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içindekiler 
Sayfa 

184:185 
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1. — G-eçen tutanak özeti 
2. — Yoklama 
3. — Başkanlık Divanının G-enel Ku

rula sunuşları 186 
1. —• Evlilik dışı çocukların tanınma

larını kabule yetkili makamların yetkile
rinin genişletilmesi hakkındaki Sözleşme
nin onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senato
su Dışişleri, Turizm ve Tanıtma, İçişleri 
ve Anayasa ve Adalet komisyonları rapor
ları (M. Meclisi 1/233; C. Senatosu 1/367) 
(S. Sayısı : 423) 186,245:246 

2. _ 1938 - 1939 yıllarında İngiltere ve 
Fransa hükümetlerinden temin edilen tes
limat kredilerinin mahsup şekli hakkındaki 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Millî Savunma, Dışişleri, Turizm ve Tanıt
ma ve Bütçe ve Plân komisyonları rapor
ları (M. Meclisi 1/214; C. Senatosu 1/363) 
(S. Sayısı : 426) 186,247:248 

3. — Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 
28,08 pozisyonunun sonundaki ihtar hük-

Sayfa 
mümin değiştirilmesine dair olan Bakanlar 
Kurulu kararnamelerinin onaylanması 
hakkında kanun tasarısının Millet Mecli
since kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Malî ve İktisadi işler ve Bütçe 
ve Plân komisyonları raporları (M. Meclisi 
1/225; C. Senatosu 1/366) (S. Sayısı; 430) 186, 

249:250 
4. — Başbakanlık Bıasımvi Döner Ster

im ay e- ilsletmesii kuruluşu haıkkımdıaki kanun 
tasarısının Millet Mecliisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî 
ve Ikltiisadi işler ve Bütçe ve Plân komis
yonları rap odları (M. Meclisi 1/316; C. Se
natosu 1/368) (S. Sayısı: 436) 186,251:252 

5. — Kan gruplarının it ay inime y ariyan 
reaikıtiflterin mübadelesi hakkında Avrupa 
Andlaşması ve Elk Protokolün onaylamıması-
nm uygun bulunduğuna dair kamun tasarı
sının, Millet Meclisince kabul cilunan ımetni 
Y<& Cumhuriyet Senatosu Sosyal Islar ve 
Dışişleri, Turizm ve 'Tanıtma komisyonları 
raporları (M. Meclisi 1/349; C. Senato
su 1/371) (S. Sayısı : 440) 186:187,253:254 

6. — özel tıbbi tedavi ve Terma - Kli-



Sayfa 
miattık Kayıvakflar Alanında Kaırşiilkıklı Yaır-
dıni'laşmia-yıa! dair Avrupa Andlaşmıaısunın 
orıafyîıanımasiiııııı uygun bulunduğu halkkm-
•d'aki kanun tasarısının 'Mille- Meeliıslkıc-e 
kabul okunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Sosyali İşler ve Dışişleri, Turizm ve' 
tanii'ıma (komisyonları napoıia.rı (M. Meclisi 
.1/351; C. Senatosu 1/364) (S. Sayısı : 
441) 1)87,256:266 

7. — Cumhuriyet Senatosu üyeleri Ha
lil Sarıkaya, Tevsi Yardımcı, Emanullah 
Çelebi, Kemal Oral, Cevat Açıkalm ve 
Suphi Gür-soytrak'a i/in verilmesi 'hakkın
da Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezke
resi (3/307) 187 

8. — İki aydan fazla izin alan Cum
huriyet Senatosu üyeleri Emanullah Çele-

Bıı Birleşimde iki oturum yapan Genel Ku
rulda : 

Anayasa Mahkemesi asıl üye seçiminin, Cum
huriyet Senatosu seçimlerinden sonraya (bırakıl
ması kabul edildi. 

Süleyman Ağırbaş, 
Hasan Şeker, 
Bedih Kılıç haklarındaki ölüm cezalarının 

yerine getirilmesine dair kanun tasarılarının 
ikinci (görüşülmesi bitirildi ve tasarıların kanun
laşması kalbul olundu. 

Evlilik dışı çocukların tanınmalarını ka
bule yetkili makamıların yetkilerinin genişletil
mesi ihakkındaki Sözleşmenin onaylanmasının 
uygun bulunduğuna ve 

1938 - 1939 yıllarında İngiltere ve Fransa 
'hükümetlerinden temin edilen teslimat kredile
rinin mıah'sup 'şekline dair kanun tasarılarının 
ikinci görüşülmesi bitirildi. Yapılan açık oy
lamada salt 'çoğunluk temin edilemediğinden, 
gelecek birleşimde tekrar açık oya sunulacağı 
•bildirildi. 

Millî Savunma Bakanlığı orta sanat okulları 
öğrencileri hakkındaki 'kamun tasarısının ikinci 

Sayfa 
bi ile Cevat Açıkalın'm tahsisatlarının ve
rilmesi hakkında Cumhuriyet Senatosu. 
Başkanlığı tezkeresi (3/308) 187:188 

9. —• Cumhuriyet Senatosuna intikal 
eden kanun tasarı ve tekliflerinin görüşül
melerinin süreleri içinde bitirilmesini temi-
nen Genel Kurul'un 5.5.1964 Salı günü sa
at 10 dan 13 e kadar, 6, 7, 8 Mayıs Çar
şamba, Perşembe ve Cuma günleri de saat 
10-13 ve 15-19 arasında toplanmasına dair 
Danışma kurulu kanarı 188 

4. — Görüşülen işler 188,208 
1. — Danıştay kanunu t aşarisinin 

Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon 
raporu (M. Meclisi ; 1/474, C. Senatosu 
1/375) (S. Sayısı : 435) 188:207,208:244,257:274 

görüşülmesi yapıldı ve tasarının kanunlaşması 
kalbul edildi. 

Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 28.08 pozis
yonunun sonundaki ihtar hükmünün değiştiril* 
meşine dair olan Bakanlar Kurulu kararname
lerinin onaylanması hakkındaki kanun tasarısı
nın ikinci görüşülmesi 'bitirildi. Yapılan açık 
oylamada salt çoğunluk temin edilemediğinden, 
gelecek 'birleşimde, tekrar acık oya sunulacağı 
bildirildi-

Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşlet
mesi kuruluşu hakkındaki kanun tasarısı üze
rinde görüşüldü ve tasarının reddini taz.am.mun 
eden önerge kalbul edildi. Yapılan açık oylama
da salt çoğunluk temin edilemediğinden, tasarı
nın gelecek lbirlesim.de, tekrar açık oya sunu
lacağı bildirildi. 

3442 ve 5254 sayılı kanunlarla verilen ye
meklik ve tohumluk hederlerinin tecili hakkın
daki 310 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesine dair kanun tasarısı «görüşüldü ve 
tasarının kanunlaşması kabul olundu. 

IKan gruplarının tâyinine yarıyan reaktifle-
ııin mübadelesi hakkında Avrupa Andlaşması 

1 — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 
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ve Ek Protokolün onaylanmasının uygun Ibu-
lunduğu ve 

Özel tıbbi tedavi ve Terma - Klimatik kay
naklar alanında karşılıklı yardımlaşmaya dair 
Avrupa Andlaşmasımn onaylanmasının uygun 
bulunduğu hakkındaki kanun tasarıları 'görü
şülmesi bitirildi. Yapılan açık oylamada salt 
çoğunluk sağlanamadığından taşanların, gele
cek (birlerimde, tekrar açık oya sunulacağı bil
dirildi. 

Ali Karahan, 
(Bayram Kalpaklı, 
"Melanet Kül (Oül) 
Bayram Al'bayrak, 
Recep Güngör Tanışlar, 
Hasan Şentürt, 

Yazılı sorular 
1. — Cumhuriyet Senatosu »Bitlis Üyesi Cevr 

. det Gebeloğlu'nun, Bitlis - Baykan hidroelek
trik projesine dair yazılı soru önergesi, Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına gömderlilımiştir. 
(7/148) 

2. —- Cumhuriyet Senatosu Aydım Üyesi isken
der Cenap Ege'nin, A.I.D. nin karşılıklı paralar 

67 nci Birleşime katılmıyan üyeleri gösterir 
yoklama tutanağı, 

1. — 'Mehmet Nuri Âdemoğlu (Adana) 
2. — Muallâ Akarca (Muğla) 
3. —• Alâeddin Çetin (Çorum) 
4. —• Hüsnü Dikeçligıil (Kayseri) 
5. — Mehmet Emin Durul (Denizli) 
6. — Celâl Ertuğ (Elâzığ) 
7. — Talât Oran (Bilecik) 

Kerim Özkan ve. Hasan Güney (Günay) ve 
Süleyman Bozkurt haklarındaki ölüm ceza

larının yerine getirilmesine dair kanun tasarıları 
•görüşüldü ve tasarıların kanunlaşması kabul 
edildi. 

Gündemde 'bulunan kanun tasarı ve teklif
lerinin müddeti içinde görüşülmelerini teminen 
Genel Kurulun 30 Nisan 1964 Perşemlbe günü 
saat 10 da toplanması kabul edildi. 

30 Nisan 1964 Perşemlbe günü saat 10 da 
toplamılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan Kâtip 
Baişkan'veıkili Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Hazım Bağlı Âdil Ünlü 
Kâtip 

Cumhurba^kanımca S. Ü. 
Nezat <Smgel 

fonundan turizm özel sektörü için açılmış olan 
krediye dair yazılı soru önergesi, Turizm ve Ta
nıtma Bakanlığına gönderilmiştir. (7/149) 

3. —- Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi İs
kender Cenap Ege'nin, araibalı turistlerin nakli
ne yarıyam Perry - 'Boalara dair yazılı soru 
önergesi, Ulaştırma Bakanlığına gönderilmiş
tir (7/150) 

8. — Nevzat özerdendi (İzmir) 
9. —• Mehmet Zeki Tulunay (Malatya) 

10. — Mehmet Ünaldı (Adama) 
11. —• Halit Zarhun. (GümüşaneO 
Yukarıda adlan yazılı (Oribir) üye C. Se 

natosu Genel Kurulunun 30 . 4 . 1964 tarihli 67 
nci Birleşimine katılmadıkları tesbit edilmiştir. 

Kâtip Kâtip 
Sakıp Önal Âdil Ünlü 

SORULAR 

2 — YOKLAMA 
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B İ R İ N C İ O T U R U M 
Açılma saati: 10,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Hazım Dağlı 

KÂTİPLER : Sakıp Önal (Adana), Âdil Ünlü (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

BAŞKAN —• 67 nci Birleşimi açıyorum. Ek
seriyet olmadığı görülmektedir. Birleşime yarım 

»saat ara veriyorum. 
Kapanma saati: 10,10 

»>••« 

İ K İ N C İ O T U R U M 
Açılma saati : 10,30 

BAŞKAN — Başkanvekili Hazım Dağlı 
KÂTİPLER : Sakıp Önal (Adana), Âdil Ünlü (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

BAŞKAN — Oturumu açıyorum. 

2. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Defterin imzası suretiyle yoklama yapılacaktır. 

3. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. —• Evlilik dışı çocukların tanınmalarını 
kabule yetkili makamların yetkilerinin genişle
tilmesi hakkındaki Sözleşmenin onaylanmasının 
uygun bulunduğuna dair kanun tasarısının Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuri
yet Senatosu Dışişleri, Turizm ve Tanıtma, 
İçişleri ve Anayasa ve Adalet komisyonları ra
porları (M. Meclisi 1/233; C. Senatosu 1/367) 
(S. Sayısı: 423) 

2. — 1938 - 1939 yıllarında İngiltere ve Fran
sa hükümetlerinden temin edilen teslihat kredi
lerinin mahsup şekli hakkındaki kanun tasarısı
nın Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Millî Savunma, Dışişleri, 
Turizm ve Tanıtma ve Bütçe ve Plân komisyon
ları raporlan (M. Meclisi 1/214; C. Senatosu 
1/363) (S. Sayısı: 426) 

3. —• Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 28.08 
pozisyonunun sonundaki ihtar hükmünün değiş
tirilmesine dair olan Bakanlar Kurulu kararna
melerinin onaylanması hakkındaki kanun tasarı
sının Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadi İşler ve 
Bütçe ve Plân komisyonları raporları (M. Mec
lisi 1/225; C. Senatosu 1/366) (S. Sayısı : 430) 

4. — Başbakanlık Basıemvi Döner Serma
ye İşletmesi kuruluşu hakkındaki kanun tasarısı
nın Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadi İşler ve 
Bütçe ve Plân komisyonları raporları (M. Mec
lisi 1/316; C. Sentosu 1/368) (S. Sayısı: 436) 

5. — Kan gruplarının tâyinine yariyan reak-
tiflerin mübadelesi hakkmda Avrupa Andlaşma-
sı ve Ek Protokolün onaylanmasının uygun bu-

186 — 



C. Senatosu B : 67 
Umduğuna dair kanun tasarısının, Millet Mec
lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Sosyal İşler ve Dışişleri, Turizm ve Tanıt
ma komisyonları raporları (M. Meclisi 1/349; 
C. Senatosu 1/371) (S. Sayısı: 440) 

6. — Özel tıbbî tedavi ve Terma - Klimatik 
Kaynaklar Alanında Karşılıklı Yardımlaşmaya 
dair Avrupa A.ndlaşmasının onaylanmasının uy
gun bulunduğu hakkındaki kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Sosyal İşler ve Dışişleri, Tu
rizm ve Tanıtma komisyonları raporları (M. 
Meclisi 1/351; C. Senatosu 1/364) (S. Sayısı: 
441) 

BAŞKAN •— Bu kanun tasarıları açık oyla
rınıza sunulacaktır. Yalnız dördüncü sıradaki, 
«Başkanlık Basımevi döner sermaye işletmesi ku
ruluşu hakkındaki» 436 S. Sayılı kanun tasarısı 
reddedilmiş bir kanundur. Kabul edenler kırmızı 
oy kullanacaklardır. Bilhassa buna dikkatinizi 
rica ediyorum. 

Diğer kanun tasarılarını kabul edenler beyaz, \ 
reddedenler kırmızı oy kullanacaklardır. 

Oylama akşama kadar devam edecektir. 
Yoklama da devam edecektir. ! 

7. — Cumhuriyet Senatosu üyeleri Halit Sa
rakaya, Veysi Yardımcı, Emanullah Çelebi, Ke
mal Oral, Cevat Açıkalm ve Suphi Gürsoytrak'a 
izin verilmesi hakkında Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlığı tezkeresi (3/307) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Genel Kurula 
Aşağıda adları yazılı Cumhuriyet Senatosu 

üyelerinin hizalarında gösterilen müddetlerle 
izinleri Başkanlık Divanının 29 . 4 . 1964 ta
rihli toplantısında kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tasviplerine arz olunur. 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Enver Aka 

C. Senatosu Çanakkale Üyesi Halit Sarıkaya; 
mâzaretine binaen 30 gün, 16 . 4 . 1964 tari
hinden itibaren. 

C. Senatosu Ağrı Üyesi Veysi Yardımcı; ma
zeretine binaen 30 gün, 14 . 4 . 1964 tarihinden 
itibaren. 

C. Senatosu Tabiî Üyesi Emanullah Çelebi; 
hastalığına binaen 52 gün, 18 . 3 . 1964 tari
hinden itibaren. 

30 . 4 .1964 O : 2 
C. Senatosu Mardin Üyesi Kemal Oral ma

zeretine binaen 20 gün 28 . 4 •. 1964 tarihinden 
itibaren. 

C. Senatosu Üyesi Cevat Açıkalm; hastalığı
na binaen, 60 gün 27 . 4 . 1964 tarihinden iti
baren. 

C. Senatosu Tabiî Üyesi Supihi Gürsoytrak, 
hastalığına binaen 15 gün 28 . 4 . 1964 tarihin
den itibaren. 

isimleri tekrar okuyup ayrı ayrı oylarınıza 
sunacağım. 

C. Senatosu Çanakkale Üyesi Halit Sarıkaya; 
mâzaretine binaen 30 gün, 16 . 4 . 1964 tari
hinden itibaren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

C. Senatosu Ağrı Üyesi Veysi Yardımcı; ma
zeretine binaen 30 gün, 14 . 4 . 1964 tarihinden 
itibaren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

C. Senatosu Tabiî Üyesi Emanullah -Çelebi; 
hastalığına binaen 52 gün, 18 . 3 . 1964 tari
hinden itibaren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

C. Senatosu Mardin Üyesi Kemal Oral ma
zeretine binaen 20 gün 28 . 4 . 1964 tarihinden 
itibaren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

C. Senatosu Üyesi Cevat Açıkalm; hastalığı
na binaen, 60 gün 27 . 4 . 1964 tarihinden iti
baren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

C. Senatosu Tabiî Üyesi Supihi Gürsoytrak, 
hastalığına binaen 15 gün 28 . 4 . 1964 tarihin
den itibaren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

S. — İki aydan fazla izin alan Cumhuriyet 
Senatosu üyeleri Emanıdlah Çelebi ile Cevat 
Açıkalm'm tahsisatlarının verilmesi hakkında 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
(3/308) 

BAŞKAN —•• Tezkereyi okutuyorum. 

Genel Kurula 
Hastalıkları dolayısiyle iki aydan fazla izin 

— 187 



C. Senatosu B : 67 
alan Cumhuriyet Senatosu Üyeleri Emanullah 
Çelebi ve Cevat Açıkalm'ın tahsisatlarının veri
lebilmesi İçtüzüğün 146 neı maddesi gereğince 
Genel Kurulun kararma bağlı olduğundan keyfi
yet yüce tensiplerine arz olunur. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 
/ Enver Aka 

BAŞKAN — Sayın Emanullah Çelebi ile Sa
yın Cevat Açıkalm'ın hastalıkları iki ayı geçtiği 
için maaşlarının verilebilmesi için oylarınıza mü
racaat mecburiyeti vardır, oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiy enler... Kabul 
edilmiştir. 

9. — Cumhuriyet Senatosuna intikal eden ka
nun tasan ve tekliflerinin görüşülmelerinin süre
leri içinde bitirilmesini teminen Genel Kurul'un 
5 , 5 . 1964 Sah günü saat 10 dan {<13 \e kadar, 
6, 7, 8 Mayıs Çarşamba, Perşembe ve Cuma gün
leri de saat 10 - 13 ve 15 - 19 arasında toplan
masına dair Danışma Kurulu karart 

30 .4 .1964 Ö : 2 
BAŞKAN — Divanın, grup başkanlariyle, 

toplanıp aldığı bir karar vardır, okutuyorum. 

Danışma Kurulunun kararı 

Cumhuriyet Senatosuna intikal eden kanuti 
tasarı ve tekliflerinin görüşme sürelerinde bitiril
mesini teminen 5 Mayıs 1964 Salı günü sabah 
saat 10,00 dan 13,00 e kadar, Çarşamba, Perşem
be ve Cuma günleri sabah 10,00 - 13,00 ve 15,00, -
19,00 arası Genel Kurul toplantısı yapılması ka
rarlaştırılmıştır. 

BAŞKAN —• Muhterem arkadaşlarım; acele 
bâzı kanunlar var, Danışma Kurulu toplandı, bu 
kararı aldı. Yalnız Salı günü Genel Görüşme ol
duğu için öğleden evvel toplanılacaktır. Diğer 
günler, saat 10,00 dan 13,00 e, 15,00 den 19,00 a 
kadar Çarşamba, Perşembe, Cuma günleri top
lanmak üzere bir karar aldık. Bunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir, efendim. 

GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

1. —• Danıştay kammu tasarısının Millet Mec
lisince 'kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Geçici Komisyon raporu (M. Meclisi 1/474, 
C. Senatosu 1/375) (S. Sayısı: 435) (1) 

BAŞKAN — Danıştay kanunu tasarısının 
müzakeresine geçiyoruz. Komisyon ve Hükümet 
lütfen yerini alsın. 

77 nci maddeye gelmiştik, 77 nci maddeyi 
okutuyorum. 

Dâva dosyalarının Başkanunsözcülüğüne 
yerilmesi 

MADDE 77. — Dilekçeler ve savunmalar alın
dıktan veya cevap süreleri geçtikten sonra, dâ
va dosyaları Başkanunsözcülüğüne verilir. Ka-
nunsözcülerinin düşünceleri alındıktan sonra dos
yalar görevli daireye veya Dâva Daireleri Ku
ruluna gönderilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 

HİDAYET AYDINER (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — Efendim, Danıştayda dâvaların birçok
ları husumetten gider. Husumetten gitmek de-

(1) 435 S. Sayılı basmayazı 10 . 4 . 1964 
tarihli 61 nci Birleşim tutanağı sonundadır. 

mek dâvanın ölmesi demek değildir ama zaten 
haddinden fazla olan Danıştay işlerini çoğaltmak 
ve vatandaşları birtakım kırtasi işler ile beyhude 
işgal etmek demektir. Vaziyet şudur: Bir hâdise
de muhtelif vekâletler alâkadar olabilir. Meselâ 
ithalâttan alman yüzde 2,5 vergiyi esasen Hazine
ye aidolan bir Hazine hissesidir. Kanunda «Ha
zine lehine irat kayıt olunur.» der. Fakat bunu 
Gümrük tahsil eder. Şimdi haksız olarak bir Ha
zine hissesinin alındığını farz edelim. Vatandaş 
tutar bu Hazine hissesidir, Hazineye girer para, 
Hazineden çıkacak olan paradır. Binaenaleyh, 
Maliye Vekâletine hasım gösterir. Aradan 2 sene 
geçer, Danıştaydan bir karar, bunu Tekel Bakan
lığı tahsil ediyor, Tekel Bakanlığına tevcihi hu
sumet etmek lâzımgelir. Diye dâva reddedilir, 
yeniden Tekel Bakanlığı aleyhine dâva açar. Bu 
işte hem vatandaş mutazarrır olur, hem de Danış
tay beyhude yere işgal edilmiş olur, hem de işler 
uzatılır. Onun için, rica ediyorum, 77 nci madde
nin sonuna şöyle bir fıkra eklenmesini teklif edi
yorum, mahzuru ortadan kaldırmak için. (Kurul 
bir Bakanlık yerine, başka bir Bakanlığın hasım 
gösterildiği kanısına varırsa, davacının hasım ola
cak Bakanlığa yeniden tebligat yaptırmasına ka
rar verir ve keyfiyeti kendisine tebliğ eder.) den-
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mesi yerinde olur. Şu şekilde kırtasî muamelelerin
den kurtulmuş olacağız. Beyhude muameleler ve 
merasim de ortadan kalkmış olacaktır. Kabulünü 
rica ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kâmil Coşku-
noğlu. 

KÂMİL COŞKUNOĞLUL (Uşak) — Muhte
rem arkadaşlarım, bendeniz bir teklif yapmak için 
yüksek huzurunuza çıkmış değilim. Devlet Şûrası 
Sayın Birinci Daire Başkanının burada bulunma
sı münasebetiyle, kanun tasarısının müzakeresin
den de istifade ederek bir istirhamda bulunaca
ğım. Yargıtayda ve Danıştayda dosyalar bidaye-
ten doğrudan doğruya üyelere verilmez. Yargı
tayda evvelce raportör, şimdi üye yardımcısı un
vanı ile vazifelendirilen şahıslara verilir. Bu üye 
yardımcıları takriben meslekte en aşağı 15 - 20 se
ne çalışmış tecrübe sahibi şahsiyetlerdir. Binaena
leyh, heyete dosyayı takrir ederlerken; bu tec
rübeleri kendilerine ve dosyanın heyetçe anlaşıl
masına da büyük fayda temin eder. Kaldı ki, Yar
gıtay üyeleri de dosyayı okurlar. 

Danıştayda ise iş daha çoktur. Danıştay üye
lerinin dosya okumaya vakit bulamadıkları zaman 
zaman ifade edilmektedirler, olabilir. Bu dosya
ları kimler okur? Başkanunsözcüsü, yardımcıları 
okurlar. Yardımcıların nitelikleri nedir? Yardım
cıların nitelikleri tasarının 14 ve 15 nci maddesin
de sayılmıştır. 6 sınıfa ayrılır ve bir sene staj
dan sonra 6 ncı sınıfa dâhil olurlar, bu şekilde ter
fi ederler. Benim istirhamım Yargıtayda olduğu 
gibi bu yardımcıların mümkün mertebe tecrübeli 
elemanlardan olmasıdır, tecrübeli elemanlar ola
rak tesbit edilmesi bir. 

İkincisi, Yargıtayda bir usul daha vardır. 
Dosyalar Heyete geldiği zaman bir sıraya tabi 
olur ve işin ne gün çıkacağı, günü tâyin edilmese 
bile bir hafta farkla tesbit edilebilir. Ay farkı he
men pek az olur. Danıştayda buna imkân olmu
yor. Dâvaların mahiyetinden de bu doğar, bunu 
kabul ediyorum. Çünkü, Danıştay dairelerden ev
rak toplar. Bâzı vesikalar ister. Bunları, hâdise
nin bu husususiyetini kabul ediyorum. Fakat, bu
nun haricinde Danıştayda bir sıra takibedilmedi-
ğine bendeniz kaani bulunuyorum. Sayın Başkan
dan, yani zapta geçmesi için bunu konuşuyorum. 
Bu hususa önem verilmesini rica ediyorum. Da
nıştayda bakarsınız, iki dosya gelmiştir, ayni ma
hiyettedir, tahkik ve tetkik bakımından birisi altı 
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ay, birisi bir sene sonra çıkmıştır. Bunun bir sı
raya konması ve o sıraya biraz riayet edilmesi lâ
zımdır. Çünkü bunlar Devletin, Milletin yüksek 
müesseseleridir. Bu yüksek müesseselerin lâyık ol
duğu nisbette önem görmesini Millet de istemekte
dir. Milletin mümessili olan Yüksek Meclis iste
mektedir. Kendileri de buna fazlası ile lâyıktır
lar. Hiçbir müessese Milletin kontrol ve muraka
besinden hariç tutulamaz. Bu itibarla bendeniz 
bir tenkid mahiyetinde de olsa, temenni mahiye
tinde de olsa, nasıl kabul ederlerse etsinler, istir
ham ediyorum bu hususlara biraz riayet edilsin. 
Mâruzâtım bundan ibarettir. 

BAŞKAN - - Sayın Tuna, buyurunuz. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Muhterem arkadaşlarım, Hidayet Aydmer Bey
efendi hakikaten tatbikatta raslanan ve üzüntü 
duyulan bir mevzua temas buyurdular. Ev
velce bir dâva gelir, aylar, yıllar geçtikten son
ra husumet noktasından isahet olmadğııulan 
reddedilir, yenibaştan dâva açmak zarureti hâ
sıl olurdu. Fakat, bu elimizdeki kanunun 74 ncü 
maddesiyle hu mahzurun bertaraf edildiği ka
naatindeyim. 74 ncü maddeyi evvelce tetkik 
etmiştik, geçti. 74 ncü maddede 'bir 'dilekçe Dev
let Şûrasına verildiği zaman, Devlet Şûrası da
ha işin esasına geçmeden, burada müesseseler 
kurmuş ilk defa şu istidayı daha tebligata geç
meden tetkik edilmekte ve husumet noktasın
dan böyle bir hata varsa işin başlangıcında bu 
işin hallini derpiş etmiş bulunmaktadır. 74 ncü 
madde tetkik edilirse, burada görev bakımından, 
idari veya yargı mercii tecavüzü bakımımdan, 
ehliyet bakımından, husumet bakımından 63 
ve 65 nci maddelerine uygun olup olmaması ba
kımından ve husumet 'bakımından keyfiyetin 
Mdayeten tetkik edileceğini daha işin esasına 
girişilmeden bu hususta bir karar verilip taraf
ların ikaz edileceğini âmir bulunmaktadır. Ha
kikaten Hidayet Beyefendinin 'buyurdukları hu
sus doğrudur. Burada bu işin halledildiği kana
atindeyim. Binaenaleyh, maddenin olduğu gi
bi 'kabul edilmesini istirham etmekteyim. 

BAŞKAN —• Sayın Aydmer. 

HİDAYET AYDINER (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — Efendim, benim noktainazarımla ar
kadaşımın noktainazarı arasında tearuz yok. 
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Ben husumet noktasından reddolunur diyorum. 
Bakanlık hepsi Hazinei Devlete ımuzaf olarak, 
hangi bakanlık olursa olsun neticesi Hazineye 
raci olur. Eski hukukta iki Hazine vardı, birisi 
Hazinei Maliye, diğeri de Hazinei Hassa, Güm
rük Bakanlığı da mahkûm olsa hazinenin cebin
den çıkacaktır, Maliye Vekâleti de mahkûm ol
sa, Nafıa Vekâleti de mahkûm olsa hepsi de, 
Hazineden, Maliye Vekâletinden çıkacak olan 
paradır. Arkadaşımız diyor ki, 74 ncü madde 
Hidayet Aydıner'in maksadını temin etmiştir. 
Etmemiştir. Neden etmemiştir'? Çünkü orada 
bu işin tetkik edileceğini söylüyor. Ben diyo
rum ki, takaddümen tetkik etsin. Fakat netice
de yanlış husumet tevcih edildiği anlaşılırsa 
dâvayı reddedip yeniden dâva açmak külfetini 
ortadan kaldırsın, tebligatı ikmal ve ıslah etsin 
diyorum. Arada biribirine mâni vaziyet yok
tur. Orada tetkikatm tadilidir. Ben tetki'katı 
tadil edilmeiSİn demiyorum. Tadil edilsin. Ama, 
neticede böyle bir husumet yanlışlığı varsa 'dâ
va reddedilmesin, hasım olan bakanlık tasrih 
edilerek dâva yürüsün. Yani çatal iyi olmasın 
bir dâva iki olmasın. Bir dâva ile halledilsin 
diyorum. Binaenaleyh, teklifimin ka'bulünü ri
ca ederim. Madem ki, esasa iştirak ediyorlar 
ve 'bir ıstırap mevzuu olduğunu kabul ediyorlar, 
kendilerinin noktainazarı da 74 ncü maddede 
olduğu gibi bu iş tekaddümen tetkik edilsin. 
Fakat takaddümen tetkik neticesinde yanlış 
husumet tevcih edildiği anlaşılırsa dâva reddo-
lunup bir takını merasim ve muamelelere mahal 
kalmadan husumet noktası tashih edilerek, tek 
dâva olarak görülsün, ricam budur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz isti-
yen? Yok. önergeyi okutuyorum. (Komisyon 
ne diyor sesleri) Önerge okunduktan sonra Ko
misyona soracağım efendim. 

