından Kıbns'a silâh, cep

hane ve malzeme yardımı yapılmasının, Hükü
metimizin Sovyetler Birliği ile kurmak istediği 
iyi dostluk ve komşuluk münasebetleri ile bağ
daşıp bağdaşmadığına dair Dışişleri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/1050) 

90. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Almanya ve diğer memleketlere anlaş
ma harici giden işçilerimizin de kazandıklarım 
göndermelerine neden izin verilmediğine dair 
Maliye ve Çalışma Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/1051) 

91. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zsytinoğ-
lu'nun, memleketimizdeki şap hastalığına karşı 
ne gibi tedbirler alındığına dair Tarım Bakan-
nından sözlü sorusu (6/1052) 

92. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Şeker Fabrikası tarafından, 1964 senesin
de, Eskişehir çiftçilerine tohumluk buğday yetiş
tirmek maksadiyle, verilen buğdayın bedelinin 
geri istenmesi hususunda ne düşünüldüğüne dair 
Sanayi Bakanından sözlü sorusu (6/1053) 

93. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zaytinoğ-
Hu'nun, tasfiye olunan Eskişehir Basma Fabri
kasının hisse senedi bedellerinin hissedarlara, 
bugüne kadar, ödenmemesi sebebine dair Sana
yi Bakanından sözlü sorusu (6/1054) 

94. — Aydm Milletvekili Hilmi Aydınçer'-
in, Kuşadası ilçesinin Hükümet yardımı ile ima
rı hususunda ne düşünüldüğüne dair Turizm ve 
Tanıtma ve İçişleri Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/1059) 

95. — Amasya Milletvekili Reşat Arpacıoğ-
lu'nun, îşçi Sigortalan Kurumunca, Yenişehir 
Süleyman Sırn sokaktaki 7 apartman için, alı
nan istimlâk kararının sebebinin ne olduğuna 
dair Çalışma Bakanından sözlü sorusu (6/1061) 

96. — İstanbul Milletvekili Oğuz Oran'in, 
Yunan Ethnos gazetesinde, Kıbrıs konusunda 
Başbakana atfen neşredilen özel demecin ger
çek olup olmadığına dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/1062) 

97. — tzmir Milletvekili Şinasi Osma'nın, 
27 Mayıs 1960 tarihinden bu yana Spor - Toto 
gelirleri ile memleketin çeşitli bölgelerinde yapı
lan veya onanlan spor tesislerine dair Devlet 
Bakanından sözlü sorusu. (6/1064) 



98. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal 
Çilesizin, Samsun - Trabzon arasında inşa edi
len Devlet yolunun Görele ilçesinin içinden ge
çirilecek şekilde yapılması sebeplerine dair Ba
yındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/1067) 

99. — Sivas Milletvekili Rahmi Günay'm, 
5434 sayılı Kanunun 6522 sayılı Kanunla tadil 
edilen 40 ncı maddesinin, 4 ncü Koalisyon Hü
kümetinin kuruluşundan bu yana, kimler hak
kında uygulandığına dair içişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/1068) 

100. — Ordu Milletvekili İzzettin Ağaoğ-
lu'nun, Son Havadis Gazetesinde yayınlanan 
Gizli Emniyet Raporunun bu gazeteye ne su
retle intikal ettiğine dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/1069) 

101. — İstanbul Milletvekili Sabri Vardar-
lı'mn 14 . 5 . 1965 günlü Son Havadis Gazete
sinde yayınlanan Millî Emniyet Raporunun sa
hih olup olmadığına dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/1070) 

102. —- Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, 
Menderes Havzasının en verimli topraklarından 
olan Söke ovasının ıslahı için 1965 yılında alı
nacak tedbirlerin neler olacağına dair Tarım ve 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlarından sözlü 
sorusu (6/1071) 

103. — Konya Milletvekili Pakih özlen'in, 
Devletin gizli olması gereken bilgilerini Son Ha
vadis Gazetesine veren sorumlular hakkında her 
hangi bir işlem yapılıp yapılmadığına dair İçiş
leri Bakanından sözlü sorusu (6/1072) 

104. — Hatay Milletvekili Sırrı Hocaoğlu'-
nun, Millî Emniyet raporlarının isti yen herkese, 
yayınlanmak üzere verilip verilmiyeceğine dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/1073) 

in 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 

1. — Seçimlerle ilgili kanunların bâzı hü
kümlerinin değiştirilmesi ve bu kanunlara bâzı 
hükümler eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Adalet, İçişleri ve Anayasa komisyonlarından 
5 er üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu 
(1/841) (S. Sayısı : 975) [Dağıtma tarihi : 
21.5.1965] 
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2. —. Silâhlı Kuvvetlerde görevli muvazzaf 

tabip, diş tabibi ve eczacılara tazminat verilme
si hakkında kanun tasarısı ve Geçici Komisyon 
raporu (1/861) (S. Sayısı : 976) [Dağıtma ta
rihi : 26 . 5 . 1965] 

3. — İstanbul Milletvekili İsmail Hakkı Te-
kinel ve 166 arkadaşının, Yargıtay kanunu 
teklifi ve Adalet ve Plân komisyonları rapor
ları (2/676) (S, Sayısı : 933) [Dağıtma tarihi : 
1.4.1965] 

4. — Devlet memurları kanunu tasarısı ile 
Cumhuriyet Senatosu Afyon Karahisar Üyesi 
Rasim Hancıoğlu ve Kastamonu Milletvekili 
İsmail Hakkı Yılanlıoğlu'nun, Ticaret Vekâ
leti teşkilât ve vazifelerine dair 3614 sayılı Ka
nuna ek 21 . 6 . 1943 tarih ve 4442 sayılı Ka
nunun 3 ncü maddesinin tadiline, mezkûr ka
nuna 4 madde ve bir geçici madde eklenmesine 
dair, Balıkesir Milletvekili Mehmet Tiritoğlu 
ve 3 arkadaşının, Ticaret Bakanlığı teşkilât ve 
vazifelerine dair 4442 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesinin tadiline ve bu kanuna bir geçici 
madde eklenmesine dair, Kayseri Milletvekili 
Mehmet Sağlam ve 4 arkadaşının, Ticaret ba
kanlığının vazife ve teşkilâtına dair 3614 sa
yılı Kanuna ek 4442 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesinin tadiline ve mezkûr kanuna bir ge
çici madde eklenmesine dair, İzmir Milletvekili 
Şinasi Osma'nın, Ticaret Bakanlığı teşkilât 
ve vazifelerine dair 4442 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesinin tadiline ve bu kanuna bir geçici 
madde eklenmesine dair, Kütahya Milletvekili 
Sadrettin Tosbi ve 7 arkadaşının Ticaret Ba
kanlığı teşkilât ve vazifelerine dair 3614 sayılı 
Kanuna ek 4442 sayılı Kanuna ek Kanun; Edir
ne Milletvokili Fahir Giritlioğlu'nun, Emeklilik 
Kanununa ek Kanun, İçel Milletvekili Yahya 
Dermana ve 2 arkadaşının, Emekli Sandığına 
dâhil memurları ev sahibi yapmak amacı ile 
sermaye tahsisi hakkında; Cumhuriyet Senatosu 
İzmir Üyesi İzzet Birand ile Cumhuriyet Se
natosu Manisa Üyesi Refik Ulusoy'un, ek gö
rev ve aylık ödenekleri namı altında 1962 malî 
yılı Bütçesinden her hangi bir tediye yapılma
ması hakkında, içel Milletvekili Mazhar Arı-
kan'ın, Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanunun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna 
geçici bir madde eklenmesi hakkında kanun 
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teklifleri ve Adalet, tçişleri, Dışişleri, Millî Eği- ] 
tim, Maliye, Bayındırlık, Sağlık ve Sosyal Yar
dım, Tarım, Çalışma, Ticaret, Sanayi, Turizm 
ve Tanıtma ve Plân komisyonlarından ikişer 
üye seçilerek kurulan Geçici Komisyon raporu 
(1/723, 2/479, 800, 488, 483, 663, 753, 798, 73, I 
667) (S. Sayısı : 977) [Dağıtma tarihi : 
29 . 5 . 1965] 

5. — Ceza ve infaz kanunu tasarısı ve Ada- j 
let Komisyonu raporu (1/850) (S. Sayısı: 982) 
[Dağıtma tarihi: 31 . 5 .1965] 

6. — Millet Meclisi İdare Âmirlerinin, Sayış
tay Kanunu teklifi ve Geçici Komisyon raporu 
ile Anayasa Komisyonunun mütalâası (2/532) 
(S. Sayısı : 706 ve 706 ya 1 nci ek) [Dağıtma 
tarihi: 7.5.1964, 12.5.1965] 

7. — Askerî Memnu Mmtakalar Kanunu
nun birinci maddesinin (A) fıkrasının değişti
rilmesine dair kanun tasarısı ve Millî Savun
ma Komisyonu raporu (1/473) (S. Sayısı : 
364) [Dağıtma tarihi : 19 . 7 .1963] 

8. — Polis vazife ve Salâhiyet Kanununun 
2 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı ve tçişleri Komisyonu raporu (1/458) 
(S. Sayısı : 265) [Dağıtma tarihi: 19 . 6 .1963] 

9. — Nöbetçi memurluğu kurulması ve 
olağanüstü hal tatbikatlarında mesainin 24 saat 
devamını sağlıyan kanun tasarısı ve tçişleri Ko
misyonu raporu (1/648) (S. Sayısı : 615) 
[Dağıtma tarihi : 26 .2 .1964] 

10. — Sivil savunma Kanununa iki ek mad
de eklenmesine dair kanun tasarısı ve Millî Sa
vunma ve tçişleri komisyonları raporlan 
(1/517) (S. Sayısı : 614) [Dağıtma tarihi : 
25 .2.1964] 

11. — 5539 sayılı Karayolları Genel Müdür
lüğü kuruluş ve görevleri hakkındaki Kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvelde değişiklik yapılmasına 
dair kanun tasarısı ve Bayındırlık ve Plân ko- I 
misyonları raporları (1/640) (S. Sayısı : 711) I 
[Dağıtma tarihi: 13.5.1964] 

12. — Belediyelerin ve belediyelere bağlı 
müessese ve işletmelerin bir kısım borçlarının 
Hazinece terkin ve tahkimi hakkında kanun 
tasarısı ve Maliye ve tçişleri ve Plân komisyon
ları raporlan (1/490) (S. Sayısı : 935) [Dağıt
ma tarihi: 9.4.1965] I 

13. — Türk Eğitim Derneğinin Türkiye 
Emlâk Kredi Bankasına olan borçlarının tasfi
yesi hakkında kanun tasansı ve Millî Eğitim ve 
Plân komisyonları raporlan (1/817) (S. Sayı
sı : 951) [Dağıtma tarihi : 14. 5 .1965] 

14. — Adlî Tıp Müessesesi Kanununun bâzı 
maddelerinde değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasarısı ve Sağlık ve Sosyal Yardım, Ada
let ve Plân komisyonlan raporlan (1/577) (S. 
Sayısı : 738) [Dağıtma tarihi : 15 . 7.1964] 

15. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 
Mebrure Aksoley'in, 5434 sayılı T. C. Emekli 
Sandığı Kanununun 93 ncü maddesinin (B) 
bendinin sonuna bir fıkra eklenmesi hakkında 
kanun teklifi ve Maliye ve Plân komisyonlan 
raporları (2/757) (S. Sayısı : 972) [Dağıtma 
tarihi : 19 . 5 .1965] 

16. — Cumhuriyet Senatosu ve Millet Mec
lisi tdaro Âmirlerinin, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi memurlarının teşkilâtına dair olan 5509 
sayılı Kanuna ek 6341 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifi 
ve Plân Komisyonu raporu (2/766) (S. Sayısı: 
802) [Dağıtma tarihi : 26.1.1965] 

17. — 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu ka
nuna bâzı maddeler ile bâzı fıkralar eklenmesi 
hakkında kanun tasarısı ve Millî Savunma, Ma
liye ve Plân komisyonlarından 5 er üyeden ku
rulu Geçici Komisyon raporu (1/798) (S. Sa
yısı : 974) [Dağıtma tarihi : 21. 5 .1965] 

18. — Ulaştırma Bakanlığının banşta dü
zenlediği veya denetlediği ulaştırma ve haber
leşme işlerinin olağanüstü hallerde ve seferde 
ne suretle yürütüleceğine dair kanun tasarısı ve 
Millî Savunma, Ulaştırma ve Plân komisyonları 
raporları (1/702) (S. Sayısı : 944) [Dağıtma 
tarihi : 4 .5 .1965] 

19. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Merkezî Andlaşma Teşkilâtı arasında imzala
nan «Merkezî Andlaşma Teşkilâtının, Millî Tem
silcileri ve Milletlerarası Statüleri hakkında 
Anlaşma» ve eki mektuplannm onaylanmasının 
uygun bulunduğuna dair kanun tasansı ve 
Dışişleri, Maliye ve Plân komisyonları rapor
lan (1/166) (S. Sayısı: 971) [Dağıtma tarihi : 
20.5 .1965] 



20. — Umumi hayata müessir âfetler dolayı-
siyle alınacak tedbirlerle yapılacak yardımlara 
dair Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi 
ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkın
da kanun tasarısı ve İmar ve îskân, içişleri ve 
Plân komisyonlarından 5 er üyeden kurulu Ge
çici Komisyon raporu (1/706) (S. Sayısı : 865) 
[Dağıtma tarihi : 23 .2 .1965] 

21. — Çanakkale Milletvekili Şefik inan ile 
Çorum Milletvekili Hilmi Incesulu'nun, 5434 
sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka
nununun yürürlüğe girdiği tarihten önce 
11 Ağustos 1325 (1909) tarihli Askerî Tekaüt 
ve İstifa Kanunu ile Memurini Mülkiye Te
kaüt Kanunu ve tadilâtı ile, 11 Haziran 1930 
tarihli ve 1683 sayılı Askerî ve Mülki Tekaüt 
Kanunu ve tadilâtı gereğince kendilerine emek
li, âdi malûl, vazife malûlü, dul ve yetim maaşı 
bağlanmış olanların aldıkları aylıklarının ayar
lanması hakkında kanun teklifi ve Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (2/599) (S. Sayı
sı : 938) [Dağıtma tarihi : 10 . 4 . 1965] 

22. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca 
ve 6 arkadaşının, gecekonduların düzenlenmesi 
hakkında, Konya Milletvekili İhsan Kabadayı 
ile Ankara Milletvekili Ahmet Üstün'ün, Gece
konduların ıslah, tasfiye ve önlenmesi hakkın
da ve İstanbul Milletvekili Vahyi özarar ve 
3 arkadaşının, 6785 sayılı İmar Kanununa ge
çici bir madde eklenmesine dair kanun teklif
leri ve Geçici Komisyon raporu (2/605, 2/620, 
2/411) (S. Sayısı: 930) [Dağıtma tarihi : 
31.3.1965] 

23. — Amasya Milletvekili Nevzat Şener ve 
iki arkadaşının, İdarei Umumiyei Vilâyat Ka
nununun 7021 sayılı Kanunla muaddel 140 ncı 
maddesine bir fıkra eklenmesine dair, Çankırı 
Milletvekili Kâzım Arar'ın, İdarei Umumiyei 
Vilâyat Kanununun 5048 sayılı Kanunla muad
del 116 ncı maddesinin değiştirilmesi hakkında, 
Çankırı Milletvekili Kâzım Arar'ın, İdarei 

9 — 
Umumiyei Vüâyat Kanununun 7021 sayılı Ka
nunla muaddel 140 ncı maddesinin değiştirilme
si hakkında ve Muş Milletvekili Sait Mutlu'-
num, îdarei Umumiyei Vilâyat Kanununun 5048 
sayılı Kanunla muaddel 116 ncı maddesinin de
ğiştirilmesi hakkındaki 7396 sayılı Kanunla ay
nı kanunun değiştirilmesi hakkında kanun tek
lifleri ve İçişleri ve Plân komisyonları raporları 
(2/700, 2/664, 2/665, 2/680) (S. Sayısı : 973) 
[Dağılana tarihi : 20 . 5 . 1965] 

24. — Ordu Milletvekili Ferda Güley ve 
Edirne Milletvekili Nazmi özoğul'un, 657 sa
yılı Harita Müdürü Umumiyesi Kanununun 
8 nci maddesinin değiştirilmesi ve bu kanuna 
3 ncü bir geçici madde eklenmesi hakkında ka
nun teklifi ve Millî Eğitim ve Millî Savunma 
komisyonları raporları (2/515) (S. Sayısı: 740) 
[Dağıtma tarihi : 15 .7 .1964] 

X 25. — Adana Milletvekili Kemal Sarıib-
rahimoğlu ve iki arkadaşının, Ziraat alet ve 
makinaları ile kimyevi gübre ve ilâçların it
halât ve memlekette satışının münhasıran Tür
kiye Zirai Donatım Kurumu tarafından yapıl
masına ve bu maddelerin Gümrük Vergisi, re
sim ve harçlardan muafiyetine dair kanun tek
lifi ile Geçici Komisyon raporu (2/731) (S. Sa
yısı : 784) [Dağıtma tarihi : 26 . 12 . 1964] 

IV 
A . HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

(Millet Meclisi Birleşim 125.) 



frönem : İ 
Toplantı : 4 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

İstanbul Milletvekili İsmail Hakkı Teltffiel Ve 166 arkadâştnm, Yar-
gıtay kânunu teklifi ve Adalet ve Plân komisyonları raporları (2/676) 

MÎLLET MECLÎSİ YÜKSEK BAŞKANLİĞİNA 
Yargıtay kanunu teklifi gerekçesi ile birlikte sunulmuştur. Kanunlaşması için gore&li muame» 

lenin yapılmasını saygı ile arz ve teklif ederiz, 
îstaribul 

/. II. Tekinel 
Rize 

E. Akçal 
Tokaıt 

M. Kazova 
Konya 

F. Sükari 
Aydın 

M. Gedik 
Edime 
T. Asal 

Kars 
L. Aküzüm 

Erzincan 
Z. Gündoğdu 

Sakarya Senatom 
K. Yurdakul 

ZonguMa'k 
A. Eyidoğan 
Kastamonu 
8. Keskin 

Ordu 
R. Aksoy 

Çorum 
/. Tombuş 

Aydın 
Tl. Aydtnçer 

îzmıir 
M. A. Ay taş 

Traffeon 
E, Dikmen 

Kocaeli 
H. Kısayol 

Bilecik 
0. Tuğrul 

îstanlbul 
R. Ülker 

Adıyaman 
H. Ağar 

Bursa 
B. C. Zağra 

Adıyaman 
A. Atalay 
Balıkesir 

C. Bilgehan 
îzmfir 

M. Döşemeci 
Ağrı 

K. özcan 
Mardin 
T. Oğuz 
Hatay 

»Sf. Adalı 
Giresun 

N. Erkmen 
Kastamonu 
0. Z. Oktay 

Manisa 
Sf. Çağlar 

Edirne 
N. özoğul 
Ant-ailya 

/ / . F. Boztepe 
Samsun Senatörü 

C. Tokgöz 
Çorum 

A. Çetin 
Nigdıo 

H. Özalp 
îsparta 

4 . t. Balım 

tzmir 
A. N. Erdem 

Kayseri Senaıtörü 
H. Katpakhoğlu 

toz |at 
C. Sungur 

Aydın 
/ . Sezgin 
Manfoui 

M. R. Sertan 
Antalya 

N. Kerimoğlu 
Elâzığ 

N. Gürdy 
Antalya 
AT. Su 

Denizli Senatörü 
C. Akyar 

Giresun Senatörü 
M. îzmen 

Konya 
H. C. Yılmaz 

Bursa 
M. Tayyar 

Amasya 
/. Sarıgöz 

Bursa 
H. Akalın 

Ankara 
/. Gence 
Anlkara 

M. Jf. Erkovan 
îstânfbııl 

H. Tiydnşan 
Gaziantep 

K. Mwit<m 

Adama 
K. Sarıibrahimoğlu 

îâ;mb\Â 
Z. Âltınoğlu 

Kütahya 
8. Sarpaşar 

Safcarya 
M. Ğurer 
îstanSûl 

Ş. Örhon 
Çorum 

A. Güler 
Kars 

N. Akan 
Hatay 

A. M. Bereketoğlu 
Afyon 

H. N. Baki 
KiTJtaımonu 
/. Ş. Dura 

DenSzli 
R, Şenel 

Konya 
A. Gürkan 

Kayseri 
H. Gy^müşpcda 

Öuröa 
/. kılmaz 

Afyon 
§'. (rüler 

îzmİT 
Ş. Osma 
Manfea_ 

N. Yenişütiirîİoglu 
Çankırı 
K- Arar 
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Çorum 

N. ökten 
Adana 

ff. Aksay 
Gümuşante 
8. Savacı 

Konya 
8. 8. Yücesoy 

Samsun 
ff. Özalp 

Marag 
K. Bağcıoğlu 

Artvin 
N. Aia 

Esfldçehir 
E. G. Sakarya 

Kayseri 
A. Ams 

tamir 
N. Kürşat 

Haraç 
A. Karâküçük 

Samsun 
ff. Kiper 
Samsun 

A. F. AUşan 
AnMya 
î. Âiaöv 

içel 
G. Kılıç 

Ordu 
A. Bodur 
îsrtanfbul 
8. Evren 
, istanbul 
0. Oran 
Sakarya 

M. N. Boyar 
Manisa 

İV. Köklü 
Kayseri 

V. Â. Özkan 
İsparta 

8. Bilgin 
Mardin 

M. A. Arıkan 

Bursa 
C. P«W* 
Mardin 

JF« K. Aybar 
Eskişehir 

A. Zeytinoğlu 
Trabzon 

İV. ökten 
Traibaon 

8. Güven 
Samsun 

5. Cömert 
Artvin , 

8. 0. Ava 
Sinop 

M. Alicanoğlu 
Çanakkale 

A. N. Akay 
Gümüşanıe 

N. özdemir 
Gümüşanıe Senatörü 

ff. Zarbun 
istanbul 
İV. Bulak 
Ankara 

F. N. Yıldırım 
Bize 

A. ff. Güner 
Samsun 

M. Başaran 
Balı'kesâr 
A. Bolak 

Kastamonu 
M. Çamlıca 

Erzurum 
G. Karaca 

Aydın 
/. G. Ege 

Adana 
A. Şavrun 
Balıkesir 

M. $. Çavdaroğlu 
Tekirdağ 

F. Mahramlı 
Bolu 

T. Çulha 

Muğla 
C. Oskay 

Adıyaman 
A. Turanlı 

Giresun 
/. E. Kılıçoğhı 

istanbul 
M. Güven 

Elâzığ 
ö, F. S anaç 

Bursa 
A. Tüfkel 

Erzurum 
T. Bilgin 

Sinop 
M. Kaptan 

izmir 
Ş. Akkan 

Elâzığ Senatörü 
R. Giray 

içel 
/. önal 
Afyon 

M. Turgut 
Denizli 

/. Kocatürk 
Aydın 

R. özarda 
Çorum 

M. Dündar 
Adana Stoatörü 

M. tfnaldı 
Sivas 

A. Kangal 
Erzincan 

S. Perinçek 
Erzurum 
E, Akça 

Zonguldak 
F. Ak 
Adama 

Y. Aktimur 
Manisa 

Y. Yakut 
Ordu 

Ş. Pehlivanoğlu 

Kırklareli 
F. Füiz 
Manisa 

N. Ağaoğlu 
istanbul 
/. Abak 
Erzincan 

ff. Atabeyli 
Balıkesir 

0. Kanpulat 
Manisa 

ff. Kubat 
Ağn 

İV. Güngör 
Urfa 

K. Eroğan 
içel 

M: Arıkan 
Tunceli 

V. Kışoğlu 
AntaHya 
ö. Eken 
Samsun 

0: Şahinoğlu 
Gaziantep 
8. Ünlü 
Ankara 

Z. PehlivanU 
îzmiir 

8. Kaygan 
Kars 

K. Güven 
Sivas 

/. Göker 
Deniz!! 

8. Bosna 
Kocaeli 

S. Sofuoğlu 
Balıkesir 

G. Evliyaoğlu 
İzmir 

/. Gürsan 
Çanakkale 
R. Sezgin 

Maraş 
E. Kaplan 

Bizse Sakarya Balıkesir 
C. Yalçın ff. Tezkdn 4 . / . Kmmlı 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 933 ) 
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GEREKÇE 

A) GENEL SEBEPLER : 
Kanun teklifinim hazırlanmasında her şeyden 'önce Anayasa hükümlerinin yerine getirilmesi 

düşüncesi hâkim olmuş, (bundan 'başka Yargıtayın âcil ihtiyaçlarının karşılanarak memlekette 
adaletin gerçekleşmesi ve kanunların uygulanmasında 'birliğin sağlanması ve Türk Hukukunun 
tekâmülü amaçları göz önünde bulundurulmuştur. 

Bu teklifin hazırlık çalışmalarında, bu konuda Adalet Bakanlığınca ve bu Bakanlığın teşkil 
ettiği komisyonlar tarafından meydana getirilip yayınlanan ve fakat yıllardan beri bir türlü ka-
nuniyet iıktisalbedemâyen müteaddit kanun tasarıları ile hukukçularımızın yayınları ve Garp mem
leketlerindeki mümasili mevzuat ve eserlerden istifade edilmiş, Yargıtayın memleketimizde ge-
çfrrdiği tekâmül, 1221 sayılı değişik Temyiz Mahkemesi Teşkilât Kanununun tatbikatından edini
len tecrübeler ve memleketimize has realiteler, maddelerin yazılmasında müessir olmuştur. 

1) Anayasamızın 139 ncu maddesinin ilk fıkrasına göre «Yargıtay, adlîye mahkemelerince 
vieriilen karar ve hükümlerin son inceleme merciidir.» Bu hükümden de anlaşılacağı ve malûm 
olduğu gibi, adlî kazada Yargıtaydan sonra müracaat edilecek bir merci yoktur. 

Türk Milletinin, gerek milleit olarak, gerek onu teşkil eden fertleri bakımından, hakka ve 
adalete ne kadar bağlı olduğu ve insanlık kadar eski tarihinin her devrinde haksızlıklara nasıl 
karşı koyduğu, (bilinen gerçeklerdendir. Bu itibarla Yargıtayın, hem hak ve adalet duygusuna 
cevap verme niteliğini taşıyan, hem de memlekette huzur ve sükûnun temini, iktisadi ve içtimai 
alanlardaki ihtilâfları gidererek emniyet içinde normal toplum münasebetlerinin sağlanması 
amaçlarını gerçekleştiren kararlarının ve bu kararları veren müessesemin bizatihi kendisinin arz 
ettiği ehemmiyet izahtan müstağnidir. 

2. Hemen ilâve edelim ki, yargıtayın Devlet topluluğu içindeki bu önemine karşılık, esas 
itibariyle bir Birinci Başkan, 18 ikinci başkanve 111 Yargıtay üyesi ile her yıl sonuçlandırmak 
durumunda bulunduğu iş sayısı, devredilen ve yeni gelen iş toplıaımı olarak 200 000 i aşmaktadır. 
Bir karşılaştırma yapmak için meselâ, Alman Yargıtayının (Bundesgeriıohtshof) iş sayısını ele 
alacak olursak görürüz ki, 1953 yılı iş toplamı, sadece 7 301 dir. Bunlardan 4961 i yılı içinde 
sonuçlandırılmış, geri kalanı yeni yıla devredilmiştir. (Bk. Yüksek Hâkimler Kurulu kanun tasarısı
nın gerekçesi, Millet MecBsi Tutanak Dergisi. D.l, Toplantı 1, No. 25) 

3. Teşekkülü gliminden beri iş sayısı her yıl biraz daha artan Yargıtayımızın bu durumuna 
bir çare olanak zaman zaman memleketimizde istinaf mahkemelerinin yeniden kurulması düşü
nülmüş, fakat bu teşebbüsler her seferinde türlü isebeplerden dolayı akamete uğramıştır. Adalet 
Bakanlığı ahiren Üst Malhkemeler adı verilen İstinaf Mahkemeleri ile Yargıtayı da içine alan 
Adlîye malhkemeleri kuruluşu hakkında bir kamın tasarısı hazırlatmış ise de, bu tasarının (Bk. 
Adliye mahkemelerinin kuruluşu hakkında kanun tasamsı ve gerekçesi, Ankara Yeni Ceza Evi Mat
baası, Teımmuz 1963) şimdiye kadar Bakanlar Kurulunca kabul olunmadığı ve Büyük Meclise de 
sevk edilemediği ve uğradığı tenkidler dolayısiyle de yeni Hükümet programına dâhil edilimiye-
rek lakıb'eitinin meşkûk kaldığı anlaşılmaktadır. 

Gerçekten istinaf mahkemelerinin yeniden kurulabilmesi için, her şeyden önce 'bu mahkeme
lerin memleketimizde lağvı sebepleri üzerinde durulması, bu sebeplerin bugün dahi mevcudolup 
olmadığının etraflı bir surette araştırılması icabeder. istinaf mahkemelerinin yeniden kurulması 
fcaibul editee dabi Kuruluş ve Usul kanunlarının işin icabıma ve hukuk kurallarına uygun suret
te hazırlanıp, yürürlüğe konması, başta eleman olmak üzere, bina ve diğer lüzumlu malzeme gi
bi şartlarının yıllara bölünmüş bir plân dâhilinde tahakkuk ettirip fiilen kuruialbilmıeleri, en az 
on yıllık bir zaımana mütevakkıftır. 

4. O halde Yargıtayın ikiyüz bini aşan iş durumu ve kararlarının arz ettiği ehemmiyet karşı
sında alınması gereken acele ve zaruri tedbirler, yine Yargıtay üzerinde toplanmakta ve bu Yük-

M. Meclisi ( S. Sayısı : 933 ) 
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sek Mahkemenin maksadı sağlıyacak surette kuruluşunun yeniden düzenlenmesi, işleyişinin ve 
çalışma usullerinin rasyonel bir nizama bağlanması, kaçınılmaz bir zaruret halinde kargımıza çık
maktadır. 

