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16.5.1973 Tarih ve 1730 Sayılı Yargıtay Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesi ve 44 Sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkın
da Kanunun 35 nci Maddesinin 2 nci Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılmasına Dair
Kanun
(Resmi Gazete ile yayımı : 27.6.1981 Sayı : 17383)
Kanun No;
2483

' •
Kabul Tarihi
25 a 6 . 1981

MADDE 1. — 16.5.1973 tarih ve 1730 sayılı Yargıtay Kanununun 3 ncü maddesinin % numaralı bendi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
2. Yargıtay Daire Başkan ve üyeleri, Cumhuriyet Başsavcısı ve Cumhuriyet Başsavcı Vekili ile kanun
lara göre onlar durumunda bulunan kimseler aleyhindeki görevden doğan tazminat davalarına ve bunların
kişisel suçlarına ait ceza davalarına ve kanunlarla gösterilen diğer davalara ilk ve son derece mahkemesi ola
rak bakmak,
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MADDE 2j — 16.5.1973 tarih ve 1730 sayılı Yargıtay Kanununun 18 nci maddesinin birinci fıkrası aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Yargıtay Büyük Genel Kurulu, Birinci Başkanın başkanlığında Başkanvekilleri, İkinci Başkanlarla Cum
huriyet Başsavcısı, Cumhuriyet Başsavcı Vekili ve üyelerden meydana geür^
MADDE 3. — 16.5.1973 tarih ve 1730 sayılı Yargıtay Kanununun 19 ucu maddesinin 3 numaralı bendi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
3. Cumhuriyet Başsavcısı ve Cumhuriyet Başsavcı Vekili adaylarım seçmek^
MADDE 4,' — 16.5.1973 tarih ve 1730 sayılı Yargıtay Kanununun 23 ncü maddesinin madde başlığı ile
birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir;
Disiplin İşlemleri :
Madde 23. — Yargıtay Birinci Başkanı, Birinci Başkanvekilleri, İkinci Başkan ve üyeleri ile Cumhuriyet
Başsavcısı ve Cumhuriyet Başsavcı Vekili haklarında disiplin cezası uygulama yetkisi Haysiyet Divanına
aittir.
MADDE 5. — 16.5,1973 tarih ve 1730 sayılı Yargıtay Kanununun 31 nci maddesinin birinci fıkrası aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir^
Yargıtay Birinci Başkam ve Cumhuriyet Başsavcısı seçilebilmek için sekiz yıl, Yargıtay Birinci Başkanvekiü, İkinci Başkam ve Cumhuriyet Başsavcı Vekili seçilebilmek için de altı yıl süre ile Yargıtay üyeliği yap
mış olmak zorunludur.
MADDE 6, — 16.5.1973 tarih ve 1730 sayılı Yargıtay Kanununun 32 nci maddesinin madde başlığı ile
madde metninde yer alan «Cumhuriyet Başsavcısı» ve «Cumhuriyet Başsavcılığı» kelimeleri çdcarumıştır.
MADDE 7. — 16.5.1973 tarih ve 1730 sayılı Yargıtay Kanununun 38 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Kuruluş :
Madde 38$ — Cumhuriyet Başsavcılığı; Cumhuriyet Başsavcısı, Cumhuriyet Başsavcı Vekili, Cumhuri
yet Başsavcı Başyardımcısı ile Cumhuriyet Başsavcı Yardımcıları ve Başsavcılık kaleminden meydana ge
lir.
MADDE 8^ — 16.5.1973 tarih ve 1730 sayılı Yargıtay Kanununun 39 ncu maddesi, başlığı ile birlikte
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
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Cumhuriyet Başsavcısının ve Cumhuriyet Başsavcı Vekilinin Seçimli ve Görevleri :
Madde 39. — Cumhuriyet Başsavcısı ve Cumhuriyet Başsavcı Vekili, Yargıtay Büyük Genel Kurulunun
kendi Üyeleri içinden göstereceği adaylar arasından Devlet Başkanınca seçilir.
Yargıtay Büyük Genel Kurulu, Cumhuriyet Başsavcısı adaylarım belirlemek için üye tamsayısının salt ço
ğunluğu ile toplanır. Adaylar gizli oyla tespit edilir. İlk oylamada en çok oy alan beş üye aday gösterilmiş
olur,
İlk oylamada oy alanların sayısı beşten az ise, aynı gün yapılacak diğer oylamalarla noksan adaylar ta
mamlanır.
Aday tespiti için yapılan oylamada; oyların eşitliği nedeniyle beşten fazla aday belirlenmesi halinde, eşit
oy alan adaylardan Yargıtay Üyeliğinde kıdemli olanı, kıdem eşitliği halinde ise yaşlı olanı aday gösterilmiş
sayılarak beş aday tespit edilir.;
Oylama sonucu, adayların aldıkları oylar belli edilmeksizin soyadı sırasına göre düzenlenecek liste halin
de Yargıtay Birinci Başkanlığınca Devlet Başkanlığına sunulur, Devlet Başkam listenin sunuluşundan itibaren
yedi gün içinde gösterilen adaylar arasından Cumhuriyet Başsavcısını seçer. Seçim sonucu ilgililere duyururulur ve Resmi Gazetede yayımlanır.
Cumhuriyet Başsavcı Vekili de ayraı usul ve esaslar dahilinde aday gösterilerek seçilir.
Cumhuriyet Başsavcısı ve Cumhuriyet Başsavcı Vekilinin görev süreleri dört yıldır. Süresi bitenler yeni
den seçilebilirler.