Başkanlığa 

77 nci madde sonuna aşağıdaki hükmün 
ilâvesini arz ve teklif ederim. 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Hidayet Aydıner 

«Kurul, bir bakanlık yerine, başka bir ba
kanlığın hasım gösterildiği kanısına varırsa; 
davacının hasım olacak 'bakanlığa yeniden teb
ligat yaptırmasına karar verir ve keyfiyeti ken
disine tebliğ eder.» 
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BAŞKAN — Komisyon. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ EŞREF 

AYHAN (Ordu) — Efendim, Hidayet Aydıner 
Beyefendinin tekliflerinin bu maddeyle alâkası 
mevcut değildir. Eğer bunu kabul edecek olur
sak, o zaman kabul ettiğimiz 74 ncü maddenin 
mânası kalmamaktadır. Bu bakımdan şimdiye 
kadar tatbikat da böyle idi, bundan sonrada 
böyle devam etmek mecburiyeti vardır. Husu
met Maarif Vekaletine müteveccihtir. Husu
met noktasında dâva reddedilmiyecek buna kar
şı Maliye Vekâleti dâvayı tekabbül edecek. 
Bunu hukuk usulü bakımından kabul etmeye im
kân yoktur. Ali yerine Mehmet'in dâvada ha
sım olarak gösterilmesi mümkün değildir. Kal
dı ki, bu daha önce kabul edilen, 74 ve 75 nci 
maddelerde de buna ait hükümler vaz'edilmiş 
bulunmaktadır. 

Kâmil Bey arkadaşımızın temennilerine ge
lince, onlar da 6 nci bölümde 105 nci maddeden 
itibaren olan maddelerde gösterilmiş bulunmak
tadır. Sizin temennileriniz 6 nci bölümde vazı-
han belirtilmiştir... 

BAŞKAN — Sayın Üren. 
SELAMİ ÜREN (Tekirdağ) — Muhterem 

arkadaşlarım, Sayın Hidayet Aydıner arkadaşı
mızın teklifinin aleyhincleyim. Çünkü husumet, 
dâva açılma esnasında düşünülmesi gereken bir 
noktadır. Bugün Hukuk Usulü Muhakemeleri 
Kanununun tatbikatında temyiz içtihatlarına 
takaddüm eden bir husus vardır ki, husumet 
noktasından yanlış açılan bir dâva mutlak su
rette redde mahkûmdur. Vatandaş ve onun ten-
sibettiği vekilleri, dâvayı açarken mutlak su
rette hasım göstermek suretiyle kendi hakkını 
aramak zorundadır. Her şeyi kanunen halletme
ye vatandaş lehine bu şekilde kanunu karma 
karışık bir hale getirmeye hakkımız yoktur. Va
tandaşın bilhassa üzerinde durması, buna dikkat 
etmesi icabeder. Binaenaleyh, umumi hüküm
dür. Umumi hükümde istisna, burada vaz'edi-
lemez. Binaenaleyh, takririn reddi şeklinde 
reylerinizi kullanmanızı istirham ederim. 

BAŞKAN — Madde hakkında tekrar söz is-
tiyen... Yok. Takriri tekrar okutup oylarınıza 
arz edeceğim efendim. 

(Hidayet Aydıner'in takriri tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Önergenin nazarı itibara alınıp 

alınmamasını oylarınıza arz edeceğim. Nazarı 
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itibara alınmasını kabul edenler?... Kabul etmi-
yenler?... Kabul edilmemiştir, efendim. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler?... Etmiyenler?... Kabul edilmiştir efen
dim. 

Duruşma 
MADDE 78. — Dâva daireleri ile Dâva Da

ireleri Kurulunda inceleme evrak üzerinde yapı
lır. 

iptal dâvalarında ve miktarı beşbin lirayı 
aşan vergi, resim, hare, para cezası, gecikme zam
ları ve tam yargı dâvalarında, taraflardan biri
nin isteği üzerine duruşma yapılır. 

Dâva daireleri ile Dâva Daireleri Kurulu yu-
karıki kayıtlarla bağlı olmaksızın duruşma yapıl
masına kendiliğinden de karar verebilir, 

Davetiyeler duruşma gününden en az bir ay 
önce taraflara gönderilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde buyurun Hida
yet Aydmer. 

HÎDAYET AYDINER (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — Bu maddenin son fıkrası yanlış bir hük
mü muhtevidir. Diyor ki, «Davetiyeler duruş
ma gününden enaz bir ay önce taraflara gönderi
lir.» Efendim Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanu
nunda «Davetiyeler en az iki gün evvel tebliğ 
edilmek lâzımdır.» diye kayıt vardır ama gön
dermek için bir kayıt koymak lüzumsuzdur ve 
yanlıştır. Niçin yanlıştır? Efendim, geçenlerde 
3 ncü dairede bir hâdiseye şahidoldum: Murafaa 
günleri işler çoğalmış (10 gün) sonra yeniden mu
rafaa günü tâyin ettiler ve tebliğ ettiler, duruş
ma da yapıldı ve işler karara bağlandı. Şimdi, 
bu maddenin şu son fıkrası bu şekilde kaldıkça, 
işi uzatacak. Vaktimiz vaziyetimiz müsait. Daha 
çabuk iş görebileceğiz ama biz davetiyeyi behema-
hal bir ay evvel göndereceğiz, sizin murafaanızı 
ancak 1,5 ay sonra yapabileceğiz, diye mecbur 
ediyor buna. 

Yalnız Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu
na göre, müddei aleyhin yani davetiye alanın 
sıkıntıya uğratılmaması için bu hususta bir sara
hat lâzım, yani iki gün evvelden davetiye ile teb
liğ edilmesi lâzımgelir. Şimdi bu davetiyenin 
tebliğini şart koymuyor. Eğer, ona dair de bir 
hüküm koysa idi doğru olurdu. Davetiyenin na
sıl ve kaç gün evvel tebliğ edileceğine dair bir 
hüküm yok. Fakat bir ay evvel göndereceksin 
diyor. Efendiler, elhamdülillah bu noktada te- -
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kâmülümüz vardır. Nâçiz bir arkadaşınız olarak 
adlî tebligatın ve Şûrayı Devletteki tebligatın 
postaya tevziini maakkıbı olanlardan birisiyim. 
Bunun için mütaaddit neşriyat yaptım, işte de
min arz ettiğim misâlde olduğu gibi 10 gün son
ra, Türkiye'nin her. tarafına 15 gün içinde teb
ligat tekemmül edebilir. Hattâ Ankara dâhilin
de de bu iş bir hafta içinde tekemmül edebilir. 
O halde niye mahkemeye icbar ediyorsun? Sen 
bir ay evvel tebligatı göndereceksin. Tebligat 
bir ay evvelden gönderilmezse, 15 gün içinde ya
pacağın duruşmayı, bir buçuk ay sonraya, iki ay 
sonraya koymak mecburiyeti hâsıl olacaktır. Biz 
işleri kolaylaştıracağız, çabuklaştıracağız derken, 
bu son yani «bir ay içinde gönderilir.» cümlesi, 
işi uzatmaktadır ve beyhude engellemektedir. Za
ten bunun için hüküm koymaya bile lüzum yok
tur. Çünkü Danıştay kendi kâtibine «davetiye
leri biriktirme oğlum» diye tenbih ediyorken, bu
nun bir kanun olarak buraya getirilmesine hay
ret ediyorum ben. Ne mecburiyet vardır? Da
nıştay Daire Başkanının sözü geçmiyor mu kâti
bine. Davetiyeyi murafaa gününe yetişecek ka-

. dar daha erken yaz diyemez mi?. Emri nafiz de-
ğilmidir ki, kanuna sarahat koyuyor da, dave
tiyelerin bir ay evvel gönderilmesi lâzımdır di
yor? Binaenaleyh, bu hüküm yanlıştır. Ben de 
iki teklif rica ediyorum. Birisi bu «bir ay» ke
limesinin tamamen kaldırılmasını istiyorum. 
Eğer buna iştirak buyurulmazsa, hiç olmazsa za
rarını azaltmak için 15 güne indirilsin. Kademeli 
olarak birinci teklifim, yani «bir ay» kelimesi
nin kaldırılması kabul buyurulmazsa, bu müdde
tin 15 güne indirilmesi teklifinin, kabulünü rica 
ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Coşkunoğlu. 

KÂMÎL COŞKUNOĞLU (Uşak) — Efen
dim, bendenizin bahseceğim hususların Sayın 
Hidayet Aydmer arkadaşımız, bir kısmını ifade 
ettiler. Yalnız, tebligatın, duruşmadan kaç gün 
evvel tebliğ edilip edilmemesi lâzım geldiği hu
susunda Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunun
da olduğu gibi burada bir hüküm yok. Hukuk 
Usulü Muhakemeleri Kanununa atıf da yok. 
(Atıf var sesleri) Atıf varsa diyeceğim yok, 
mesele yok. Binaenaleyh, tebligatın burada şu 
kadar gün evvel, bir ay evvel çıkması şeklinde 
bir kayda lüzum bulunmamakta. Ancak, «du
ruşmadan şu kadar gün evvel tebliğ edilir.» kay-

— 191 — 



O. Senatosu B : 67 
clınm konması icabeder. Tebligat Kanunu bunu ı 
halleder. Ama burada bir sarahetiıı bulunmasın
da fayda mülâhaza ediyorum. Komisyon bunu 
nasıl ifade eder, ne düşünürler, cevap vermelerini 
rica ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Muhittin Kılıç. 
MUHÎTTÎN KILIÇ (Konya) — Muhterem 

arkadaşlar, ben, maddenin, lehinde konuşaca
ğım. Muhterem. Hidayet Aydmer arkadaşımı
zın endişeleri varit değildir. Duruşma, geçen 
maddelerde de belirtildiği gibi ve tatbikattan 
da bilindiği veçhile, davacının talebi ile istenir. 
«Davacı» duruşma istemini havidir» diye ba
şına yazar. Neticeyi talep kısmında talebeder. 
Şimdi bu dâva arzuhali karşı tarafa tebliğ edi
lecek, cevap gelecek, cevaba cevap. Esasen bir 
aylık mehil vardır. Sanki Muhterem Hidayet 
Bey arkadaşımızın ifadelerine göre; bugün dâ
va açılıp da, bir hafta sonra hükme bağlanır 
gibi bir vaziyet yoktur. Eğer öyle olsa, muh
terem arkadaşımızın endişesi yerinde olabilir. 
En az bir ay evvel gönderilmesi kaydı hakka I 
da uygundur, tatbikata da uygundur. Şöyle ki, I 
bir ay evvel gönderilince, tebeliğaıt, muhterem 
arkadaşım diyorlar ki, Devlet Şûrası Başkanı
nın vazifesi değil midir? Daire başkanlarının 
vazifesi değil midir? Vazifesidir başka. Kanun
da vazifeyi tekabbül etmek başka, herkesin 
kendi anlayışına göre vazife duygusu başkadır. 
Bu objektif olsun diye konmuş. Bir ay evvel 
tebligat gidecek, aranacak, köyde mi, şehir de 
mi mecliste mi, yazıhanede mi, bunlar hep iş
tir, oradan oraya gidecek. O bir aylık me
hil zarfında tebligat da yerini bulsun, diye «bir 
ay evevl gönderilir» kaydı isabetle konmuş
tur, tatbikata uygun olarak konmuş. Onun 
için muhterem arkadaşımızın endişesi varit de
ğildir. Muhterem Kâmil Coşkunoğlu arkadaşı
mızın endişesi de varit değildir. Bu hususta 
sarahat olmıyan ahvalda, Hukuk Usulü Muha
kemeleri Kanununun tatbik edileceğine dair | 
âmir hükümler vardır. Bu itibarla tadil tek
lifleri yerinde değildir kanaatindeyim. Saygı
larımla. 

BAŞKAN — Sayın Ömer Lûtfi Bozcalı. 
ÖMER LÛTPl BOZCALI (İzmir) — Muh

terem arkadaşlar, Muhiddin Bey arkadaşım 
izah ettiler. Buradaki, «en az bir ay Önce ta
raflara gönderilir» fıkrası hakikaten çok ye- j 
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rinde olarak konmuş bulunmaktadır. Bundan 
maksat taraflara tebligatın bir an önce gidebil
mesi ve tebligatı alan asil veya asi] vekil tu-
tacaksa, bunun hazırlıklarını yapacak, ve du
ruşma gününde de bulunması temin edilmiş 
olacak. Eğer bu hüküm konulmamış olsa idi, 
duruşma gününden bir veya, iki gün, evvel 
kendisine tebligatın yapılmış olması halleri de 
vâki olacaktır ki; bu durum karşısında tebligatı 
alan kimsenin gününde duruşmada bulunması 
dahi imkânsız olurdu. Bu bakımdan bu fıkranın 
çıkarılması ve maddenin aynen kalbulünün ye
rinde olacağı kanaatindeyim. Keyfiyet bundan 
ibarettir. Maddenin bu şekilde kabulü yolunda 
oylarınızı kullanmanızı istirham ediyorum. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN —• Sayın Aydmer ,buyurunuz. 
HİDAYET AYDINER (Cumhurbaşkanınca 

S. Ü.) — Efendim, davetiye tebliği mekaniz
ması şu şekilde cereyan eder : Bir kere evrak 
tekemmül eder. Kanun sözcüsünden geçer, he
yete verilir, heyet duruşmaya tâbi olduğuna 
karar verirse; duruşmaya tabi işler gün tâyini 
için Reisin tetkikine tabi tutulur. Murafaaya 
tâbi olan işler bir birikinti yapar, ondan 
sonra da şu gün müsaittir, diye Reis tensibe-
der tebligat yapılacak. t Farz edelim ki, Reis, 
19 Temmuzda duruşmaları yapalım, işleri biti
relim diye karar verdi. Bunlar da 20 Haziran
da oldu. Bu madde bunu engelliyor, diyor ki, 
sen, tebligatı bir ay evevl göndermek mecbu-
riyetindesin. Artık tebligatın gönderilmesinden 
itibaren 29 gün kalıyor. 29 gün olduğu için 
murafaalar geri kalır arkadaşlar. Ben ar
kadaşımın bu husustaki noktai nazarına hayret 
ettim. Danışty 8 ncü Dairesinin 963 e 1046 nu
maralı dosyası 20 gün sonra, 15 gün sonra 
çıkarılan bir davetiye ile duruşması yapılmış 
ve karara bağlanmıştır. Niçin bu bir ay bek
lesin? Tebligat kendisine yapılmıştır. Türki
ye'nin en ücra noktasında dahi tebligat 15 
gün içinde tekemmül edebilir. Niçin işler geri 
kalsın, 30 gün beklesin de işi 1,5 ay önce teb
liğ edelim. 

MUHİTTİN KILIÇ (Konya) — Vekil tu
tacağım derse, vekil gelip?... 

HİDAYET AYDINER (Devamla) — Onun 
cevabını daha evvel bir arkadaşım verdi, dâ-
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vaya başlıyan adam zaten vekilini tutar. Ce
vaplar esnasında duruşma yapılır. Ben diyorum 
ki, tebligat, için 15 gün evvel diyebilirsiniz 
ama göndermek için müddet tâyini yanlış
tır. Binaenaleyh, kabul buyurunuz, aksi tak
dirde bu, işleri uzatacaktır. Hiç olmazsa onbeş 
güno indirelim. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka söz is-
tdyen yok. önergeleri okutuyorum. 

Başkanlığa 
78 nei maddenin son fıkrasının kaldırılma

sını arz ve teklif ediyorum. 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Hidayet Aydmer 

Başkanlığa 
78 nci maddenin son fıkrasındaki bir aylık 

müdettin 'onibeş gün olarak değiştirilmesini arz 
ve teklif ederim. 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Hidayet Aydmer 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dimi 

'GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FARUK 
IŞIK (Van) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet 1 
DEVLET BAKANI NÜVİT YETKİN (Ma

latya) — Katılmıyoruz. 
Hükümet iştirak etmiyor, komisyon iştirak 

etmiyor, önergeyi tekrar okutup oylarınıza 
sunacağım. 

(Hidayet Aydmer'in 1 nci önergesi tekrar 
okundu.) 

BAŞKAN — önergenin nazarı itibara alın
masını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

(Hidayet Aydmer'in 2 nci önergesi tekrar 
okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon, Hükümet iştirak et
miyor. 

önergenin nazara alınmasını oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmemiştir. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir, efen
dim. 

Duruşmalara ilişkin esaslar 
MADDE 79. — Duruşmalar açık olarak yapı

lır. 
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Genel ahlâkın veya kamu'güvenliğinin kesin 

olarak gerekli kıldığı hallerde, görevli daire 
veya kurul kararı ile, duruşşmanın bir kısmı ve
ya tamamı gizli olarak yapılır. 

Duruşmada, ancak tarafların dilekçe ve sa
vunmalarında ileri sürdükleri sebep ve deliller 
tartışılır. 

Duruşmalarda taraflara ikişer defa söz veri
lir. Taraflardan yalnız biri gelirse onun açık
lamaları dinlenir; hiçbiri gelmezse duruşma 
açılmaz, inceleme evrak üzerinde yapılır. 

Duruşmalarda kanunsözcüsünün bulunması 
şarttır. Taraflar dinlendikten sonra kanunsözcüsü 
düşüncesini bildirir ve duruşmaya son verilir. 

Duruşmaları başkan yönetir ve disiplini sağ
lar. 

MUHİTTİN KILIÇ (Konya) — Bir hususu 
öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
MUHİTTİN KILIÇ (Konya) — Efendim, 

bizim bildiğimiz ve tatbikatta; kanun sözcüsü dâ
vanın belli olmasından sonra çok kısa olmak üze
re taraflara söz verebilecektir. Şimdi burada bu 
imkân kalkıyor. Yani bütün hukuk kurallarında, 
hak sahibi, maznun son söz hakkına sahiptir. Bu 
hususta bir izahat rica ediyorum. 

BAŞKAN — Komisyonun mütalâası nedir 
efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FARUK 
IŞIK (Van) — Kanun sözcüsü, savcı durumun
da olmadığı için, bugünkü tatbikatta böyle devam 
ettiğine göre maddenin bu şekilde kalması yerin
dedir. 

BAŞKAN — Tatmin oldunuz mu, efendim? 
MUHİTTİN KILIÇ (Konya) — Hayır, tat

min olmadım efendim. 
KÂMİL COŞKUNOĞLU (Uşak) — Söz isti

yorum. 
BAŞKAN —• Buyurunuz Saym Coşkunoğlu. 
KÂMİL COŞKUNOĞLU (Uşak) — Efendim 

Saym Muhittin Kılıç arkadaşımızın komisyondan 
sormuş olduğu sual yerindedir. Tatbikat bugün 
şu şekildedir. Taraflara söz verilir. Kanun sözcü
sü mütalâaasmı beyan eder ve duruşma bitmiş
tir, denir. Filhakika kanun sözcüsü savcı duru
munda değildir, diyorlar, ama, nev'i şahsına mün
hasır olarak kanun sözcüsü de bir nevi savcı du
rumundadır. Bu fiiliyatta görülmüştür. Halen 
tatbik edilen usul de budur. 
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Kanun sözcüsü, tarafların dermeyan etmedik

ler her hangi bir hususu mütalâatan dermeyan 
eder. Ama, o dermeyan edilen mütalâa hâdiseye 
uyar mı, uymaz mı ve bu hususta noktai nazarla
rını taraflar söylememiştir. Binaenaleyh, gayet 
kısa olmak şartiyle kanun teklifi görüşülürken 
Millet Meclisinde ve Senatoda son söz millet ve-
kilinindir, mahkemede de son söz dâvâlınındır. 
Ceza işlerinde son söz sanığındır. Burada da son 
söz yine tarafların olur. Kanun sözcüsü müta
lâasını dermeyan etti hâdiseye uymıyan bir mütâ
lâa ileri sürdü. Hâdiseye uymıyan bir hükümden 
bahsetti. Bunun izahını yapmaları icabeder. Ga
yet haklı bir sual sordu Bayın Kılıç arkadaşımız. 
Binaenaleyh son sözün mutlaka davacı veyahut 
taraflara kısaca verilmesi lâzımgeldiğinin madde
ye derci lâzımgelir. Bugünkü tatbikat da bu ba
kımdan doğru değildir. Mâruzâtım budur. Bir 
önerge takdim ederiz, kabul etmezlerse. 

BAŞKAN •—• Komisyon iştirak ediyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ EŞREF 

AYHAN (Ordu) — İştirak etmiyoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon iştirak etmiyor, tak
ririnizi bekliyorum efendim. 

HİDAYET AYDINER (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — Söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 

HİDAYET AYDINER (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — Efendim arkadaşlarımızın noktai naza
rı ve teklifleri gayet doğrudur. Çünkü dâva açıl
dığı zaman hasmın ne söyliveceği bellidir. Ama, 
kanunsözcüsünün ne söyliyeceği benim meçlmlüm-
dür. Kanunsözeüsü söz söyledikten sonra ben gık 
demeden, hiçbir kelime söylemeden karar verilir
se, ben kanunsözcüsünün muhtemelen düşebilece
ği hataya karşı, hattâ maddi hatalar da olabilir, 
buna karşı ben murafaa hakkından tamamen mah
rum edilirim. Ve bu benim de daima dikkat na
zarımı celbeden bir husustur. Arkadaşıma teşek
kür ederim. Lütfen Heyeti Muhterem en iz bunu 
kabul buyursunlar. Çünkü, kaırunsözcüsünün ne 
söyliyeceği meçhuldür. Meçhul olarak müdafaa 
imkânı verilmiyor münferit olarak karar çıkmış 
oluyor Kabulünü rica ederim 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ EŞREF 
AYHAN (Ordu) — Komisyon olarak iştirak edi
yoruz efendim 

BAŞKAN — Peki efendim; takriri okutuyo
rum. 

30 . 4 .1964 O : 2 
Senato Başkanlığına 

799 ncu maddenin kanunsözcüsünden sonra 
taraflara kısa bir izahat imkânı verecek tarzda 
kaleme alınması için komisyona iadesini arz ve 
teklif ederim. 

Konya 
Muhittin Kılıç 

BAŞKAN — Komisyon istiyor mu efendim? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ EŞREF 

AYHAN (Ordu) — Evet Efendim. 
BAŞKAN — Maddeyi komisyona iade ediyo

ruz efendim. 

Duruşmalı işlerde kanunsözciilerinin istekleri 
MADDE 80. — Duruşmalı işlerde, kanunsöz-

cüleri, keşif, bilirkişi incelemesi veya delil tesbiti 
yapılmasını yahut işlem dosyasının getirilmesini 
istedikleri takdirde, bu istekleri görevli daire ve
ya kurul tarafından kabul edilmezse, işin esası 
hakkında ayrıca yazılı olarak düşünce bildirir
ler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Duruşmalı işlerde karar verilmesi 
MADDE 83. — Duruşmanın yapılmasından 

itibaren onbeş gün içinde karar verilmesi lâzım
dır. Ara kararı verilen hallerde de bu kararın 
yerine getirilmesi üzerine dosyalar öncelikle in
celenir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Buyurunuz Sayın Tuna, , 

AHMET NÜSRET TUNA (Kastamonu) — 
Muhterem arkadaşlar, bu 81 nci madde tatbikatta 
hakikaten istenilen gayenin husul bulmasına se-
bebolan maddelerden birisidir. Yüksek malûmu
nuz olduğu veçhile taraflar dertlerini anlatmak, 
izah etmek için avukat tutarlar, emek sarf eder
ler, murafaaya gider şu Devlet Şûrasının işleri
ni nazarı itibara aldığımız takdirde murafaadan 
itibaren 15 gün içerisinde karara bağlanabileceği 
kabul edilmiştir. Halbuki, hemen murafaadan 
sonra karar verilmediği takdirde artık anlatılan 
mevzulardan heyet üzerinde kalan tesir aşağı yu
karı zail olmuştur. Bundan sonra bir karar veri
lecektir. Murafaalarda beklenen gaye bu suretle 
husul bulmaktadır. Temyiz Mahkemesi Teşkilât 
Kanununda, murafaanın yapıldığı gün karar ve
rilmesi hususunda bir hüküm değişikliğini duy-
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maktayız. Ve hakikaten şu murafaaya hakiki kıy
met veren daireler, öğleden evvel murafaasını 
yapmakta, öğleden sonra da bunun kararını ver
mektedir. Fakat on, onbeş gün kadar araya bir 
zaman girdiği murafaadan beklenen gaye hâsıl ol
mamaktadır. Bu bir vakıadır. Bunca emek veril
mektedir, zahmet ihtiyar edilmektedir, masraf 
yapılmaktadır. Fakat şu dâvamı izah ettim, heyet 
de buna muttali oldu, şeklindeki bu faydadan is
tifade etmek mümkün olmamaktadır. Netice itiba
riyle şunu arz etmek istiyorum. Hakikaten o gün 
karar verilemiyecek halde olur, bunu da kabul et
mek lâzım. O gün karar verilemez. Yalnız, şu 
maddeye şöyle bir vuzuh vermek istiyorum. 
«Murafaa yapılır yapılmaz karar verilir. Zaruret 
olan hallerde 15 gün geçmemek şartiyle gecikti
rebilir», şeklinde buraya böyle bir hüküm koyar
sak, murafaanın akabinde karar verme zarureti
ni murafaayı dinliyen heyet, kabul etme ve buna 
riayet etme lüzumunu hisseder. Ben şahsan bu 
murafaa babında söylenen sözler söylendikten 
sonra, dosyanın bir yere itilmesinden ve aylar geç
tikten sonra karar verilmesinden müşteki olan bir 
arkadaşınızım. Bunun bu şekilde tashihine, komis
yonun da şu teklifimize iltifat göstermesini istir
ham etmekteyiz. Mâruzâtım bu. Yani zaruret 
olan ahvalde 15 günü geçmemek üzere karar vere
bilsin. Fakat zaruret olmıyan hallerde; murafaa
nın yapıldığı gün bütün işlerin sıcağı sıcağına 
heyet keyfiyete hâkim olduğu anda karar verme
ye mecbur olsun. Takririmin mahiyeti budur, is
tirhamım da budur. 

BAŞKAN — Buyurun Komisyon. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ EŞREF 
AYHAN (Ordu) — Efendim, Nusret Tuna arka
daşımızın endişesine mahal yoktur. Bugün tat
bikatta aslında duruşma yapıldıktan sonra karar 
verilmektedir. Bu madde de tedvin edilirken İm 
hedef gözetilmiştir. Duruşmadan sonra hemen ka
rar verilecektir. Ancak, bâzı hallerde duruşma 
sırasında öne sürülen iddialar karşısında, dosya
ların yeniden tetkiki icabedebilir. Bu hallerde 
âzami 15 gün içinde Danıştayda karar verilebilir 
diye onbeş gün içinde Danıştay karar verebilsin 
diye bu made getirilmiştir. Yani Danıştay iki ay, 
üç ay bu kararı tehir etmesin, âzami onbeş gün 
içinde karar versin diye getirilmiştir. Yoksa bu
günkü tatbikatta bundan sonraki tatbikatta du-
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ruşma yapıldıktan sonra karar versin diyedir. Ar
kadaşımızın endişelerine hiçbir mahal yoktur. 

NUSRET TUNA (Kastamonu) — Benimki 
de bunu teyidediyor. 

BAŞKAN — Başka söz istiyenf Yok. Bir tak
rir vardır okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
81 nci maddenin birinci cümlesinin; «duruş

manın yapılmasından itibaren hemen karar veril
mesi lâzımdır. Zaruret olan hallerde âzami (15) 
gün geciktirilmesi mümkündür.» şeklinde tadilini 
arz ve teklif ederim. 

Kastamonu 
Nusret Tuna 

BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor mu? 
GEÇÎCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ EŞREF 

AYHAN (Ordu) — İştirak ediyoruz, efendim. 
BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor, iştirak 

ettiklieri için madde komisyona iade edildi. 

Dosya dışında inceleme 
MADDE 82. — Dâva daireleri veya Dâva 

Daireleri Kurulu, baikmakta oldukları dâvala
ra ait her çeşit incelemeleri kendiliklerinden 
yapabilecekleri gibi, tâyin edecekleri «süre için
de, lüzum .gördükleri evrakın gönderilmesini 
ve her türlü bilgilerin verilmesini taraflardan 
ve ilgili diğer yerlerden istiyebilirler. Bu hu
sustaki (kararların, ilgililence, süresi içinde ye
rine 'g-etiril'ımesi mecburidir. Haklı sebeplerin 
•bulunması halinde bu süre, bir defaya mahsus 
olmak üzere uzatılabilir. 