5. Esasen eski Teşkilâtı Esasiye Kanunumuz Yargıtaydan sadece Divanı Âli dolayısiyle bah
settiği halde (Bk. m. 61-63), yeni Anayasamız 139 neu maddesinin son fıkrasında «Yargıtayın 
kuruluşunun, işleyişinin .... kanunla düzenlenmesini» emretmiştir. 1221 sayılı, değişik Temyiz 
Mahkemesi Teşkilâtına dair Kanunun, gerek kuruluş, gerekse işleyiş hakkında basit hükümler 
halinde sekiz maddeden ibaret olduğu düşünülürse, yeni bir Yargıtay Kanunu yapılmasına ilişkin 
Anayasa hükmünün mâna ve önemi daha iyi anlaşılır. 

Anayasanın geçici 1 nci maddesi, yeni organ, kurum ve kuruluşlara ait kanunlar için altı ay-
lıî£, Anayasa ile konulması emredilen diğer kanunlar için en geç. iki yıllık bir süre tanımıştır. Bu
güne kadar yüksek mahkemelerle ilgili olarak Anayasa Mahkemesi Kanunu ile Askerî Yargı
tay Kanunu çıkarılmış, Danıştay Kanunu da Millet Meclisince kabul olunarak Cumhuriyet Sena-
tpjuna, şevk edilmiştir. 4-ynca Yüksek Hâkimler Kurulu Kanunu da çıkarılmıştır. 

öpmelf oluyor ki, Anayasanın hükmü Yüksek Mahkemelerden, bunların memleket çapında te
sirleri en geniş ve bu itibarla en önemlisi olan Yargıtay hakkında yerine getirilememiş ve bu
güne, k^çjar pir Yargıtay Kanunu çıkarılamamıştır. 

Ç. Yargıtay kanunu teklifi hazırlanırken, tabiatiyle düşünülen konu, her şeyden önce Yargı
tayın İhtiyaçlarının nelerden ibaret olduğu noktası üzerinde temerküz etmiştir. 

Î^İ yüz bjnden fa?la olan ve dünyanın hiçbir yerinde görüîmiyen bir iş hacmi karşısında in
şan. takatinin üstünde ye nefislerini feda edercesine çalışan Yargıtay Başkan ve üyelerinin, Ana
yasamızın, temelini teşkil eden sosyal devlet ilkesine uygun surette ihtiyaçlarının 'karşılanması, 
iyi meskenlerde oturmaları, kendilerinin ve ailelerinin sağlık durumu, maddi ihtiyaç kaygusun-
clan uzak bugünden ve yarından yani emeklilik hillerinden dahi endişe etmemeleri, adlî tatilden 
gerçekten faydalanabilmeleri, kısacası her suretle huzur vo sükûn içinde yeryüzündeki nihai ada
let tevzii görevlerini yapabilmeleri, bugün için erişilmesi türlü sebeplerle güç birer hayal olmak
tan ileri gidememiştir. 

Bu itibarla kanun teklifinin hazırlanmasında ister istemçz realiteye uyularak, Yargıtayın ihti
yaçlarının nelerden ibaret olduğu konusu, Yargıtayın kuruluşu, görevleri ve işleyişi hususlarına 
hasredilmiş ve bu hususların sonuçları olan bâzı meselelerin de bu kanun teklifi içinde düzenlen
mesi zaruri görülmüştür. 

Kanun teklifinin hazırlanmasını gerektiren mâruz genel izahattan sonra, teklifin taşıdığı baş
lıca özelliklerin ana hatları yönünden açıklanması, teklifin gerektirici sebeplerinin ve bu suretle 
de kanun teklifinin heyeti umumiyesinin daha iyi anlaşılmasına yardımcı olacaktır. 

Ç) KANUN TEKLİFİNİN ÖZELLİKLERİ : 

IjÇanıvn tç,kliHnin özelliklerini başlıca altı noktada toplamak kabildir : 

/ - Müşterek çalışma ve müşterek sorumluluk : 
Yargıtayımızın bugünkü çalışma sistemi incelenirse, kanunen müşterek sorumluluk mevcudoî-

makla beraber müşterek çalışmanın, esas itibariyle tahakkuk ettirilemediği anlaşılır. 
1. Yargıtayla ilgili mahdut da olsa kanuni hükümler, çalışma sisteminde başkanların sevk 

ve idaresini kabul etmiş ve bu esas, zamanla tatbikatta şümullendirilerek Yargıtay üyelerinin 
rollerini, dosya okuyup takrir etmek durumuna indirmiş ve karar vermeye, kazai fonksiyona işti
rakleri kaideten ikinci derecede kalmıştır. Başkanların üyeler üzerinde nezaret hakkını haiz bu
lunmaları (Hâkimler Kanunu m. 84), Birinci Başkanım dilediği zaman üyelerin dairelerini değişti
rebilmesi, hattâ başkanı da dâhil olmak üzeve üyeleri ile birlikte bir daire yerine yeni bir daire 
kurarak işleri yeni Başkan ve üyelere gördürebilmesi (Temyiz Tcş. Kanunu m. 5), bir dairedeki 
üyelerin çalışma t&vzzm daire başkanının tanzim etmesi, istediği dosyayı istediği üyeye verip, ,is-
tenmdigi dosyayı vermemesi (Hukuk Usulü Muh. K. m. 436, Oeza Muh, TJ. K, m. 319, Hakimler 
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Kanunu m. 84, 121, 123), Hukuk ve Ceza Genel Kurullarının çalışmalarını münhasıran Birinci 
Başkanın düzenlemesi, bu Kurullarda görüşülecek konuları, esas itibariyle kendisinden bâşkasfrnn 
bilmesine imkân verilmemesi ve diğerlerinin o günkü görüşme konularım KUrtiftîS' öğrenip, her 
hangi bir inceleme yapamadan oyunu kullanmak durumunda kalmaları fTemyif T4f. K. m. 7, 8), 
yazılması kendilerine ait olması bakımından Başkanların kararlar üzerinde tam bir hakimiyet sağ
lamaları (Hukuk Us. M. K. m. 387, Hâkimler K. m. 84) gibi kanuna dayanan ve fakat muhtelif 
zamanlarda türlü şekillerdeki uygulamalara ilişkin sebepler, Yargıtayda müşterek çalışmaya ge
rektiği derecede imkân vermemiş; İkinci Başkanların şahsiyeti Daire kararları, Birinci Başkanın 
şahsiyeti Genel Kurul kararları üzerinde müessir olmuş ve Başkanların değişmesinin içtihat deri
şikliklerine kadar sonuçlar hâsıl ettiği görülmüştür. 

2. Yeni Anayasamız hâkimler üzerindeki her türlü nezaret hakkını ortadan kaldırmış' (m. W£, 
f. 5), tavsiye ve telkinde bulunulmasını dahi yasak etmiş (m. 132 f. 2) ve görevlerinde kanun, 
hukuk ve kendi vicdanları dışında tam bir bağımsızlık esasını koymuş (m. 132, f. 1) olmasına rağ
men, Anayasanın bunlar ve benzerleri hükümlerine doğrudan doğruya değilse bile döMyısiyle iliş
kin olan, Temyiz Mahkemesi Teşkilâtına dair Kanun, Hâkimler Kanunu ve Usul Kafruhlan hü
kümlerinin, kaldırılarak Anayasanın metnine ve ruhuna uygun yeni esaslar konmaması, bilhassa 
Yargıtayda müşterek çalışma imkânının tahakkukuna meydan vermemiştir. 

3. Kanun teklifindeki hükümlerin, adalet için çok mahzurlu olan bu durumları Yargıtay bün
yesi içinde ortadan kaldıracağı ve müşterek sorumluluğa karşılık müşterek çalışma sistemini ikame 
edeceği, aşağıdaki ve ileride verilecek olan maddelere ait izahattan kolayca anlaşılacaktır. 

II - Kendi kendini idare : 

1". Kanun teklifinde Yargıtayın en yüksek yönetim organı olarak, Yargıtayın bütün Başfeaîi 
ve Üyelerinden meydana gelen Büyük Genel Kurul kabul edilmiştir. Yargıtay Kanununun uygu
lanmasını ve Yargıtayda iç düzeni sağbyacak olan Yargıtay îç Yönetmeliği ile Yargıtay Dâireleri 
Görev Yönetmeliğini Büyük Genel Kurul yapacaktır. 

2. Yargıtayın kendi kendini idare etmesinde önemli bir hüküm olan Anayasamızın 139 ncu mad
desinin 2 nci fıkrasına göre, Yargıtay Birinci Başkanı ile İkinci Başkanlarının Yargıtay Büyük Ge
nel Kurulu tarafından üye tamsayısının salt çoğunluğu ile ve gizli oyla seçilmeleri iktiza etmekte
dir. Fakat Anayasa, Anayasa Mahkemesi Başkanı ile Başkan Vekilinin dört yıllık bir süre için se
çileceğini hükme bağladığı (m. 145, f. 1, C. son) halde, Yargıtay Başkanları için böyle bir süre 
koymamıştır. Kurucu Mecliste iki üyenin maddenin tamamına ilişkin tadil tekliflerinde, başkanlık 
görevinin üç. yıl süre ile sınırlandırılması hususu da mevcut bulunmuş ise de, bu cihet görüşme 
konusu yapılmamış, ancak Başkanların Yüksek Hâkimler Kurulu tarafından değil, Yargıtay Bü
yük Genel Kurulu tarafından seçilmeleri esası üzerinde durulmuş ve bir üyenin bu yoldaki teklifi 
kabul edilerek 139 ncu madde yürürlükteki şeklini almıştır (Bk. Temsilciler Meclisi, Tutanak Der
gisi, 52 nci Birleşim, Sh. 162-165). Maddenin ikinci müzakeresinde söz alan olmamıştır ('Bk. 60 nci 
Birleşim, Sh. 627). Bu itibarla yukarıda söz koıusu edilen iki teklifin ne sebepten dolayı redde
dildiği açıklanmamıştır. 

Burada bir sual hatıra gelebilir : Acaba bu durum Yargıtay Başkanları görev sürelerinin özel 
kanunla sınırlandırılmasına imkân vermez mi, daha doğrusu özel kanunun bu konuyu düzenlemesi
ne Anayasa engel midir? Bu soruya derhal hayır, cevabını vermek iktiza eder. Çünkü, bu gibi hal
lerde Anayasa engelinden bahsedebilmek için Anayasanın açık bir hükmüne ihtiyaç vardır. Ana
yasa açıkça men etmedikçe ve hükümlerinden de aksine bir sonuç çıkmadıkça, Anayasanın tan
zim etmediği kanunlar özel kanunlarla düzenlemek, Anayasa hukukunun ve kahütt koyma tekniği
nin tabiî icaplarmdandır. Kaldı ki, görev süresinin sınırlandırılmasını da ihtiva eden tekliflerin red
dedilmesine, bu konunun özel kanuna bırakılmak istenmesinin âmil olduğu aiılaşihriaktadır. Nite
kim Anayasanın 141 nci maddesinin 3 ncü fıkrası, 139 ncu maddenin 2 nci'fıkrastmV müşabih ol-
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duğu-halde Askerî Yargıtay Başkanlarının dahi dört yıl süre ile seçilmeleri, kuruluş kanunu ile 
kabul edilmiştir (Bk. 127 sayılı kanun, m. 2). 

O halde, kabul edildiği takdirde özel bir kanun olacak olan bu teklif ile Yargıtay Başkanları
nın görev sürelerinin sınırlandırılması kabildir. 

Bu takdirde de ikinci bir sual karşımıza çıkacaktır : Anayasanın mer'iyetinden önce başkan 
tâyin edilenler, hatta Anayasanın yürürlüğe konmasından sonra Anayasanın hükmü gereğince 
büyük genel kurul tarafından başkan seçilenler için, müktesep bir hak ileri sürebilir mi? Ba 
suale de menfi cevap vermek gerekir. Zira kanunlarla her hangi bir tasfiye imkânı bulunduğu 
gibi, yeni bir statü kabul edilerek görevlilerin durumlarının buna intibak ettirilmesi dahi müm
kündür. Kaldı ki başkanlık süresinin sınırlandırılması , Yargıtay Hâkimliği sıfatına .bir halel 
getdrmiyeeektir. 

işin esasına gelince, her şeyden öncê  Anayasada Yargıtay Başkanlarının seçimle tâyini, hem 
de Yargıtay Büyük Genel Kurulunca seçilmeleri esasının niçin kabul edildiğini düşünmek lâzım
dır. Bu hüküm bizde yeni ve bir çok memleketlerde de bulunmıyan bir hükümdür. Seçimlerin, 
yargı organlarının genel yönetimi ve denetimi altında yapılması da öyle değil midir? Büyük Garp 
memleketlerinde yargı organlarının seçimle hem en hemen hiç bir ilgileri yoktur ve seçimler, idare 
tarafından yönetilir. Demek ki, bu kabil hükümlerin kabulünda memleket realiteleri rol oynam-
mıştır. -

Yargıtay başkanlıklarına kimlerin daha ehil olduğunu, her halde Yargıtay Büyük Genel 
Kurulundan daha iyi bilecek bir kurul veya şahsın mevcudiyeti kabul edilemez. Fakat başkan
lığa ehil olduğu kararlaştırılan bir kimsenin, ilânihaye bu ehliyeti taşıyacağı iddia edilebilir mi? 

, O halde bu ciheti, muayyen sürelerle yeniden incelemek, yeni seçim yapmak gerekir. Esasen, 
seçimlerin süreli olması, seçimin zımmında mündemiçtir. Aaksi halde seçimin bir mânası kalmaz. 

Yargıtay Başkanlığı görevinin belli bir süre ile sınırlandırılması, yukarıda açıklanan (B-l/1) 
mahzurlara meydan vermiyeceği için de, Yargtay'm görevlerinin yerine getirilmesi bakımından 
Önem taşır. 

Nihayet başkanlık işleri yönünden yorulan bir kimseye üye olarak da çalışma imkânı veril
mesi, işin icabına uygun düşer. Halbuki bugün bir başkan, bu görevden, istifa etmedikçe veya 
emekliliğini istemedikçe ayrılamaz. Nöbet değiştirme esasının sağlanması, her bakımdan fay
dalar sağlıyacaktır. 

Kaldı ki, muhakkak sonuna kadar başkan kalacağım düşüncesi de, bilhassa Yargıtayda müş
terek çalışma sistemine aykırı olur. 

Bununla beraber Anayasanın Danıştay başkanlarının seçiminde, belli süreyi kabul etmediği 
ileri sürülebilr. Zira bu seçimlerde aday gösteren merciler ayrı, seçen kurul da Danıştaym dı
şındadır. Cumhuriyet Başsavcılığı seçimini de kaidenin bir istisnası olarak kabul etmek icebe-
der. Çünkü, savcılıklarda esas olan, hiyerarşidir. Bu sebeple kanun teklifinde Cumhuriyet Baş
savcılığı görev süresi, sınırlandırılmamışlar. 

3. Yargıtayda gerek dairelerde, gerek genci kurullarla Yargıtay Kurullarında müşterek me
sainin ve işin icabının bir sonucu olan kendi kendini idare esasının uygulanmasına ait ve teferru
ata ilişkin hükümlerin iç Yönetmelikte yer alması derpiş edilmiştir. 
. 4 . Kanun teklifinin 8 nci maddesine konu olan Yargıtay Yönetim Kurulu da, kendi kendini 

idare yönünden bir yenilik teşkil etmektedir. 

III - Rasyonel çah§ma sistemi: 

İ. 1221 sayılı Temyiz Mahkemesi Teşkilâtına dair Kanunda, Yargıtay dairelerinin görevleri 
ayrı ayrı gösterilmiş ve fakat Hukuk ve Ceza Başkanlar Kurullarına dairelerin iş hacmına göre bir 
kısım işlerin diğer bir daireye verilebilmesi yetkisi tanınmış bulunmaktadır. 

Bu şekildeki tanzim tarzı ihtiyaçları karşılamadığı ve yeni daireler kuruldukça diğerlerinin 
görevlerini değiştirmek gerektiği için, mezkûr kanunun görevleri gösteren hükümleri pek çok 
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değişikliklere mâruz kalımış ve Başkanlar Kurullarının verdiği kararlarla da görev bölümü, bil
hassa Yargıtay dışındaki ilgililer yönünden içinden, çıkılmaz bir mahiyet iktisabetmiştir. 

Yargıtayın görevleri esasen usul kanunları ve diğer kanunlarla belli olduğu için, kanun tek
lifinin 2 nci maddesinde bu (görevlerin umumi surette gösterilmesiyle iktifa edilmiş, dairelerin v« 
genel kurulların görevlerinin ve bunlar arasındaki görev bölümünün gösterilmesine mahal bu
lunmamış ve yukarıda açıklanan mahzurlar dolayısiyle de bundan çekinilmiştir. Yargıtaydaki i$ 
bölümü Yargıtayın bir iç işi olarak mütalâa edilmiştir. Bununla beraber mahkemelerin direnme 
kararlarını inceliyecek ve içtihadı birleştirme kararlarını verecek olan genel kurullann hukuk .ye 
ceza olarak ikiye ayrılacağı esası vaz'olunmuştur. 

ihtiyaçlara uygun olan bu sistemin emsali Garpta da mevcut bulunmaktadır. Meselâ, Alman 
Yargıtayının bu şekildeki iş bölümü de kanunda gösterilmemiş, Başkanlık Divanına bırakılmıştıı 
(Bk. Alman Mahkemeler Teşkilâtı Kanunu, m. 131,63,64). 

Mamafih kanun teklifine göre, Başkanlar Kurulu, görev yönetmeliğini ve bunda yapılacak de
ğişiklikleri teklif edecek, Genel Kurulun kabulünden sonra Resmî Gazetede yayınlanacaktır. 

2. Kanun teklifinde dairelerin hukuk, ceza, ticaret, icra ve iflâs dairesi olarak adlandırılması 
usulü de terk edilmiştir (Bk. Alman Mah. T. K. m. 130). Bu suretle daireler sadece numaralandı
rılacak ve daireler arasındaki görev bölümü daha ilmî esaslara bağlanarak daha iyi sonuçlar alın
masına imkân bulunabilecektir. Meselâ, Ticaret Kanununun sigortaya ait hükümlerine ilişkin dâ-
valann incelenmesi, bu işlerin fazlalaşması halinde ayrı bir dairede gördürülebilecek, İcra ve İflâs 
Kanununun muayyen hükümlerinin gerekirse ayıı bir dairede incelenmesi mümkün olacak, velha
sıl zamana ve ihtiyaçlara -göre iş bölümü ayarlanabilecektir. 

3. Kanun teklifi, genel kurullann teşekkül t am ve karar çoğunluğu hakkında da yeni hüküm
ler getirmektedir. 

Gerçekten Yargıtay Genel kurull arının teşekkül tarzı hakkında şimdiye kadar bâzı fikirler 
ileri sürülmüştür. Meselâ, bir genel kurulun o genel kurula dâhil dairelerin başkanlan ile her dai-
reden seçilecek birer üye ile kurulması fikri, bunlardan biridir. Bu fikir, ilk nazarda Genel Kurul, 
haftanın muayyen gününde çalışırken dairelerin de çalışabilmesini mümkün kılması; Genel Kuru
la belli şahıslar katılacağından kararların daha teminatlı olacağı; kurula iştirak edenlerin sayısı 
fazlalaştıkça, kararların tesadüfi olmaktan kurtulamıyacağı; bu kadar kalabalık kurullann emsali
nin bulunmadığı gibi iddia edilen bâzı sebeplerle daha elverişli bir hal tarzı olarak görülebilir. 

Bir an için bu fikir kabul edilse bile, Yargıtay dairelerinin ekserisinin bir başkan ve dört üye 
ile çalıştığı düşünülürse, Genel Kurala katılacak olan başkan ile bir üyenin dışında, geri kalan üç 
üye ile daire kurulunun toplanamıyacağı, zira kurulun beş kişiden terekkübettiği meydandadır. 
Kaldı ki, son merci olan Yargıtayın dairelerinin, üç kişilik kurullar halinde çalışmasının ne gibi 
mahzurlar doğuracağı, izahtan müstağnidir. Fazla iş çıksın düşüncesi, yegâne esas olarak kabul 
edilirse, bu takdirde dairelerin birer kişiye indirilmesi dahi ileri sürülebilir. 

Kaldı ki, kanun teklifinde ileri sürülen sisteme göre, meselâ Hukuk Genel Kuruluna dâhil 
daireler halen 11 olduğu için, bu dairelerin başkan ve üye sayısı 5 itibar edilerek bulunacak 55 ra
kamına başkan da dâhil edilmek suretiyle 56 sayısının çoğunluğu olan 29 kişi ile toplantı yapılıp, 
oy çokluğu yani 15 oyla karar verilebilecektir. Halbuki ileri sürülen fikre göre her daireden biri 
başkan, biri üye olmak üzere ikişer kişiden 22 kişi, bir de başkan 23 kişi ile Genel Kurul toplana
caktır. Aradaki fark 6 kişiden ibarettir. Ayrı, ayrı dairelerden 6 kişinin fazla veya eksik olması, 
Yargıtay bünyesinde çalışma bakımından hiçbir değişiklik tevlidetmez. Halen Hukuk Genel Kum
lunun toplantı nisabı, üçte iki yani 38, karar çoğunluğu ise 29 dur. 

Buna mukabil, Genel Kurulun hep aynı şahıslarla toplanması, bu Kurulda fikirlerin donmasına 
yol açacak; aynı zamanda esas görevi, dairesinde olan daire başkanı kendi işinden çok Genel Ku
rulda çalışacak, daire ekseriyeti ise, Genel Kurul görüşmelerinden uzak kalacağı için, Genel Kurul 
kararlan ile daire kararlan arasında daima içtihat aykmlıklan doğacak, içtihadı birleştirme yolu 
ile de bu işlerin içinden çıkılamiyacak ve bundan adaletin zarar görmesi önlenemiyecektir. 
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Bir kurul mensuplarının sayısı arttıkça kararların teminattan mahrum ve tesadüfi olacağı iddi

asına gelince, yargı idlerinde karara katılanların sayış; arttıkça karann isabet ihtimali fazlalaşır. 
Çünkü, düşünen ^afalar arttıkça, hata ihtimali azalır. Bu gibi kurullarda en umulmadık bir husu
su, bir kimsenin hasırlatması ve müzakerelerin seyrinin ve hattâ verilmesi muhtemel kararın de
ğiştiği, bilinen gerçeklerdendir. Bir insanın, ne kadar bilgili olursa olsun, her şeyi bilmesi, mu
haldir. Esasen kanunlar, üstün vasıflı insanlara, göre değil, normal vasıflı insanlar göz önünde bu
lundurularak yapılır. Müşterek çalışma, bu çalışmaya katılan insanların noksanlarının tamamlan
masına imkân verir. 

Daireleri teşkil edenlerin Genel Kurula katılabilme imkânı, aynı zamanda her üyenin hukukun 
her şubesi üzerindeki görüş ufkunun genişlemesini mümkün kılar. Her dairede, hukukun genel esas
ları doğrudan doğruya, diğer dairelerin incele&kleri kanun hükümleri de dolayısiyle tatbik yeri 
bulur. Uyguladıkları kanunlar bakımından birbirinden tamamiyle müstakil Yargıtay daireleri, ta
savvur olunamaz. 

Kalabalık arttıkça kararların tesadüfi olacağı iddiası, bilhassa muayyen bir seviye iktisabetmiş 
ve belli kanunları ve hukuki esasları uyguliyacak olan yargı kurullarında söz konusu olmamak ik
tiza eder. Eğer tesadüfi kararlar çıktığı bir gerçek ise, bunun sebebini çalışma sisteminde aramak 
gerekir. Eğer o kurulu teşkil eden kimseler, hâili gereken konuyu önceden öğrenmeden toplantıya 
katılır ve her şey sırf kurul başkanına kalır, noksan ve yanlış izahat verilmesi mümkün olursa, 
elbette hatalı kararlar çıkabilir. Kaldı ki Genel Kurul görüşmelerindeki hukukî esaslar nazara alın
madan başka hukukî esaslara dayanılarak, hattâ bambaşka bir görüşle aynı sonuca varan kararlar 
yazıldığı ve kararların Başkan tarafından yazdırılıp, mahalline gönderilmesinden, hattâ yayınlan
masından çok sonra üyelere imzalatıldığı, bilinen vakıalardandır. 

Kanun teklifi, işte bugibi durumları önleyici tedbirlerin alınmasına imkân veren hükümleri muh
tevi bulunmaktadır. 

Nihayet bu konuda, bir noktaya daha, temas etmek gerekmektedir. Yargıtay Genel Kurulları gibi 
büyük sayıda kurulların emsalinin bulunmadığı, önemli işler gören Anayasa Mahkemesinin 15, Yük
sek Seçim Kurulunun 7 ve Alman Yargıtaymda Genel Kurulun 9 kişiden ibaret olduğu iddiasına ge
linde; Anayasa Mahkemesi, esas itibariyle sadece Anayasa ve Yüksek Seçim Kurulu, seçim hukuku 
üzerinde çalışır ve Almanya'da, mahkemelerin direnme hakları yoktur. 

4. Halen Yargıtayda Birinci Başkan, zamanımızın ihtisas ve iş bölümü esaslarına aykırı olarak, 
hem Ceza hem de İhıkuk Genel Kurullarına başkanlık etmekte, görüşmelere ve dolayısiyle kararlara 
istikamet vermektedİir. Yargıtayın Birinci Başkana terettübeden bütün idari işleri ve diğer mun
zam görevler de Birinci Başkanın uhdesinde olduğundan, bundan mahzurla sonuçlar çıkmaktadır* 

Kanun teklifinde, Hukuk ve Ceza Genel Kurullanna, bu maksatla seçilecek birer İkinci Başka
nın başkanlık ve Birinci Başkana yönetim işlerinde yardım etmeleri derpiş edilmiştir. 

5. İhtisasın tabiî bir sonucu olarak hukuk ve ceza konularına ilişkin içtihadı birleştirme karar
ları da Hukuk ve Ceza Genel Kurullarına bırakılmış, ancak hukuk ve ceza içtihat uyuşmazlığında 
Büyük Genel Kurul görevli kılınmıştır. Genel Kurulların, diğer kararlarını çoğunlukla almasına 
mukabil, içtihadı birleştirme kararlarının üçte iki çoğunlukla verilmesi, prensip olarak kabul edil
miştir. 

IV - Elbirliği ve eşitlik : 

1. Kanun teklifinin özelliklerinden biri de, Yüksek Mahkemeler arasında elbirliğini sağhyan ve 
kanun teklifinin Özel hükümler bölümündeki 28 ve 29 ncu maddelerinde kuruluşu ve görevleri gös
terilen Adalet Şurasını^ kurulmasını. derpiş etmesidir. 

Adalet Şûrası» yürütme organınamahkemelerle ilgili kanun tasarıları hakkında mütalâa beyan 
edecek, adalet" cinazııjın. ihtiyaçları ve alınırçaşı gereken tedbirler konularında tavsiyelerde buiuna-r 
cak ve Türk hukukunun tekâmülüne Önayak olacaktır. 
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Şûranın, Anayasanın koyduğu yumuşak kuvvetler ayırımı sisteminde yargı yetkisi yönünden V6 

esas itibariyle istişari nitelikte görev ifa etmesi ve yürütm» orgaıima bu konuda yardımcı olınasij 
düşünülmüştür. 

2. Kanun teklifinin 32 nci maddesi ile de yüksek mahkemeler arasındaki eşitliğe uygun olarak, 
Yargıtay Başkan ve üyelerinin ödeneklerinin birinci derecedeki memurluk kadrosu aylığı tutarı
nın yüzde altmışı nisbetinde olması, derpiş edilmiştir. 

Bu konuda izahatta bulunmak, yukarıda kısaca temas edilen (Bk. A/6) ihtiyaçlar karşısında, 
zait addedilmiştir. Kanun tekniği ile ilgili zaruri bilgiler, 32 nci maddeye ait gerekçede verilmiş
tir. (Bk. C - V/3). 

• • . < 

V <• Yardımcı vasıtalar : • •. , *• 

1. Kanun teklifinin dördüncü bölümü, Yargıtay Yayın müdürlüğüne ilişkin hükümlere yer 
vermiştir. 

Yargıtay itçihatlarmın, ilgili oldukları kanun, tüzük ve yönetmelik maddelerine göre Özetle
nerek t&snif edildikten sonra bunların ve özetli fihristlerinin yayınlanması, kanun teklifinin 
önemli yeniliklerinden bir diğeridir. Bundan ilgili bütün mercilerin ve vatandaşların büyük 
istifadeler, sağlıyacağı, şüphesiz görülmüştür. , 

îgin, yürütülebilmesi için iki yüz elli bin liralık bir döner sermaye ve gayet mahdut miktar
da memur, kadrosu, zaruri bulunmuştur. Bu suretle Hazineye önemli bir gelir de sağlanmış 
olacaktır. Esasen, Adalet Bakanlığının bu konuda evvalce hazırladığı bir tasarıya Maliye Ba-
^anjığının muvafakat ettiği ve tasarının Kurunu, Meclise sevk edildiği anlaşılmıştır. 

İçtihatları yayınlanacak olan bu müdürlüğün, Yargıtay kuruluşu içinde teşkilinin, işin icabına 
uygun olacağı düşünülmüştür. 

2. Yargıtay Yayın Müdürlüğü, diğer görevleri meyanmda, halen yok denebilecek olftn 
Yargıtay Kütüphanesini de kuracak, bu suretle Yüksek Mahkemenin zaruri bir ihtiyacı da kar
şılanmış olacaktır. 

VI - Değiştirilen hükümler : 

I£a$un teklifinin bir özelliği de, aym, zamanda* bâzı kanunların Yargıtayia doğrudan doğ
r u ^ veya dolayışiyle ilgili hükümlerini değiştirmek amacını gütmesi ve bu amacı sağhyaoak 
m^çldeleji, mulhtevi bulunmasıdır. Eğer tedbirler,- ayıvı alandaki. ihtiyaçların hiç almazsa 
sor^ça^ müessir olanlarım, şümulü içine ulma$s& beklenen mftbaftsU» husul» gelmiyeceği, bili
n ç bir. gerçejktir. 