Yargıtay Büyük Genel Kurulu, Cumhuriyet Başsavcısı ve Cumhuriyet Başsavcı Vekilinin görev sürelerinin
bitmesinden ya da yaş haddi nedeniyle emekli olacakları tarihlerden 20 gün önce; bunların dışında bir ne
denle bu görevlerde boşalma olduğu takdirde boşalmayı izleyen 7 gün içinde bu madde uyarınca adaylarım
belirler^
Cumhuriyet Başsavcısı ve Cumhuriyet Başsavcı Vekilinin görev sürelerinin bitmesi ya da yaş haddi ne
deniyle emekliye ayrılmaları halinde, yeni seçilen Cumhuriyet Başsavcısı ve Cumhuriyet Başsavcı Vekili, es
kilerin görev süresinin bitmesi ya da emekliye ayrılmalarını, diğer hallerde seçimin Resmi Gazete ile yayım
lanmasını, izleyen ilk işgüniinde göreve başlar.
Cumhuriyet Başsavcısının Görevleri Şunlardır :
İs Cumhuriyet Başsavcılığım temsil etmek,
2J Anayasa Mahkemesinde Savcılık görevini yapmak.
3J Ceza işlerine ilişkin içtihatların birleştirilmesi müzakere ve kararlarına katılıp oyunu kullanmak,
4. Yargıtay üyelerinin kişisel suçlarından dolayı açılan kamu davasının duruşmalarına katılmak,
5. Cumhuriyet Başsavcılığının verimli ve düzenli bir şekilde çalışmasını sağlamak ve bu yolda uygun
göreceği her türlü tedbiri almak,
6. Cumhuriyet Başsavcı Başyardımcısı ile Cumhuriyet Başsavcı Yardımcılarının yükselme ve ilerleme fiş
lerini vermek,
7. Cumhuriyet Başsavcılığında görevli olanları denetim ve gözetim altında bulundurmak ya da bu de
netim ve gözetimi tensip edeceği yardımcılarından birine yaptırmak,
84 Cumhuriyet Başsavcılığı kalemine naklen atanacak personelin inhalarım yapmak,
9. Cumhuriyet Başsavcılığımla görevli personel hakkında ilgili kanunda belirtilen uyarma, kınama ve
kısa süreli durdurma disiplin cezalarını uygulamak,
ltyj Bu ve diğer kanunlarla verilen görevleri yerine getirmek,
Cumhuriyet Başsavcı Vekilinin Görevleri Şunlardır :
lj Cumhuriyet Başsavcısının kanuni nedenlerle görevi başında bulunmaması halinde, kanunların bizzat
Cumhuriyet Başsavcısı tarafından yapılmasını öngördüğü görevler dahil Cumhuriyet Başsavcısının tüm görev
lerini yerine getirmek,
2. Ayrıca kanunlarım bizzat Cumhuriyet Başsavcısı tarafından yapılmasını öngördüğü görevler dışında,
Cumhuriyet Başsavcısının görevine giren konularda, Cumhuriyet Başsavcısı tarafından verilen diğer görev
leri yapmak.
.,.•>-
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Cumhuriyet Başsavcısınla ve Cumhuriyet Başsavcı Vekilinin bu görevlerinden herhangi bir nedenle çekilmelerî ya da istifa etmeleri halinde, Yargıtay Üyeliğinden de çekildiklerini açıkça bildirmedikleri takdirde, Yar
gıtay Üyeliği görevleri devam eder.
MADDE 9. — 16.5.1973 tarih ve 1730 sayılı Yargıtay Kanununun 40ı ncı maddesinin birinci fıkrası aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir!
Cumhuriyet Başsavcı Başyardımcısı, Cumhuriyet Başsavcısının veya Cumhuriyet Başsavcı Vekilinin ve
receği görevleri yapar. Özel hükümler sakh kalmak kaydıyla Cumhuriyet Başsavcısı ve Vekilinin yokluğunda
Cumhuriyet Başsavcısına vekillik eder. Başyardımcının da bulunmadığı zamanlarda bu görevi en kıdemli
Cumhuriyet Başsavcı Yardımcısı yapar.
MADDE 10. — 16.5.1973 tarih ve 1730 sayılı Yargıtay Kanununun 54 racü maddesinin ikinci fıkrası aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.
BaşkanvekiIIeri ile ikinci Başkanların yıllık izin istekleri Birinci Başkanın, Cumhuriyet Başsavcı Vekili
nin izin isteği Cumhuriyet Başsavcısının, üyelerin izin istekleri Daire Başkanlarımın düşüncesi alındıktan son
ra Hâkimler Kanunundaki esaslara göre Birinci Başkanlık Divanınca karara bağlanın
MADDE Us — 22.4.1962 tarih ve 44 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri
Hakkındaki Kanunun 35 ıtci maddesinin ikinci fıkrası ve diğer kanunların bu Kanuna aykırı hükümleri yü
rürlükten kaldırılmıştır.
GEÇJCt MADDE 1. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi izleyen yedi gün içinde Devlet Başkam, Cum
huriyet Başsavcısı ve Cumhuriyet Başsavcı Vekilini, Yargıtay Büyük Genel Kurulunca aday gösterilmesine
lüzum olmaksızın Kanunda belirtilen niteliklere sahip olanlar arasından dört yıllık dönem için seçer.: Seçi
lenlerin adları Resmi Gazetede yayımlanır. Seçilenler Cumhuriyet Başsavcılığı görevinin boşalmasını izleyen
ilk işgiiminde göreve başlarlar.
MADDE 12. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girere
MADDE 13J — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.

I - Gerekçeli 218 S. Sayüh basfflayazı Mili Güvenlik Konseyinin 60 ncı Birleşüm tutanağına bağlıdır.
II - Bu Kanunu; Milli Güvenlik Konseyi Adalet Komfeyonu ıgönüşmüiştür.
III - Esas No, : 1/190..