Taraflardan biri ara kararının icaplarını 
yerine getirmediği takdirde bunun verilecek 
karar üzerindeki etkisi görevli daire veya ku
rulca -önceden takdir edilir, .ara 'karanında bu 
husus ayrıca belirtilir. 

Ancak, istenen bilgi ve belgeler Türkiye 
Cumîhuriyetinin güvenliğinle ve yüksek menfa
atlerine veya Türkiye Cumhuriyetinin güven
liği ve yüksek menfaatleri ile birlikte yabancı 
devletlere de ili'şikin ise, ilgili makam, gerekçe-
ısini bildirmek suretiyle, -söz konusu, bilgi ve 
b elg el e ri ve rmiy e b ili r. 

MUHİTTİN KILIÇ (Konya) — Bir'soru so
rabilir /miyim efendim? 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
MUHİTTİN KILIÇ (Konya) — Bu vson fık

rada ilgili makam nedir? İlgili makam Bakan-; 
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İrk mı, ıBa§baikanlık .mı, Hariciye Vekâletinin 
falanca umum müdürlüğü müdür? Bilinmez. 
Burada bir sarahat yoktur. İz attırın rica ediyio-
i'unı. 

(BAŞKAN — Komisyonun bu husustaki mu
ta! âaısı nedir? 

itlEÇİCÎ KOMtlSYON SÖZCÜSÜ EŞREF 
A YİİJAN (Ordu) — Belgeyi elinde tutan Bakan
lık t ir efendim. 

MUHİTTİN KILIÇ (Konya) — Bunun dü
zeltilmesini rica ediyorum efendim. 

iGEÇÎOİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ EŞREF 
AYHAN (Ordu) — Efendim, 'her zaıman Bakan
lık iolmıyabilir. Valilikler de olabilir. 

MUHİTTİN KILIÇ! (Konya) — Söz istiyo
rum efendim. 

ıBAŞKAN — Buyurun. 
MUHİTTİN KILIÇ (Konya) — Muhterem 

arkadaşlarım, söz almıyacaktııu. Ben kendi 
noktainazarımı şahsan kuvvetli gördüğüm ve 
bâzı mütalâalar işittiğim için söz aldım, özür 
dilerim. «'Dosya dışında inceleme» başlıklı 'bu 
maddede, şöyle bil'gi alır, -böyle bilgi alır, diye 
güzelce yakılmış. 

«Ancak istenen bilgi ve belgeler, Türkiye 
Cum'hui'iyetinin güvenliğine ve yüksek menfa
atlerine veya Türkiye Cuımlhuriyctinin güven
liği ve yüksek menfaatleri ile birlikte yabancı 
devletlere de ilişkin ise.» balhis konusu ise, eve i, 
Kam Varisini dâva ettim ben, şu evrakı isti
yorum, hayır efendini, buranın millî güven
liği Türk Devletinin bilmem nesi, vermiyo
rum vesikayı, diyebilecek, burada komisyonun 
verdiği izahata göre. Olur mu böyle şey arka
daşlar? Kaymakam diyor ; Muhterem Bakanı
mız da telâffuz buyurdu, kaymakam da siÖy-
liyecek efendim, şöyle olduğundan., böyle ol
duğundan, atfınızı istirham ederim, burada
ki kürtç'ülük cereyanları şöyle millî güvenli
ği sarstığından o, kaynı akamın kendi kafasın
daki 'millî güvenlik; -o, Türk Milletinin millî gü
venliği değildir. Onu ancak Dahiliye Vekâleti 
takdir eder, bu güvenliği sarsar .mı, sarsmaz 
•inı, hangi Devletle ilişkin bir millî menfaate 
halel verir, onu Hariciye Vekâleti takdir eder. 
ıBıı arz ettiğim ışekildekini ise Dahiliye takdir 
eder. Yüksek Senatonun affına sığınarak söy
lüyorum, her hangi bir kaymakam, her ha.n-
.gi bir vali hele böyle ben Şûrayı Devlet kara
rını tanımıyorum deyip yırtıp yırtıp da masa-
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'STimı üzerine atan vali görülmemiş midir? Tat
bikatta yok mu bunlar? işte o vali diyecek k i ; 
işte 'efendim, millî güvenlik falan, ben bu ve
sikayı veremem. Böyle şey olmaz arkadaşlar, 
bunu ancak Bakan takdir eder. Hattâ bana 
kalıma Başbakan talkdir etmelidir. Çünkü bir 
hak ınevzuubahis. Onun için verdiğim takririn 
kabulünü rica ederim. 

EMİN AÇAR (Manisa) — Söz istiyorum 
efendim. 

iBAŞKAN — Buyurun. 
EMİN AÇAR (Manisa) — Muhterem ar

kadaşlarım, ben de bir tek noktaya temas et
mek istiyorum. O da 'her hangi bir mevzuu 
üzerinde millî emniyetten de bir vesika istenc-
Ibilir. Bu takdirde bu teşkilât Başbakanlığa 
bağlıdır. Eğer sadece «ilgili bakandan» dleni-
lirse, nakıs olur kanaatindeyim. Onun için 
«ilgili bakan veya Başbakan» kelimesinin -ek
lenmesini de istirham 'ediyorum. Hürmietle-
rimle. 

'BAŞKAN — Başka söz istiyen ? Buyurum 
Sayın Okyayuz. 

ÖAVİT TEVFÎK OKYAYUZ (İçel) — Sa
yın 'Başkan, aziz arkadaşlarım; bendeniz arka
daşlarımın kanaatlerine iştirak tetmiyoruım. 
Bir defa umumi tabir ve terim 'olarak m akam 
ifade 'vte beyanı içerMnde Başbakan da var
dır, bakan da vardır, dalha aşağısı da vardır. 
İl. idarem 'Kanunu valilere Devleti teımsil .et
mek hakkı vermiştir. Kaymakamlara değil. 
Kaymakam Hükümet temsilcisidir ama Devlet 
temsilcisi değildir. O itibarla bu isjtikamlet-
teki tefsir ve tatbikat bakımımdan da bence 
'mütalâada bir hata olduğu zannındayım.. Bu 
sebeple bu 'hükmün muhafazasında hiçbir (hu
kukî mahzur olmadığı mütalâasındayım. Ay
rıca, haklı sebepler bulunması Ih alinde süre 
uzatılması bahsinde koımisyonumuzun 'getirdiği 
değişikliği de çok yerinde buluyorum. Çünkü. 
bil/hassa malî mevzularda büyük problemler 
ve karışık Ihükümler içinde hâdisenin tam ve 
isabetli şekilde tâyin, tesbit 've tavzülhi için 
böyle bir ihtiyacJolabilir. Bu bakımdan mad
denin aynen muihafaza edilmesinde isabet var
dır. Bu istikamette karar vermenizi arz ve 
istirlham 'ödlerimi. 

BAŞKAN — Komisyon. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ EŞREF 

AYHAN (Ordu) — Efendim, komisyon ola-
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rak sadece 'bir noktaya temas etmeyi faydalı 
görüyoruz. Daha önce kabul edilen 57 ııci 
madde 'vardır. 57 nci maddenin son "fıkrasında 
virgülüne kadar aynı 'kelimeleri kabul etti He
yetiniz. Şimdi 'burada bunu değiştirirsek ara
da muvazene 'hâsıl 'olmaz. 57 nci maddenin 
son fıkrasının da değiştirilmesi icabeder o za
man. Bunu arz etmek işitiyorum. (Onu da de
ğiştiririz, stesleri) 

BAŞKAN •— Efendim madde üzerinde baş
ka söz istiyen yok. önergeyi okutuyorum. 

'Senato Başkanlığına 
82 nci maddenin son fıkrasındaki .«ilgili 

makam» kelimelerinin «Başlbakan veya ilgili 
bakan» olarak düzeltilmesini arz ve teklif ede
rim . 

Konya 
Mulhijttin Kıluç 

'BAŞKAN — Komisyon? İştirak etmiyor, 
Hükümet? 'İştirak etmiyor, önergenin nazarı 
itibara alınıp alınmam asını oylarınıza arz edi
yorum. Nazarı itibara alınmasını kaibui eden
ler... Eitmiyenler... Kalbul edilmiştir, 

Maddeyi geri alacak mısınız efendimi? 
Düzeltmek için almak istemiyor musunuz? 

Kabul iedildi. Mecbursunuz geri almaya. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ EŞREF 

AYHAN (Ordu) — Almıyoruz efendim. 
BAŞKAN — O nakle maddeyi (usulen geri-

vermek lâzımı, sesleri) oylarınıza bu şekliyle... 
(57 nci .madde ne oldu komisyona geriverilsin 
sesleri) 

ÂMİL ABTUS (Oumhur!ba,şkanmca 'S. Ü.) — 
57 nci maddeyi de geri almak lâzımdır. 

BAŞKAN — Efendim, kabul edilen önierige ile 
birlikte «ilgili makam»' kelimesinin yerine «Baş
bakan veya ilgili Ibakan» ilâve edilecektir. Şimdi 
maddeyi 'bu şekildeki değişikliği ile birlikte 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... 'Madde 'bu şekilde kabul edilmiştir'. 

Açık oylarınıza arz 'edilecektir. 

Sonradan ibraz .olunan evrak ve helgeler 
MADDE 8'3. — Dilekçeler ve savunmalarla 

birlikte verilnıiyen müs'bit evrak ve (belgeler, 
bunların vaktinde ibraz edilmelerine imkân 
bulun/madığma daire veya kurulca kanaat ge
tirilirce, kalbul ve diğer tarafa itelıliğ edilir. 
Bu evrak ve belgeler duruşmada ibraz edilir 
ve diğer taraf, öevaibını Ihemen verebileceğini 

'beyan eder veya cevap vermeye lüzum görmez
se, ayrıca tebliğ yapılmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. Maddeyi 'oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmliyenler... Kaibui edilmiştir. 

Dosyaların incelenmesi 
MADDE 84. — Dâva daireleri ile Dâva 

Daireleri 'Kurulunda, raportörün açıklamaları 
dinlendikten 've kanunsözcüsiünün yazılı dü
şüncesi -okunduktan s'onra işin görüşülmesine 
geçilir. Konıuların aydınlandığına dair veya 
kurul karar verince, ım/eseleler sırası ile nya 
konulur .ve karara (bağlanır. 

Göreve ve yargılaıma usullerine ilişkin ;me-
selelerde azlıkta kalanlar işin esası hakkında 
oylarını kullanırlar. Azlıkta kalanlar ve mu
halefet sehepleri, kararların altına yazılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza iSunuiyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

'Temyiz dâvalarının ine elenmesi 
MADDE 85. — Dâva daireleri ve Dâva. 

Daireleri Kurala, ıfemyiz yolu ile inceledikleri 
kararları (bozdukları takdirde, iış 'bozma kararı 
dairesinde kararı bozulan idari yar'gı mercii 
ıtarafındna incelenir. Ancak, dâva daireleri 
Ve Dâva Daireleri Kurulu, dâva evrakının ve' 
lüzumu halinde getirilecek dosyanın incelenme
sinden maddi vakıalar hakkında edinilen Ibilgi 
yeter 'görülürse veya uyuşmazlık sadece (huku
kî noktalara ilişkin ise, kararı bulmakla bera
ber işin esası hakkında da karar verirler. 

Kararları bozulan idari yar'gı mercilerinin 
ısrar Ulakları yoktur. 

BAŞKAN — Madde 'hakkında «öz istiyen 
varını? Buyurun Sayın Kılıç 

MUHİTTİN KILIÇ (Konya) — Muhterem 
arkadaşlar; Devlet Şûrası da, Temyiz Mahkemesi 
gibi bir hakkın tam mân asiyle tecellisi için 
her türlü idari, siyasi (baskıdan azade olarak 
karar verMek üzere kurulan müesseselerden
dir. Diğer hususlar için Danıştaym bakltığı 
idari dâvalarda ısrar hakkına lüzum yoktur. 
Çünkü, filânca bakanlığı, filânca vilâyeti dâ
va (ederiz, hüküm alırız. Bu hükme, o idare 
uymaya medburdur. Fakat Temyiz dâvası 
ş'eklindıeM ıkaıraırlaT bu (karardan madudolamaz. 
Yani bu kararı veren bir merci vardır, bir yar
gı organı vardır. Devlet Şûrasının şu veya bu 
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sebeple (bozup da dosyayı iadesinden sonra Ka
naatimce bu dairelere ısrar hakkı verilmelidir. 
Onların direnme 'hakkı bu işlerin tatkikı için 
daha iyi tetkiki için, ibir vesile olabilir. Bizini 
alıştığımız usul de budur. Adlî mahkenıelerin-
deki usul de budur. Temyiz 'mahkemesine gi
der, aidolduğu daire bozar, fakat hâkim benim 
dediğim doğrudur derse ki, bunu kendine gü
venen hâkim yapar, o not alacaksa bu da not 
alsın. Temyiz dâvalarına bidayetten bakacak 
makamlar o şekilde teşekkül etsin. Danıştay 
bozarsa ne yapayım demesin titizlikle kararını 
versin, fikrindeyim. Bu itibarla lütfen bu nok
talarda Komisyonun bendenizi tenvir buyurma
sını rica edeceğim. 

BAŞKAN — Komisyon buyurun. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ EŞREF 

AYHAN (Ordu) —• Efendim, idari yargı merci
lerinin umumi mahkemelerden farkı mevcuttur. 
Bir defa muhatabolan icra, icrai tasarruflarda 
bulunurken, evvelâ âdil hareket etmeye mecbur
dur. Yani birinci baraj mevcuttur, evvelâ bu
rada. îdare, icra her hangi bir icraatta bulu
nurken, tasarrufta bulunurken evvelâ âdil ha
reket edecek, yani mahkemeye iş düşmiyecek, 
evvelâ birinci prensip bu. Birinci prensip bü
tün memurlara âmirlere ve Hükümeti âdil ha
reket etmek mecburiyetinde. Umumi mahkeme 
farkı birinci deracede burada. . 

İkincisi; umumi mahkemelerde hâkimin ıs rai* 
hakkı mevcuttur ama, her hâkim ısrar edeme
mektedir. Çünkü, eğer bozulursa, aleyhine bil
mem şu kadar fena puvan alır, bu da terfiine 
tesir eder. Halbuki burada böyle bir sistem ol
madığına göre, önüne gelen kararında ısrar ede
cektir. Ve Danıştaym 50 bin birikmiş dâvası 
varsa, o zaman 80 bine çıkacaktır. Onun için, 
burada aynı şekilde ısrar hakkını koymak müm
kün değildir. Maddenin bu şekilde kalması da
ha isabetlidir. 

BAŞKAN — Sayın Selâmi Üren. 
SELAMİ ÜREN (Tekirdağ) — Muhterem 

arkadaşlarım, adlî makamlarda alt derece .mah
kemelerinin üst derece mahkemelerin verdiği ka
rarlara, karşı adaletin tecellisine kanunun tam 
olarak uygulanmasına hizmet eder bir sistemi 
mevcuttur, ısrar hakkı vardır hâkimin. Ve hâ
kim, temyizce bozulan, nakzedilen kararlara 
karşı eğer, hukuk anlayışında, eski kararında 
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bir isabet görüyorsa bunda ısrar eder ve çok 
tatbikatı da nıüsbet şekilde tecelli eder. 

Bugün Danıştay Kanunu yani idarî mahke
meler adlî mahkemelerden vazife itibariyle ay
rıdır. Fakat gördükleri iş bakımından yine ada
letin yerine getirilmesi için teşekkül eden müs
takil bir mahkemeden ibarettir. Binaenaleyh, 
burada da adlî mahkemelerde olduğu gibi, ısrar 
hakkının tanınması biraz zaruret haline gelmiştir. 
Sonra, Damştaym göreceği işlerin hepsi mutla
ka idari işler değildir. Bugün vergi mevzuatı
nı ve vergi hukuku tatbikatını da geniş şekilde 
Danıştay yapmaktadır. Şimdi bu, artık Danış
tay'ın yani idare hukukunun ihtisas sahası dı
şında da çıkan bir mevzudur. Binaenaleyh, bu
radaki ilk derecedeki mahkemelere, kurullara 
ısrar hakkının tanınması, yine arz ettiğim gibi, 
zaruret haline gelmiştir. Bendeniz komisyon
da da bu fikri müdafaa etmiş ve bu maddeye 
muhalif kalmıştım. Binaenaleyh, son fıkranın 
metinden çıkarılması için bir takrir veriyorum. 
Kabulünü arz ve teklif ederini. 

BAŞKAN — Saym Nusret Tuna, buyurunuz. 
AHMET NHSRET TUNA (Kastamonu) — 

Muhterem arkadaşlar, bu ısrar hakikiyle ilgili 
85 nci maddede her iki tarafın serel ettiği fikir
lerde büyük hakikat payı vardır. Hepimiz şu 
tatbikatta, bulunduk. Bunun temyiz yolu yoksa, 
verilen kararda, tetkikatta biraz daha kısadan 
kesme hali hâkim olmaktadır. Bu bir vakıadır. 

Eğer temyiz yolu açıksa, hâkimin hareket tar
zı bambaşkadır. Yine bir tetkik merciinin ke
sin olarak karara bağladığı hallerle, o dosya üze
rine teksif ettiği mesaisi ile ısrar hakkının müm
kün olduğu ahvalde teksif edeceği mesai arasında 
bir fark vardır arkadaşlar. Bu bir vakıadır ve 
insan oğlunun yapılışı kuruluşu içinde meknuz 
hallerden, hasletlerdendir. Eğer tetkikat yapıl-
mıyacaksa daha kısa yoldan gidilebilir. Fakat 
karşısında direnme imkânı varsa onun üzerine 
daha fazla titizlik gösterilir. Demek oluyor ki, 
bu bakımdan işi ele aldığımız zaman, hakikaten 
tam hakka vusul için ısrar hakkının tanınması lâ
zımdır. 

İşin bir bu cephesi var, bir de kimlerin ka
rarı tetkik edilecek, hangi makamların kararları
nı Devlet Şûrası bir Temyiz Mahkemesi olarak 
tetkik edecektir, hususunu incelediğimiz zaman
da burada şu ısrar hakkının kabul edilmesinde 
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isabet olmadığı neticesine varmak mümkün
dür. 

Meselâ; bir çeltik komisyonu kararını Devlet 
Şûrası bir Temyiz Mahkemesi sıfatiyle tetkik ede
cektir. ' Şimdi benim teklifim şu olacaktır: İh
tisas erbabı tarafından kurulan bidayet mahke
mesi gibi vazife gören teşekküllerin kararı bozul
duğu zaman bu kararlara karşı o makam ısrar 
hakkını kullanmalıdır. Bunun dışında bir ih
tisas mevzuu olmıyan, bir ihtisas makamı olmı-
yan, tarafsız hâkim gibi seçilmiş kimselerde mü
teşekkil olmıyan teşekküller de vardır. Bun
ların kararı da Devlet Şûrasının tetkikinden 
geçer. Bu kabil ihtisas erbalbı olmıyan heyetle
rin vermiş olduğu kararların bozulması halin
de onların bu bozma kararma uyma mecburi
yetinin 'kabul edilmesi lâzımgeldiği kanaatinde
yim. 

Binaenaleyh, sözümü şu şekilde bağlıyorum: 
Lütfen komisyon fon maddeyi geri alsm. Arz et
tiğim veçhile, ihtisas adamlarından kurulmuş 
tarafsız hâkim vasfı ve sıfatı verilmiş heyetle
rin vermiş olduğu kararlara karşı, onların ısrar 
hakkını tanıyalım, diğerlerine tanımıyalım ve 
şu maddeye bu şekilde, her iki tarafın fikrini 
telif edecek şekilde bir istikamet 'verilsin. Bu
nu talebetmekteyim ve komisyonun, bu esasları 
hazırlamak üzere maddeyi geri almasını istir
ham etmekteyim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Gerger. 
VASFİ GERGER (Urfa) — Muhterem ar

kadaşlarım, ısrar hakkı meselesi ayrı bir mevzu, 
üzerinde münakaşa edilebilir, ama Sayın Nus
ret Tuna arkadaşımızın noktai nazarına iştirak 
edemiyorum. İhtisas sahibi bir heyet, ihtisas 
sahibi olmıyan bir heyet. Böyle bir niteliği, ûf a-
ki olan bu düşünceyi kanun maddesiyle tedvin 
etmeye imkân yoktur. Bunu kabul, edersek, 
affınıza sığmıyorum, vâzıı kanuna da isabetsiz 
kanun yapmış gibi bir hal izafe etmiş oluruz. 
Ne diyor1? Şu kuruluşun 'başkanlığı altında şu 
şu zevattan terekkübeder. Bunu kanun emret
miş. Şimdi o makamı işgal eden adamların ih
tisas sahibi veya ihtisas sahibi olmamasını dü
şünmek doğru değildir. 

Israr hakkına gelince; şimdi malûmuâliniz 
Damştayda bir iptal dâvası konusu vardır. Dâ
va dairelerinde görülür. Bir de temyiz yoliyle 
gelenler vardır. Temyiz yoliyle gelen dosyala-
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rm incelenmesi neticesinde ya tasdik eder veya 
bozar. Şimdi, o kararı verenlere lâhik olan bu 
karar hakkında ısrar hakkının tanınması ada
lete uygun olur. Çünkü, Yargıtayda da aynen 
öyledir. Mahkeme bir karar verir, Temyiz Da
iresi bozar, hâkim noktai nazarında ısrar eder. 
Israr ettiği zaman ne olur? Bakınız, buradaki 
intaelik şuradadır: Ceza dâvası ise ceza umu
mi heyetine, hukuk dâvası ise hukuk daireleri 
umumi heyetine gider. Binaenaleyh, umumi he
yette, yani yarın böyle bir ısrarla Danıştaya 
gelecek olan bir dosya aynı dairede tetkik edil
mez. O dairelerin genel kurulunda incelenir. 
Saym Nusret Tuna arkadaşımın noktai nazarına 
tamamen iştirak ediyorum. 

Kararları ittihazda insan bazan zühul edebi
lir, veya görüşü o komisyonda ekseriyet bulur 
ama Genel Kurulda ekseriyet bulmıyabilir. 

Şu takdirde Sayın Nusret Tuna arkadaşınım 
dediği gibi değilde bu son fıkradaki «ısrar hak
kı yoktur.» hükmünü kaldıralım ve ısrar hakkı 
tanıyalım Bu, tatbikatta çok büyük fayda 
sağlıyacaktır. Saygılarımla.' 

BAŞKAN — Saym Sa.lâmi Üren. 
SELAMİ ÜREN (Tekirdağ) _ Efendim kı

saca arz etmek istiyorum, vermiş olduğum tak
rir, son fıkranın madde metninden çıkarılması
na dairdir. Ancak Saym Nusret Tuna arkada
şımızın da fikrine iştirak etmekteyim, Komisyo
nun da fikrimize iştirak etmekte olduğu kana
ati bendenizde mevcuttur. Çünkü mahallî ida-
-ri mahkemelerinin teşkiline dair kanun teklifi
nin Meclise sevk edilmek üzere olduğunu öğren
miş bulunm aktayız. Binaenaleyh, kanunen 
Anayasaya dayanarak teşekkül edecek mahallî 
idare mahkemelerine ısrar hakkının tanınmama
sı hukukun umumi prensiplerine aykırı bir pren-
si'bolur. Binaenaleyh, teşekkül edecek olan 
mahallî idareler mahkemelerine ısrar hakkı ta
nımak kaydının mevcudolduğu kanaatiyle arz 
ediyorum. Komisyon alsın, maddeyi buna göre 
tedvin eylesin. 

BAŞKAN — Komisyon. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ EŞREF 

AYHAN (Ordu) — Efendim Danıştay kanunu 
tasarısı kanunlaştıktan sonra bugün idari kaza 
mercii olarak vazife ;gören mercilerin hukukî 
bünyesi ihtilaflı duruma düşmektedir. Anayasa
mızın 140 ncı maddesine göre Danıştay Kanu-
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mı tedvin edildikten sonra, .mutlaka bir bölge 
idari mahkemelerinin kurulması iktiza vdev. 
Bölge idare mahkemeleri kuru lmadan öner ka
za. idare heyetleri , vilâyet idare heyetleri , çel-
tik, tenıviz ko.misvouları... Bunlar idari kaza 

mercii inidir, degıl mıdır Bu, l ıakikalen bu 
j>-iin ihtilaflı du rumdad ı r . 

Onun için, bu maddeyi ilerde böl »-e idare 
mahkemeleri k u r u l d u k t a n sonra ısrar hakkını 
koymak gayet tabiî. Ama, 'bugünkü şar t la r 
içerisinde ısrar hakkının devamını kabul ölmek 
ise, kat iyen doğru olmaz. Onun için komisyon 
bugünkü idari kaza mercileri 'bakımından ısrar 
hakk ın ın aleyhinde bu lunmaktad ı r . 

BAŞKAN —- Sayın Coşkunoğlu, buyurunuz. 
KAMİL ( J O Ş K U N O d L r (l/şak) — Muhte

rem arkadaşlarını; prensi]") itibariyle idari yar
gı mercilerine ısrar hakkının tanınması lâzım-
geldiği hususuna, bendeniz de kaani bulunuyo
rum. 

Bizini adlî kazamızda bu böyledir ve bunda 
hakkın daha ziyade teminata bağlanması bakı
mından bi'r zaruret vardır. 

Yalnız son fıkranın değiştirilmesi şekli ile işin 
hallodilemiyceeği kanaatindeyim. Sebebi; 85 nci 
madde; dâva daireleri ve dâva daireleri kuru
lu karar lar ından bahsediyor. Yani bir dâva. da
iresinin ve dâva daireleri genel kurulunun 
heyeti umumiyesinin kararlarına, karsı ısrar edil-
nıiyecoği. Şimdi buradaki ısrar hakkı kabul edil
diği takdirde dâva daireleri genel kurulu ka
rarında İsrar ederse tetkik mercii neresi olacak
t ı r ' Bir dâva dairesinin ka ra rma karşı İsrar is*' 
dâva. daireleri kuruluna gider. Ama, daireleri 
kuru lunun karar ına karşı olursa nereye gidecek
tir.' Bunlar ı düzenlemek için , «dâva daireleri
nin kararına karşı ısrar halinde dâva daireleri 
genel kurulu vaziyeti tetkik eder, dâva daireleri 
kuru lunun kararma karsı ısrar halinde ise şu 
hal yanılır» diye maddenin yeniden ledvini lâ
zımdır. Son fıkranın kaldırılması veya son fık
radaki «yoktur» veya- «vardır» kelimesinin de
ğiştirilmesi, meseleyi halletmiyor. 

Bu itibarla bendeniz maddenin komisyona İni 
konuşulan hususların teshili bakımından iadesi lâ-
zımgeldiği kanaatindeyim. Bu mülâhaza ile bir 
takrir takdim ediyorum. Bunun kabulünü rica 
ediyorum. (Komisyon maddeyi geri istiyor ses
leri) . 

OEOİOİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ EHllEF 
AYHAN (Ordu) - - Maddeyi geri istiyoruz 
efendim. 

BAŞKAN - Beki efendim, madde komisyo
na verilmiştir. 

Teniyiz yolu ile incelenen işlerde bozma 
sebepleri 

MADDL 80. Temyiz yolu ile incelenen iş
lerde bozma sebepleri şunlardı r : 

AA (îörev ve yetki dışında bir işe bakılmış 
olması, 

B) 'Mevzuat hükümlerine aykırı karar veril
mesi, 

O) l'sııl hüküm ve kurallarına, uyulmamış 
olması. 

BAŞKAN" •-•- Buyurun Sayın Tuna. 
A MM F/r NTSIİHT THNA (Kastamonu) - -

Efendim, bozma, sebepleri in oyanında, usul hü
kümlerine muhalefet de bir bozma, sebebi olarak 
telâkki edilmiştir. Bizim adlî hukukta da böyle
dir. Ancak adlî hukukta neticeye müessir olan 
usul hükümlerine muhalefet bozma sebebidir. 
Şimdi burada usul hüküm ve kural lar ına uyma
mış olması. O kadar umumi bir tâbir ki, yani 
her hangi bir yerde neticeye müessir olmıyaeak, 
tekrar ında bir fayda hâsıl olmıyaeak bir husustan 
dolayı da, bozma imkânı verilmiş gibi bir hal olu
yor. Bu, bozmayı uzatır. İslerin süriiııcemode 
kalmasını temin edeı-. Onun için ben şahsan ad
lî hukuka muvazi olarak bu (e) fıkrasındaki, ne
ticeye müessir hüküm ve kural lar ına uyulmamış 
olması şeklindo tashihini rica etmekteyim. Yok
sa, her basit bir hususta bozulursa işlerin sürün
cemede kalması mümkündür . Bu bakımdan ora
ya, «neticeye müessir» kelimesinin ilâvesini 
rica etmekteyim. 

ESAT MAHMUT KARAKURT (Urfa) - -
Bir sualim var efendim. 

