
Res 
T.C. 

mı Gazete 
Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336 - 1920 

idare ve yaz% işleri için 
Başbakanlık Neşriyat vc Müdevvenat 

Genel Müdürlüğüne 
rrüra-raat »lunvr 

25 NİSAN 1962 

ÇARŞAMBA Sayı : 11091 

KANUNLAR 
Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri 

hakkında Kanun 

Kanun No : 44 Kabul tarihi: 22/4/1962 

BÎRÎNCÎ KISIM 
Genel esaslar 

Kuruluş : 

Madde 1 — Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile verilen görevleri 
yapmak ve yetkileri kullanmak üzere başkentte bir Anayasa Mahke
mesi kurulmuştur. 

Üye sayısı : 

Madde 2 — Anayasa Mahkemesi, onbeş asıl ve beş yedek üyeden 
teşekkül eder. 

Seçilme yeterliği : 

Madde 3 — Anayasa Mahkemesinin asıl ve yedek üyeliğine seçi
lebilmek için, aşağıdaki şartları haiz bulunmak lâzımdır : 

1. Kırk yaşını bitirmiş, altmışbeş yaşını doldurmamış olmak; ve 

2. a) Yargıtay, Danıştay, Askerî Yargıtay veya Sayıştay'da Baş
kanlık, Üyelik, Başsavcılık, Başkanun Sözcülüğü; veya 

b) Üniversitelerde hukuk, iktisat veya siyasal bilimler alanla
rında en az beş yıl öğretim üyeliği; veya 

c) Onbeş yıl avukatlık 
Yapmış olmak; ve 

3. Hâkimler Kanununa göre hâkimlik meslekine alınmamayı ge
rektiren bir suçtan dolayı mahkûm bulunmamak veya bu gibi suçlar
dan ceza takibi altında olmamak. 

Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilenlerin seçilme yeterliğine sa
hip olmadıkları yolundaki itirazlar, Anayasa Mahkemesince kesin ola
rak karara bağlanır. Hakkında itirazda bulunulmuş olan üye, bu konu
daki inceleme ve oylamalara katılamaz. İtiraz haklı görülürse, o üye 
hakkındaki seçim yapılmamış sayılır ve 9 uncu madde uyarınca ge
reken işlemler yerine getirilir. Bu konudaki itirazların yapılması, ince
lenmesi ve karara bağlanması hakkındaki usul, Anayasa Mahkemesi 
İçtüzüğünde gösterilir 

ÎKtNCÎ KISIM 
Kuruluş şekli 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Üyelerin seçimi 

a) Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay'da seçim : 

Madde 4 — Anayasa Mahkemesi asıl üyelerinden : 

1. Dördü Yargıtay Büyük Genel Kurulu tarafından, kendi Baş
kan ve üyeleriyle Cumhuriyet Başsavcısı arasından; 

2. Üçü Danıştay Genel Kurulu tarafından, kendi Başkan ve üye
leriyle Başkanun Sözcüsü arasından; 

3. Biri Sayıştay Genel Kurulu tarafından, kendi Başkan ve üye
leri arasından; 

Kendi üye tam sayılarının salt çoğunluğu ile ve gizli oyla seçi
lirler. 

Genel kurullar, üye tamsayılarının en az üçte iki çoğunluğu ile 
toplanırlar. 

b) Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosunda seçim : 

Madde 5 — Anayasa Mahkemesine Millet Meclisi Uç, Cumhuriyet 
Senatosu iki üye seçer. 

Her ik i yasama meclisince seçilecek birer üye, üniversitelerin hu
kuk, iktisat ve siyasal bilimler öğretim üyelerinin teşkil ettikleri kurul 
tarafından gösterilecek adaylar arasından seçilir. Aday sayısı, açık 
üyeliklerin üç katı tutarında olur. Bu kurul, Ankara Üniversitesi Rek
törünün daveti üzerine Ankara'da toplamr. Toplantı nisabı, üye tam
sayısının üçte ikisidir. Aday seçimi gizli oyla yapılır. Aday seçilebil
mek için, bahis konusu kurulun üye tam sayısının salt çoğunluğunun 
oyu gereklidir. 

Yasama meclisleri genel kurullarında yapılacak seçimde seçilebil
mek için, üye tam sayısının üçte ik i çoğunluğunun oyu gereklidir. İlk 
iki oylamada bu çoğunluk sağlanamazsa daha sonraki oylamalarda üye 
tam sayısının salt çoğunluğlyle yetinilir. Seçim gizli oyla yapılır. 

Türkiye Büyük MUlet Meclisi üyeleri, yasama meclislerince, Ana
yasa Mahkemesi asıl ve yedek üyeliklerine seçilemezler. 

c) Cumhurbaşkanı tarafından seçim : 

Madde 6 — Anayasa Mahkemesine Cumhurbaşkanı tarafından iki 
üye seçilir. 
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Cumhurbaşkanı, bu üyelerden birini, Askeri Yargıtay Genel K u 
rulunca gösterilecek üç aday arasından seçer. 

2 nci fıkrada bahis konusu adayların gösterilmesi için yapılacak 
seçimde, Askerî Yargıtay Genel Kurulunun toplantı nisabı, üye tam 
sayısının üçte ikisidir. Aday seçimi gizli oyla olur. Aday seçilebilmek 
için, üye tamsayısının salt çoğunluğunun oyu gereklidir. 

Yedek üyeler : 

Madde 7 — Anayasa Mahkemesine, Yargıtay ik i ; Danıştay, Mi l 
let Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu birer yedek üye seçerler. Yedek 
üyelerin seçiminde de, asılların seçimindeki usuller uygulanır. 

Üye seçilenlere tebligat : 

Madde 8 — Cumhurbaşkanı; yasama meclisleri, Yargıtay, Da
nıştay ve Sayıştay Başkanları, Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilen
leri, Anayasa Mahkemesi Başkanlığına bildirirler. Anayasa Mahkemesi 
Başkanlığı, durumu, seçilenlere yazı ile tebliğ eder. 

Üyeliğe seçilenlerin ad ve soyadları Resmî Gazete'de yayınlanır. 

Seçilenlerin görevi kabvl etmemesi : 

Madde 9 — Anayasa Mahkemesine seçilenlerden bu görevi kabul 
etmiyenlerin ad1 arı, Anayasa Mahkemesi Başkanı tarafından, seçimi 
yapan kurul veya meclislere veya makama derhal bildirilir. Bu tarih
ten itibaren bir ay içinde, yukarıdaki maddelerde belirtilen usuller uya
rınca yenileri seçilir. Kurul ve meclislerin tatilde bulunması veya Millet 
Meclisi seçimlerinin yenilenmesine karar verilmiş olması hallerinde, 
üye seçimi, tatilin bitiği günden veya Millet Meclisinin ilk toplantı
sından itibaren bir ay içinde yapılır. 

And içme : 

Madde 10 — Anayasa Mahkemesi üyeleri, görevlerine başlama
dan önce, Mahkeme Başkanının davet edeceği, Cumhurbaşkanı, Yasa
ma Meclisleri Başkanları, Başbakan ve Adalet Bakanı, Yargıtay B i 
rinci Başkanı ile Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başkanı ve Başka-
nun Sözcüsü, Askerî Yargıtay Başkanı ve Başsavcısı, Sayıştay Başkanı, 
Üniversiteler Rektörleri ile Hukuk, İktisat ve Siyasal Bilimler Fakül
teleri Dekanlararn huzurunda, asıl ve yedek üyelerin iştirak edeceği 
kurul önünde, aşağıda yazılı andı içerler : 

Asıl teminatını Türk vatandaşlarının gönül ve iradelerinde bulan 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasını koruyacağıma; görevimi, doğruluk, 
tarafsızlık ve hakka saygı duygusu içinde, sadece vicdanımın emrine 
uyarak yapacağıma, namusum üzerine yemin ederim. 

Başkan ve başkanvekili seçimi : 

Madde 11 — Anayasa Mahkemesi, kendi asıl üyeleri arasından 
gizli oyla ve asıl üye tamsayısının üçte iki çoğunluğuyla, dört yıl 
İçin bir Başkan ve Başkanvekili seçer. Yeniden seçilmek caizdir. 

Süresinden önce açılan Başkan veya BaşkanvekiIIiğine, dört yıl 
için, yukarıdaki fıkra gereğince yeniden seçim yapılır. 

Üyeliklerde boşalma : 

Madde 12 — Anayasa Mahkemesi üyeliklerinde her ne sebeple 
olursa olsun boşalma olduğu takdirde, 9 uncu madde gereğince işlem 
yapılır. 

Bir asıl üyelik boşalınca, en kıdemli yedek üye, boşalan yere, ken
diliğinden, asıl üye sıfatiyle geçirilemez. 

Bu kanunda zikredilen belli bir kurum veya kurul tarafından aday 
gösterilmek suretiyle seçilmiş olan bir üyenin yerinde boşalma olursa, 
o üyelik için yapılacak seçimde aynı usul ve merasime uyulur. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Üyeliğin sona ermesi 

Emeklilik ve çekilme : 

Madde 13 — Anayasa Mahkemesi Başkan ve üyeleri, dilekçe ile 
emekliliklerini istiyebilecekleri gibi; müddet ve kabule bağlı olmaksı
zın, görevlerinden çekilebilirler. Bu takdirde, Başkanlık, durumu der
hal, seçimi yapacak olan kurul veya meclislere veya makama bildirir. 

Üyelikle bağdaşmıyan haller : 

Madde 14 — Anayasa Mahkemesi Başkanı ve üyeleri, resmî veya 
özel hiçbir görev alamazlar; görev alanlar, çekilmiş sayılır. Bu husus, 
Anayasa Mahkemesince karara bağlanır. 

Anayasa Mahkemesi Başkan ve üyeleri, bu sıfatlarını muhafaza 
ettikleri müddetçe, yasama meclisleri ve mahallî idareler seçimlerinde 
hiçbir şekil ve suretle aday olamazlar, aday gösterilemezler ve seçile
mezler. 

Hüküm giyme, hastalık, devamsızlık : 

Madde 15 — Anayasa Mahkemesi üyeliği, 13 ve 14 üncü madde
lerde yazılı haller dışında; 

1. Hâkimler Kanununa göre hâkimlik meslekinden çıkarılmayı 
gerektiren bir suçtan dolayı kesin hüküm giyme halinde, kendiliğinden; 

2. Görevin sağlık bakımmdan yerine getirilemiyeceğinin sağlık 
kurulu raporu ile kesin olarak anlaşılması veya göreve izinsiz veya 
özürsüz ve aralıksız olarak bir ay süre ile devam edilmemesi halle
rinde, Anayasa Mahkemesi asıl ve yedek üyelerinin tamsayısının salt 
çoğunluğunun kararı ile 

Sona erer. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

özlük işleri 

Üyelerin aylık ve ödenekleri : 

Madde 16 — Anayasa Mahkemesi Başkanı ile asıl ve yedek üye
leri, birinci derecedeki memurluk . kadrosunun aylığını alırlar; ayrıca, 
kendilerine, aylıklarının yüzde altmışı tutarında ödenek verilir. 

Bunların aldıkları aylıklar emekliliklerinde ve diğer memuriyet
lere geçmelerinde kazanılmış hak sayılmaz. Bu gibilerin emekliliklerin
de ve diğer memuriyetlere geçmelerinde, tahsil durumlarına ve hizmet 
sürelerine göre iktisap edecekleri derece aylıkları esastır. 

Emeklilik : 

Madde 17 — Anayasa Mahkemesi Başkan ve üyeleri, altmışbeş 
yaşını bitirince, istekleri olmasa dahi, emekliye ayrılırlar. 

Emeklilik hakları bakımından 8 Haziran 1949 tarihli ve 5434 sa
yılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile ek ve tadilleri 
uygulanır. 

Cumhurbaşkanınca Askerî Yarg.tay tarafından gösterilecek aday
lar arasından seçilecek üyenin, ordu mensubu olmaktan doğan emekülik 
ile ilgili bütün hakları saklıdır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Yardımcı teşkilât 

Raportörler : 

Madde 18 — Anayasa Mahkemesine, çalışmalarında yardımcı ol
mak üzere, yeteri kadar daimî ve geçici raportör verilir. 

A) Daimî raportörler, Üniversitelerin Hukuk, İktisat ve Siyasal 
Bilimler Fakülteleri mezunlarından Anayasa Mahkemesi İçtüzüğünde 
gösterilen niteliklere sahip olup sözü edilen İçtüzükle düzenlenecek 
olan sınav şartlarını yerine getirenler arasından, Anayasa Mahkemesi 
Başkanının uygun göstermesi üzerine, Başbakan ve Adalet Bakanı ta
rafından müşterek kararname ile, genel hükümlere göre almakta ol
dukları veya alabilecekleri aylığın bir derece üstü ile atanırlar. Ra
portörlük kadroları karşılık tutulmak suretiyle, daha aşağı derece üze
rinden tâyin yapılabilir. 

Daimî raportörlerin bu görevde aldıkları bir üst derece aylığı, 
emekliliklerinde ve diğer memuriyetlere nakil ve tahvillerinde, kendi
leri için kazanılmış hak sayılmaz. 

Daimî raportörlere, aylıklarından başka, ayda ikiyüz ellişer lira 
ödenek verilir. 

B) Geçici raportörler, ihtiyaca ve Anayasa Mahkemesi Başkanı
nın takdirine göre, hâkimlikte veyahut Hâkimler Kanunu gereğince 
hâkimlik sınıfından sayılan hizmetlerde en az yedinci derece aylığım 
almış olanlarla, Danıştay Yardımcılığı ve Kanun Sözcülüğünde aynı de-
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receyi kazanmış olanlar ve üniversitelerin hukuk, iktisat ve siyasal 
bilimler alanlarında doçentlik yapmakta olanlar ve bu alanlarda çalışan 
doktorasını yapmış asistanlar arasından, Anayasa Mahkemesi Başkanının 
isteği ve ilgilinin muvafakati üzerine, mensup oldukları müesseselerin 
yetkili mercileri tarafından tâyin edilirler. Bunların özlük işlerinde, men
sup oldukları mesleklere ait hükümler uygulanır ve raportörlükte ge
çirdikleri süreler, mesleklerinde geçmiş sayılır; ancak, terfilerine, Ana
yasa Mahkemesi Başkanı tarafından verilecek yazılı bilgi esas olur. 
Geçici raportörlere de, aylık ve ödeneklerinden başka, ikiyüzellişer lira 
ek ödenek verilir. 

Genel sekreterlik 

Madde 19 — Anayasa Mahkemesi Başkanlığına bağlı olarak Ge
nel Sekreterlik Teşkilâtı kurulur. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Anayasa Mahkemesinin görev ve yetkileri 

Görev ve yetkiler : 

Madde 20 — Anayasa Mahkemesinin görev ve yetkileri aşağıda 
gösterilmiştir : 

1. Anayasanın 149 uncu maddesi gereğince, bu kanunun 21 inci 
maddesinde gösterilen kurul, kurum, makam ve şahıslar tarafından, 
kanunlar ve yasama meclîslerinin içtüzükleri hakkında Anayasaya ay
kırılık iddiasiyle açılan iptal dâvalarına bakmak; 

2. Anayasanın 151 inci maddesi gereğince, mahkemelerce ken
disine intikal ettirilen işleri ve Yüce Divan sıfatiyle çalışırken veya bu 
kanunun 32 nci maddesi gereğince bakacağı dâvalarda Anayasanın 
aynı maddesi gereğince meselei müstehire olarak bakması gereken iş
leri karara bağlamak; 

3. Cumhurbaşkanını; Bakanlar Kurulu Üyelerini; Yargıtay, Da
nıştay, Askerî Yargıtay, Yüksek Hâkimler Kurulu ve Sayıştay Başkan 
ve üyeleriyle Cumhuriyet Başsavcısının, Başkanun Sözcüsünü, Askerî 
Yargıtay Başsavcısını ve kendi Başkan ve üyelerini, görevleriyle ilgili 
suçlarından dolayı Yüce Divan sıfatiyle yargılamak; 

4. Siyasi partilerin kapatılması hakkındaki bütün dâvalara bak
mak; 

5. Anayasanın 57 nci maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca yapı
lacak özel kanun gereğince, siyasi partilerin gelir kaynakları ve gi
derleri hakkında verecekleri hesapları denetlemek; 

6. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin yasama dokunulmaz
lığının kaldırılmasına veya üyeliğin düşmesine kendi meclislerince ve 
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi olmıyan Bakanların dokunulmazlı
ğının kaldırılmasına Millet Meclisince karar verilmesi hallerinde, ilgi
lilerin Anayasa veya İçtüzük hükümlerine aykırılık iddiasına dayanan 
iptal istemlerini karara bağlamak; 

7. Anayasanın 140 mcı maddesi gereğince Danıştay Başkan ve 
üyeleri ile Başkanun Sözcüsünü seçmek; 

8. Anayasanın 142 nci maddesi gereğince kendi asıl ve yedek 
üyeleri arasından Uyuşmazlık Mahkemesine Başkanlık edecek üyeyi 
seçmek. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
inceleme ve yargılama usulleri 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Anayasa Mahkemesi sıfatiyle bakılan işlerde usul 

îptal dâvası açmaya yetkili olanlar : 

Madde 21 — Kanunların veya yasama meclisleri İçtüzüklerinin 
tümü veya bunların belirli madde ve hükümlerinin Anayasaya aykırı
lığı iddiasiyle Anayasa Mahkemesinde doğrudan doğruya iptal dâvası 
açabilecek olanlar şunlardır : 

1. Cumhurbaşkanı; 
2. Son milletvekili genel seçimlerinde muteber oy sayısının en az 

yüzde onunu alan siyasi partiler; 
3. Türkiye Büyük Millet Meclisinde temsilcisi 'bulunan siyasi par

tiler; 
4. Siyasi partilerin Türkiye Büyük Millet Meclisi grupları; 

5. Millet Meclisinin veya Cumhuriyet Senatosunun üye tamsayısı
nın en az altıda biri tutarındaki üyeleri; 

6. Yüksek Hâkimler Kurulu; 
7. Yargıtay; 
8. Danıştay; 
9. Askerî Yargıtay; 

10. Üniversiteler. 

6, 7, 8, 9 ve 10 uncu bentlerde yazılı olan kurul ve kurumlar, ancak, 
kendi varlık ve görevlerini ilgilendiren alanlarda, kanunların ve yasama 
meclisleri içtüzüklerinin tümü veya belirli madde ve hükümleri aleyhinde 
Anayasaya aykırılık iddiasiyle iptal dâvası açabilirler. 

îptal dâvası açma süresi : 

Madde 22 — Anayasa Mahkemesine doğrudan doğruya iptal dâvası 
açma hakkı, iptali istenen kanunun veya yasama meclisi içtüzüğünün 
Resmî Gazetede yayınlanmasından başlıyarak doksan gün sonra düşer. 

Milletlerarası andlaşmalar hükümlerinin Anayasaya aykırılığının id
dia edilememesi: 

Madde 23 — Usulüne uygun bir şekilde yürürlüğe konmuş olan her 
nevi milletlerarası antlaşmalar aleyhine, 20 nci maddenin 1 ve 2 nci 
bentleri gereğince, Anayasa Mahkemesinde iptal dâvası açılamaz ve bu 
Mahkemeye itirazen başvurulamaz. 

Devrim kanunlarının Anayasaya aykırılığının iddia edilememesi : 

Madde 24 — 1. 1 Mart 1340 tarihli ve 430 sayılı Tevhidi Tedrisat 
Kanununun; 

2. 25 Teşrinisani 1341 tarihli ve 671 sayılı Şapka Iktisası hakkında 
Kanunun; 

3. 30 Teşrinisani 1341 tarihli ve 677 sayılı Tekke ve Zaviyelerle 
Türbelerin Şeddine ve Türbedarlıklar ile Bir Takım Unvanların Men'i ve 
İlgasına dair Kanunun; 

4. 20 Mayıs 1928 tarihli ve 1288 sayılı Beynelmilel Erkamın Ka
bulü hakkında Kanunun; 

5. 1 Teşrinisani 1928 tarihli ve 1353 sayılı Türk Harflerinin Kabul 
ve Tatbiki hakkında Kanunun; 

6. 26 Teşrinisani 1934 tarihli ve 2590 sayılı Efendi, Bey, Paşa gibi 
Lâkap ve Unvanların Kaldırıldığına dair Kanunun; 

7. 3 Kânunuevvel 1934 tarihli ve 2596 sayılı Bazı Kisvelerin Giyi-
lemiyeceğine dair Kanunun; 

8. 17 Şubat 1926 tarihli ve 743 sayılı Türk Kanunu Medenisinin 
110 uncu maddesiyle evlenme akdinin evlendirme memuru tarafından 
yapılacağına dair medenî nikâh esasını vazeden maddelerinin; 

9 Temmuz 1961 günü yürürlükte bulunan hükümleri aleyhinde; 

20 nci maddenin 1 ve 2 nci bentleri gereğince, Anayasa Mahkeme
sinde iptal dâvası açılamaz ve bu Mahkemeye itirazen başvurulamaz. 

İptal dâvasının açılması; temsil: 

Madde 25 — Kanunların ve yasama meclisleri içtüzüklerinin Ana
yasaya aykırılığı sebebiyle açılacak iptal dâvası; 

1. 21 inci maddenin 1 inci fıkrasının 2 ve 3 üncü bentlerinde yazılı 
siyasi partilerin tüzüklerine göre en yüksek merkez organlarının en az 
üye tamsayısının salt çoğunluğuyla alacakları karar üzerine, Genel Baş
kanları veya vekilleri; 

2. 21 inci maddenin 1 inci fıkrasının 4 üncü bendinde yazılı siyasi 
parti gruplarının genel kurullarının en az üye tamsayısının salt çoğun-
luğiyle alacakları karar üzerine, Grup Başkanları veya vekilleri; 

3. 21 inci maddenin 1 İnci fıkrasının 6, 7, 8, 9 ve 10 uncu bentle
rinde yazılı kurul ve kurumların genel kurullarının veya Senatolarının 
üye tamsayısının salt çoğunluğiyle alacakları kararlar üzerine bu kurul
ların Başkanları ile Üniversitelerin Rektörleri 

Tarafından açılır. 
Dâva, 21 inci maddenin 1 inci fıkrasının 5 inci bendinde yazılı ya

sama meclisleri üyeleri tarafından açıldığı takdirde, dilekçede, kendile
rine mahkemece tebligat yapılmak üzere, en çok ik i üyenin gösterilmesi 
gereklidir. 
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Tebligat: 
Madde 30 — Anayasa Mahkemesi 29 uncu madde uyarınca Jgili-

lerin sözlü açıklamalarının dinlenmesine karar verdiği takdirde, İlgililere, 
tâyin edilecek günde Mahkemede hazır bulunmalarını veya temsilci gön
dermeleri lüzumunu ve hazır bulunmaz veya temsilci göndermezlerse, 
gerekli incelemenin dosya üzerinde yapılacağı meşruhatım havi davetiye 
gönderilir, 

21 inci maddenin 1 inci fıkrasının 5 inci bendinde yazılı Millet Mec
lisi veya Cumhuriyet Senatosu üyelerinden 25 İnci maddenin 2 nel fık
rasında gösterilen Üyeler, sözlü açıklamalarda hazır bulunabiliri». 

21 inci maddenin 1 İnci fıkrasının 6, 7, 8 ve » uncu bentlerinde ya
zılı kurullar, başkanları veya başkanın tensip edeceği bir Üye tarafın

dan; aynı maddenin zikri geçen fıkrasının 10 uncu bendinde yazılı üni
versiteler, rektörleri veya rektörün görevlendireceği - biri, varsa, Hukuk 
Fakültesinden olmak üzere - iki öğretim üyesi tarafından temsil edilirler. 

20 nel maddenin 1 ve 2 nci bentlerinde yazılı hallerde, 21 inci mad
denin 1 inci fıkrasının 2, 3 ve 4 üncü bentlerinde zikredilen ve iptali iste
nen kanun veya içtüzüğün veya bunlann belli hükümlerinin Anayasaya 
aykırı olmadığı kanaatinde bulunan siyasi partiler veya parti grupları, 
25 inci maddenin 1 inci fıkrasının 1 ve 2 nci "bentleri uyarınca Anayasa 
Mahkemesine yazılı mütalâa verebilirler. Anayasa Mahkemesi, lüzumlu 
gördüğü takdirde, yukarıda yazılı parti ve parti gruplarından sözlü açık
lamalarım dinlemek üzere iki temsilci istiyebllir. 

Vekâletname : 
Madde 31 — Anayasa Mahkemesine müracaat hakkını haiz olan 

makam, kurul, kurum ve kişiler, kendilerini, noterden tasdikli Özel vekâ-
letnamell bir veya birkaç avukat tarafından temsil ettirebilirler. 

Siyasi partiler hakkındaki dâvalar ; 
Madde 32 — Bu kanunun 20 nci maddesinin 4 üncü bendi gereğince, 

siyasi partilerin kapatılması hakkında açılan dâvalarda, Ceza Muhake
meleri Usulü Kanunu uygulanır. 

Bu dâvalara duruşman olarak ve Cumhuriyet Başsavcısının huzuru 
ile bakılır. 

35 inci madde hükümleri bu dâvalarda da uygulanır. 