A^m- kanunla muhtelif kanundann hüMmlerinden dt#ŞtirUm«smm misallerinden biri> Yüksek Hâ* 
kimMr-Kurulu,Kanununda bulunmaktadır. Me«y^ka*uuMU*j g e ^ ç ^ n d e bu konuda* ve Garptaki, em
sali,ha^ndfttgerekli izahlarda bulunulduğu içia> buraca aya» l̂ ötus^arir tefcrara I » B W gâmto*emâ^ir* 

l>ağiştirümesi öngörülen hükümlerden en. öneraüte?i> Hftkuk Usulü Muhakemeleri Kanununa 
a^şj^lar&ır,. 

Bu, süratle, ileride ilgili madd«ler hakkında -vseıilea^ İ2abattan daha iyi anlaşılacağı g4bi, 
tedbirler tek taraflı olmaktan-çıkmakta, bem Yarg*fcfcy v*> dJ#tr- n*&hfee*»«ler, hem de vatandaş
lar, yöaünden ihtiyaçlar karşılanmaktadır. 

Vlh* Sşnuç^: 

' Kanun teklifinin hazırlanmasını gerektiren sebepler meyanında genel sebeplere ve teklifin, 
önlüklerine ilişkin -olarak yukarda verilen izah % ana, h&^arı. itibariyle teklifim bir an öace 
kanuniyet iktisabetmesindeki zaruretd ortaya kıymak n^şaijUna m§Wtur, 

Devlet hayatımızda, Hukukx Devleti olmak, iddiat-pm taşıdıkla* Anayasanın hâkimiyeti söz g&-

M, Meçlj^L (S. Say^ t : 933^ 
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türmez bir mahiyette bulundukça; Yargıtaym ihtiyaçlarına ve onun kuruluş ve işleyişinin tam 
ve kâmil bir kanunla düzenlenmesi zaruretine, daha fazla bigâne kalmamız mümkün değildir. 

Kanun teklifinin bölümleri ve maddeleri hakkındaki lüzumlu diğer izahat aşağıda verilmiştir. 

C) TEKLİFİN BÖLÜMLERİ HAKKINDA AÇIKLAMALAR : 

Yargıtay Kanunu teklifi, (Kuruluş ve görevler), (Görevlerin yapılması ve yetkilerin kullanıl
ması), (Cumhuriyet Başsavcılığı), (Yargıtay Yayın Müdürlüğü), (Öz-3İ hükümler) ve (Değiştiri
len hükümler) başlıklı altı bölüm ile (Geçici hükümler) ve (Son hükümler) den ibaret bulunmak
tadır. 

/ - Kuruluş ve görevler : 

Kanun teklifinin bu bölümündeki 1 nei maddesinde, Yargıtaym bir Birinci Başkan ile lüzumu 
kadar İkinci Başkan ve Yargıtay üyesinden teşekkül edaceği ve ayrıca yeteri kadar raportör 
de bulunacağı ifade edildikten sonra Yargıtaym kuruluşunun «bu kanunda» yazılı Birinci 
Başkanlık, daireler ve kurullara ayrıldığı gösterilmekte ve maddenin son fıkrası ile de Yargıta
ym Ankara'da bulunacağı hükme bağlanmaktadır. 

Kanun teklifinin 2 nci maddesi, Yargıtaym görevlerine ilişkindir. Bu maddenin îlik bendi, 
Anayasanın 139 ncu maddesinin birimci fıkrasına muvazi olarak Yargutaym, Adliye mahkemele-
râiıöe verilen karar ve bükümlerin sıon inceleme mercii olduğunu tebarüz ettirmek için konmuş 
ve Yaırıgıitaıyın temyiz üzerine inceleme görevini yerine getirirken, «adaleli gerçekleştirmek» ve 
«memlekette kanunların uygulanmasında birliği sağlamak» amacı ile hareket edeceğinin, hukuk 
iUkelerin'e uygun surette ifade edilmesi faydalı ve hattâ herkes tarafından bilinmesini temdin 
ilcin, lüzumlu görülmüştür. 

Haddenin 2 nci bendi, Anayasanın 139 ncu maddesinin ilik fıkram 2 nci cümlesi hükmünün 
uıygulaıma alanını açıklamaktadır. Bu Ibemdde, Yangı/tayını ilk ve son derece mahkemesi olarak 
bakacağı dâvalar gösterilmiştir. 

Yargıtay Başkan ve üyeleri ile hukukça onlar duruırmunda bulunan diğer kimseler aieyhindeki 
görevden doğan tazminalt dâvalarının mercii, halen kanunlarımızda tâyin edilmemiş bulunmak
tadır. Eski Teşkilâtı Esasiye Kanunuınun 61 nci maddesinde, «Vazifelerinden münbais huısuısatta 
İcra Vekilleri ile Şûraya Devlet ve Temyiz Mahkemesi Rüesa ve azasını ve Ouımlhuriyeft Başmüd-
deiuımuımilsini muhakeme etmelk üzere Ibdr Divanı Âlâ teşkil olunacağı» hükme bağlandığı halde 
yeni Anayasanın 147 nci maddesi, bunlar ve diğer belli kişilerin, «görevleriyle ilgili suçlarından 
dolayı Yüce Divan sıfaıtiyle» Anayasa Mahkemesinin yarıgılııyaıcağı ifade olunmuş ve Anayasa 
Mahkemesinin, yalnıız suçlarından dolayı görevi 'Olması esası, kalbul edilmiştir. Kamu dâvasına 
mJüdahil olarak katılıp, şahsi hak talebinde Ibulunimak mümkün ise de bunun dışında görevden 
doğan taizminat dâvaları için bir merci tâyin edilmeıınişltir. Hallbuki eski Teşkilâtı Esasiye Kanunu, 
«ıvazifelden münlbais hususların» hepsini Divanı Âlinin görevlerine dâhil ettiği için, görevden 
dıoğan tazminat dâvaları içlin de Divanı Âli kurulması yoluma gidilmekte idi. Anayasa Mahke
mesinin görevleri Anayasa ile sınırlandırıldığı için, bu hususta özel kanunla Anayasa Mahkeme
sine ek bir görev yükletilememesSi talbiîdir. Her ne kadar Anayasıanm 147 (Tasarı M. 148) nci 
malddesine ait gerekçede, «eski Anayasamızda da bulunan Yüce Divanın vazifesinin bu suretle» 
Anayasa Mahkemesine verildiği ifade edilmiş ise de, (Blk. Temsilciler Meclisi, S. Sayıısi: 35, Sh. 
49), eski Yüce Divanın görevlerinin bu yönden yeni Anayasa Mahkemesine verilmediği bir ger
çektir. Kanun tdklitfinin 2 nei maddesinin 2 nei bendi hükmü, bu. boşluğu da doldurmakta ve 
45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Kanunu ile görevleri ihdas edilen Cumhuriyet İkinci Başsavcı
ları ve Yargıtay Cumhuriyet Savcılarının bütün suçlarından doğan dâvalarla görevleri ile ilgili 
tazminat dâvalarını yargılama merciinin Yargıtay olduğunu hükme bağlamaktadır. Yargıtay, di
ğer bâzı kanunlar, ezcümle Danıştay, Askerî Yargıtay ve Sayıştay Kanunları gereğlnıce de ilk 
ve son derece mahkemesidir. 

M. Meclisi (S. Sayısı: 933) 
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Maddenin 3 ncü bendi, genel büktüm niteliğindedir. Bu foend hükmıüne göre, «dbu ve diğer ka-

nıunılarla verilen sair görevleri yapmak» da Yargıtayın görevleri arasındadır. Meselâ, 6235 sayılı 
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununun 8 nei maddesinin (!b) bendi gereğince 
Yargıtay Büyük Genel Kurulu tarafından seçilecek bir temsilci, Yüksek Haysiyet Divanına fcatil-
maikta; Noterlik Kanunu, Avukatlık Kanunu ve düğer bâzı kanunlar, Yargıltaya (belli görevler 
yüklemektedir. 

Kanun teklifinin bu (bölümündeki geri kalan ,selkiz maddesii (M. 3 - 10), sıram ile ((Birinci 
Başkanlık), (Daireler), (Hukuk ve Ceza Genel Kurulları), (Büyük Genel kurul), (Başkanlar 
Kurulu), (Yönetim Kurulu), (Haysiyet Dlivanı), (Kalemler) olmak üzere Yargıtay kuruluşunda-
ki bölümleri, bunlann teşekkül tarzlarıma ve dairelerle hukulk ve ceza genel kurulları - ıbunlarm 
görevleri uısul kanunları ile muayyendir - hariç olmak üaere, diğerlerinin görevlerini göstermek
tedir. Dairelerle hukuk ve ceza genel kurullarının görev yönünden iş bölümleri (Bk. yukarda 
B - IH/1 - 2 de verilen izahat) ve kalemlerin görevleri, 17 nci madde gereğince yapılacak Yar
gıtay îç Yönetmeliğine bırakılmıştır. 

Bu bölümde hükme bağlanan önemli diğer hususlar şunlardır : 
1. Yukarda da açıklandığı gibi (Bk. B - IH/4), Yargıtay Hukuk ve Ceza Genel Kurullarına 

bu amaçla seçilen birer ikinci başkan başkanlık edecektir. Bunun için, yeni kadro ilâvesi yolu
na gidilmemiş, şimdilik bütçenin takati göz önünde bulundurularak, 111 Yargıtay üyeliği kadro
su 109 a indirilerek, 18 olan Yargıtay İkinci Başkanlığı kadrosu 20 ye iblâğ edilmiş(tir. (Bk. ekli 
1 ve 2 sayılı cetveller) Yargıtayda halen gerçekte İkinci Başkanlık yoktur. Bu sıfatı taşıyan gö
revliler, Daire Başkanlığı yapmaktadırlar. Bunların unvanlarının değiştirilmesi düşünülmüş ise 
de, bu unvanların Anayasaya geçmiş olması (Bk. M. 139, F. 2) yüzünden bu mümkün görülme
miştir. 12 Aralık 1962 tarihinde yürürlüğe giren 127 sayılı Askerî Yargıtayın kuruluşu hakkında 
ki Kanunda dahi, daire başkanlarmın dışında bir ikinci başkanlık ihdas ediLmiştir. (Bk. 127 sayılı 
K. M. 1, 6, 10, 12, 12). 

2. Bu bölümün 5 nci maddesinin son fıkrası ile 6 ncı maddenin 7 nci bendinde, 2 nci maddenin 
2 nci bendine konu olan dâvalarda ilk derece ve temyiz mercii olarak görevli Yargıtay kuruluş
ları gösterilmiştir. 

Yargıtay Başkan ve üyeleri ve hukukça onlar durumunda bulunan kimseler aleyhindeki hu
kuk ve belli ceza dâvalarına hukuk veya ceza genel kurulları, ilk derece mahkemesi sıfatiyle ba
kacaklardır. Esasen Hâkimler Kanununun yürürlükteki 110 ncu maddesinin 2 nci fıkrası, bu hük
me muvazi bulunmaktadır. Hukukça Yargıtay Başkan ve üyeleri durumunda bulunan diğer kim
seler, Cumhuriyet Başsavcısı (Anayasa m. 137, f. 2), Anayasa Mahkemesi Başkan ve üyeleri (44 
sayılı K. m. 52, f. 2) Yüksek Hâkimler Kurulu Başkan ve üyeleri (45 sayılı K. m. 55), Askerî 
Yargıtay Başkan ve üyeleri ile Başsavcısı (Askerî Hâkimler ve Askerî Savcılar Kanunu m. 34, f. 2) 
gibi kanunlarda hukukça Yargıtay Başkan ve üyeleri durumunda bulundukları gösterilen kimse
lerdir. 

İlgili genel kurulun ilk derece mahkemesi sıf atiyle vereceği kararların kesin olması ve aley
hinde bir mercie müracaat edilememesi, genel kurullara aykırı görülmüş ve temyiz mercii olarak, 
Yargıtay Büyük Genel Kurulu kabul edilmiştir. 

3 ncü maddenin 2 nci bendinde zikredilen diğer kimseler için ilk derece mahkemesi görevini, 
dâvanın niteliğine ve dairelerin görev bölümüne göre hukuk veya ceza dairelerinden ilgili olan 
yapacak ve bunun kararına karşı hukuk veya ceza genel kuruluna temyizen başvurulabilecek
tir. 

Bu suretle sözü geçen kimseleri iki grupa ayırmak, bunların görevlerinin niteliğine, Anayasa 
teminatına ve işin icabına uygun bulunmuştur. Ancak, diğer dâvalar için Yargıtayın bir daire
sinin veya genel kurulunun merci gösterilmesine dair kanunlardaki özel hükümler, saklı kalmak
tadır. 

M. Meclisi (S. Sayısı: 933) 
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â. Yargıtay Büyük Öenel Kurulu, Yargıtayın en yüksek yönetim organı olarak kabul ediİ-

raigdr. Btt, Yargıtayın kendi kendini idaresi ilkesinin (Bk. yukarda B - II) tabiî bir sonucudur. 
toplam içinde - idama kadar giden - en önemli sotturçlar doğuracak kararlan veren kimselere, iç 
işitenini kendilerinim yönetmesi hakkını tanımamak» tenakusa düşmek demek olur ve hattâ tabiatı 
eşyaya ve hukuk kurallarına dahi aykırı düşer. Bu hak esasen, Anayasa Mahkemesine (44 sayılı 
K. m. 41), Askerî Yargıtaya (127 sayılı K. M. 7);Danıştay ve Yüksek Hâkimler Kurulu gibi diğer 
yüksek mahkeme ve kurullara da tanınmış bulunmaktadır. 

Yargıtayı da Anayasanın metni (m. 139, f. 2) ve ruhu karşısında vesayet sisteminden kurtar-
mak^ zaruri görülmüştür. 

4i Yargıtay Yönetim Kurulunun kuruluş ve görevleri, 3 nci madde ile düzenlenmiştir. Bu ku-
ruj, Yargıtayın kendi kendini idare etmesinde önemli bir organ olarak kabul edilmiştir. Yargı* 
tay içinde (hâkim teminatını), bu kurul sağlıyacaktır. Yargıtay üyelerinin, oyları sebebiyle dai
relerinin değiştirilebilmesi imkânı ortadan kalkmakta ve ancak Yargıtay iç Yönetmeliği ile esas 
ve şartları belli edilecek «kesin zaruret» halinde bunların dairelerinin değiştirilmesi imkânı doğ
maktadır. Yeni gelen üyelerin dairelere verilmesinde de ihtisasa riayet edilmesi, önemli bir pren-
sibolmaktadır. 

5ı Kanun teklifinde Yargıtaydaki Haysiyet Divanı muhafaza edilmiştir. Fakat, divanın yarı
şandan çoğunun başkanlardan teşekkül etmesi esası, terk edilerek her daireden başkanların da dâ-
Mi olacağı. adçekme yolu ile seçilecek ikişer kişinin bu- Divana- katılması usulü, teminat gerekle
rine daha uygun- bulunmuştur. 

Ajtayasanm 44 neü maddesinin ilk fıkrasında, hâkimlerin bütün özlük işleri hakkında karar 
verme- yetkisinin Yüksek Hâkimler Kuruluna aicl>lduğıı ifade edilmiş ise de, bu hükmün eskisin
de** daha az bir teminat getirmek istemediği bir gerçektir; Yargıtayın her türlü tesirden uzak 
olainak görevlerini yerine getirmesi asıldır. Yüksek Hâkimler Kurulu diğer hâkimler için bir te
minat teşkil ederse de Yargıtay Haysiyet Divanının en yüksek dereceli 37 hâkimden kurulacak 
olması, buna karşılık Yüksek Hâkimler Kurulunun Yargıtay hâkimlerinden daha aşağı dereceli 
hâkimlerin de katılmasiyle teşekkül etmesi ve Anayasanın 147 nci maddesinin son fıkrasında 
dahi «üst dereceli hâkim» esasının kabul edilmesi karşısında bu yönden Yargıtay Başkan ve üye
leri için Haysiyet Divanını kabul etmekteki zaruret kendiliğinden anlaşılır. Yargıtay Başkan ve 
üyelerinin durumunun diğer hâkimlere nazaran özelliğinin bulunduğu, Anayasanın 139 ncu maddesi
nin her üç fıkrasının ayrı ayrı derinliğine mütalâa edilmesinden ve bu maddenin Kurucu Meclis
teki görüşmelerinden de (Bk. Temsilciler Meclisi Tutanak Dergisi, 52 nci Birleşim, Sh. 162 - 165) 
anlaşılır. Nitekim Anayasa, 136 nci maddesinde mahkemelerin kuruluşunu ayrı kanuna, 139 nclı 
maddesinin son fıkrasında Yargıtayın kuruluşunu ayrı kanuna tabi tutmuştur. 

/ / - Görevlerin yapılması ve yetkilerin Jcullam'mas%: 

Anayasanın 139 ncu maddesinin zikri geçen son fıkrasında «Yargıtayın kuruluşu, işleyişi... Ka
nunla düzenlenir.» dendiği için kuruluşa ilişkin birinci bölümden sonra işleyişi düzenliyen bu bö
lüm hükümleri, kanun teklifinin ikinci bölümü olarak yer almıştır, «işleyiş» tâbiri yerine daha doğ
ru olduğu için, «görevlerin yapılması ve yetkilerin kullanılması» başlığı tercih edilmiştir. 

11 nci maddeden 17 nci maddeye (dâhil) kadar olan bu bölümün başlıca özellikleri şunlardır : 
1. Yargıtay daireleri ile kurullarının, oylamıya katılabilecek kimselerin hepsinin hazır bulun

ması veya «bu kanunla» belli edilen çoğunluğun meydana gelmesi halinde toplantıya başlıyabileceği 
yolundaki 11 nci maddenin ilk fıkrası hükmü, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 384 neü ve Ceza 
Muhakemeleri Usulü Kanununun 381 nci maddesine uygundur. Bu esas, Yargıtayın yönetim işlerin
de görevli kurullarına da teşmil edilmiş ve 11 nci maddenin diğer fıkralarında Yargıtaya ilişkin sa
ir lüzumlu hükümler de yer almıştır. 

Yargıtayda bir kişi veya kanunun gösterdiği sayıdan daha az sayıda görevliler tarafından, özel 
daire adına iş çıkarılmamasının, dâva adedinin insan takatini aşmasına rağmen, nasıl sağlanacağı ve 
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çalışma usulü ve bu konularla ilgili teferruata ilişkin hükümler, 17 nci madde gereğince yapılacak 
olan iç Yönetmelikte yer alacaktır. 

2. Bu bölümdeki 12, 13 ve 14 aeü maddeler, içtihadı birleştirme kararlan ile toplantı ve karar 
çoğunluğuna taallûk etmekte ve yukarıda izah edildiği gibi (Bk. B- I I I /3 -5 ) , önemli ve lüzumlu ye
nilikler getirmektedir. Birinci Başkanın işleri azalacağı için (Bk. B - IH/4), içtihadı birleştirme 
mekanizması da işler hale geleeektir. 

3. Yargıtay Başkanları ile Cumhuriyet Başsavcısının seçimi 15 nci maddede düzenlenmiştir. 
Seçimlerin dört yıl süre ile sınırlandırılmağının gerekçesi, yukarıda (Bk. B - II/2) açıklandığı için 
tekrar edilmiyecektir. 

4. Adlî tatilde Yargıtayda işlerin nasıl görüleeeği hakkında kanunlarımızda bir hüküm bulun
mamaktadır. 16 nci madde bu ihtiyaeı karşılamaktadır. Garp memleketlerinde de konu bu şekilde 
özel hükümlerle düzenlenmektedir. (Bk. Alman M. T. K.m. 201). 

5. Yargıtaym iç düzenini ve «bu kanunun» Yargıtaya ilişkin hükümlerinin uygulanmasını, 17 
nci maddenin konusunu teşkil eden Yargıtay iç Yönetmeliği sağlıyacaktır. 

Bu itibarla, usul kanunlarının özel hükümleri, Yargıtayda uygulanmıyacak, Yargıtay kendi iç dü
zenini bütün teferruatı ile ve işlerin icaplarına uygun surette kendi düzenliyecektir. 

III - Cumhuriyet Başsavcılığı: 

1. Öu başlik altındaki üçüncü bölümün 18, 19, 20 ve 21 nci maddelerinde, Yargıtay kuruluşa-
Ü& dâhil ölmlyaıl ve fakat Yargıtay îiezdinde bulunan (Cumhuriyet Başsavcılığının kuruluşu ve gö
revleri), (Cumhuriyet Saşsavölsıöıfl gÖrevlleri), (Cumhuriyet Başsavcılığı Genel Kurulu ve Yönetim 
Kurulu), (kalemler) körtulari, hizama bağlanmıştır, 

2. Öu bölüm hükümleri, esas itibariyle 1221 sayılı Kanunun 45 sayılı Kanunla değiştirilen 2 nci 
maddesi hükmulıe göre hazırlanmış, Yargıtayınkine müşabih bir yönetim kurulu teşkili lüzumlu 
bulunmuştur. Bununla beraber savcıların karar veren hâkim durumunda bulunmamaları, dâva ve id
dia makamını temsil etmeleri göa önünde bulundurulmuştur. 

3. Cumhuriyet Başsavcısı, Anayasanın 137 nci maddesinin 2 nci fıkrası hükmü ile yüksek mah
kemeler hâkimleri hakkındaki hükümlere tabi 'olmasına rağmen «hâkim» sıfatını haiz bulunmaması 
sebebiyle kendisinin 1221 sayılı Temyiz teşkilâtına dair Kanunun 6082 sayılı Kanunla değişik 8 
nci maddesinin 6 nci fıkrasında yazılı olduğu gibi, ceza işlerine ilişkin içtihatların birleştirilmesi 
kararlarında oy vermesi usulüne, ve bu bölümdeki hükümlerde, ne de kanun teklifinin diğer mad
delerinde yer verilmemiştir, içtihadı birleştirme kararları, belli bir dâvaya taallûk etmemekle bera
ber, mahiyetinin kazai tefsir ve bu itibarla yargı işi yani «hâkim kararı» olduğu söz götürmez bir 
gerçektir. Askerî Yargıtay kuruluşu hakkındaki Kanunun 12 nci maddesindeki müşabih hüküm, 1221 
sayılı Kanunun 8 nci maddesinin zikri geçen fıkrasından alınmıştır. 

Bir kimse hem davacı hem de hâkim olamıyacağmdan, aynı hatalı kaynaktan gelen, hele özelliği 
olan Askerî işlerdeki bir hüküm, kıyasa esas tutulamaz. Kanun teklifinde, hukuk kurallarına uy
gun olan Alman Mahkemeler Teşkilâtı Kanununun 138 nci maddesinin 2 nci fıkrasında düzenle
nen sistem kabul edilmiş ve 19 ncu maddenin 3 ncü bendinde Cumhuriyet Başsavcısının içtihadı bir
leştirme görüşmelerinde ancak yazılı düşüncesini açıklıyabileceği gösterilmiş ve hangi hallerde yazılı 
düşünce alınacağı 13 ncü maddenin son fıkrası hükmü ile tâyin olunmuştur. 

IV - Yargıtay Yayın Müdürlüğü : 

Yalnız Yargıtay yönünden değil, Türk Hukuku için çok önemli olan bu bölüm hükümleri ile Yar
gıtay içtihatlarının, Garpteki emsalleri gibi yayınlanması sağlanacaktır. Bu bölümdeki 22 - 27 nci 
maddelerin özellikleri şunlardır : 

1. Yayın Müdürlüğü, içtihatlardan başka hâkimler ve diğer hukukçular için lüzumlu edan ka
nunları, kolaylıkla bulmak ve değişikliklerini takibetmek müşkülâtını bertaraf etmek maksadiyle, elkita-
bı halinde yayınlayacak; teklif ve tercüme eserlerde bu arada hâkimlerin ve diğer hukukçuların, hattâ 
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bütün vatandaşların istifadesine arz olunacaktır, özel sermayenin daha kârlı işleri tercih ettiği mem
leketimizde bu suretle büyük bir ihtiyaç karşılanmış olacaktır. 

2. Yargıtay Kütüphanesinin kurulacak olması da ayrı bir kazanç teşkil etmektedir. 
3. Yargıtay kararları incelenip, gerektiğinde içtihadı birleştirmeye sevk olunacaktır. Zıt ka

rarların çıkmasının önlenmesine çalışılacaktır. 
4. Bu işler için ayrı bir yönetmelik yapılması yerine, Yargıtay Birinci Başkanının başkanlığın

da dört Yargıtay Hâkiminin katılmasiyle kurulacak olan Yayın Kurulunun prensip kararları verme
si ve bu suretle işlerin zamana ve ihtiyaçlara uygun olarak yürütülmesi şekli tercih edilmiştir. 

5. Yargıtay raportörleri, memur ve hizmetlileri, bu işlerde de çalıştırılabilecektir. Çünkü, 22 nci 
maddede ifade olunduğu gibi, Yayın Müdürlüğü Yargıtay kuruluşuna dâhil bulunmaktadır. 

6. Bu Müdürlük, Hazineye büyük bir külfet tahmil etmiyecektir. Ancak 250 bin lira bir döner 
sermaye ve ekli 2 sayılı cetvelde gösterilen mahdut miktardaki memur kadrosu ile yetinilmiştir. Dö
ner sermaye işlerini düzenliyen bir yönetmelik yapılacaktır. 

7. Gayenin tahakkuku için zaruri görülen diğer hükümler de bu bölümde yer almıştır. 

V - özel hükümler : 

1. Kanun teklifinin 28 - 33 ncü maddelerinden ibaret olan bu bölümde, lüzumu ve önemi yu
karıda belirtilen (Bk. B - IV/1) Adalet Şûrasının (kuruluşu), (görevleri), (adalet yılının açılışı), 
(meslekte geçmiş sayılan hizmetler,), (ödenekler) ve yapılacak (yönetmeliklerin Resmî Gazetede ya
yınlanması) konuları düzenlenmiştir. 

2. Memleketimizde iyi bir gelenek halini alan yeni adalet yılının açılışı, bir madde ile de olsa, 
İtalya'da olduğu gibi (madde 89), özel surette tanzim edilmiş ve fakat Yargıtay Birinci Başkanının 
açış nutkunda şahsi görüşlerini ifade etmesi yerine, yeni kurulacak olan Adalet Şûrasının esaslarını 
tesbit edeceği yıllık raporun Başkan tarafından okunması şekli tercih edilmiştir. Bu vesile ile emek
liye ayrılan yüksek hâkimlerle, yeni gelenlerin tanıtılması ve böylece kadirbilirlik ve teşvik esasları
nın uygulama yeri bulması, faydalı görülmüştür. 
. 3. 32 nci madde Yargıtay Başkan ve üyelerinin ödeneklerine ilişkin bulunmaktadır. Bu hü

kümle, yüksek mahkemeler başkan ve üyelerinin ödeneklerinde eşitlik sağlanması amacı güdüldü
ğünden, Anayasa Mahkemesi Kanunu ve Danıştay kanun tasarısında olduğu gibi konu, Yargıtaym 
kendi kuruluş kanunu içinde mütalâa edilerek, Hâkimler Kurulunun şümulü dışına çıkarılmıştır. 

Maaşların türlü suretlerle değişebileceği göz önünde bulundurularak sabit bir rakaım yerine 
Anayasa Mahkemesi hakkındaki 44 sayılı Kanunun 16 nci maddesinde olduğu gibi, birinci dere
cedeki memurluk kadrosu aylığı tutarının yüzde altmışı nisbetinde ödenek verileceği hükme bağ
lanmıştır. ödeneğin verilmesi de 5017 sayılı kanun hükümlerine tabi tutulmamış ve Anayasa 
Mahkemesi Başkan ve üyelerininki gibi tanzim edilmiştir. Böylece, Yargıtay Başkan ve üyeleri
nin hastalık ve diğer kanuna dayanan bir sebeple iki aydan fazla bir süre görevlerinden ayrılma
ları halinde dahi, ödeneklerinden yoksun bırakılmaları doğru görülmemiş; adalet hizmetine ömür
lerini vakfetmiş bu kimselerin, hastalık gibi kanuni sebeplerle en fazla ihtiyaçlarının olduğu bir 
zamanda müşkül duruma sokulmaları, sosyal adalet ilkelerine aykırı bulunmuştur. 

VI * Değiştirilen hükümler : 

Bu bölümdeki 34 - 37 nci maddelerle dört kan unda değişiklik yapılmıştır. 
a) Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 8, 176, 427, 429 ve 438 nci maddelerinin değişti

rilmesi, şu gayelere dayanmaktadır : 
1. Para değerinin düşmesi ve eşya fiyatlarının artması sebebiyle zaman zaman Hukuk Usulü 

Muhakemeleri Kanununun 8, 427 ve 438 nci maddelerinde değişiklik yapıldığı gibi; kanun teklifi 
ile de değer ve miktar bakımından, sulh mahkemelerinin görevleri 1 000 liradan 3 000 liraya, mah-
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kemelerin kesin kararlan 50 liradan 300 liraya ve Yargıtayda Temyiz yolu ile duruşma yapılacak 
işler 2 000 liradan 6 000 liraya yükseltilmiştir. 

2. Sulh mahkemelerinin görevlerine, bu mahkemelerde görülmesi lüzumlu ve faydalı bulunan 
diğer işler de dâhil edilmiştir. 

•3, Yargıtay özel dairelerinin kararlarına kargı mahkemelerin direnme haklan bakımından, sulh 
mahkemeleri istisna edilmiştir. 

4. Yargıtayın, taraflan kendiliğinden de çağırabileceğine ilişkin 438 nci maddenin 3 ncü fık
rası hükmü, esasen uygulanmadığından kaldınlmıştır. 

5. Yargıtay Hukuk Genel Kurulunca verilen kararlara karşı, karar düzeltilmesi istenemiyeceği, 
hükme bağlanmıştır. 

6.. Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun yürürlükteki 176 ncı maddesinde olduğu gibi 
mutlak surette şifahi ve basit muhakeme usulü ile görülen işler yerine, adlî tatil süresince, teklif 
edilen maddede gösterilen ve mahiyetleri icabı acele olan işlerin görülmesi esası kabul edilmiştir. 