BAŞKAN - - Buyurun . 
KSAT MAHMUT K A R A K U R T (Urfa) 

Bu (B) fıkrasındaki «mevzuat» tâbirinden be
nim anladığım; kanun, nizamname, tal imatname 
gibi kanuna uygun olarak çıkarılan nizamname 
ve ta l imatnamelerde dâhil mi?.. 

BAŞKAN — Tamam değil mi? Efendim. Bu
nu da zapta geçiriyorsunuz. Bu maddeyi geri 
alacak mısınız? 

O E Ç Î r î KOMİSYON SÖZCÜSÜ EŞRhlU 
AYHAN (Ordu) — 3546 sayılı Kanunda da 
bövlo, tatbikatta da bövlodir. 
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BAŞKAN — Yeni bir kanun değiştiriyoruz. 

Ve bunun için de daha mütekâmil olsun istiyoruz. 
Sayın Nusret Tuna, takririnizi verecek misiniz? 
Bekliyoruz. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Takririmi veriyorum efendim. 

BAŞKAN — Efendim. Bir önerge var, oku
tuyorum. 

Başkanlığa 
86 ncı maddenin (C) fıkrasının başına «neti

ceye müessir» kelimesinin ilâve edilmesini arz 
ve teklif ederim. 

Kastamonu 
Ahmet Nusret Tuna 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ EŞREF 

AYHAN (Ordu) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon? Katılmıyor, Hükü

met! Katılmıyor. 
önergenin nazarı itibara alınıp alınmamasını 

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

(C) fıkrasının basma (neticeye müessir) keli
melerinin ilâvesiyle maddeyi bu şekilde oyunu
za sunuyorum: Kabul edenler Etmiyenler 
Kabul edilmiştir. 

Maddeyi acık oyunuza arz edeceğiz. 

Tutanaklar 
MADDE 87. — Dâva dairelerinde ve dâva 

daireleri kurulunda, her dâva dosyası için gö
rüşmelere katılan başkan ve üyeler ile düşünce 
veren kanunsözcüsünün, raportörün ve tarafla
rın ad ve soyadlarını, incelenen dosya numarası
nı, kısaca dâva konusunu ve verilen kararın neti
cesini, çoğunlukta ve azlıkta bulunanları göste
ren bir tutanak düzenlenir. Bu tutanaklar görüş
melere katılanlar tarafından aynı toplantıda im
zalanır ve dosyalarında saklanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen var 
mı? Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunun tatbik 
edileceği haller 

MADDE 88. — Bu kanunda hüküm bulunmı-
yan hususlarda; hâkimin dâvaya bakmaktan 
memnuiyeti ve reddi, ehliyet, üçüncü şahsın dâ
vaya müdahalesi, tarafların vekilleri, feragat ve 
kabul, teminat, mukabil dâva, bilirkişi, keşif, de-
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lillerin tesbiti, adlî müzaheret hallerinde ve duruş
manın icrası sırasında tarafların sükûnu ve inzi
batı bozacak hareketlerine karşı yapılacak işlem
lerde Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 
umumi hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde Sayın Coşkun-
oğlu, buyurun. 

KÂMİL COŞKUNOĞLU (Uşak) — Efendim, 
78 nci madde tetkik edilirken, Hukuk Usulü Mu
hakemeleri Kanununa atıf vardır buyurdu, Sa
yın Komisyon Başkanı.. Hukuk Usulü Muhake
meleri Kanununa tebligat bakımından bir atıf 
yoktur bu maddede. Hukuk Usulü Muhakemele
ri Kanunu ne gibi hallerde, Hukuk Usulü Mu
hakemeleri Kanununun tatbik edileceğini zikre
den bu maddede tebligat kısmı yazılı değil. Bu 
bir. 

İkincisi; dâvanın ıslahı da yazılı değil. Tat
bikatta birçok ihtilâflar bahis konusu oluyor ve 
dâvanınm ıslahı, Hukuk Usulü Muhakemeleri 
Kanununda, tarafların iddia ve müdafaası ba
kımından çok faydalı neticeler vermektedir. Ve 
dâva yolunu da kısaltmaktadır. Binaenaleyh, 
dâvanın ıslahının da. buraya derci lâzımgeldiği 
kanaatindeyim. Komisyon iltihak ediyorsa, işti
rak ediyorsa takrir vermiyeceğim. Eğer iştirak 
etmiyorsa, bu hususta bir takrir sunacağım. Bu 
çok mühim bir husustur. Buraya dâvanın ıslahı 
keyfiyetinin mutlaka derci lâzımdır. 

BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ EŞREF 

AYHAN (Ordu) — İştirak etmiyoruz efendim. 
BAŞKAN — Bir takrir Aerecek misiniz? 

Efendim. 
HİDAYET AYDINER (Cumhurbaşkanınca 

S. Ü.) — Sayın Başkan, komisyon niçin katılma
dığını lütfen izah etsin. 

BAŞKAN İzah etmiyorlar, ne yapalım 
efendim? Siz buyurun izah ediniz, Sayın Aydı-
ner. 

IIİDAYET AYDINER (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — Bütün Garb hukukunda, muhtelit mah
kemelerde de bendeniz şahidoldum. Malûmuâliniz 
Lozan Muahedesi üzerine bir muhtelit mahkeme 
kuruldu. Onda dahi dâvanın ıslahı bir tariki hak 
olarak kabul edilmiştir. Mademki, idari kazada 
bir hak üzerine tasarruf ediyor, bir dâva üzerine 
iptina ediyor, dâvanın ıslahının kabulü zaruri
dir. Islahı kabul etmemek hata olur. 
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BAŞKAN — Sayın komisyon sözcüsü buyu

run. 
GEÇÎCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ EŞREF 

AYHAN (Ordu) — Efendim, dâva konusu olan, 
idari bir muameledir. Şimdi, dâvalar da arzuhalle 
açılmaktadır. Bunu ıslah yoliyle sonradan de
ğiştirmek imkânı mevcut değildir ve Sayın Hida
yet Aydmer Beyefendinin ifade ettiği gibi, idari 
kaza sistemini kakül, eden hiçbir Devlette ıslah 
müessesesi mevcut değildir. Onun için bu mües
seseyi buraya koyarsak bütün idari işleri alt
üst ederiz. Onun için mümkün değil. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Coşkunoğlu. 
KAMlL COŞKUNOĞLU (Uşak) — Eten

dim, arkadaşımız gayet müphem bir şekilde 
cevap verdiler. Niçin kabul edilmediğinin se
bebini anlıyamadım. Hangi memlekette bu ıs
lâh sistemi kabul edilmiyorsa bize madde 
olarak tasrih etsinler. Fakat, bizim Hukuk 
Usulü Muhakemeleri Kanununda kabul cdiler 
bu prensip tatbikatta yürümekte ve faydalı ne 
ticcler vermektedir. Arkadaşlarım bunu gayel
iyi bilirler. Kaldı ki, ıslâh tasarrufu değişti 
recek değildir. O şekilde bâzı izahlar yapıl 
maktadır ki, dâvaya cevap veren dâvâlı, tav
zihte bir hata görerek dâvanın reddi cihet i*1' 
gitmek için sebep ileri sürebilir. Bu sehev 

ortadan kaldırmak ve hakkın ziyama meydan 
vermemek için, dâvanın ıslâhını davacıya ver 
mek lâzımgelir. Onun için bir takrir de sun 
dum, kabulünü istirham ederim. 

BAŞKAN — Saym Muhittin Kılıç. 
MUHİTTİN KILIÇ (Konya) — Muhte 

rem arkadaşlar, tasdi ettiğim için özür dile
rim. Bendeniz bu maddede ki, tafsilâtın fu
zuli olduğuna kaaniim. Keşif için şöyle olur, 
hâkim reddi için böyle olur diye yazılmış fa
kat eksik kalmış. Meselâ istinkâfa dair bir 
hüküm görmedim. Istinkâf da ne olur? Istin-
kâfta da tabiî hâkimin bir sebebi var, yapa
bilir. Tebligat, tebligat için demin Sayın Coş
kunoğlu'nun dediği gibi, 78 nci maddede hü
küm koyduk. Tebligat hakkında . ayrı olarak 
Tebligat Kanunu var. Bir vekil geldi, ne 
yaptı? Ben istifa ediyorum dedi. istifa hak mı
dır? Haktır, istifa eden Vekilin müvekkeline 
no şokilde tebligat yapılır. 15 gün o vekâlete 
dovam eder, filân eder, falan eder.. Bunu kim 
yazar? Avukatlık Kanunu yazar, Onun için 
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bendenizin kanaatine göre, böyle bir tafsilâta 
girişmeksizin bu kanunda sarahat olmıyan hal
lerde Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ve 
ilgili mevzuat ? Avukatlık Kanunu bakımından 
arz ediyorum - hükümleri uygulanır şeklinde 
kabul edersek, hem komisyon rahat eder, hem 
hepimiz rahat ederiz kanaatindeyim. Saygıla
rımı sunarım. 

BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FAKTIK 

IŞIK (Van) — İzahatta bulunmak lâzım. 
BAŞKAN — Buyurun. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FARUK 

IŞIK (Van) — Efendim, bu kanun Anayasa es
prisi içinde tanzim edilmiştir. Bu kanun bir usu
le göre Devlet Şûrasını tanzim etmesi icabeder. 
Gerçi 88 nci maddeye hüküm konulmuştur. Fa
kat, Muhittin Beyin buyurdukları, çekilme ve ret 
sebepleri de alt maddelerde gelmektedir. Binaena
leyh, kanunda yer almış bulunuyor. Böyle olunca, 
unutulmasın diye 88 nci madde bu gibi haller için 
«çekinmesi» kelimesi buraya konulmuştur. Diğer 
hususlar kanunun kendi bünyesinde mevcutur. 

Sonra ıslah müessesesi ki, tabiî bunu arkadaş
lar gayet iyi bilirler. Bizim idari yargı usulünü 
tatbik eden Fransa'da da, Belçika'da da yoktur. 
Olmayınca biz de bu prensibe tabiyiz. Onun için 
lüzum görmüyoruz. Hürmeti erimle, 

BAŞKAN — Sayın Kılıç. 
MUHİTTİN KILIÇ (Konya) — Muhterem 

Faruk Işık'a çok hürmet ederim ama, bu madde
yi yani 88 ve 89 ncu maddeleri pek kavrayama
dığı kanaati âcizanesindeyim. Şöyle ki, 88 nci 
maddede bakınız, «hâkimin dâvaya bakmaktan 
memnuiyeti ve reddi,» demiş kalmış. Mahsus hep
sini anlatmıyorum ki, muhterem arkadaşlarım 
hepsini birden anlasın, 89 ncu madde «Dâva Dai
releri Kurulu Başkanının veya üyelerinden bir 
kısmının çekinmesi...» Sebepleri nelerdir? Var mı 
bu kanunda hüküm? Gösterebilirler mi? Yoktur. 
işte onun için diyorum ki, demin de bunun için 
arz ettim bunu, çekinme sebebi yoktur. Efendim, 
muhterem Coşkunoğlu'nun dediği gibi, dâva ıslah 
olur mu, olmaz mı? Elbette bunlar içtihatlarla i'L 
lân da yerleşecek hususlardır. Tebligatta bir nok^ 
sanlık çıkar, efendim bu kanunda hüküm yok.., 
Nereye gidecek?., içtihat mı yapsın kanun var
ken?... Avukatlık için demin de arz ettim, «ben 

| çekiliyorum,» derse ne şekilde tebligat yapılır? 
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Hepsini kavrayıcı bir şekilde basit hakka usule 
uygun, hem bize kolaylık gösteren ve hem muh
terem daireye kolaylık gösteren bir teklifle kargı 
karşıyayız. Lütfen kabulünü arz ve rica ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Sarıgöllü. 
OSMAN SAÎM SARIGÖLLLÜ (Aydın) — 

Muhterem Başkan, Cumhuriyet Senatosunun 
muhterem üyeleri. 

Efendim, mevcut mevzuat da daima meskût 
kaldığı ahvalde droit commune, yani ana hukuka 
gitmek esası vardır. T. Cumhuriyeti kanunları 
arasında da ana usul kanunları vardır. Birisi hu
kuk usulü, birisi ceza usulüdür. Binaenaleyh, 
meskût kaldığı ahvalde Devlet Şûrası yani Danış
tay Kanunundan istifade etmesi ana prensiptir. 
Bu idari kazayı zedelemez. Yani kendi vaz'ettiği 
esasatm dışında kalan hususun ikmali ancak 
«droit commune» yani ana hukuka, ana usule ir
ca ile mümkündür. Binaenaleyh, biz idari kaza
da şu hususiyetleri ile mütalâa ediyoruz derken, 
biz ana usulü de kaldırıp bir köşeye atıyoruz gi
bi bir iddiada bulunmamak iktiza eder kanaatin
deyim. Biz Fransız ticari esasatmı aldık diye 
bugün temşiyet tasarruflarını ihya etmemize im
kân var mı? Yok. Her idari husus kendi adapte 
olduğu memlekete göre de yeni birtakım kılık ve 
kıyafete bürünmek zorundadır. Kaldı ki, kendi 
kanununda meskût kaldığı ahvaldir, arkadaşımı
zın vermiş olduğu teklif. Eğer kendi kanunların
da bir hüküm varsa mesele yok. Kendi kanunun
da madem ki, açıklık vardır, binaenaleyh mevzu 
GS9/S bundan evvel de atıf yapıldığı gibi, yani Hu
kuk Usulü Muhakemeleri Kanununun tatbiki yo
luna gidilmesine bendeniz de taraftarım. Binaena
leyh, o yolda mütalâa edilmesini saygılarımla he
yete arz ederim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Efendim, önergeyi okutuyorum. 
En aykırısı bu olduğu için... Sayın Coşkunoğlu, 
iştirak ediyor musunuz efendim1? 

KÂMİL COŞKUNOĞLU (Uşak) — iştirak 
ediyorum, efendim. 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Senato Başkanlığına 
88 nci maddenin «Bu kanunda sarahat olmı-

yan hallerde Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanu
nunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.» 
şeklinde tashihini arz ve teklif ederim. 

Konya 
Muhittin Kılıç 
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BAŞKAN — Geri alıyor musunuz? efendim? 

MUHÎTTÎN KILIÇ (Konya) — Almıyorum. 
BAŞKAN — Efendim, komisyon iştirak etmi

yor. Hükümet de katılmıyor, önergenin nazarı 
itibara alınıp alınmamasını oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir efendim. 

Maddenin değişiklik önergesiyle birlikte ka
bulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde bu şekilde düzeltilecektir ve açık oyla
rınıza sunulacaktır. 

Danıştay meslek mensuplarının çekinmesi ve reddi 
MADDE 89. — Dâvaya bakmakta olan dâva 

dairesi başkan ve üyelerinin reddi istenirse, bun
lar hariç tutulmak suretiyle, o daire kurulu 20 nci 
madde mucibince tamamlanarak, bu husus ince
lenir ve ret isteği yerinde görülürse işin esası 
hakkında karar verilir. 

Reddedilenler ikiden fazla ise, bu husus Dâva 
Daireleri Kurulunda incelenir. Kurulca ret iste
ği kabul olunduğu takdirde dâvanın esası hakkın
da da karar verilir. 

Başkan ve üyelerden ikiden fazlası dâvaya 
bakmaktan çekinirlerse, Dâva Daireleri Kurulun
da işin esası tetkik edilerek karara bağlanır. 

Dâva Daireleri Kurulu Başkanının veya üye
lerinden bir kısmının çekinmesi veya reddi ha
linde noksan, 23 ncü maddenin ikinci fıkrası 
hükmüne göre tamamlanır. 

Kanun sözcüleri ve yardımcılar da sebeplerini 
bildirerek çekinebilecekleri gibi kendileri taraf
larca da reddedilebilirler. Bunların çekinme ve
ya ret sebepleri dâvaya bakmaya görevli daire 
veya kurul tarafından incelenerek karara bağla
nır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Açık 
oyunuza arz edilecektir efendim. 

Delillerin tesbiti 
MADDE 90. — Taraflar, Danıştaya idari dâ

va açtıktan sonra bu dâvalara ilişkin delillerin 
tesbitini ancak Danıştaydan istiyebilirler. 

Görevli daire veya kurul, isteği uygun gördü
ğü takdirde üyelerden birini bu işle görevlendire 
bileceği gibi, tesbitin mahallî adlî veya idari yargı 
mercilerine yaptırılmasına da karar verebilir. 
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Delillerin tesbiti istekleri, ivedilikle karara 

bağlanır. 
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? Bu

yurun Sayın Gerger. 

VASFİ GERGER (Uri'a) — Muhterem arka
daşlarım, bu delillerin tesbiti maddesinde bir hü
küm konulmuş. İsteği uygun gördüğü takdirde 
diye bir hükme bağlamış. Delillerin tesbitini iste
mek hakkı taraflara aittir. Ve bizim Hukuk Usu
lü Muhakemeleri Kanununda delillerin tesbitinde 
şöyle bir ekleme vardır. En kısa zamanda, en ucuz, 
masrafsız olarak, istediği hâkime müracaat ederek 
delillerin tesbitini ister. Ve hâkim, istendiği tak
dirde bu delilleri tesbite mecburdur. Şimdi biz 
tutuyoruz, delillerin tcsbit hakkını veriyoruz. 
Ama bu hakkı o Daire veya Kumulun takdirine 
bırakıyoruz. Bu doğru değildir. Bunu çıkarmak 
lâzımdır. Delillerin tesbiti istendiği takdirde, ya 
kendi üyelerinden birine maslahat ieabediyorsa 
daha çabuk, masrafsız olursa yapar veya mahallî 
uzak ise bu hükümler doğrudur. Bu bir haktır. Bu 
hak tanınmış taraflara... Binaenaleyh, bu uygun 
gördüğü takdirde, cümlesinin çıkarılması lâzım
dır. Bu hususta bir takrir takdim ediyorum, ilti
fat buvurulmasım rica ederim. 

BAŞKAN — Sayın Ooşkunoğlu. 
KÂMİL OOŞKUNOĞLU (Uşak) — Kfen

dim, bu madde mahallî idari yargı mercileri
nin kurulması hususunda ne kadar zaruret ol
duğunu göstremektedir. Bir madde münasebe
tiyle Yüksek Heyetinize arz etmiştim. Danış
tay halihazır durumu ile âdeta köksüz bir 
ağaca benzemekledir, diye arz etmiştim, doğ
rudur. Şimdi mahallî mahkemeler kurulmadık
ça, Devlet Şûrası deliller bakımından müşkü
lâta uğrıyaracaktır, Devlet Şûrasının ve Şûrayı 
teşkil, eden, yüksek hâkimlerin vasıfları, liya
katleri bütün takdirlerin üzerindedir, muhak
kak. Ama insanların takati ellerine verilen 
veyahut kendilerine arz edilen delillerin çer
çevesi içinde kalır-. Bu çerçeveyi tamamlamak 
için mahallî mahkemelere zaruret vardır. 

Delillerin tesbiti meselesine gelince; arka
daşlar, delillerin tesbitini dâva açıldıktan son
ra Danıştaya bırakmak bendenizce pek doğru 
değildir. Dâvayı açmış, dâvayı açtıktan sonra 
mahallî mahkemeye nıüracaatle delil tesbiti 
yaptırmak ve o delil tesbitini havi dosyayı Devlet 
Şûrasına, Danıştaya göndermek mümkün olma-
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lıdır. Van'da bir hâdise olmuştur. Bu hâdise
nin bir an evvel, dâva müddeti olan 90 gün
lük müddet geçmesin diye dâva açlımıştır. Ama 
delilerini tesbit etmek için de bir taraftan 
mahkemeye müracaat etmiş olabilir davacı. 
Niçin Danıştaya müracaat edeyim? Dnıştaybir 
azasını memur tâyin edecek veya naip tâyin ede
cek. Arkadaşlar Danıştayın bir âzası Van'a gide
bilir mi? Elbette gidemez. Hattâ ve hattâ Da
nıştayın bir üyesi veya üye yardımcısı Ankara'
nın bir semtinde bulunan keşfi dahi yapacağına 

bendeniz kaani değilim. Peki, nereye havale 
edecek? Adlî mahkemeye havale edecektir. Adlî 
mahkeme istiklâli bakımından Danıştayın gön
dermiş olduğu bu muameleyi yapmak vazife
sinde midir, mecburiyetinde midir? Bugünkü 
meçzuatta bunun yeri var mıdır? Şimdi, şu hal
de tarafları serbest bırakmak, Danıştayda delil 
toplansın buna bir mâni yok. Hüküm kalsın 
ama dâva açıldıktan sonra dahi delillerin tes
biti için tarafların, bilhassa davacı mevzuuba 
his oluyor, zaten tarafların mahkemeye müracaat 
etmeleri husuusnun serbst bırakılması ieabe-
der. Sayın komisyonun bu noktayı göz önünde 
tutarak ve maddeyi bu şekilde tedvin etmek 
üzere geri almasını arz ediyorum. Eğer madde
yi geri almazlarsa, bendeniz bir önerge verece
ğim. Hattâ yukarda 88 nei maddeyi kabul et
tik. Ne dedik bu maddede? Bu kanunda sara
hat olmadığı hallerde Hukuk Muhakemeleri 
Usulü Kanunu tatbik edilir, dedik. Bu hüküm 
çerçevesi içinde belki bu maddeye lüzum kal
ınıyor denebilir ama, bendenizce bu madde
nin vuzuh kesbetmesinde fayda vardır. Mad
deyi ipka edelim, kaldırmıyalım. Fakat tarafla
rın Danıştaya dâva açtıktan sonra da tesbit 
yaptırabilmek haklarını kabul edelim. Çünkü 
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda da 
Sayın Gerger arkadaımızın ifade ettiği gibi 
en az masrafla hangi mahkeme delil tesbiti 
yapabiliyorsa, ihtiyati tedbiri koyabiliyorsa, 
orada da bu hüküm tatbik edilir diye bir hü
küm de vardır. Bu kolaylığı tevlideder. Maru
zatını bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Tuna. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Arkadaşlar bendeniz halihazır maddenin lehin
de konuşacağım. Şimdi bir idari dâva açılma
dan evvel taraflar delillerini serbestçe tesbit 
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ettirmekte, dâva açmaktadır. Artık dâva açıl
dıktan sonra ihtilaflı noktalar neresidir, delil 
hangi hususta lâzımdır, bunu takdir edecek 
makam Pevlot Şûrasıdır. Bizim Hukuk Usulü 
Muhalkemeleri Kanununda da İni serbesti dâva 
açılmadan evveline aitttir.Dâva açılmadan ev
vel dileyen kimse kendi delillerini en masraf
sız, en yakın bir şekilde nerede, mümkünse 
orada tesbit ettirir. Fakat, dâva açıldıktan 
sonra böyle bir şey yoktur. Dâva açıldıktan 
sonra, dâvaya bakan mahkeme delilleri tesbit 
eder. Yahut dâvaya bakan mahkeme bir naip 
vasıtasiyle yahut bir talimat yoliyle delilleri 
tesbit ettirir. 

KÂMİL OOŞKTINOflLU (Uşaik) — Mahke
me aynı yerdedir. 

A. NUSRET TUNA (Devamla) - - Hayır 
efendim. Tesbit olunacak husus meselâ alım, 
satım keyfiyetidir, şudur, budur. Çünkü mal 
istanbul'dadır. Pekâlâ dâvaya bakan mahke
meye müracaat edilir ,dâvaya bakan mahkeme | 
istanbul'a talimatını verir, delil orada tesbit 
edilir. Eğer, biz böyle bir dâva artık Devlet 
Şûrasının malı olduktan sonra bu imkânı ve
rirsek her gün bir delil teshili yoliyle dâva
nın karıştırılmasına, mecrasından çakmasına. 
imkân vermiş oluruz. Dâva, açılamadan evevl 
dilediği yerde delil tesbit ettirsin, evrakını ek
lesin, dâvasını açsın. Fakat dâva açıldıktan 
sonra, artık işe idari bir mahkeme el koymuş... 

KÂMİL OOŞKUNOfiT/U (Uşak) — Şart. de
ğil. 

AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — 
Delil hangi hususta lâzım değil, bunu o mah
keme takdir etsin. Sonra Devlet Şûrasının de
lil toplıyacağma dair de kati bir hüküm yok. 
Eğer kendisi yapabilirse kendisi yapar, yapamaz
sa W, bunu takdir edecek o zaman 'bir talimat
name ile en ucuz, en masrafsız ve en çabuk kim 
yapabilecekle ona da yaptırıma imkânını madde 
bahşetmektedir. 

Şunu arz etmek istiyorum, adlî kazada da ad
liyeye dâva intikal ettikten sonra, delil toplama 
lvakkı dâvaya bakan mahkemeye aittir. Burada 
ona muvazi olarak bir ıhüküm konmuştur. Dev
let Şûrası arkadaşlar itimat ettiğimiz kıymetli 
hâkimlerden ibarettir. Bunlar en kolay, en ucuz 
şekilde nerede delilin tesbiti mümkünse ona ka
rar verecektir. Ve bunu acele m asa ilden saymış 
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en son fıkrasında da 'hemen bu iş karara bağla
nır diyor. Binaenaleyh, madde her bakımdan 
ihtiyacı karşıladığı, kanaatindeyim, ve bu şekil
de kabulünü istirham etmekteyim. 

BAŞKAN — Sayın Aydmer. 
HİDAYET AYDINER (Cumhurbaşkanınca 

S.Ü.) — Efendim, tesbiti delâil de bir Vazife me
selesidir. Madde tenakuz içindedir. Sebebine ge
lince; taraflar, Danıştaya idari dâva açtıktan 
sonra dâvalara ilişkin delillerin tesbitini ancak 
Danştaydan istiyebiliıier. Dâva açmazdan evvel, 
dâva açmazdan bir gün evvel asliye mahkemesi
ne müracaat eder, tesbiti yaptırır. Efendim vazi
yet şudur, başımızdan geçmiştir. Misal arz ede
yim. Yeni îstimlâl Kanunu çıkarttık. İstimlâk 
Kanunu vatandaşın malını değer pahası ile alma
yı âmirdir. Her hangi birisi açıkgözlük yapıp, 
meriyete girmeden birkaç gün evvel, malûmuâli-
niz istimlâk Kanunu neşrinden altı ay «sonra me
riyete girmesi kabul edilmişti, meriyete girmez
den 5 gün evvel tutuyor, Alâiye Belediyesi, yol 
güzergâhı olmıyan, yerleri yol güzergâhı diye, 
plâna muhalif, bütün Alâiye havalisini yok pa
hasına istimlâk ediyor. Biz tesbit için mahkeme
ye müracaat ettik. Bu plâna göre âmmeye tahsis 
edilen yerlerden değildir dedik. Alâiye Beledi
yesinin yaptığı bir açıkgözl ölüktür, tahrifattır. 
Bunun delillerini Dans/laya ibraz ellik iptal 
etti. 

Şimdi dâva açıldıktan sonra, Danıştay işini 
gücünü bırakıp da şu güzergâhın hattı buradan 
geçiyordu, burası hariçtir bu da dâhildir, diye 
'bütün bunlarla uğraşmaya lüzum, ve mahal yok
tur. Mademki, dâvadan evvel, bunlar maddi me
selelerdir, ıhükukî meseleler değil, maddi mesele
lerde mahallî mahkemelerin tesbiti kabul ediyor
sunuz ve Danıştay onunla, hüküm verebiliyor. 
Dâva açtıktan sonra da böyle bir miaddi hu
susu tesbit ettirmek için mahallî mahkemelere 
salâhiyet, vazife vermekte fayda vardır. Çünkü 
Danıştaym mahmur olduğu mesai ve işleri iti
bariyle tutup da bu gibi mahallinde keşifle, te
ferruatla uğraşmaya vakti müsait değildir. Onun 
içindir ki; biz yalnız bu ımaddenin o şekilde kal
masına, değil, buna göre veçhe verilmesi için, en
cümene iadesini rica ettik. Çünkü madde ona 
göre değişecektir; geri alsınlar. Bu Danıştaym 
işlerini kolaylaştırır, zorlaştırmaz. Binaenaleyh, 
buna, zorluk çıkarmak doğru değildir. 
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BAŞKAN — tki arkadaşımız daha söz isti

yor. Komisyon ondan sonra konuşsun. 
Buyurun Sayın Kılıç. 

MUHİTTİN KILIÇ (Konya) — Muhterem 
arkadaşlar, Sayın Tuna ve diğer arkadaşları dik- ' 
katle dinledim. Aslında ;bu maddenin böyle kal
masında da 'büyük bir mahzur yoktur. 

Şimdi Sayın Tuna'nın izah ettiği gibi, dâva- ' 
dan dvvel herkes dilediği yerde. Muhterem Ger
ger arkadaşımın buyurduğu gibi en çabuk, en 
kolay nerede yaptıracaksa, orada tesbitini yap
tıracaktır. Dâvadan sonra Danıştaya müracaat ' 
edecek o bir tetkik ypaeak, isterse yakınsa ken
disi gidecek, uzaksa bir naip gibi niyabeten as
liye mahkemesine, sulh mahkemesine istinabe ile 
keşfini yaptıracaktır. 