Dokunuimasttğm Jealchnhnası ve T. B, M. M, üyeliği sıfatmm düş
mesi hallerinde iptal istemleri: 

Madde 33 — 20 nci maddenin 6 nci bendi gereğince, dokunulmaz
lığı kaldırılan milletvekili veya Cumhuriyet Senatosu üyesi veya Türkiye 
Büyük Millet Mectlsl Üyesi olmıyan Bakan veyahut Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Üyelerinden herhangi biri tarafından yapılan İptal istemleri, 
Anayasa Mahkemesince onbeş gün içinde karara bağlanır. 

iptal istemlerine konu teşkil eden yasama meclisleri kararlan aley
hine Anayasa Mahkemesine başvurma hakkı, karar tarihinden itibaren 
bir hafta sonra düşer. 

26 nci maddenin 1 ve 2 nci fıkralarının, 28 inci maddenin 1 inci fık
rasının, 29 uncu maddenin 1 inci fıkrasının, 30 uncu maddenin 1 İnci fık
rasının ve 31 inci maddenin hükümleri, bu halde de uygulanır. 

Bahis konusu İptal istemlerinde, Anayasa Mahkemesi Başkanlığı, 
ilgilinin ibraz etmesini beklemeksizin, gerekli evrakı re'sen celbeder. 

OONCİ BÖLÜM 
Yüce Divan sıfatiyle bakılan işlerde usul 

Duruşma iye hüküm verme : 
Madde 34 — Anayasa Mahkemesi, Yüce Divan halinde çalışırken 

yürürlükteki kanunlara göre duruşma yapar ve hüküm verir, 

Gerekçe ile bağh olmama : 
Madde 28 — Anayasa Mahkemesi, kanunların ve yasama meclis

leri içtüzüklerinin Anayasaya aykırılığı hususunda ilgililer tarafından 
ileri sürülen gerekçelere dayanmaya mecbur değildir. Mahkeme, taleple 
bağlı kalmak kaydiyle, başka gerekçe ile de Anayasaya aykrrüık kararı 
verebilir. 

Ancak, eğer müracaat kanun veya içtüzüğün sadece belirli madde 
veya hükümleri aleyhinde yapılmış olup da, bu belirli madde veya hü
kümlerin iptali kanun veya içtüzüğün diğer bazı hükümlerinin veya ta
mamının uygulanmaması sonucunu doğuruyorsa, Anayasa Mahkemesi, 
keyfiyeti gerekçesinde belirtmek şartlyle, kanun veya İçtüzüğün bahis 
konusu diğer hükümlerinin veya tümünün İptaline karar verebilir. 

İlgililerin çağmlmast : 
Madde 29 — Anayasa Mahkemesi, 20 nel maddenin 1, 2 ve 6 nci 

bentlerinde bahis konusu işlere, dosya üzerinde İnceleme yapmak sure
tiyle bakar; gerekli gördüğü hallerde, sözlü açıklamalarım dinlemek 
üzere, ilgilileri çağırır. 

Cumhurbaşkanının çağırılmasına lüzum görülen hallerde, ayrıca 
vekâletname aranmaksızın, tensip edeceği şahıstan gereken İzahat alınır. 

20 nci maddenin 5 İnci bendinde bahis konusu olan denetimin hangi 
usule göre yapüacağı, özel kanunla gösterilir. 

İptal dâvası taleplerinde uyulacak hususlar : 
Madde 26 — Anayasa Mahkemesi Genel Sekreterinin aâva dilekçe

sini kaleme havale ettiği tarihte, dâva açılmış sayılır. Genel Sekreter
likçe dâvayı açanlara, dâvanın açıldığına dair bir belge verilir. 

Anayasaya aykırılık İddlasiyle iptal dâvasını açan, kanunların veya 
yasama meclisleri içtüzüklerinin hangi hükümlerinin Anayasanın hangi 
maddelerine aykırı olduğunu ve gerekçelerinin neden ibaret bulunduğunu 
açıklamak zorundadır. 

Dâvanın açıldığı tarihte dilekçede imzası bulunanlar, ayrıca, yetki
lerini belirten belgeleri ve kurum, kurul ve siyasi partilerle siyasi parti 
gruplarının kendilerine yetki verilmesine dair kararlarının tasdikli Ör
neklerini, dilekçe İle birlikte, Genel Sekreterliğe vermek zorundadırlar. 

Anayasa Mahkemesince, dilekçenin, kayıt tarihinden itibaren on gün 
içinde, 2 ve 3 üncü fıkralarda gösterilen hususları ihtiva edip etmediği 
incelenir; varsa, noksanlıklar kararla tesbit edilir ve onbeş günden az 
olmamak üzere verilecek mehlj içinde tamamlanması İlgililere tebüğ 
olunur. 

Yukarıdaki fıkrada belirtilen mehil içinde noksanlıkların tamamlan
maması halinde, dâva açılmamış sayılır. Dâvanın açılmamış sayılması 
hakkındaki karar. Anayasa Mahkemesince verilir. Bu karar, ilgililere teb
liğ olunur ve Resmî Gazetede yayınlanır. 

İtiraz yoliyle mahkemelerce gönderilen isler : 
Madde 27 — Bir dâvaya bakmakta olan mahkeme ; 
1. O dâva sebebiyle uygulanacak kanım hükümlerini Anayasaya 

aykırı görürse, bu yoldaki gerekçeli karan; veya 
2. Taraflardan birinin ileri sürdüğü aykırılık İddiasının ciddi olduğu 

kanısına varırsa, tarafların bu konudaki iddia ve savunmalarını ve ken
disini bu kanıya götüren görüşünü açıklıyan kararı, 

Dosya muhtevasının mahkemece bu konu ile ilgili görülen tasdikli 
suretleriyle birlikte Anayasa Mahkemesi Başkanlığına gönderir. 

Mahkeme, Anayasa Mahkemesinin bu konuda vereceği karara res
men ıttıla kesbedinceye kadar, dâvayı geri bırakır. 

Anayasa Mahkemesi, işin kendisine gelişinden başlamak Üzere üç 
ay içinde kararını verir. 

Savctlik görevi : 
Madde 35 — Yüce Divanda savcılık görevini, Cumhuriyet Başsav

cısı yapar. Başsavcı Yardımcılarından bir veya birkaçı da Başsavcı ile 
birlikte duruşmaya iştirak edebilir. 

Fiilî veya hukuki sebeplerle Cumhuriyet Başsavcısının bu görevi 
İfa edememesi halinde. Yüce Divan Savcılığını geçici olarak yapacak zat, 
Yargıtay ikinci Başkan ve üyeleri arasından Yargıtay Büyük Genel Ku
rulunca üye tamsayısının salt çoğunluğu ile ve gizli oyla seçilir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Dördüncü kısmın müşterek hükümleri 

Mahkemenin toplanma nisabı: 
Madde 36 — Anayasa Mahkemesi, Başkan ve ondört asü üyenin 

huzuru ile toplanır. Başkan, asıl üyelerden mazereti olanların yerini kı
dem esasına göre, yedek üyelerle tamamlar. 

Mazeretlerin sebep ve mahiyeti İle kabul şekil, Anayasa Mahkemesi 
içtüzüğü ile düzenlenir. 
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Başkanın yetkileri ve ona vekülik : 

Madde 37 — Yargılamanın veya incelemenin idaresi Başkana aittir. 
Başkanın mazereti halinde Başkanvekili, onun da bulunmadığı hallerde 
mevcut üyeler arasından çoğunlukla seçilecek üye başkanlık yapar. 

Müzakere gizliliği ve karar nisabı: 

Madde 38 — Anayasa Mahkemesinin müzakereleri gizlidir. Karar
lar salt çoğunlukla verilir. Oylamaya en kıdemsiz üyeden başlanır. 

Kıdem yaş esasına göre tâyin olunur. Yaşta eşitlik halinde kuraya 
başvurulur. 

Anayasa Mahkemesi kararları: 
Madde 39 — Anayasa Mahkemesi kararları gerekçeli olarak yazı

lır. Kararlar, inceleme veya yargılamaya katılan Başkan ve üyeler tara
fından imzalanır. 

Muhalif kalanlar, kararda, muhalefet sebeplerini açıklarlar. 
Kararlar, ilgililere, muhalefet şerhi ile birlikte tebhğ olunur. 

Bilgi, evrak ve belge gönderme ödevi : 
Madde 40 — Devletin yasama, yürütme ve yargı organlariyle İdare 

makamları ve bütün gerçek ve tüzel kişiler ve teşekküller, Anayasa 
Mahkemesinin istediği bilgi, evrak ve belgeleri, tâyin edilen süre içinde 
vermekle ödevlidirler. 

Açıklanmasında Devletin yüksek menfaatlerine zarar vermesi umu
lan ve sır halinde saklanması gereken bilgilerin verilmesinden ve evrak 
ve belgelerin gönderilmesinden ilgili makam kaçınabilir. 

Anayasa Mahkemesi bu hususta karara varmadan önce, yetkili 
kimselerden sözlü izahat istiyebilir. Bu yoldaki açıklamalar tutanağa 
geçirilmez. 

Zikri geçen bilgi, evrak ve belgelerin istenmesi zaruretine Anayasa 
Mahkemesince üçte iki çoğunlukla karar verildiği takdirde, istenen bilgi, 
evrak ve belgelerin verilmesi mecburidir. 

Ancak, sır, Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenliği ve yüksek menfaat-
leriyle birlikte yabancı Devletlere de ilişkin ise, ilgili makamın söz ko
nusu bilgi, evrak ve belgeleri vermemek hususundaki karan kesindir. 

4 ve 5 inci fıkralar gereğince bir sırnn verilmemesi halinde, bu sırla 
alâkalı hususlar sanık aleyhinde delü teşkil edemez. 

tçtü&ük : 

Madde 41 — Anayasa Mahkemesinin çalışma tarzı ile üyeler ara
sındaki İşbölümü, mahkemenin yapacağı İçtüzükle düzenlenir. 

Bu İçtüzük Resmî Gazetede yayınlanır. 

Dilekçenin reddi : 

Madde 42 — Anayasa Mahkemesinin görevine girmiyen konulara 
ilişkin dilekçeler reddolunur. Red karan, dilekçe sahibine tebliğ olunur. 

Dâva ve işlere bakmanın cais olmadığı haller : 

Madde 43 — Anayasa Mahkemesi Başkan ve üyeleri: 
1. Kendilerine ait olan veya kendilerini ilgilendiren dâva ve İşlere; 
2. Aralarında evlilik bağı kalkmış olsa bile eşinin, kan veya sıh

riyet yönünden usul ve füruunun, dördüncü dereceye kadar (Bu derece 
dâhil) kan yönünden ve sıhriyeti doğuran evlilik kalkmış olsa bile üçüncü 
dereceye kadar (Bu derece dâhil) sıhriyet yönünden civar hısımlarının 
veya aralarında evlâtlık bağı bulunan kimselerin dâva ve işlerine; 

3. Dâva ve iş sahiplerinin vekili, vasisi veya kayyımı sıfatiyle ha
reket ettiği dâva ve işlere; 

4. Hâkim, savcı.hakem sıfatiyle bakmış veyahut tanık veya bilir
kişi olarak beyanda bulunmuş olduğu dâva ve işlere; 

5. Istişari mütalâa ve kanaat beyan etmiş olduğu dâva ve işlere; 
Bakamazlar. 

Başkan ve üyelerin reddi : 

Madde 44 — Anayasa Mahkemesi Başkan ve üyeleri, tarafsız hare
ket edemiyecekleri kanısını haklı kılan hallerin dâva açılmadan veya İş 
mahkemeye gelmeden önce mevcut olduğu iddiasiyle reddolunabilir. 

Bu takdirde, Anayasa Mahkemesi, reddedilen üye katılmaksızın, red 
konusu hakkında kesin karar verir. 

Red şahsidir. Kurulun toplanmasına mâni olacak sayıda üyenin red
dine ilişkin talepler dinlenmez. 

Red dilekçesinin reddi ; 

Madde 45 — Red dilekçesinde, red sebeplerinin açıkça gösterilmesi 
ve lüzumlu isbat vasıtalarının hep birlikte bildirilmesi gereklidir. Bu şart
lan kapsamıyan dilekçeler reddolunur. 

Yemin delil teşkil etmez. 

Çekinme : 
Madde 46 — Anayasa Mahkemesi Başkan ve üyelerinin, 43 üncü 

maddede yazılı sebeplere dayanarak dâvaya veya işe bakmaktan çekin
meleri halinde, Anayasa Mahkemesi, çekinme isteğinde bulunan Başkan 
ve üyenin de iştirakiyle, konu hakkında kesin karar verir. Ancak, çekin
me isteğinde bulunan Başkan veya üye oylamaya katılamaz. 

Kurulun toplanmasına mâni olacak sayıda üyelerin çekinme istekle
ri dinlenmez. 

Yersiz red talepleri : 
Madde 47 •— Anayasa Mahkemesi Başkan ve üyelerinin reddine iliş

kin taleplerin reddi halinde, red istiyenden, Mahkemece, red istemenin 
mahiyetine göre, bin liradan beşbin liraya kadar para cezası alınır. 

Yukardaki fıkraya göre hükmolunan para cezası, Amme Alacakla
rının Tahsil Usulü hakkındaki Kanuna göre tahsil edilir. 

Tanık ve bilirkişilerin dinlenmesi : 

Madde 48 — Anayasa Mahkemesinde bakılan dâva veya iş dolayısiy-
le bilgisine başvurulan bilirkişi veya tanığın dinlenmesi usul kanunları 
gereğince resmî bir makamın iznine bağlı bulunup da, Devlet menfaatleri
ne zararlı olacağı mülâhazasiyle izin verilmediği takdirde; Mahkeme, izin 
vermeye yetkili kimsenin sözlü veya yazılı mütalâasını aldıktan sonra, 
izin vermemenin yersizliğine üçte ik i çoğunlukla karar verirse, bilirkişi 
veya tanık sır saklama ödevine dayanamaz. 

Ancak, İzin vermemek keyfiyeti, açıklanmasında mahzur bulunan 
sırrın Türkiye Cumhuriyetinin güvenliği ve yüksek menfaatleri ile birlik
te yabancı Devletlere de ilişkin bulunması sebebine dayanıyorsa, yetkili 
makamın bu husustaki kararı kesindir. 

Hare ve resimlerden muafiyet : 

Madde 49 — Bu Kanunun 20 nci maddesinin 1 ve 2 nci bendleri uya
rınca kanunların ve yasama meclisleri içtüzüklerinin Anayasaya aykınlı-
ğı sebebiyle yapılan müracaatlar ile bu Kanunun 27 nci maddesi uyann-
ca mahkemelerden gelen talepler ve bunlara bağlı tasdikli örnekler ve 
Anayasa Mahkemesince bu konularda alınacak kararlar ve yapılacak iş
lemler ile 20 nci maddenin 6 nci bendi gereğince yapılacak istem ve işlem
ler hare ve resme tabi değildir. 

Anayasa Mahkemesi kararlarının yürürlüğe girmesi: 

Madde 50 — Anayasa Mahkemesinin kararlan kesindir. 
Anayasa Mahkemesince Anayasaya aykın olduğundan iptaline ka

rar verilen kanun veya içtüzük veya bunların belirli hükümleri, karar 
tarihinde yürürlükten kalkar. 

GerekU gördüğü hallerde, Anayasa Mahkemesi, iptal hükmünün yü
rürlüğe gireceği tarihi aynca kararlaştırabilir. Bu tarih, kararın verildiği 
günden başlıyarak altı ayı geçemez. 

Anayasa Mahkemesi, bir kanun veya içtüzüğün veya bunların belirli 
hükümlerinin iptali halinde meydana gelecek olan boşluğu, kamu düzenini 
tehdidedici mahiyette görürse 3 üncü fıkra hükmünü uygular ve boşluğun 
doldurulması için yasama meclisleri başkanlıkları ile Başbakanlığı durum
dan haberdar kılar. 

Anayasa Mahkemesi, 20 nci maddenin 2 nci bendi gereğince verdiği 
hükümlerin olayla sınırlı ve yalnız taraflan bağlayıcı olacağına da karar 
verebilir. 

İptal karan her halde geriye yürümez. 

Anayasa Mahkemesi Jcararlarımn yayınlanması: 
Madde 51 — Anayasa Mahkemesi kararları Resmî Gazete'de derhal 

yayınlanır ve Devletin yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare ma
kamlarını, bütün gerçek ve tüzel kişileri ve teşekkülleri bağlar. 

Başkan ve üyelerin şahsi ve görevle ilgili suçlan : 
Madde 52 — Anayasa Mahkemesi Başkan ve üyelerinin görevlerin

den doğan veya görevleri sırasında işledikleri suçlar için soruşturma açıl-
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ması, Anayasa Mahkemesinin kararına bağlıdır. Soructurma açılmasına 
karar verildiği takdirde, gerekli soruşturmayı yapmak ve Ceza Muhake
meleri Usulü Kanununa göre gereken kararı vermek üzere üç üye görev
lendirilir. Bu kurulun vereceği kararlar kesindir. Kurul üyelerinin seçil
mesine, soruşturmanın yapılmasına ve bahis konusu kararların verilmesi
ne dair esaslar, Anayasa Mahkemesi İçtüzüğünde gösterir. 

Anayasa Mahkemesi Başkan ve üyelerinin şahsî suçlarının takibinde, 
Yargıtay üyelerinin şahsi suçlarının takibine ilişkin hükümler uygulanır. 

BEŞİNCİ KISIM 
Personel işleri ve malî işler 

Bütçe : 

Madde 53 — Anayasa Mahkemesi, yenel bütçe içinde kendi bütçe
siyle yönetilir. 

Bütçenin birinci derecede ita amirliğini Başkan; ikinci derecede ita 
amirliğini Genel Sekreter yapar. 

Anayasa Mahkemesinin muhasebe işleri, Adalet Bakanlığı Muhasebe 
Müdürlüğü tarafından yapılır. 

Masraf tahakkuk memurluğu görevi, Başkanın tensip edeceği bir 
memur tarafından yerine getirilir. 

Yasama meclisleri komisyon ve genel kurullarında bütçe ile ilişkin 
görüşmeler esnasında Adalet Bakanı veya tensibettiği takdirde, Anayasa 
Mahkemesi Genel Sekreteri hazır bulunur. Bu görüşmeler sırasında, Ana
yasa Mahkemesi Başkan ve üyeleri izahat vermek üzere davet edilemez
ler. 

özlük işleri: 

Madde 54 — Anayasa Mahkemesi Başkan ve üyelerinin sicillerinin 
tutulması, izinleri ve sağlık durumları ile Ugili hükümler ve duruşmalı iş
lerde ve törenlerde giyecekleri kisveler ve sair özlük işleri Anayasa Mah
kemesi içtüzüğü ile düzenlenir. 

Yıllık isin : 

Madde 55 — Yüce Divan sıfatiyle bakılan veyahut Anayasa gere
ğince mehle tabi olan işlerin yürütülmesini engellememek kaydiyle, Ana
yasa Mahkemesi Başkam ve üyelerine kırkbeş günlük yıllık izin verilebilir. 

Hastalık ve mazeret izinleri genel hükümlere tabidir. 
Yülık izin Başkan tarafından verilir. 

Personelin tâyini : 

Madde 56 — Anayasa Mahkemesi Genel Sekreteri ile memur kadro
sundaki personelin tâyinleri Anayasa Mahkemesi Başkam tarafından ya
pılır. 

Bunlarm dışında kalan personelin tâyini Genel Sekretere aittir. 
18 inci madde hükümleri saklıdır. 

Adalet Bakanlığı bölümüne eklenecek kadrolar : 

Madde 57 — Anayasa Mahkemesi üyelerine ve memurlarına ait kad
rolarla daimi raportörlere ve hâkimlik mesleğinden veya Hâkimler Ka
nununa göre hâkimlik sınıfından sayılan hizmetlerden gelen geçici rapor
törlere alt kadrolar, bu Kanuna ilişik (1) sayılı cetvelde gösterilmiş ve bu 
kadrolar, Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne dair 30 Ha
ziran 1939 tarihli ve 3656 sayılı kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin «Adalet 
Bakanlığı» bölümüne «Anayasa Mahkemesi Başkanlığı» başlığı altında 
eklenmiştir. 

Diğer kadrolar : 

Madde 58 — Anayasa Mahkemesinde çalışmak üzere Danıştay ile 
Ankara ve istanbul Üniversiteleri Hukuk, iktisat ve Siyasal Bilgiler fa
kültelerinden alınacak geçici raportörlere ait kadrolar, bu Kanuna ilişik 
(2) sayılı cetvelde ve ayrı kısımlar halinde gösterilmiş ve bu kadrolardan 
Danıştaya ait olanlar, Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne 
dair 30 Haziran 1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanunun (1) sayılı cetvelinde 
«Danıştay Başkanlığı» bölümüne; Üniversitelerden alınacaklara ait kadro
lar da, ilgili fakültelerin teşkilât kadrolarına «Anayasa Mahkemesi Baş
kanlığı» başlığı altında eklenmiştir. 

ALTINCI KISIM 
Geçici hükümler/ 

Anayasa Mahkemesinin faaliyete başlaması: 

Geçici madde 1 — Anayasa Mahkemesi, bu Kanunun yürürlüğe gir
mesinden itibaren en geç bir ay içerisinde faahyete geçer. 

Anayasa Mahkemesinin görevine başladığının ilânı: 

Geçici madde 2 — Anayasa Mahkemesinin görevine başladığı, Resmî 
Gazete ile ilân edüir. 

İlk defa seçilen üyelere tebligat ve ilk Başkanlık seçimi : 

Geçici madde 3 — Anayasa Mahkemesi üyeliğine ilk defa seçilenle
rin adları, kendilerini seçen makam, kurul ve yasama meclisleri Başkan
lıkları tarafından Cumhurbaşkanlığına bildirilir. Cumhurbaşkanı, durumu 
seçilenlere tebliğ, andiçme törem tarihini tesbit ve bu törende hazır bu
lunacakları davet eder. 

Anayasa Mahkemesi Başkanının seçimi için yapılacak toplantıya en 
yaşlı üye başkanlık eder. 

Eski kuruluşuyla Askerî Yargıtayda aday seçimi : 

Geçici madde 4 — Askerî Yargıtaym Anayasada gösterilen şekilde 
kurulması tarihine kadar, bu Kanunun 6 nci maddesi uyarınca Askerî Yar
gıtay tarafından gösterilecek üç aday, Askerî Yargıtayın adlî üyelerinden 
ibaret Kurul tarafından, Askerî Yargıtay adlî üyeleriyle Başsavcısı ara
sından seçUir. 

Eski kanunlar hakkında iptal dâvası açılması: 

Geçici madde 5 — Anayasa Mahkemesinin görevine başladığı tarihte 
yürürlükte olan herhangi bir kanun veya belirli bir kanun hükmü hakkın
da, 9 Temmuz 1961 tarihli ve 334 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına 
aykırılığı iddiasiyle, 21 inci maddenin 1 inci fıkrasında yazılı makam, ku
rul, kurum ve kişiler tarafından, bu Kanun hükümleri uyarınca iptal dâ
vası açılabilir. 

Bu halde, iptal dâvası açma hakkı, Anayasa Mahkemesinin görevine 
başladığının Resmî Gazete ile ilân edildiği tarihten itibaren altı ay sonra 
düşer. 

Yukardaki fıkralar, kanun adını taşımamakla beraber kanun mahi
yetindeki sair metinler için de uygulanır. 

25 Ekim 1961 tarihinden önce yasama organınca alman yorum istem
lerine ilişkin kararlar hakkında bu madde gereğince iptal dâvası açılamaz. 
Ancak, Anayasa Mahkemesi, bu şekilde karar konusu teşkil etmiş kanun 
veya kanun mahiyetindeki metinleri veyahut bunların belirli madde ve hü
kümlerini, yorum istemine ilişkin kararda açıklanan mâna içerisinde ele 
almak mecburiyetindedir. 

M. B. K. tarafından çıkarılmış olan kanunların durumu : 

Geçici madde 6 — 27 Mayıs 1960 tarihinden (bu tarih dâhil) itibaren 
5 Ocak 1961 tarihine kadar (bu tarih dâhil) kabul edilen kanun mahiye
tindeki kararlar ve kanunlar aleyhinde, 20 nci maddenin 1 ve 2 nci bend-
leri gereğince Anayasa Mahkemesine başvurulamaz. 

Bahis konusu kanun mahiyetindeki kararları ve kanunları kaldıran, 
değiştiren veyahut bunlara hükümler ekliyen ve 6 Ocak 1961 tarihinden 
(bu tarih dâhil) itibaren kabul edilen kanunlar hakkında yukarıki fıkra 
hükmü uygulanmaz. 

Yüksek Adalet Divanı ve Yüksek Soruşturma Kurulundaki 
işlerin devri: 

Geçici madde 7 — 1. Anayasa Mahkemesinin görevine başladığının 
Resmî Gazetede ilân edildiği gün, Yüksek Adalet Divanı ile Yüksek So
ruşturma Kurulunun hukuki varlıkları sona erer. 

2. 12 Haziran 1960 tarihli ve 1 sayılı kanunun 6 nci maddesinde zik
redilen sakıt Cumhurbaşkanı ile ilgili olup Yüksek Soruşturma Kurulu ve
ya Yüksek Adalet Divanı tarafından karara bağlanmamış olan dosyalar, 
Millî Birlik Komitesinin 7 Temmuz 1960 tarihlî ve 2 sayılı kararı uya
rınca, Anayasa Mahkemesine tevdi olunur. 