Tatbikatta, bilhassa şifahi (muhakeme usulünün uygulandığı sulh mahkemelerindeki dâvalar 
umumiyetle kısa zamanda bitirilememekte, yıllarca sürmekte ve esasen asliye mahkemelerindeki 
dâvaların tabi olduğu usulden pek az farklar bulunmakta, adlî tatilde hâkim değişikliği sebebiyle 
lüzumsuz talikler ve bu itibarla masraflar yapılmakta, birçok hâkimler de sulh mahkemeleri faa
liyette olduğu için tatilden faydalanamamakta, vatandaşlar da gelip gitmelerden rahatsız olmakta
dırlar. Adlî tatil önce vatandaşlar için, sonra da mahkemeler için bir meşguliyet fasılası ve bir 
dinlenme, huzur' ve sükûn devresidir. Memleketimizde büyük çoğunluğu teşkil eden köylünün en 
çok çalıştığı zaman yaz aylarıdır. Bu bakımdan Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda ceza infa
zının tehiri bile (M. 400) kabul edilmiştir. Daha müsait iklim şartlarına rağmen Almanyada (Bk. 
M. 199, 15 Temmuzdan 15 Eylüle kadar) ve İtalya'da (Bk. M. 90) iki ay olarak tâyin edilmiş ve 
acele, zaruri işlere hasrolunmuştur. 

Bu düşüncelerin ışığı altında 176 ncı maddeye yeni bir veçhe verilmiştir. 
7. Yukarda (1 - 5) nci bendlerde özetlenen diğer değişikliklere gelince, hakkın kaybolmaması 

için kanun yollarına müracaat imkânları ne kadar genişletilirse bu yollara müracaatin o kadar faz-
lalaşacağı, işlerin uzayıp, sürüncemede kalacağı bir gerçektir. Gerek ceza, gerek hukuk dâvaların
da malûm olan sebeplerden dolayı, zamanaşımı süreleri konmuş ve işlerin belli bir zamandan sonra 
takibinde fayda yerine zarar husule geleceği kabul edilmiştir. Yargıtayda Hukuk Genel Kuru
lunda tervicedilen karar düzeltilmesi talepleri ile sulh mahkemelerinin görevlerine giren konular
daki direnme kararları üzerine verilen .onama kararları sayısının çok cüzi olduğu göz önüne alı
nırsa, yapılan değişikliğin ne kadar yerinde bulunduğu kolayca anlaşılır. 

Miktar veya değeri 300 liradan aşağı olan işler hakkında verilen kararların kesin olması, mah
kemeleri; sulh mahkemelerinin görevlerine giren işlerde direnme kararı verilememesi, Yargıtayın 
özel dairelerini ve karar düzeltilmesinin istenememesi, Hukuk Genel Kurulunu daha fazla dikkat 
ye itinaya sevk edecektir. 

Yargıtayın işlerinin azalması da, Yargıtayda görülen diğer işlerin daha iyi incelenmesini 
mümkün kılacaktır. 

b) Kanun teklifinin 36 ncı maddesiyle 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve 
eklerinin Adalet Bakanlığı bölümünde, ekli (1) ve (2) sayılı cetvellerin incelenmesinden anlaşıla
cağı veçhile, Yargıtay Başkan ve üyelerinin kadrolarının 2 000 liraya yükseltilmesi suretiyle de
ğişiklik yapılmaktadır. Bu, Anayasa ile kabul edilen seçimlerin bir sonucu ve Yargıtay hâkimle
rinin ihraz ettikleri hukukî statünün, tabiî bir icabıdır. Esasen büyük çoğunluğu birinci derece 
aylığı aldığı için, Hazineye büyük bir malî külfet yükletilmesi de söz konusu olamaz. 

c) Yüksek mahkemelerin hâkimlerine ihtiyaç sebebiyle eşit surette yüzde altmış nisbetinde öde
nek verilmesi yoluna gitmek zaruri olunca, halen Yargıtay Başkan ve üyeleri gibi 800 lira aylık 
ödenek almakta olan 5017 sayılı Kanunda yazılı Adalet Bakanlığı erkânı ile Yargıtay savcılarının 
hepsine ve Yüksek Hâkimler Kurulu Başkan ve üyelerine de yüzde altmış tutan olan 1 620 lira 
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Ödenek verilmesinin sağlanması lüzumlu görülmüştür. Ekli (3) sayılı cetvel bu sebeple tanzim edil
miştir. 

ç) Kanun teklifindeki hükümlerin bir sonucu olarak 37 nci madde ile Hâkimler Kanununda 
da gerekli değişikliklerin yapılması yoluna gidilmiştir. 

Yargıtay üye yardımcılarının, gerçekten unvanlarına uygun bir görevleri olmadığın lan, eskisi 
gibi ve görevlerinin mahiyetine uygun olarak kendilerine Raportör unvanı verilmesi daha doğru 
bulunmuştur. 

VII • Geçici hükümîer : 

Kanun teklifinin dört geçici maddesi vardır. Geçici 1 nci madde, Başkan ve üyelerin yeni kad
roları ve Raportör unvanının ihdası dolayısiyle yeniden fuzuli muameleler yapılmasını önlemekte
dir. Geçici 2 nci madde, Yargıtay Başkanlarının süre ile sınırlı seçimlerine ilişkin 15 nci madde
nin uygulanmasını sağlamakta ve Anayasanın 139 ncu maddesinin 2 nci fıkrası hükmü ile Yargıtay 
Büyük Genel Kurulu tarafından seçilmesini emrettiği Cumhuriyet Başsavcılığı için yeni seçim 
yapılmasını öngörmektedir. 

Yönetmeliklerin yapılma süresi hakkındaki geçici 3 ncü maddeden sonra geçici 4 ncü madde, 
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 8, 427, 429 ve 438 nci maddelerinin değiştirilmesi sebe
biyle, bu değişiklikten önce kazanılmış olan hakları, saklı tutmak amacı ile sevk edilmiştir. 

VIlT - Son hükümler : 

Kanun teklifinin 38, 39 ve 40 nci maddeleri sırasiyle, kaldırılan hükümlere, yürürlük tarihine 
ve kanunu yürütecek makama ait bulunmaktadır. 

Adalet Komisyonu raporu 
Millet Meclisi 

Adalet Komisyonu 26/1/1965 
Esas No. : 2/676 
Karar No. : 53 

Yüksek Başkanlığa 

Is'tanlbul Milletvekili •İsmail Hakkı Tekine! vo 166 arkadaşının Yargıtay kanım teklifi, 
Adalet Bakanı Sırrı Atalay'ın iştiraki ile Komisjic>numuzda tetkik ve müzakere olundu: 

I — Gerekçesinde de açıklandığı ıglfbi kanun teklifi, Hıeyeti umumiyesi itibariyle kendi sa
hasında önemli bir boşluğu doldurmakta ve zaruri îbir ihtiyacı karşılamaktadır. 

Gerçekten Anayasanın (yangı) ile ilgili G'enel hükümleri arasında "bulunan 136 nci mad
desinde «'Mahkemelerin' tKuralüşu... kanunla düzenlenir» dendiği halde, bu bölümün (Yüksek 
Mahkemeler)' 'başlığı altındaki 139 ncu maddesinin son fıkarsmda «Yangıtayın Kuruluşu, iş
leyişi... kanunla düzenlenir» deımnek suretiyle, Yangıtayın da diğer Yüksek Mahkemeler gâ bi 
!bir kuruluş kanunu olması gerektiği emredilmiş Ibulunmakfcadıi". 

Adliye Mahkemelerinden verilen "hüküm ve kararların skm inceleme yeri olan Yargıtaym, 
kuruluşu 'hakkında 36 yıl fanice yürürlüğe giren ve esas itibariyle 8 maddeden dlb-anet. nulunan 
W2l sayılı değişik Temiyiz Mahkemesi Teşkilâtına dair:(bir kanun mevcut ise de, bu kanu
nun, iş Ihaemı yıddan yıla yükselen ve halen yılda ('2O0.0Ö0) civarında diâiva dosyasını inceleyip 
karara (bağlamak durumunda Jbuluııaın bu Yüksek Mahkemenin ühtiyaıçlaTinı. kanşılaroaktaîi çok 
uzak olduğu şüphesizdir, 
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II — Kanun teklifinin aşağıda gerekçesi izah edilen maddelerinde değişiklik yapılmış, di

ğer maddeleri aynen kabul olunmuştur. 
a) Teklifin (Kuruluş ve görevler) başlıklı 'birinci 'bölümündeki 1 nei maddesinin ilk fıkra

sını teşkil eden «Yargıtay bir "birinci Başkan ile lüzumu kadar ikinci Başkan ve Yargıtay üye
sinden kurulur» hükmü, ilerideki maddelerde tekrara mahal kalmaması için, bunların Yargı
tay Hâkimi unvanı altında anılmaları ve (lüzumu kadar) tâbiri yerine (yeter sayıda) tâbi
rinin yazılması da/ha doğru görülmüştür. 

Teklifin 1 nei maddesi, Yargıtay kuruluşuna ilişkin olduğundan teklifin 18 nei maddesinin 
ilk fıkrasındaki «Yargıtay nezdinde bir Cumh-ıriye'j Başsavcılığı bulunur» hükmünün oradan 
çıkarılarak, birinci maddenin ikinci fıkrasına «Yargıtayda Cumhuriyet Başsavcılığı feulnnur» 
şeklinde yazılmış ve Anayasanın 137 *ıcı ın.aJdes'nin 2 nei fıkrasına uygun olarak Punıraviyet 
Başsavcısının, görevinin özelliğinden dj^atı yöııhr ayrık ctlmak üzere Yargıtay Hâkimi duru
munda olduğu ifade edilmiştir. 

1 nei maddenin 2 nei fıkrası yazılış (bakımından değiştirilerek 3 ncü fıkra yapılmış, 
Yargıtayın kuruîluşunu meydana getiren Birinci Barkanlık, daireler ve kurullar lbu bölümün 
diğer maddelerinin konusu 'olduğu için ve tekrardan kaçınmak maltsadiyle 3 ncü fıkra çıkarıl
mış ve 4 ncü fıkraya dadıa doğru 'bir yazılış tarzı verilerek "bu fıkra yerinde bırakılmıştır. 

Bu bölümdeki 2 nei maddede 'bir hüküm deği;;:klliği yapılmamıştır. Anayasanın 132 nei mad
desinin ilk fıkrası hükmü de göz önünde Ibulundurularak, amacı daha iyi ve doğru şekilde ifa
de edebilmek üzere ilk bend yeniden kaleme alınmıg, ikinci bendde (Yargıtay Başkan ve üyeleri) 
yerine (Yargıtay Hâkimleri) yazılmak suretiyle değişik yapılmıştı <•. 3 ncü maddenin ilk fık
rasında, Birinci Başkanlıkta bulunacak olan iki İkinci Başkanın, Birinci Başkana yardımcı ola
caklarının ifade edilmesiyle iktifa edilmiş ve 'bunların hukuk ve ceza genel kurullarına nasıl 
'başaknlık edecekleri, 5 nei maddede gösterilmiştir. Birinci Başkanın görevleri, işin icabına uy
gun şekilde 7 bend halinde yazılmıştır. 

4 nccü maddede, 18 dairenin halen olduğu gibi Tl nin hukuk, 7 sinin ceza dairesi olduğu 
tesibit olunmuştur. Maddenin 2 ve 3 üncü fıkraları aynen t çakılmış, ancak 'bu maddeye Baş
kanların ve üyelerin görevlerinin ana hatlarını göstermek üzere 4 ve 5 nei fıkralar eklenmiştir. 

5 nei maddenin ilk fıkrasında bir değişiklik yoktur. Ancak 2 nei fıkra birinci başkan 
yardımcılarının görevleriyle iligili olarak değiştirilmiş, 3 ncü fıkra (Başkan ve üyeleri) yerine 
1 nei maddeye uygun şekilde (Hâkimler) yazılarak, son fıkrada ilgili Genel Kurulun Yargıtay 
Hâkimleri ve -hukukça onlar durumunda bulunan kimseler hakkında da kesin karar vermesini 
sağlıyacak şekilde değiştirilmiş ve yeniden kalemo alınmıştır. 

6 ncı maddenin 7 nei bendi, 5 nei maddenin son ûkrasındaki değişikliğe uygun olarak ve Büyük 
Genel Kurulun bir temyiz mercii yapılmasındaki büyük müşkülât ve mahzurları göz önünde tu
tularak kaldırılmış, 8 nei 'bendin numarası 7 olacak düzeltilmiştir. Bu maddeye, Büyük Genel 
Kurula, hazırlık çalışmaları, için Komisyon kurmak yetkisini veren ıbir fıkranın eklenmesi ve 
!bu fıkranın maddeye ikinci fıkra olarak ithali laydaiı görülmüştür. 

7 nei maddenin konudunu teşkil eden Başkanlar Kuruluna, Birinci Başkana vekillik ede
ceklerinden Birinci Başkan yardımcısı olan iki İkinci Başkan dâhil edilmemiş ve ilk fıkra buna 
göre düzenlenmiştir." Daireler arasında işlerin aidiyetinden çıkan uyuşmazlıkların, bugün 
olduğu gibi ilgisi yönünden yalnız Hukuk veya Ceza daireleri başkanları tarafından karara 
bağlanması daha faydalı olacağından, maddeye bu yolda bir ikinci fıkra konulmuş ve ikinci 
fıkra üçüncü fıkra yapılarak, bunda bu kurulun görevleri, yeniden yazılan 4 bend halinde 
gösterilmiştir. Bu arada, 8 nei maddede Yargıtay Yönetim Kurulu yerine Birinci Başkanlık 
Divanı ikame edildiğinden, üyelerin dairelerinin belli edilmesi ve değiştirilmesi, 19 kişi
den meydana gelen Başkanlar Kurulunun görevleri arasına alınmıştır. Ancak ani durum-
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lan karşılamak için de, maddeye yeni bir fıkra eklenmesi lüzumlu bulunmuştur, ilâve etmek 
lâzımdır ki, bu maddedeki (Yargıtay daireleri görev yönetmeliği) nin adı, Yargıtaym görevleri 
esasen usul kanunları ve diğer kanunlarla bu kanun teklifinin 2 nci maddesinde belli edildiğin-
ğinden, (Yargıtay iş bölümü yönetmeliği) olarak değiştirilmiş ve daireler arasındaki iş bölümünü 
gösterecek olan bu yönetmeliği Büyük Genel Kurulun yapacağı ve içinden seçeceği bir komisyona 
hazırlatabileceği için de, esasen vakti müsaidolınıyan Başkanlar Kuruluna böyle bir görev veril
mesi sakıncalı görülmüştür. 

8 nci madde ile teşkil olunan Yönetim Kurulu yerine, bu maddede (Birinci Başkanlık Di
vanı) kurulması, Yargıtaym iş hacmi itibariyle üye tasarruf etmek yönünden daha doğru bu
lunmuştur. 3,4 ve 5 nci bendler, 1,2 ve 4 ncü bend olarak alınmış; kovuşturma ve disiplin işleri 
ile ilgili 2 nci bendde, 9 ncu maddenin lüzumlu kıldığı Yargıtay hâkimleri ile ilgili ihtiyacı 
karşılıyan gerekli hüküm konmuş ve 3 ncü bendde de, uygulamada bir boşluk meydana gel
mesi önlenmiştir. 

9 ncu madde, yürürlükteki Hâkimler Kanununun 96 nci maddesinin ilk fıkrasına uygun ola
rak düzeltilmiştir. Divanın görev süresinin iki yıl olmasının daha doğru olacağı düşünülmüştür. 

b) Kanun teklifinin (görevlerinin yapılması ve yetkilerin kullanılması) başlıklı 2 nci 
bölümündeki 11 nci maddenin 3 ncü fıkrasında, üçte iki karar çoğunluğunun sadece disiplin işlemi 
yapılmasına ilişkin Haysiyet Divanı kararlarına hasrı, bu Divanın ara kararlarının ise bundan hariç 
bırakılması lüzumlu bulunmuştur. 

12 nci madde aynen kabul edilmekle beraber, son fıkrada, (emsali hukukî meselelerde) ibaresi ye
rine (benzer hukukî konularda) ibaresinin yazılması tercih edilmiştir. 

13 ncü maddede, içtihadın birleştirilmesini istiyebilecek olanlar (en az beş genel kurul üyesi) ve 
(Başkanlar Kurulu), esasen diğer kurul ve dairelere dâhil bulunduklarından, bunlar hariç kalacak 
şekilde tesbit olunmuş; Cumhuriyet Başsavcısının bizzat veya bölümlerin teklifi üzerine içtihadı bir
leştirme yoluna gidebileceği açıklanmış; 4 ncü fıkrada içtihadı birleştirme kararlarına Yargıtay hâ
kimleri gibi Başsavcının da şahsan iştirakinin fayda sağlıyabileeeği kabul olunmuş, yazılı düşüncesi
ni bildirmesi kâfi görülmemiştir. Bunların dışında maddenin 3 ncü fıkrası çıkarıldığından ilk iki mad
deye 3 fıkra halinde yazılmıştır. 

14 ncü maddedeki değişiklik başlıca iki hususa ilişkin bulunmaktadır, tik fıkrada Hukuk ve Ceza 
Genel kurullarının toplantı çoğunluğu azaltılmış, ikinci fıkrada (aynı günde iki toplantı) ve (bir haf
ta sonraya bırakma) esasları terk edilmiştir. 

15 nci maddede, görevleri 4 ve 5 nci maddelerde gösterildiğinden ilk fıkrada (ikinci başkanlar) 
tabiri ile vetinilmesi ve ikinci fıkrada da bunların yarısının seçiminin iki yılda bir yenilenmesi, daha 
doğru görülmüştür. îstifa halini düzenlemek üzere maddeye son fıkra eklenmiştir. Bunlardan baş
ka ilk fıkra metnine, birinci sınıf savcılık sınıfından oldukları için Adalet Bakanlığı Müsteşar, Teftiş 
Kurulu Başkanı ve genel müdürlerini de kapayacak şekilde «veya bu görevlere eşit sayılanlar» iba
resi ilâve edilmiştir. 

16 nci madde aynen alınmış; sadece, 8 nci maddedeki değişikliğe uygun olarak (Yönetim Kurulu) 
yerine (Birinci Başkanlık Divanı) yazılmış ve adlî ara vermeden faydalanamayanların izinlerinin na
sıl verileceği bir fıkra eklenerek bu fıkrada gösterilmiştir. Yeniden kaleme alınan son fıkrada da 
Cumhuriyet Başsavcılığının da adlî ara verme işleri düzenlenmiştir. 

17 nci maddede, (görev ve yetkiler) yönetmelikte düzenlenecek olmasına göre (bunların nasıl kul
lanılacağı) esasen bu düzenlemenin kapsamı içine girdiğinden metinden çıkarılmıştır. 

c) Kanun teklifinin (Cumhuriyet Başsavcılığı) başlıklı 3 ncü bölümü, savcılık mesleğinin taşıdığı 
özellikler göz önünde bulundurularak yeniden tedvin olunmuştur. 45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu 
Kanununun 100 ncü maddesiyle 1221 sayılı Kanunun değişik 2 nci maddesinin tadili yoliyle Başsav
cılık kuruluşuna yeni bir yön verilmiş ve Yargıtay Ceza dairelerine karşılık 7 bölüm kurularak, bu 
bölümlerin Yargıtay daireleri gibi çalışması imkânı sağlanmıştır. 
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Cumhuriyet Başsavcılığı teşkilâtının, Yargıtaym bir cüzü bulunması ve bu itibarla kazai bir görev 

ifa eylemesi sebebiyle 18 nci madde bu görüşün ışı ğı altında yeniden düzenlenerek Cumhuriyet Baş
savcılığı bölümlerinin kuruluş, görev ve çalışmaları gösterilmiştir. 

19 ncu madde esas teklife uygun olarak alınmış, ancak teklifteki 20 nci madde bu maddenin altına 
bir fıkra olarak konulmuş ve Cumhuriyet Başsavcısının fiilî veya hukukî sebep dolayısiyle bulunama
ması halinde Yüce Divana Cumhuriyet İkinci Başsavcılarından en kıdemlisinin vekâlet edeceği hak
kında da bir fıkra eklenmiştir. 

20 nci maddede Cumhuriyet Başsavcılığı Divanı ile Yüksek Savcılar Haysiyet Divanının kuruluş 
ve görevleri tesbit edilmiş ve 21 nci maddede, teklife göre bir değişiklik yapılmamıştır. 

ç) Kanun teklifinin (Yargıtay Yayın Müdürlüğü) başlıklı 4 ncü bölümündeki hükümler, büyük 
bir ihtiyacı karşılaması bakımından aynen kabul edilmiştir. Sadece 24 ncü maddede Yayın Kurulu
nun görev süresinin bir yıl yerine iki yıl olması, bu kurula 4 yerine 2 asil üyenin katılması daha doğ
ru bulunmuş, maddenin ikinci bendine vuzuh verilmiştir. Bundan başka 25 nci maddede, uygulamada 
aksaklık olmaması için Yayın Kurulunun ilke kararında belli edilen kararların Yayın Müdürlüğüne, 
(iki ay) yerine en geç üç ay içinde verilmesi kabul edilmiş ve (merci) kelimesi Türkçeleştirilmiştir. 
26 nci maddedeki 250 bin lira döner sermaye, amaca ulaşılabilmesini sağlamak için 500 bin liraya 
yükseltilmiştir. 27 nci madde sakıncalı görüldüğünden ve esasen aynı amaçla, kanunlarda mevcut di
siplin ve ceza hükümleri uygulanabileceğinden metinden çıkarılmıştır. 

d) Kanun teklifinin 5 nci bölümünün baslığı, muhteva bakımından (çeşitli hükümler) olarak de
ğiştirilmiştir. 

Bu bölümün 28 ve 29 ncu maddeleri, Adalet Şûrasının kurulması bâzı ihtilâflara yol açabilece
ğinden kaldırılmıştır. 30 ncu maddenin numarası 27 olarak değiştirilmiş ve madde metni işin icabı
na daha uygun görülen bir şekle sokulmuştur. 28 nci madde olan 31 nci maddenin ilk iki fıkrası ay
nen kabul edilmiş; 3 ncü fıkra, Yargıtaym iş hacminin sonucu olarak ihtiyaçlarına cevap veren bir 
hüküm haline getirilmiş ve 4 ncü fıkra ilâve edilmiştir. 32 ve 33 ncü maddelere sırasiyle 29 ve 30 nu
maraları verilmiş ve yeni 29 ncu maddede Danıçtay ve Anayasa Mahkemesine ilişkin kanunların ilgili 
hükümlerine paralel bir metin kabul edilmekle beraber madde gerekçesi uygun görülerek metne 5017 
sayılı Kanun da ilâve edilmiştir. 

e) Kanun teklifinin (değiştirilen hükümler) başlıklı 6 nci bölümü kaldırılmış ve bu bölümün Hu
kuk Usulü Muhakemeleri Kanununda değişiklik yapılmasını öngören 34 ncü maddesi, söz konusu de
ğişiklikler lüzumlu bulunmakla beraber, bunun ayrı bir kanunla sağlanması bakımından metinden 
tefrik edilmiş ve tefrik edilen bu maddenin komisyonumuzda bulunan aynı mahiyetteki tekliflerle bir
leştirilerek görüşülmesi ve Genel Kurula şevki tıygun görülmüştür. Bu bölümün 35 nci maddesi ay
nen ve 31 nci madde olarak; 36 nci maddesi, 29 ncu madde hükmünün birinci sınıf savcılara ve bu 
sınıftan sayılan Bakanlık Müsteşarı, Teftiş Kurulu Başkanı ve Genel Müdürlerine de uygulanmasını 
mümkün kılmak amaciyle değiştirilerek ve Yüksek Hâkimler Kurulu asıl ve yedek üyelerinin ödenekleri 
hakkında da bir fıkra eklenerek; 37 nci madde 33 ncü madde yapılmak ve yeni 28 nci maddenin üçüncü 
fıkrası hükmü ile yeni 32 nci maddeye mütenazır hükümlere yer verilmek suretiyle 5 nci bölüme ithal 
edilmişlerdir. Cumhuriyet Başsavcısı, Cumhuriyet ikinci başsavcıları ve Yargıtay Cumhuriyet savcı
ları ile Bakanlık Müsteşarı, Teftiş Kurulu Başkanı ve Genel Müdürleri de birinci derece memurluk 
kadrosu aylığını ve bu aylık tutarının % 60 ı oranında ödeneği alacaklardır. Teklifin 36 nci madde
sinde yapılan değişiklik sebebiyle (3) sayılı cetvel çıkarılmıştır. 

1 ve 2 sayılı cetvellerde Cumhuriyet ikinci başsavcıları, Yargıtay Cumhuriyet savcıları, 
Bakanlık Müsteşarı, Teftiş Kurulu Başkanı, genel müdürleriyle ilgili ilâveler yapılmıştır. 

f) Kanun teklifinin (geçici hükümler) başlığı altındaki geçici 1 nci maddesinin 2 nci fıkrası 
hükmü, 30 ncu maddeye alındığından bu fıkra metinden çıkarılmış ve bunun yerine, yeni 32 nci mad
denin bir icabı olarak yeni bir ikinci fıkra eklenmiştir. Geçici ikinci madde, ilk seçimleri ve 15 nci 
maddenin 2 nci fıkrası gereğince ikinci başkanların yansının seçimini iki yılda bir yenilenmesi-
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ni düzenliyeeek şekilde kaleme alınmış; geçici 3 ncü maddedeki yönetmeliklerin hazırlanarak 
yürürlüğe konması sırası, 3 ay yerine 6 ay olarak kabul olunmuş ve teklifin 34 neü maddesi 
Çıkarıldığından ibununla ilgili geçici 4 ncü madde do tekliften çıkarılmıştır. 

g) Kanun teklifinin (Son hükümler) başlığı altındaki 38, 39, 40 ncı maddelerin numarala
rı da önceki değişiklik teselsül ettirilerek sırası ile 34, 35, 36 olarak tadil edilmiştir. Bunlardan 
yalnız 35 nci maddede yürürlük tarihinin kanunun yayımı tarihi olması, daha doğru görülmüş
tü.*. 

Sonuç olarak teklifin 10, 22 ve 23 ncü maddeleri aynen kabul edilmiş 27, 28, 29, 34 ncü maddele
ri ile geçici 4 ncü maddesi tekliften çıkartılmış vo tay edilen maddeler sebebiyle madde numa-
ralarındaki değişiklikler teselsül ettirilmiş ve ancak raporda tc.tkikatta kolaylığı sağlamak amaciy-
le teklifin aynen kabul edilen 10, 22, 23 ncü maddelerinin karşılığına (Teklifin 10, 22, 23 ncü mad
deleri aynen kabul edilmiştir) şeklindeki ibare yerine bu husus rapora işaret edilmek suretiyle 
madde metinleri aynen komisyonumuzca hazırlanan kanun metnine dercedilmiştir. 

I I I - Komisyonumuzca ayrıca Yargıtay Kanununu teklifinin taşıdığı öne ve sağlıyacağı fay
danın özelliği göz önünde bulundurularak teklifin öncelik ve ivedilikle görüşülmesi uygun gö
rülmüş ve, 

Havalesine uyularak Bütçe ve Plân Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa 
sunulmuştu:'. 

Adalet Komisyonu 
Başkanı 

İstanbul 
/ . H. Tekinel 

Erzincan 
S. Perinçek 

Başkan V. 
Kars 

K. Kaya 
îçel 

M. Arıkan 

Sözcü 
N. Güray 
Kayseri 
A. Araş 

Kâtip 
T. Oğuz 
Tekirdağ 

Bâzı maddelere muhalifim 
T. Kut 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe ve Plân Komisyonu 

Esas No. : 2/676 
Karar No. : 33 

29 . 3 . 1965 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Komisyonumuza havale edilmiş bulunan «istanbul Milletvekili ismail Hakkı Tekinel ve 
166 arkadaşının Yargıtay kanunu teklifi», Adalet Komisyonu raporu ve kanun metni, ilgili Hü
kümet temsilcilerinin de iştirakiyle incelendi ve görüşüldü; 

Adaletin tecellisinde mühim rol oynıyan Yargıtaym 
bulunan Teşkilât Kanunu teklifi komisyonumuzda Adalet 
rak müzakere edildi. 

günün şartlarına göre hazırlanmış 
Komisyonunun değiştirişi esas alma-

Adalet Komisyonu değiştirişinin 1 nci maddesi Yargıtaym kuruluşunu 
mediği gerekçesiyle yeniden tedvin edilmiştir. 

bihakkin ifade et-

2 nci maddesinin 2 nci fıkrasındaki «Hâkimleri» kelimesi daha vazıh olacağı düşüncesiyle 
«Başkan ve üyeleri» şeklinde değiştirilmiş, ve bundan sonra gelecek aynı kelimenin aynı 
şekilde değiştirilmesi prensibine varılmış ve madde fazla kelimelerin çıkartılmasiyle redaksi
yona tabi tutulmuştur. 
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3 ncü maddenin 5 nci fıkrasındaki «Hâkimlerinin» kelimesi prensibe uygun şekilde değiştiril

miştir. 7 nci fıkrada «bu ve öbür» yerine «diğer» kelimesi konmuştur. 
4 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 
5 nci maddenin 3 ncü ve 4 ncü fıkralarındaki «Hâkimleri» kelimeleri «Başkan ve üyeleri» 

şeklinde prensibe uyularak değiştirilmiş ve madde bu değişikliklerle kabul edilmiştir. 
6 nci maddenin 7 nci fıkrasındaki «bu ve öbür kelimeleri» fazla görülerek çıkarılmıştır. 
7 nci maddenin 2 nci bendinden «bir» ve «Yargıtay», 4 ncü bendden «bu ve öbür» keli-

limeleri çıkarılmış «diğer» kelimesini yeri değiştirilmiştir. 
8 nci maddenin 2 nci bendinin disiplin ve kovuşturma işlerine dair olan ilk cümlesi, bu gö

revin Anayasanın 144 ncü maddesi ile Yüksek Hâkimler Kuruluna verildiğinden ve bu se
beple Anayasaya aykırı olduğundan maddeden, aynı maddenin 4 nü bendinden de «bu ve» ile 
«sair» kelimeleri diğer maddelerde olduğu gibi çıkarılmıştır. 

9 ncu madde yukarıda belirtilen Anayasaya aykırılığı gerekçesiyle metinden çıkartılmıştır. 
10 ncu madde, 9 ncu madde çıkartıldığından numarası değiştirilmiş ve 9 ncu madde olarak ay

nen kabul edilmiştir. 