Benim arz etmek istediğim husus şuldur : 
Mümkünlse, bütün arkadaşlar da mümkün gö
rürlerse, şimdi gecen maddelere göre, bütün tet-
kikat yapıldıktan sonra son olarak da bir vesi
ka veriliyor, karşı taraftan da ne diyeceği soru
luyor. Yani son duruşmada bile bu mahkemenin 
hususiyetine göre vesika veriliyor. Ben şimdi şu
nu soruyorum, Muhterem Komisyondan. Böyle ' 
yapılabilir. Bir vatandaşın hakkı zail olmaz, Şû
rayı Devlete müracaat eder. Delil tesbitini on
dan ister, istinabe eder. Fevkalâdede acele bir iş 
olabilir. Türkiye Cumhuriyetinde 570 kaza, 70 
vilâyet vardır. Buraya gelecek, gidecek kadar 
vakit olamaz. Bunun hemen arzı da mümkün ol
maz. Böyle bir tesbiti dâva ikame edildikten son
ra ben yapmaya meebursam, asliye mahkemesi
ne, sulh mahkemesine gittiğimde oradan bir tes-
bit alırsam, Şûrayı Devlet ben Ibunu kabul etmi
yorum diye bana geri mi verecek? Meselenin öne
mi burada. Bunu açıklarsa Muhterem Komis
yon yarm ıbÖyle bir tesbiti, yine aceleliğini, her 
şeyini takdir ederek muvakaaya uygun mu, hakka
niyete uygun mu, buna bakarım, bunu serbestçe 
'bütün delilleriyle beraber takdir edeceğim derse, 
taraflardan iki arkadaşın da mütalâası isabet ka
zanmış olur, bu vuzuh da bize yeter gibi geliyor, 
muhterem arkadaşlar. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Sayın Gerger. 
VASFİ GERGER (Urfa) — Muhterem ar

kadaşlar, esas itibariyle dâva açılmadan evvel 
delillerin tesbiti yolu kapanmış değildir, Sayın 
Aydner arkadaşmn görüşü gibi. Çünkü, bu mad-
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de yalnız dâva açıldıktan sonra delillerin tesbi
ti şeklini koyuyor. Biz zaten kabul ettik, bu ka
nunda yazılı o'lmıyan, hallerde Hukuk Usulü 
Muhakemeleri Kanunu tatbik edilir. Madde ile 
de teyidettik ki; dâva açılmadan evvel tesbiti 
delâili asli mahkemeler vasıtasiyle yaptırmak 
mümkün. Binaenaleyh böyle bir mahzur yok, 
Şimdi asıl iş dâva açıldıktan sonra olan durum
dur ki; Saym Kılıç arkadaşımız haklıdırlar. Da-
nıştaydan mutlak olarak istemek hakkını bu 
madde kabul ettiğine göre nazari olarak bu 
madde belki mülayim gelir. Çünkü, bir dâva han
gi mahkemeye mal olursa, artık delillerin tesbi
ti, duruşmanın icrası, usul işleri şu ve bu bütün 
«efradını cami, ağyarına mâni» bir halde o mah
kemenin hakkı içine giriyor. 

Fakat idari dâvalar nitelikleri itibariyle ma
hallinde açılan adlî dâvalar gibi değildir. Nite
kim verildi, Van'da şurada burada denildi. Bu 
takdirde güçlük, kendiliğinden meydana çıkıyor. 
Bunu telif etmek lâzımdır. Yani, bu madde Da-
nıştaydan istenebilir, mutlak kaydı, tatbikatta 
müş'ki'lât arz edeceğini ben tahmin etmiyorum. 
Nihayet işin acele hallerde mahallinde yaptırılan 
telbite ait müsbit evrakı dâva açıldıktan sonra 
Danıştaym kabul etmiyeceği gibi bir fikir aklı
ma gelmiyor. Ama bir içtihat yapar ve bu (mut
lak) kaydına dayanarak, bizden istenmiştir, bi
naenaleyh, bu delilleri biz dâva dosyasında is
pata medar ihticaca salih vesika telâkki etmiyo
ruz, diyebilir, belki. Bunu şimdiden düşünmek 
faydalı olur. Demin de arz ettiğim gibi asıl bu 
uygun gördüğü takdirde dâvâlı ve davacı va
tandaşa verilen bu hakkı Danıştay kendi görü
şüne ve kabulüne bağhyamaz. Hürmetlerimle 

BAŞKAN — Sayın Hükümet ve Komisyon 
açıklarsa bu metin kâfi değil mi efendim? Buyu
run Sayın Coşkunoğlu. 

KÂMİL COŞKUNOĞLU (Uşak) — Efen
dini, tekrar huzurunuzu işgal ettiğim için özür 
dilerim. Bu kanunda bilhassa idari dâvalar mev
zuunda süratin esas olarak göz önüne alındığı 
malûm. Şimdi, Danıştaya dâva açıldıktan son
ra, delil teshilinin münhasıran Danıştaym kara
rı ile yapılabileceği hakkındaki hüküm kabul 
edilirse, kanunun takibettiği prensiplere ve ga
yeye de uygun düşmüyor. Saym Aydmer'in ver
diği nnisal de, olduğu gibi Alanya'da bendenizin 
arz ettiğim misalde olduğu gibi Van'ın bilmem 
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Erciş kazasında vukubulan bir hâdise Danışta- ı 
ya intikal edecek ve delillerin tesbiti dâva açıl
dıktan sonra istenecek. Dilekçe en az belki bir 
ay içinde buraya gelecek. Burada kaleme gide
cek, tetkik edilecek, geldi, gitti 15 gün de bu şe
kilde geçecek, bir ay sonra karar mahalline gide
cek. Mahallindeki naip tâyin edilen hâkim de 
tetkikat geldiği gün yapacak değildir. 3-4 ay ' 
içinde bu işin tetkiki, delil tesbiti ya mümkün 
olacak veya olmıyacak. O zamana kadar da tes- I 
bit edilmek istenen delil ya ortada kalacak ya ı 
kalmıyacak. Binaenaleyh, niçin biz taraflara dâ
va açıldıktan sonra dahi zaruret bulunan hallerde 
delil tesbiti hakkını vermiyeliım. Sayın Nusret 
Tuna arkadaşımızın bir mütalâasına burada ar
zı cevap edeyim. Dâva açıldıktan ısonra adlî mer
cilerde de Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu
nun 103 ncü maddesine göre başka mahkemede 
delil tesbit ettirmek imkânı mevcuttur. Yani, ' 
mutlaka aynı mahkemede değil. Zaruri hallerde I 
ve istisnai ahvalde başka mahkemede dahi delil I 
tesbit ettirebilir. Bu tatbikatta vardır. 

A. NUSRET TUNA (Kastamonu) — O ih
tiyati tedbirdir. 

KÂMİL COŞKKUNOĞLU (Devamla) — İh
tiyati tedbir faslmdadır, ama 168 nci maddeye 
göre delil tesbiti de olur. j 

Delil tesbiti Hukuk Muhakemeleri Usulü Ka
nununun 168 nci maddesinden itibaren tedvin 
editmiiştir, O maddeye kıyasen o şekilde tatbik I 
edilebilir, tatbik edildiği de bir vakıadır. Şimdi 
bırakın onu, adlî mahkemeler her yerde mev- | 
cuttur. Dâva açılan yerde veya açılmıyan yerde ı 
adlî mahkemeler zaten mevcuttur. Danıştaym 
durumunda bir hususiyet var. Bu hususiyete bi- j 
naen ki, delil tesbitinin, dâva açıldıktan sonra I 
dahi mahallî mahkemede yapılmasını kabul et
mek zarureti bendenizce vardır. Arkadaşlarımın, 
bu tezi müdafaa eden Aydmer ve Gerger arka
daşlarımın fikirlerine iştirak ediyorum. Sayın ' 
Komisyonun bu sebeple maddeyi geri almasını I 
rica ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Sarıgöllü, konuşacak mı
sınız? 

OSMAN SAÎM SARIGÖLLÜ (Aydın) — 
Efendim, Komisyon Sözcüsü arz edecektir. I 
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BAŞKAN — Buyurun Komisyon. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ EŞREF 

AYHAN (Ordu) — Efendim, müzakerelerden 
hâsıl olan neticeye göre bu maddede geçen «an
cak» kelimesini çıkarırsak, bütün arkadaşlarımı
zın istedikleri de hâsıl olmuş olacak ve madde
de isabetli bir değişiklik yapılmış olacak. Bu an
cak kelimesinin çıkarılmasına Komisyon da işti
rak etmektedir. 

HİDAYET AYDINER (Cumhurbaşkanınca 
S.Ü.) — Yalnız bu kâfi değil; sonuna (dan da) 
ilâve edeceğiz. (Damştaydan da istiyebilir) diye
ceğiz. 

GECtCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ EŞREF 
AYHAN (Devamla) — Efendim, «Damştaydan 
da istiyebilir» dendiğine göre demek ki, istemi-
yebilir de. Bu mâna da çıkar gayet tabiî. 

HİDAYET AYDINER (Cumhurbaşkanınca 
S.Ü.) — Yok efendim, «da»... Mademki kabul 
ediyorlar, «Damştaydan da» demek lâzımdır. 

BAŞKAN — Doğru doğru, «Danıştaydan 
da» demek lâzımdır, doğru söylüyorlar. 

«Ancak» kelimesi kalkıyor, «Danıştaydan da 
istenebilir» demek suretiyle düzeltiliyor. 

önergeleri geri alıyorlar. Maddeyi «ancak» 
kelimesini kaldırmak suretiyle ve... 

VASFÎ GERGER (Urfa) — Savın Başka
nım, ikinci fıkra hakkında bir tadil teklifim var
dı. Bu birinci fıkra tamam, ama, benim ikinci 
fıkra hakkında tadil teklifim vardı. 

HİDAYET AYDINER (Cumhurbaşkanınca 
S.Ü.) — Israr etme, mesele halledidi. Geri alır
san mesele halledilir. Yoksa konuşmaya mecbur 
kalacağım. 

VASFİ GERGER (Urfa) — Geri alıyorum, 
efendim. 

BAŞKAN — Şimdi, efendim, «ancak» keli
mesini maddeden kaldırıyoruz ve «Danıştaydan» 
kelimesine «da» kelimesini ekliyoruz. «Danıştay
dan da» oluyor. Maddeyi bu şekliyle oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde açık oylarınıza arz edilecketir. 
Efendim, saat 15 te toplanmak üzere oturu

ma ara veriyorum, 
Kapanma saati : 12,45 



Ü Ç Ü N C Ü O T U R U M 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Hazım Dağlı 

KÂTÎPLER : Âdil Ünlü (Oumhurbaşkanınca S. Ü.), Sakıp Ünal (Adana) 

BAŞKAN O t uı-ıı m u acıyorum. 

GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

1. — Danıştay kanunu tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Geçici Komisyon raporu (M. Meclisi 
1/474; C. Senatosu 1/375) (S. Sayısı : 435) (1) 

BAŞKAN — Efendim Danıştay Kanununun 
müzakeresine devam ediyoruz. Komisyon bura
da, Hükümet (burada lütfen yerini alsın. Ko
misyon 8, m, '30, »1, 44, r>8, 7fi, 79. 8-1 -ve 8"> nci 
maddeleri hazırladı mı? 

(1EÇİOÎ KOMİSYON BAŞKANI FARUK 
IŞIK (Van) — Hazırlayamadık efendini. 

BAŞKAN - - 91 nei. maddeyi okutuyoiTim. 

Kararlarda bulunacak hususlar 
MADDE 91. — Kaııarlarda, sırasiyle, aşa

ğıdaki hussular bulunur: 
A) Tarafların ve varsa yekillerinin veya 

temsilcilerinin ad ve soyadları yahut unvan
ları ve adresleri; 

B) Davacının ileri sürdüğü maddi iv Ak ra
kımı dayandığı 'hukukî sebeplerin özeti ve is
teğinin sonucu' ile davalının savunmasının 
özeti; 

C) Raportörün ve kanunsözcüsünün ad ve 
soyadları ve üye olmıyan raportör ile kamın-
sözcüsünün düşünceleri; 

D) Duruşmah dâvalarda duruşma yapılıp 
yapılmadığı ve yapılmış ise 'hazır bulunan ta
raflar ive vekil veya temsilcilerinin ad ve 
soyadları; 

E) Kararın dayandığı kanuni ve hukukî 
sebepler ile gerekçesi ve 'hüküm ; 

F)' Muhakeme masrafları ile •vekâlet üc
retinin 'hangi tarafa yükletildiği; 

fi) 435 S. Sayılı basmayazı 10 . 4 . 1964 ta
rihli 61 nci Birleşim tutanağı sonnnâaâır. 

(i) Kararın tarilhi ve oybirliği ile mi, oy 
çokluğu ile mi verildiği; 

H) Kararı veren daire veya Kurul (Baş
kan ve üyelerinin ad ve soyadları ve imzaları 
/ve varsa ayrışık oylan. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyıen? 
Yok. 'Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Utmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İlâmla r 
MADDE 92. - - Taraflara tebliğ ulunacak 

ilâmlar, resmî mü/hür ile mülhürlenir ve daire 
veya kurul (başkanı veya <me!mur edfeeeği üye 
Veya 'başyardımcı tarafından imzalanır. Bu 
ilâmlarda ımulhate'fet şerhleri de yazılır. 

İlâmların asılları dosyalarında ve tasdikli 
örnekleri dairelerinde yeya Dâva. Daireleri Ku
rulunda saklanır. 

BASK AN ----- Madde üzerinde söz istiyıen ? 
Vok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum... Kabul 
edenler... Etim iyenler... Kabul edilmiştir. 

Tarafların kişilik ve niteliğinde değişiklik 
MADDE 93. — Dâva esnasında ölüm veya 

başka her 'hangi .'bir s'ebeple tarafların kişilik 
veya. niteliğinde değişiklik olursa, dâvayı ta
kip lıakkı kendisine geçenin başvurmasına ka
dar ve gerçek kişilerden olan tarafın ölümü 
'halinde, idare mirasçılar -aleyhine takibi yeni-
leyinceye kadar dosyanın işlemden kaldırılma
sına karar verilir. Yalnız öleni ilgilendiren 
dâvalara ait dilekçeler iptal olunur. 

Davacının gösterdiği adrese tebligat yapı
lamaması halinde, yeni adresini bildirinceye 
kadar dâva dosyası işlemden kaldırılır. 

İşlemden kaldırılan dosyalara ait dâvalar
da yürüitmenln durdurulmasına karar verilmiş 
ise bu kararlar kendiliğinden hükümsüz kalır. 

Dosyaların işlemden kal diril masum ait 
ilâmlar diğer tarafa tebliğ edilir. 
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BAŞKAN — Madde 'üzerinde söz istiyent I 
HİDAYET AYDINER (Cumhurbaşkanınca 

S. Ü.) — Burada bir soranı var efendim. 
BAŞKAN — Buyuran. 
HİDAYET AYDINER (Devamla) ~ Bura-

da deniyor ki, «dosyaların işlemden kaldırıl
masına ait ilâmlar diğer tarafa tebliğ edilir» 
diyor. Buradaki «ilâmlar» kelimesinin «karar
lar» 'olması lâzımdır. Bu 'bir. İkinıeisi «diğer I 
tarafa tebliğ edilir» deniyor. Yalnız bir tara
fa mı telbliğ edilecektir 1 Komisyon elevap ver
sin... I 

BAŞKAN — Komisyon. 
OEÖİCİ KOMİSYON BAŞKANİ FARUK 

İŞIK (Van) — «İlâmlar»1 kelimesini «karar
lar» olarak düzeltebiliriz. 

BAŞKAN — Yani hangi karar? 
GEÖİCİ .KOMİSYON BAŞKANİ FARUK 

IŞIK (Devamla) — Son fıkradaki «ilâmlar» 
kelimıesi «kararlar» olarak... Diğer tarafa teb
liğ edilir, bu böyle olacak... 

BAŞKAN — «İlâmlar», «karar» sekimde 
düzeltilmiş efendim. Tatmin oldunuz mu efen
dim? 

HİDAYET AYDINER (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — Evet... 

BAŞKAN — Madde üzerinde başka, söz is-
tiyen? Yok. 'Maddeyi reylerinize arz ediyorum. 
Kabul ıedenler... Etmiyenler... TCa'bul edilmiştir, J 

Açık oylarınıza arz edilecektir. 

Yürütmenin, durdurulması 
MADDE 94. — Danrştayda idari dâva açıl

ması ve kanun yollarına başvurulması itiraz 
olunan idari işlemlerin veya yargı kararının 
yürütülmesini durdurmaz. 

Şu kadar ki, dâva daireleri ile Dâva Daire
leri Kurulu, taraflardan ibirinin isteği İh alinde, 
teminat karşılığında yürütmenin durdurulma
sına karar verelbiliıier. Ancak halin icabına 
göre, iptal dâvalarında yetkili daire veya ku
ral teminat araimıyabilir. I 

İdare ile adlî ımüzaharetten faydalanan kim
selerden teminat alınmaz. 

Taraflar arasında teminata ilişkin olarak 
çıkan anlaşmazlıklar, yürütme hakkında karar 
veren daire veya kurulca çözümlenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. | 
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Danıştay kararlarının sonuçları 

MADDE 95. — Dâva daireleri ile Dâva Dai
releri Kurulu kararları kesin olup muhkem ka
ziyenin bütün hukukî sonuçlarını hâsıl eder. 
Bu kararlar aleyhine, ancak Ibu kanunda yazı
lı kanun yollarına başvurulabilir. 

idare, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 
132 nci maddesi ıgetfeğinıce, Danıştay ilâmları
nın icaplarına göre işlem veya eylem tesis et
meye meclburdur. 

İdari dâvalar hakkında Danıştaydan çıkan 
ilâmlar genel hükümler dairesinde infaz ve ic
ra olunur. 

Danıştay ilâmlarını icaplarına ıgöre, eylem 
veya işlem tesis etmiyen idare aleyhine, Danış-
tayda maddi ve mânevi tazminat dâvası açıla
bilir. 

<BA:ŞKİANT — Komisyonun bir tashih ÖıVer-
gesi var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte >olan Danıştay kanun tasarısı

nın komisyonumuzca kabul olunan 9<5 nci mad
de (metninden çıkarıldığı halde baskı hatası ola
rak basılmış bulunan aşağıda yazılı üçüncü 
fıkrasının maddeden çıkarılmasına müsaadele
rinizi saygı ile arz ederim. 

Geçici oKimisyon Baişkanı 
Yan 

Faruk Işık 

idari dâvalar hakkında Danışitaydan çıkan 
ilâmlar genel hükümler dairesinde infaz ve ic
ra, 'olunur. 

BAŞKAN —- 95 nci maddenin 3 ncü fıkra
sının çıkarılmasını komisyon istiyor. Eski me
tinde var mı idi, yoksa komisyon mu çıkarı
yor f 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FARUK 
IŞIK (Yan) — Millet Meclisi metninde var, ko
misyon! çıkarıyor. 

HİDAYET AYDINER (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — İzah etsinler, hangi esbabı mucibe 
ile çıkarıyiorlar? 

BAŞKAN — Buyurun efendim izah edin. 
GEÇİCİ KOMİSYON ÜAŞKANI FARUK 

IŞIK '(Van) — Efendim, komisyonun noktai 
nazarı şu; zaten ikinci fıkrada; «..Danıştay 
ilâmlarının icaplarına 'göre işlem veya eylem 
tesis etrneye mieciburdur»' denilmektedir. Ahkâ
mı'umumîye dairesinde mecbur olacaktır. Bu 
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ikinci fıkrada zühul gördük, <bu itibarla çıkar
dık. Onu arz ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Aydıner. 
HİDAYET AYDINER (Cumhurbaşkanınca 

S. Ü.) — Efendim, maddenin son fıkrası şöyledir. 
«Danıştay ilâmlarını icaplarına göre eylem ve
ya işlem tesis etmiyen idare aleyhine, Danıştay-
da maddi ve manevi tazminat dâvası açılabilir.» 

Burada Danıştaym kararını infaz etmiyen, 
keyfî hareket eden bir şahıs vardır. O şahsı se
razat ediyoruz. Münhasıran idare aleyhine dâ
va açılır, ademi infazdan dolayı diyoruz. 

Bence birinci derecede mesul asıl onu infaz 
etmiyen kasıt veya kusur sebebiyle infaz etmi
yen şahıstır. 

Binaenaleyh, bendeniz asıl bu şahsi ve keyfî 
hareketlere mâni olmak için (idare aleyhine) 
kelimesi yerine (idare veya sorumluların şahıs
ları aleyhine) diye demin mevzuubahsetti bir 
arkadaşımız, Danıştay ilânımı yırtan idare âmir
leri görülmüş. Şimdi bir Belediye Reisi o ilâmı 
infaz etmiyecek zaten borç içinde olan zavallı 
belediye bundan mesul olacak. Halbuki şahsi ka
sıt ve kusuru sebebiyle bu ilâmı infaz etmiyen-
lerin de şahsan mesul olması lâzımdır. Onun için 
sorumluların şahısları aleyhine olan tazminat 
dâvasını da buraya ithal etmek lâzımgelir. Bu 
hususta bir de takrir veriyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Coşkunoğlu. 
KÂMlL COŞKUNOĞLU (Uşak) — Efendim, 

bendeniz maddenin lehinde konuşacağım. Sayın 
Aydıner arkadaşımızın görüşlerine katılamıyo
rum. Sebebine gelince; Danıştay ilâmını infaz 
etmiyen şahıs vazife dolayısiyle bu infazdan ka
çınmaktadır ve bir vazifenin ifasi sebebiyle bu 
hareketi yapmıştır. Binaenaleyh, şahsi kusuru 
olsa bile, bu kusurunun mesuliyetini, onu istih
dam eden idare tazminle mükelleftir, idare taz
min eder. O şahsa rücu eder veya etmez, bu ida
re ile kendisi arasındadır. Ayrıca bir suiistimal 
varsa cezai takibat da yapılır. Kaldı ki, hak sa
hiplerinin menfaatleri bakımından da işin böyle 
olması lâzımgelir. 

Bir belediye Başkanı sayın arkadaşımın dedi
ği gibi, «Bazan ilâmın infazına imkân vermiye-
cek malî durumdan da olabilir. Almışsınız taz
minat kararını nasıl infaz edeceksiniz! Bu iti
barla, gerek işin maslahatının icabı, gerekse hak 
sahibinin hakkını istifa bakımından maddenin 
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bu şekilde kalması daha uygundur. Mâruzâtım 
bu şekildedir. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Nusret Tuna. 

AHMUT NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Arkadaşlar, bendeniz de Millet Meclisi metninde 
bulunduğu halde, Komisyonca evvelce kabul 
edilmesine rağmen, en son çıkanları fıkra, üze
rinde durmak istiyorum. 

Şimdi, daha evvelki metinde «idari dâvalar 
hakkında Danıştaydan ilâmlar genel hükümler 
dairesinde infaz ve icra olunur» şeklinde Millet 
Meclisinde bir fıkra konmuş, bizim Komisyonca 
da evvelce kabul edilmiş, fakat şimdi umumi 
müzakereye geldiğiniz zaman bu fıkra çıkarıl
mak istenmektedir. Bu maddede, kanaatimce çı
kartılması istenen fıkra ile hakikaten bir nok
sanlık husule gelecektir. 

Yüksek malûmlarınız olduğu veçhile Devlet 
Şûrası üç cins dâvaya bakmaktadır, iptal dâva
larına bakar, Temyiz dâvalarına bakar ve bir de 
tam kaza dâvalarına bakar. Şimdi, hakikaten şu 
fıkra iptal ve temyiz dâvası için mevzuubahis ol-
mıyabilir. Fakat bir tam kaza dâvası açılmıştır, 
idare aleyhine meselâ 5 - 10 bin liralık bir taz
minatın tahsiline karar verilmiştir. Şimdi bu fık
rayı çıkardığınız takdirde şu olacaktır; götü
rür filân kimse şu ilâmı ibraz edecek ve benim 
alacağımı Devlet Şûrasından istihsal ettiğim şu 
tam kaza dâvasının karşılığı verin, diyecektir. 
Bu fıkranın çıkarılmasını istiyen arkadaşları
mız bunun böyle olmasını istemektedirler. Yani 
idareye müracaat etsin, idare verirse versin, ver
mezse vermesin, demektedir. 

Halbuki bu fıkra olduğu takdirde, tam kaza 
dâvasında neticeyi kazanmış, şu kadar liranın 
falan daireden tahsiline karar verilmiş, bu ka
rarı idareye müracaat etmiş alamamış. Alamadı
ğı takdirde tutacak, umumi hükümler dairesin
de icra dairesine müracaat edecek, icra vasıta-
siyle şu alacağını tahsil ettirecektir. Bu idare
nin yeniden karar alma, karar almadığı zaman 
onun aleyhinde maddî mânevi tazminat dâvası 
açma gibi, işi çok dolambaçlı bir yola sevk 
edecektir. Binaenaleyh, daha evvel gelmiş olan 
metindeki, «idari dâvalar hakkında Danıştay'
dan çıkan ilâmlar, genel hükümler dairesinde 
infaz ve icra olunur.» diye konulan ve şimdi çı
karılmak istenilen bu fıkra; tam kaza dâvala-
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rmda dâvayı kazanan lehine bir teminattır, çı
karılmasında isabet olduğu kanaatinde değilim. 

Denebilir ki, buna itiraz edecekler, efendim, 
nasıl olsa idare bu parayı vermezse zaten tahsi
li mümkün değildir. Hayır, idarenin tahsili 
mümkün olan emvali de vardır. Bu kabil tahsi
li mümkün olan emvaline haciz koydurmak su
retiyle ilâm hükmünü infaz ettirmek ve icra da
irelerinden faydalanmak mümkündür. Bu fıkra
nın olduğu gibi kalmasını istirham etmekteyim. 

BAŞKAN — Komisyon. 

'GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FARUK 
İŞIK (Van) — Efendim, üçüncü fıkra komis
yonca kabul edilmiş değildir. Bir tabı hatası 
olarak buraya girmiş bulunuyor. Zaten Komis
yonda görüşülürken, bunu çıkarmıştık. Bunun 
sebebi şudur : idare aleyhine açılan dâvalarda 
Hazineye haciz koymak idareyi felce uğratır. 
Bunun için buna imkân yoktur. Zaten idare 
mecburdur, alt tarafta diyoruz ki, Danıştay 
ilâmlarını yerine getirmiyenler hakkında tazmi
nat dâvası açılabilir, idarede tahsisat yok, Mec
listen tahsisat istiyecek, alacak, verecek. Hazi
nenin veznesine haciz koymak zannederim ki 
idari hukuk için de doğru olmıyacaktır. Bu iti
barla biz bunu çıkarmıştık. 

İkincisi de; Kâmil Beyefendi izah buyurdu
lar. Şimdi Danıştay kasasını infaz etmiyen bir 
memur kabul etsek, aleyhine yapılacak tazmi
natta memur ne verebilecektir? Fakat karşısın
da Hazine vardır. Hazine ödiyecek, ondan sonra 
rücu hakkını kullanacaktır. Bu itibarla bu şekil
de kabulünü istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Cavit Okyayuz, buyuru
nuz. Sözmü istediniz Sayın Aydıner? 

HİDAYET AYDINER (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — Hayır efendim. 

CAVİT TEVFÎK OKYAYUZ (içel) — Sa
yın Başkan, çok aziz arkadaşlarım. Kaımnan 
heyeti umumiyesi hakkmraki sözlerimi arz eder
ken ifade etmiktik ki, Danıştay kararlarının tat
bik edilmemesi halinde bilhassa bu müessesenin 
hukuki otorite olarak haysiyet ve şahsiyetini 
ehemmiyet ve kıymetini yeteri kadar değerlen
dirmek mümkün olamamaktadır, Bu memleket
te çok eski tarihlerde değil daha 1962 yılında 
ve onu takibeden yıllarda hattâ bir ilim mües
sesesinde İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi De
kanının bir Danıştay kararını tatbik etmediğini 
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hepimiz esefle ve teessüfle hatırlamaktayız. 

insan ne kadar kâmil, ne kadar kifayet için
de olursa olsun, sabahki toplantımızda bu kür
süden bâzı arkadaşların çok isabetle işaret ve 
ifade ettikleri gibi, doğuştan getirdiği pisikolo-
jik zaıflar içinde zaman zaman memleketi, mille
ti rencide edecek hatalar işliyebilir. Bu itibarla 
Hidayet Aydıner arkadaşımızın isabetle ifade et
tiği şekilde bu türlü Danıştay kararlarını tatbik 
etmemekte kanunî ve haklı sebeplere sahip*»]mi-
yan insanların şahsan takibedilmesine imkân ve
rilmelidir. Nitekim, Almanya'da Cermei* tatbi
katı olarak Danıştay kararlarının tatbik edil
memesi halinde alâkalı hâkim kararı tatbik et
miyen makama sual açmakta, tatmin edici bir ce
vap alamadığı takdirde muayyen bir Mark'la 
tecziye etmektedir. Ve kendisine bir müddet 
vermektedir. Bu müddetin hitamında ilâmı tek
rar icra etmemesi halinde verdiği iki misli ola
rak şahsına izafe etmektedir. Biz bu hususu ay
nen buraya getirmeyi elbette düşünmemekte ve 
böyle bir tatbikat istememekteyiz. Ancak, idare 
kadar şahsi, psikolojik zarfının kaprislerinin ve 
burada üzülerek ifade edeyim ki, his ve hırsla
rının esiri olarak Danıştay ilâmını tatbik etme
mesi mevzuubahsolan insanlar için Danıştay 
büyük bir otorite olarak bu şahsın şahsan hak
kını alabilme imkânını elinde tutmaktadır. Bil 
itibarla Sayın Hidayet Aydıner arkadaşımızın 
getirdiği teklifin tasvip görmesini arz ve istir
ham ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Coşkunoğlu. 