3. Bu Kanunun yayımı tarihinde, 22 Aralık 1960 tarihli ve 169 sa
yılı Kanunun 1 inci maddesinin (A) bendinde zikredilen sakıt bafeaularm 
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görevleriyle ilgili suçlariyle bunların fiillerine iştirak edenlerin suçlarına 
ilişkin olup Yüksek Adalet Divanınca henüz karara bağlanmamış bulunan 
dâva dosyaları, Anayasa Mahkemesine; 

4. 3 üncü bendde gösterilen şahısların yine bu bendde yazılı suçla
rından dolayı Yüksek Soruşturma Kurulunca henüz karara bağlanmamış 
bulunan dâva dosyaları, Anayasanın 90 ıncı maddesi gereğince işlem ya
pılmak üzere, Millet Meclisi Başkanlığına; 

5. 2 ve 3 üncü bendlerde zikred.len şahısların vazifeyle ilgili olma
yan suçlariyle sakıt milletvekillerinin suçlarından dolayı Yüksek Adalet 
Divanı ile Yüksek Soruşturma Kurulunun elinde bulunan dosyalar, genel 
hükümler dairesinde işlem yapılmak üzere, ilgili mercilere 

Tevdi olunur. 
6. Sakıt bakanların görevleriyle ilgili suçlariyle, bu suçlarda iştiraki 

bulunanlar hakkında Yüksek Adalet Divanına açılmış olan dâvalara veya 
bu suretle Yüksek Soruşturma Kurulunun elinde bulunan tahkikat dosya
larına konu teşkil eden fiillerden dolayı gayrimeşru iktisapları da mev
cutsa, dâva açılan dosyalar, Anayasanın 90 ıncı maddesi gereğince işlem 
yapılmak üzere, Millet Meclisi Başkanlığına tevdi olunur. 

Bu halin dışında kalan gayrimeşru iktisap dosyaları, 22 Aralık 1960 
tarihli ve 170 sayılı kanunun 1 inci maddesi gereğince, kanuni merciine 
devrolunur. 

7. Yukardaki bentlerde yazılı şahıslar hakkında Yüksek Adalet Di
vanı ve Yüksek Soruşturma Kurulunca ittihaz olunmuş tedbir ve karar
lar, ilgili mercilerce aksine bir karar verilinceye kadar, muteberdir. 

Yüksek Adalet Divanı ve Yüksek Soruşturma Kurulunca ittihaz edil
miş bulunan tedbirler, dosyaların yukardaki bentlerde gösterilen merci
lere tevdii tarihinden itibaren en geç bir ay içinde, tedbirin devamına 
karar verilmediği takdirde, kendiliğinden kalkar. 

8. Yüksek Adalet Divanı ile Yüksek Soruşturma Kuru'unun kurul
dukları günden hukuki varlıklarının sona erdiği güne kadar tahkikat ve 
dâva sebebiyle ellerinde mevcut olup yukardaki bentlerde zikrolunanla-
rın dışında kalan bilcümle evrak, belge ve dosyalardan Yüksek Adalet Di
vanını ilgilendirenler Anayasa Mahkemesi Başkanlığına, Yüksek Soruştur
ma Kurulunu ilgilendirenler de Millet Meclisi Başkanlığına hıfzedilmek 
üzere tevdi olunur. 

YEDİNCİ KISIM 
Yürürlük hükümleri 

Yürürlük tarihi : 

Madde 59 — Bu kanun 25 Nisan 1962 tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme : 
Madde 60 — Bu kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

22/4/1962 

[1] SAYILI CETVEL; 
D. Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

I 

Anayasa Mahkemesi üyeleri 

1 Anayasa Mahkemesi asıl üyeleri 15 2 000 
1 Anayasa Mahkemesi yedek üyeleri 5 2 000 

n 
Memurlar 

3 Genel Sekreter 1 1 500 
4 Genel Sekreter Yardımcısı 1 1 250 
5 Kararlar Müdürü 1 1 100 
5 Başkâtip (Steno bilen) 2 1 100 
6 Zabıt Kâtibi (Steno bilen) 4 950 
7 Zabıt Kâtibi (Steno bilen) 6 800 
7 Personel Şefi 1 800 
9 Memur 3 600 
9 Daire ve Levazım Memuru 1 600 
9 Kitaplık Memuru 1 600 

10 Memur 3 500 
11 Mübaşir 1 450 
12 » 1 400 
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D. Memu/ıyetin nev'i Aded Ücret 

i n 
Raportörler 

3 Raportör 3 1 500 
4 » 4 1 250 
5 > 4 1 100 

[2] SAYILI CETVEL 

I 

Danıştay 

4 Raportör 3 1 250 

n 
Üniversiteler 

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

5 Doçent 1 1 100 
7 Asistan 1 800 

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi 

5 Doçent 1 1 100 

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

5 Doçent 1 1 100 
7 Asistan 1 800 

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi 

5 Doçent 1 1 100 
7 Asistan 1 800 

• 

Yüksek Hakimler Kurulu Kanunu 

Kanun No : 45 Kabul tarihi: 22/4/1962 

BÎRİNCÎ KISIM 
Genel esaslar 

Kurulun üye sayısı: 

Madde 1 — Yüksek Hâkimler Kurulu, bu Kanun hükümleri gere
ğince seçilen onsekiz asıl ve beş yedek üyeden teşekkül eder. 

Kurulun görev ve yetkileri: 

Madde 2 — Yüksek Hâkimler Kurulunun görev ve yetkileri şun
lardır : 

1. Hâkimlerin bütün özlük işleri hakkında karar vermek, 

2. Adalet Bakanının, bir mahkemenin veya bir kadronun kaldırıl
ması veya bir mahkemenin yargı çevresinin değiştirilmesi konularında
ki tekliflerinin uygun olup olmadığına karar vermek, 

3. Kendi varlık ve görevlerini ilgilendiren alanlarda, kanunların 
veya Yasama Meclisleri içtüzüklerinin veya bunların belirli madde ve 
hükümlerinin Anayasaya aykırılığı iddiasiyle, Anayasa Mahkemesinde 
doğrudan doğruya iptal dâvası açmak, 

4. Bu Kanunda yazılı diğer görevleri yapmak ve yetkileri kul
lanmak. 

Kurulun bağımsızlığı: 

Madde 3 — Yüksek Hâkimler Kurulu bağımsızdır. Hiçbir organ, 
makam, merci veya kişi, bu Kurula görevleri ile ilgili işlerde emir ve 
talimat veremez; tavsiye ve telkinde bulunamaz; kanuna dayanan se
bepler dışında Kurul kararlarının yerine getirilmesini geciktiremez. 

(Resmî Gazete) 
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Adalet Bakanlığı ile münasebetleri : 

Madde 4 — Yüksek Hâkimler Kurulunun Adalet Bakanlığı ile mü
nasebetleri bu Kanun hükümlerine tabidir. 

Adalet Bakanı, Yüksek Hâkimler Kurulu toplantılarına bizzat ka
tılabilir; ancak oylamaya katılamaz. 

İK İNCİ KISIM 
Kuruluş 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Üyelerin seçimi 

Seçme hakkı: 

Madde 5 — Yüksek Hâkimler Kurulunun altı asıl ve iki yedek üye
sini Yargıtay Genel Kurulu, altı asıl ve bir yedek üyesini birinci sınıfa 
ayrılmış hâkimler, üç asıl ve bir yedek üyesini Millet Meclisi, üç asıl ve 
bir yedek üyesini Cumhuriyet Senatosu seçer. 

Üyelerin görev süresi: 

Madde 6 — Yüksek Hâkimler Kurulu üyelerinin görev süresi dört 
yıldır. Süresi biten üyeler yeniden seçilebüir. 

Ancak, hâkimlik görevinde iken seçilmiş olan üyeler, ardı ardına 
iki defa seçilemez. 

Yüksek Hâkimler Kurulu asıl ve yedek üyelerinin yarısı, her iki 
yılda bir yenilenir. Yenileri seçilip göreve başlayıncaya kadar eski üye
ler göreve devam ederler. 

Seçimlerin niteliği : 

Madde 7 — Yüksek Hâkimler Kurulunun asü ve yedek üyelerinin 
seçimleri serbest, eşit, gizU, tek dereceli oy, açık sayım ve döküm esas
larına göre yapılır. 

Bu seçimlerde hiçbir gerçek veya tüzelkişi tarafından aday karar-
laştırüamaz ve gösterilemez. 

Seçilme yeterliği : 

Madde 8 — Yüksek Hâkimler Kurulunun asıl ve yedek üyeliğine, 
Yargıtay Genel Kurulu ve birinci sınıfa ayrılmış hâkimlerce seçilecek 
olanlardan her birinin kendi aralarından; Millet Meclisi ve Cumhuriyet 
Senatosu tarafından seçileceklerin ise yüksek mahkemelerde hâkimlik 
etmiş veya bunlara üye olma şartlarını kazanmış ve 65 yaşını doldurma
mış olanlar arasından seçilmesi gerektir. 

Üye seçileceklerin hâkimlikten çıkarılmayı gerektiren bir suçtan 
kovuşturma altmda veya hükümlü bulunmamaları, işten el çektirilmiş 
olmamaları veya disiplin yönünden yer değiştirmeye veyahut daha ağır 
bir cezaya çarptırılmış olmamaları ve dışardan seçileceklerin ayrıca hâ
kim olmaya engel bir suçtan kovuşturma altmda veya hükümlü bulun
mamaları şarttır. 

Seçimlerin yönetim ve denetimi : 

Madde 9 — Birinci sınıfa ayrılmış hâkimler arasında yapılacak se
çimlerin genel yönetim ve denetimi bu bölüm hükümleri dairesinde, Yük
sek Hâkimler Seçim Kurulunca yapılır. 

Yüksek Hâkimler Seçim Kurulu, Cumhuriyet Başsavcısının başkan
lığında iki üyeden teşekkül eder. İki asıl üye ile bunların engeli halinde 
yerlerine Kurula katılacak olan iki yedek üye, Yargıtay Genel Kurulun
ca kendi üyeleri arasından gizli oyla seçilir. Genel Kurulun toplantısı 
ve üyelerin seçimi salt çoğunlukla yapüır. 

Kurul Başkanına kıdemli üye vekillik eder. 

Yüksek Hâkimler Seçim Kurulunun görev süresi dört yıldır. Bu sü
re içinde Kurulda açılacak yerler, ikinci fıkradaki esaslar dâhilinde dol
durulur. 

Kurul, tamsayısı ile toplanır ve salt çoğunlukla karar verir. 

Yüksek Hâkimler Seçim Kurulunun görevleri: 
Madde 10 — Yüksek Hâkimler Seçim Kurulunun görevleri şunlar

dır ; 
1. Seçilme yeterliği bulunanların kütüğünü düzenlemek, yayınla

mak ve kütükle ilgili itirazları kesüı karara bağlamak, 

2. Yüksek Hâkimler Kurulu için üye seçilmesi gerektiğini Yargı
tay ve Yasama meclislerine bildirmek, 

3. Birinci sınıfa ayrılmış hâkimlerin yapacağı seçimleri yönetmek 
ve itirazları karara bağlamak, 

4. Yüksek Hâkimler Kurulu asıl ve yedek üyeliklerine seçilenlere 
seçim tutanaklarını vermek ve üyelerin göreve başlıyabilmeleri için ge
rekli diğer işlemleri yapmak, 

5. Aşağıdaki maddelerde gösterilen sair işleri görmek. 

Seçilme yeterliği bulunanların kütüğünün düzenlenmesi: 

Madde 11 — Yüksek Hâkimler Seçim Kurulu; Yargıtay Başkan ve 
üyeleri ve Yargıtay hâkimliğinden gelen Bakanlık Müsteşarı ile birinci 
sınıfa ayrılmış hâkimlerin ad ve soyadlarını, doğum yer ve tarihlerini ve 
son bulundukları görevleri ile sekizinci maddenin ikinci fıkrasma göre 
durumlarını yetkili mercilerden tesbit ettikten sonra, bunlardan seçilme 
yeterliği bulunanlara, Yüksek Hâkimler Kurulu üyeliğini kabul etmiye-
ceklerse onbeş gün içinde Kurula ulaşacak şekilde bildirmeleri için Teb
ligat Kanunu hükümleri gereğince tebligat yapar. Bu süre içinde itirazda 
bulunmayanlar, seçilmeyi kabul etmiş sayılırlar. 

Yüksek Hâkimler Seçim Kurulu, yukardaki fıkra gereğince tesbit 
ettiği Yüksek Hâkimler Kuruluna üye olma yeterliği bulunanların kütü
ğünü, Yargıtay Başkan ve üyeleri ve Yargıtay hâkimliğinden gelen Ba
kanlık Müsteşarı için ayrı ve birinci sınıfa ayrılmış hâkimler hakkında 
da ayrı olmak üzere iki grupta soyadı alfabe sırasına göre ve doğum 
yer ve tarihi ile son bulundukları görevleri kaydetmek suretiyle her se
çim için yeniden düzenler. 

Kütüğün düzenlenmesinden sonra seçme ve seçilme hakkmı kaza
nanlar kütüğe katılmaz ve oy vermezler. 

Seçilme yeterliğini kaybettikleri belge ile anlaşılanlar kütükten çı
karılır. 

Kütüğün ilânı ve itiraz : 

Madde 12 — Yüksek Hâkimler Seçim Kurulu, 11 inci madde gere
ğince tanzim olunan kütüğe göre hazırlayacağı iki listeyi Resmî Gazete
de yayınlar. 

Bu listelerde adları yazılı olmayanlar, listelerin yayımı tarihinden 
itibaren 15 gün içinde Yüksek Hâkimler Seçim Kuruluna itiraz edebi
lirler. 

İtiraz edenin, elinde bulunması mümkün olan delilleri dilekçeye 
bağlaması şarttır. Kurul, ancak itiraz edenin elinde bulunması mümkün 
olmayan delillerden itiraz dilekçesinde yerleri gösterilmiş olanları top
lar. Kurul, itiraz edenden açıklama veya delil isteme zorunda değildir. 

Kurul, itirazları kesin olarak karara bağlar ve gerekiyorsa kütükte 
değişiklik yaparak durumu itiraz edene bildirmekle yetinir. 

Seçilme yeterliği bulunanların kütüğü, her seçim için yukarıdaki 
fıkralar hükümlerine göre kesin şeklini aldıktan sonra, kütüğün Yar-
gıtaya ait bölümünün yeter sayıda onanmış örnekleri Yargıtay Birinci 
Başkanlığma gönderilir. Kütüğün birinci sınıfa ayrılmış hâkimler bölü
münün yeter sayıda onanmış örnekleri de, seçimin yapılacağı mahallin 
münasip yerlerine seçim gününden beş gün evvel asılır. 

Seçim tarihinin ve yerinin ilânı: 

Madde 13 — Birinci smıfa ayrılmış hâkimler tarafından yapılacak 
seçim, Yüksek Hâkimler Seçim Kurulunun tâyin edeceği yer ve tarihte 
bir pazar günü Ankara'da yapılır. 

Seçimin yapılacağı yer ve tarih, seçim gününden en az onbeş gün 
önce Resmî Gazete ve radyo ile ilân edilir. 

Seçimlerde uygulanacak hükümler: 

Madde 14 — Yasama Meclislerindeki seçimler, kendi içtüzüklerine, 
Yargıtay Genel Kurulundaki seçim, bağlı olduğu özel hükümlere göre 
yapılır. Birinci sınıfa ayrılmış hâkimlerin yapacağı seçim, doğrudan doğ
ruya Yüksek Hâkimler Seçim Kurulunca aşağıdaki maddelerin hüküm
leri gereğince yürütülür. 

Oy verme süresi ve kimliğin tesbiti: 

Madde 15 — Birinci smıfa ayrılmış hâkimler tarafından yapılacak 
seçim, ilân edilen gün ve yerde saat 10 da başlayıp 17 de sona erer. 

Oy verme süresi içinde oy verme yerine gelen birinci sınıfa ayrılmış 
hâkimler, kimliklerini adliye mensuplarına mahsus hüviyet cüzdanı veya 
nüfus hüviyet cüzdanı veyahut diğer bir resmî belge ile ispat ettikten 
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sonra oylarım kullanırlar. Yüksek Hâkimler Seçim Kurulu kimliği, ken
dince tanınan oy verme hakkını haiz iki hâkim marifetiyle de tesbit et
tirebilir. 

Oy vermeden önceki işler : 

Madde 16 ~ Yüksek Hâkimler Seçim Kurulu, kimliği tesbit edilen 
hâkime, üzeri mühürlenmiş özel bir zarf ve altında sırasiyle altalta (1-6) 
rakamları bulunan (asıl üyeler) ile (yedek üye) kısımlarını muhtevi 
matbu, mühürlü bir oy pusulası verir. Bunları alan hâkim, doğruca ka
palı oy verme yerine gider ve oyunu kullanmadan başka yere gidemez. 

Oy verme : 

Madde 17 — Kapalı oy verme yerine giren hâkim, ilân edilen ve bir 
örneği de kapalı oy verme yerinde bulunan seçilme yeterliği bulunanlar kü
tüğü örneğinde yazılı kimselerden altısının ad ve soyadı ile görevini, oy 
puslasmm (asıl üyeler) kısmına, bir kişinin ad ve soyadı ile görevini 
(yedek üye) kısmına yazarak oy pusulasını mühürlü zarfın içine koyup 
kapadıktan sonra, kapalı oy verme yerini terkeder ve zarfmı sandığa biz
zat atar. 

Kurulca oyunu sandığa atmış bulunan hâkime, birinci sınıfa ayrıl
mış hâkimlere ait listedeki adı hizasına imzası attırılır. 

Oy vermenin sonucu: 

Madde 18 — Yüksek Hâkimler Seçim Kurulu, oy verme süresi bit
tikten sonra sandığı açar; kapalı zarfların ve listeye göre oy verenlerin 
sayısını tesbit eder. 

Oyların sayımı aralıksız devam eder. Yapılacak itirazlar işi durdur
maz. 

Oyların sayılması sonuçlandıktan sonra, muteber oylara göre her 
şahsın aldığı oyları ve en fazla oy alarak asıl ve yedek üyelikleri kaza
nanları gösteren bir tutanak düzenlenir. Oylarda eşitlik halinde ad çekme 
yoluna gidilir. 

Yukardaki fıkra gereğince düzenlenecek seçim tutanağı, oy yerinde 
okunmak ve bir hafta süre ile asılmak suretiyle ilân edilir. 

Muteber olmayan oy puslaları: 

Madde 19 — Tek biçim ve renkteki mühürlü zarf veya matbu oy 
puslası, oy verenin kimliğini belli edecek imza, mühür veya herhangi bir 
işareti taşır veya mühürlü zarf veya matbu oy puslası yerine başka bir 
zarf veya oy puslası kullanılır yahut da bir zarftan birden ziyade oy pus
lası çıkarsa, verilen oy; oy puslasına daha fazla sayıda kimsenin adı ya
zılırsa, sondan başlıyarak fazla adlar muteber sayılmaz. Daha az sayıda 
ad yazılı oy puslası muteberdir. 

Oyun kime verildiği tereddütsüz anlaşılırsa, oy puslasına ad, soyadı 
veya görevin yazılmaması oyun muteber olmamasını gerektirmez. 

Yasama meclislerince seçilecek üyeler : 

Madde 20 — Yasama meclisleri, yüksek mahkemelerde hâkimlik et
miş veya bunlara üye olma şartlarını kazanmış ve 8 inci madde hükmü
ne uygun niteliği haiz bulunanlar arasından asıl ve yedek üyeleri seçerler. 

Yasama meclisleri başkanlıkları, seçimi kazanan asıl ve yedek üye
lerle oy alan diğer adayları ve aldıkları oy sayısını göstermek üzere dü
zenlenecek birer tutanağı Yüksek Hâkimler Seçim Kuruluna gönderirler. 

Seçim tutanaklarının birleştirilmesi : 

Madde 21 — Yüksek Hâkimler Seçim Kurulu, kendi düzenlediği se
çim tutanağı ile yasama meclislerinden ve Yargıtaydan gelen tutanak
ların sonuçlarını birleştirerek Yüksek Hâkimler Kurulu asıl ve yedek 
üyelerini bir tutanakla tesbit eder. Bu tutanak Resmî Gazetede yayınlanır. 

Seçim işlemlerine ve sonucuna itirass: 

Madde 22 — Yargıtayda ve birinci sınıfa ayrılmış hâkimler arasın
da yapılan seçim işlemlerine karşı, İşlemin yapıldığı günden ve seçim 
sonucuna karşı da tutanağın Resmî Gazetede yayınlanmasından sonra 
15 gün içinde Yargıtay Başkanlar Kuruluna itiraz olunabilir. 

İtiraz edenin delilleri hakkmda 12 nci maddenin 3 üncü fıkrası hük
mü uygulanır. 

Yargıtay Başkanlar Kurulu itirazı en kısa zamanda inceliyerek ke
sin karara bağlar. 

İtiraz seçim sonucunu değiştirecek nitelikte ise Kurul, belli kimse
lerin seçimini veya bütün seçimi iptale yetkilidir. 

Üyeliklerin açüması: 

Madde 23 —• Görev süresi bitecek asıl ve yedek üyelikler beş ay ön
ce, bunun dışında herhangi bir sebeple açılan üyelikler en geç bir hafta 
içinde Yüksek Hâkimler Kurulu Başkanı tarafından Yüksek Hâkimler 
Seçim Kurulu Başkanlığına bildirilir. 

Görev süresinin bitmesinden başka bir sebeple görevinden ayrılan 
üyelerin yerine, seçim tutanaklarına göre onlardan sonra gelen kimseler 
getirilir. Bu işlemi Yüksek Hâkimler Seçim Kurulu yapar. 

Ancak seçim tutanağında, seçilen asıl ve yede^ İyelerden başka 
oy alan hiç kimsenin adı bulunmazsa yeni seçim yapüir. 

Görev süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerlerin 3 getirilenler veya 
seçilenler ayrılan üyelerin süresini tamamlarlar. 

Seçim süresine altı ay kala boşalan üyelikler, ancak Genel Kurul 
karar verdiği takdirde doldurulabilir. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Organlar 

Kurulun organları: 

Madde 24 — Yüksek Hâkimler Kurulu, organları vasıtasiyle görev
lerini yapar ve yetkilerini kullanır. 

Kurulun organları şunlardır : 
1. Başkan, 
2. Bölümler, 
3. Genel Kurul. 

Andiçme : 

Madde 25 — Yüksek Hâkimler Kurulu asıl ve yedek üyeleri görev
lerine başlarken Yargıtay Genel Kurulunun Cumhuriyet Başsavcısının da 
katılmasiyle yapacağı açık oturumda şöyle andiçerler : 

«Görevimin yerine getirilmesinde, yargı erkinin bağımsız olması 
ilkesinden ayrılmıyacağıma ve bu ilkeyi koruyacağıma, hiçbir etkiye ka
pılmayıp ahlâk, adalet ve hukuka uygun olarak ve doğrulukla ve güven 
sağlıyan bir şekilde ve kamu yararmı her türlü düşüncenin üstünde tu
tarak çalışacağıma şerefim, namusum ve bütün mukaddesatım üzerine 
yemin ederim.» 

Başkanın seçilmesi ve ona vekillik : 

Madde 26 — Yüksek Hâkimler Kurulu Başkanı, Genel Kurul tara
fından kendi üyeleri arasmdan seçilir. 

Genel Kurulun kendi içinden seçeceği bir Başkan Yardımcısı, gö
revlerinin yapılmasında Başkana yardım ve bulunmadığı zaman ona ve
killik eder. Başkan Yardımcısının da engeli halinde, bölüm başkanların
dan en yaşlısı Başkanlık görevlerini yerine getirir. 

Başkanın görev ve yetkileri : 

Madde 27 — Yüksek Hâkimler Kurulu Başkanının görev ve yetki
leri şunlardır : 

1. Genel Kurula Başkanlık etmek, 
2. Genel Kurul ve bölümlerin kararlarını yerine getirmek, 
3. Genel Kurulun kural niteliğini taşıyan kararları, plânları ve bu 

kanun gereğince yapılacak yönetmelikleriyle bölümlerin kararları ara
sında uyuşmazlık görür veya bölümlerden birinin kararını Anayasanın ve 
diğer kanunların hükümlerine aykırı bulursa işi Genel Kurula götürmek, 

4. Kurulun bütün yönetim işlerini yürütmek, 
5. İhtiyacın yedeklerle giderilemiyeceği hallerde bölümlerin üye 

eksiğini geçici olarak asıl üyelerle tamamlamak, 
6. Bu Kanunla verilen diğer görevleri yapmak ve yetkileri kul

lanmak. 

Bölümler: 

Madde 28 — Yüksek Hâkimler Kurulu üç bölüme ayrılır. Bunlardan 
birinci bölüm bir başkan ile beş üyeden, ikinci ve üçüncü bölümler birer 
başkan ile dörder üyeden meydana gelir. 

Bölümlerin üyeleri, Yargıtaydan seçilen üyelerle birinci sınıfa ayrıl
mış hâkimler ve yasama meclislerince seçilen üyelerin bölümlere dağıtü-
masını sağlıyacak şekilde Genel Kurul tarafından iki yıl süre ile seçilirler. 

Her bölüm, kendi üyeleri arasmdan bir başkan seçer. 
Bölüm başkanının engeli halinde, kendisine o bölümdeki en yaşlı 

üye vekillik eder. 
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Birinci bölümün görevleri: 

Madde 29 — Birinci bölümün görevleri şunlardır : 
1. Hâkimlik meslekine kabul etmek, 
2. Yargıtay başkanları ayrık olmak üzere hâkimlik meslekine ata

mak, 
3. Nakletmek, 
4. Her türlü yükseltme ve birinci sınıfa ayırma işlerini yapmak, 
5. Kadro dağıtmak, 
6. Geçici yetki vermek, 
7. izne ait işleri görmek, 
8. Emeklilik işlerini yapmak, 
9. Meslekten ayrılma işleri hakkında karar ve başka mesleke geç

me isteği üzerine muvafakat vermek, 
10. Yukarıki bentlerde yazılı işlemlere ilişkin diğer kararları ver

mek, 
11. Genel Kurul tarafından verilecek işleri görmek. 