11 nci maddenin 3 ncü fıkrasındaki 2 nci cümle de çıkarılan 9 ncu madde ile ilgili oldu
ğundan çıkarılmış ve 10 ncu madde olarak kabul edilmiştir. 

1.2 nci madde 11 nci madde olarak, 

13 ncü madde 12 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
14 ncü maddede «Hâkim» yerine «Üye» kelimesi konmuş, son cümlediki «bulunanların 

salt çoğunluğu» mühim bir müessese olan Yargıtayda yeterli görülmemiş ve içtihadı birleştir
me toplantılarının çoğunluk olmadığından yapılacak ikinci toplantılarında «üye tam sa
yısının salt çoğunluğu» olması lüzumlu görülerek bu şekilde değiştirilmiş ve 13 madde olarak 
kabul edilmiştir. 

15 nci maddedeki «Hâkimleri» kelimeleri prensibe uygun şekilde değiştirilmiş ve 14 ncü 
madde olarak kabul edilmiştir. 

16 nci maddenin «Hâkimlerinin» kelimesi değiştirilmiş ve aynı maddenin 4 ncü fıkrasın
daki izinler hakkındaki son cümle Hâkimler Kanununa taallûk ettiği cihetle çıkarılarak 
15 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

17 nci maddedeki «Hâkimlerinin» kelimesi değiştirilmiş ve cümledeki «kanun hükümleri çev
resinde» cümleciği fazla görülerek çıkarılmış ve 16 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

18 nci madde 17 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
19 ncu maddenin 2 nci bendi hükmü Anayasanın 147 nci maddesinde zikredildiğinden ha

şiv mahiyetinde görülerek çıkarılmış, mütaakıp fıkraların numaraları da buna göre düzel
tilmiştir. Aynı maddenin 4 ncü fıkrasının son iki kelimesi olan «görev yaparlar» tâbiri «gö
revlidirler» şeklinde değiştirilmiş ve 18 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

20 nci maddenin 2 nci kısmı olan «Yüksek Savcılar Haysiyet Divanı» metni Yüksek Hâ
kimler Kurulu vezaifinden olduğundan çıkarılmış ve 19 ncu madde olarak kabul edilmiştir. 

Tasarının 28 nci maddesi yerine komisyonumuzca bir metin hazırlanmış ve kanun metnin
deki sırasının burası olduğu uygun görüldüğünden 20 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

Tasarının 21 nci maddesi 21 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının 22 nci maddesi 22 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Komisyonumuzca lüzumlu görüldüğünden yeniden hazırlanan bir metin 23 ncü madde olarak 

kabul edilmiştir. 
Tasarının 23 ncü maddesinin 3 ncü bendi haşiv olduğundan maddeden çıkarılmış ve 24 ncü 

madde olarak kabul edilmiştir. 
Tasarının 24 ncü maddesinin 3 ncü bendindeki «23» madde numaraları değiştiğinden «24» 

olarak değiştirilmiş ve madde 25 nci madde olarak kabul edilmiştir. 
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25 nci madde metninde bulunan «yerlerince» kelimesi muğlâk görüldüğünden «organla

rınca» ve «yerlere» kelimesi yerine de «organlara» kelimeleri konmuş, 26 nci madde olarak ka
bul edilmiştir. 

26 nci maddenin 2 nci ve 3 ncü fıkraları işlerin daha iyi' görülebilmesini teminen yeniden ka
leme alınmış ve 27 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

27 nci ımadde hükmü memleketimizde bir kanun hükmü kadar uyulan bir teamül haline gel
diğinden fazla görülerek metinden çıkarılmıştır. 

28 nci madde daha evvel belirtildiği üzere değişik şekilde 20 nci madde olarak kabul edildi
ğinden sıradan çıkarılmıştır. 

Tasarının 29 ncu maddesi yeniden tedvin edilerek 28 nci madde olarak kabul edilmiştir. 
Komisyonumuzda hâkimler arasında bir tefrik yapılması uygun görülmemiş, halen 3 sayılı 

cetvelde yazılı halen alman ödenekler 'kaldırılmış, bunlar 4 sayılı cetvelde bilumum hâkim ve 
savcılarla birlikte yeniden görsterilmiş ve artırılan ödenek miktarları belirtilmiştir. Bu durum 
ve tasarının 29 ncu maddesinin 2 nci fıkrasında belirtilen aylıklara göre alınacak ödenek hususu 
birlikte tedvin edilmiş ve 29 ncu madde olarak kabul edilmiştir. 

30 ncu madde aynen ve 30 ncu madde olarak, 
31 nci madde de 31 nci madde olarak aynen kabul edilmişlerdir. 
32 nci madde hükmü 28 nci madde ile halledilmiş bulunmakla metinden çıkartılmıştır. 
33 ncü maddenin birinci fıkrasının son cümlesi haşiv görüldüğünden metinden çıkarılmış ve 

32 nci madde olarak kabul edilmiştir. 
Geçici 1 nci maddede «hâkimlerinin» kelimesi değiştirilerek kabul edilmiştir. 
Geçici 2 nci ve 3 ncü maddeler aynen kabul edilmiştir. 
34 ncü madde maddeye 45 sayrılı Kanunun 62 nci maddesi ilâve edilerek Yüksek Hâkimler Ku

rulu üyelerinin ödeneklerine dair olan hükmün mükerrer olmaması sağlanmış ve 33 ncü madde 
olarak kabul edilmiştir. 

35 nci madde teamüle uyularak bu kanun hükümleri yayımını takibeden ay başından itibaren 
yürürlüğe girer şeklinde değiştirilmiş ve 34 ncü madde olarak kabul edilmiştir. 

36 nci yürütme maddesi 35 nci madde olarak aynen kabul olunmuştur. 
Komisyonumuzda yapılan müzakereler esnasında 357 sayılı Kanunun «Askerî Yargıtay Başka

nı, İkinci Başkanı, Daire Başkanları ve ve üyeleriyle Askerî Yargıtay Başsavcısı, Millî Savunma 
Bakanlığı Askerî Adalet İşleri Başkanı, Askerî Adalet Teftiş Kurulu Başkanı ve Genelkurmay 
Adlî Müşavirine aynı kanun hükümlerine göre Yargıtay Başkan ve üyelerine verilen ödenek mik-
tarmca ödenek verilir» şeklindeki 18 nci maddesi hükmünün mer'i olduğu ve mezkûr kişilerin bu 
kanunla getirilen haklardan istifade edecekleri belirtilmiştir. 

İhtiyacın zaruretine binaen hazırlanmış bulunan kanun teklifi öeneelik ve ivedilikle görüşül
mek ve Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Aydın 

/. Sezgin 

Adana 
Muhalefet şerhim ilişiktir 

K. Sarıibrahimoğlu 

Aydın 
0. Apaydın 

* 
ı 

Başkanvekili 
Gümüşane 

N. Küçüker 

Ankara 
/. Seçkin 

Balıkesir 
Muhalifim 

A. A. Bolak 

Bu Rapor Sözcüsü 
Diyarbakır 

9 ncu maddenin tekliften 
çıkarılmasına muhalifim 

H. Güldoğan 

Ankara 
M. Ete 

Bilecik 
Ş. Binay 

İmzada bulunamadı 

Kâtip 
Nevşehir 

Söz hakkım mahfuzdur 
A. B. Numanoğlu 

Artvin 
S. 0. Avcı 

imzada bulunamadı 

Bursa 
A. Tiirkel 
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Çanakkale 
Ş. İnan 

Erzurum 
Söz hakkım mahfuz bâzı 

maddelere muhalifim 
N. Diler 

Kars 
Muhalefet şerhim ilişiktir 

K. Okyay 
Mardin 

Bâzı maddelere muhalifim 
E. K. Aybar 

Sakarya 
M. Gürer 

Çorum 
P. Küreli 

İmzada bulunamadı 
Giresun 

/. E. Ktlıçoğlu 

Konya 
C. Yûmaz 

Mardin 
Ş. Aysan 

imzada bulunamadı 

Erzincan 
//. Atabeyli 

İstanbul 
M. Güven 

Konya 
Söz hakkım saklıdır 

R. özal 
Rize 

E. Y. Akçal 

Trabzon 
A. Ş. Ağanoğlu 

İmzada bulunamadı 

Muhalefet Şerhi 

Erzurum 
Muhalefet şerhim ilişiktir 

A. Şenyurt 
İzmir 

İV. Kür§ad 

Manisa 
H. Kubat 

İmzada bulunamadı 
Sakarya 

N. Bayar 
İmzada bulunamadı 

Trabzon 
E. Dikmen 

Anayasanın 139 ncu maddesinin 3 ncü bendi «Yargıtayın 'kuruluşu, işleyişi, başkan ve üyeleri
nin ve diğer mensuplarının nitelikleri kanunla düzenlenir» demektedir. Şu hale göre bu madde 
teşkilât kanununun tanzim edeceği hususları tahdiden tadadetmiştir. Âmir bir hüküm olan bu 
hükmün dışına çıkılarak kanuna başka müesseseleri ithal etmek caiz değildir. 

Kaldı ki, Anayasanın 134 ncü inaddesi «Hâkimlerin nitelikleri, atanmaları, hakları ve ödevle
ri aylık ve ödenekleri... mahkemelerin bağımsızlığı üzerine göre, kanunla düzenlenir» demek sure
tiyle aylık ve ödenek mevzuunun hâkimler kanununda yer almasını öngörmüştür. Nitekim halen 
Adalet Komisyonunda 2 yıldır yatmakta olan Hâkimler ve Savcılar kanunu tasarısında aylık 
ve ödenek mevzuları ele alınmıştır. 

Şu iki hükmün lâfzı ve ruhu ile Yargıtay teşkilât kanunu içinde ödenek ve aylık mevzuunun 
ele alınmasına mânidir. Komisyon, kabul ettiği ayhk ve ödenekleri tanzim eden hükümlerle Ana
yasayı ihlâl etmiştir. 

Bu ve Millet Meclisi Genel Kurulunda arz edeceğim sebeplerle bir kısım hükümlere muhalifim. 
Adana 

Kemal Sarıibrahimoğlu 

Muhalefet Şerhi 

Anayasanın 139 ncu maddesinin 3 ncü fıkrası Yargıtay teşkilât kanunun prensip olarak bu ku
rulun ne şekilde tesis edileceği ve işliyeceğine dair hükümler vaz'ını âmir olduğu halde Anayasanın 
kasdettiği bu mânanın dışında bir düşünce ile yine Anayasanın 134 ncü maddesine göre bir ayrı ka
nunla tanzimi öngörülen hâkimlerin nitelikleri, atanmaları ve ödevleri, aylık ve ödenekleri ve sair 
hususlara ait hükümlerin bu teklifle birlikte vazedilmiş olması ve keza yargı hakkının ve bağım
sızlığın bir icabı olarak bu hakkı kullanan şahısların hak, vazife, mesuliyet ve ödeneklerinin ayrı 
bir kanunla düzenlenmesi icabeden hâkimlerle birlikte icrada ödev almış bulunan vazifelilere ezcüm
le Adalet Bakanlığı Müsteşar ve Umum Müdürlerine ilişik özlük haklarına, ödeneklerine de bu 
kanun teklifinde yer verilmiş olması yukarıda arzetmiş olduğumuz gibi Anayasanın kasdettiği mâ
nayı aşkın bir tasarruf olduğu cihetle teklife muhalifiz. 

Kars Erzurum 
K. Okyay A. Şenyurt 
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(İstanbul Milletvekili t Hakkı Tekinel ve 166 

arkadaşının teklifi) 

YARGITAY KANUN TEKLİFİ 

BÎRÎNCÎ BÖLÜM 

Kuruluş ve görevler 

Kuruluşu ve yeri 

MADDE 1. — Yargıtay bir Birinci Başkan 
ile lüzumu kadar ikinci Başkan ve Yargıtay 
üyesinden kurulur. 

Yargıtayda ayrıca yeteri kadar raportör 
de bulunur. 

Yargıtaym kuruluşu, bu kanunda yazılı Bi
rinci Başkanlık, daireler ve kurullara ayrılır. 

Yargıtay Ankara'da bulunur. 

Görevleri 

MADDE 2. — Yargıtaym görevleri şunlar
dır : 

1. Adliye mahkemelerinden verilen ve 
aleyhlerinde temyiz yoluna başvurulan karar
ları. adaleti gerçekleştirmek ve memlekette ka
nunların uygulanmasında birliği sağlamak ama-
ciyle inceleyip, karara bağlamak, 

2. Yargıtay Başkan ve üyeleri ile hukukça 
onlar durumunda bulunan diğer kimseler aley
hindeki görevden doğan tazminat dâvaları ile 
şahsi suçlarına ilişkin ceza dâvalarına ve Yar
gıtay ikinci başsavcıları ile Yargıtay savcıları 
aleyhindeki görevden doğan tazminat dâvaları 
ile şahsi suçlarına ve görevden doğan veya gö
rev sırasında işledikleri suçlara ilişkin bütün 
ceza dâvalarına ve kanunlarda gösterilen di
ğer dâvalara ilk ve son derece mahkemesi ola
rak bakmak, 

.3. Bu ve diğer kanunlarla verilen sair gö
revleri yapmak. 

Birinci Başkanlık 

MADDE 3. - - Birinci Başkanlıkta Birinci 
Başkandan ıbaşka, biri hukuk diğeri ceza genel 
kuruluna başkanlık ve yönetim işlerinde Birinci 
Başkana yardım ve gerektiğinde kıdem sıra
cına göre ona vekillik etmek üzere iki İkinci 
Başkan bulunur. Bunlar da yoksa Birinci Baş
kana, en kıdemli daire başkanı vekillik eder. 

Birinci Başkanın görevleri şunlardır: 
1. Yargıtayı temsil etmek, 
2. Yargıtaym genel yönetimini ve başka

nı bulunduğu kurulların işlerini yürütmek, yö
netim kurulu kararlarını uygulamak, 

3. Yargıtay memur ve hizmetlilerini de
netlemek ve denetletmek, 

4. Bu ve diğer kanunlarla verilen sair gö
revleri yapmak. 

Daireler 

MADDE 4. — Yargıtaym onsekiz dairesi 
vardıı*. 

Her dairede başkanlık yapmak üzere bir ikin
ci başkan ile yeteri kadar Yargıtay üyesi bu-
lunu-\ 

Daire başkanına, gerektiğinde kıdemli üye 
vekillik eder. 

Hukuk ve ceza genel kurulları 

MADDE 5. — Hukuk genel kurulu, hukuk 
daireleri; ceza genel kurulu, ceza daireleri baş
kan ve üyelerinin katılmasiyle kurulur. 

Hukuk ve ceza genel kurullarının her birine 
bu amaçla seçilen ve 3 ncü maddede gösterilen 
İkinci Başkanlar başkanlık eder. 

Hukuk ve ceza genel kurulları başkanlarına, 
gerektiğinde ilgili genel kurula dâhil en kıdem
li daire başkanı vekillik eder. 

İcra ve İflâs Kanununun ceza hükümlerinin 
uygulanmasına ilişkin daire kararlarının ceza 
genel kurulunda incelenmesi sırasında bu kuru
la, görevli dairenin başkan ve üyeleri de katılır. 

3 ncü maddenin 2 nci bendinde gösterilen 
Yargıtay hâkimleri ile hukukça onlar duru
munda bulunan kimselere ait dâvaları ilk de
rece mahkemesi sıfatiyle görmek ve aynı benci
de yazılı diğer dâvalar hakkında Yargıtay dai
relerince verilecek kararların temyizen incele
mesini yapmak, ilgili Hukuk ve Ceza Genel Ku
ruluna aittir. 

Biiyi'ık Genel Kurul 

MADDE 6. — Yargıtay Büyük Genel Kuru
lu, Birinci Başkanın başkanlığında Yargıtaym 
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bütün ikinci başkanları ile üyelerinden meyda
na gelir. 

Bu kurulun görevleri şunlardır : 
1. Yargıtay Birinci başkanı ile ikinci baş

kanlarını ve bu kanunda gösterilen Yargıtay 
kurullarının üyelerini seçmek, 

2. Anayasa Mahkemesi ile Yüksek Hâkim
ler Kuruluna kanunlarında belli edilen sayıda 
asıl. üye ve yedek üye seçmek, 

3. Cumhuriyet Başsavcısını seçmek. 
4. Yargıtaym varlık ve görevlerini ilgilen

diren alanlarda Anayasanın 149 ncu maddesi 
uyarınca Anayasa Mahkemesine iptal dâvası 
açılmasına karar vermek, 

5. Yargıtay Yönetmeliklerini yapmak veya 
değiştirmek, 

6. îkinci başkanların başkanlık edecekleri 
daireleri belli etmek, gerekirse yerlerini değiş
tirmek, 

7. Hukuk ve Ceza Genel Kurullarının, ilk 
derece mahkemesi olarak verdikleri kararların 
temyiz incelemesini duruşmasız yapmak. 

8. Bu ve diğer kanunlarla verilen sair gö
revleri yerine getirmek. 

Başkanlar Kurulu 

MADDE 7. — Başkanlar Kurulu, Birinci 
Başkanın başkanlığında ikinci başkanlardan ku
rulur. 

Bu kurulun görevleri şunlardır : 
1. Yargıtay Daireleri Görev Yönetmeliğini 

ve bunda yapılacak değişiklikleri Genel Kurula 
teklif etmek, 

2. Görev Yönetmeliğinin uygulanmasından 
dolayı daireler arasında çıkacak uyuşmazlıkları 
çözmek, 

3. Bu ve diğer kanunlarla verilen sair gö
revleri yapmak. 

Yönetim Kurulu 

MADDE 8. — Yargıtay Yönetim Kurulu, 
Birinci Başkanın başkanlığında Büyük Genel 
Kurul tarafından kendi içinden ad çekme yolu 
•ile bir adlî yıl için seçilecek 6 asıl ve 3 yedek 
üyeden kurulur. 

Bu kurulun görevleri şunlardır : 
1. Yargıtay tç Yönetmeliğini ve bunda ya

pılacak değişiklikleri Büyük Genel Kurula tek
lif etmek, 

2. Yargıtaya yeni gelen her üyenin arzusu
nu, yetişme alanını ve ihtiyacı göz önünde bu
lundurarak çalışacağı daireyi belli etmek ve 
kesin zaruret halinde bir üyenin dairesini de
ğiştirmek, 

3. Raportörlerin çalışacakları yeri tesbit ve 
gerektiğinde değiştirmek, 

4. Yargıtay başkâtip, başkâtip yardımcısı, 
memur ve kâtipleriyle hizmetlileri hakkında 
atama, yükselme ve disiplin kararları almak ve 
lüzumu halinde Yargıtay kuruluşu içinde yer
lerini değiştirmek, işten elçektirmek ve işten çı
karmak, 

5. Bu ve diğer kanunlarla verilen sair işleri 
yapmak. 

Haysiyet Divanı 

MADDE 9. — Yargıtay Haysiyet Divanı, 
Birinci Başkanın başkanlığında her dairenin 
başkan ve üyeleri arasından adçekme ile bir 
adlî yıl süresi için seçilecek ikişer asıl, birer 
yedek üyeden kurulur. 

Bu kurul, Yargıtay Başkanı ve üyeleri hak
kında disiplin işlemi uygular. 

Kalemler 

MADDE 10. — Yargıtay Birinci Başkanlığı 
ile Yargıtay dairelerinde birer kalem kurulur. 

Kalemlerde gerektiği kadar başkâtip, başkâtip 
yardımcısı, ımemur ve kâtip ile mübaşir bulunur. 

ÎKlNCÎ BÖLÜM 

Görevlerin yapılması ve yetkilerin kullanılması 

Toplantı ve kararlar 

MADDE 11. — Yargıtay daireleri ile kurul
ları, oylamaya katılabilecek kimselerin hepsinin 
hazır bulunması veya bu kanunla belli edilen ço
ğunluğun meydana gelmesi halinde toplantıya 
başlar. 

Görüşmeler gizli olur, seçimler gizli oyla yapı
lır. 

Daire ve kurullarda kararlar, çoğunlukla alı
nır. Haysiyet Divanı kararlarında, üçte iki çoğun
luk şarttır. Bu kanunda yazılı özel hükümler 
saklıdır. 
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İçtihadı birleştirme kararlan 

MADDE 12. — Yargıtayın bir dairesi, huku
kî bir meselede kendisinin yerleşmiş, bir içtihadın
dan veya mensubolduğu Genel Kurulun yahut ay
nı Genel Kurula dâhil diğer bir dairenin yerleş
miş, içtihadından ayrılmak ister veya aynı Genel 
Kurula mensup iki dairenin veya bir daire ile 
dâhil olduğu Genel Kurulun kararları arasında 
uyuşmazlık bulunursa, bu konudaki içtihatların 
birleştirilmesi, ilgili hukuk veya Ceza Genel Ku
ruluna aittir. 

Hukuk veya Ceza Genel Kuruluna dâhil bir 
daire, hukukî bir meselede, diğer genel kurulun 
veya o genel kurulun bir dairesinin yerleş
miş bir içtihadından ayrılmak ister veya ayrı ge
nel kurullara mensup iki dairenin veya bun
lardan biri ile diğer genel kurulun yahut da 
genel kurulların kararları arasında uyuşmazlık 
bulunursa, bu konudaki içtihatların birleştirilme
si, Yargıtay Büyük Genel Kuruluna aittir. 

Birinci ve ikinci fıkralarda yazılı içtihadı bir
leştirme kararlarının değiştirilmesine veya kaldı
rılmasına, o kararı veren Genel Kurul yetkilidir. 

içtihadı birleştirme kararları, emsali hukukî 
meselelerde bütün mahkemeleri bağlar. 

İçtihatların birleştirilmesini istemek 

MADDE 13. — İçtihatların birleştirilmesini 
veya böyle bir kararın değiştirilmesini yahut kal
dırılmasını, doğrudan doğruya veya Yargıtay 
daire ve kurullarının veya en az beş Genel 
Kurul üyesinin yahut da Cumhuriyet Başsavcısı
nın gerekçe göstererek yazılı başvurması üzerine 
Birinci Başkan ister. 

Ancak diğer merci veya kişilerin başvurması 
halinde içtihatların birleştirilmesi yoluna gitme
nin gerekip gerekmediğini Yargıtay Yönetim Ku
rulu takdir eder. 

İçtihadı birleştirme konusu, kanunlara göre 
Cumhuriyet Savcılarının görevlerine giren işlerle 
ilgili ise, Cumhuriyet Başsavcısının yazılı düşün
cesi alınır. 

Toplantı ye karar çoğunluğu 

MADDE 14. — Daireler, yargı işlerinde bir 
başkan ve dört üyenin katılmasiyle; Hukuk ve Ce
za Genel Kurulları ile Yargıtay Büyük Genel Ku
rulu, ilgili genel kurula katılacak dairelerin her 

birinin hâkim sayısı beş itibar edilerek toplamı
nın çoğunluğu ile toplanır ve oy çokluğu ile ka
rar verirler. 

Şu kadar ki, içtihatların birleştirilmesi için 
genel kurullarda yapılacak toplantılarda, birin
ci fıkra gereğince bulunacak sayılara göre üçte 
iki çoğunluğun hazır olması ve kararların mev
cudun üçte iki çoğunluğu ile alınması şarttır. Ay
nı günde yapılan iki oylamada karar çoğunluğu 
sağlanamazsa, toplantı bir hafta sonraya bırakı
lır ve bu toplantıda da karar yeter sayısı elde 
edilemezse salt çoğunlukla karar verilir. 

Başkanların ve Cumhuriyet Başsavcısının 
seçimi 

MADDE 15. — Yargıtay Büyük Genel Ku
rulu, Birinci Başkan ile Hukuk ve Ceza genel 
kurullarına ve dairelere başkanlık edecek İkinci 
Başkanları Yargıtay hâkimleri arasından, Cum
huriyet Başsavcısını Yargıtay hâkimleri ile bi
rinci sınıf savcılar arasından seçer. 

Yargıtay başkanlarının görev süresi, dört yıl 
devam eder. Seçimler Temmuz ayının ilk haftası 
içinde yapılır. Seçilenler, aynı yıl adlî tatil so
nunda göreve başlarlar. 

Birinci fıkra gereğince seçilenlerin yerlerinin 
her hangi bir sebeple açılması halinde, onbeş gün 
içinde yeni seçim yapılır. Bu suretle Yargıtay 
başkanlıklarından birine seçilen kimse, dört yılın 
geri kalan süresini tamamlar. Görev süresinin 
bitmesine üç aydan az süre kalan Başkanlık için 
yeni seçim yapılmaz. 

Adlî tatil işleri 

MADDE 16. — Yargıtayda her adlî tatil için 
biri hukuk, diğeri ceza ve işleri için iki nöbet
çi daire kurulur. 

Nöbetçi daireleri teşkil edecek başkan ve üye
ler ile nöbetçi kalacak raportör ve diğer görevli
ler, Yönetim Kurulu kararı ile belli edilir. 

İkinci başkanlarla üyelerin nöbetlerinin dü
zenlenmesinde kendinden sonrakiler nöbet tutma
dıkça tekrar nöbetçi bırakmamak ve kıdemliden 
daha kıdemsize doğru nöbeti sıraya koymak esaslı 
ve mümkün oldukça ilgililerin arzuları ile tatil iş
lerinin niteliği göz önünde bulundurulur. 
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Yargıtay îç Yönetmeliği 

MADDE 17. — Yargıtay Başkan ve üyeleri
nin görev ve yetkileri ile bunları nasıl kullana
cakları, daire ve kurulların çalışma usulleri, se
çimlerin yönetimi, tutulacak defterler, kullanıla
cak basılı kâğıtlar, raportör ve memurların gö
rev ve sorumlulukları, Yargıtay îç Yönetmeliği 
ile düzenlenir. 

Yargıtaym iç düzenini ve bu kanunun Yargı-
taya ilişkin hükümlerinin uygulanmasını iç Yö
netmelik sağlar. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Cumhuriyet Başsavcılığı 

Kuruluş ve görevleri 

MADDE 18. — Yargıtay nezdinde bir Cum
huriyet Başsavcılığı bulunur. 

Cumhuriyet Başsavcılığı, bir Cumhuriyet Baş
savcısı ile lüzumu kadar Cumhuriyet İkinci Baş
savcısı ve Yargıtay Cumhuriyet Savcısından ku
rulur. 

Cumhuriyet Başsavcılığında, ayrıca yeteri ka
dar Cumhuriyet Başsavcı Yardımcısı da bulunur. 

Cumhuriyet Başsavcılığının yedi bölümü 
vardır. Bölümlerde başkanlık görevi, bir Cumhu
riyet İkinci Başsavcısı tarafından yapılır. Bölüm
lerde yeteri kadar Yargıtay Cumhuriyet Savcısı 
ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Yardımcısı bu
lunur. 

Bölümler kararlarını, bölüm başkanının baş
kanlığında dört Yargıtay Cumhuriyet Savcısının 
katılmasiyle verirler. 

Cumhuriyet Başsavcılığı görevlerinin nasıl ifa 
edileceği ve bölümlerin iş taksimi, Cumhuriyet 
Başsavcısının Başkanlığında Cumhuriyet İkinci 
Başsavcıları tarafından hazırlanıp Adalet Baka
nı tarafından kabul edilecek Cumhuriyet Başsav
cılığı Görev ve İş Bölümü Yönetmeliği ile düzen
lenir. 

Cumhuriyet ikinci Başsavcılarının başkanlık 
edecekleri ve Yargıtay Cumhuriyet Savcılarının 
görevlendirecekleri bölümlerin tâyini ve değişti
rilmesi, Cumhuriyet Başsavcısının yazılı düşünce
si alındıktan sonra Adalet Bakanı tarafından ya
pılır. 

Cumhuriyet Başsavcısının görevleri 

MADDE 19. — Cumhuriyet Başsavcısının gö
revleri şunlardır : 

1. Cumhuriyet Başsavcılığını temsil etmek, 
2. Anayasa Mahkemesinde savcılık görevini 

yapmak, 
3. Yargıtay Genel Kurullarının içtihadı bir

leştirme görüşmelerinde Cumhuriyet Başsavcılı
ğının yazılı düşüncesini açıklamak, 

4. Cumhuriyet Başsavcılığı memur ve hiz
metlilerini denetlemek veya denetletmek, 

5. Cumhuriyet Başsavcılığının genel yönetim 
işlerini ve Yönetim Kurulu kararlarını yürütmek, 

6. Bu ve diğer kanunlarla verilen sair gö
revleri yapmak. 

Cumhuriyet Başsavcısı bulunmadığı zaman, 
kendisine en kıdemli Cumhuriyet İkinci Başsav
cısı vekillik eder. Kanunlarda yazılı özel hü
kümler saklıdır. 

Cumhuriyet Başsavcısı, bölümlerim görevle
ri ile ilgili ve içtihada ilişkin konularda ilgili 
bölüm başkanından bölümün görüşünü belirten 
yazılı düşünce bildirilmesini istiyebilir. 

Cumhuriyet Başsavcılığı Genel Kurulu ve Yöne
tim Kurulu 

MADDE 20. — Cumhuriyet Başsavcılığı 
Genel Kurulu, Cumhuriyet Başsavcısının baş
kanlığında, Cumhuriyet İkinci Başsavcıları ile 
Yargıtay Cumhuriyet savcılarından; Cumhuri
yet Başsavcılığı Yönetim Kurulu, Cumhuriyet 
Başsavcısının başkanlığında, Genel Kurul tara
fından kendi içinden adçekme yolu ile bir adlî 
yıl için seçilecek altı asıl ve üç yedek üye
den kurulur. Genel Kurul, üçte iki çoğunlukla; 
Yönetim Kurulu, üye tamsayısı ile toplanır ve 
çoğunlukla karar verirler. 

Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır : 
1. Cumhuriyet Başsavcılığı ve bölümlerin 

kalem işlerinin düzenlenmesini sağlıyan Cum
huriyet Başsavcılığı Içyönetmediğinii ve bunda 
yapılacak değişiklikleri Genel Kurula teklif et
mek, 

2. Cumhuriyet Başsavcı Yardımcılarının 
çalışacakları yeri tesbit ve gerektiğinde değiş
tirmek, 

3. Cumhuriyet Başsavcılığı başkâtip, baş
kâtip yardımcısı, memur ve kâtipleriyle hiz-
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metlileri hakkında atama, yükseltme ve disip
lin kararlan almak ve lüzumu halinde Cumhu
riyet Başsavcılığı içinde yerkrini değiştirmek, 
işten el çektirmek ve işten çıkarmak, 

4. Bu ve diğer kanunlarla verilen sair iş
leri yapmak. 

Kalemler 

MADDE 21. — Cumhuriyet Başsavcılığı ile 
bölümlerinde birer kalem kurulur. 