KAMİL COŞKUNOĞLU (Uşak) — Efendim, 
gerekçede Sayın Okyayuz ile beraberim. Fakat-, 
bunun temin yolu maddenin bu şekilde kalma
sında değildir. Çünkü vatandaşın hakkı da bi
rinci plânda göz önünde tutulmalıdır. Niçin, mü
nakaşayı yapıyoruz? Hak sahibine hakkının ve
rilmesi için. Bu fıkra ortadan kalktığı takdirde 
hak sahibinin tazminat dâvasında alacağı ilâ
mın yani Danıştay kararını infaz etmiyen me
mur hakkında alacağı kararın infaz edilmemesi 
gibi bir netice doğar. Fakat madde olduğu gibi 
kalırsa, tazminat dâvası onu istihdam eden idare 
aleyhine açılır ve ilâm alınırsa, ilâmı infaz et
miyen memur yine takibata mâruz kalır. Şu şe
kilde ; bir kere idare, ben senin yüzünden şu taz
minata mahkûm oldum, ödedim, bunu ödiyecek. 
İdare rücu edecek memura. Bu bir, 
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İkincisi, bu bir şikâyet mevzuu olacak. Ihı

mı infaz etmiyen alâkalı memur, Türk Ceza Ka
nunu hükümlerine göre memuriyet vazifesini su
iistimal veyahut ihmal sucundan dolayı takibata 
mâruz kalacak iki. Doğrudan doğruya memuru 
tazminat dâvasiyle karşı karşıya bırakırsınız. 
Belki vazife suiistimali mevzuubahis olur, ama, 
vatandaşın almış olduğu ilâmın infaz edilmeme
si gibi netice kendiliğinden doğar. Binaenaleyh, 
arkadaşımızın göstermiş olduğu hassasiyet ye
rindedir. Maddenin bu şekilde kalması halinde, 
daha ziyade maksat hâsıl olur. Binaenaleyh, 
'bendeniz, sayın arkadaşlarınım ifade ettikleri 
fikrin, maddenin bu şekilde kalmasında daha zi
yade fayda olacağına kaaniim. 

Üçüncü fıkraya gelince; «idari dâvalar hak
kında Danıştaydan çıkan ilâmlar genel hüküm
ler dairesinde infaz ve icra olunur» fıkrasının, 
Komisyonca kaldırıldığını ve yanlışlıkla buraya 
girmiş olduğunu Sayın Başkan ifade ettiler ve 
buyurdular ki. «efendim Hazinenin malı hacze
dilemez. Binaenaleyh, bu hüküm burada kalırsa 
böyle bir netice doğar» dediler. Olmaz arkadaş
lar... «Hazine malları kaideten haczedilmez» 
umumi bir kaidedir. Burada infaz edilir tabiri 
Sayın Nusret Tuna arkadaşımın gayet güzel ifa
de ettiği gibi, Hazinenin haczedilebilecek malla
rı da vardır. Hazinenin vergiden aldığı para 
haczedilemez. Fakat, Hazinenin hususi mülkiye
tine dahil olan bir gayrimenkulun iradından el
de ettiği kira haczedilir. Belediyelerin bu şekil
deki kiraları haczedilir. Binaenaleyh fıkranın 
burada kalması yerindedir. Maddenin aynen ka
bulü maslahata daha uygundur ve arzu ettiği
miz maksadı daha ziyade teinin eder. Bu itibarla 
bir takrir takdim ediyorum. Millet Meclisinde 
kabul edilen ve komisyonun çıkardık dedikleri 
3 neü fıkrada dahil olmak üzere Millet Meclisin
de kabul edilen metnin burada da kabul edil
mesini teklif ediyorum. Takdir Yüksek Heyeti
nizindir. 

BAŞKAN — Sayın Ay diner. 
HİDAYET AYDINER (Cumhurbaşkanınca 

S. ü . ) — Muhterem arkadaşlar, Kâmil Bey ar
kadaşımız esassa esbabı mucibeye iştirak etti fa
kat, neticeyi ters söyledi. Dedi ki, haksız ola
rak şahsi garaza müsteniden ilâmı infaz etmiyen 
mesul olsun ama bırakınız o ilâmı alan adam 
mesuliyete dair aldığı ilâmı infaz edemez. 

Bir kere ben alınan .ilânını; şahıs aleyhine 
dâva açmakla idare ibra edilmiş değil. Binaena
leyh, şahsı aleyhine de dâva açarım. Şahsı kul
lanan idare aleyhine de dâva açarım, idare bir 
şa!hsı mânevidir. Asıl faili mücrim, yani ilâmı 
infaz etmiyen şahıstır. Şahsı neden serazat eder
siniz? Alacağım ilâmı infaz edip edenıiyeceğim 
hakkında bana akıl öğretmeye lüzum yok. Ben 
onu vaktiyle düşüneceğim, öyle belediyeler var
dır tamtakır, öyle belediye Reisleri vardır ki, 
milyonerdir. Binaenaleyh düşünen benim. Beni 
hacı* altına alıp da illâ idarî dâva açacaksın. O 
belediyenin ne kabahati var. Orada bir sürü fa
kir fukaranın hakkı var. Bütçesi zaten zayıf, 
zaten hali iflâstadır. Belediye Reisi keyfine müs
teniden Şûrayı Devletten alman ilâmı infaz et
memiştir. 

Onun şahsi kusurundan dolayı, belediyenin 
şahsiyeti mâneviyesi mesul olacak. NTe imiş? Be
lediye rücıı etsin o şahsa. Kime başkana mı? Be
lediye Reisi zaten hâdisenin müsebbibidir. Bele
diye Reisi der ki, benim aleyhime rücu dâvası 
açın, böyle şey olur mu? Belediye Reisi şahsi za
rara müstenit ilâmı infaz etıniyecck, belediye 
aleyhine tazminat dâvası açacağız, belediye 
mahkûm olacak ve ondan sonra denecek ki, be
nim şahsımdan dolayı bu dâva açıldı, ben infaz 
etmedim. Belediyenin ödediği para için bana 
rücu etsin diye emir mi verecek avukatlarına? 
Bir bakan da aynı hataya düşebilir. Şahsi gara
za, müsteniden bir ilâmı infaz etnıiyebilir. Dev
let ona bu salâhiyeti vermemiştir. Salâhiyetini 
şahsi garaza müsteniden infaz etmemiştir. 

Binaenaleyh, bakan benini aleyhime gidi]) 
hakkı rücu dâvası açın ey Maliye Bakanı diye 
direktif de vermez. Elinden geldiği kadar da 
buna mâni olur ve daima da mâni olmuştur. Bi
naenaleyh siz ilâmların infazını istiyorsanız, o 
ilâmı infaz etmiyen kusurlu şalısın aleyhinde 
dâva açmayı terviç buyurursunuz. Onu mesuli
yetten berveçhi peşin azat etmek, ona mutasav
ver ilâmları ademi infazda cesaret verir, teşvik 
eder. Kendisinin şahsan mesul olmıyaeağı bir 
şeyde belediye ister ödesin, ister ödemesin; ma
liye ister ödesin, ister ödemesin diye cesaret alır, 
kuvvet alır kanunsuz hareket etmek kudretini 
kendinde bulur. Vaka bizzat başımdan geçmiş
tir. Eğer müsaade ederseniz izah edeyim. Geçen 
sene ben belediye avukatlarının fazla istedi diye 
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vekâletlerini reddettirmiştim. Bu Senato zabıt
ları istanbul Belediyesine gitti ve benim Daııış-
taydan aldığım ilâmı infaz etmediler. 

Ben mecbur oldum ikinci bir dâva, açmaya. 
föğer mütehammil olsaydı, muhterem heyete 
gösterirdim. Ben mecbur oldum ilâmın infazı 
için de ikinci bir ilânı almaya ve ikinci bir dâva 
açmaya. İkinci ifâmı aldım, belediye aleyhine 
ilâmın infazı için efendiler... Sonra da ilâmı in
faz etmediler. Günkü onların vekâlet taleplerini 
reddettirmrştim. Zabıtlar buradan gitti... Takri
ri de veren bertmişim. Tuttular ilâmı infaz etme
diler. Şûrayı Devlete gittim, tlâmı infaz etme
diler dedim. Evet, kaziye-i muhkeme vardır. 
ilâmın infazı lâzımdır diye yine karar aldım be
yefendiler. Şimdi ben bu adamı serazat edeyim; 
zavallı bigünah olan belediyeyi yakasından tu
tacağım, ver benim paramı. Ben belediyeden pa
ra istemiyorum, bana zulmedenlerden para isti
yorum. Onun için İtenim ilâm vereceğime Kâmil 
Bey karışmasın. 

Ben hakkımı bilirim. İster ondan alının, is
ter bundan alırım. Binaenaleyh, ben ilâm sahi
bini, hak sahibini ıhakikrndan mahrum edecek 
değilim. Bilâkis, daha çok teminat altına alateak 
ve ona kuvvet verecek olan bir teklif ile karşı
nızda bulunuyorum. Onun için ilâvesini rica et
tiğim husus şudur: Yalnız idare âmirini değil, 
sebebolan şahıslar aleyhine, hem idare, hem şa
hıs aleyhine muhayyer olarak isterse 'kendisi
ni dâva edebilecek. Ona karışmak doğru de
ğildir. Maruzatım budur efendim. 

BAŞKAN — Sayın Gerger. 
VASFİ GERGER (Urfa) — Muhterem arka

daşlarım, Danıştaydan çıkan ilâmların diğer 
mahkemelerden çıkan ilâmlar gibi infazının te
minat altına alınması hakikaten ;bir mühim za
ruret haline gelmiştir. Yüksek hâtıralarınıza 
'bir durumu arz edeyim ki, bu Yüce Heyetiniz
den geçmiştir. Şimdi umumi hükümler icre, in
faz, ademi infaz, paraya taallûk eden kısım
larda, onun hakkındaki düşüncelerimi de arz 
edeceğim, 'bir de infazı lâzım gelen bâzı idari ta
sarruflar vardır-. Bunlar da infaz edilebilir. 
Şimdi hunim icra genel hükümleri dairesinde 
infazı mevzuubahis değildir. Niçin? Demin Oa-
vit Okyayuz arkadaşımız bir misâl verdiler, 
dediler ki, üniversitede bir dekan mı, birisi in
faz etmemiş. Nereye gelir? İcra memurumu 
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infaz edecek? Yok böyle bir şey. Bunun için 
bizden geçti. Muallimlerin bir intibak kanunu 
vardı. Bu intibak kanunu ilk çıktığı zaman ile
riye mıızaf bâzı hükümler derpiş etmiş fakat, 
idare bu lüzum ve zarurete riayet etmemiş. Ve 
muallimler !bu intibak kanununa uydurulmadık-
ları için cidden zarar görmüşlerdir. İdareye 
müracaat edilmiş, idare yapacak bir durum ol
madığından menfi cevap vermiş, Danıştaya git
mişler. Danıştay bunların haklarını teslim et
miş, ellerine ilâm vermiş. Yüzlerce ilâm var. 
İnfaz etmiyor idare. Edememiş ve etmiyor. Mec
lise gelmişlerdi. Biz Karma Dilekçe Komisyonu 
olarak bu infaz edilnıiyen ilâmlar üzerinde has
sasiyetle durduk, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
adına olarak. Sayın Bakam çağırttık. Ba;kana 
bunun yolunu bulmasını ve lâzım gelen tedbiri 
almasını söyledik. Bir netice alamadık. Maz
bata yaptık ve durumu bütün açıklığı ve çıplak-
lığıyle Yüksek Senatoya arz ettik. Yüksek Se
nato bizim görüşümüzü tasvibetti. Millet Mec
lisine gitti. Millet Meclisi de bizim gürüşümü-
zü tasvibetti. Ama ortada danıştaydan çıkan 
bu kararlar henüz infaz edilmemiş ve infaz yo
luna da gidilmemiştir. Nedir bunun mesuli
yet tarafı? Şimdi bir-hakkın yerine getirilmesi 
için Danıştaya gider, mahkemeye gider, ilâmını 
alır. Fakat onu ezip suyunu içmekten başka 
bir netice alamazsa bu müesseseleri ihdasda da 
bir fayda mülâhaza edilmez. Bunun bir mey-
vası olmalıdır. Tl er ilânım hukukî bir netice 
doğurması şarttır, -'i seneye mahkûm olur ke
sintisiz girer cezaevine, 5 'bin- liraya mahkûm 
olur götürür icra malını satar. İş idareye geldi
ği zaman duruyor. Şimdi, idarede bu tazminat 
dâ/vaları da ayrı, ayrı statülere tâbidir. Yük
sek malûmları olduğu üzere bir hizmet kusuru 
vardır, bir de şahsi kusur vardır. Hizmet ku
surundan mütevellit zararı elbette ki idare, 
Devlet Hazinesi olarak tazminle mükelleftir. 
Ama, şahsi kusurun karşılığını Devlet kendi 
Hazinesinden ödemeye mecbur değildir. Eğer 
bu yolda gidilirse şahsi kusurun, Borçlar Ka
nunundaki hükmünü de, hepsini ortadan kal
dırmak lâzımgclir. Zaten bakılmaktadır. Şah
si kusurdan 'mütevellit tazminat dâvaları esasen 
hukuk mahkemelerine açılabilmekle ve karar 
alınıp infaz edilmektedir. Şahsi kusur yapan 
memurun fakir olup olmadığı Sayın Coşkun -
oğlu. İteni ilgilendirmez. Serveti varsa alır, 
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yoksa almaz. Şimdi, şahsi kusur işi bizim Borç
lar Kanunu ile halledilmiştir, bunda hiçbir ih
tilâf olmasa gerektir. Ama hizmet kusurunda 
büyük bir açıklık vardır ve bu son fıkra, iş
lem ve eylem tesis etmiyen idare aleyhine taz
minat dâvası açmayı kabul ediyoruz. O halde 
bu ilâmların infazının 'bir netice doğurması te
minat altına alınmış olacaktır. Asıl umumi 
hükümlerle bağdaşmıyan ahval. îcra ile olacak 
işler mühimdir. Devletin malı haczedilemez. Vi
lâyete ait mallar mahiyet ve mesuliyet itiba
riyle Devlet emvalin'den sayılır >ve haczedilemez. 
Belediyelerin bâzı malları vergi ve resimden 
mütevellit varlıkları haczedilemez. Ama hacze 
ınesa olan tarafları da vardır. Asıl Yüksek Se
natonun üzerinde duracağı iş, demin misâlini 
verdiğim yüzlerce öğretmenin senelerce elle
rinde duran bir çok infaz edilmiyen ilâmları 
bu yeni kanun çıkıp meriyete girdikten sonra 
vatandaş ve âmme vicdanında artık Danıştay-
dan çıkan ilâmların infaz edilip edilmemesi 
kaygısı kalkmalı'dır. 

Binaenaleyh, madde vuzuhludur, tadile muh
taç bir tarafı olmadığı kanaatindeyim. Hürmet
lerimle. 

BAŞKAN — Sayın Açar. 
EMİN AÇAR (Manisa) — Muhterem arka

daşlarım, ben Hidayet Aydıner arkadaşımla hem 
fikrim. Onun söylediklerini burada tekrar temiye-
yeceğim. Yalnız, şu noktaya temas edeceğim. Bu
güne kadar tecrübelerimin hulâsası şudur; bu
gün memleketimizde maalesef vazifesini gö
ren memurlar mesul, görmiyenler mak
bul addedilmektedir. Sebep ve saikı yalnız ve 
yalnız memuriyet mesuliyetinin olmamasında 
görüyorum. Binaenaleyh, şahıs 'kusuru olsun, 
hizmet kusuru olsun elbette ki, muhatap hem 
Devlet ve hem de şahıs olmalıdır. Öyle şahıs
lar vardır ki, muhterem arkadaşlarım, bana 
zarar ika etmiş olan memur mesul olsun, var
sın ben alacağımı tahsil etmiyeyim, diyenler da
hi mevcuttur. Bu dahi onun için kâfi Ibir temi
nattı L*. 

Binaenaleyh, vatandaşlar dâvâlının ödeme 
kabiliyeti olup olmadığını elbette ki, müdrik
ti v. Binaenaleyh, benim de istirhamım; idare 
edenlerle, idare edilenlerin arasındaki bu muaz
zam uçurumun bir miktar daha kapatılması için 
şahıs mesuliyetinin de bu maddede yer alması
nı istirham ediyorum. Hürmetlerimle. 
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BAŞKAN — Sayın Bekata. 
HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) —• Muh

terem arkadaşlarım; bu maddeyi bu kanunun 
son derecede mühim bir maddesi telâkki etti
ğim için huzurunuzda bir iki söz de ben arz 
edeceğim. Bir kanun Devletin de her hangi bir 
kanunun ve her hangi ilâma bağlanmış bir hak
kın yürütülmemesi o kanun devletinin teme
lini sarsıcı son derecede mühim bir 'hâdisedir. 
Devlet Şûrasını yeniden bir kanun ile kurar 
durumda iken bu madde üzerine bilhassa par
mak basmakta isabet vardır. Bu itibarla arka
daşlarımın sözlerine ben de katılarak açık gör
düğüm bir noktayı ifade etmek istiyorum. Mad
denin son bendi şudur: «Danıştay ilâmlarını icap
larına göre eylem veya işlem tesis etmiyen idare 
aleyhine, Danıştayda maddi ve mânevi tazminat 
dâvası açılabilir. Demek ki; evvelâ kabul ede
biliyoruz ki, Anayasa ile de, kanun ile de ka-
zıyei muhkeme haline gelmiş bulunan bir 
kararın idare tarafından tatbik edilmeme
si gibi bir hal mevcudolabilir. Evvelâ bunu ka
bul etmiş oluyoruz. Bu halin karşısında an
cak ilgili kimse Danıştay a tazminat dâvası 
açabilir. O halde burada bir mantıkî çıkmaz 
mevcut mudur? Bunu arkadaşlarımın Ibilmeleri 
ve izah etmeleri lüzumu karşısındayız. Bu man
tıkî çıkmaz şu : 

Danıştay kararını idare tatbik etmiyor. İda
renin aleyhine tekrar Danıştaya dâva açıyoruz. 
O halde o da bir Danıştay kararı haline geli
yor demektir. Binaenaleyh, aynı idare, aynı Da
nıştay kararının başlangıcını tatbik etmemek 
gibi dolayısiyle âdeta bir muhtariyete sahip. 
Onun karşılığında tazminat dâvası aynı ma
kama açılıp aynı Danıştay ilâmiyle karşılaşın
ca tekrar tatbik etmemesi gibi bir durum kendi
liğinden çıkabilir. O halde, bu dairei fâsideyi 
dönülemez hale getirmek için eğer maddenin 
bünyesinde bir noksan varsa bunu tamamla
maya mecburuz. 

Sözümü şöylece bitirmek istiyorum. Türki-
yo'de Danıştay kendisinin hakettiği itibarı ve 
kararlarının münakaşa konusu olmadan kazıyei 
muhkeme haline gelerek tatbik edilebilmesini 
temin ve bu hususta Danıştaydan ümit Ibekliyen 
insanlara katî teminat vermedikçe bu müessese 
bir noktasından sarsılmış olur. Bu itibarla son 
derecede' mühim olan bu maddeyi daha çok tah-
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kime ihtiyaç varsa arkadaşlarımın yardımcı ol
malarını rica edeceğim. 

BAŞKAN —. Buyurun sözcü. 
KÂMİL KARAVELlOĞLU (Tabiî Üye) — 

Sayın Başkan; takririm vardı, sözcünün konuş
masından evvel okur musunuz? Sözcü cevap 
versin. 

BAŞKAN — Takrirleri sonra oya koyarken 
tekrar soracağım, efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ EŞREF 
AYHAN (Ordu) — Efendim, burada tereddü-
dedilen nokta şu; Danıştay bir karar verdi. Bu 
kararı idare Danıştay ilâmlarının icaplarına 
göre tatbik edecek. Yani ona göre işlem ve eğ-
lem yapacak. Yapmadığı takdirde Sayın Beka-
ta Beyin izah ettiği gibi, tekrar Danıştay da mad
di ve mânevi tazminat dâvası açılabilecek. O hal
de birincisi, Danıştay ilâmı infaz edilemedi, ikin
ci Danıştay ilâmı da infaz edilemezse üçüncü
süne mi gitsinler denmektedir. Yani, burada 
bir son nokta bulunmak isteniyor, idare hu
kukunda bir prensip vardır. Danıştayda hiçbir 
zaman şahıslar aleyhine dâva açılamaz, idareyi 
hasım olarak mı alacaksınız da dâva ikame ede
ceksiniz? O halde ikinci yol kalıyor. Diyeceksi
niz ki, şahsi kusur vardır o zaman. Şahsi ku
surdan mütevellit umumi mahkemelerde maddi 
ve manevi tazminat dâvası açacaksınız. Bu yol
la bunu halletmek mümkün. Ama, buraya eğer 
şahsi kusurdan mütevellit dâvaları da korsanız 
idare hukuku ile bağdaşamaz, Ibu. Onun için, 
onun yeri Borçlar Kanununa göre umumi mah
kemelerdir. Burada onun yeri yok. Kaldı ki; 
Anayasanın 132 nci maddesinin son fıkrası çok 
sarih. Bunu Anayasa; emrediyor, idare ilâmla
rın infazını tehir edemez, durduramaz, gecikti
remez diyor. Anayasanın hükmüne rağmen bir 
idare, bir memur, bir bakan eğer Danıştaym 
ilâmlarını infaz etmez ise, o memur hukuk dev
letinde tasarrufta bulunmuyor demektir. Onun 
için (Sağdan müeyyidesi ne sesleri) bunun müey
yidesi pek çok. Bunun müeyyidesi Parlâmento, 
bunun müeyyidesi basın, bunun müeyyidesi ef
kârı umumiyedir, bunun müeyyidesi çoktur. 
Eğer bir Devletse, medeni bir cemiyet ise müey
yidesi çoktur. Eğer değilse müeyyidesi yoktur. 
Onun için hukukî müeyyideler vardır. Hukukî 
müeyyide, eğer Danıştayda tekrar bu maddi ve
ya mânevi bir tazminat dâvası açılır da, infaz 
edilemez ise, şahsi kusur meydana çıkıyor, kasıt 
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meydana çıkıyor, Borçlar Hukuku muvacehesin
de umumi mahkemelere gideceksiniz. Başka 
türlü bunu halletmek imkânı yok. (3 ncü fıkra 
var sesleri) 

BAŞKAN — Soru mu soracaksınız? 
CAVİT TEVFlK OKYAYUZ (içel) — Ha

yır, konuşacağım. 

BAŞKAN — 3 ncü fıkra hakkında mı? 
FÎKRET TURHANGÎL (Aydın) — 3 ncü 

fıkranın ipkasını istiyorlar, arkadaşlar. 
GEÇlCl KOMİSYON SÖZCÜSÜ EŞREF 

AYHAN (Devamla) — Efendim, ona taraftarız. 
Şimdi arkadaşım hatırlatsınlar. O kalsın. Zara
rı yoktur. Belki fazla gözükür ama, faydalı 
tarafı da mevcuttur. Onun için onun burada 
kalmasında bir mahzur yoktur. 

B AŞKAN — Sayın Okyayuz. 
CAVlT TEVFlK OKYAYUZ (içel) — 

Sayın arkadaşlarım; çok değerli idareci arkadaşım 
buradan müeyyidelerden bahsederken bana öyle 
geldi ki, hukukun gerçek nizamı içinde değil; 
ancak hukuk edebiyatı içindeydi. Hepimiz bili
yoruz ki, ahlâkla hukukun büyük bir ayrılığı var
dır. Ama her ikisi de aynı maksada teveccüh 
etmiştir. Her ikisi ele cemiyetin düzensizliklerini 
ıslah, tamir ve yeniden düzene koymak gibi bir 
gaye içindedirler. Yalnız ahlâkın kendi muhte
va. ve hüviyeti içinde bir zor tarafı, bir cebrî ta
rafı yoktur. Ama hukuk cebrî bir nizam geti
rir. Burada 132 nci madde serahatle, arkada
şımızın da ifade ettiği gibi bütün müesseseleri 
yargı uzuvlarının getirdiği hükümlere riayete 
ve hürmete mecbur etmiştir. Ama, bu mecburi
yetin müeyyidesi, arkadaşımızın biraz evvel de
diği gibi gazeteler ve umumi efkârdır. Ama, 
bu müeyyidelere rağmen bu aziz vatan görmüş
tür ki, Türkiye Büyük Millet Meclisi adına 
yargı müesseselerinden çıkan bu türlü ilâmlar, 
bilhassa bu cemiyetin fikrî hayatına bir istikamet 
ve istikbal tâyin etmesi gibi bu memleketin in
sanlarında da fikrî hayatının bir kemal içerisinde 
yükselmesi tarih ve talih için en müessir bir va
zife mesuliyetine ermiş üniversitemizde dahi tat
bik edilmemiştir. Eğer yalnızca bu müeyyideler, 
edebi ölçülerin içinde kalan müeyyideler olsaydı 
bilhassa bu müessesede, Danıştay kararı büyük 
bir hürmetle tekabbül edilerek mutlaka tatbik 
edilirdi. Görülüyorki arkadaşımızın burada ifa
de ettiği hukuk edebiyatı ölçüsünden üstündeki 
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müeyyideler, Danıştay kararlarının bu memleketle 
tatbikatı için maalesef teessürle ifade etmek mec
buriyetindeyim ki, yetmemektedir. Bu sebeple 
Aydıner arkadaşımızın getirmek istediği istika
metteki bu müessesenin tahakkuk ve taazzuvu 
memleketin ve Dahıştayımızm hukukî bir otorite 
olarak yerleşip gelişmesinde büyük ölçüde fay
dalı olacaktır. 

Ben bu bakımdan Fikret arkadaşımızla verdi
ğimiz takririn dikate alınarak bu maddenin ye
niden komisyona iadesini ve burada serd edilen 
fikirler ve ölçüler içinde yeniden tetkik ve tâyi
ninde isabet olacağı mülâhazasindayım. Saygı ile 
arz ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

AHMET NILSKET TUNA (Kastamonu) — 
Muhterem arkadaşlarım, bu maddede üçüncü fık
ranın konulmasına komisyon iştirak ediyor, ka
bul ediyor. Bundan memnun olduğumuzu arz 
etmek isterim. 

4 ncü fıkraya gelince; burada fikirler çok ya
yıldı. Arkadaşlar bizim çıkarmak istediğimiz 
kanun Devlet Şûrası Kanunudur. Devlet Şûrası 
Kanunu ne cins dâvalara bakarlar? tdare ile 
şahıs arasındaki dâvalara bakarlar. Şimdi, yani, 
bu müessesenin ana kuruluşudur. Şimdi denili
yor ki, Devlet Şûrasından bir karar sâdır oldu 
ve bu karar infaz edilmezse ne olacaktır? Şu 
Devlet Şûrası Kanununun dışında umumi mevzu
atımız var. Ne mi olacak? Şu memur eğer dere-
catta bir memur ise inzibati bakımdan hakkın
da takibat yapılacaktır, şilkâyet edilecektir. 
ilk yol bu. İkincisi; kanunun açık bir hük
münü, bir ilâmı keyfemâyeşa infaz etmem-ekte-
dir. Şu hali bizim Ceaz Kanunumuz suç ola
rak tavsif etmiştir. Ya, ihmaldir, ya vazifeyi 
suiistimaldir. Yahut keyfi harekettir. Yani 
Devlet Şûrası Kanunu içerisinde bütün kanun
ları göstermek' imtka.ni yok; lüzumu da yok. 
Şimdi o zaman bu şahıs hakkında alâkalı mer
cie müracaat edecektir. Hakkında cezai takibat 
istiyecektir. Yine diyelim ki; bu cezai takibat, 
inzibati takibat yapılmakla beraber hakkında 
Borçlar Kanununun umumi hükümlerine göre 
tazminat dâvası 'açılması mümkündür. Eğer 
onun kusuru idarenin bünyesinden mütevellit 
o tasarruf idari tasarruftan mütevellit bir ak
saklık değilse şahsi bir kusura bu sefer Borç-
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lar Kanununa, göre hakkında, tazminat dâvası 
açılacaktır. Şimdi, yani, bu işin müeyyidesi 
nedir? Bu. işin müeyyidesi, mevzuatımızın di
ğer hükümleridir. İnzibati takibat yaptırmak
tır. Cezai takibat yaptırmaktır. Hak
kında şahsi tazminat dâvası açlıması-
dır; bunlardır. Ama, 'buraya bunlar koysun 
mu?... Hayır arkadaşlar, bu Devlet Şûrası Ka
nunudur. Devlet Şûrasına bir de biz şahsi 
kusurlardan mütevellit dâva açma hakkını 
verirsek, Devlet Şûrasının bünyesi kaybolur. 
Devlet Şûrası idare ile şahıs arasındaki ihti
lâfları halledecek bir mahkemedir. E, buraya, 
tutalım falan memurun şahsından davacıyım 
yok. bunun da yeri ayrıdır. Bunun yeri, eğer 
hakikaten şahsi kusur ise, umumi mahkeme
lerdi }•. 