İkinci bölümün görevleri: 

Madde 30 — İkinci bölümün görevleri şunlardır ; 
1. Hâkimler hakkmdaki şikâyet ve ihbarları İncelemek, 
2. Hâkimlerin görevlerinden dolayı veya görevleri sırasında işle

dikleri suçları ve sıfat ve görevleri icaplarma uymayan hal ve eylemle
r i hakkmda soruşturma yapılmasına karar vermek, 

3. Belli konularda inceleme veya soruşturma yapmak üzere üst 
derecedeki hâkimleri görevlendirmek, 

4. Yukarıki bentlerde yazüı işlemlere ilişkin diğer kararları ver
mek, 

5. Genel Kurul tarafından verilecek diğer işleri görmek. 

Üçüncü bölümün görevleri: 
Madde 31 — Üçüncü bölümün görevleri şunlardır : 
1. işten el çektirmek, 
2. Hâkimler hakkmda kovuşturma izni vermek, 
3. Disiplin cezası vermek, 
4. Bir hâkimin meslekten çıkarılmasına veya meslekte kalmasının 

caiz olmadığma karar vermek, 
5. Bir mahkemenin veya bir kadronun kaldırılması veya bir mah

kemenin yargı çevresinin değiştirilmesi hususlarının uygun olup olmadı
ğma karar vermek, 

6. Yukarıki bentlerde yazılı işlemlere ilişkin diğer kararları vermek, 
7. Genel Kurul tarafından verilecek diğer iğleri görmek. 

Genel Kurul ve genel görevleri: 

Madde 32 — Genel Kurul 18 üyeden meydana gelir. 
Kurulun genel görevleri şunlardır : 
1. Bölümlerin kararlarına karşı kanuna dayanılarak yapılan itiraz

ları inceleyip karara bağlamak, 
2. Başkanlıkla bölümler arasmda veya bölümlerin kendi araların

da çıkacak uyuşmazlıkları çözmek, 
3. Yüksek Hâkimler Kuruluna ilişkin yönetmelikleri yapmak ve 

gerektiğinde bunları değiştirmek, 
4. Hâkimlerin atanması, bunlara yetki ve izin verilmesi gibi konu

lan, meslekin icaplanna uygun ve Ugililerin haklarım koruyacak şekü-
de plânlara bağlamak, 

5. Mesleke kabul etmek, birinci sınıf hâkimliğe ayırmak, yükselt
mek ve bununla ilgili düşünce bildirmek, hâkimleri denetlemek gibi Yük
sek Hâkimler Kurulunun görevlerine giren işlerde veya bu işler dolayısiy-
le hâkimlerin şahıslarını ilgilendiren konularda, kanunlara uygun ve on
ların uygulanmasına yardımcı kural niteliğinde kararlar vermek, 

6. Yüksek Hâkimler Kurulunun görevine giren ve fakat bölümle
rin görevleri arasmda gösterilmeyen bir iş hakkmda hangi bölümün ka
rar vereceğini veya Genel Kurul tarafından karar verilmek üzere hazır
lık işlerini tamamlıyacağını tâyin etmek, 

7. Bölümlerden birine gelen işler mûtat çalışmalar Ue karşılana-
mıyacak kadar olursa, bu işlerden bir kısmını diğer bir bölüme vermek, 

8. Bu kanunla verilen diğer görevleri yapmak. 

Genel Kurulun özel görevleri : 

Madde 33 — Genel Kurulun özel görevleri, aşağıda yazılı konular
da bölümlerin verdikleri kararları, dayanakları ve gerekçeleriyle birlikte 

inceliyerek onamak yahut kısmen veya tamamen değiştirerek yeni bir 
karar vermek yahut da belli yönlerden işlemin tamamlanması veya in
celemenin genişletilmesi için ilgili bölüme geri çevirmektir : 

1. Hâkimlik meslekine kabul, 
2. Atama, 
3. Nakletme, 
4. Birinci sınıf hâkimliğe ayırma, 

5. Bir hâkimin meslekten çıkarılmasına veya meslekte kalmasının 
caiz olmadığına karar vermek, 

6. Bir mahkeme veya bir kadroyu kaldırmak veya bir mahkeme
nin yargı çevresini değiştirmek, 

7. Hâkimler hakkmda kovuşturma izni vermek. 

Toplantı ve karar yeter sayıları: 

Madde 34 — Genel Kurul ve bölümleri, tamsayılarlyle toplanırlar 
ve salt çoğunlukla karar verirler. Oylarda eşitlik halinde, Başkanın ka
tıldığı tarafın oyu üstün tutulur. 

Şu kadar ki, Genel Kurulun bir olayda, kural niteliğini taşıyan ka
rar veya plânına aykırı bir karar verebilmesi, üçte iki çoğunluğun aynı 
oyda birleşmesine bağlıdır. 

İşlerin yönetimi ve gizliliği : 

Madde 35 — Genel Kurulun işlerini Yüksek Hâkimler Kurulu Baş
kam, bölümlerin işlerini kendi başkanları yönetir. Bölümlerin vereceği 
kararlara hazırlık olmak üzere üyeler arasmda iş bölümü yapılır. 

Gerek Başkanlıkta, gerek bölümlerde hazırlık çalışmalarına yar
dımcı olarak yeter sayıda raportör ve başkanlık emrinde bir genel sek
reter ile bir kalem, bölümlerin herbiri emrinde de birer kalem bulunur. 
Kalemlerde yeteri kadar memur ve hizmetli çalışır. 

Yüksek Hâkimler Kurulunda yapılan işlemler ve bunlarla ilgili gö
rüşmeler ve yazılar gizlidir. 

Kurul adına beyanda bulunmak yetkisi, Yüksek Hâkimler Kurulu 
Başkam ile onun uygun göreceği bölüm başkanlarından birine veya ge
nel sekretere aittir. 

Evrak örneklerinin verilmesi, ilgisine göre Yüksek Hâkimler Kurulu 
Başkanının veya bölüm başkanlarının iznine bağlıdır. 

Yedek üyeler ve asıl üyelere vekillik : 

Madde 36 — Yüksek Hâkimler Kurulu yedek üyelerinin görevleri 
şunlardır : 

1. Asıl üyeliklerden biri açüırsa yenisi göreve başlayıncaya kadar 
veya asıl üyelerden birinin engeli halinde Genel Kurul veya bir bölüme 
katümak, 

2. Bunun dışında Genel Kurul kararı ile bölümlerden birinin veya 
başkanlığın hazırlık çalışmalarında yardımcı olmak. 

Yedek üyelerin vekilUk etme sıraları ve usulü, Başkan tarafından 
belli edüir. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Görevlerin yapılması ve yetkilerin kullanılması 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Hâkimlerin özlük işleri 

Hakimlik meslekine kabulde takdir serbestliği : 

Madde 37 — Yüksek Hâkimler Kurulu, bir kimsenin hâkimlik mes
lekine kabul ediUp edilmemesini ikinci fıkrada yazılı esaslara göre tak
dir eder. 

Bir kimsenin hâkimlik meslekine kabulüne karar verilebilmesi mes
lekin gerektirdiği ahlâk, seciye, yeterlik v© verimliliğe sahip bulunma
sına bağlıdır. 

Yargıtay Üyeliğine seçme usulü : 

Madde 38 — Yargıtay Üyeliği açıldığında yeni üye, birinci sınıfa 
ayrılmış hâkimler arasından Yüksek Hâkimler Kurulunca aşağıdaki 
maddeler hükümlerine göre seçilir. 
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Komisyon kurulması: 

Madde 39 — Yüksek Hâkimler Kurulunun üç bölümünden İkişer
den altı üye, bölüm başkanlarından birinin başkanlığında toplanarak 
Yargıtay Üyeliği seçiminin hazırlık işlemlerini yürütürler. 

Üyeler ve Başkan, Genel Kurulda ad çekilerek belli edilir. 

Liste düzenlenmesi : 

Madde 40 — Yukarıdaki madde gereğince kurulan komisyon, birinci 
sınıfa ayrılmış hâkimlerin yaş, tahsil, atama veya geçici yetki ile yap
tığı görevler, disipline ve cezai kovuşturmaya ait işlemlerle sonuçları, 
yabancı dil bilgisi, eserleri gibi gerekli görülen özelliklerim kapsıyan 
özetli, alfabe sırasına göre listeler düzenler. 

Bu listeler seçim gününden en az bir hafta önce Genel Kurul üye
lerine dağıtılır. 

Listeler gizli tutulur. 

Oylama usulü : 
Madde 41 — Yargıtay Üyesi, 40 ıncı maddeye göre düzenlenen lis

tede adları yazılı hâkimler arasından Genel Kurulca üye tamsayısının 
salt çoğunluğu ve gizli oyla seçilir. 

Oylarda eşitlik halinde ad çekme yoluna gidilir. 
Birden ziyade üye seçilmesi gereken hallerde her üye seçimi için 

ayrı oylama yapılır. 

Denetleme : 

Madde 42 — Hâkimlerin denetimi, Yüksek Hâkimler Kurulunca 
görevlendirilecek üst dereceli bir hâkim eliyle ve aşağıdaki maddeler hü
kümlerine göre yapılır. 

Kurul, lüzumu halinde kendi üyelerinden üst dereceli bir hâkimi de 
görevlendirebilir. 

Şikâyet ve ihbarlar : 

Madde 43 — Hâkimlerle hâkim yardımcılarının görevlerinden do
layı veya görevleri sırasında işledikleri suçları veya sıfat ve görevleri 
icaplarına uymıyan hal veya eylemleri şikâyet veya ihbar edilir yahut 
da Yüksek Hâkimler Kurulu cereyan eden işlemlerden bunları öğrenirse, 
ilgili hâkim veya hâkim yardımcısı hakkında soruşturma yapılmasına 
lüzum olup olmadığını takdir eder. 

Şikâyet veya ihbar, soruşturmayı gerektiren belli bir sebebi ihtiva 
etmez veya gerçek kimlik veya doğru adres gösterilerek yapılmazsa, 
soruşturmaya yer olmadığına karar verilir. 

Soruşturma, hâkim ve hâkim yardımcıları hakkında görevlendirile
cek üst dereceli bir hâkim tarafından yapılır. 

Ağır cezayı gerektiren suçüstü hallerinde hazırlık soruşturması ve 
ilk soruşturma genel hükümlere göre yapılır. Bu halde durum, yetkili 
merci tarafından hemen ve doğrudan doğruya Yüksek Hâkimler Kuru
luna bildirilir. 

Yargıtay Birinci Başkanı ile Cumhuriyet Başsavcısı haklarında so
ruşturma : 

Madde 44 — Yargıtay Birinci Başkanı ile Cumhuriyet Başsavcısı 
haklarındaki soruşturma 43 üncü maddenin 3 üncü fıkrası gereğince 
Yüksek Hâkimler Kurulu Başkam tarafından yapılır. 

Üst dereceli hâkimin yetkileri : 

Madde 45 — Yüksek Hâkimler Kurulu tarafından görevlendirilen
ler, lüzum gördükleri kimseleri andla dinler, gerekirse arama yapar, sü-
but delillerini, gereken bilgileri bütün daire ve müesseselerden doğrudan 
doğruya toplar. Bu görevlilerce yukarıda yazılı yetkilerine dayanılarak 
yapılacak bütün işlemlerde, Devlet organları ve müesseseleri ile diğer 
gerçek ve tüzel kişiler, yönetilen sorulara hemen karşılık vermek ve is
tekleri derhal yerine getirmek zorundadırlar. 

Soruşturmanın sonucu ; 

Madde 46 — Yüksek Hâkimler Kurulunun ilgili bölümü, görevlen
dirilmiş hâkimin düşüncesini de kapsıyan soruşturma evrakını inceler, 
gerekirse soruşturmanın derinleştirilmesine veya genişletilmesine karar 
verir. Bu bölüm, delil durumuna, yükletilen eylemin niteliğine göre ev
rakın işlemden kaldırılmasına veya ceza veya disiplin yönünden bir İş

lem yapılması gerektiği kanısına varırsa, dosyanın görevli bölüme gön
derilmesine karar verir. 

Bir suçtan dolayı yapılacak ceza kovuşturması disiplin işlemi uy
gulanmasına engel teşkil etmez. 

Adalet Bakanının yetkisi: 

Madde 47 — Adalet Bakanı, sadece kendisine ulaşan kanuna aykırı 
davranış iddiasının sekime göre gerekli gördüğü hallerde bir hâkim, hâ
kim yardımcısı hakkmda disiplin işlemi yapılması için Yüksek Hâkimler 
Kuruluna başvurabilir. 

Dâva dosyasının gönderilmesi : 

Madde 48 — Hâkim veya hâkim yardımcısı hakkındaki ceza dâva
sına ait dosya hüküm veya kararın kesinleşmesinden sonra görülüp geri 
çevrilmek üzere Yüksek Hâkimler Kuruluna gönderilir. Yüksek Hâkim
ler Kurulu gerekli disiplin İşlemini yapar. 

Disiplin işleminin sonucu ; 

Madde 49 — Disiplin işlemine başlanması halinde Yüksek Hâkimler 
Kurulu ilgilinin ayrıca savunmasını alıp evrak üzerinde inceleme yapa
rak bir disiplin cezası uygulanmasına veya buna yer olmadığına karar 
verir. 

ttira» : 

Madde 50 — İhtar ve aylık kesmenin dışındaki disiplin cezalarına 
karşı Genel Kurula itiraz edilebilir. İhtar ve aylık kesme cezalarının bir 
defa daha incelenmesi kararı veren bölümden istenebilir. 

İtirazın dilekçe ile İleri sürülmesi ve dilekçede itirazın dayandığı 
bütün maddi ve hukuki sebeplerin gayet açık ve eksiksiz olarak ayrı 
ayrı gösterilmesi ve itiraz edenin elinde bulunan belgelerin asıl veya 
tasdikli örneklerinin dilekçeye eklenmesi ve elinde bulunmıyanların ne
rede olduklarının açık ve kesin şekilde dilekçede belirtilmesi şarttır. 

Kurul, açıklama istemek veya eksikleri tamamlatmak zorunda de
ğildir. 

İtiraz evrak üzerinde incelenir. 

Duruşma : 
Madde 51 — Yüksek Hâkimler Kurulunun ilgili bölümünden veri

len, bir hâkimin meslekten çıkarılması veya meslekte kalmasının caiz 
olmadığı hakkmdaki kararın 33 üncü madde gereğince Genel Kurul ta
rafından incelenmesinden önce, bölüm kararı. Yüksek Hâkimler Kurulu 
Başkanlığı tarafından ilgili hâkime tebliğ olunur. 

İlgili hâkim, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde bölüm kara
rına karşı savunmasını bir dilekçe ile yapar. Yukarıki maddenin 2 nci 
ve 3 üncü fıkraları hükümleri bu halde de uygulanır. 

İlgili hâkim savunmasına ilişkin dilekçesinde talep ettiği veya Ge
nel Kurul tarafından lüzum görüldüğü takdirde inceleme, duruşma icrası 
suretiyle yapılır. Duruşmada raportörlük görevini, disiplin işlerine ka
rar veren bölümün başkam veya uygun göreceği o bölüm üyelerinden 
biri yapar. 

İlgili, kendisini vekâletnamesini derhal ibraz eden bir avukat ile de 
temsil ettirebilir. 

Duruşmaya raportörünün izahatı ile başlanır. Raportörün, duruş
madan önce raporunu tanzim ve imza ederek dosyaya koymuş olması 
şarttır. Bundan sonra Ugili ve varsa vekili savunmalarını yaparlar. Son 
söz ilgili hâkimindir. 

Tebligata rağmen ilgilinin kendisi veya avukatı her ne sebeple 
olursa olsun duruşmaya gelmezse, inceleme evrak üzerinde yapılır. 

Durumun takdiri : 

Madde 52 — Genel Kurul ve bölümler, gerek delillerin toplanma
sında, gerekse disiplin cezalarının uygulanmasına ve itirazların incelen
mesine ilişkin kararlarmda, hâkimlik meslekinin şeref ve itibarmı kuv
vetle korumak ve kamu yararını her düşüncenin üstünde tutmak ilkele
rini ve Ugili hâkim ve hâkim yardımcısının leh ve aleyhindeki delillerin 
serbestçe takdirinden edinilen vicdan kanısını esas alır. 

İşten elçektirm» : 

Madde 53 — Yüksek Hâkimler Kurulu tarafından, hakkmda soruş
turma yapılmasına karar verilen hâkim veya hâkim yardımcısının göre-
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vinde devamının soruşturmanın selâmetine yahut yargı erkinin nüfuz ve 
itirabına zarar vereceğine kanaat getirilirse, geçici bir tedbir olarak 
işten eli çektirilebilir. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Yüksek Hâkimler Kurulu görevlilerinin özlük İşleri 

Üyelerin hukuki durumu : 

Madde 54 — Yüksek Hâkimler Kurulu asıl ve yedek üyeliklerine 
Devlet memuriyetinden seçilenlerin geldikleri memuriyetlerle ilgileri 
kesilmez. Bunların Yüksek Hâkimler Kurulunda geçirecekleri süreler 
kendi meslek ve görevlerinde geçmiş saymr. 

Yüksek Hâkimler Kurulu görevlilerine uygulanacak hükümler : 

Madde 55 — Yüksek Hâkimler Kurulunun Başkan ve Üyeleri, Yar
gıtay hâkimlerine ilişkin. Genel Sekreter ve raportörleri diğer hâkimler 
hakkındaki hükümlere tabidirler. 

Yüksek Hâkimler Kurulu Başkan ve Üyeleri hakkındaki soruşturma: 

Madde 56 — Yüksek Hâkimler Kurulu Bölüm Başkanı ve Üyeleri
nin görevden doğan veya görev sırasında işlenen suçlarından dolayı hak
larındaki soruşturma, Yüksek Hâkimler Kurulu Başkam; Yüksek Hâkim
ler Kurulu Başkam hakkında Yargıtay Birinci Başkam tarafından ya
pılır. 

Seçilme ve atanma yasağı : 

Madde 57 — Kurul Başkan ve Üyelerinin görevlerinin devamı sü
resince Yüksek Hâkimler Kurulu tarafından başka bir göreve seçilme
leri veya atanmaları caiz değildir. 

Genel sekreter ve raportörlerin atanması : 

Madde 58 — Genel Sekreter ve Raportörler, Yüksek Hâkimler 
Kurulu tarafından hâkimlik ve savcılık mesleklerinde bulunanlar ara
sından Yüksek Hâkimler Kurulu Başkanının teklifi üzerine atanırlar. 

Raportörlerin görev yerlerini, Yüksek Hâkimler Kurulu Başkanı 
belli eder. 

Genel Sekreter ve Raportörlerin hâkimlik veya savcılık meslek
lerinde bir göreve atanmaları halinde, Yüksek Hâkimler Kurulundaki 
görevlerinde kazanmış oldukları haklar gözönünde tutulur. 

Yönetim Kurulu : 

Madde 59 — Yüksek Hâkimler Kurulu memur ve hizmetlilerinin 
özlük işlerini yürütmek üzere Başkan Yardımcısının Başkanlığında, ye
dek üyeler arasından ad çekme ile ayrılacak bir yedek üye ve Genel 
Sekreterin katılmasiyle bir Yönetim Kurulu kurulur. Bu Kurulun ve
receği disiplin cezalarına karşı tebliğ tarihinden itibaren yedi gün için
de Yüksek Hâkimler Kurulu Başkanının Başkanlığında bölüm başkan
ları ile asil üyeler arasından ad çekme ile ayrılacak bir üyeden teşek
kül edecek Üst Kurula itiraz edilebilir. 

Bu kurullar üye tamsayılarının salt çoğunluğu ile karar verirler. 

Ad çekmeler, Genel Kurul önünde yapılır ve bir tutanakla tesbit edi
lir. Adı çekilen üye, görev süresince Kurula katılır. 

Memur ve hizmetlilerin atanmaları : 

Madde 60 — Yüksek Hâkimler Kurulu memur ve hizmetlileri, 59 
uncu madde gereğince kurulan Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Yük
sek Hâkimler Kurulu Başkanı tarafından atamrlar. 

Bunların görev yerleri de aym usulle belli edilir. 

Üyelerin aylıkları : 

Madde 61 — Bu kanun gereğince Yüksek Hâkimler Kuruluna 
seçilen Yargıtay Başkan ve üyeleriyle birinci sınıfa ayrılmış hâkimler 
eski aylıklarını almaya devam ederler. 

Sırası gelenlere Hâkimler Kanunu hükümlerine göre kadro tahsis 
edilir ve aylık yükseltme işlemleri yapılır. 

Cumhuriyet Senatosu ile Millet Meclisi tarafından seçilen üyeler
den genel veya katma bütçeli daire ve müesseselerden aylık veya ücret 
alanlar hakkında birinci fıkra hükmü uygulanır. Bunların dışındakiler 
arasından seçilenlere baremin üçüncü derecesi üzerinden aylık verilir. 
(4598 sayılı kanun hükümleri dairesinde kazanılmış haklar mahfuzdur.) 

Ödenekler : 

Madde 62 — Yüksek Hâkimler Kurulunun asıl ve yedek üyelerine 
bu görevleri süresince maaşlarından başka 5017 sayılı kanunda yazılı 
hükümlere göre ayda 800 lira, Genek Sekreter ve Raportörlere de hâ
kimlik derecelerine denk ödenek verilir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli hükümler 

Kararların tebliği : 

Madde 63 — Yüksek Hâkimler Kurulu : 
1. Hâkim ve hâkim yardımcılanmn özlük işleri hakkında verdiği 

kararları kendilerine, 
2. Müracaatların sonuçlarını ilgilisine, 
3. Bu kanun hükümlerine göre Adalet Bakanının isteği üzerine 

verüen kararları Adalet Bakanlığına, 
Tebliğ eder. 
Ancak, birinci bentte yazılı olanlara, savunmaları alınmış olma

dıkça, haklarındaki şikâyet ve ihbar üzerine verilen kararlar tebliğ 
edilmez. 

Yüksek Hâkimler Kurulunun görevlerine giren işlerde uyarmak 
amaciyle İlgililere tebligat yapmak yetkisi saklıdır. 

Genel Kurula başvurma : 

Madde 64 — Yüksek Hâkimler Kurulu bölümlerinden verilen ka
rarlardan ancak 50 nci madde mucibince itirazı kabil olanlar aleyhinde 
63 üncü maddenin 1 ve 3 üncü bentlerinde yazılı ilgililerin, kararın 
kendilerine tebliğinden itibaren bir ay içinde Genel Kurula itiraz hak
ları vardır. 

Yüksek Hâkimler Kurulu Başkam yukarıki fıkra gereğince yapı
lan başvurma üzerine, itiraz edilen karara katılmış olmıyan üyelerden 
birini raportör seçer ve itirazı Genel Kurul gündemine alır. 

Genel Kurulun İtiraz üzerine veya doğrudan doğruya verdiği ka
rarlan kesindir; hiçbir sebep ve şekilde bu kararların yeniden incelen
mesi Genel Kuruldan istenemez. Bu yoldaki dilekçeler, Genel Kurula 
bildirilmeden Başkan tarafından reddolunur. 

Şu kadar ki , bölümlerden ve Genel Kuruldan verüen kesin karar
lar aleyhine Danıştay'a başvurma yetkisi saklıdır. 

İşe bakmaktan yasaklılık, çekinme ve red : 

Madde 65 — Yüksek Hâkimler Kurulu Başkan ve Başkan Yar
dımcısı ile bölüm başkanları, asıl ve yedek üyeleri, raportörleri ve so
ruşturma için görevlendirilen üst dereceli hâkim, aşağıdaki hallerde 
karara katılmaktan, inceleme ve soruşturma yapmaktan ve her hangi 
bir şekilde işe bakmaktan yasaklıdırlar : 

1. İş kendisi İle ilgili ise, 
2. İlgilinin, evlilik bağı kalmasa bile karı veya kocası, nesepten 

veya sebepten usul veya füruu veya onunla evlât edinme bağı veyahut 
ilgili ile aralarında üçüncü dereceye kadar (Bu derece dâhil) nesepten 
veya kendisiyle hısımlık meydana getiren evlilik sona ermiş olsa dahi 
ikinci dereceye kadar (Bu derece dâhil) sebepten civar hısımlığı olursa, 

3. İlgilinin vekilliğini, vasiliğini veya kayyımlığım yapmış veya 
aynı işte tanık olarak dinlenmiş, bilirkişilik, hâkimlik veya Cumhuri
yet Savcılığı yapmış veyahut daha önce işin incelenmesi veya soruş
turması ile görevlendirilmiş ise, 

4. İlgili ile aralarında, bakılan İşe esas olan olaydan Önce açıl
mış bir dâva varsa. 