Kalemlerde, gerektiği kadar başkâtip, başkâ
tip yardımcısı, memur ve kâtip bulunur. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Yargıtay yayın Müdürlüğü 

Kuruluşu 

MADDE 22. — Yargıtay Yayın Müdürlüğü, 
Yargıtay kuruluşu içinde birinci başkanlığa 
bağlı olmak üzere, bir Müdürün yönetiminde 
lüzumu kadar üyeden kurulur. 

Yargıtay Yayın Müdürü ve üyeler, görev
leri Ankara'da bulunan hâkimlik ve savcılık 
mesleki mensupları ve bu mesleklerden sayılan 
hizmetlerde bulunan kimseler arasından, kendi 
muvafakatları ve Yargıtay Yayın Kurulunun 
teklifi üzerine, sınıfına göre Yüksek Hâkimler 
Kurulu veya Adalet Bakanlığı tarafından gö
revlendirilir ve ilgilinin başvurması veya lüzu
mu halinde aynı usule uyularak esas görevleri
ne iade edilir. 

Yargıtay Yayın Müdürlüğü emrinde bir bü
ro bulunur. 

Görevleri 

MADDE 23. — Yargıtay Yayın Müdürlüğü
nün görevleri şunlardır : 

1. Yargıtay Daıire, Genel Kurul ve içtiha
dı Birleştirm'e kararlarını, ilgili oldukları ka
nun, tüzük ve yönetmelik maddelerine göre 
özetliyerek tasnif ettikten sonra kararları ve 
özetli fihristlerini yayınlamak, 

2. Yargı organları ile bunlara yardımcı 
mercilere lüzumlu kanun, tüzük ve yönetmelik
lerle bunlarda yapılan değişiklikleri ve Türk 
hukukunun tekâmülüne faydalı olacak nitelik
teki telif ve tercüme eserleri ve yabancı mah

keme içtihatlarının tercümelerini yayınlamak, 
bu amaçla yabancı dilde yayınlanan eser ve ka
rarları tercüme ettirmek. 

3. Yukarıki bendlerde yazılı görevlerin 
yerine getirilmesi için her türlü faaliyetlerde 
bulunmak ve gerekli hukukî işlemleri yapmak, 

4. Yargıtay kütüphanesini kurmak ve yö
netmek, 

5. Yargıtay içtihatları arasında göreceği 
aykırılıkları, bir raporla ve ilgili kararların ör
neklerini de eklemek 'suretiyle Yargıtay Yayın 
Kuruluna bildirmek. 

Yayın müdürlüğü, görevlerinin yapılmasın
da, Yargıtay Yaym Kurulunun kendi yetkilerine 
dayanarak verdiği kararlarla bağlıdır. 

Yargıtay Yayın Kurulu 

MADDE 24. — Yargıtay Yaym Kurulu, Bi
rinci Başkanın başkanlığında, Yargıtay Büyük 
Genel Kurulu tarafından kendi içinden bir adlî 
yıl için seçeceği dört asıl ve iki yedek üyeden 
kurulur. 

Bu kurulun görevleri şunlardır: 
1. Yargı içtihatlarının yayınlanması ile il

gili ilke kararları vermek, 
2. Gerektiğinde Yargıtay içtihatlarının bir

leştirilmesi yoluna başvurmak, 
3. 23 ncü maddenin ikinci bendi gereğince 

yayınlanmasında fayda umulan mevzuat, telif 
ve tercüme eserlerle, bu amaçla tercüme ettiri
lecek eser ve kararları tesbit etmek, 

4. Adalet Bakanlığına bildirilmek üzere 
Yargıtay Kütüpancsine alınacak yerli ve yaban
cı her nevi eserlerle dergi ve gazeteleri karar
laştırmak, 

5. Yargıtay Yayın Müdürlüğünün genel de
netimini yapmak. 

Karar örneklerinin verilmesi 

MADDE 25. — Yarg^ay Birinci Başkanlığı 
kaleminin âmiri olan başkâtip, Genel Kurul ve 
içtihadı birleştirme kararlarının örneklerini; 
Yargıtay dairelerinin kalem âmiri olan başkâ
tipleri, kendi dairelerinin karar örneklerini, ka
rarların verildiği tarihten itibaren en geç iki 
ay içinde Yaym Müdürlüğüne vermekle ödevli
dirler. Başkâtipler bu ödevlerinden dolayı da 
Yargıtaym yetkili mercilerince denetime tabi 
tutulur. 
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Yargıtay Yaym Müdürlüğü, birinci fıkra 
hükmüne aykırı hareket eden ilgilileri, gerekli 
kovuşturma yapılmak üzere yetkili mercilere 
bildirir. 

Döner sermaye 

MADDE 26. - Yargıtay Yayın Müdürlüğü 
görevlerinin yerine getirilebilmesi amacı ile 
Yayın Müdürlüğü emrine Adalet Bakanlığı 
bütçesinde «Yargıtay yayınları döner sermaye
si» adı altında ikiyüzelli bin lira döner serma
ye verilir. 

Döner sermaye hesap ve işlemleri, Adalet 
Bakanlığının denetimine bağlıdır. Maliye Ba
kanlığının denetim hakkı saklıdır. 

Döner sermaye ile yapılacak yayınlarn fi
yatlarının hesaplanması; bayiler için yapılacak 
iskonto miktarı; safi kârdan sermayenin Hazi
neye ödenmesi, % 50 den aşağı olmamak üzere 
döner sermayeye yapılacak ilâve ve Hazineye ve
rilecek gelir oranları ile döner sermayenin işletil
mesine, hesap usullerine, alım ve satım işlemlerine 
ilişkin esaslar, Yargıtay Yaym Kurulunun düşün
cesi alındıktan sonra Adalet ve Maliye bakanlık
larınca müştereken yapılacak Yargıtay Yayınları 
Döner Sermayesi Yönetmeliği ile düzenlenir. 

İçtihatların başkaları tarafından yayınlanması 

MADDE 27. — Yargıtay Yaym Müdürü ve 
üyelerinin ve bu müdürlük emrindeki büro 
mensuplarının ve Yargıtay ile diğer mahkeme
ler ve bütün savcılıklardaki görevlilerin, Yar
gıtay kararlarını bu bölüm hükümleri gereğin
ce yayınlanmasından önce doğrudan doğruya 
veya muvazaalı şekillerle kısmen veya tamamen 
veya özet halinde yayınlanmaları veyahut bu 
suretlerle yaynlanma amacı ile başkalarına 
vermeleri halinde, bunların tabi oldukları ka
nunlarda yazılı disiplin cezaları ile sıra gözetil
meksizin cezalandırılırlar. 

Yargıtay Yaym Müdürlüğünün ayrıca taz
minat dâvası açmak hakkı saklıdır. 

BEŞÎNCt BÖLÜM 

özel hükümler 

Adalet Şûrası 

MADDE 28. - Adalet Şûrası, Yargıtay Bi-

29 — 
rinci Başkanının başkanlığında ondört üyeden 
kurulur. 

Danıştay, Askerî Yargıtay ve Yüksek Hâ
kimler Kurulu başkanları ve Cumhuriyet Baş
savcısı ile üç asıl, iki yedek üye Yargıtay, iki 
asıl bir yedek üye Danıştay, bir asıl bir yedek 
üye Yüksek Hâkimler Kurulu Genel kurulları, 
birer asıl ve birer yedek üye x\nkara ve istan
bul Hukuk fakülteleri profesörler kurulları ta
rafından her adlî yıl için üye tamsaydarnrn 
salt çoğunluğu ve gizli oyla kendi aralarından 
seçilerek Adalet Şûrasma katılırlar. Türkiye 
Avukatlar Birliği ve Türkiye Noterler Birliği 
kanunla kuruluncaya kadar Ankara Barosu 
Başkanı ile en kıdemli Ankara Noteri, Şûranın 
asıl üyeliğini yaparlar. Bunların engeli halin
de yerlerine baro başkanvekili ile kıdem sara
sında sonra gelen noter, yedek üye olarak Şûra
ya katılırlar. 

Adalet Şûrası, gerektiği zaman Yargtayda 
toplanır ve kararlarını, oy çokluğu ile verir. 

Adalet Şûrası, görevlerine giren alanlarda, 
bütün makam ve mercilerden gerekli gördüğü 
bilgilerin verilmesini istiyebilir. 

Başkan ve üyelere verilecek ücretler Ada
let Şûrasının teklifi üzerine Bakanlar Kurulun
ca belirtilecek esas ve miktarlara göre ödenir. 

Adalet Şûrasının görevleri 

MADDE 29. — Adalet Şûrasının görevleri 
şunlardır: 

1. Türk Milleti adına yargı yetkisini kul
lanan mahkemelerin varlık ve görevlerini ilgi
lendiren kanun tasarıları ile yürütme organı ta
rafından lüzum görülen diğer kanun tasarıları 
hakkında mütalâa beyan etmek, 

2. Adalet cihazının ihtiyaçlarına ve mem
lekette adaletin sağlanması için alınması gere
ken tedbirlere ilişkin tavsiyelerini her yıl bir 
rapor halinde yürütme organına bildirmek, 

3. Türk hukukunun tekamülünün, kazai 
ve ilmî içtihatlar arasında ahengin sağlanması 
amacı ile hukukçular arasında gerekli elbirli-
ğine, meslekî teşekküller kurulmasına ve top
lantılar yapılmasına önayak olmak. 

Adalet yılının açılışı 

MADDE 30. — Her yıl altı Eylül tarihinde 
yeni adlî yıl, Ankara Hukuk Fakültesinde ya-
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pılacak bir törenle, Yargıtay Birinci Başkanı 
tarafından açılır. 

Yargıtay Birinci Başkanı bu törende, esas
ları Adalet Şûrasmca tesbit edilecek yıllık ra
porunu okur. 

Bu törende, yüksek mahkemelere katılan ye
ni üyelerle, bu mahkemelerden emekliye ayrı
lanlar takdim olunur. 

Meslekte geçmiş sayılan hizmetler 

MADDE 31. — Yargıtay rapotörlerinin Yar
gıtay hizmetlerinde geçirdikleri süreler, hâ
kimlik meslekinde geçmiş sayılır. 

Yargıtay Yayın Müdürlüğü Müdür ve üye
leri, raportörler gibi işleme tabi tutulurlar ve 
bu müdürlükte geçirdikleri süreler, geldikleri 
hâkimlik veya savcılık meslekinde geçmiş sayı
lır. 22 nci maddenin 2 nci fıkrası hükmü sak
lıdır. 

Yargıtay raportörleri, hâkimlik mesleki 
mensupları arasından doğrudan doğruya veya 
dairelerin lüzum göstermesine dayanarak Yar
gıtay Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Yük-
sey Hâkimler Kurulunca atanırlar ve ilgilinin 
başvurması veya lüzumu halinde aynı usule 
uyularak, hâkimlik töminatma ilişkin hüküm
ler saklı kalmak üzere, hâkimlik meslekine iade 
olunurlar. 

ödenekler 

MADDE 32. - Yargıtay Başkan ve üyele
rine, birinci derecedeki memurluk kadrosu ay
lığı tutarının yüzde altmışı nisbetinde ödenek, 
aylıkları ile birlikte verilir. 

* "~~f*': 
Resmî Gazetede yayınlanma 

MADDE 33. — Bu kanun hükümlerine göre 
hazırlanacak yönetmelikler ve bunlarda yapıla
cak değişiklikler Resmî Gazetede yayınlanır. 

ALTINCI BÖLÜM 
Değiştirilen hükümler 

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 
değiştirilmesi 

MADDE 34. — Hukuk Usulü Muhakemeleri 
Kanununun değişik 8, 176, 427, 429 ve 438 nci 

maddeleri aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiştir: 
Madde 8. — Sulh mahkemelerinin görevleri 

şunlardır : 
a) Tesis ve iflâsa ilişkin dâva ve işler ay

rık olmak üzere mamelek hukukundan doğan 
miktarı veya değeri üçbin lirayı geçmiyen dâ
valar, 

b) Dâva konusunun para değerine bakıl
maksızın : 

1. îcra ve İflâs Kanununun 272 ve sonra
ki maddeleri hükümleri ayrık, olmak üzere, kira 
sözleşmesine dayanan tahliyeye ve kira ücretine, 

2. Taşınır ve taşınmaz mallara ait toplu 
mülkiyetin giderilmesine veya bu malların pay-
laştırılmasma, 

3. Taşınmaz mallarda yalnız zilyedliğin ko
runmasına, 

4. İştirak nafakası ayrık olmak üzere nafa
kaya ve evlilik birliğinin korunmasına ilişkin 
tedbirlere, 

5. Evlenmeye izin verilmesine, 
6. İptali istekleri ayrık olmak üzere miras-

çılık belgesine, 
İlişkin dâva ve işler. 
Madde 176. — Adlî tatil süresince mahkeme

lerce görülecek dâva ve işler şunlardır : 
•a) İhtiyati tedbir ve ihtiyati haciz işleri, 
b) İcraı ve îflâs Kanunu gereğince şikâyet 

ve itiraz, 
e) Evlenmeye izin, vesayet ve tereke işleri, 
ç) Mirasçılık belgesi ve nafaka dâvaları, 
d) Kanunlarda yazılı veya mahkemelerce 

karar verilen diğer acele dâva ve işler. 
Madde 427. — Sulh ve asliye mahkemelerin

den verilen nihai kararlar aleyhine Yargıtaya 
başvurulabilir. 

Şu kadar ki sulh mahkemelerinden verilen 
ve bu kanunun sekizinci maddesinin (a) bendi
ne göre miktarı veya değeri üçyüz lirayı geçmi
yen dâvalara ilişkin kararlar kesindir. 

İkinci fıkra gereğince kesin olarak verilen 
nihai kararlarla sulh ve asliye mahkemelerinden 
verilen kararlardan Yargıtayca incelenmeksizin 
kesinleşmiş olanlar aleyhinde, yürürlükteki hu
kuka aykırı görülürse Cumhuriyet Başsavcılığı 
tarafından kanun yararına olarak Yargıtaya 
başvurulabilir. Yargıtay, Cumhuriyet Başsav
cılığının isteğini yerinde görürse, mahkeme ka
rarım kanun yararına bozar. Yargıtaym bu 
kararı Resmî Gazetede yayınlanır. 
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Yargıtayea kanun yararına bozma, mahkeme 

kararının hukukî sonuçlarını değiştirmez. 
Madde 429. — Yargıtay, 428 nci maddede 

yazılı sebeplerden dolayı bir kararı bozarsa dos
yayı, kararı veren mahkemeye gönderir. 

Mahkeme tarafları davet edip, dinledikten 
sonra Yargıtayın bozma kararına uyup uymıya-
cağına karar verir. Mahkeme eski kararında 
direnirse, bu karar yeni sebeplere dayansa bile 
aldhinde Yar^ıtaya (başvurulması halinde Hu
kuk Genel Kurulu, özel dairenin kararına uy
mak gerekirse mahkemenin kararını bozar, ge
rekmezse onanmasına karar verir. Genel kurul 
kararına uyulması mecburidir. 

Yargıtay özel dairelerinin bozma kararları
na karşı sulh mahkemelerinin direnme hakkı 
yoktur. 

Madde 438. — Yargıtay incelemesini, dosya 
üzerinde yapar. 

Ancak boşanmaya, ayrılmaya hacir ve nese-
Tbe ilişkin dâvalarla miktarı veya değeri altıbin 
lirayı geçen dâvalarda taraflardan biri dilekçe 
veya lâyihasında duruşma yapılmasını isterse, 
gün ve saat belli edilerek o gün ve saatte taraf
ların veya vekillerinin Yargıtayda bulunmasını, 
bulunmasalar da incelemenin yapılacağını bildi
rir bir davetiye tebliğ olunur. 

Yargıtayea görevsizlik ve yetkisizlik kararla
rının incelenmesinde duruşma yapılmaz. 

Yargıtay, duruşma günü tarafları veya ge
len tarafı dinledikten sonra, taraflardan hiçbiri 
gelmemişse dosya üzerindeki incelemesi ile ye
tinerek mahkeme kararının onanmasına veya 
bozulmasına karar verip tefhim eder. Duruşma 
günü kararı verilemiyen işler, en kısa zamaa-
da karara bağlanır. 

Aleyhinde Yargıtaya başvurulan karar, esas 
yönünden kanuna uygun olup da kanunu uy
gulamakta bir yanlışlık yapılmış veya kanuna 
uymıyan husus hakkında yeniden soruşturma 
ve yargılama yapılmasına Yargıtayea lüzuaı 
görülmemiş olursa; 'bundan dolayı karar bozuî-
mayıp, bu cihetle değiştirilerek ve düzeltilerek 
onanır. 

Yargıtay kararlarına karşı tefhim veya teb
liği gününden itibaren onbeş gün içinde kara
rın düzeltilmesi istenebilir. Karar düzeltilmesi 
isteği kararı veren Yargıtay Dairesince incele
nir. 

Yargıtay Hukuk Genel Kurulunca verilen 
kararlarla sulh mahkemelerine ait dâva ve işler 
hakkında Yargıtay özel dairelerinden verilen 
kararlara karşı karar düzeltilmesi istenemez. 

3656 sayılı Kanunun değiştirilmesi 

MADDE 35. — Devlet memurları aylıkları
nın tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve ek
lerinin Adalet Bakanlığı bölümünden ilişik (1) 
sayılı cetvelde derece, unvanı ve sayıları yazılı 
kadrolar çıkarılmış ve yerine (2) sayılı cetvel
de derece, unvan ve sayıları yazılı kadrolar ek
lenmiştir. 

5017 sayılı Kanunun değiştirilmesi 

MADDE 36. — 5017 sayılı Hâkimler Kanu
nuna ek Kanuna bağlı değişik cetvelden sekiz 
yüz lira aylık ödenek alacağı gösterilenlere ait 
kısım çıkarılmış ve yerine ilişik (3) sayılı cet
vel ikame edilmiştir. 

Hakimler Kanununun değiştirilmesi 

MADDE 37. — Hâkimler Kanununa bağlı 
(1) sayılı cetvelde (Birinci sınıf hâkimlik) kar
şılığında yazılı bulunan (Yargıtay üyeliği, Yar
gıtay ikinci Başkanlığı, Yargıtay Birinci Baş
kanlığı) dereceleri, (Birinci derece) ve aylık
ları (2 000) olarak ve aynı cetvelde yazılı (Yar
gıtay üye yardımcılığı) unvanı, (Yargıtay ra
portörlüğü) olarak değiştirilmiştir. 

GEÇÎCÎ HÜKÜMLER 

Yeni kadroları iktisap 

GEÇİCİ MADDE 1. — Yargıtay Başkan ve 
üyelerinin kadro aylıklarında İm kanunla yapı
lan değişiklik sebebiyle yeniden seçilmeleri ve
ya atanmaları ve Yargıtay üye yardımcılarının 
da raportör unvanını almaları dolayısiyle yeni
den atanmaları, gerekmez. 

Birinci derece aylığını iktisabetmemış olan
lar için bu derece, müktesep hak sayılmaz. 

Yeni seçimler 

GEÇICÎ MADDE 2. — Atanma ile gelen Yar
gıtay başkanları ile Cumhuriyet Başsavcısının 
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görevleri, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihi; 
seçimle gelen başkanların görevleri, seçim tari
hinden itibaren dört yıllık sürenin bitimini ta-
kibeden Temmuz ayı başında sona erer. 

Şu kadar ki bunlar, yerlerine seçilenlerin 
15 nei maddede gösterilen işe başlama gününe 
kadar görevlerine devam etmekle ödevli olup, 
ondan sonra Yargıtay üyeliğine avdet ederler. 

Yönetmeliklerin yapılması 

GEÇÎCt MADDE 3. — Bu kanun gereğince 
yapılması gereken yönetmelikler hazırlanarak, 
kanunun yayınlanmasından itibaren en geç üç. 
ay içinde yürürlüğe konur. Yargıtay daireleri, 
bu tarihe kadar eski görevlerine devam ederler. 

Kazanılmış hak 

GEÇİCİ MADDE 4. — Bu kanunun yayın
landığı tarihe kadar asliye mahkemelerine açıl
mış olup da Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanu
nunun bu kanunla değiştirilmiş olan sekizinci 
maddesi hükümlerine göre sulh mahkemelerinin 
görevi içine giren dâvalarda görevsizlik kararı 
verilemez. 

Yukardaki fıkrada yazılı tarihe kadar hük
me bağlanmış ve fakat temyiz süresi henüz gel

memiş veya Yargıtaya başvurulmuş olan dâva
larda Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 
değişik 427, 429 ve 438 nci maddelerinin bu ka
nunla değiştirilmeden önceki hükümlerine göre 
işlem yapılır. 

SON HÜKÜMLER 

Kaldırılan hükümler 

MADDE 38. — Temyiz Mahkemesi Teşkilâ
tına dair 1221 sayılı değişik Kanun, Yargıtay 
üye yardımcıları hakkındaki değişik 28 sayılı 
Kanun, ve 1086 sayılı değişik Hukuk Usulü Mu
hakemeleri Kanununun 436 ncı, 2556 sayılı Hâ
kimler Kanununun 83, 84 ve 98 nci maddeleri 
ile diğer kanunların bu kanuna uymıyan hü
kümleri kaldırılmıştır. 

Yürürlük tarihi 

MADDE 39. — Bu kanunun hükümleri 
1 Mart 1964 tarihinde yürürlüğe girer. 

Kanunu yürütecek makam 

MADDE 40. — Bu kanun hükümlerini, Ba
kanlar Kurulu yürütür. 
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YARGITAY KANUNU TEKLtPt 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Kuruluş ve görevleri 

Kuruluş ve yeri 

MADDE 1. —- Yargıtay, yeter sayıda Yargıtay Hâkimlerinden Kurulur. Yargıtay Hâkim
leri, Birinci Başkan ile İkinci Başkanlar ve Yargıtay Üyeleridir. 

Yargıtayda Cumhuriyet Başsavcılığı bulunur. Cumhuriyet Başsavcısı da göravinin özelliğin
den doğan yönler ayrık olmak üzere Yargıtay Hâkimi duramundadır. 

Yargıtayda yeter sayıda Raportör görevlen dirilir. 
Yargıtaym yeri Ankara'dır. 

Görevleri 

MADDE 2. — Yargıtayın görevleri şunlardır : 
1. Adliye mahkemelerince verilen ve kesin olmıyan hüküm ve kararlara kargı temyiz 

yoluna başvurulduğunda bunları son yargı yeri olarak hukuku gerçekleştirmek ve memle
kette hukuk uygulamasında birliği sağlamak amacı ile inceleyip, karara bağlamak, 

2. Yargıtay Hâkimleri ile Hukukça onlar durumunda bulunan diğer kimseler aleyhinde
ki görevden doğan tazminat dâvaları ile şahsi suçlarına ilişkin ceza dâvalarına ve Yargıtay 
İkinci Başsavcılanyla Yargıtay Savcıları aleyhindeki görevden doğan tazminat dâvaları ile 
şahsi suçlarına ve görevden doğan veya görev sırasında işledikleri suçlara ilişkin bütün ceza 
dâvalarına ve kanunlarda gösterilen diğer dâvalara, ilk ve son Yargı yeri olarak bakmak. 

Birinci Başkanlık 

MADDE 3. — Birinci Başkanlıkta Birinci Başkandan başka onun gerekli gördüğü hallerde 
görevlerini yapmak ve yokluğunda kıdem sırasına göre ona vekillik etmek üzere iki ikinci 
başkan, bulunur. Bunların da yokluğunda birinci başkana en kıdemli daire başkanı vekillik 
eder. 

Birinci Ba§kantn görevleri şunlardır 

1. Yargjıtayı temsil etmek 
2. Yargıtay kurullarına Başkanlık etmek 
3. Yargıtaym verimli ve düzenli çalışmalarım sağlamak ve bu yolda uygun göreceği 

tedbirleri almak, dairelerin çalışma durumları üzerinde gerekli gördüğü bilgileri yazı ile is
temek ve Kurullarca verilecek yönetim kararlarını yerine getirmek, 

4. Yargıtaya ait önemli geçici işlerde veya başkanlık ettiği kurullarda dosya takrir etmek 
üzere Yargıtay Hâkimlerini ve Raportörlerini görevlendirmek, 

5. Yargıtay Hâkimlerinin haysiyet divânına gönderilmesi konusunda gerekli işlemleri yap
mak, 

6. Yargıtay memur ve hizmetlilerini denetlemek veya denetletmek, 
7. Bil ve öbür kanunlarla verilen başka işleri görmek. 

Dâireler, Başlan ve üyelerin görevleri 

MADDE 4. — Yargıtayda onbir Hukuk, Yedi Ceza Dairesi vardır. 
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YARGITAY KANUNU TEKLİFİ 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Kuruluş ve görevleri 

Kuruluş ve yeri 

MADDE 1. - Yargıtay, Birinci Başkanlık v e yeteri kadar dairelerle Cumhuriyet Başsavcılığı 
ve bölümlerinden teşekkül eder. 

Yargıtaym yeri : Ankara'dadır. 

Görevleri 

MADDE 2. ~ Yargıtaym görevleri şunlardır: 
1. Adliye mahkemelerince verilen ve kesin olmıyan hüküm ve kararlan, temyiz yoluna başvu* 

rulduğunda son yargı yeri olarak; kanunların uygulanmasında birliği sağlamak, adaleti gerçek
leştirmek amaciyle inceleyip karara bağlamak, 

2. Yargıtay Başkan ve üyeleri ile hukukça onlar durumunda bulunan diğer kimseler aley
hindeki görevden doğan tazminat dâvaları ile şahsi suçlarına ilişkin ceza dâvalarına ve Yargıtay 
İkinci başsavcıları ile Yargıtay savcıları aleyhindeki görevden doğan tazminat dâvaları ile şahsi 
suçlarına ve görevden doğan veya görev sırasında işledikleri suçlara ilişkin bütün ceza dâvaları
na ve kanunlarda gösterilen diğer dâvalara, ilk ve son yargı yeri olarak bakmak. 

Birinci Başkanlık 

MADDE o. — Birinci Başkanlıkta Birinci Başkandan başka -onun gerekli gördüğü hallerde 
görevlerini yapmak ve yokluğunda kıdem sırasına, göre ona vekillik etmek üzere iki İkinci Baş
kan bulunur. Bunların da yokluğunda Birinci Başkana en kıdemli daire başkanı vekillik eder. 

Birinci Başlanın görevleri şunlardır 

1. Yargıtayı temsil etmek, 
2. Yargıtay kurullarına başkanlık etmek, 
3. Yargıtayın verimli ve düzenli çalışmalarını sağlamak ve bu yolda uygun göreceği ted

birleri almak, dairelerin çalışma durumları üzerinde gerekli gördüğü bilgileri yazı ile istemek ve 
kurullarca verilecek yönetim kararlarını yerim» getirmek, 

4. Yargıtaya ait önemli geçici işlerde veya Başkanlık ettiği kurullarda dosya takrir etmek 
üzere Yargıtay Başkan ve üyelerini ve raportörlerini görevlendirmek, 

5. Yargıtay Başkan ve üyelerinin haysiyet divanına gönderilmesi konusunda gerekli iş
lemleri yapmak, 

6. Yargıtay memur ve hizmetlilerini denetlemek veya denetletmek, 
7. Diğer 'kanunlarla verilen başka işleri görmek. 

Daireler başkan ve üyelerinin görevleri 

MADDE 4. — Adalet Komisyonunun 4 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Her dairede başkanlık yapmak üzere bir ikinci başkan ile yeteri kadar yargıtay üyesi 
bulunur. 

Daire başkanına, gerektiğinde kıdemli üye vekillik eder. Başkanın görevleri şunlardır : 
1. Dairelerinde ahenkli, verimli ve düzenli bir çalışmanın gerçekleşmesini ve işlerin çabuk 

ve iyi olarak incelenip karara bağlanmasını, dairenin kendi kararları arasındaki birbirini 
tutmazhklann önlenmesini sağlamak iç'n gerekli göreceği bütün tedbirleri almak ve özellikle 
dosyalan takrir edeceklere bu esaslar uyarınca verdirmek ve kendi yazamıyacağı kararların 
müsveddelerini kimin yazacağını belli etmek, 

2. Dosyaların görüşülmesinde gerekli konulan belirterek oylan toplamak, 
3. Birinci Başkanlığın yetkisi saklı kalmak üzere kalem görevlilerini denetlemek, 
Üyelerin görevleri şunlardır : 
1. incelemeleri için verilecek dosyaları gerekli şekilde vo zamanında inceleyip usulünce 

raporlarım yazdıktan sonra kurula takrir etmek, 
2. Bulundukları kurallarda görüşmelere katılmak ve oylarını vermek, 
3. Yazmalan için kendilerine verilecek karar müsveddelerini yazmak, 
4. Dairelerinde veya katıldıkları kurullarda ahenkli, verimli ve düzenli bir çalıştıranın gerçek

leşmesi için 'kendilerine düşen diğer işleri yapmak. 

Hukuk ve Ceza Genel Kurulları 

MADDE 5. — Hukuk Genci Kurulu, Hukuk Daireleri; Ceza Genel Kurulu, Ceza Daireleri Baş
kan ve üyelerinin katılması ile kurulur. 

Birinci Başkanın başkanlık etmediği Hukuk Genel Kuruluna hukuk işlerinde ve Ceza Genel Kuru
luna, ceza işlerinde yardım etmek üzere seçilen birinci başkan yardımcısı başkanlık eder. Birinci Baş
kanın vo belli kurulda onun yerini tutacak olan Birinci Başkan Yardımcısının bulunmaması halinde 
o Genel Kurulun en kıdemli daire Başkanı başkanlık görevini yapar. 

icra ve iflâs Kanunundaki ceza hükümlerinin uygulanmasına ilişkin daire kararlarının Ceza Ge
nel kurulunda incelenmesi sırasında bu kurula görevli daireden hâkimler de katılır. 