Netice itibariyle şunu arz etmek istiyorum ; 
buradaki fıkra arkadaşlarımızın tereddütle
rini giderecek aeıklıikıtadır. îstenen •müeyyi
deleri diğer mevzuatımız karşılamaktadır. 
Maddenin olduğu gibi kabul edilmesinde 
fayda, olduğu kanaatindeyim. 

HİDAYET AYDINER (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — Arkadaşlar beni acemi bir hukukçu 
zannediyorlar. Ahkâmı umumiye mucibince as
liye hukuk mahkemesine dâva açmak hakkı
mız vardır dediler. Bunu ben çok bilen ve 
tatbik eden bir arkadaşınızım. Fakat bu pren
siplere ve hukukun son tekâmülüne mugayir
dir, niçin? Beyefendiler, bakınız mesuliyette 
şahsi kusur mu, hizmet kusuru mu meselesi 
ortaya, çıkıyor .Bunun hududunu kim tâyin 
etsin, kimler bu işi yapmıya lâyıktır? Hu
kuk mahkemesi mi, Danıştay mı .. Hukuk mah
kemesi bu işin inceleğine giremez. Çünkü, 
memurun vazife hududu nereye kadar gider, 
nereye kadar gitmez, vazifenin inceliklerini 
ve icaplarına teferruatına kadar hukuk mah
kemesi nüfuz edemez. Onun için biz idari ka
zayı kabul etmişiz. Binaenaleyh, şahsan ku
surlu dediğimiz adamın hakikaten şahsi kusu
ru var mıdır, ne derecededir, hizmet icabı 
mıdır, hizmet kusuru mudur yoksa şahsi ku
sur mudur? Bunu incelemek Danıştayın ihti
sası dâhilinde olan bir husus olduğu içindir 
ki ,ben teklifimde bu işin du tazminatın şahıs 
aleyhine olmasına tebaan şalisi kusuru olması 
sebebiyle beraber Danıştayda dâvasının görül-
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meşini kabul ettim. Arkadaşlar, usulün son bir 
tekâmül kaidesi vardır ki, bu kaide da şu
dur : Bir hâdiseyi hukukiye iki ayrı ayrı tet
kik merciinde tetkik ve münakaşa edilemez. 
Münakaşa edilirse ne olur? 

Danıştayda bu hizmet kusuru telâkki edil
mez, şahıs kusuru telâkki edilir, gider hukuk 
mahkemesinde bu hizmet kusurudur, şahıs ku
suru değildir denir. O zaman iş çatallaşır, 
adalette tenakuz olur. Dikkat buyurdunuz 
mu? İstanbul Üniversitesi Rektörü aleyhinde 
Tıp Fakültesi Dekanı dâva açmış, Şûrayı Dev
let de tazminat dâvası açmıştır. Bu iptal -edil
miştir ve kararlarında denmiştir k i ; bu taz
minatla idarenin, yani üniversitenin bu kararı 
ittihaz eden şahsa şu nisbette rücu hakkı var
dır, diye işaret etmiştir. Şimdi işaret ettiği 
o tazminat için şahıs tutsun da dâva açsın. 
Arkadaşlarım, bu yol açıktır, diyor, hukuk 
mahkemesinde. O da der ki, ben Danıştay de
ğilim ,müstakil bir kaza mereiiyim. Binaen
aleyh, ben şahsi kusur görmüyorum, hizmet 
kusuru görüyorum, işte iş çatallaşır ve adalet 
ortadan kalkar. Bir hâdisenin iki yarı kaza 
merciinde tetkik ve münakaşa edilmesi hem 
işlerin kısa kesilmesine ve adeletiıı bir an ev
vel tecellisine mâni olur, hem de orada zıddi
yet hâsıl olur. Adaleti ortadan selbeder. Onun 
içindir ki, ben memurun şahsi kusuru sebebiyle 
ilâmın âdemiinfazında idare gibi ve idare aley
hine nasıl dâva açılmışsa şahsi 'kusura sebe
biyle onunda Şûrayı Devlette mahkeme edil
mesine taraftarım. Yoksa hukuk mahkeme
sinde dâva açarsınız o hizmet kusuru der te
nakuza düşer ve bir hâdise ayrı ayrı kaza 
mercilerinde mütenazık kararlara bağlanır. 
Adalete âdemiitimat celbedilir. 

BAŞKAN —• Kifayeti müzakere önergesi var, 
okutuyorum. 

VASFİ GERGER (Urfa) — Ben söz iste
miştim, konuşayım, ondan sonra. 

BAŞKAN — Hayır efendim. 

Başkanlığa 
Konu aydınlanmıştır, yeterliğin oylanmasını 

arz ederim. 
Tabiî Üye 

Kâmil Karavelioğlu 
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VASFÎ GERGER (Urfa) — Kifayetin aley

hinde söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun. 
VASFÎ GERGER (Urfa) — Sayın arkadaş

lar; önergenin aleyhinde konuşacağım. Demin 
Sayın Bekata arkadaşımızın işaret ettiği gibi bu, 
kanunun hakikaten belkemiği bir maddedir. 

Şimdi burada fikirler çarpışıyor; fikirlerden 
birisi, şahsi kusurlara ait dâvaların Danıştay'da 
açılması, bir fikir de onun aksini, müdafaa edi
yor. Bu iki fikir çarpışırken evvelâ durumla ya
ni Danıştay Kanununun emrettiği vazifesi ve 
Anayasanın kendisine tahmil ettiği ve Anaya«a 
da Danıştay'ın ne demek olduğunu gösteren mad
delerle, gerek bu kanunda kabul ettiğimiz 1 nci 
madde ve gerekse 30 küsuruncu maddede dâva 
dairelerine verdiğimiz vazifeler kısmını tahlil et
memiz lâzımdır. Çünkü, burada... 

HİDAYET AYDINER (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — Esas hakkında konuşmasın. 

BAŞKAN — Rica ederim, müdahale etme
yin. 

VASFÎ GERGER (Devamla) — Çünkü bu
rada bu fikir revaç bulursa, kabul ettiğimiz mad
deleri kendiliğinden ortadan kaldırmış olacaktır. 
Vazife ve salâhiyeti Anayasamızın emrettiği şek
le aykırı olarak gösterip kabul etmiş olacağız ki, 
bu cihetin tamamen aydınlanması lâzımdır. Hür
metlerimle. 

BAŞKAN — Efendim, müzakerenin kifaye
tini istiyen önergeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

önergeleri okutuyorum. 
Yalnız bir dakika efendim, Komisyon Sözcüsü 

maddedeki o hükmün kalkmasına lüzum görme
diğini beyan etmiştir. Israr ediyor musunuz?.. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ EŞREF 
AYHAN (OrdıO — Kalsın, efendim. 

BAŞKAN —• Sayın Goşkunoğlu, sizin öner
geniz bu vaziyette bir mâna ifade etmiyor. 

KAMİL GOŞKUNOĞLU (Uşak) — Maddeyi 
aynen kabul ediyorlar mı?.. 

BAŞKAN — Evet, efendim. 
önergeleri okuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
Anayasamızın 132 nci maddesi gereğince ya

sama, yürütme organları ile idarenin mahkeme 
kararlarına uymak mecburiyetinde olduğu ve bu 
kararları hiçbir surette geciktiremiyecekleri hü
küm altına alınmış bulunmasına rağmen, son za-
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manlarda bir kısım idarecilerin Danıştay karar
larını yerine getirmedikleri ve kasten ve keyfî 
olarak geciktirdikleri de üzüntü ile müşahede 
edildiği yüksek malumlarınızdır. Mahkeme ka
rarlarının yerine getirilmemesi veya geciktiril
mesi açıkça Anayasayı ihlâl olduğu gibi, keyfî 
ve şahsi davranışların da cezai sorumluluğu tev-
lidedeceği izahtan varestedir. Diğer taraftan bu 
gibi hareketlerin kanuna ve mahkeme kararları
na karşı duyulan inancı da zayıflattığı ise ayrı 
bir gerçektir. Bu itibarla bu gibi keyfî ve hukuk 
dışı davranışlara son vermek ve keyfî hareket 
edenlerin de daha şedit tecziyelerini temin için 
95 nei maddenin sonuna aşağıdaki fıkranın ilâ
vesini arz ve teklif eylerim. 

Tabiî Üye 
Kâmil Karavelioğlu 

95 nei maddeye ek fıkra : 
Memuriyet ve mevki nüfuzunu suiistimal ede

rek veya memuriyet vazifelerini ihmal suretiyle 
Danıştay kararlarının icaplarına göre işlem ve
ya eylem tesisine mâni olanlar veya kararların 
yerine getirilmesini kasten ve keyfî olarak ge
ciktirenler hakkındaki Türk Ceza Kanununun 
dördüncü faslındaki cezalar bir misline kadar ar
tırılarak hükmolunur. Devletçe ve şahıslarca her 
hangi bir zarar hâsıl olmuş ise o da başkaca 
ödettirilir. 

BAŞKAN — Diğer önergeleri okutuyorum. 

Başkanlığa 
95 nei maddenin 4 ncü bendindeki, «idare» 

kelimesinden sonra, «veya sorumluların şahısla
rı», kelimelerinin konmasını arz ve teklif ede
rim. 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Hidayet Aydıner 

BAŞKAN — Bir önerge daha var, okuyoruz. 

Başkanlığa 
95 nei maddenin ehemmiyeti karşısında ko

nuşan hatiplerin fikir ve tenkidleri göz Önünde 
bulundurularak yeniden tedvini için Komisyona 
iadesini arz ve teklif eyleriz. 

Aydın îçel 
Fikret Turhangil Cavit Okyayuz 

BAŞKAN — En aykırısı bu efendim. 
Komisyon katılıyor mu? 
GEÇÎOÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ EŞREF 

AYHAN (Ordu) — Hayır. 
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BAŞKAN — Hükümet katılıyor mui 
DEVLET BAKANI NÜVÎT YETKİN (Ma

latya) — Hayır. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılmı

yor. Bu konuşma ve önergeleri nazarı itibara 
alınması suretiyle yeniden tanzimi için madde
nin geriverilmesi hakkındaki önergeyi reylerini
ze arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Komisyon bu konuşmaları ve önergeleri na
zarı itibara alarak tekrar üzerinde çalışma yapa
caktır. İade ediyorum. 

Kanun yolları 
1. Muhakemenin iadesi 

MADDE 96. — Dâva daireleri ile Dâva Da
ireleri Kurulundan verilen kararlar hakkında, 
aşağıda yazılı sebepler dolayısiyle muhakemenin 
iadesi istenebilir : 

A) Zorlayıcı sebepler dolayısiyle veya lehi
ne karar verilen tarafın eyleminden doğan bir 
sebeple elde cdilemiyen bir belgenin, kararın ve
rilmesinden sonra ele geçirilmiş olması; 

B) Karara esas olarak alınan belgenin sah
teliğine hükmedilmiş veya sahte olduğu, mahke
me veya resmî bir makam huzurunda ikrar olun
muş veya sahtelik hakkındaki hüküm karardan 
evvel verilmiş olup da, muhakemenin iadesini is-
tiyen kimsenin, karar zamanında bundan haberi 
bul ımmamış olması; 

C) Karara esas olarak alman bir ilâm hük
münün muhkem kaziye halini alan bir kararla 
bozularak ortadan kalkması, 

D) Bilirkişinin kasıtla gerçeğe aykırı beyan 
ve ihbarda bulunduğunun, hükümle tahakkuk et
mesi ; 

E) Lehine karar verilen tarafın, karara et
kisi olan bir hile kullanmış olması; 

F) Vekil veya kanuni temsilci olmıyan kim
seler huzuru ile dâvanın görülüp karara bağlan
mış bulunması; 

G) Çekinmeye meclbur olan başkan veya üye
nin katılması ile karar verilmiş olması; 

II) Tarafları ve sebebi aynı olan bir dâva 
hakkında verilen karara aykırı yeni bir karar 
verilmesine söbebolabîlecek bir madde yokken, 
aynı daire veya kurul yahut başka bir daire ve
ya kurul tarafından evvelki ilâmın hükmüne ay
kırı bir karar verilmiş bulunması. 

BAŞKAN -— Madde üzerinde söz istiyeni. 
Buyurun, Coşkunoğlu. 

— 218 — 



C. Senatosu B : 67 
1, 2, 3, 4, 5 ve 6 numaralı kutularda oyunu I 

kullanmıyan arkadaşımız var mı?... Yok. Bu ku
tularda oylama işlemi bitmiştir. 

KÂMİL COŞKUNOĞLU (Uşak) — Muhte
rem, arkadaşlarım, dâva açıldıktan sonra ne 
gibi safhalar geçireceği daha evvelki maddeler
de yazılı. Dâva atıldıktan sonra dosya kanun-
sözcüsüne veriliyor. Kanunsözcüsü tetkik ettik
ten sonra dosya, heyete geliyor. Heyet raportö
re tevdi ediyor, raportör mütalâasını hazırlıyor. 
Hattâ bu raportörün isminin, kanunsözcüsünün 
isminin zabıtta yazılı olması gerekli bulunduğu 
da maddede ifade ediliyor. 

Şimdi (G) bendinde yalnız; «Çekilmeye mec
bur olan başkan veya üyenin, katılması ile karar 
verilmiş olması..» deniyor. Mütalâa veren kanun
sözcüsü çekilmeye mecibur ise veya dosyayı tet
kik edip rapor veren raportör çekilmeye mecbur 
ise bunların raporu üzerine yapılan tetkikatda 
iadeyi muhakeme sebebi olacak mı olmıyaeak mı? 
Bunların da iadeyi muhakeme se'bebi olması ica-
beder kanaatindeyim. 

Bu hususu Komisyonun aydınlatmasını rica 
ediyorum. 

BAŞKAN — Komisyon. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ EŞREF 

AYHAN (Ordu) — Bu bendde yalnız başkan ve 
üye tasrih edilmiştir; kanunsözcüsü ve rapor
törler karara iştirak etmedikleri için bu bendin 
şümulüne girmemektedir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz isti-
yen'L. Yok. Değiştirge önergesi de yok. Madde
yi oylarınıza arz ediyorum.. 

KÂMÎL COŞKUNOĞLU (Uşak) — Bir öner
ge hazırlıyorum efendim. | 

BAŞKAN — E, kardeşim, önergenizi zama
nında hazırlayın. 

KÂMİL COŞKUNOĞLU (Devamla) — Mü
saade ederseniz bir iki kelime de konuşmak isti
yorum. 

BAŞKAN — Önergeniz yok mu efendim? 
KÂMİL COŞKUNOĞLU (Devamla) — Var, 

ama izah için... 
BAŞKAN — Buyurun. 
KÂMİL COŞKUNOĞLU (Uşak) — Efendim, 

mahkemelerde kâtiplerin bile ret se'bebi vardır. 
Hükmü veren hâkimdir ama kâtiplerin de ret se
bebi vardır. Bir raportör dosyayı hazırlıyacak, 
bir kanunsözcüsü dosyayı hazırlıyacak, mütalâ
asını beyan edecek, bunun ret seibehi olmıyaeak.. \ 
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Bunu ben anlıyamıyorum. Sözcü karara iştirak 
etmedikleri için diyor. İştirak ediyor, ama imza 
etmiyor yalnız... 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum, efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
96 ncı maddenin (G) bendine, «Kanunsözcü

sü ve raportör», kelimelerinin eklenmesini teklif 
ederim. 

Uşak 
Kâmil Ooşkunoğlu 

BAŞKAN — Efendim, 96 ncı maddenin (G) 
bendine, «kanunsözcüsü ve raportör» ibaresinin 
ilâvesi istenmektedir. 

Komisyon teklife katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSON BAŞKANI FARUK 

IŞIK (Van) — Katılmıyor. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 
HÜKÜMET ADINA DEVLET BAKANI 

NÜVİT YETKİN (Malatya) — Katılmıyor. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet teklife 

katılmıyor. Önergenin nazara alınıp alınmaması 
hususunu oylarınıza arz ediyorum, önergenin 
nazara alınmasını kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Önerge kabul edilmiştir. 

Maddeyi kabul edilen şekliyle oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde açık oylarınıza arz edilecektir. 

Muhakemenin iadesinde süre 
MADDE 97. — Muhakemenin iadesinde Hu

kuk Usulü Muhakemeleri Kanununun, süreye 
ait hükümleri kıyas yolu ile uygulanır. 

BAŞKAN — Maidde haikikmda söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza -sunuyorum. Kabul eden
ler.. Kabıı! etımiyenler.. Kabul edilmiştir. 

2. Kararın düzeltilmesi 
MADDE 98. — Dâva daireleri ile Dâva Dai

releri Kurulundan verilen kararlar hakkında, bir 
defaya, mahsus olmak üzere, ilâmın tebliği tıarihin-
deıı itibaren onbeş gün içinle, aşağıda yaızılı s)e-
ıbeplcır d olay isiyle kararın düzeltti lımesi istenebi
lir. 

A) Kararım esasına etıkisi olan iddia ve iti
razla rın, Ikarautla 'karşılanmamış olması ; 

B) Bir ilâmda birbirine aykırı hükümler 
•bul umması; 

C) Kararın usul ve -kanuna aykırı bulun
ması ; 
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D) 'Temyiz yolu ilo »-örülen işlerde, görevli 

daire veya kurula ibraz .olunan evralkta sahtelik 
veya sanai vukubulmuş olması. 

Dâva daireleri ile Dâva Daireleri Kurulu, ka
rarın düzeltilımcsi dilekçesinde ileri sürül'eın se
beplerle bağlıdır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz isitiyem? 
Ydk. Maddeyi oylarımızla sunuyorum.. Kabul 
edenılier... Eıtımiyenletr. Kabul ediılımişıtıir. 

Kanun yollarıma ilişik in özel hükümler 
MADDE 99. — Muhaiktamcndıı iadesi \re kana

rın düzelitdlımesıi istekleri ıdi'letkee ile yapılır. Bu 
istekler <esas ıkaınarı verımliş olan dâva dairelerinde 
veya Dâva Daireleri Kuirulıımca karara ibağlamr. 

İsteğin ilişkin olduğu konu, diğer bir dâva. 
dairesinin görevine girmiş ise, karar bu dairece 
verilir. 44 neü maddenin (F) bendi hüikmü, ımu-
halkememlin iadesinde ve karaırın düzeltikmeısimde 
de uygulanır. 

Karşı 'tarafım savunması ve kanumsözcüsümün 
düşüncesi alıındıfatan tsonıra istekler inceleni r ve 
kanunda yazılı s<etbepler varsa dâvaya yeniden ba
kılarak rkarar verillir. 

Muıbakeımcmim iadesi ve (kararm düzeltilmesi 
istekleri; 'kanunda yazılı sebeplere dayanılmıyor 
ise isteğin reddine Ikarar verilir ve Huikuk Usulü 
Muhaikameleri Kanununum bu lıusustalkii hüküm
lerime göre para cezasına da hükmolumur. 

Muhakemenin iadesi ve kararın düzeltilmesi 
isteklerinde dnruşma yapılması, görevli daire 
veya kurulun kanaırma bağlıdır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz iısitiyen 
Yoık. Maddeyi oylarınıza sunuyorum... Kabul 
edenler.. Eltımiyiemier.. Kabul edilmiştir. 

Kamun yalliarmda yargılama usulü, 
MADDE 100 — Bu bölümün 96, 97, 98 ve 

99 neu maddeleri dışımda ikaları hükümleri d!e, 
muhakemenin iadesıimde ve kararın düzeltilırn'e-
«inde uygulamıır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tavzih 
MADDE 101. — Dâva daireleri veya Dâva 

Daireleri Kurulundan verilen kararlar müphem 
ise yahut birbirine aykırı hüküm fıkralarını ta
şıyorsa, taraflardan her biri kararın tavzihini 
veya aykırılığın kaldırılmasını istiyebilir. 
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Tavzih dilekçeleri karşı taraf sayısından bir 

nüsha fazlası ile verilir. 
Kararı vermiş oln dâva dairesi veya kurul, işi 

inceler ve lüzum görürse dilekçenin bir nüsha
sını, tâyin edeceği süre içinde cevap vermek 
üzere, diğer tarafa tebliğ eder. Cevap iki nüs
ha olarak verilir. Bunlardan birisi, tavzih ve
ya aykırılığın kaldırılmasını istiyen tarafa gön
derilir. 

Görevli daire veya kurulun bu husustaki 
kararı, taraflara tebliğ olunur. 

Tavzih veya aykırılığın kaldırılması, kara
rın yerine getirilmesine kadar istenebilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Yanlışlıklarım düzeltilmesi 
MADDE 102. — tki tarafım adı ve soyadı 

ile sıfatı ve iddiaları sonucuna ilişkin yanlış
lıklar ile hüküm fıkrasındaki hesap yanlışlık
larının düzeltilmesi de istenebilir. 

Yukarıki maddenin son fıkrası dışında ka
lan hükümleri, bu istekler hakkında da uygu
lanır. 

Yanlışlıkların düzeltilmesine karar verilirse 
keyfiyet ilâmın altına yazılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Mahkeme masrafları 
MADDE 103. — Taraflardan birinin isteği 

üzerine, Danıştayda açtığı dâva dolayısiyle öde
diği hare, kaydiye ve posta ücretleri ile bilir
kişi incelemeleri, delil tesbiti ve keşif için yaptı
ğı harcamalar ve avukat marifetiyle takibolu-
nan dâvalarda, tarifesine göre avukatlık ücreti 
haksız çıkan tarafa ve dâvanın kısmen kabulü 
ve kısmen reddi halinde bu masraflar orantılı 
olarak taraflara, yükletilir. Dâvadan feragat 
eden veya dâvayı kabul eden taraf, muhakeme 
masrafları ve avukatlık ücreti bakımından hak
sız çıkmış sayılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Yol masrafları ve yevmiyeler 
MADDE 104. — Danıştay meslek mensupla

rından keşif, bilirkişi incelemesi veya delille-
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rin tesbiti için görevlendirilenlere, hakikî yol 
masrafları ve Harcırah Kanunu ile belir-li yev
miyeleri verilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

ALTINCI BÖLÜM 
Danıştay mensuplarının ödevleri, hakları ve 

meslekte ilerlemeleri 
A) ödevler 

Birinci Başkanın ödevleri 
MADDE' 105. — Birinci Başkan, Danıştaym 

genel işleyişinden sorumludur. Bütün kurulu
şun düzenli çalışmasına bakar. 

Gerekirse, ilgili daire başkanları veya Baş
kanlar Kurulu ile de istişare ederek, lüzumlu 
idari tedbirleri alır. 

Birinci Başkan, Danıştay Genel Kurulu ile 
Dâva Daireleri Kuruluna, içtihatları Birleştir
me Kuruluna ve Başkanlar Kuruluna başkanlık 
eder. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Daire başkanlarının ödevleri 
MADDE 106. — Daire başkanları, dairele

rinde görevli bulunanların görevlerine devam
larını, düzenle çalışmalarını, daire işlerinin ve
rimli bir şekilde yürütülmesini ve yardımcılar 
ile diğer memurların yetişmelerini sağlarlar, 
görüşmeleri idare ederler, dâhil bulundukları 
kurulların toplantılarına katılarak düşünce ve 
kanatlerini bildirirler ve oylarını verirler. 

Daire başkaları her takvim yılı sonunda, dai
relerindeki işlerin durumu, bunların yürütülme
sinde aksaklık varsa sebepleri hakkında Birin
ci Başkanlığa bir rapor verirler ve alınmasını 
lüzumlu gördükleri tedbirleri bildirirler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum... Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Üyeler in ödevleri 
MADDE 107. — Üyeler, bulundukları daire

lerde başkanlar ve dâhil bulundukları kurullar
da kurul başkanları tarafından kendilerine ve
rilen dosyaları geciktirmeden inceliyerek gö
revli daire veya kurullara gerekli izahatı ve
rirler, kararları yazarlar, dairelerinin ve üyesi 
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bulundukları kurulların toplantılarına katılır
lar, düşünce ve kanaatlerini bildirirler, oylarını 
verirler ve daire ile ilgili olmak üzere tevdi 
edilen diğer işleri görürler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen! 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum... Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Genel Kâtibin ödevleri 
MADDE 108. — Genel Kâtip bu kanunun 

görevli kıldığı işler ile Birinci Başkanın vere
ceği idare ve yazı işlerini yürütür. 

Müdürlükler doğrudan doğruya Birinci 
Başkana, daire başkanlarına ve Başkanunsöz-
cüsüne bağlı olmıyan diğer servisler, Genel Kâ
tibin yönetim ve denetimi altında bulunur. 

Genel Kâtip, dâva daireleri ile Dâva Daire
leri Kuruluna ve içtihatları Birleştirme Kuru
luna katılamaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum... Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Başkanunsözcüsünün ödevleri 
MADDE 109. — Başkanunsözcüsü, dâva 

dosyalarını uygun göreceği görev ayrımına göre 
kanun sözcülerine havale eder, düşüncelerinin 
vaktinde bildirilmesini ve kanunsözcüleri ile 
Başkanunsözcülüğünde görevli diğer memurla
rın devamlarını ve intizamla çalışmalarını sağ
lar, gelen dosyaların kaydı ve saklanması ile işi 
bitenlerin ilgili yerlere geciktirilmeden gönde
rilmesi için gerekli tedbirleri alır. 

Başkununsözcüsü, incelediği dâva dosyaları 
hakkında düşüncelerini bildirir ve kanunlarla 
kendisine verilen diğer ödevleri de yapar. 

Her takvim yılı sonunda Başkanunsözcüsü, 
işlerin durumu ve bunların yürütülmesinde ak
saklık varsa sebepleri hakkında Birinci Baş
kanlığa bir rapor verir ve alınmasını lüzumlu 
gördüğü idari tedbirleri bildirir. 

Başkanunsözcüsü, kanunsözcülerinden birini 
münavebe ile, idari işlerde kendisine yardım 
etmekle görevlendirebilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum... Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunsözcülerinin ödevleri 
MADDE 110. — Kanun sözcüleri, kendileri

ne havale olunan, dâva dosyalarını vaktinde in
celiyerek hukuk bakımından düşüncelerini en 
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geç bir ay içinde yazılı olarak verirler. Bu süre 
geçirilirse durumu, sebepleri ile birlikte Başka-
nunsözeüsüne bildirirler, kanunsözcülüğü ile il
gili olmak üzere verilen diğer işleri görürler. 

Kanunsözeüleri, ilgili yerlerden, Başkanlık 
vasıtasiyle her türlü bilgileri istiyebilecekleri 
gibi işlem dosyalarını da getirtebilirler. 

Düşüncelerin gerekçeli olması lâzımdır. 
Kanunsözeüleri, düşüncelerinde tamamen 

serbesttir. Ancak, çalışma düzenin korunması ve 
iş veriminin artırılması için Başkanunsözeüsü-
nün alacağı tedbirlere uyarlar. 

BAŞKAN — Maidcle üzerinde söz isitiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum... Kabul 
edenler... Etnıiyenler... Kabul edilmiştir. 

Başyardımcıların ödevleri 
MADDE 111. — Başyardımcılar, dairelerin

deki j^ardımcılarm ve diğer memurların görev
lerine devamlarını, yetişmelerini ve verimli bir 
şekilde çalışmalarını, idare, dosya, karar ve di
ğer yazı işleri ile tebligat işlerinin gecikmeden 
ve düzenli şekilde yürütülmesini sağlarlar, içti
hatları takibederler ve Birinci Başkanın, daire 
başkanının vereceği diğer görevleri yerine geti
rirler. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen ? 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etnıiyenler... Kabul edilmiştir. 

Yardımcıların ödevleri 
MADDE 112. — Yardımcılar, Birinci Baş

kanın, daire başkanının veya yetki verilmesi 
halinde başyardımcının, kendilerine havale et
tikleri işleri vaktinde inceliyerek daire veya 
görevli kurula gerekli açıklamaları yaparlar, 
kendi düşünce ve kanaatlerini sözlü ve yazılı 
olarak bildirirler, karar müsveddelerim yazar
lar, gerekli tutanakları düzenlerler ve Birinci 
Başkanın, daire başkanının ve başyardımcının 
verecekleri diğer görevleri yerine getirirler. 

Yardımcılar, idare ve disiplin bakımından 
başyardımcıların alacakları tedbirlere de uyar
lar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

ödevlerin uygulanma şekli 
MADDE 113. — Danıştay meslek mensupla

rının, yukarıki maddelerde yazılı esas görevle
rinin uygulanmasına ilişkin hükümler ile yedin-
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ci maddede yazılı müdürlükler, bürolar ve ka
lemlerin görevleri Danıştay Tüzüğünde göste
rilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Buyurun Sayın Bozcalı. 