Birinci fıkrada yazılı kimseler, ilgili ile aralarındaki bir düşmanlık 
ve genel olarak tarafsızlıklarından şüpheyi gerektiren önemli bir sebep 
bulunması halinde, işi görmekten kendiliklerinden çekinebilecekleri gibi, 
ilgili tarafından reddolunabilirler. Reddin inceleme başlamadan veya 
red sebebi daha sonra meydana gelmiş ise öğrenilmesinden başlıyarak 
onbeş gün içinde ve her halde karar verilmeden önce yapılması lâzım
dır. Red isteği, reddi istenilen başkan, üye veya raportörün bağlı ol
duğu bölüm veya Genel Kurul, bunların dışında kalan hallerde i lgi l i 
bölüm tarafından, kendisi katılmaksızın karara bağlanır. 

Red isteği üzerine bölümlerin verdiği kararlara esasl^ birlikte 64, 
üncü madde gereğince itiraz olunabilir. 
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Atama kararlarının tasdiki : 

Madde 66 — Yüksek Hâkimler Kurulunun, hâkim yardımcıları 11« 
hâkimlere kadro tahsisine ve bunların nakil ve tâyinlerine ve Yargıtay 
üyelerinin seçimine ait kararları Adalet Bakanı ve Başbakanın müşterek 
kararnamesi ile Cumhurbaşkanının tasdikma sunulur. 

Yargıtay Başkanlarının seçimine ait kararlar da aynı hükme ta
bidir. 

Adalet Bakanlığına verüdiği tarihten başhyarak en geç bir ay 
içinde onandığı bildirilmiyen kararlar onanmış sayılır. 

Giderler : 

Madde 67 — Yüksek Hâkimler Kurulu ve Yüksek Hâkimler Se
çim Kurulunun gideıleri Adalet Bakanlığı bütçesinden karşılanır. 

Yayınlanması gereken kararlar : 

Madde 68 — Yüksek Hâkimler Kurulunun kural niteliğini taşı
yan kararları ve plânları, Genel Kurulun yayınlanmasında fayda gördü
ğü diğer kararlarla düzenliyeceği yönetmelikler Resmî Gazete'de ya
yınlanır. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
İntikal hükümleri 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Savcıların özlük işleri 

Yüksek Savcılar Kurulu : 

Madde 69 — Yüksek Savcılar Kurulu, Cumhuriyet Başsavcısının 
Başkanlığında iki Cumhuriyet İkinci Başsavcısı ve altı Yargıtay Cumhuri
yet Savcısı, Bakanlık Teftiş Kurulu Başkam ile Ceza ve Tevkifevleri, Ceza 
ve Zat İşleri Genel Müdürlerinden teşekkül eder. Kurucun gerektiğin
de Başsavcılığa ve Bakanlığa mensup üye noksanını tamamlamak üze
re. Yargıtay Cumhuriyet Savcılarından dört de yedek üyesi bulunur. 

Bu Kurula Cumhuriyet İkinci Başsavcıları ile Yargıtay Cumhu
riyet Savcıları iki yıl süre ile ve ad çekme suretiyle seçilir. 

izinli veya hasta olmak gibi sebeplerle Genel Kurul toplantıların
da bulunamıyan Cumhuriyet Başsavcısının yerine en kıdemli Cumhu
riyet İkinci Başsavcısı Kurula Başkanlık eder. 

Cumhuriyet Başsavcısı, Yüksek Savcılar Kurulu Genel Kurul ve 
bölümlerinin işlerinde Cumhuriyet Başsavcı yardımcılarından tensip 
edeceklerini çalıştırır. 

Bölümler : 

Madde 70 — Yüksek Savcılar Kurulu ik i bölüme ayrılır. 
Bölümlerin her biri Kurula katılan bir Cumhuriyet İkinci Baş

savcısının başkanlığında ik i Yargıtay Cumhuriyet Savcısı ile Bakanlık 
adına katılacak ik i üyeden teşekkül eder. 

Bölüm Başkanının engeli halinde, kendisine o (bölümdeki en yaşlı 
Yargıtay Cumhuriyet Savcısı vekillik eder. 

Yüksek Savcılar Kurulu üyesi olan Cumhuriyet İkinci Başsav
cıları ile Yargıtay Cumhuriyet Savcılarından kimlerin hangi bölüme 
katılacakları ad çekme suretiyle belli edilir. 

Bakanlık Teftiş Kurulu Başkam ile Zatişleri Genel Müdürü birin
ci bölüme, ceza ve tevkifevleri ve ceza işler genel müdürleri de ikinci 
bölüme katılırlar. 

Birinci bölümün görevleri : 

Madde 71 — Birinci bölümün görevleri şunlardır : 
1. Savcılık meslekine kabul etmek, 
2. Her türlü yükseltme ve birinci sınıfa ayırma işlemlerini yap

mak, 
3. Kadro dağıtmak, 

4. Savcılık meslekinde kaimamn caiz olmadığına karar vermek. 

tklnci bölümün görevleri : 
Madde 72 — İkinci bölümün görevleri şunlardır : 
1. Savcı yardımcıları vç savcılar hakkında disiplin cezası ver

mek, 

2. Savcı yardımcıları ve savcılar hakkında gerektiğinde İşten 
elçektirme kararı vermek. 

Genel Kurulun görevleri : 

Madde 73 — Yüksek Savcılar Genel Kurulunun görevleri şunlar
dır : 

1. Bölümlerin kararlarına karşı yapılacak itirazları incelemek, 

2. Açılan Yargıtay Cumhuriyet Savcılıkları için bu kanun hü
kümlerine göre aday göstermek, 

3. Adalet Bakanlığının isteği üzerine savcılık mesleki ile ilgili 
konularda mütalâa beyan etmek. 

Toplantı ve karar yeter sayüarı : 

Madde 74 — Genel Kurul ve bölümler tamsayüarı ile toplanırlar 
ve salt çoğunlukla karar verirler. 

Bölümlerin ve Genel Kurulun kararları Adalet Bakanlığınca ilgi-
Ulere tebliğ olunur. 

Bölümlerin ihtar ve aylık kesme dışındaki kararlarına karşı Ba
kanlık ve ilgililer tarafından tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde 
itiraz olunabilir. 

Genel Kurul kararlan kesindir; hiçbir sebep ve şekilde bu karar
ların yeniden incelenmesi Genel Kuruldan istenemez. Bu yoldaki dilek
çeler Genel Kurula bildirilmeden Kurul Başkanı tarafından reddedUir. 
Kesinleşen kararlar Adalet Bakanlığınca yerine getirilir. 

Uygulanacak hükümler : 

Madde 75 — Yüksek Savcılar Genel Kurulu ile bölümlerin; savcı 
yardımeılan ve savcılar hakkındaki görevlerini ifada, bu kanunun hâ
kimlere dair olan mesleke kabule, bölüm kararlarına İtiraza, duruşma 
icrasına, durumun takdirine, işe bakmaktan yasaklılık, çekinme ve red
de ilişkin hükümleri de uygulanır. 

Yüksek Savcüar Haysiyet Divanı : 

Madde 76 — Cumhuriyet İkinci Başsavcıları ile Yargıtay Cumhu
riyet Savcılarının savcılık vakar ve şerefine, şahsi haysiyetlerine doku
nan veya görev icaplarına uymıyan ihtiyari fiil ve hareketlerinden do
layı Cumhuriyet Başsavcısının Başkanlığında Cumhuriyet ikinci Baş
savcıları ile her bölüm namına ad çekme yolu ile seçilecek birer Yar
gıtay Cumhuriyet Savcısından kurulacak Yüksek Savcılar Haysiyet 
Divanı tarafından haklarında Hâkimler Kanununun Yargıtay ikinci 
Başkanları ile üyelerine Uişkin disiplin hükümleri uygulanır. 

Savcılık meslekine atama : 

Madde 77 — Cumhuriyet Sava Yardımcıları, Cumhuriyet Baş
savcı Yardımcıları ve Cumhuriyet Savcılan, Bakanlık Müsteşannın 
Başkanlığı altmda Teftiş Kurulu Başkanı ve Genel Müdürlerden müte
şekkil Kurulun mütalâası alındıktan sonra, Adalet Bakanı ve Başba
kanın müşterek kararnamesi ve Cumhurbaşkanının onayı ile atanır. 

Cumhuriyet Başsavcı Yardımcılarının atanmasında Cumhuriyet 
Başsavcısının inhası gözönünde tutulur. 

Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına ve Cumhuriyet ikinci Başsav
cılığına atanma : 

Madde 78 — Açılan Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına, birinci sı
nıfa aynlmış Cumhuriyet Savcılan ve bu meslekten sayılanlar arasın
dan Yüksek Savcılar Kurulunca; Cumhuriyet ikinci Başsavcılığına da, 
Yargıtay Cumhuriyet Savcılan arasından, Cumhuriyet Başsavcısının 
başkanlığında toplanacak Cumhuriyet İkinci Başsavcılarından teşekkül 
eden Kurulca üye tamsayıslannın salt çoğunluğu ve gizli oyla seçUe-
cek üç adaydan biri Adalet Bakanı ve Başbakanın müşterek kararna
mesi ve Cumhurbaşkanının onayı ile atanır. 

Cumhuriyet Başsavcısının seçimi : 

Madde 79 — Cumhuriyet Başsavcısı, Cumhuriyet İkinci Başsav-
cıları arasından Yargıtay Büyük Genel Kurulunca üye tamsayısının salt 
soğunluğu İle ve glzH oyla seçiUr. 

Savcılık teminatı : 

Madde 80 — Savcılık meslekinin her sınıf ve derecesinde bulu
nanlar, bu kanundaki hükümler dışında, ; 
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1. Kadronun daraltılması veya kaldırılması sebeplerine müstenit 
olsa bile maaş ve ödeneklerinden yoksun kılınamaz; 

2. Bakanlık emrine alınamaz; 
3. Yaş haddi veya maluliyet hali dışında kendileri istemedikçe 

emekliye sevk olunamaz. 

Teklif yapılması : 

Madde 81 — Kadronun daraltılması veya kaldırılması sebebiyle 
görevsiz kalanlara, daraltma ve kaldırma zamanında açık bulunan, ya
hut İlk açılacak olan aylık ve derecesine eşit savcüık görevi teklif 
olunur. 

Savcı veya savcı yardımcısı, birinci ve ikinci teklifi reddedebilir. 
Üçüncü teklifi kabul etmiyenlerln aylığı ve meslekle ilgisi kesilir. 

Soruşturma : 

Made 82 — Cumhuriyet ikinci Başsavcıları ile Yargıtay Cumhuri
yet Savcılarının görevden doğan veya görev sırasında işlenen suçların
dan ve sıfat ve görevleri icaplarına uymıyan hal ve hareketlerinden do
layı haklarında soruşturma yapılması, Adalet Bakanının vereceği izm 
üzerine görevlendireceği üst Cumhuriyet Savcısı tarafından yapılır. 

Boruşturmantn sonucu: 
Madde 83 — Soruşturma evrakı Bakanlık Ceza İşleri Genel Mü

dürlüğüne tevdi olunur, inceleme sonunda yazılacak mütalâa üzerine 
kovuşturma yapılmasına veya disiplin cezası tâyinine lüzum olup olma
dığı Bakanlıkça takdir olunarak, evrak kanuni mercilere tevdi olunur 
veya muameleden kaldırılır. 

Kovuşturma: 

Madde 84 — Cumhuriyet ikinci Başsavcıları ile Yargıtay Cumhu
riyet Savcıları hakkında Bakanlıkça kovuşturma yapılmasına lüzum gö
rüldüğü takdirde, evrak Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilir. Cumhu
riyet Başsavcısı beş gün içinde iddianamesini tanzim ederek, evrakı son 
soruşturmanın açılmasına veya yargılamanın men'lne karar verilmek 
üzere Yargıtay Ceza Daireleri Başkanlarından en kıdemlisine verlr. 

İddianamenln bir örneği, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun hü
kümleri dairesinde, hakkmda kovuşturma yapılan kimseye tebliğ edilir. 
Bu tebliğ üzerine ilgili, kanunda yazılı süre içerisinde bazı delillerin top
lanmasını ister veya kabule değer bir talepte bulunursa nazara alınır 
ve gerekirse soruşturma Başkan tarafından derinleştirilir. Son soruş
turma Yargıtay Dördüncü Ceza Dairesinde yapılır. 

itiraz mercileri : 

Madde 85 — Yukarıki maddede yazılı mercilerin tutuklama veya 
salıvermeye veya son soruşturmanın açılmasına yer olmadığına 
dair olan kararlarına karşı Cumhuriyet Başsavcısı veya sanık tarafın
dan genel hükümlere göre itiraz olunur. 

Bu itiraz, ilk soruşturmayı yapan Başkanın kararı aleyhinde ise 
Yargıtay Dördüncü Ceza Dairesinde; Yargıtay Dördüncü Ceza Daire
sinin kararı aleyhinde ise Yargıtay Genel Kurulunda incelenir. 

Şahsi suçlar: 
Madde 86 — Cumhuriyet ikinci Başsavcıları ile Yargıtay Cumhu

riyet Savcüarının şahsi suçlarından dolayı ilk ve son soruşturma 84 üncü 
maddede yazılı merciler tarafından genel hükümler dairesinde yapılır. 

Suçüstü halleri : 

Madde 87 — Cumhuriyet ikinci Başsavcıları İle Yargıtay Cumhu
riyet Savcılarının ağır cezayı gerektiren suçüstü hallerinde hazırlık so
ruşturması ve ilk soruşturma genel hükümlere göre yapılır. 

Bu hallerde durum, yetkili merci tarafından elemen ve doğrudan 
doğruya Adalet Bakanlığına bildirilir. 

İşten el çektirme: 

Madde 88 — Cumhuriyet ikinci Başsavcıları ile Yargıtay Cumhuri
yet Savcılarının görevlerinde devamlarının yargı erkinin nüfuz ve itiba
rına yahut haklarındaki soruşturmanın selâmetine halel vereceği anla
şılırsa, Yüksek Savcılar Haysiyet Divanı kararı İle işten el çektirilirler. 

îşten el çektirilenler hakkında Hâkimler Kanunu hükümleri gere
ğine* İşlem yapılır. 

Geçici yetki : 

Madde 89 — Gerekli hallerde Cumhuriyet Savcı Yardımcıları ile 
Cumhuriyet Başsavcı Yardımcılarına ve Cumhuriyet Savcılarına Adalet 
Bakanlığı geçici yetki verebilir. 

Kendi yargı çevreleri dışında geçici olarak görevlendirilenler o 
yerde dört aydan fazla çalıştırılamazlar. 

Ancak, görevi başında bulunmıyan Cumhuriyet Savcısı veya Cumhu
riyet Savcı Yardımcısının uzun sürecek bir hastalığı bahis konusu ise, 
bu süre uzatılabilir. 

IKÎNCÎ BÖLÜM 

özel hükümler 

Adaylık : 

Madde 90 — Kanun hükümleri dairesinde adaylığa kabul etmek, 
hâkimlik ve savcılık mesleklerinin yardımcılık sınıflarına atanmalarına 
kadar geçen süre içinde yetiştirmek, haklarında disiplin cezası uygula
mak, adaylığa son vermek ve sair özlük işlerini yürütmek Adalet Bakan
lığına aittir. 

Yardımcılık sınıfına geçeceklerin İstekleri, adaylık devresinde görü
len istidatları ve teşkilâtın ihtiyacı gözönünde tutularak hâkimlik ve 
savcılık mesleklerinden hangisine alınacakları, Yüksek Hâkimler ve Yük
sek Savcılar Kurullarının ilgili bölümleri arasında birlikte kararlaştırılır. 

Meslekler arasında eşitlik : 

Madde 91 — Hâkimlik ve savcılık meslekleri ve bu mesleklerde 
geçirilen süreler, sımf ve dereceler bakımından eşit sayılır. 

Bir meslekten diğerine geçme : 

Madde 92 — Bi r kimsenin hâkimlik görevinden savcılık görevine 
geçmesi, kendi isteği ve Yüksek Hâkimler Kurulunun muvafakati üze
rine Adalet Bakanının kabulüne; savcılık görevinden hâkimlik görevine 
geçmesi, yine kendi isteği ve Adalet Bakanının muvafakati üzerine Yük
sek Hâkimler Kurulunun kabulüne bağlıdır. 

Şu kadar ki, önemli bir sakınca bulunmadıkça muvafakat ve ka
bulden imtina olunamaz. 

Diğer mesleke atanma : 

Madde 93 — Hâkimlik meslekinde bulunan bir kimsenin savcılık 
meslekinde veya savcılık meslekinde bulunan bir kimsenin hâkimlik mes
lekinde hizmet icaplarına göre daha ziyade muvaffak olacağı anlaşılırsa, 
bu kanun hükümlerine göre yetkili merciler tarafından diğer meslek 
içinde sınıf ve derecesine eşit bir göreve rızasına bakılmaksızın atanması 
yapılabilir. 

Bakanlık hizmetlerine atanma : 

Madde 94 — Hâkimlik veya savcılık mesleklerinde bulunanlar, hiz
met icaplarına göre Adalet Bakanı tarafından Bakanlık hizmetlerine ata
nabilirler. 

Şu kadar ki, Bakanlık hizmetlerine atanmada ilgililerin muvafakati 
ve hâkimlik meslekinde olanlar hakkmda ayrıca Yüksek Hâkimler Ku
rulunun kabulü şarttır. 

92 nci maddenin ikinci fıkrası hükmü bu halde de uygulanır. 
Hâkimlik ve savcılık mesleklerinden bakanlık hizmetlerine alınan

ların bu hizmetlerde geçirecekleri süreler savcüık mesleğinde geçmiş sa
yılır. 

Bakanlık hizmetlerinden hâkimlik veya savcılık mesleklerine geçme : 

Madde 95 — Hâkimlik ve savcılık mesleklerinden bakanlık hizmetle
rine alınanlar. Adalet Bakanının veya kendilerinin istekleri üzerine Yük
sek Hâkimler Kurulunca hâkimlik mesleki içinde veya Adalet Bakam 
tarafından doğrudan doğruya savcılık meslekinde bir göreve, Bakanlık 
hizmetlerinde iktisabettikleri haklar nazara alınmak suretiyle atanabi
lirler. 

Zorunluk halleri : 

Madde 96 — Yangın, yer sarsıntısı, seylâp ve heyelan gibi âfetler 
neticesi zaruret hâsıl olursa, bir mahal mahkeme veya adalet dairesine 
ait dâva ve işleri diğer bir mahal mahkeme veya adalet dairesine geçici 
olarak gördürmeye Adalet Bakam yetkilidir. 
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Kazanılan haklar : 

Madde 97 — Birinci sınıf hâkimlik veya »avcılıktan gelen Bakan
lık Müsteşarı; Yargıtay ikinci Başkanlığı veya Cumhuriyet Başsavcılığı 
için yapılacak seçime katılmak ve seçilme hakkını haizdir. 

Birinci sınıftan sayılan ve üçüncü dereceden maaş alan Bakanlık 
Teftiş Kurulu Başkanı ile Genel Müdürler 78 inci maddedeki usule bağlı 
kalmaksızın Cumhuriyet ikinci Başsavcılığına Adalet Bakam ve Başba
kanın müşterek kararnamesi ve Cumhurbaşkanının onayı ile atanırlar. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Değiştirilen hükümler 

Savcılık meslekine ait cetvelin değiştirilmesi: 

Madde 98 — Hâkimler Kanununun 18 inci maddesine ilişkin (2) 
sayılı cetvel, bağlı ı(l) sayılı listede gösterildiği şekilde değiştirilmiştir. 

ödenek cetveline unvan eklenmesi : 

Madde 99 — Hâkimler Kanununa ek 5017 sayılı kanunun 7168 sa
yılı kanunla değiştirilen birinci maddesine bağlı cetvelin ikinci derece
sine (Cumhuriyet İkinci Başsavcılığı) ve üçüncü derecesine (Yargıtay 
Cumhuriyet Savcılığı) unvanları eklenmiştir. 

Yargıtay Teşkilât Kanununun değiştirilmesi : 

Madde 100 — Temyiz Mahkemesi Teşkilâtına dair 1221 sayılı Ka
nunun değişik 1, 2, 3 ve 4 üncü maddeleri aşağıda yazılı şekilde değiş
tirilmiş ve bu kanuna bir geçici madde eklenmiştir. 

Madde 1 •— Yargıtay 9 Hukuk, 7 Ceza, 1 Ticaret ve 1 icra iflâs 
Dairesinden kurulu olup, dairelerden her birinin görevi, bu kanun ve 
Hukuk ve Ceza Yargılama Usulü Kanunları ve İcra ve iflâs Kanunu ve 
özel kanunlarla belli edilmiştir. 

Madde 2 — Yargıtay dairelerinin her biri, bir başkan ve dört üye
den terekkübeder. Her dairede yeteri kadar yedek üye bulunur. Daire 
Başkanlarının üstünde bir Birinci Başkan vardır. Bunlardan başka, bir 
Cumhuriyet Başsavcısı ile yeteri kadar Cumhuriyet ikinci Başsavcısı, 
Yargıtay Cumhuriyet Savcısı ve Cumhuriyet Başsavcı Yardımcısı bulunur. 
Başsavcılık teşkilâtı, Yargıtay Ceza Daireleri sayısına göre bölümlere 
ayrılır. Bölümlerin her biri, bir Cumhuriyet ikinci Başsavcısının Baş
kanlığında dört Yargıtay Cumhuriyet Savcısından terekkübeder. Her bö
lümde gerektiği kadar yedek Yargıtay Cumhuriyet Savcısı ve Cumhu
riyet Başsavcı Yardımcısı vardır. 

Başsavcılık görevlerinin nasıl ifa edileceği Cumhuriyet Başsavcısının 
Başkanlığında Cumhuriyet ikinci Başsavcıları tarafından düzenlenecek 
bir yönetmelikte gösterilir. 

Bu yönetmelik ve aynı usule göre yönetmelikte yapılacak değişiklik
ler Resmî Gazete'de yayınlanır. 

Cumhuriyet ikinci Başsavcılarının Başkanlık edecekleri ve Yargıtay 
Cumhuriyet Savcılarının görevlendirilecekleri bölümlerin tâyini ve teb
dili Cumhuriyet Başsavcısının mütalâası alındıktan sonra Adalet Bakanı 
tarafından yapılır. 

Madde 3 — özel kanunlarda başkaca hüküm bulunmadığı takdirde 
Hukuk Dairelerinden 

Birincisi : Gayrimenkule ilişkin aynî haklara ait asliye mahkeme
lerinden verilip de ikinci, Beşinci, Altıncı, Yedinci ve Sekizinci Hukuk 
ve icra İflâs Dairelerinin görevleri dışında kalan hüküm ve kararları, 

ikincisi : Şahıs, aile ve miras hukukuna ait sulh ve asliye mahkeme
lerinden verilip de Altıncı ve Sekizinci Hukuk Dairelerinin görevleri dı
şında kalan hüküm ve kararları, 

Üçüncüsü : Sulh mahkemelerinden verilip de İkinci, Beşinci, Altıncı, 
Sekizinci ve Dokuzuncu Hukuk ve Ticaret ve icra ve iflâs Dairelerinin 
görevleri dışında kalan hüküm ve kararları, 

Dördüncüsü -. Asliye mahkemelerinden verilip de menkullere ilişkin 
aynî haklara ve Borçlar Kanununa ait olup Dokuzuncu Hukuk, Ticaret 
ve icra iflâs Dairelerinin görevi dışında kalan hüküm ve kararlarla, dâ
vanın nakil, hâkim reddi, hukuk, ticaret ve icra işlerine ait yargı yeri 
belirtilmesi konularını ve Asliye mahkemelerinden verilen ve diğer da
irelerin görevleri dışında kalan hüküm ve kararları. 

Beşincisi : 4784 sayılı kanunun 17 nci maddesi hükmü saklı kalmak 
üzere, gayrimenkule ilişkin aynî haklara ait sulh mahkemelerinden veri
lip de Altıncı, Yedinci ve Sekizinci Hukuk ve icra ve iflâs Dairelerinin 

görevleri dışında kalan hüküm ve kararları ve kamulaştırmadan doğan 
dâvalara ait sulh ve asliye mahkemelerinden verilen hüküm ve kararlan, 

Altıncısı : Tesise ilişkin hüküm ve kararlarla sulh ve asliye -mah
kemelerinden verilip de kaynaklara özel veya genel sulara, şuf'a, iştira 
ve vefa haklanna, paydaşlar veya mirasçılar arasında menkul veya gay
rimenkul taksim ve şüyuun giderilmesi dâvalanna ve sulh ve asliye ve 
ticaret mahkemelerinden verilip de kira bağıtından doğan tahliye dâva
lanna tahliye ile birlikte görülen kira karşılığı ve tazminat dâvalarına, 
nişan bozmadan doğan hediyelerin geri alınması ve tazminat dâvalarına, 
nüfus kütüğü ve yaş kayıtlarının düzeltilmesi, öz ve soyadının değiştiril
mesi hüküm ve kararlan, 

Yedincisi : 2613 sayılı Kadastro ve Tapu Tahrir Kanununun 27 nci 
maddesinde yazılı uyuşmazlık hakkında sulh asliye mahkemeleriyle 5572 
sayılı kanuna dayanılarak görevlendirilen asliye hâkimleri tarafından ve
rilen hüküm ve kararları ve 5602 sayılı Tapulama Kanunu ile kurulmuş 
olan gezici arazi kadastro mahkemeleri tarafından verilen hüküm ve 
kararlan, 

Sekizincisi : Zllyedliğe dayanılarak gayrimenkulun aynî hakkında 
açılan dâvalara ilişkin sulh ve asliye mahkemelerince verilen hüküm ve 
kararlarla, gayrimenkul tescili için açılan dâvaların sonunda sulh ve 
asliye mahkemelerince verilen hüküm ve kararlan, 

Dokuzuncusu : Iş mahkemelerinden verilen hüküm ve kararlarla, 
işçi Sigortalan Kurumunun kanuni halef olarak veya işçi Sigortalarına 
ilişkin hükümlere dayanarak veya bu hükümlerle ilgili olarak açacağı 
bütün dâvalarla, adı geçen Kuruma karşı slgortalılann veya üçüncü 
kişilerin işçi Sigortaları hükümleri ile ilgili olarak açacağı bütün dâ
vaları İlişkin asliye ve sulh mahkemelerince verilecek hüküm ve ka
rarlan, iş mahkemelerinin görevi dışında kalan iş akitleriyle hizmet 
akülerinden doğan veya bu akitlerle ilgili bulunan dâvalara ait asliye 
ve sulh mahkemelerinden verilen hüküm ve kararlan, 

Ticaret Dairesi : Türk Ticaret Kanununun 4 üncü maddesinde sa
yılan ticari dâvalar hakkında sulh ve asliye mahkemelerince verilen 
hüküm ve kararlan ve ticari nitelikte olmasa dahi istisna akdinden 
doğan bütün dâvalar hakkında asliye mahkemelerinden verilmiş olan 
hüküm ve kararları, 

icra iflâs Dairesi: icra hakimlerince verilen bütün kararlarla, 
icra iflâs Kanununun uygulanmasından doğan dâva, itiraz ve şikâ
yetler dolayısiyle asliye, sulh ve ticaret mahkemelerinden verilen ka
rarlan ve Âmme Alacaklarının Tahsili hakkındaki Kanun hükümle
rince açılacak hacizli mala istihkak ve iptal dâvalarına ilişkin asliye 
ve sulh mahkemelerinden verüen hüküm ve kararlan, 

inceler ve karara bağlar. 
Yargıtay Hukuk, Ticaret ve îcra iflâs Daireleri arasında çıkan 

görev uyuşmazlıklanm Yargıtay Birinci Başkanının Başkanlığı altında 
hukuk daireleri ile ticaret, icra iflâs daireleri başkanlarından teşekkül 
eden kurul çözer; verilen kararlar kesindir. 