Yargıtay hâkimleri ile hukukça onlar durumunda bulunan kimselere ait dâvaları ilk mahkeme ola
rak görmek ve kesin karara bağlamak ve ilk mahkeme olarak özel dairelerce verilecek kararlann 
temyiz yoluyla incelenmesini yapmak, ilgili hukuk veya Ceza Genel Kuruluna aittir. 

Büyük Genel Kurul 

MADDE 6. — Yargıtay Büyük Genel Kurulu, Birinci Başkanın başkanlığında Yargıtayın bütün 
ikinci başkanları ile üyelerinden meydana gelir. 

Genel Kurul, görevlerinin yapılmasında, içinden seçeceği bir komisyona hazırlık çalışmalan yap. 
tırabilir. 

Bu kurulun görevleri şunlardır : 

1. Yargıtay Birinci Başkanı ile ikinci başkanlarını ve bu kanunda gösterilen yargıtay kurulla. 
rımn üyelerini seçmek, 

2. Anayasa Malıkemesi ile Yüksek Hâkimler Kuruluna kanunlarında belli edilen sayıda asıl vo 
yedek üye seçmek, 

3. Cumhuriyet Başsavcısını seçmek, 
4. Yargıtayın varlık ve görevlerini ilgilendiren alanlarda Anayasanın 149 ucu maddesi uyarınca». 

Anayasa Mahkemesine iptal dâvası açılmasına karar vermek, 
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Hukuk ve Ceza Genel Kurulları 

MADDE 5. — Hukuk Genel Kurulu, Hukuk daireleri; Ceza Genel Kurulu Ceza Daireleri 
Başkan ve üyelerinin katılmasiyle kurulur. 

Birinci Başkanın başkanlık etmediği Hukuk Genel Kuruluna hukuk işlerinde ve Ceza Genel 
Kuruluna, ceza işlerinde yardım etmek üzere seçilen Birinci Başkan yardımcısı başkanlık eder. 

Birinci Başkanın ve belli kurulda onun yerini tutacak olan Birinci Başkan Yardımcısının bu
lunmaması halinde o genel kurulun en kıdemli daire başkanı başkanlık görevini yapar. 

İcra ve iflâs Kanunundaki ceza hükümlerinin uygulanmasına ilişkin daire kararlarının Ceza 
Genel Kurulunda incelenmesi sırasında bu kurula görevli dairenin başkan ve üyeleri de katılır. 

Yargıtay Başkan ve üyeleri ile hukukça onlar durumunda bulunan kimselere ait dâvaları ilk 
mahkeme olarak görmek ve kesin karara bağlamak ve ilk mahkeme olarak özel dairelerce veri-
leeek kararların temyiz yolu ile incelenmesini yapmak, ilgili Hukuk veya Ceza Genel Kuruluna 
aittir. 

Büyük Genel Kurul 

MADDE 6. — Yargıtay Büyük Genel Kurulu, Birinci Başkanın Başkanlığında Yargıtaym 
bütün ikinci başkanları ile üyelerinden meydana gelir. 

Genel Kurul, görevlerinin yapılmasında, içinden seçeceği bir komisyona hazırlık çalışmaları 
yaptırabilir. 

Bu kurulun görevleri şunlardır 

1. Yargıtay Birinci Başkanı ile İkinci başkanlarının ve bu kanunda gösterilen Yargıtay ku
rullarının üyelerini seçmek, 

2. Anayasa Mahkemesi ile Yüksek Hâkimler Kuruluna kanunlarında belli edilen sayıda asıl 
ve yedek üye seçmek, 

3. Cumhuriyet Başsavcısını seçmek, 
4. Yargıtaym varlık ve görevlerini ilgilendiren alanlarda Anayasanın 149 ncu maddesi uya

rınca Anayasa Mahkemesine iptal dâvası açılmasına karar vermek, 
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5. Yargıtay yönetmeliklerini yapmak veya değiştirmek, 
6. ikinci başkanların başkanlık edecekleri daireleri belli etmek, gerekirse yerlerini değiştirmek, 
7. Bu ve diğer kanunlarla verilen öbür görevleri yerine getirmek. 

Başkanlar Kurulu 

MADDE 7. — Başkanlar kurulu Birinci Başkan ile bütün ikinci başkanlardan kurulur. 
Şu kadar ki, iş bölümü yönetmeliğinin uygulanmasından çıkan bir uyuşmazlık sadece hukuk veya 

ceza dairelerini ilgilendiriyorsa kurula Birinci Başkanla yalnız hukuk veya ceza daireleri başkanları 
katılır. 

Bakanlar Kuruluyum görevleri şunlardır 

1. Yargıtay iş bölümü yönetmeliğinin uygulanmasından çıkan uyuşmazlıkları kesin olarak kara
ra bağlamak, 

2. İşlerin düzeninde ve en yüksek bir verim sağlıyacak şekilde yürütülmesini esas tutarak yar-
gıtaya yeni gelen üyelerin çalışacakları daireyi belli etmek ve zorunluk halinde dairelerini değiştir
mek, 

3. Bir dairede birikmiş işleri çıkarmak gibi geçici sebeplerle bir üyenin dairesini geçici olarak 
değiştirmek, 

4. Bu ve öbür kanunlarla verilen diğer işleri görmek. 
Bir dairede âni olarak meydana gelen bir boşluğu doldurmak üzere çok kısa bir zaman'için başka 

bir daire üyesini o dairede görevlendirmek Birinci Başkana aittir. 

Birinci Başkanlık Divanı 

MADDE 8. — Birinci Başkanlık Divanı, Birinci Başkanın başkanlığı altında Birinci Başkanın yar
dımcılarından kurulur. Birinci Başkan yardımcılarından hukuk işlerindeki yardımcı bulunmadığı 
zaman hukuk başkanlıklarının, ceza işlcrinndeki yardımcı bulunamadığı zaman ceza başkanlarının en 

kıdemlisi divana katılır. Birinci Başkanla her iki yardımcısının bulun mamaları halinde divan, Birin
ci Başkana vekillik edecek daire başkanı ile hukuk ve ceza başkanlarından en kıdemlilerinin katılması 
ile toplanır 

Divanın görevleri şunlardır 

1. Yargıtay raportölerin -çalışacakları yeri, Birinci Başkanın yetkisi saklı kalmak üzere 
belli etmek ve gerektiğinde değiştirmek, 

2. Yargıtay hâkimlerine karşı disiplin veya ceza kovuşturması yapılması konusunda usu
lünce hazırlık işlemleri yapmak ve son soruşturmanın açılması kararı büyük Genel Ku
rula aidolmak üzere gerekli kararları vermek; Yargıtay memur ve hizmetlilerinin atama, 
yükselme ve disiplin işlemlerini yapmak, gerektiğimde Yaıigıtay kuruluşu içinde yerlerini de
ğiştirmek, işten el çektirmek ve işten çıkarmak, 

?K Yetkili yerin neresi olduğu bildirilmemiş olan yönetim işlerini görmek, 
4. Bu ve diğer kanunlarla verilen sair işleri yapmak. 

Haysiyet Divanı 

MADDE 9. — Yargıtay Haysiyet Divanı, Birinci Başkanın başkanlığında daire başkanların
dan ve iki adlî yıl için her daireden ad çekme yoliyle seçilecek birer asıl, birer yedek üye
den ve Cumhuriyet Başsavcısından kurulur. 
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5. Yargıtay yönetmeliklerini yapmak veya değiştirmek, 
6. ikinci başkanların başkanlık edecekleri daireleri belli etmek, gerekirse yerlerini deriştir

mek, 
7. Diğer kanunlarla verilen görevleri yerine getirmek. 

Başkanlar Kurulu 

MADDE 7. — Başkanlar Kurulu Birinci Başkan ile bütün İkinci başkanlardan kurulur'.'' Ş\\ 
kadar ki, iş bölümü yönetmeliğinin uygulanmasından çıkan bir uyuşmazlık sadece Hukuk veya 
Ceza dairelerini ilgilendiriyorsa Kurula Birinci Başkanla yalnız Hukuk veya Ceza daireleri baş
kanları katılır. 

Başkanlar Kurulunun görevleri şunlardır 

1< Yargıtay iş bölümü yönetmeliğinin uygulanmasından çıkan uyuşmazlıkları kesin olarak 
karara bağlamak, 

2. işlerin düzeninde ve en yüksek verim sağlıyacak şekilde yürütülmesini esas tutarak yeni 
gelen üyelerin çalışacakları daireyi belli etmek ve zorunluk halinde dairelerini değiştirmek, 

3. Bir dairede birikmiş işleri çıkarmak gibi geçici sebeplerle.bir ü y e n i n dairesini geçici ola
rak değiştirmek, . 

4. Diğer kanunlarla verilen işleri görmek. 
Bir -dairede ani olarak meydana gelen bir. boşluğu doldurmak üzere çok 'kısa bir zaman 

için başka bir daire üyesini o dairede •görevlendirmek Birinci Başkana aittir. 

Birinci Başkanlık Divanı 

MADDE 8. — Birinci Başkanlık Divanı, Birinci Başkanın başkanlığı altıda Birinci Başkanın 
yardımcılarından kurulur, Birinci Başkan yardımcılarından hukuk işlerindeki yardımcı bulunma
dığı zaman huikuk başkanlarının ceza işlerindeki yardımcı bulunmadığı, zaman ceza başkanlarının 
en kıdemlisi Divana katılır. (Birinci Başkanla her iki yardımcısının bulunmamaları 'halinde Divan, 
Birinci Başkana vekillik edecek daire başkanı ile hukuk ve ceza başkanlarından en kıdemlilerinin 
katılmasiyle toplanır. 

Divanın görevleri şunlardır * 

1. Yargıtay raportörlerinin çalışacakları yeri, Birinci Başkanın yetkisi saklı kalmak üzere (belli 
etmek ve gerektiğinde değiştirmek, 

2. Yargıtay memur ve m'zmetlüerinin atama, yükselme ve disiplin işlemlerini yapmak, gerek
tiğinde Yargıtay kurulnşu içinde yerlerini değiştirmek, işten el çektirmek ve işten çıkarmak, 

3.. Yetkili yerin neresi olduğu bildirilmemiş olan yönetim işlerini görmek, 
.4.. Diğer kamınlaria verilen işleri yapmak. 

M. Meclisi (S . Sayısı: 933) 



j 

— 40 — 
Adalet Komisyonunun değiştirici 

Bu kurul, Yargıtay hâkimleri hakkında disiplin işlemi uygular. ' 
Kalemler 

MADDE 10. — Yargıtay Birinci Başkanlığı ile Yargıtay dairelerinde birer kalem kuru
lur. 

Kalemlerde, gerektiği kadar başkâtip, başkâtip yardımcısı, memur ve kâtip ile mübaşir bu
lunur. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Görevlerin yapılması ve yetkilerin kullanılması 

Toplantı ve kararlar 

MADDE 11. — Yargıtay daireleri ile kurulları, oylamaya katılabilecek kimselerin hepsinin 
hazır buulnması veya bu kanunla belli edilen çoğunluğun meydana gelmesi halinde toplan
tıya başlar. 

Görüşmeler gizli olur, seçimler gizli oyla yapılır. 
Daire ve kurullarda kararlar çoğunlukla verilir Haysiyet Divanının disiplin işlemi yapıl

masına ilişkin kararlarında üçte iki çoğunluk şarttır, özel hükümler saklıdır. 

içtihadı birleştirme kararları 

MADDE 12. — Yargıtayın bir dairesi, hukukî bir meselede kendisinin yerleşmiş bir içtihadın
dan veya mensubolduğu genel kurulun yahut ayrı genel kurula dâhil diğer bir dairenin yerleşmiş 
içtihatmdan ayrılmak ister veya aynı genel kurulla iki dairenin veya bir daire ile dâhil oldu
ğu genel kurulum kararları arasında uyuşmazlık bulunursa bu konudaki içtihatların birleştiril
mesi ilgili hukuk veya ceza genel kuruluna aittir. 

Hukuk veya ceza genel kuruluna dâhil bir daire hukukî bir meselede, diğer genel kurulun 
veya o genel kurulun bir dairesinin yerleşmiş bir içtihadından ayrılmak ister veya ayrı genel ku
rullara mensup iki dairenin veya .bunlardan biri ile diğer genel kurulun yahut da genel kurul
ların kararları arasında uyuşmazlık bulunursa, bu konudaki içtihatların birleştirilmesi, Yargı
tay Büyük Genel Kuruluna aittir. 

Birinci ve ikinci fıkralarda yazılı içtihadı b irleştirme kararlarının değiştirilmesine veya kal
dırılmasına, o kararı veren genel kurul yetkilidir. 

İçtihadı birleştirme kararları, benzer hukukî konularda bütün yargı yerlerini bağlar. 

l->-*':^*- ""*"' İçtihatların birleştirilmesini istemek 

MADDE 13. — İçtihatların birleştirilmesini doğrudan! doğruya veya Yargıtaydaki dairele
rin veya genel kurulların verdikleri karar sonucunda gerekçeli yazı ile başvurmaları veya C. Baş
savcısının bizzat veya bölümlerin teklifi ile aynı şekilde başvurması üzerine birmci başkan ilgili 
kuruldan ister. 

Diğer merei veya kişilerin gerekçeye dayanan yazılı başvurmaları halinde içtihadı birleştir
me yoluna gitmenin gerekip gerekmediğine birinci başkanlık divanı karar verir. Bu karar kesin
dir. 

İçtihadı birleştirme kararlarının değiştirilme si veya kaldırılması da yukarıdaki hükümlere ıbağ-
hdu. 

İçtihadı birleştirme konusu, kanunlara göre Cumhuriyet savcılarının görevlerine giren işler
le ilgili ise Cumhuriyet Başsavcısı içtihadı birleştirme kararı verecek -olan kurula üye olarak 
katılıp oy verme yetkisine sahiptir. 
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Kalemler 

MADDE 9. — Adalet Komisyonunun 10 ncu maddesi 9 ncu madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

IKİNCÎ BÖLÜM 

Görevlerin yapılması ve yetkilerin kullanılması 

Toplantı ve kararlar 

MADDE 10. — Yargıtay daireleri ile kurulları, oylamaya katılabilecek kimselerin hepsinin 
hazır bulunması veya bu kanunla belli edilen çoğunluğun meydana gelmesi halinde toplantıya 
başlar. 

Görüşmeler gizli olur, seçimler gizli oyla yapılır. 
Daire ve kurullarda kararlar çoğunlukla verilir, özel hükümler saklıdır. 

İçtihadı birleştirme karadan 

MADDE 11. — Adalet Komisyonunun 12 nci maddesi 11 nci madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

İçtihatların birleştirilmesini istemek 

MADDE 12. — Adalet Komisyonunun 13 ııcü maddesi 12 nci madde olarak aynen kabul edil
miştir. 
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Toplanh ve karar çoğunluğu 

MADDE 14. — Daireler, yargı işlerinde bir başkan ve dört üyenin katılması ile; hukuk ve 
ceza genel kurulları, ilgili genel kurula, bağlı daireler sayısının iki katının bir fazlası ile hu
kuk ve ceza içtihadı birleştirme kurulları ve Yargıtay Büyük Genel Kurulu, dairelerin 
her birinin hâkim sayısı beş itibar- edilerek toplamının çoğunluğu ile toplanır ve oy çokluğu 
ile karar verirler. 

İçtihadı birleştirme kurulları toplantılarında, birinci fıkra gereğince bulunan sayılara göre 
üçte iki çoğunluğun hazır olması ve esasa ilişkin kararların, toplantıda bulunanların üçte iki 
çoğunluğu ile verilmesi şarttır. Ancak birinci toplantıda bu çoğunluk sağlanmaz ise ikinci 
toplantıda bulunanların salt çoğunluğu ile yetinilir. * 

Başkanların ve CumhuriySt Başsavcısının necimi 

MADDE 15. — Yargıtay Büyük Genel Kurulu; Birinci Başkan ile İkinci başkanları, Yargı
tay hâkimleri arasından; Cumhuriyet Başsavcısı Yargıtay hâkimleri ile Cumhuriyet İkinci 
Başsavcıları, Yargıtay Cumhuriyet savcıları ve bu görevlere eşit sayılanlar arasından üye iâm 
sayısının salt çoğunluğu ile. seçer. 

Yargıtay başkanlarının görev süresi 4 yıldır.' İkinci başkanların yarısının seçimi "her iki 
yılda bir yenilenir. Secimler Temmuz ayının ille haftası içinde yapılır. Seçilen, aynı yıl adlî 
ara. verme sonunda, göreve başlarlar. 

Yargıtay Birinci Başkanı ile İkinci başkanları bu görevlerinden çekilebilirler ve hiçbir isle
me, yer . olmaksızın Yargıtay üyeliği görevine devanı ederler. 

Adlî ara verme isleri 

MADDE Ki. — Yargıtayda her adlî ara, verme için biri hukuk, diğeri ceza dâva ve işleri 
için iki nöbetçi daire kurulur. 

Nöbetçi dairelerde görevlendirilecek başkan ve üyelerle nöbetçi, kalacak raportör' ve diğer 
görevliler Birinci Başkanlık Divanınca belli edilir. 

İkinci başkanlarla üyelerin nöbetlerinin düzenlenmesinde kendinden sonrakiler nöbet tutmadık
ça ıtekrar nöbetçi ibırakni'amakve kıdemliden dalha kıdemsize doğru nöbeti sıraya koymak esası ve 
mümkün oldukça ilgilileri arzuları ve ara verme işlerinin niteliği göz önünde bulundurulur. Adlî 
ara, vermeden yararlanmıyan Yargıtay hâkimlerinin yıllık izinleri 45 gündür. Yargıtay hâkimle
rine kanun gereğince verilmesi gereken bütün izinler Birinci Başkanlık Divanınca verilir. 

Adlî ara, verme süresi için Cumhuriyet Başsavcılığında nöbetçi bir bölüm kurulur bu bölümde 
görevlendirilecek Cumhuriyet îkinci Başsavcısı ile Yargıtay Cumhuriyet savcıları, Cumhuriyet 
Başsavcı yardımcıları ve diğer görevliler Cumhuriyet Başsavcılığı Divanınca belli edilir. Adlî ara 
vermeden yararlanmıyan Cumhuriyet İkinci başsavcıları ile, Yargıtay Cumhuriyet savcıların m'yıl
lık izinleri 45 gündür. 

Yargıtay İçyönetmeliği 

MADDH 17. — Yargıtay hâkimlerinin ödev ve yetkileri ile daire ve kurulların çalışma usulleri, 
seçimlerin yönetimi, tutulacak defterler, kullanılacak basılı kâğıtlar, raportör ve memurlarla hiz
metlilerin ödev ve sorumlulukları, kanun hükümleri çevresinde Yargıtay İçyönetmeliği ile düzen
lenir. 

Yargıtaym iç, dikenini ve bu kanunun Yargıtayla ilişkin hükümlerinin uygulanmasını tçyö-
netmelik sağlar. 
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Toplantı ve karar çoğunluğu 

MADDE 13. — Daireler, yargı işlerinde bir başkan ve dört üyenin katıLması ile; Hukuk ve 
Ceza Genel Kurulları, ilgili genel kurula bağlı daireler sayısının iki katının bir fazlası ile Hu
kuk ve Ceza içtihadı Birleştirme Kurulları ve Yargıtay Büyük Genel Kurulu, dairelerin her 
birinin üye sayısı beş itibar edilerek toplamının çoğunluğu ile toplanır ve oy çokluğu ile karar 
verirler. 

içtihadı Birleştirme Kurulları toplantılarında, birinci fıkra gereğince bulunan sayılara göre 
üçte'iki çoğunluğun hazır olması ve esasa ilişkin kararların, toplantıda bulunanların üçte iki ço
ğunluğu ile verilmesi .şarttır. Ancatk birinci toplantıda bu çoğunluk sağlanmaz ise ikinci toplan
tıda üye tam sayısının salt çoğunluğu ile yetinilir. 

Ii aşk anlamı ve (Cumhuriyet liassaveısınm secimi 

MADDE 14. — Yargıtay Büyük Genel Kurulu; Birinci Başkan ile ikinci başkanları, Yargıtay 
üyeleri arasından; Cumhuriyet Başsavcısı Yargıtay üyeleri ile Cumhuriyet ikinci başsavcıları Yar
gıtay Cumhuriyet savcıları ve bu görevleri eşit sayılanlar arasından üye tamsayısının salt çoğun
luğu ile seçer. 

Yargıtay başkanlarının görev süresi dört yıldır. 
İkinci başkanların yarısının seçimi lıer iki yılda bir yenilenir: 
Seçimler Teninin/, ayının ilk haftası içinde yapılır. Seçilenler aynı yıl adlî ara verme sonunda 

göreve başlarlar. 
Yargıtay Birinci Başkanı ile ikinci başkanları bu görevlerinden çekilebilir ve hiçbir işleme yer 

olmaksızın Yargıtay üyeliği görevine devam ederler. 

Adlî ara verme isleri 

MADDE 15. — Yargıtayda her adlî ara verme için biri hukuk, diğeri ceza dâva ve işleri için 
iki nöbetçi daire kurulur. 

Nöbetçi dairelerde görevlendirilecek başkan ve üyelerle nöbetçi kalacak raportör ve diğer gö
revliler Birinci Başkanlık Divanınca belli edilir. 

•.ikinci başkanlarla üyelerin nöbetlerinin düzenlenmesinde kendinden sonrakiler nöbet tutmadık
ça tekrar nöbetçi bırakmamak ve kıdemliden daha kıdemsize doğru nöbeti sıraya koymak esası 
ve mümkün o ldukça ilgililerin arzuları ve ara verme işlerinin niteliği göz önünde bulundurulur. 

Adlî ara vermeden yararlanmıyan Yargıtay üyelerinin yıllık izinleri 45 gündür. 
Adlî ara verme süresi için Cumhuriyet Savcılığında nöbetçi bir bölüm kurulur. Bu bölümde 

görevlendirilecek Cumhuriyet ikinci başsavcısı ile Yargıtay Cumhuriyet savcıları. Cumhuriyet 
Başsavcı yardımcıları ve diğer görevliler Cumhuriyet Başsavcılığı Divanınca belli edilir. 

Adlî aravermeden yararlanmıyan Cumhuriyet ikinci başsavcıları ile Yargıtay Cumhuriyet sav
cılarının. yıllık izinleri 45 gündür. 

Yargıtay îçyönetmdiği 

MADDE 16. — Yargıtay Başkan ve üyelerinin ödev ve yetkileri ile daire ve kurulların çalışma 
usulleri, seçimlerin yönetimi, tutulacak defterler, kullanılacak basılı kâğıtlar, raportör ve memur
larla hizmetlilerin ödev ve sorumlulukları Yargıtay Içyönetmeliği ile düzenlenir. 

Yargıtaym iç düzenini ve bu kanunun Yargıtaya ilişkin hükümlerinin uygulanmasını Içyöııet-
m elik sağlar. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Cumhuriyet Başsavcılığı Kuruluşu ve görevlen 

MADDE 18. — Cumhuriyet Başsavcılığında bir Cumhuriyet Başsavcısı ile yeteri kadar Cum
huriyet İkinci Başsavcısı, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı ve Cumhuriyet Başsavcı yardımcısı bulu
nur. 

Başsavcılık teşkilâtı Yargıtay ceza daireleri sayısına göre bölümlere ayrılır bölümlerin her 
biri bir Cumhuriyet İkinci Başsavcısının Başkanlığında dört Yargıtay Cumhuriyet Savcısından 
teşekkül eder, her bölümde gerektiği kadar yedek Yargıtay Cumhuriyet Savcısı ve Cumhuriyet 
Başsavcı yardımcısı vardır. 

Bu.kanunun dördüncü maddesindeki başkan ve üyelerin görevlerine ilişkin hükümler, Cumhu
riyet Başsavcılığı bölüm başkanları ile üyelerinin görevleri hakkında da uygulanır. 

Yargıtay ceza daireleri ile aynı derece ve nitelikte bulunan Cumhuriyet Başsavcılığı bölüm
lerinin görevleri ile çalışma tarzları, yapacakları işlemlerle verecekleri kararları ve Cumhuriyet 
Başsavcı yardımcılarının görevleri Cumhuriyet Başsavcısının Başkanlığında Cumhuriyet ikinci 
başsavcılarından terekkübeden Cumhuriyet Başsavcıları Kurulu tarafından düzenlenecek bir yö
netmelikte gösterilir. 

Bölüm ve kuralda kararlar çoğunlukla verilir. 
Yönetmelik ve aynı usule göre bu yönetmelikte yapılacak değişiklikler Resmî Gazetede yayın

lanır. 
Bu kanunun yedinci maddesindeki işlemler Cumhuriyet Başsavcıları Kumlu tarafından yapı

lır. 

Cumhuriyet Başsavcısının görevleri 

MADDE 19. —• Cumhuriyet Başsavcısının görevleri şunlardır : 
1. Cumhuriyet Başsavcılığını temsil etmek, 

2. Anayasa Mahkemesinde savcılık görevini yapmak, 
3. Yargıtay Genel kurullarının içtihadı birleştirme görüşmelerinde Cumhuriyet Başsavcılığı

nın yazılı düşüncesini açıklamak, 
4. Cumhuriyet Başsavcılığı memur ve hizmetlilerini denetlemek veya denetletmek, 
5. Cumhuriyet Başsavcılığının genel yönetim işlerini ve yönetim kurulu kararlarını yürütmek, 
6. Bu ve diğer kanunlarla verilen sair görevleri yapmak. 
Cumhuriyet Başsavcısı bulunmadığı zaman kendisine en kıdemli Cumhuriyet ikinci Başsav

cısı vekillik eder. Kanunlarda yazılı Özel hükümler saklıdır. 
Cumhuriyet Başsavcısı, bölümlerin görevleri ile ilgili ve içtihada ilişkin konularda ilgili bölüm 

başkanından bölümün görüşünü belirten yazılı düşünce bildirilmesini istiyebilir. 
Anayasa Mahkemesinde Cumhuriyet Başsavcısı ile beraber onun uygun göreceği Cumhuriyet 

ikinci başsavcıları ve Yargıtay Cumhuriyet savcıları görev yaparlar. 
Fiilî veya hukukî sebeplerle C. Başsavcısının bu görevi ifa edememesi halinde en kıdemli 

Cumhuriyet İkinci Başsavcısı kendisine vekâlet eder. 

Cumhuriyet Başsavcdığı Divanı ve Yüksek Savcılar, Haysiyet Divanı 

MADDE 20. — 
I - Cumhuriyet Başsavcılığı Divanı, Cumhuriyet Başsavcısının Başkanlığı altında iki Cumhu

riyet İkinci Başsavcısından teşekkül eder. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Cumhuriyet Başsavcılığı kuruluşu ve görevleri 

MADDE 17. — Adalet Komisyonunun 18 nci maddesi 17 ııci madde olarak aynen kabul edil
miştir, 

Cumhuriyet Başsavcısının görevleri 

MADDE 18. — Cumhuriyet Başsavcısının görevleri şunlardır : 
1. Cumhuriyet Başsavcılığını temsil etmek, 
2. Yargıtay Genel kurullarının içtihadı birleştirme görüşmelerinde Cumhuriyet Başsavcılığının 

yazılı düşüncesini açıklamak, 
3. Cumhuriyet Başsavcılığı memur ve hizmetlilerini denetlemek veya denetletmek, 
4. Cumhuriyet Başsavcılığının genel yönetim işlerini ve yönetim kurulu kararlarını yürütmek, 
5. Diğer kanunlarla verilen görevleri yapmak. 
Cumhuriyet Başsavcısı bulunmadığı zaman kendisine en kıdemli Cumhuriyet ikinci başsavcısı 

vekillik eder. Kanunlarda yazılı özel hükümler saklıdır.-
Cumhuriyet Başsavcısı, bölümlerin görevleri ile ilgili ve içtihada ilişkin konularda ilgili bölüm 

başkanından bölümün görüşünü belirten yazılı düşünce bildirilmesini istiyebilir. 
Anayasa Mahkemesinde Cumhuriyet Başsavcısı ile beraber onun uygun göreceği Cumhuriyet 

ikinci başsavcıları ve Yargıtay Cumhuriyet savcıları görevlidirler. 
Fiilî veya hukukî sebeplerle Cumhuriyet Başsavcısının bu görevi ifa edememesi halinde en kı

demli Cumhuriyet ikinci başsavcısı kendisine vekâlet eder, 

Cumhuriyet Başsavcılığı Divanı 

MADDE 19. — Cumhuriyet Başsavcılığı Divanı, Cumhuriyet Başsavcısının başkanlığı altında 
İki Cumhuriyet ikinci başsavcısından teşekkül eder. 

Cumhuriyet Başsavcılığı Divanının iki asıl ve bir yedek üyesi Cumhuriyet İkinci Başsavcılarından, 
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Cumhuriyet Başsavcılığı Divanının iki asıl ve bir yedek üyesi Cumhuriyet İkinci başsavcılarından, 
diğer kurullarda görev almıyanlar arasından iki yıl için diğer seçimlerle birlikte ad çekme sure
tiyle belli edilir. 

C. Başsavcılığı Divanının görevleri şunlardır: 

1. Cumhuriyet Başsavcılığı başkâtip, başkâtip yardımcısı, memur, kâtip ve hizmetlilerin atama 
ve yükselmelerine ait muameleleri yerine getirmek ve bunların yerlerini değiştirmek, emeklilik ve 
işten çıkarma işlemlerini yapmak, 

2. Cumhuriyet Başsavcılığı kalem yönetmeliğini düzenlemek, 
3. Yukarıda gösterilenler hakkında disiplin cezası uygulamak 
4. Bu ve diğer kanunlarla verilen işleri yapmak. 
I I - Yüksek Savcılar Haysiyet Divanı : 
Cumhuriyet Savcısının Başkanlığında Cumhuriyet İkinci Başsavcılariyle her bölümden iki yıl 

için diğer seçimlerle birlikte ad çekme ile belli edilen birer üyenin katılması ile meydana gelir. 
Üyelerin bu süre içinde bölümlerinin değişmesi halinde haysiyet divanmdaki görevleri de

vam eder. 
Cumhuriyet Başsavcısının bulunmaması halinde divana Cumhuriyet İkinci Başsavcılarından en 

kıdemlisi Başkanlık eder. 
Yargıtay Haysiyet Divanının esas ve işleyişe ait hükümleri Yüksek. Savcılar Haysiyet Diva

nı. hakkında da uygulanır, 

Kaleviler 

MAD.DK 2.1. -— Cumhuriyet Başsavcılığı ile bölümlerinde birer kalem kurulur.. Kalemlerde,, gerek
tiği kadar başkâtip, başkâtip yardımcısı, memur, ve kal ip bulunur. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Yargı I ay Yayın Müdürlüğü 

Kuruluşu 

M A DDK 22. — Yargıtay Yayın Müdürlüğü. Yargıtay Kuruluşu içinde» Birinci Başkanlığa bağ
lı olmak üzere, bir müdürün yönetiminde lüzumu kadar üyeden kurulur. 