Oylarda eşitlik olursa, Birinci Başkanın katıldığı tarafın oyu üs
tün tutulur. 

Madde 4 — Ceza dairelerinden, birincisi : Ceza Kanununda ölüm, 
ağır hapis, müebbet sürgün ve beş yıldan fazla hapis ve kamu hizmet
lerinden müebbet olarak yasaklık cezalarını gerektiren ve diğer dai
relerin görevlerine girmlyen cürümlere ait hüküm ve kararlan, 

ikincisi : Sulh mahkemelerinden Ceza Kanununa göre verilen ve 
diğer dairelerin görevlerine girmlyen suçlara ait hüküm ve kararlan, 

Üçüncüsü : Orman Kanunu gereğince açılmış ceza dâvaları sonun
da verilen hüküm ve kararlan ve cezada dâva nakli ve Ceza Kanunu
nun Mevkii Mer'iyete Vaz'ma Mütaallik Kanunun 36 nci maddesinde 
yazılı ve Yargıtay'a verilmiş yargı yeri belirtme konularım, 

Dördüncüsü : Ceza Kanununun 455 inci maddesinde yazılı cürüm
lerden dolayı asliye ve ağır ceza mahkemelerince verüen hüküm ve 
kararlarla diğer ceza dairelerinin görevleri dışında kalan hüküm ve 
kararlan, 

Beşincisi: Ceza Kanununun üçüncü babının birinci, ikinci ve üçün
cü fasıllarında, 403 ilâ 410 uncu maddelerinde ve 8 inci babında yazılı 
suçlara ilişkin hüküm ve kararlan, 

Altıncısı: Ceza Kanununun 6 nci babının 3 ve 4 üncü fasıllarında 
ve 10 uncu babı İle 5917 sayılı kanunda yazılı suçlara ait hüküm ve 
kararlan, 

Yedincisi: Memurların kaçakçılık hükümlerine göre cezalandırı
lan veya cezası artırılan suçlarına ilişkin hüküm ve kararlar, özel ka-
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nunlarda yazılı olup da Üçüncü ve Altıncı Ceza Dairelerinin, görevi 
dışında kalan suçlara ilişkin hüküm ve kararlan, 

inceler ve karara bağlar. 
Yargılamaları Yargıtaya ait olan hâkim ve memurların dâva-

lan, eylemin niteliğine göre benzeri eylemlere ilişkin hüküm ve karar
ların inceleme yeri olan daireye ve bu dairelerden çıkacak kararların 
Temyiz yolu İle incelenmesi, Ceza Genel Kuruluna aittir. Şu kadar ki, 
asıl dâvayı gören Daire Kurulu Genel Kurula katılamaz. 

Ceza Genel Kurulunda toplanma yeter sayısı sağlanamazsa, hu
kuk bölümünden üye alınabilir. 

Hüküm veren daire, Genel Kurulun karanna karşı ısrar edebilir; 
ancak, ısrar üzerine Genel Kurulca verilecek ikinci karara uymak zo
rundadır. 

Yargıtay Ceza Daideleri arasında çıkan görev uyuşmazlıklarım, 
Birinci Başkanın Başkanlığı altında Ceza Daireleri Başkanlarından 
meydana gelen Kurul çözer. Verilen kararlar kesindir. 

Oylarda eşitlik olursa, Birinci Başkanın katıldığı tarafın oyu üs
tün tutulur. 

Geçici madde — Bu Kanunla kurulan yeni dairelerin görevine giren 
işlerden yeni dairelerin gerçekten çalışmaya başlaması gününe kadar eski 
dairelere gelmiş olanlar o dairelerce incelenip karara bağlanacağı gibi, 
bu işlere ait tavzih ve karar düzeltme istekleri de yine eski dairelerce 
incelenip karara bağlanır. 

Yeni kadrolar : 

Madde 101 — Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne 
dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin 
Adalet Bakanlığı bölümünden, ilişik (2) sayılı cetvelde derece, unvan ve 
sayılan yazılı kadrolar çıkarılmış ve yerine bağlı (3) sayılı cetvelde un
van, derece ve sayılan yazılı kadrolar eklenmiştir. 

Noterlik Kanununun 60 ıncı maddesinin değiştirilmesi: 

Madde 102 — 3456 sayılı Noterlik Kanununun 4166 sayılı kanunla 
değişen 60 mcı maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 60 — 59 uncu maddede yazılı disiplin cezalan Adalet Bakam 
tarafından verilir. Bunlardan ihtar cezası kesindir. Diğer disiplin cezala
rına tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde Yargıtay Hukuk Daireleri 
başkanlarından en kıdemlisinin başkanlığında Yargıtay üyeleri arasından 
iki ve Yargıtay Cumhuriyet savcıları arasından bir olmak üzere adçek
me yolu ile seçilecek üç üye ve en kıdemli Ankara Noterinin katılmasiy-
le teşekkül edecek Noterler Disiplin İtiraz Kuruluna itiraz olunabilir. Bu 
Kurul, itiraz edilen kararı aynen veya verilen disiplin cezasmı değiştire
rek onaylıyabileceği gibi belli yönlerden soruşturmanın ikmali veya ge
nişletilmesi için evrakı Adalet Bakanlığına iade edebilir. 

Noterler Disiplin İtiraz Kurulunun vereceği kararlar kesindir. 

GEÇÎCÎ HÜKÜMLER 
Yüksek Hâkimler Seçim Kurulunun göreve başlaması: 

Geçici madde 1 — Bu Kanunun yayınlandığı tarihten itibaren bir 
hafta içinde Yüksek Hâkimler Seçim Kurulu görevine başlar. 

Üyelerin, yenilenmesi: 

Geçici madde 2 — Yüksek Hâkimler Kurulu asıl ve yedek üyelerinin 
yemlenmesi hakkındaki 6 nci maddenin üçüncü fıkrası hükmünün uy
gulanmasını sağlamak amaciyle, Yüksek Hâkimler Kurulunun ilk toplan
tısından itibaren iki yılın bitmesinden beş ay önce, üçü Yargıtay Genel 
Kurulunca, üçü birinci smıfa ayrılmış hâkimlerce ve üçü de Millet Mec
lisi ile Cumhuriyet Senatosu tarafından seçilmiş asıl üyelerden olmak üze
re dokuz asıl üye ve biri Yargıtay, biri birinci sınıfa ayrılmış hâkimlerle 
Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu tarafından seçilmiş yedek üye
lerden olmak üzere ik i yedek üye için adçekmeye başvurulur. 

Yüksek Hâkimler Kurulu Başkanı hakkmda adçekme işlemi uygu
lanmaz. Yüksek Hâkimler Kurulu Başkanı, adları çekilenleri, 23 üncü 
madde gereğince işlem yapılmak üzere Yüksek Hâkimler Seçim Kurulu 
Başkanlığına bildirir. 

Yüksek Hâkimler Kurulunun ilk toplantısından itibaren iki yılın bit
tiği tarihte adlan çekilenlerin görev süreleri sona erer. 

Devir ve teslim ve işlerin geçici olarak yürütülmesi: 

Geçici madde 3 — Adalet Bakanlığı tarafından Yüksek Hâkimler 
Kurulunun görevlerine giren işlerle ilgili olarak, defter ve siciller ilk 

toplantısından itibaren en geç iki ay içinde Yüksek Hâkimler Kuruluna 
devir ve teslim edilir. 

Bu süre içinde işlerin nasıl yürütüleceği, Yüksek Hâkimler Kurulu 
ile Adalet Bakanlığı arasında kararlaştırılır. 

Yüksek Hâkimler Kurulu fiilen görevine başlayıncaya kadar hâ
kimlerin özlük işleri Adalet Bakanlığınca yürütülür. 

Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına atama: 

Geçici Madde 4 — Bu kanunun yayınlandığı tarihten başlıyarak 
en geç bir ay içinde 78 inci maddedeki usule bağlı olmaksızın Yargıtay 
Cumhuriyet Savcılıklarına birinci smıfa aynlmış olanlar arasından Ada
let Bakam ve Başbakanın müşterek kararnamesi ve Cumhurbaşkanı
nın onayı ile atanır. 

97 nci madde hükmü mahfuzdur. 

Geçici yetkinin devam*: 

Geçici Madde 5 — 367 sayılı kanun hükümlerine göre bakanlık 
merkez dairelerinde çalışmak üzere yetkili kılınmış olan hâkimlerin bu 
yetkileri, Bakanlık Merkez Teşkilâtı Kanunu yürürlüğe girinceye kadar, 
Yargıtay Dairelerinde ve Başsavcılıkta yetki İle çalışmakta olan hâkim 
ve hâkim yardımcılarının yetkileri de yem Hâkimler Kanununun yürür
lüğe girmesine kadar devam eder. 

Teminat: 

Geçici Madde 6 — Adalet Bakanlığı Merkez Teşkilât Kanunu yü
rürlüğe girinceye kadar, bu kanunun 80 inci maddesi hükümleri bakan
lık hizmetlerinde çalışanlar hakkmda da uygulanır. 

Kesinleşmemiş işlere ait evrakım, devri : 

Geçici Madde 7 — Yüksek Hâkimler Kurulu ile Yüksek Savcılar 
Kurulunun görevlerine başladıklan tarihte Hâkimler Kanunu hükümle
rine göre Ayırma Meclisleri ile İnzibat ve İtiraz Kurullarının görevlerine 
giren ve henüz karara bağlanmamış veya bağlanmış olup da kesinleşme
miş bulunan işler, bu kanun hükümleri dairesinde yetkili kurullar tara
fından incelenerek karara bağlanır. 

Kaeamlrmş haklar: 

Geçici Madde 8 — Bu kanunun yayımı tarihinde, hâkimlik veya 
savcılık sınıflarından sayılan görevlerden bakanlık hizmetlerine alınmış 
olanların Hâkimler Kanununa göre iktisap etmiş oldukları haklar saklıdır. 

SON HÜKÜMLER 
Kaldırılan hükümler: 

Madde 103 — Hâkimler Kanununun ve diğer kanunların bu kanuna 
uymıyan hükümleri kaldırılmıştır. 

Yürürlük tarihi: 

Madde 104 — Bu kanunun ikinci kısmının birinci bölümündeki mad
delerle 67, 77, 80, 81, 89, 91, 96 -101 ve geçici 1, 3 üncü maddenin son 
fıkrası, 4-6 ve 8 mel maddeleri yayınlandığı tarihte, 

Diğer hükümleri Yüksek Hâkimler Kurulunun fiilen göreve başla
dığı tarihte yürürlüğe girer. 

Kanunu yürütecek makam : 

Madde 105 — Bu kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

22/4/1962 

[1] SAYILI CETVEL 

Sınıf Derece Memuriyeti Aylığı 

j 10 Cumhuriyet Savcılığı Yardımcılığı 500 
} 9 Cumhuriyet Savcılığı Yardımcılığı 600 
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Sınıf Derece Memuriyeti Aylığı 

Üçüncü Sınıf 
Savcılık 

İkinci Sınıf 
Savcılık 

Birinci Sınıf 
Savcüık 

f 8 Cumhuriyet Savcılığı Yardımcılığı, 
Cumhuriyet Savcılığı, Cumhuriyet 
Başsavcı Yardımcılığı 

7 Cumhuriyet Savcılığı Yardımcılığı, 
Cumhuriyet Savcılığı Başyardım-
cılığı, Cumhuriyet Savcüığı, Cum
huriyet Başsavcılığı Yardımcılığı 

6 Cumhuriyet Savcılığı Yardımcılığı, 
Cumhuriyet Savcılığı Başyardım-
cılığı, Cumhuriyet Savcılığı, Cum
huriyet Başsavcılığı Yardımcılığı 

5 Cumhuriyet Savcılığı Yardımcılığı, 
Cumhuriyet Savcılığı Başyardım-
cılığı, Cumhuriyet Savcılığı, Cum
huriyet Başsavcılığı Yardımcılığı 

4 Cumhuriyet Savcılığı, Cumhuriyet 
Başsavcılığı Yardımcılığı 

3 Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı, 
2 Cumhuriyet İkinci Başsavcılığı, 
1 Cumhuriyet Başsavcılığı 

700 

800 

950 

1 100 

1 250 — 1 500 

1 500 
1 750 
2 000 

[2] SAYILI CETVEL 

(3656 sayılı kanuna bağlı 1 sayılı cetvelden çıkarılacak 
kadrolara ait cetvel) 

D. Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

Adalet Bakanlığı 

M E R K E Z 

Ce&a İşleri Genel Müdürlüğü 

10 Mümeyyiz 
11 » 
12 Birinci Sınıf Tetkik Memuru 
13 Kâtip 

Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü 

13 Kâtip 

500 
450 
400 
350 

350 

Zatişleri Genel Müdürlüğü 7 
10 Mümeyyiz 1 500 8 
12 Tetkik Memuru 6 400 9 
13 Kâtip 12 350 10 

11 
Merkez Bürosu 12 

14 Kâtip 2 300 

Merkez 7 
8 

14 Kâtip 3 300 0 

D. 

2 
3 
2 
3 
5 

6 
7 
9 

11 
13 

3 
4 
5 
6 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

[3] SAYILI CETVEL 
(3656 sayılı kanuna bağlı 1 sayılı cetvele eklenecek 

kadrolara ait cetvel) 

Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

Adalet Bakanlığı 

M E R K E Z 

Yargıtay 

İkinci Başkan 
Üye 
Cumhuriyet İkinci Başsavcısı 
Yargıtay Cumhuriyet Savcısı 
Doktor 

Yargıtay Kalemleri 
Başkâtip 
Başkâtip Yardımcısı 
Memur 
Kâtip 
Mübaşir 

Yüksek Hâkimler Kurulu 

Yasama organı tarafından seçilecek Yüksek Hâ
kimler Kurulu Üyesi 
Yasama organı tarafından seçilecek Yüksek Hâ
kimler Kurulu Yedek Üyesi 
Yüksek Hâkimler Kurulu Genel Sekreteri 
Yüksek Hâkimler Kurulu Raportörü 

•» » » » 

» » » » 
Kalem Müdürü 
Şef 

» Yardımcısı 
Memur 

tiler 

C Başkan, Hâkim, Üye, Sulh Hâkimi, C. Başsavcı-") 
J lığı Yardımcıları, C. Savcısı ve Yardımcıları, ^ 

Sorgu Hâkimleri, Yargıtay Üye Yardımcıları, f 
^İcra Hâkim ve Yardımcı Hâkimleri J 

Kâtipler 

Başkâtip, Başkâtip Yardımcıları, Zabıt Kâtibi, 
Zabıt Kâtip Yardımcıları ve Kâtipler 

İcra Memur ve Yardımcıları 

İcra Memur ve Yardımcısı 

İ L A N L A R 

2 
18 
7 

35 
1 

2 
5 
8 

15 
4 

2 
1 
4 
8 
3 
1 
4 
4 
4 
8 
8 

10 

95 
80 
70 

20 
30 
40 
60 

200 
200 

15 
20 
25 

1 750 
1 500 
1 750 
1 500 
1 100 

950 
800 
600 
450 
350 

1 500 

500 
600 
250 
100 
950 
950 
800 
700 
600 
500 
450 
400 

1 500 
1 250 
1 100 

800 
700 
600 
500 
450 
400 

800 
700 
600 

Maliye Bakanlığından : 

Yapılacak iş : Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdür
lüğünde yapılacak banko işi. 

Keşif tutarı : (19.821,50) 
Teminat miktarı : (1.486,61) lira. 

Eksiltme mahalli ve tarihi : 4/5/1962 Cuma günü saat (16) da Ma
liye Bakanlığı Millî Emlâk Genel Müdürlüğünde kapalı zarf usuliyle ihale 
olunacaktır. 

Şartname ve lüzumlu evrak mezkûr mahalde görülebilir. 

Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin ihale gününden en az üç gün 
evveline kadar bu iş için Bayındırlık Bakanlığından alacakları yeterlik 
belgesiyle 1962 yılı ticaret odası vesikası ve teminat makbuzunu muh
tevi olarak hazırlıyaçakları teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat 
evveline kadar Komisyon Başkanlığına tevdi etmeleri ilân olunur. 

Postada vâki gecikmeler kabul edilmez. 

1349/4-4 
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M. S. B. 1 No. lu Satın Alma Komisyonu 
Başkanlığından 

20.000 kilo sığıreti konservesi mütaahhit nam ve hesabına açık ek
siltme suretiyle satın alınacaktır. 

Tahminî tutarı (280.000) lira olup, geçici teminatı (13.870) Uradır. 
İhalesi 12 Mayıs 1962 günü saat 11 de açık eksiltme usuliyle yapılacak
tır. Evsaf ve şartnameler hergün mesai dâhilinde Komisyonda ve İstan
bul Levazım Amirliğinde görülebilir. İsteklilerin belirtilen gün ve saatte 
geçici teminatlariyle birlikte Komisyonda hazır bulunmaları. 

1656 / 4-1 

M . S. B. 3 No. lu Satın Alma Komisyonu 
Başkanlığından 

Açık eksiltme ile mütaahhit nam ve hesabına aşağıda cinsi, mik^ 
tan, muhammen bedel ve muvakkat teminatı yazılı 2 kalem malzeme sa
tın alınacaktır. Her kalem için ayrı ayrı fiyat vermek şartı ile tamamı 
bir istekliye ihale edileceği gibi ayrı ayrı isteklilere de ihale edilebilir. 
İhalesi 2/5/1962 Çarşamba günü saat 11 de Komisyonda yapılacaktır. 
Şartnamesi Komisyonda ve İstanbul Lv. A . ligi ilân kısmında görülür. 

Miktarı Muh. bedeU Muv. teminat' 
C i n s i Ton Lira Lira 

Sülüğen 10 60.000 4.250 
Mürdesenk 5 30.000 2.250 

Sülüğen ve mürdesenk 15 90.000 5.750 
1360 /4-4 

M . S. B. 4 No. lu Satın Alma Komisyonu 
Başkanlığından 

Kapalı zarf usulü ile Şarkışla'da 12 daireli lojman inşaatı yaptı
rılacaktır. Keşif bedeli 873.347,92 lira olup geçici teminatı 38.675,— l i 
radır. İhalesi 3/5/1962 Perşembe günü saat 15.00 de Komisyonda ya
pılacaktır. Keşif ve şartnameler hergün öğleden evvel Komisyonda ve 
ist. Lv. A . liginde görülebilir. 

isteklilerin ihale gününden en az üç gün evvel Hv. Inş. Grp. Bşk. 
na müracaat ile yeterlik belgesi almaları şarttır. Taliplerin 2490 sayılı 
kanunun hükümleri dairesinde hazırlıyacakları teklif zarflarım İhale 
saatinden bir saat evvel makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına 
vermeleri. Posta ile gönderilecek zarflardaki gecikmeler hiç bir suretle 
kabul edilmez. 

1296 / 4-4 
— • 

İstanbul Jandarma Satınalma Komisyonu Başkanlığından : 

Cinsi : Altlı üstlü 4x40x40 köşebent demirinden karyola (Ranza) 
Miktarı : 5000 çift, T. bedeli Ura : 1.450.000, M . teminatı lira : 57.250, 

Jandarma birlikleri ihtiyacı için köşebent demirinden mamul kar
yola kapalı zarf usuliyle satın alınacaktır, ihalesi 22 Mayıs 1962 Salı 
günü saat 15 de Demirkapı'dakl Komisyon binasında yapılacaktır. B i 
ner çiftten az olmamak üzere ayrı ayrı isteklilere de ihale edilebile
cektir. Kanuni vesikalarla teklif mektuplarının ihale saatinden bir saat 
evvel Komisyona verilmesi mecburidir. Evsaf ve şartnamesi, istanbul, 
Ankara J . Satın Alma Komisyon Başkanlıkları ile izmir Ege J . Dz. 
Bölge Kumandanlığında görülebiUr. 

1659 / 4-1 • 
Büyük Millet Meclisi idare Amirliğinden : 

Cinsi : Temizlik malzemesi (Muhtelif), miktarı : 30 kalem, muham
men bedeli ; 100.502 Ura 50 kuruş, muvakkat teminatı : 6.275 lira 15 
kuruş. 

1 — Yukarıda muhammen bedeli yazılı 30 kalem muhtelif temizlik 
malzemesi kapalı zarf usuliyle Ankara'da Büyük Millet Meclisi binasında 
teslim olunmak üzere satın alınacaktır. 

2 — Eksiltme ve ihalesi 10/5/1962 Perşembe günü saat (15) te 
Dairemiz Levazım Müdürlüğü odasında toplanacak Satın Alma Komis
yonu huzurunda yapılacaktır. 

25 NtSAN 1962 

3 — Bu işe ait şartnameler Ankara'da Dairemiz Levazım Müdür
lüğünde istanbul'da Millî Saraylar Müdürlüğünde mesai saatleri dâhilin
de görülebilir. 

4 — isteklilerin (6.275,15) lira tutan muvakkat teminatı T. C. Bü
yük Millet Meclisi Muhasebe Müdürlüğüne ihale tarihi 10/5/1962 Per
şembe günü saat (14) den önce yatırmış bulunmaları ve teminat mak
buzları ile birlikte ticaret odasına kayıtlı olduklarını bildirir belgeyi de 
Satın Alma Komisyonuna vermeleri şarttır. 

Teklifler ihalenin tamamına yapılacaktır. 
1456/4-2 

Atatürk Ilköğretmen Okulu Müdürlüğünden : 

1 — Okulumuzun (1.808.500) lira (78) kuruşluk keşif bedelli öğre
tim binası 18/4/1962 tarihinden itibaren kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konulmuştur. Eksiltme 3/5/1962 Perşembe günü saat 15 te Hasanoğ-
lan'da okul binası içinde yapılacaktır. 

2 — Eksiltmeye istekli olanlar belirli saatten en az bir saat evve
line kadar tekliflerini ve geçici teminatlarını, kanuni tariflere uygun bel
gelerini Komisyon Reisliğine vermiş olmaları lâzımdır. Geçici teminat 
bedelleri daha evvelki günlerde Ankara'da Okullar Saymanlığı vezne
sine yatırılmalıdır. Postada vâki gecikmeler dikkate alınmaz. 

3 — Şartnameler her gün okulda ve Ankara'da Okullar Sayman
lığında görülebilir. 

1546/4-3 

Ankara Akşam Erkek Sanat Okulu Müdürlüğünden : 

öğretici Filmler Müdürlüğü ihtiyacı için aşağıda cins, özellik, mik
tar ve muhammen bedeli belirtilen jeneratör 2490 sayılı kanunun 41 inci 
maddesi gereğince açık eksiltme usuliyle satuı alınacaktır. 

Buna ait şartname Okulda mevcut olup her gün mesai saatleri içinde 
görülebilir, isteklilerin mezkûr kanun gereğince lüzum'u belgeleri ile be
lirtilen gün ve saatte Komisyon Reisliğine tekliflerini vermeleri ilân olu
nur. 

Cinsi ve özelüği : 1,5-2 K W jeneratör küçük tip 110-220 Volt, 
miktarı : 1 aded, muhammen bedeli : 4.500 lira, muvakkat teminatı : 
338 lira, ihale yeri : Ankara'da Okullar Saymanlığı, ihale tarihi : 10/5/1962 
İhale saati : 11 de 

1658 / 4-1 * 
Avanos Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

961/399 
Avanos'un îğdelikışla Köyünden Kanber oğlu Veli öcalan'a aynı 

köyden kardeşi Kanber oğlu Tahsin öcalan Avanos Sulh Hukuk Mah
kemesinin 1/2/1962 tarih ve 16 sayılı kararı ile vâsi tâyin edilmiş o l 
duğu ilân olunur. 1599 

961/271 
Avanos'un Çalış Köyünden Yusuf Çöke'ye aynı köyden olup Kır

şehir'in Kayabaşı Mahallesinden Haydar oğlu İsmail Çöke'nin vasi tâ
yin edilmiş olduğu ilân olunur. 

1600 

961/218 
Avanos'un Bozca Köyünden Bekir oğlu Muammer Akbulut'a aym 

köyden Bekir oğlu Yaşa Akbulut Avanos Sulh Hukuk Mahkemesinin 
28/9/1961 tarih ve 269 sayılı kararı ile vasi tâyin edilmiş olduğu ilân 
olunur. 1601 

e 

Merzifon Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

Merzifon Hacıhasan Mahallesinden Mehmet Ercan ile dâvah Cami-
cedit Mahallesinden ölü Sabri karısı Vasfiye özarslan arasında doğan 
tapu tescili dâvasından dolayı dâvah Vasfiye adına çıkarılan davetiye 
adresi malûm olmadığından iade edilmiştir. Dâvanın duruşması 12/6/1962 
Salı saat 9 olup dosya No. sunun 961/450 olduğu duruşmada bizzat veya 
bilvekll bulundurması için keyfiyet davetiye yerine kaim glmak üzere 
ilân olunur. 1558 

(Resmî Gazete) 
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Ankara Valiliğinden : 

Cinsi 
Muh. bedeli Muv. teminatı 

lira lira K. ihale tarihi ve şekli 

Ekmek belediye tipi 
70.000 aded 
Yaş sebze ve meyva 
45 kalem 
Kuru gıda maddesi 
46 kalem 

49.000 

69.655 

339.950 

3.675 00 27/4/1962 Cuma günü 
saat 15 te kapalı zarf 

4.733 50 » » > » 

17.348 00 » » » » 

Vilâyetimiz Ana ve Çocuk Sağlığı Eğitimi Merkezi için mubayaa 
edilecek gıda maddelerinin cins, miktar, muhammen bedeli, muvakkat 
teminatı ve ihale şekli ile ihale tarihi yukarıda gösterilmiştir. 

Eksiltme belirli gün ve saat 15 ten itibaren Sağlık ve Sosyal Yardım 
Müdürlüğü odasında yapılacaktır. 

Eksiltmeye girmek istiyenlerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 ve 32 nci 
maddelerinde yazılı şartlar dairesinde hazırlıyacaklan kapalı zarfların 
eksiltme saatinden bir saat evvel makbuz mukabilinde Komisyon Baş
kanlığına vermeleri. 

Şartname ve lüzumlu evrak Ankara ve istanbul Sağlık ve Sosyal 
Yardım Müdürlüğünde görülür. 

Postada vâki gecikmelerin kabul edilmiyeceği ilân olunur. 

1346 /4-3 

Ankara Vakıflar Mmtaka Müdürlüğünden : 

Anafartalar Vakıf Işhanı Pasajında yaptırılacak (40.344,62) lira 
keşif bedelli dükkân tadilâtı işi kapalı zarf usulü ile ihalesi 7/6/1962 Pa
zartesi günü saat 15 de Müdürlüğümüzde yapılacaktır. 

Taliplerin, Bayındırlık Bakanlığından 1961 yılında alınmış (C) gru-
puna dâhil en az (40.000) liralık mütaahhitlik karnelerini, (3.025,85) l i 
ralık geçici teminat makbuz veya mektuplarını, 1962 yılı ticaret odası 
belgelerini teklif mektuplarma bağlamalan ve teklif mektuplarının iha
leden bir saat evveline kadar Komisyon Başkanlığma verilmesi lâzımdır. 
Postada vâki gecikmeler kabul edilmez. Keşif ve şartname mesai saatle
rinde Müdürlüğümüzde görülebilir. 

1537/4-3 

Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğünden : 

Cinsi : Elbise dikişi, Miktan : 95 takım, Muhammen fiyatı : 100 
lira, Muhammen bedeli : 9.500 lira. 

1 — Cins ve miktarı yukarıda yazılı İhtiyaç açık eksiltme usulü 
ile yaptırılacaktır. 

2 — Eksiltmesi 27/4/1962 tarihinde Cuma günü saat 15,00 de Sa
tmalına Komisyonunda yapılacaktır. 

3 — Muvakkat teminatı 712 lira 50 kuruştur. 
4 — Şartname ve numunesi hergün Komisyonda görülebUir. 
5 — isteklilerin muayyen gün ve saatte teminat ve ticaret odası 

vesikaları, şirketlerin faaliyet belgeleri ile birlikte Komisyonda bulunma-
lan Uân olunur. 

1401 / 4-4 

TOPRAKSU Makına ikmal Müdürlüğünden : 

1 — Tanm Bakanlığı TOPRAKSU Genel Müdürlüğü bünyesinde 
bulunan Kartoğrafya Lâboratuvan ihtiyacı için 1 aded dikey yansıtmalı 
220 volt 50 frekanslı elektrikle çalışır komple projeksiyon aleti kapalı 
zarf usulüyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 — Dikey yansıtmalı projeksiyon aletinin muhammen bedeli 
135.000,— (Yüzotuzbeşbin) lira olup, geçici teminatı 8.000,— Uradır. 

3 — Bu işe ait fennî ve İdari şartnameler Ankara'da TOPRAKSU 
Makina İkmal Müdürlüğünde (Keçiören yolu üzerinde Türkiye Zirai Do
natım Kurumu Genel Müdürlüğü karşısında) ve istanbul'da TOPRAKSU 
Bölge Müdürlüğünde (Lâleli Mesih Paşa Caddesi No. 38) de mesai saat
leri dahilinde görülebilir. 

4 — Eksiltme 27/4/1962 Cuma günü saat 15.00 de Ankara'da 
TOPRAKSU Makina ikmal Müdürlüğünde toplanacak komisyonda ya
pılacaktır. 

5 — Eksiltmeye girmek isteyenlerin 2490 sayılı kanunun 2,3 ve 32 
nci maddelerinde yazılı şartlar dairesinde hazırlayacaklara kapalı zarf
larını engeç eksiltme saatinden bir saat evveline kadar makbuz muka
bilinde komisyon başkanlığına vermeleri, 

6 — 2490 sayılı kanun hükümlerine uymayan tekliflerin ve pos
tada vâki gecikmelerin kabul edilmeyeceği, 

ilân olunur. 
1396 / 4-4 

istanbul Jandarma Satmalma Komisyon Başkanlığından : 

Jandarma bîrlikleri ihtiyacı için 150.000 metre empermeablize 
parkalık bez kapalı zarf usuliyle satın alınacaktır. Tahmin bedeli be
her metresi 22 liradan 3.300.000 liradır. Muvakkat teminatı 112.750,— 
liradır. 75.000 metreden aşağı olmamak vşartiyle partiler halinde de 
ihale yapılabilecektir, ihalesi 4 Mayıs 1962 Cuma günü saat 15.30 da 
Demirkapı'daki Komisyon binasında yapılacaktır. Teklif mektupları ile 
kanuni vesikalarını ihale saatinden bir saat evvel verilmesi mecburi
dir. Postada vuku bulacak gecikme muteber değildir. Evsaf ve şart
namesi istanbul, Ankara J. Sat. A l . Kom. Başkanlıkları ile izmir Ege 
J . Deniz Bölge Kumandanlığında görülebilir. 

1508 /4-3 

Çivril icra Dairesinden 

962/7 
Çal'ın Ekse Köyünden Osman Beşer vekili Avukat Isfendiyar Yazı-

cı'ya gayri masraf 5.462 lira 72 kuruş vermeğe borçlu istanbul Maçka 
Narmanlı Apartmanında Ertan Kara ve Mediha Kara'ya çıkarılan İcra 
emri adres bırakmaksızın ayrıldıkları cihetle tebligat yapılamadığın
dan icra emri bllâ tebliğ memuriyetimize iade edilmekle borçlulara 
H. U . K. nun 142 nci maddesi gereğince icra emrinin ilânen tebligat 
yapılmasına karar verilmiştir. 

İşbu ilânen tebliğ tarihinden itibaren beş gün içerisinde İcra dai
resine borçları olan 5.462 Ura 72 kuruş ile ve masrafların ödenmesi 
yine bu müddet içerisinde mal beyanında bulunmaları ve bulunmadık
tan takdirde cebri İcra yapılacağı haklarında İcra emri yerine kaim 
olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

1595 

Ankara Jandarma Satmalma Komisyon Başkanlığından : 

C i n s i 

Landrover oto parçası 
Wolswagen oto parçası 

Miktarı 
kalem 

35 
9 

Muhammen 
fiyatı 

Muhtelif 
Muhtelif 

Muh. Tutan 
U r a Kr . 

32.060,— 
996,50 

Geçici teminatı 
Lira Kr . 

2.405 — 
75,— 

ihale günü Saati 

11/5/1962 
11/5/1962 

15.30 
15.30 

22 nci seyyar jandarma tugay araçları ihtiyacı için şartnamesinde cinsi, miktarları ile yukarıda muhammen tutarı ve teminatı yazılı oto 
yedek parçaları kapalı zarfla satın alınacaktır, ihalesi 11 Mayıs Cuma günü saat 15.30 da Ankara Sat. A l . Komisyonunda yapılacaktır. Şart
namesi Ankara ve istanbul Jandarma Satmalma Komisyonlannda görülebilir. Şartnamesi gereğincee parçaların tamamı bir istekliye ihale 
edilebileceği gibi Landrover İle Wolswagen parçalan ayrı ayn isteklilere ihale edilebilir, isteklilerin kanuni bel ge ve teminatlarına havi 
teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evveline kadar Komisyona vermeleri ilân olunur. 

J646 / 4-1 



Sahife: 7216 (Resmî Gazete) 25 NTSAN 1962 

Çeşme Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

Çeşme Mal Müdürlüğün tarafından açılan mahlûlen intikal dâva
sının yapılan duruşmasında : 

Aslen Karaferiye'li olup Hafız Seyfettin ile beraber muhacir ola
rak Türkiye'ye gelen ve Seyfettin'in üvey anası bulunan ve ailesi ef
radı İle birlikte çeşme kazasında iskân gören Fatma'nın kocası Recep 
Türkiye'ye gelmeden evvel vefat ettiği ve çocukları da bulunmadığı ve 
mirasçısı da olmadığından mirasının mahlûlen Hazineye intikal edeceği 
cihetle yukarıda ismi yazıiı Karaferiye muhacirlerinden Fatma'nın 
uzak ve yakın akrabası olarak hak iddia edenlerin ellerindeki vesaik
leri ile birlikte ilân tarihinden itibaren üç ay zarfında mahkememize 
itirazları ile dâvaya katılmaları aksi takdirde Fatma'nın mirasımn mah
lûlen Hazineye intikali ile tesciline karar verileceği ilân olunur. 

1596 

adlarına üç çocuğunu terk etiğini ve bu güne kadar nafakaları ile ala
kadar olmadığını çocukları için ayda 50 serden 150 ve kendisi içinde 
ayda 50 lira k i cem'an 200 lira nafakanın tahsilini talep eylemiş dâ
vâlıya çıkartılan tebligat ve yaptırılan zabıta tahkikatında bulunma
dığından ve yapılan ilânen tebliğe rağmen duruşmaya da gelmediğin
den ilânen gıyap kararı tebliğine mahkemece karar verilmiştir. 

Duruşmanın bırakıldığı 11/6/1962 Pazartesi saat 10 da dâvâlı 
bizzat veya kanuni bir vekil göndermek suretiyle duruşmada hazır 
bulunması bulunmadığı takdirde dâvanın gıyabında devam edeeeği gı
yap kararı yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 

1576 

Torbalı Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

Kütahya Asliye 1. Hukuk Hâkimliğinden : 

961/472 
Kütahya Aslanapa 35 nüfus hanesinde kayıtlı Mehmet kızı Mü

rüvvet Yılmaz tarafından, kocası aynı yer nüfusunda kayıtlı ismail 
Hakkı oğlu Aziz Yılmaz aleyhine ikame olunan geçimsizlik sebebiyle 
boşanma dâvasının yapılan muhakemesi sonunda : 

Mahkemeden sâdır olan 8/2/1962 tarihli ve 1961/472-1962/55 sayılı 
karar İle sabit olan geçimsizlik sebebiyle tarafların boşanmalarına ve 
kabahatli bulunan dâvâlı Aziz Yılmaz'ın bir sene müddetle başkasiyle 
evlenmekten memnuiyetine ve masarifi muhakemenin dâvâlıya aidiye
tine ve kararın özetinin dâvâlı Aziz Yılmaz'a ilânen tebliğine karar ve
rildiğinden, adresi meçhul bulunduğu tahakkuk eden Aziz Yılmaz'a 
müddeti içinde kanuni yollara başvurmakta muhtar olmak kaydiyle 
işbu boşanma kararının özeti tebliğ yerme kaim olmalı üzere ilân olu
nur. 

1597 

Posof Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

962/19 
Davacı M . S. B. lığına izafeten Posof As. Ş. Başkanlığı tarafın

dan dâvâlılar Posof'un Doğrular Köyünden Yusuf Polat ve Yusuğ oğlu 
Kurban Polat aleyhine ikame edilen 4.626 lira 66 kuruş tazminat dâ
vasının Posof Asliye Hukuk Mahkemesinde icra olunan açık duruş
ması sırasında : 

Dâvâlılardan Kurban Polat'ın tebligata sallh adresi meçhul bu
lunduğu anlaşıldığından mumaileyhe ilânen Resmî Gazete ile ilânen teb
ligat yapılmasına karar verilmiştir. Dâvâlı Kurban Polat'ın duruşma
nın bırakıldığı 8/5/1962 Salı günü saat 9 da mahkemeye gelmesi veya 
bir vekille kendisini temsil ettirmesi lüzumu davetiye yerine kaim ol
mak üzere ilân olunur. 

1598 

Ulukışla Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

Ulukışla'nın Kolsuz Köyünden Mustafa Mutlu tarafından aynı köy
den Elife Bozok ve 14 arkadaşı a^yhine ikame olunan izaleyi şüyuu dâ
vasının yapılan duruşmasında 31/8/1961 günlü celsede dâva müracaata 
bırakılmış ve davacı tarafından yenilenmiş ve yenileme dilekçesi dâvâlı 
Elife Bozok'un adresinin meçhul oluşu sebebiyle tebliğ edilememiş hu 
defa ilânen tebligat icrasına mahkemece karar verilmiş bulunduğundan 
dâvâlı Elife Bozok'un 3/5/1962 günü Ulukışla Sulh Hukuk mahkemesi 
957/101 esas sayılı dâvanın duruşmasında hazır bulunması tebliğ maka
mına kaim olmak üzere ilân olunur. 

Sakarya Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

961/544 
Davacı: Mukadder Gökdemir Çaybaşı Fuadiye K . den Adapazarı 
Dâvâlı : ismail Hakkı Gökdemir istanbul Beşiktaş Yeni Mahalle 

Rebab Sokak No. 24 de iken (Halen adresi meçhul) 
Dâva : Nafaka. 
Davacı tarafından dâvâlı aleyhine açılan nafaka dâvasına ait 

9/10/1961 günlü dilekçe ile dâvâlı kendisi ile, Coşkun, Oğuz ve Yavuz 

961/465 
Torbalı-Karakuyu Köyünden Fatma Kargalı tarafından Şabanözü 

Küçükyakalı Köyünden Gazi Kargalı aleyhine açılan boşanma dâvasının 
yapılan muhakemesinde : 

Dâvâlıya çıkarılan davetiye bilâ tebliğ iade edilmiş ve zabıtaca yap
tırılan tahkikatta da adresi tespit edilemediğinden adresi meçhul bulu
nan dâvâlıya Usulün 141 ve mütaakip maddeleri gereğince ilânen tebli
gat yapılmasına ve muhakemenin bırakıldığı 23/5/1962 tarihinde mahke
mede hazır bulunması lüzumu tebliğ makamına kaim olmak üzere key
fiyet ilân olunur. 

1558-1 

Biga Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

Davacı istanbul Beşiktaş Yeniyıldız Posta Cad. No. 11 de mukim 
Hayriye Canşen vekili Avukat Muammer özaydm tarafından dâvâlılar 
Adile Engin, Mustafa Engin, A l i Engin ve Hasan Engin aleyhlerine açı
lan izalei şüyu dâvasının yapılan muhakemesi sonunda : 

Biga Sulh Hukuk Mahkemesinin 27/6/1960 tarih ve 67-259 sayılı 
ilâmı ile üç parça gayrimenkulun açık artırma suretiyle satışına ve ma
sarifi muhakeme ile 200 lira ücreti vekâlet ve ilâm harcının hisseleri 
nispetinde taraflardan tahsiline, ve satış bedellerinin veraset ilamı gere
ğince hissedarlara taksimine ve dâvâlılardan A l i Engin'e ilânen tebligat 
icrasına karar verilmiş olup karar kabili temyizdir. 

işbu hüküm hülâsası dâvâlılardan A l i Engin'e tebliğ yerine kaim 
olmak üzere ilân olunur. 

1542 

Tomarza Gezici Arazi Kadastro Hâkimliğinden : 

Tomarza'mn Pusatlı Köyünden Mehmet Ezberci'nin aynı köyden 
Mehmet kızları Hanife ve Arife mirasçıları aleyhine açmış olduğu ka
dastro tesbitine itiraz dâvasının yapılan muhakemesi sonunda : 

Dâvanın reddine dair verilen 10/11/1961 tarih 959/1010 - 960/844 
sayılı ilâmın taraflara yapılan tebligatı sonunda dâvâlılardan Hanife 
Ezberci'nin ölmüş olduğundan ilam tebliğ edilememiştir, ilân tarihin
den itibaren 15 gün içinde dâvâlı Pusatlı Köyü 155 hanede kayıtlı 
Mehmet kızı Hanife Ezberci'nin mirasçılarının yukarıda numarası ya
zılı ilâmı alıp temyiz etmedikleri takdirde hükmün kesinleşmiş sayıla
cağı ilânen tebliğ olunur. 

1577 

Tomarza Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

961/135 
Davacı-tmam Kulu Köyünden Abdi kızı Ayşe Arslan'ın dâvâlı Bö

ke Köyünden Osman oğlu Şadi Arslan aleyhine açtığı boşanma dâva
sının yapılan duruşmasında : Dâvalmm adresi meçhul olduğundan dave
tiye tebliğ edilemeyip gıyap çıkarılmasına karar verildiğinden bu kere 
duruşmanın bırakıldığı 21/6/1962 Perşembe günü saat 9 da dâvâlı Os
man oğlu Şadi Arslan'm mahkememizde hazır bulunmadığı takdirde du
ruşmanın gıyabında devam olunacağı gıyap kararı yerine kaim olmak 
üzere ilânen tebliğ olunur. 

1578 



25 NlSAN 1962 (Resmî Gazete) Sahile: 7217 

Gelibolu Sulh Hukuk Mahkemesinden : 

961/189 
Davacı Millî Savunma Bakanlığına izafetle Gelibolu Hazine Avu

katı Bürkân Çağlatan tarafından dâvâlılar Turhan Egeli ve A l i Mimas 
aleyhine açılan tazminat dâvasının yapılan açık duruşması sırasında : 

Dâvlı A h Mimas'a 9/12/1961 tarih ve 10979 sayılı Resmî Gazete ile 
davetiye yerine kaim olmak üzere yapılan ilâna rağmen duruşmaya gel
mediğinden ilânen gıyap kararı tebliğine karar verilmekle duruşmanın 
30/5/1962 Çarşamba saat 9 da yapılmasına karar verildiğinden duruşma 
günü kendisinin veya bir vekilinin hazır bulunması için işbu ilân gıyap 
kararı tebliği yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

1581 

Akçaabat Gezici Arazi Kadastro HâkimUğinden : 

E . No : 960/243 
K . No : 962/13 
Akçaabat'ın Darıca Köyünde kâin kadastronun 1074 parsel numa

rasında kayıtlı gayrimenkulun davacı ve dâvâlı Mehmet Altunel ile 25 
hissedarı adlarına kadastroca yapılan tesbitine davacı Hasan oğlu Hü
seyin Kutrup tarafından vaki İtiraz üzerine yapılan açık duruşma so
nunda : 

Nizalı 1074 parselin heyet umumiyesi olan 3750 metre karelik kıs
mından 498 metrekarelik kısmının davacı Hüseyin Kutrup namına ve 
3252 metrekarelik kısmının da davacı ve dâvâlı Mehmet Altunel ile 25 
hissedarı adlarına tesciline karar verilmiş olup, işbu nihai karar adres
leri bilinmeyen dâvalüar Binnaz Altunel, Celâl, Osman, Kemal, İhsan, 
Muzaffer Altuneller ve Hüseyin kızları Behice, Leman, Bahriye, Emine 
ve Mehmet A l i Yazıcı, A l i kızı Hacer, Beyhan Altunel, Alihadi Altunel, 
Mehmet kızları Melâhat, Saadet, Sevim, Aydın AJtunel, Şeref Altunel, 
Emine Güler, Osman kızı Zehra Altunel, Şükriye Karayavuz, ve Hasan 
Altunel'e tebligat yapılamadığından mezkûr nihai kararın yukarıda ad
ları geçen ve adresleri bilinemiyen dâvâlılar Ankara'da İntişar eden 
Resmî Gazete ile ilânen tebliğine karar verilmiş, ilânına karar verilen 
mezkûr hükmün ilân tarihinden itibaren 15 gün içinde temyiz edilmediği 
takdirde kesinleşeceği tebliğ yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 

1583 

Biga Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

961/680 
Davacı Biga'nın Çeltik Köyünden olup halen Çan'ın Emeşe Kö

yünde oturur Nuri Kart tarafından dâvâlı Biga'nın Çeltik Köyünden 
Fatma, Şaziye, Yaşar aleyhine açılan velayetin nezi dâvasının Biga 
Asliye Hukuk Mahkemesinde yapılan duruşmasında : 

Davacı Nuri Kart dâvâlı karısı Fatma Şaziye Yaşar'dan Biga As
liye Hukuk Mahkemesinin 25/3/1959 tarih 959/190 sayüı kararı ile bo
şandıklarını ve müşterek çocukları bulunan Necmettin ismindeki çocu
ğunun dâvâlı Fatma Şaziye Yaşar'a velayetinin tevdi edildiğini fakat dâvâ
lının dâva tarihi bulunan 27/12/1961 tarihinden 3 ay evvel Necmettin'i baba
sı evine bırakarak Nazilli tarafında birisine kocaya gittiğini ve çocuğu ile 
alâkadar olmadığını, ve dâvâlının babasıda çalışmak üzere iki üç ay 
evvel başka bir yere giderek çocuğu dayısına bıraktığı ve bu suretle 
küçük Necmettin'in bakımsız ve yardımsız kaldığı henüz büyüme ça
ğında bulunan Necmettin'in sıhhat ve terbiyesi bakımından velayetini 
kötüye kullanan dâvâlıdan alınarak tarafına tevdiini istemiş olup dâvâ
lıya Biga'nın Çeltik Köyündeki adresine davetiye çıkarılmış olup köyü 
terkettiği ve adresi bilinemediğinden tebligat yapılamadığı adresinin 
tahkiki için Biga C. Savcılığına müzekkere yazılmış cevaben köyü ter-
kettiğinden adresinin tesbit edilemediği bildirilmiş olmakla davetiye 
yerine kaim olmak üzere dâvâlının duruşma günü olan 30/5/1962 Çar
şamba günü saat 9 da duruşmaya gelmesi veya kendisini bir vekille 
temsil ettirmesi ilânen tebliğ olunur. 1584 

Osmaniye Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

961/217 
Kendisine asaleten küçük çocuklarına velayeten Osmaniye'nin İs

tiklâl Mahallesinden davacı Sabiha Çöloğlu tarafından dâvâlı A l i Çö-
loğlu aleyhine açılan nafaka dâvasının yapılan duruşmasında : 

Dâvâlının adresi meçhul bulunduğundan gösterilen adresinde bulu
namadığından dâvâlıya evvelce Osmaniye'de intişar eden 23/2/1962 ta

rihli Yedi Ocak Gazetesile 7/3/1962 tarihli duruşmada bulunması için 
davetiye yerine kaim olmak üzere ilânen tebligat yapıldığı halde tâ
yin edilen gün ve saatte duruşmada bulunmadığından bu kere kendisine 
gıyap kararı yerine kaim olmak üzere duruşmanın bırakıldığı 9/5/1962 
Çarşamba günü saat 9 da hazır bulunması bulunmadığı takdirde duruş
manın gıyabında yapılacağı iş bu ilâmınızın gıyap kararı yerine kaim 
olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

1586 

Sorgun Gezici Arazi Kadastrosu Hâkimliğinden : 

1959/434 
Mahmatlı Köyü Birliği Köstaş mevkünde kâin 317 - 318 ve 321 

numaralı parsellerin Şeyhali Doğan, Abbas öztürk, Keten, Makbule, 
Hatice, Hatun, Nadire, Hanım, Nazlı, Güzel, Kâmile, Nail, Hikmet, Ba-
degül, Şahin, Ayşe, Necla, Memduh Aydın, Mustafa Temirşah, İkbal 
Hacı Mehmet, Müzeyyen ve Halise adlarına kadastroca yapılan tesbite 
Mincihetin davacı Memduh Aydın ve Şeyhali Doğan taraflarından vâki 
itiraz üzerine her üç parselin tevhiden yapılan duruşmasında verilen 
karar gereğince; adı geçen dâvâlıların tebligata salih adresleri ve mu
fassal isimleri bilinemediği cihetle davetiye yerine kaim olmak üzere 
gazete ile ilânına, adı geçen dâvâlıların duruşmanın kaldığı 10/5/1962 
Perşembe günü saat 10.40 da Mahmatlı Köyü birlik merkezinde bulun
maları veya kendilerini bir vekille temsil ettirmeleri aksi takdirde gı
yaplarında duruşmaya devam olunacağı ilânen tebliğ olunur. 