Yargıtay Yayın Müdürü ve üyeler, görevleri Ankara'da bulunan hâkimlik ve savcılık mesleki 
mensupları ve bu mesleklerden sayılan hizmetlerde bulunan kimseler arasında, kendi muvafakatleri 
ve Yargıtay Yayın Kurulunun teklit'i üzerine, sınıfına, göre. Yüksek Hâkimler Kurulu veya Adalet 
Bakanlığı tarafından görevlendirilir ve ilgilinin başvurması veya lüzumu halinde aynı usule uyula
rak esas görevlerine iade edilir. 

Yargıtay Yayın Müdürlüğü emrinde bir büro bulunur. 
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diğei' kurullarda görev almıvanlar arasından iki yıl i<;in diğer seçimlerle birlikte ad çekme suretiyle 
belli edilir. 

(Cumhuriyet Başsavcılığı Divanının (/öre vl eri şunlardır 

1. Cumhuriyet Başsavcılığı Başkâtip, başkatip yardımcısı, memur, kâtip ve hizmetlilerinin ata
ma, ve yükselmelerine ait muameleleri yerine getirmek ve bunların yerlerini değiştirmek, emeklilik ve 
işten çıkarma işlemlerini yapmak, 

2. Cumhuriyet Başsavcılığı kalem yönetmeliğiııi düzenlemek, 
3. ..Yukarıda gösterilenler hakkında disiplin cezası uygulamak, 
4. Diğer kanunlarla verilen işleri.yapmak. 

Raportörler 

MADDE 20. — Yargıtay da, kendilerine verilen dosyaları incelemek, hazırlıyacakları ra
porları ilgili daire başkanlığına sunmak ve dosyalar hakkında gerekli bilgiyi vermek üzere yeteri 
kadar raportör bulunur. 

Yargıtay raportörleri, birinci sınıfa ayrılmış hâkimler ile ikinci sınıf hâkimler arasından Yüksek 
Hâkimler Kurulunca atanır ve nakledilirler. 

Yargıtay raportörlüğünde 'geçen hizmet, hakini lik meslekinde geçmiş sayılır. 

•"MADDE 21. -~ Adalet Komisyonu tasarısının 21 nci maddesi 21 nci madde olarak aynen kabul 
edilmiştir. 

DöKDPNCr BÖLCM 

• • - Yargıtay Yayın Müdürlüğü 

. . ...• .... • . . : • • . Kuruluşu 

. .MADDİ'] 22. —:• Adalet .Komisyonu 1 asarısın m 22 nci maddesi 22 nci madde olarak aynen kabul 
edilmiştir. 
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Görevleri 

MADDE 23. --• Yargıtay Yayın Müdürlüğünün görevleri şunlardır : 
1. Yargıtay daire, genci kurul ve içtihadı birleştirme kararlarını, ilgili oldukları kanun, tüzük 

ve yönetmelik maddelerine göre 'özetliyerek tasnif ettikten sonra kararları ve özeti fihristlerini yayın
lamak, 

2. Yargı organları ile bunlara yardımcı mercilere lüzumlu kanun, tüzük ve yönetmeliklerle bun
larda yapılan değişiklikleri ve Türk Hukukunun tekâmülüne faydalı olacak nitelikteki telif ve tercü
me eserleri ve yabancı malıkeme içtihatlarının tercümelerini yayınlamak, 'bu amaçla yabancı dilde ya
yınlanan eser ve kararları tercüme ettirmek, 

3. Yukarıki bendlerde yazılı görevlerin yerine getirilmesi için her türlü faaliyetlerde bulunmak 
ve gerekli hukukî işlemleri yapmak, 

4. Yargıtay kütüphanesini kurmak ve yönetmek, 
5. Yargıtay içtihatları arasında göreceği aykırılıkları, bir raporla ve ilgili 'kararların örnekle

rinde eklenmek suretiyle Yargıtay Yayın Kuruluna bildirmek, 
Yayın Müdürlüğü, görevlerinin yapılmasında, Yargıtay Yayın Kurulunun kendi yetkilerine daya

narak verdiği kararlarla bağlıdır. 

Yargıtay Yayın Kurulu 

MADDE 24. — Yargıtay Yayın Kurulu, Birinci Başkanlığın Başkanlığında, Yargıtay Büyük Ge
nel Kurulu tarafından kendi içinden iki adlî yıl için seçeceği iki asıl ve iki yedek üyeden kurulur. 

Bu Kurulun görevleri şunlardır : 
1. Yargıtay içtihatlarının yayınlanması ile ilgili ilke kararları vermek, 
2. Kararlar arasında bulacağı uyuşmazlık üzerine içtihadı birleştirme yoluna (başvurmak, 
3. Yirmiüçüncü maddenin ikinci bendi gereğince yayınlanmasında fayda umulan mevzuat, telif 

ve tercüme eserlerle, bu amaçla tercüme ettirilecek eser ve kararları tesbit etmek, 
4. Adalet Bakanlığına bildirmek üzere Yargıtay Kütüphanesine alınacak yerli ve yabancı her nevi 

eserlerle dergi ve gazeteleri kararlaştırmak, 
5. Yargıtay Yaym Müdürlüğünün genel denetimini yapmak. 

Karar örneklerinin verilmesi 

MADDE 25. — Yargıtay kalemlerinin âmiri olan başkâtipler, kalemlerinde yazılan kararlardan, 
Yargıtay Yayın Kurulunun ilke kararlarında belli edilenlerin birer örneğini kararların verildiği ta-
rihten başliyarak en geç üç ay içinde Yayın Müdürlüğüne vermekle ödevlidirler. Başkâtipler, bu gö
revlerinden dolayı da, Yargıtaym yetkili yerlerince denetlenirler. Yargıtay Yayın Müdürlüğü, yukarı
daki fıkra hükmüne aykırı hareket eden ilgilileri, gerekli kovuşturma yapılmak üzere yetkili yerlere 
bildirir. 

Döner Sermaye 

MADDE 26. — Yargıtay Yayın Müdürlüğü görevlerinin yerine getirilebilmesi amacı ile Yayın 
Müdürlüğü emrine Adalet Bakanlığı bütçesinden «Yargıtay yayınları döner sermayesi» adı altında 
beşyüzbin Ura döner sermaye verilir. 
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Yayın müdülcrinin hizmetleri 

MADDE 23. — Yargıtay Yayın Müdür ve üyelerinin bu hizmetlerde geçirdikleri süreler, geldik
leri hâkimlik veya savcılık meslekinde geçmiş sayılır. 22 nci maddenin ikinci fıkrası hükmü saklıdır. 

Görevleri 

MADDE 24. — Yargıtay Yayın Müdürlüğünün görevleri şunlardır : 
1. Yargıtay Daire, Genel Kurul ve içtihadı birleştirme kararlarını, ilgili oldukları kanun, tüzük 

ve yönetmelik maddelerine göre özetliyerek tasnif ettikten sonra kararları ve özetin fihristlerine ya
yınlamak, 

2. Yargı organları ile bunlara yardımcı mercilere lüzumlu kanun, tüzük ve yönetmeliklerle bun
larda yapılan değişiklikleri ve Türk Hukukunun tekâmülüne faydalı olacak nitelikteki telif ve tercü
me eserleri ve yabancı mahkeme içtihatlarının tercümelerini yayınlamak, bu amaçla yabancı dilde 
yayınlanan eser ve kararları tercüme ettirmek, 

3. Yargıtay kütüphanesini kurmak ve yönetmek, 
4. Yargıtay içtihatları arasında göreceği aykırılıkları, bir raporla ve ilgili kararların örneklerini 

de eklemek suretiyle Yargıtay Yayın Kuruluna bildirmek, 
Yayın Müdürlüğü görevlerinin yapılmasında, Yargıtay Yayın Kurulunun kendi yetkilerine daya

narak verdiği kararlarla bağlıdır. 

Yargıtay Yayın Kurulu 
MADDE 25. — Yargıtay Yayın Kurulu, Birinci Başkanın başkanlığında, Yargıtay Büyük Genel 

Kurulu tarafından kendi içinden iki adlî yıl için seçeceği iki asıl ve iki yedek üyeden kurulur. 
Bu kurulun görevleri şunlardır : 
1. Yargıtay içtihatlarının yayınlanması ile ilgili ilke kararlarını vermek, 
2. Kararlar arasında bulacağı uyuşmazlık üzerine içtihadı birleştirme yoluna başvurmak. 
3. 24 ncü maddenin ikinci bendi gereğence yayınlanmasında fayda umulan mevzuat telif ve 

tercüme eserlerle, bu amaçla tercüme ettirilecek eser ve kararları tesbit etmek, 
4. Adalet Bakanlığına bildirmek üzere Yargıtay kütüphanesine alınacak yerli ve yabancı her 

nevi eserlerle dergi ve gazeteleri kararlaştırmak. 
5. Yargıtay Yayın Müdürlüğünün genel denetimini yapmak. 

Karar örneklerinin verilmesi 

MADDE 26. — Yargıtay kalemlerinin âmiri olan başkâtipler, kalemlerinde yazılan kararlar
dan, Yargıtay Yayın Kurulunun ilke kararlarında belli edilenlerin birer örneğini kararların ve
rildiği tarihten başlıyarak en geç üç ay içinde yayın müdürlüğüne vermekle ödevlidirler. Baş
kâtipler, bu ödevlerinden dolayı da Yargıtayın yetkili organlarınca denetlenirler. Yargıtay Ya
yın Müdürlüğü, yukarıdaki fıkra hükmüne aykırı hareket eden ilgilileri, gerekli kovuşturma ya
pılmak üzere yetkili organlara bildirir. 

Döner sermaye 

MADDE 27. — Yargıtay Yayın Müdürlüğü görevlerinin yerine getirilebilmesi amaciyle Ya
yın Müdürlüğü emrine Adalet Bakanlığı bütçesinden «Yargıtay Yayınlan Döner Sermayesi» 
adı altında beşyüz bin lira döner sermaye verilir. 
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Döner sermaye hesap ve işlemleri, Adalet Bakanlığının denetimine bağlıdır. Maliye Bakanlığının 
denetim hakkı saklıdır. 

Döner sermaye ile yapılacak yayınların fiyatlarının hesaplanması; bayiler için yapılacak iskonto 
miktarı; safi kârdan sermayenin Hazineye ödenmesi, % 50 den aşağı olmamak üzere döner sermayeye 
yapılacak ilâve ve Hazineye verilecek gelir oranları ile döner sermayenin işletilmesine hesap usulle
rine. alım ve satım işlemlerine ilişkin esaslar, Yargıtay Yayın Kurulunun düşüncesi alındıktan sonra 
Adalet ve Maliye bakanlıklarınca müştereken yapılacak Yargıtay Yayınları Döner Sermayesi Yönet
meliği ile düzenlenir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Çeşitli hükümler 

Adalet yılının açılışı 

MADDE 27. — Her yıl altı Eylül tarihindo yeni adlî yıl, Ankara Hukuk Fakültesinde veya uy
gun görülecek başka bir yerde Yargıtay Birinci Başkanı tarafından açılır. 

Birinci Başkan bu törende adalet işleri ile ilgili bir söylev verir. 

Meslekte geçmiş sayılan hizmetler 

MADDE 28. — Yargıtay raportörlerinin Yargıtay hizmetlerinde geçirdikleri süreler hâkimlik 
mesleğinde geçmiş sayılır. 

Yargıtay Yayın Müdürlüğü Müdür veya üyeleri, raportörler gibi işleme tabi tutulurlar ve bu mü
dürlükte geçirdikleri süreler, geldikleri hâkimlik veya savcılık mesleğinde geçmiş sayılır. 22 nei mad
denin ikinci fıkrası hükmü saklıdır. 

Yargıtay raportörleri ikinci ve üçüncü sınıf hâkimlerle hâkim yardımcıları arasından, Yüksek Hâ
kimler Kurulunca atanırlar ve nakledilirler; bu hususlarda Birinci Başkanlık Divanının mütalâası 
alınır. Raportör ihtiyacı hâkim ve yardımcılarına süre ile bağlı olmaksızın aynı usule 
uyularak yetki verilmek yoluyla da karşılanabibilir. Bunlara yetkilerinden dolayı gerekti
ğinde verilecek yolluktan başka ayrıca bir ödeme yapılmaz. Başkanlar zorunluk halinde ken
di sorumlulukları altında hukuk fakültesini bitirmiş başkâtiplere raportörlük görevi yaptıra
bilirler. 

Dosyaları takrir ile görevli olanlar verilecek karara ilişkin düşüncelerini de raporlarına yazıp 
kurula bildirmekle ödevlidirler. 

Aylık ve ödenekler 

MADDE 29. — Yargıtay hâkimleri birinci derece memurluk kadrosunun aylığını alırlar. 
Bu suretle alman aylıklar, bunların emekliliklerinde ve diğer görevlere geçmelerinde ka
zanılmış hak sayılmaz. Bu gibilerin emekliliklerinde ve diğer görevlere geçmelerinde hizmet 
sürelerine göre kazandıkları derece aylıkları esastır. 

Yargıtay hâkimlerine ayrıca birinci derece memurluk aylığı tutarının % 60 ı oranında 
ödenek, aylıkları ile birlikte verilir. Bu ödeneklerin ödenmesinde değişik 5017 sayılı Kanun 
ile 7244 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi hükmü uygulanmaz. 
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Döner sermaye işlemleri 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu ile 2490 sayılı Artırma, Ek
siltme ve ihale Kanununa ve sarftan önce Sayıştay vizesine tabi değildir. 

Döner sermaye hesap ve işlemleri, Adalet Bakanlığının denetimine bağlıdır. Maliye Bakanlı
ğının denetim hakkı saklıdır. 

Döner sermaye ile yapılacak yayınların fiyatlarının hesaplanması; bayiler için yapılacak ıs
konto miktarı safi kârlar hakkında alınacak muamele, % 50 den aşağı olmamak üzere döner ser
mayeye yapılacak ilâve ve- Hazineye yatırılacak gelir oranlan ile döner sermayenin işletilmesine, 
hesap usullerine, alım - satım işlemlerine ve denetim şekline ilişkin esaslar, Yargıtay Yayın Kuru
lunun düşüncesi alındıktan sonra Adalet ve Maliye bakanlıklarınca müştereken yapılacak Yar
gıtay Yayınlan Döner sermayesi yönetmeliği ile düzenlenir. 

Aylık ve ödenekler 
MADDE 28. — Yargıtay Başkanı, ikinci başkanları, üyeleri, Cumhuriyet Başsavcısı, Cumhu

riyet Ikmci başsavcıları, Yargıtay Cumhuriyet savcıları, ile hâkimlik veya savcılık sınıflanndan 
atanmış bulunan Adalet Bakanlığı müsteşarı, Teftiş Kurulu Başkanı ve Genel Müdürleri birinci de
rece memurluk kadrosunun aylığını alırlar. 

Bu suretle alınan aylıklar, bunların emekliliklerinde ve diğer görevlere geçmelerinde kazanıl
mış hak sayılmaz. Bu gibilerin emekliliklerinde ve diğer görevlere geçmelerinde hizmet sürelerine 
göre kazandıkları derece aylıkları esastır. 
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Resmî Gazetede yayınlanma 

MADDE 30. — Bu kanun hükümlerine göre yapılacak yönetmelikler ve bunların değişiklik
leri Resmî Gazetede yayınlanır. 

3656 sayılı Kanunun değiştirilmesi 

MADDE 31. — Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin Adalet Bakanlığı bölümünden ilişik (1) 
sayılı cetvelde derece, unvanı ve sayıları yazılı kadrolar çıkarılmış ve yerine (2) sayılı cetvelde 
derece, unvan ve sayıları yazılı kadrolar eklenmiştir. 

Birinci sınıf savcıların aylık ve ödenekleri 

MADDE 32. — Cumhuriyet Başsavcısı, Cumhuriyet ikinci Başsavcıları, Adalet Bakanlığı 
Müsteşarı, Yargıtay Cumhuriyet Savcıları, Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı ve Genel 
Müdürleri hakkında da 29 ncu madde hükümleri uygulanıl'. 

Yüksek Hâkimler Kurulunun asıl ve yedek üyelerine bu görevleri süresince maaşlarından 
başka 29 ncu madde gereğince ödenek verilir. 

Hâkimler Kanununun değiştirilmesi 

MADDE 33. — Hâkimler Kanununa bağlı (1) sayılı cetvelde (Birinci sınıf hâkimlik) karşısın
da yazılı bulunan (Yargıtay üyeliği, Yargıtay ikinci Başkanlığı, Yargıtay Birinci Başkanlığı) 
dereceleri (Birinci derece) ve aylıkları (2 000) olarak ve aynı cetvelde yazılı (Yargıtay üye yardım
cılığı) unvanı, (Yargıtay Raportörlüğü) olarak değiştirilmiş ve bu unvan sözü geçen cetvelin bi
rinci sınıf hâkimlik ayrık olmak üzere, diğer hâkimlik ve yardımcılık sınıf ve derecelerine eklen
miştik. 

Hâkimler Kanununa bağlı (2) sayılı cetvelde (Birinci sınıf savcılık) karşısında yazılı bulu
nan (Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı, Cumhuriyet ikinci Başsavcılığı, Cumhuriyet Başsavcılığı) 
dereceleri, (Birinci derece) ve aylıkları (2 000) olarak değiştirilmiştir. 

GEÇÎCÎ HÜKÜMLER 

Yeni kadroları iktisap 

GEÇİCİ MADDE 1. — Yargıtay hâkimlerinin kadro aylıklarında bu kanunla yapılan deği
şiklik sebebiyle yeniden seçilmeleri veya atanmaları ve Yargıtay üye yardımcılarının da raportör 
unvanını almaları dolayısiyle yeniden atanmaları gerekmez. 

Birinci Sınıf Cumhuriyet savcıları ile Adalet Bakanlığı Müsteşarı, Teftiş Kurulu Başkanı ve 
genel müdürlerinin kadro aylıklarında bu kanunda yapılan değişiklik dolayısiyle yukarıdaki 
fıkra hükmü uygulanır. 

Yeni seçimler 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu kanunun yürürlüğe girmesinden sonra en geç bir ay içinde Yar-
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MADDE 29. — Hâkimler Kanununa ek 5017 sayılı Kanuna bağlı ve 7168 ve 45 sayılı, kanun
larla değiştirilmiş bulunan ilişik 3 sayılı cetvel kaldırılmış ve yerine ilişik .4 sayılı cetvel konul
muştur. 

(4) sayılı cetvelde gösterilen ödenekler aybaşlarında ve aylıklarla birlikte ödenir. 

MADDE 30. — Adalet Komisyonunun 30 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 31. — Adalet Komisyonunun 31 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Hâkimler Kanununun değiştirilmesi 
MADDE 32. — Hâkimler kanununa bağlı (1) sayılı cetvelde (Birinci sınıf hâkimlik) karşısın

da yazılı bulunan (Yargıtay üyeliği, Yargıtay İkinci Başkanlığı, Yargıtay Birinci Başkanlığı) 
dereceleri (Birinci derece) ve aylıkları (2 000) olarak ve aynı cetvelde yazılı (Yargıtay üye yar
dımcılığı) unvanı, (Yargıtay raportörlüğü) olarak değiştirilmiştir. 

Hâkimler Kanununa bağlı (2) sayılı cetvelde (Birinci sınıf Savcılık) karşısında yazılı bulu
nan (Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı, Cumhuriyet ikinci Başsavcılığı, Cumhuriyet Başsavcılığı) 
dereceleri, (Birinci derece) ve aylıkları (2 000) olarak değiştirilmiştir. 

GEÇÎCÎ HÜKÜMLER 

Yeni kadroları iktisap 

GrEOÎCÎ MADDE 1. — Yargıtay Başkan ve üyelerinin kadro aylıklarında bu kanunla yapılan 
değişiklik sebebiyle yeniden seçilmeleri veya atanmaları ve Yargıtay üye yardımcılarının da ra
portör unvanını almaları dolayısiyle yeniden atanmaları gerekmez. 

Birinci sınıf Cumhuriyet Savcıları ile Adalet Bakanlığı müsteşarı, Teftiş Kurulu Başkanı ve 
Genel Müdürlerinin kadro aylıklarında bu kanunda yapılan değişiklik dolayısiyle yukarıdaki fık
ra hükmü uygulanır. 

GEÇÎCÎ MADDE 2. — Adalet Komisyonunun geçici 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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gıtay başkanları için seçim yapılır. ÎSski başkanların görevi yemleri seçilinceye kadar de
vam eder. Bu seçimlerden sonra geleö ikinci adlî yılın Haziran ayının »ön İlaftastn«İa yapı
lacak ad çekme ile Birinci Başkan yardımcılarından birisi ile Hukuk dairelerinden beşi ve 
Ceza dairelerinden üçünün başkanlıkları için Temmuz ayının ilk haftan ilinde yeni seçim ya
pılır. Diğer başkanlıklar için, yukarıki fıkrada anılan seçimden iki yıl Sonra Temmuz ayı
nın ilk haftasında seçim yenilenir. 

Yönetmeliklerin yapılması 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu kanun gereğince yapılması gereken yönetmelikler hazırlanarak, ka
nununun yayınlanmasından itilbaren en geç altı ay içinde yürürlüğe konur. Yargıtay daire
leri, bu tarihe kadar eski görevlerine devam •ederler; 

SON HÜKÜMLER 

Kaldırılan hükümler 

MADDE 34. — Temyiz Mahkemesi teşkilâtına dair 1221 sayılı değişik Kanun, Yargıtay 
üye yardımcıları hakkındaki değişik 28 sayıl; Kanım ve 1086 sayılı değişik Hukuk Usulü 
Muhakemeleri Kanununun 436 ncı 2556 sayılı Hâkimler Kanununun 83, 84, 98 nei maddeleri ile di
ğer kanunların ıbu kanuna uymıyan hükümleri kaldırılmıştır. 

Yürürlük tarihi 

MADDE 35. — Bu kanunun hükümleri, yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Kanımu yürütecek makam 

MADDE 36. — Bu kanun hükümlerini, Bakanlar Kurulu yürütür. 

M. Meclisi (S. Sayiti: $83) 



Bütçc ve Plân Komisyonunun değiştirip 

GEÇtCÎ MADDE 3. — Adalet Komisyonunun geçici 3 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

SON HÜKÜMLER 

Kaldırılan hükümler 

MADDE 33. — Temyiz Mahkemesi TefkiJâtma dair 1221 sayılı değişik Kanun, Yargıtay üye 
yardımcılan hakkındaki değişik 28 sayılı Kanun ve 1086 sayılı değişik Hukuk Usulü Muhakeme
leri Kanununun 436 ncı, 2556 sayılı Hâkimler Kanununun 83, 84, 98 nci maddeleriyle 45 sayılı 
Yüksek Hâkimler Kurulu Kanununun 62 nci maddesi, diğer kanunlann bu kanuna uymıyan hü
kümleri kaldınlmıştır. 

Yürürlük tarihi 

MADDE 34. — Bu kanun hükümleri yayımı tarihini takibeden aybaşından itibaren yürürlüğe 
girer. 

MADDE 35. — Adalet Komisyonunun 36 ncı maddesi 35 nci madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

M. }fc<M (S . Suym: mi 
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İstanbul Milletvekili İsmail Hakkı Tekinel ve 

166 arkadaşının teklifi 

[1] SAYILI CETVEL 

D. Memuriyetinin nev'i Aded Maaş 

Adalet Bakanlığı 

MERKEZ 

Yargıtay 

2 ikinci Başkan 18 1 750 
3 Üye (Biri Genci Kâtiplik 

yapar) 111 1 500 
[2] SAYILI CETVEL 

D. Memuriyetinin nev'i Aded Maaş 

Aylığı D. 

1 
1 

5 
7 

10 
10 
11 

Adalet Bakanlığı 

MERKEZ 

Yargıtay 

İkinci Başkan 
Üye 

Yargıtay Yayın Müdürlü 
Bürosu 

Büro Şefi 
Muihasip 
Ambar Memuru 
Mutemet 
Kâtip 

[3] SAYILI CETVEL 

20 
109 

ğü 

1 
1 
2 
1 
3 

Hâkimlik ve savcılık sınıfı 

2 000 
2 000 

1 100 
800 
500 
500 
450 

ödeneği 

2 000 1 Cumhuriyet Başsavcısı 
1 750 2 Adalet Bakanlığı Müsteşarı, Cumh'myet İkinci Başsavcılan 
1 500 3 Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı, Genel Müdürleri, Yargıtay 

Cumhuriyet Savcıları 

1 620 

M. Meclisi (S. Sayısı: 933) 
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Adalet Komisyonunun değiştirişine bağlı cetveller 

[1] SAYILI OETVEL 

Memuriyetim nev'i Adedi Maaş D. Meraıuriyetin nevi Aded Maaş 

Adalet Bakanlığı 

MERKEZ 

2, Müsteşar 1 1 750 

Teftiş Heyeti Reisliği 

3 Reis 1 1 500 

Ceza İsleri Genel Müdürlüğü 

S Genel Müdür 1 1 500 

Hukuk İsleri Genel Müdürlüğü 

3 Genel Müdür 1 1 500 

[2] SAYILI 

Adalet Bakanlığı 

MERKEZ 

1 Müsteşar 1 2 000 

Teftiş Kurulu Başkanlığı 

1 Başkan 1 2 000 

Ceza İşleri Genel Müdürlüğü 

1 Genel Müdür 1 2 000 

Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü 

1 Genel Müdür 1 2 000 

Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü 

1 Genel Müdür 1 2 000 

Zat İşleri Genel Müdürlüğü 

3 Genel Müdür 1 1 500 

Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü 

3 Genel Müdür 1 1 500 

Yargıtay 

2 İkinci Başkan 18 1 750 

3 Üye ('Biri Genel Kâtiplik ıgö-

revi yapar) 111 1 500 

2 Cum'huriyet İkinci Başsavcısı 7 1 750 

3 Yargıtay Cumhuriyet Savcısı 35 1 500 

OETVEL 

Zat İşleri Genel Müdürlüğü 

1 Genel Müdür 1 2 000 

Yargıtay 

1 İkinci Başkan 20 2 000 
.1 Üye 111 2 000 
1 Cumhuriyet İkinci Başsavcısı 7 2 000 
1 Yargıtay Cumhuriyet Savcısı 35 2 000 

Yargıtay Yayın Müdürlüğü Bürosu 

5 Büro Ş'efi 
7 Muhasip 

10 Ambar Memuru 
10 Mutemet 
11 Kâtip 

1 1 100 
1 80O 
2 500 
1 500 
3 450 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 933 ) 
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Bütçe ve Plân Komisyonunun değiştiricine bağlı cetveller 

[1] SAYILI CETVEL 
Adalet Komisyonunun (1) sayılı cetveli aynen kabul edilmiştir. 

[2] SAYILI CETVEL 
Adalet Komisyonunun (2) sayılı cetveli aynen kaibul edilmiştir. 

Aylığı D. 

[3] SAYILI CETVEL 

Hâkimlik ve müddeiumumilik sınıfı 

.150 I ["Temyiz Birimci Reisi, C. Başmlüddeiumomisi, Temyiz îkinıci Reisi,' 
129 2 X Adliye Vekâleti Müsteşarı, Temiyiz 'Azartan», Adliye Vekâleti Teftiş 
100 3 [Heyeti Reis ve Umum Müdürleri 

100 3 f ikinci iSııniif Hâkim ve MüddetamumalcM'le bu sımııftan sayılan idari] 
90 4 ^hizımeıtlerde çalılkamlar 
80 5 [ 

70 6 fÜçümcü Sınıf Hâkimi ve MıüddeiuımUimiLerle bu ısıınıiftam sayılan idari 
6(0 7 J hikmetlerde çalışanlar 
50 8 [ 

40 9 (Muavinlik sımufı ve >\m sımııfa dlâhil 'idari hizmetlerde çalışanlar ) 

35 10 l $ 

[4] SAYILI CETVEL 

ödenek cetveli 

Aylığı 1). Hâkimlik ve savcılık sınıfı 

Aylık (hâkim 
tahsisatı 

800 

650 

400 

2 000 

1 500 3 
1 2150 4 
1 100 5 1 

950 6 

Yarigııtay Birinci Başkama, Yarigııtay İkinci Başkanları, Y]ar|gıtaiy] 
Üyeleri, Cumlhıııriyet (Başsafvcfiisıı, Cumhuriyet İkinci Başsavcıları, 
Yargıtay Cumhuriyet Saıvcıiarı, Adalet Baıkaınlılgı İMüsteşıar», Teftiş 
Kurulu Başlkanı, Genel Müdürleri, Yüksele Hâkimler Kuruluı Asil ve 
Yedek Üyeleri 

Birinci sınıfa ayrılmış hâMım ve savcılarla bunlardan idari .hizmet
lerde çalışanlar 

1 500 3 f'ikinici ıSımiif Hâkim ve Savcılarla bunlardan idari hizımietlerde çıalı-
1 250 4 .{samlar 
1 100 5 [ 

950 6 ("Üçüncü Sımıif Hâkim ve Salcılarla (bunlardan idari hizmetlerde .çalı 
800 7 | şanlar 
700 8 [ 

600 9 ^Yardiımcllıık sınııfı ve Iranlardan idari hizımietlerde çalışanlar J 
500 10 l $ 

Aylık ödeneği 

'1 inci derece 
ımemıurluk ay-
lıği! tultarmra 
'% 60 ı 

1 400 

1 200* 

000 

7(X> 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 933 ) 