1587 

Erzincan Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

1962/33 
Erzincan Çarşı Mahallesi 22 Sokak No. 3 de Hüseyin Aktaş tara

fından Radık Köyünden Sıddık Yıldız ile Mehmet ve Mustafa Yıldız'lar 
ve Veli Aktaş ile Çeşminaz ve Ahmet ve Ciminin Çay Mahallesinden 
Yusuf kızı Hatice Yıldız aleyhlerine ikame olunan Radık Köyünde muh
telif mevkilerdeki tapuda Ağustos 927 tarih ve 18, 19, 20, 21 ve Mart 
938 tarih ve 93 Teşrinisani 926 tarih 73, Mart 324 tarih 291, 292 ve Ka
sım 932 tarih 126 numarada kayıtlı gayrimenkuller hakkındaki izaleyi 
şüyu dâvasının duruşmasında : 

Dâvâlılardan Hatice Yıldız'a çıkarılan davetiyeye verilen meşru
hatta köyden ayrılmış olup Ankara'da bilinmeyen adreste bulunduğu 
anlaşıldığından kendisine davetiye yerine kaim olmak üzere Resmî Ga
zete ile ilânen tebligat icrasına karar verildiğinden mumaileyhanm du
ruşma günü olan 24/5/1962 günü saat 9.00 da Erzincan Sulh Hukuk 
Mahkemesinde hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettir
mesi hususu davetiye yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

1589 

Bozkurt Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

962/7 
Bozkurt İlişi Köyünden Hüsnü Karol tarafından karısı aynı köy

den olup semti meçhulde bulunan Naciye Karol aleyhine ikame olunan 
ihtar dâvasında, dâvâlının adresi belli olmadığından davetiye ve dâva 
dilekçesinin ilânen tebliğine ve duruşmanın 30/5/1962 Çarşamba günü 
saat 9.00 da icrasına karar verilmiştir. 

Dâvâlı Naciye Karol'a davetiye ve dâva dilekçesi yerine kaim ol
mak üzere ilânen tebliğ olunur. 

1590 

Aşkale Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

961/139 
Aşkale Hazinesine izafetle Malmüdürü tarafından dâvâlılar Aşka

le'nin Tozulca Köyünden Abbas Gültekin Cemile Çağlayan ve Zennure 
Alkan ve arkadaşları aleyhine ikame olunan meni müdahale dâvasının 
yapılan duruşmaları sırasında : 

Dâvâlılardan Cemile Çağlayan ve Zennure Alkan'ın adresleri meç
hul olduğundan ilânen tebligat icrasına mahkemece karar verilmiş 
olduğundan mezkûr karar gereğince dâvâlıların 12/6/1962 gününde mah
kemede hazır bulunmaları ilânen tebliğ olunur. 

1592 
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Antakya Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

962/5 
Naim İbrahim Nesih vekili Avukat Ahmet Rıza Eryümaz tarafın

dan Antakya'nın Künlük Mahallesi Nazlı Sokak 3 numarada mukim Da
vut Matuk, Vedi Matuk, Rizkalla Matuk, İbrahim Matuk, llyas Matuk, 
Meryane Matuk, Vedia Matuk, ve Katrin Matuk aleyhlerine açılan tapu 
kayıt iptali ve tescil dâvasının yapılmakta olan muhakemesinde : 

Dâvâlıların cümlesi gösterilen adresi terk edip semti meçhule gittiği 
beyaniyle namlarına ilânen yapılan davetiye tebliğine rağmen duruşmaya 
gelmedikleri gibi cevap göndermediklerinden bu kere mumaileyh dâvâlı
lara ilânen gıyap kararı tebliğine karar verilmiş ye muhakeme 29 Mayıs 
1962 Salı günü saat 9 a bırakılmıştır. 

Muayyen gün ve saatte dâvâlıların duruşmaya bizzat gelmeleri veya 
kendilerine temsilen vekil göndermeleri aksi halde ve duruşmaya gelme
dikleri takdirde haklarındaki işbu tapu iptali ve tescil dâvasının gıyap
larında devam olunmasına karar verileceği gıyap karan tebliği yerine 
kaim olmak üzere İlân olunur. 

1555 

961/689 
İsmail Sipahi vekili Avukat Mahmut Sahillioğlu tarafından aslen 

Ordu Vilâyetinin Elmalı Mahallesi Şükrü Efendi Sokak 41 numarada 
mukim olup halen Adana'da Hatay OteUnde misafireten mukim Mesut 
oğlu Mehmet Tarık Atılgan aleyhine açılan alacak dâvasmm yapılmakta 
olan muhakemesi sırasında : 

Dâvâlı gösterilen adresi terk edip semti meçhule gittiği ve namına 
ilânen yapılan davetiye tebliiğne rağmen duruşmaya gelmediğinden bu 
kere dâvâlıya Resmî Gazete ile ilânen gıyap karan tebliğine ve muha
kemenin 10/5/1962 Perşembe günü saat 9 a bırakılmıştır. 

Muayyen gün ve saatte dâvâlının bizzat duruşmaya gelmesi veya 
kendisini temsilen bir vekil göndermesi aksi halde ve duruşmaya gelme
diği takdirde aleyhine açılmış bulunan işbu alacak dâvasmm gıyabında 
duruşmaya devam olunmasına karar verileceği gıyap karan tebüği ye
rine kaim olmak üzere ilân olunur. 

1556 • 
Samandağ Cumhuriyet Savcılığından : 

Esas No : 961/80 
Karar No : 961/87 
Hâkim : Tahsin Savalaş 8655 
C. Savcısı : Mehmet Elhan 12074 
Kâtip : Salt Sevin 
6136 sayılı kanuna muhalefet suçundan Samandağ Asliye Ceza 
Davacı : Âmme Hukuku 
Maznun : Eskişehir Güllük Mahallesi 582 evde Emin kızı, Nazl-

fe'den doğma, 30/12/1947 doğumlu Dilber Tiftik. 
Suç : 6136 sayılı kanuna muhalefet 
Suç tarihi : 4/11/1961. 

Mahkemesinde yapılan muhakeme nehicesinde maznunun sabit olan 
fiilinden dolayı hareketine uyan 6136 sayılı kanunun 13, T. C. K. nun 
55/3, 89 uncu maddeleri gereğince dört ay hapis ve (133) lira (30) kuruş 
ağır para cezasiyle mahkûmiyetine ve cezanın teciline dair 19/12/1961 
tarihli gıyabi hükmün şimdiye kadar hükümlüye tebliğ edilemediği gibi 
bunca aramalara rağmen adresi de tesbit olunamadığından 7201 sayılı 
Tebligat Kanununun 28 ve 29 uncu maddelerine göre Resmî Gazete ile 
hükmün ilânen tebliğine ve aynı kanunun 31 inci maddesi uyannca ilâ
nın yapıldığı tarihten onbeş gün sonra tebligatın yapılmış sayılmasına 
karar verilmiştir. 

İlânen tebliğ olunur. 
1554 

e 

Gölhisar Asliye Hukuk Hâkimliğinden • 

Davacı Gölhisar Horzum Mahallesinden Halil Dindar tarafından, 
dâvâlılar Çeşme Mahallesinden Ummahan Yücel ve 10 arkadaşı aley
hine açılan bina teslimi dâvasında, dâvâlı Ummahan Yücel'ln evvelâ 
dâva dilekçesinde Çeşme Mahallesinde mukim bulunduğu yazılmış olup, 
buraya çıkanlan davetiye kendisinin İzmir'e gittiği ve adresinin belli 
olmadığından dâvâlıya 26/2/1962 tarihinde Gölhisar Asliye Hukuk Mah
kemesinde hazır bulunması için ilânen Resmî Gazete ile tebliğ edildiği 
halde gelmediğinden, Hukuk M . U . K. nun 401 maddesi gereğince 

11/6/1962 tarihinde Gölhisar Asliye Hukuk Mahkemesinde hazır bulun
madığı takdirde duruşmanın gıyabında cereyan edip gıyabında karar 
verilip bu dosya için bir daha duruşmaya kabul edilmiyeceğinden 
11/6/1962 Pazartesi günü Gölhisar Asliye Hukuk Mahkemesinde hazır 
bulunması ilânen tebliğ olunur. 

1548 

Reyhanlı Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

961/56 
Reyhanlı Maliye Hazinesi vekili Avukat Kenan Kuşçu tarafından 

Sincanlı'nın Mehmet Cihan Köyünden olup halen yeri yurdu belli olma
yan AH Bahadırlı aleyhine açılan alacak dâvası dolayısıyle : 

Adı geçen dâvâlı AU Bahadırlı'nın adresi meçhul olduğundan ilâ
nen davetiye tebliğine Mahkemece karar verilmiş ve duruşması 5/5/962 
Cuma günü saat 9.55 e bırakılmış olmakla, duruşmanın muallâk bulun
duğu gün ve saatte Mahkemeye gelmesi ve kendisini bir vekille temsil 
ettirmesi davetiye yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 

1549 
• 

Urfa Asliye Ticaret Hâkimliğinden : 

961/1 
Urfa'da yapı ustası Osman Atbinici vekili Avukat Adnan Akçar 

tarafından dâvah Urfa'nm Hekimdede Mahallesi Üçyol Çatında İnşaat 
Mütaahhidi Mahmut Yavuz aleyhine açılan alacak dâvasının Urfa As
liye Hukuk Mahkemesinde yapılan duruşmalan sırasında : 

Dâvâlının birçok aramalara rağmen bulunamadığından adma İlâ
nen tebügat yapılmasına ve duruşmamn 7/5/1962 tarihine müsadif Pa
zartesi günü saat 11 e bırakılmasına karar verilmiştir. 

Davetiye makamına kaim olmak üzere ilân olunur. 
1553 

Çorlu Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

961/48 
Millî Savunma Bakanlığına izafetle Çorlu Malmüdürlüğü tarafından 

Tokat San Gollük Mahallesi hane 22 de Mustafa oğlu Ahmet önder 
aleyhine açılmış tazminat dâvasında dâvâlının adresi meçhul kaldığın
dan İlânen tebligat yapılmasına ve duruşmamn 7/6/1962 günü saat 9 a 
talikine karar verilmiş olduğundan mezkûr günde mahkemeye gelmesi 
veya bir vekil göndermesi davetiye makamına kaim olmak üzere ilânen 
tebliğ olunur. 

1540 

961/253 
Millî Savunma Bakanlığı tarafından Suruç Kazası eski Suruç Ma

hallesi No. 212 de Salih Uçaner aleyhine açılmış bulunan tazminat dâ
vasında dâvâlının adresi meçhul kalması sebebiyle ilânen yapılan tebli
gata rağmen gelmediğinden gıyap kararı çıkarılmasına ve duruşmanın 
31/5/1962 saat 9 a talikine karar verildiğinden mezkûr günde mahke
meye gelmesi veya bir vekille kendisini temsil ettirmesi gıyap karan 
makamına kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

1541 

Urfa Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

961/494 
Urfa Hazinei Maliye vekili Avukat Reşit Akgöl tarafından dâvâlı 

Ankara Yapı İmar İşleri Reisliğinde Sürveyan Necdet Eralp aleyhine 
açılan tazminat dâvasının Urfa Asliye Hukuk Mahkemesinde yapılan 
duruşmaları sırasmda : 

İkametgâhı meçhul olduğundan kendisine Resmî Gazete ile İlânen 
davetiye tebliğ edildiği halde gelmediği anlaşıldığından kendisine İlânen 
gıyap karan tebliğine ve duruşmamn 21/5/1962 tarihine müsadif Pa
zartesi günü saat 11.30 a bırakılmasına karar verilmiştir. 

Gıyap karan makamına kaim olmak üzere ilân olunur. 

1551 
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Rize Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

960/324 
Rize'nin Tuğlalı Köyünden Hüseyin oğlu Şevki Saruhan, Musa 

Saruhaû, Dursun kızı Hatice Saruhan, Refia Çap ve Saniye Karaosman 
tarafına : 

Davacı Rize'nin Kavaklı Mahallesinden Hasan kızı Ayşe Ayvaz 
tarafından siz ve diğer hissedarlar aleyhine açılan Tuğlalı Köyünde kâin 
690, 499, 500, 528, 694, 693, 695, 685, 697, 700, 709, 710, 711, 716, 717, 
730, 759, sayılı parsel No. lu gayrimenkullerin taksim veya şüyuun iza
lesi için açılan dâvanın yapılmakta olan duruşmasında : 

Adresinizin meçhul olduğu anlaşıldığından tebligatın ilânen İcrasına 
ve duruşmanın 22/5/1962 Salı günü saat 9 a bırakılmasına karar veril
miştir, mezkûr gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz takdirde hakkı
nızda gıyap kararı çıkarılacağı tebligat yerine kaim olmak üzere ilân 
olunur. 

1494 

Mardin Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

961/366 
Mardin Hususi Muhasebe eski memurlanndan ölü Kamuran Erol 

memuriyeti sırasında zimmetine ceman 4456 lira 58 kuruş geçirmiş ve 
mezkûr paranın mütevaffanın varisleri çocukları Nehide Erol ile Emel, 
Erol ve saireden tahsili hakkında davacı Mardin Hususi Muhasebe adına 
vekili Servet İçmsel tarafından tazminat dâvası ikame edilmiştir. 

Dâvâlılardan Nahide Erol ile Emel Erol'un ikametgâhları meçhul 
olduğundan ilânen tebliğ edilen davetiyelere rağmen mahkemeye gelme
diklerinden namlarına çıkacak gıyap kararlarının ilânen tebliğine ve 
muhakemenin 7/5/1962 Pazartesi günü saat 9.30 a talikına karar veril
miştir. 

Adı geçen dâvâlı Nahide ile Emel Erol'un duruşma gün ve saatinde 
mahkemede hazır bulunmaları lüzumu gıyap kararı yerine kaim olmak 
üzere ilânen tebliğ olunur. 

1569 

Sarayköy Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1961/184 
Babadağ Nahiyesinin Gündoğdu Mahallesinden Hüseyin kızı 1934 

doğumlu Gülten Yıldırım vekili Abdullah Azmi Kayasu tarafından Ba
badağ Kıranyer Köyünden Süleyman oğlu A l i Yıldırım aleyhine açılan 
boşanma dâvasının yapılan muhakemesinde : 

Dâvâlı adına çıkarılan davetiyenin verilen adresde bulunamadığı 
meşruhatı ile bilâ tebliğ iade edildiği görüldüğünden ilânen tebligat ic
rasına karar verilmiş olmakla dâvâlı A l i Yıldırım'ın 11/5/1962 Cuma 
günü saat 11 de duruşmaya gelmediği ve bir vekilde göndermediği tak
dirde gıyap kararı tebliğ edileceği davetiye yerine kaim olmak üzere 
ilânen tebliğ olunur. 

1568 

• 
Kırklareli Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

960/325 
Davacı Kırklareli'nin Kocahıdır Mahallesinden Sadber Koçanoğlu 

tarafından dâvâlı İstanbul Taşlıtarla Dörtyol Ordu Caddesi No. 31 de 
ikamet eden Mehmet Koçanoğlu aleyhine açılan boşanma dâvasının ya
pılmakta olan duruşmasında : 

Dâvâlı adına 11 Aralık 1961 tarih ve 10980 sayrlı Resmî Gazete ile 
davetiye tebliğ edilmiş olduğu ve 16/1/1962 tarihli duruşmada bulunma-
d ğmdan bu kere gıyap kararının gazete ile ilânen tebliğine karar veril
miş olup davalı 21/5/1962 tarihli duruşmada bulunmadığı ve kendisini bir 
vekıllede temsil ettirmediği takdirde duruşmanın gıyabında görüleceği 
gıyap kararı yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 

1566 

• 
Kınık Asliye İcra Tetkik Merciinden : 

Davacı Kınık Ziraat Bankasını izafetle Müdürlüğü tarafından dâ- I 
vah Şehit Pethibey Caddesi Linboz Han kat 3 de dahilî ticaret işi ile | 

iştigal eder Yurda Leon Sfornos yanında ikamet eder Osman Balaban 
hakkında ikame eylediği itirazın ref'i dâvasının yapılan duruşması sıra
sında : 

Uzun müddet ikametgâhını terkederek adresi meçhul kaldığı anla
şılan dâvâlı Osman Balaban adına çıkarılan davetiyenin bilâ tebUğ iade 
edilmiş ve mahkemece davetiyenin ilânen ifasına karar verilmiş oldu
ğundan : 

Dâvâlı Osman Balaban'ın duruşmanın bırakıldığı 21/5/1962 Pazar
tesi saat 9 da mahkemeye gelmesi veya kendisini temsilen bir vekil 
göndermesi, gelmediği takdirde veya vekilde göstermediği halde H. U. 
M . K. nun 509 ve 510 uncu maddeleri gereğince tebligat makamına kaim 
olmak üzere gıyabında muhakemeye devam olunacağına dair ilân mü-
zekkeresidir. 

1565 
•"••> 

Şarköy Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

1961/68 
Davacı Çınarlı Köyünden A l i Ayhan vekili Hayri Durusoy tara

fından dâvâlı Müreftede Şarap Amil i Selim Şinasi Yalın aleyhine açılan 
alacak dâvasının yapılmakta olan yargılamasında. 

Dâvâlı Selim Şinasi Yalın namına çıkarılan gıyap kararının adre
sinin bilinmemesi sebebile bilâ tebliğ iade edilmiş olduğu anlaşıldığından 
mahkemece dâvâlı namına ilânen gıyap kararı çıkarılmasına karar ve-
rümiş olmakla adı geçen dâvâlı Selim Şinasi Yalın'ın duruşmanın bıra
kıldığı 22/6/1962 Perşembe günü saat 14 de bizzat mahkemeye gelmesi 
veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi aksi halde duruşmanın gıya
bında devamına karar verileceği hususu gıyap karan yerine kaim ol
mak üzere ilân olunur. 

1564 

Bursa Yenişehir G. A . Kadastrosu Hâkimliğinden : 

Yenişehir Cihadiye Köyünün Bağlar mevkiinde kâin pafta 20 par
sel 591 olan 1802 metre kare bağın iki hissesinin Nafıa Can, üçerden 6 
hissesinin A l i Can, ve Fevziye Şemaki namlarına tapuya kayıt ve tescil
lerine 21/2/1959 tarih ve 959/50 sayılı karar ile karar verilmiştir. 

Adresleri bilinmeyen dâvâlılar Pakize ve Lütfiye tarafından ilân 
tarihinden İtibaren 15 gün içinde kanun yoluna başvurmadıkları tak
dirde hükmün kesinleşeceği ilân olunur. 

1563 

• 
Edremit Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

960/213 
Durmuş Yılmaz vekili tarafından Çan Kazası Karakoca Köyünden 

Fatma Yılmaz aleyhine açılan boşanma dâvasında hakkında ilânen tebli
gat ve gıyap kararı tebliğ edilmiş muhakemeye de gelmediğinden 
19/12/1961 tarih 568 sayılı kararla boşanmalarına masraflarm dâvâlının 
ödemesine karar verilmiş ve mezkûr hükmünde ilânen tebliğine karar 
verilmiş bulunduğundan mezkûr süre zarfında dâvâlının temyiz hakkını 
kullanmasına süre sonunda karann kesinleştirileceği üânen tebliğ olunur. 

1562 

Taşköprü Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

961/240 
Davacı Taşköprü'nün Aşağı Emerce Köyünden olup Tabakhane Ma

hallesinde oturan Ahmet oğlu Osman Temür, dâvâlı Taşköprü'nün Gök-
çeağaç Nahiyesinin Yeni Köyünden Hüseyin kızı Hamide Temür aley
hine açmış olduğu boşanma dâvasının duruşmasmda : 

Dâvâlı Hamide Temür'e Resmî Gazetenin 19 Mart 1962 tarihli nüs
hasında davetiye yerine kaim olmak üzere ilânen tebligat yapılmış olup 
dâvâlı duruşmaya gelmediği gibi kendisini bir vekille de temsil ettirme
diğinden gıyap karan yerine kaim olmak üzere ilânen tebligat yapılma
sına karar verilmiş olup duruşmasının 10/5/1962 Perşembe günü saat 10 a 
talik edilmiş olduğu ilan olunur. 

İMİ 
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Şarkikaraağaç Bankasının 31 Aralık 1961 tarihli bilançosu 

I ödenmemiş sermaye 
II Kasa 

X V I 

XVII 
X V I H 

X I X 
X X 

A K T î F 

Serbest Bloke 

III 
rv 

V 
VI 

VII 

V H I 

IX 

X I 
XII 

x m 
xrv 

X V 

T. C. Merkez Bankası 
Kanuni karşılıklar kasası 
Munzam karş. muk. kıymetler 
Diğer kanuni karşılıklar kasası 

Bankalar 
Röporlar 
Tahviller ve hisse senetleri cüzdanı 
Hazine plasman bonoları 
Tahviller 
Hisse senetleri 

Senetler cüzdanı 
iştiraklerimiz 
Müesseselerimiz 
Işt. ve mües. kefaletiyle 
Sair müşteriler 

Avanslar 
iştiraklerimiz 
Müesseselerimiz 
Işt. ve mües. kefaletiyle 
Sair müşteriler 

Borçlu cari hesaplar 
iştiraklerimiz 
Müesseselerimiz 
Işt. ve mües. kefaletiyle 
Sair müşteriler 

Zirai krediler 
ipotek mukabili krediler 
Mesleki krediler 
iştiraklerimiz 
Bankalar Ka. M . 48, P. 1 
Bankalar Ka. M. 48, P. 2 

Müessese ve teşebbüslerimiz 
Bankalar Ka. M . 48, P. 1 
Bankalar Ka. M . 48, F. 2 

2.169,86 
13.820,00 

Türk Lirası 

1.495,65 

15.989,86 

49,20 

103.211,59 

103.211,59 

Sabit kıymetler 
Menkuller ( TL. na sigortalıdır.) 
Gayrimenkuller ( TL. na sigortalıdır.) 
Muhtelif borçlular 
Diğer aktifler 
tik tesis masrafları 
Zarar 
Geçen yıldan devreden zarar 
Bilanço yılı zararı 

533,06 

1.621,42 

4.093!37 
1:048,07 
3.045,30 

Nâzım hesaplar 
Yekûn 

Umumi yekûn 

126.994,15 
28.522,00 

155.516,15 

P A S İ F 

I Sermaye 
H ihtiyat akçeleri 

Kanuni ihtiyatlar 
özel ihtiyatlar 
Fevkalâde ihtiyatlar 

IH Karşılıklar 
İV Tedavüldeki tahvülerimiz 

V Taahütlerimiz 

Vadesiz 

13.488,17 

875İ66 

Türk Lirası 
100.000,00 
14.363,83 

476,42 

Vadeli 

T. C. Merk. Bank. 
Avans, ve rees. 
ettirilen senetler 
Transfer emirleri 
Diğer taah. 

VI Mevduat 

Vadesiz 

9.974,54 

Vadeli 

Resmi mevduat 
Ticari mevduat 
Bank. mevduatı 
Tasarruf mevd. 

1.395,77 

8.578,77 

1.395,77 

8.578İ77 

VII Tediye emirleri 
V H I Muhtelif alacaklılar 

TX Talep olunmamış kıymetler 
X Diğer pasifler 
XI Kâr 

Geçen yıldan devreden 
Bilanço yılı kârı 

Nâzım hesaplar 
Cirolarımız 
Merkez Bankasına 
Diğer 

2.179,36 

Yekûn 126.994.15 
28.522.00 

Kefaletlerimiz 
iştiraklerimiz 
Müesseselerimiz 
Işt. ve mües. kef. 
Sair müşteriler 

Diğer nâzım hesaplar 

Umumi yekûn 156.516,15 

Şarkikaraağaç Bankasının 31 Aralık 1961 kâr ve zarar hesabı 
BORÇLU H E S A P L A R 

I Personel masrafları 
II Vergi ve harçlar 

İÜ Verilen faiz ve komüsyonlar 
IV Kambiyo zararları 
V Tasarrufu teşvik ikramiyeleri 
VI Amortisman ve karşılıklar 

VTI Müesese ve teşebbüslerimiz zararları 
VIII , Diğer masraf ve zararlar 

J X Kâr 

Türk Lirası 

10.666,00 
147,20 
314,16 

4,37 

A L A C A K L I H E S A P L A R 

I Alınan faiz ve komüsyonlar 
n Tahviller ve hisse senetleri gelirleri 

İÜ Banka hizmetleri karş. alınan faiz ve komüs. 
rv Kambiyo kâr lan 
V iştiraklerimiz kârları 

VT Müessese ve teşebüslerimiz kârları 
VII Muhtelif kârlar 

7.776,38 VIII Zarar 

Türk Lirası 

11.710,11 
758,00 

1.492,14 

854,49 
4.093,37 

Yekûn 18.908,11 Yekûn- 18.908,11 

1547 

Başbakanlık Devlet Matbaası 
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             İÇİNDEKİLER 

Kanunlar                                             Sayfa 

 
44 Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun    1 

 

45 Yüksek Hakimler Kurulu Kanunu         7 

 

İlanlar             17 

 