ÖMER LÜTFİ BOZCALI (İzmir) — Muhte
rem arkadaşlar, Danıştay Kanununun şimdi oku
nan 113 ncü maddesinde; Danıştay mensupları
nın vazifelerinin uygulanması sırasında hareket 
tarzları gösterilmiştir. Ancak biraz önce kabul 
edilen 77, 85, 86 ve 105 nci maddelerde vazifeler 
tasrih edilmiş, fakat bunların ne kadar müddet 
içerisinde yanlarında veya dosyanın sevk edilece
ği yerlere şevkine dair olan müddetler gösterilme
miştir. Bunların tüzükte tâyini icabettiğine göre 
bu 113 ncü maddeye tatbikatçıların muayyen 
müddetler içerisinde de vazifelerini yapabilmele
ri tüzüğe buna dair hükümlerin de konulmasını 
iktiza ettirmektedir. Bu bakımdan bu maddeye 
ufak bir ilâve suretiyle tadilini arz ve teklif ede
rim. Bu da «İşlerin belirli sürelerde sonuçlandı
rılmasını ilişkin hükümler Danıştay Tüzüğünde 
gösterilir» şeklindedir, 113 ncü madde bu şekilde 
tadil edildiği takdirde Tüzükte bu kabul edilen 
maddelerin, yani bu kanunun tatbikatında vazi
feliler her hangi bir evrakı diledikleri gibi yan
larında tutamıyacaklar, muayyen müddetler için
de bunları aidolduğu yerlere sevk edecekler, bu 
da işin icabına göre bu 'kanun hükümleri 
çerçevesi içerisinde hazırlanacak tüzükte gösteril
mesi ieabedecektir. Bu mevzuu ilgili arkadaşlar
la da görüştüm, onlar da tasvip buyurdular, yük
sek tasvibinize de iktiran ederse madde bu şekil
de düzeltilir ve üzerinde titizlikle durduğumuz 
Danıştay Kanununun, işlerinin daha kısa zaman
da intacını temin etmiş oluruz. Bir takrir takdim 
ediyorum, takdirinize arz ederim. Hürmetlerim
le. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz isti
yen var mı? Yok. Bir önerge var, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Tasarının 113 ncü maddesinin aşağıda yazılı 

olduğu üzere tadilini arz ve teklif ederiz. 
Kastamonu İzmir 

Ahmet Nusret Tuna Ömer Lûtfi Bozcalı 

Madde 113. — Danıştay meslek mensuplarının 
yukarıki maddelerde yazılı esas görevlerinin uy
gulanmasına yedinci maddede yazılı müdürlükler, 
bürolar ve kalemlerin görevlerinin ifasına ve iş-
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lerin belirli sürelerde sonuçlandırılmasına ilişkin 
hükümler Danıştay Tüzüğünde gösterilir. 

BAŞKAN — Buyuran Sayın Komisyon. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FARUK 

IŞIK (Van) — Efendim, bana kalırsa işlerin 
bir mahkemeden kaç saatte, kaç günde çıkarılma
sını tesbite imkân yoktur. Bu itibarla bunun Tü
zükte yer alması, tatbiki kabil olmıyan bir hük
mün Tüzükte yer alması olacaktır. Bunun için 
ben pek taraftar değilim, maddenin aynen kabulü
nü istirham ederim. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Nusret Tuna. 
AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 

Efendim, takrirde konulması istenilen müddetler 
mutlak surette riayeti zaruri olan hükümler de
ğildir. Fakat şu işi yapanlar, ne kadar zamanda 
bu işi ikmal edecek, büsbütün bir yerde bırak
maya mâni olacaik hükümler konması arzu edil
mektedir. Bunu da Danıştay yapacaktır. Ken-. 
di bünyesine göre şu müddetleri koyacaktır. 
Meselâ 77 nel. madde de: 

«Dilekçe ve savunmalar alındıktan sonra, ve
ya cevap süreleri geçtikten sonra dâva dosyaları 
Başkanunsözcülüğüne verilir. Kanunsözcülerinin 
düşünceleri alındıktan sonra dosyalar görevli dai
reye veya Dâva Daireleri Kuruluna gönderilir.» 
deniyor. 

Meselâ maddelerden bir tanesi bu. Şimdi şu 
dosyanın tekemmülünden kaç gün sonra gelecek? 
Aylarca durdurulacak mı? Bunu Danıştay kendi 
bünyesi içinde bir nizamname yaparak şu iş şu 
şekilde tekemmül ettikten sonra şu kadar gün zar
fında Kanunsözeüsüne verilir, gibi bâzı hüküm
ler koymak suretiyle daha fazla sürat temininde 
faydası olur mu, olmaz mı, ki, olur kanaatiyle şu 
hükümlerin konması istenmektedir. Faydalıdır, 
zarar doğuracak bir hal yoktur. Şu iş yapılır. Ne 
kadar zamanda? Bir kayıt yok. İşte yapılacak Tü
züğe bu kabîl hükümler konmak suretiyle işlerin 
sürüncemede bırakılmasına mâni olunsun ve sü
rat gayesi tahakkuk etsin istenmektedir. Teklif 
yerindedir, kabulünü ben de şahsan istirham edi
yorum. 

BAŞKAN —• Buyurun efendim. 
HİDAYET AYDINER (Cumhurbaşkanınca 

S. Ü.) — Efendim sürat sürat, diye bir hakkın 
feda edilmesinden endişe ederim. Bir daire 
vardır ki, kanun sözcüsünde 10 binlerce iş var
dır. Bunu hangi tüzüğe koyacaksın, hangi kır
baçla bunu sevkedeeeksm? Eğer çabuk çıka-
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racaksanız, mecburi bir hüküm koymuyoruz 
arkadaşlar. Mecburi hüküm olmadığına göre 
bu bir temennidir. Ve temenninin de kanunda 
yeri yoktur. Mecburi iş olacaksa 10 binlence 
iş terakküm etmiştir, nasıl çıkaracaksınız bu
nu? Eğer zorlarsanız, gayet isabetsiz mütalâa-
alara ve binnetice hakkın ziyama sebebolursu-
nuz. Zaten sürati temin eden daha başka şey
ler mevcuttur. Birinci başkanına, daire başka
nına verir, kanun sözcüsüne verir, başkanun-
sözcüsüne verir. Bunların bütün vazifesi bu 
işleri hızlandırmaktır. Onlar vazifelerini yapa
caklardır. Ve yapmaları lâzımgelir. Vazifeleri
ni de müdriktirler. Binaenaleyh, böyle hak ve 
adaleti rencide edecek şekilde sürat hükmünü 
ki, kendileri de tatbikinde mütereddüddirler, 
'böyle bir hüküm koyarak haksızlığa sebebolacak 
bir netice doğurmak yanlıştır, teklifin reddini 
rica ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bozealı. 
ÖMER LÛTFİ BOZCALI (İzmir) — Muh

terem arkadaşlar, ben bu tadili bir hâdisede 
mâruz kaldığım vaka üzerine bilmecburiye ve 
Danıştay da, alâkalı arkadaşlarla da görüştük
ten sonra yapmış bulunuyorum. Kanun sözcü
sü mütalâasını yazdığı halde dosyanın aynı da
irede aynı dosya dolabında sekiz ay beklemiş 
olduğu görüldü. Bittabi bugün Danıştay sene
de 50 bine yakın iş devretmektedir. Fakat, bu 
kanunun hazırlanması ve titizlikle üzerinde du
rularak çıkarılmasındaki gaye, bu dairelerin 
normal bir şekle getirilerek çalışmalarını temin
dir. Eğer yine, 50 - 60 bin dosya ile meşgul 
olacak ve kararlar seneler sonra çıkacak ise, 
zaten bir fayda temin edilmez. Bir kanun ha
zırlanırken mevcut işler nazarı dikkate alınmak
la beraber, esas prensiplerin de vaz'edilmesi 
iktiza eder. 77 nci maddede, biraz evvel arka
daşımızın izah ettikleri gibi muamelesi tekem
mül etmiş bir dosyanın, o dairenin vazifeli âmir 
ve diğer vazifeli memurları dosyayı sevk etmi-
yebilirler. Böyle bir müddet konulduğu tak
dirde bu müddet gerek yakınların, gerekse ken
disinin nazarı dikkatini celbederek, bu dosya
nın biran evvel aidolduğu mercie gitmesini, he
yete şevkini veya kararın yazılmasını iktiza 
ettirir. Bunlar, tatbikatçılar olarak hepimizin 
başından geçen hâdiselerdir. İkaz edilmedikçe 
veya böyle bir müeyyideler ve müddetler içe
risine konulmadıikça adalete sevk eder. Bu mev-. 
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zu üzerinde arkadaşlarını da mutabıktırlar. Is- i 

ı 
tirham ediyorum; bu takririm kabul edilirse, j 
Danıştay Kanununun arzulanan çekikle ve iş
lerin süratle görülmesini temin edecek bir hale ı 
getirileceğine kani bulunuyorum. Hürmetle
rimle. i 

BAŞKAN — Madde hakkında başka söz is-
tiyen var mı? Yok. Takriri tekrar okutuyorum. 

(Ömer Lûtifi Bozcalı ve Ahmet Nusret Tu- j 
na'nın önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN —. Komisyon ? İştirak etmiyor. Hü
kümet? İştirak etmiyor, önergenin nazarı iti
bara. alınıp alınmamasını oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Anlaşılmadı efendim, 
tekrar edeceğiz. Tekrar oylarınıza arz ediyorum. 
önergenin nazarı itibara alınmasını kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir, efen
dim. 

Maddeyi kabul edilen önerge ile değiştiril
miş şekliyle okuyoruz. 

Ödevlerin uygulanma şekli 
MADDE 113. — Danıştay meslek mensupla

rının yukarıki maddelerde yazılı esas görevle
rinin uygulanmasına, 7 nci maddede yazılı mü
dürlükler, bürolar ve kalemlerin görevlerinin 
ifasına ve işlerin 'belirli sürelerde sonuçlandırıl
masına ilişkin hükümler Danıştay Tüzüğünde 
gösterilir. 

BAŞKAN — Iva'bul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. Acık oyunuza cunulacaktır. | 

Başkanlar ve üyeler ile Başkanunsözeüsünün 
aylıkları 

MADDE 114. — Danıştay Birinci Başkanı, 
daire başkanları ve Başkanunsözcüsü birinci I 
derece, üyeler ikinci derece memurluk kadrosu
nun aylığını alırlar. 

Bu suretle alman aylıklar, bunların emekli
liklerinde ve diğer memuriyetlere geçmelerinde 
kazanılmış hak sayılmaz. Bu gibilerin emeklilik
lerinde ve diğer memuriyetlere geçmelerinde 
hizmet sürelerine göre kazandıkları derece ay
lıkları esastır. 

BAŞKAN — Oylarını kullanmıyan arkada
şımız var mı? Oy toplama muamelesi bitmiştir. | 

Madde üzerinde buyurun Sayın Kâmil Coş- I 
kunoğlu. 

KÂMİL OOŞKUNOÖLU (Uşak) — Muhte
rem arkadaşlarım, ben maddenin birinci fıkrası 
hakkında söz almış ve Yüksek Huzurunuza çık- j 
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mış bulunuyorum. Millet Mdclisi metninde 
maddenin birinci fıkrası aynen şöyledir: «Da
nıştay 'Birinci Başkanı, daire başkanları, üye
ler ve Başkanunsözcüsü birinci derece memur
luk kadrosunun aylığım alırlar.» Senatonun 
Komisyonunda arkadaşlarımız birinci derece 
memurluk kadrosu aylığını yalnız birinci Baş
kan, daire 'başkanları ve Başkanunsöcüsüne 
hasretmişlerdir. Bu farkın doğru olmadığını 
Millet Meclisi metninde olduğu gibi, üyelerin 
de birinci derece memurluk kadrosunun aylığını 
alması lâzımgeldiğini arz ediyorum ve bunun 
için de bir takrir vermiş bulunuyorum. Gerekçe
si şudur : 

Tasarının 8 nci maddesini tetkik ettiğimiz 
zaman Danıştay üyesi olacak şahısların kimler
den ibaret bulunduğunu burada birer birer gör
müş bulunmaktayız. (A) bendi; bakanlık, müs
teşarlık, elçilik, eylemli vali... Muhterem arkadaş
larım, takdir buyuru hır ki, bu memuriyet ve va
zifelerde bulunanların hemen hepisi değilse bile 
yüzde doksanı birinci derecede Devlet kadrosu
nun aylığını almaktadırlar. (B) bendinde Yar
gıtay Başkanlığı veya üyeliği ve saire. (O) ben
dinde hukuk ve siyasal fakülteleri, iktisat, ti
cari ilimler kollarındaki profesörlük. (D) ben
dinde tuğgeneral, tümamiral ve saire komutan
lar. Yani binnetice şurada sayılmış bulunan ze
vatın hemen % 90 i 1 nci derecede Devlet me
murluğu kadrosundadır. Bunun dûnunda aylık 
alanlar da vardır. Fakat biz üyeliği 2 nci derece
ye indirdiğimiz takdirde 1 nci derecede Devlet 
memurluğu kadrosunda maaş alan zevatın Da-
nıştaya gelmesini önleyici bir hüküm koymuş bu
lunuyoruz. Denecektir ki, «Başkanla üye ara
sında bir fark, olmalıdır» Başkanla üye arasın
da bir fark olmalıdır diye bir mütalâa ileri sü
rülebilir. Arkadaşlar bu olsa olsa başkanlar için 
ayrıca bir tazminat verilmesinin, esbabı mucibesi 
olur. Yoksa, başkanla üye arasında maaş far
kının, kadro farkının bulunmasının esbabı muci
besi olamaz. Bu sebeple olacaktır ki, Millet Mec
lisi bunun hepsini, birinci derece Devlet memuru 
kadrosu maaşını alması lâzımgeldiği şeklinde ka
bul etmiştir. Bendeniz de aynı arz ettiğim es
babı mucibe ile Millet Meclisi metninde olduğu 
gibi birinci fıkranın, üyelerin dahi birinci de
rece Devlet memuru aylığını almaları, şeklinde 
kabul edilmesini arz ve teklif ediyorum. 
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Mâruzâtım bundan ibarettir. Takdir Yüksek 

Heyetinizindir. 
BAŞKAN —• Buyurun Sayın Gerger. 
VASFİ GERGER (Urıa) — Muhterem ar

kadaşlarım, maaş meselesinde bizim Devlet ba
remi dediğimiz yani maaşatın tevhit ve teadülü
ne dair kanun hükümlerine »öre muayyen bir 
sıra ve derece vardır. Bu muayyen sıra ve 
derecelerin sebebi hikmeti de intisabeden me
murların muayyen ibir müddet o derecede ça
lışması ve liyalhait keslbettiği takdirde yüksek 
bir dereceye geçmesi gerek sicil itibariyle ve 
gerek alacağı tezkiye varakasına ıgöre. Yani 
hem ehliyet, hem (hizmet esası kabul edilmiş
tir. Şimdi bıı umumi hüküm'e göre ehliyet 've 
hizmet kaidesi dâhilinde işi mütalâa edersek 
Senato komisyonunun kabul ettiği maddeyi 
yerinde görmek ic ab eder. Fakat, yine (bugün 
maaşatın tevhit ve teadülüne dair olan »mevzu-
aitta da 'ihtisas mevkii diye ehliyet ve hizmet 
müterafık olarak düşünülmüş değildir. Yani 
ehliyeti vardır fakat hizmet müddeti tam de
ğildir. Ama ona o kadroya muhasses maaşı 
verebilmek imkânı kabul edilmiştir. Şimdi. 
madde, Danıştay Birinci Başkanı ve daire 'bal
kanları ile Kanunbaşsözıcülerini üyeleriyle be
raber ibir ihtisas mevkii telâkki etmiştir. Altın
da diyor ki 'buradan başka bir daireye geçtik
leri zaman 'bu kendileri için müktesep ibir 
hak olamaz. Müktesep 'hak olmadığına ıgöre, 
demin arz ettiğim gibi ihtisas mevkii olarak te
lâkki 'etmiştir. 

Şimdi .mâlûmuâliniz yukarda kabul etmiş 
okluğumuz 'bir hükümle doksan lira aslî -maaşa 
gelmiş ve ka'bul ettiğimiz nitelikleri de haiz 
bir Devlet memurunu (birinci başkan, üye baş-
kanunsöKcüsü ve daire 'başkanı yapmak imkânı 
vardır. Gelir gelmez ne alacak? 150 lira ala
cak. Yani 'birinci derecedeki 'maşı alacak. Bir 
sene sonra ayrılmak istediği veya ayrıldığı 
takdirde geldiği maaşla gidecek başka daireyle 
bu ibir 'müktesep hak 'olmuyor. Müktesep (İrak 
olmadığına, göre seyyanen bunları kabul etim ek 
zarureti ile karşı karşıya kaldığımıza kaani 
oluyorum. Bir ilerisi düşünülebilir. Yani bir 
teşekkülde, bir birinci başkan, bir daire baş-
kanı, ibir üye, birarada, silsilei merait'ip dediği
miz bir noktayı nazar düşünülebilir. Ama, 'va
sıf ve. vazife itibariyle ihtisas .mevkii lolarak ka
bul ettiğimize göre 'biz bunu ancak kendileri-
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ne ilâveten vermeyi düşündüğümüz tazimin at 
miktarını nazara alabiliriz. Çünkü birinci baş
kanın temsil sıfatiyle, üyenin tlemsil sıfatı 
ayrı, ayrıdır. Nitekim birinci 'başkana bir oto
mobil veririz fakat daire başkanlarına hizmet 
otomobili vermeyiz, üyelere vermeyiz. Onun 
temsil sıfaıtı ve salâhiyeti 'bakımından tazım inat 
da farkı düşünülebilir, ama maaş statüsünde 
(bir fark düşünülmesi maddenin asıl esprisi ve 
ihtiva ettiği umum'i mâna ile kabili telif ol
muyor. Bu sebeple 'bendeniz de Kâmil Coşkun -
oğlu arkadaşımın noktai nazarına iştirak edi
yorum . Hü rm eti e rim 1 e. 

BAŞKAN — Sayın Cemal Tarlan konuşa 
cak -mısınız? Zaten 'bu konuda elli imzalı bir 
önerge vardır. Arkadaşlarımız aynı şeyde ıs
rar etmektedirler. Komisyon ibu.nım üzerinde 
hâlâ ısrar ediyor mu efendim.1 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANİ FARUK 
TŞ1K (Van) — 'Konuşacağız efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın İşık. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANİ FARUK 

İŞİK (Yan) — Efendim, komisyonda 'bu mev
zuu ımm uzun konuştuk. Filhakika Danıştay 
azalarına, nasıl ki Anayasa Mahkemesi â'zalan 
hep 1)50 lira alıyorlarsa onlara da 150 liralık 
kadro verilmesi düşünülebilir dendi. Yalnız 
şu fark var, Anayasa Mahkemesi ile Şûra ara
sında, Anayasa Mahkemesine seçilen herkes 
üye olarak seçiliyor. Onlar reisi kendi arala
rından seçerler. Bir de «her nimet bir külfet 
mukabilidir.» Daire başkanları, dairenin bütün 
şevki idaresinden 'mesuldürler. Birinci Başkan 
Dauıştayın sevkü idaresinden 'miesuldür ve işle
ri daha fazladır. Bu itibarla bu farkı yapma
yı daiha. uygun bulduk. Hattâ daha ıb aşk a'İbir 
teklif de vardı fakat, encümende nazarı iti
bara alınmadı. Şimdi, hakikaten 8 nci mad
de şu, şu vazifelerde bulunanlar, üyeler der. 
Fakat 8 nci maddenin esas şeyi yalnız üyelik 
değildir. Danıştay Başkanlığı, daire Ib aşk anı 
ve üyelikleri içindir ve 4 ncü derecede mükte
sep hak esası ele alınmıştır. Binaenalyih, y,a-
ten eğer 150 lira alan elçi hakkı müktesebola-
rak üye olarak gelmiez nihayet 'başkanlığa aday 
olarak gelebilir. Aşağı derece verilmez. Yani 
'biz encümende böyle görüştük ve bu esas dai
resinde tesb'it etmiş bulunuyoruz. Tabiî tak
dir Heyeti Âliyenizindir. 
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BAŞKAN — Sayın Tarlan, buyuran. 
CEMAL TARLAN (Tekirdağ) — Efendim 

gerek Sayın Gerger arkadaşiım, gerekse Sayın 
Coşkunoğlu arkadaşımız dunumu gayet etraflı 
/bir şekilde izah etmişlerdir. Şimdi Faruk Işık 
arkadaşımız der ki, «her külfet bir nimete mu
kabildir.» Bendenizin kanaatma göre Başkan
lık makamı bir terfi mevkii değildir arkadaş
lar. idari bakımdan foirtakım munzam işleri 
vardır ve onları tertipler ve yürütür. Bina
enaleyh, Başkanla üyeler arasında rey bakı
mımdan bir fark olmadığına göre, bunun tem
sil ödeneği ile hiçlbir münasebeti yok arkadaş
larım. Sonra sekizinci maddede Sayın Faruk 
Işık söylediler; Danış/taya dışarıdan valilikten, 
elçilikten birtakım yüksek mlemuriyetlerden 
ıgelen insanlar olacaktır. Binaenaleyh, bu kad
royu almadığı takdirde maaş ve terfi 'bakımın
dan ileride müşkül durumlarla karşılaşılacak
tır. Binaenaleyh bu farkı biz mutlak surette 
burada önlemeliyiz ve 'bu kadroyu birleşltirme-
liyiz. Bendeniz de Coşkunoğlu ve Gerger arka
daşımızın görüşlerine iştirak ediyomm. Zaten 
elli kişilik bir takrir de takdim etmiş hulunu-
yoraz. Lütfedip kabul ederseniz (hepimizin bu 
işlerde en iyi neticeye varmış olacağını tah
min ediyorum, hürmetlerimizle. 

BAŞKAN — Efendim hu (hususta takrirler 
vardır. Birisi, 30 imzalı, birisi 20 imzalı ve 
diğler takrirler de vardır. Okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Danıştay kanun tasarı

sının Geçici Komisyonca kabul edilmiş 'bulu
nan 114 ncü maddesinin birinci fıkrasının şifa
hen arz ettiğimiz sebeplerle Millet Meclisince 
kaibul edilen şekilde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederiz. 

Madde 114. — 
Danıştay Birinci Başkanı, daire başkanları, 

'üyeleri ve başkanunsözcüsü birinci derece me
murluk kadrosunun aylığını alırlar. 

Tekirdağ 
Cemal Tarlan ve arkadaşlan 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dim? (imzalar okunsun sesleri) İmzaları oku
tuyorum. 

Tekirdağ Sinop 
Cemal Tarlan Suphi Batur 
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Bursa 

İhsan Sabri Çağlayangil 
Maraş 

Nedim Evliya 
Gaziantep 

Nizamettin Özgü] 
Bingöl 

Sabri Topçuoğlu 
Giresun 

Mehmet Izmen 
Tabiî Üye 

Ahmet Yıldız 
Tabiî Üye 

Selâhattin özgür 
Kastamonu 

Nusret Tuna 
Manisa 

Eefik Ulusoy 
Manisa 

Orhan Süersan 
Denizli 

M. Emin Durul 
Afyon Karahisar 

Burdur 
Hüseyin Otan 

Sakarya 
Turhan Kapanlı 

Manisa 
Emin Açar 
Çanakkale 
Âli Aksoy 

Adana 
Nuri Âdemoğlu 

Tabiî Üye 
Fahri özdilek 

Muğla 
Muallâ Akarca 

Kayseri 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

Bursa 
Şeref Kayalar 

Kayseri 
Hüsnü Dikeçligil 

istanbul 
Sabahattin Tanman 

Tokat 
Celâl Tevvik Karasapan Osman Hacıbaloğlu 

izmir Trabzon 
Hilmi Onat Yusuf Demirdağ 

Sivas Tabiî Üye 
Rifat Öçten Sıtkı Ulay 

Erzurum 
Rahmi Sanalan 

BAŞKAN — 31 tane imza var. Bir takrir 
daha var okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Yüce Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Danıştay kanunu tasarı

sının 114 ncü maddesinin 1 nci fıkrasının şifa
hen arz edeceğimiz sebeplerle Millet Meclisince 
kabul edilen metne uygun olarak aşağıda yazılı 
şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Artvin 
Fehmi Alpaslan 

Ordu 
Şevket Koksal 

Malatya 
Mehmet Zeki Tolunay 

Ankara 
Osman Alişiroğlu 

Manisa 
Emin Açar 
Diyarbakır 

Azmi Erdoğan 
Hatay 

Vehbi Aksoy 
Ankara 

Sabit Kocabevoğlu 

Madde 114 — «Danıştay Birinci Başkanı, da
ire başkanları, üyeler ve Başkanunsözcüsü birin-
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ci derecede memurluk kodrosunun aylığını alır
lar.» 

BAŞKAN — Bir takrir daha var okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
114 ncü maddenin Millet Meclisince kabul 

edilen şekilde kabul edilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Uşak Gaziantep 
Kâmil Coşkunoğlu Zeki islâm 

BAŞKAN — Komisyon. 
GEÇÎCI KOMISYON SÖZCÜSÜ EŞEEF 

AYHAN (Ordu) — Muhterem arkadaşlarım, bu 
madde üzerinde komisyonda hakikaten birçok 
münakaşalar cereyan etmiştir. Sebebi de şu; 
Hükümet tasarısında baş reis ve daire reisleri 
için birinci derece Devlet memuru maaşı, üyeler 
için ikinci derece Devlet memuru maaşı kabul 
edilmiş. Ve tazminatları da, bunların hepsi 
için biner lira olarak yer almıştır. Mecliste de
ğişiklik yapılmış ve hepsini birinci dereceden 
Devlet memuru maaşına almışlar ve tazminatları
nı da bin lira yerine maaşlarının yüzde 60 ı nis-
betmde verilir, denmiş. Tetkik ettik. 3546 sayı
lı Devlet Şûrası Kanununda da reisler azalardan 
ayrı. Orada da reislere 150 azalara 125 lira ve
rilmiş. Bunu tâdil eden 4904 sayılı Kanunda da 
keza 150 - 125 lira olarak yine başkanlarla, üye
ler arasında bir fark gözetilmiş. Bütün bunların 
karşısında komisyon olarak evvelâ başkanlarla 
üyeler arasında bir fark mutlaka gözetelim, 
ama bunu nerede gözetelim, maaşta mı gözetelim, 
tazminatta mı gözetelim, yoksa ayrıca bir temsil 
tahsisatı mı verelim diye bunun üzerinde durduk, 
Ve bütün bu tetkiklerimiz sonunda şimdiye ka
dar olan gelenek, maaşlarda olduğu için komis
yon olarak biz de maaşlarda fark gözettik. 150 re
isler için, 125 lirada üyeler için kabul ettik. 

Muhterem arkadaşlar, aslında 125 lira kadro 
maaşı olan, 150 lira asli maaşı da alır +100, 
+ 100 alır. Maaş bakımından yalnız 100 lira bir 
zararı vardır. Bir tek 100 lirayı düşünerek biz 
öyle bir inceliği başkan ve üyeler arasındaki far
ka ait bir inceliği kıl payı kadar da olsa muha
faza edelim endişesine kapıldık. Şimdi burada 
bir tek nokta var. Hariçten gelecekler için ne 
yapmak lâzımgelir? Hakikaten içeriden gelecek
ler, 90 lira asli maaşa geldiği zaman otomatik-
man 125 lirayı alacaklar, aslında. Ve bunlar 
125 lirada üç üst dereceye kadar terfii mümkün 
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olduğu için bir mahzur yoktur. Hariçten gele
cekler için; 150 asli maaş alıp da gelenler için 
burada bir kayıt koymak lâzımdır. Onu da bu 
maddenin sonuna «müktesep haklar mahfuzdur» 
ibaresini ilâve edersek bu mahzur da bertaraf 
edilmiş olabilir. Onun için bence burada bir şey 
yapmak mecburiyetindeyiz. Ya kadro maaşları ara
sında bir fark gözetelim veyahut tazminatların
da bir fark gözetelim. Bunların ikisinde de fark 
gözetmiyor isek başkanlara bir temsil tahsisatını 
komisyon olarak benimsemiş durumdayız. Takdir 
Yüksek Hayetinizindir. 

BAŞKAN — Sayın Coşkunoğlu önergenizi 
izah ettiniz. Başka bir şey yok. Efendim, öner
gelerin hepsi birbirine benzediği için yalnız öner
genin bir tanesini okutturup oylarınıza arz ede
ceğim. 

(Fehmi Alpaslan ve arkadaşlarının önergesi 
tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Yani Millet Meclisinden gelenin 
aynı. Diğer bütün önergelerde aynı olduğu için 
bu önergelerin nazarı itibara alınıp alınmamasını 
oylarınıza arz edeceğim. Nazarı itibara alınma
sını kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir efendim. 

Millet Meclisi metnini okuyoruz 

B) Haklar 
Başkanlar ve üyeler ile Başkanunsözcüsünün 

aylıkları 
MADDE 114. — Danıştay Birinci Başkanı, 

daire başkanları, üyeler ve Başkanunsözcüsü bi
rinci derece memurluk kadrosunun aylığını alır
lar. 

Bu suretle alman aylıklar, bunların emeklilik
lerinde ve diğer memuriyetlere geçmelerinde ka
zanılmış hak sayılmaz. Bu gibilerin emeklilikleri-
de ve diğer memuriyetlere geçmelerinde hizmet 
sürelerine göre kazandıkları derece aylıkları esas
tır. 

Maddeyi Millet Meclisince kabul edilen şe
kilde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kazanılmış haklara ait yükselme süresi 
MADDE 115. — Danıştay Birinci Başkanı, 

daire başkanları ve üyelerin ve Başkanunsözcüsü
nün kazanılmış haklara ait yükselme süreleri iki 
yıldır. Bu sürenin bitiminde, kazanılmış hakla
rı, kendiliğinden bir üst dereceye yükselir. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 

Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Ödenekler 
MADDE 116. — Danıştay meslek mensupları

na, aylıklarından ayrı olarak, sınıf ve dereceleri
ne güre bu kanun hükümleri dairesinde ödenek 
veril ir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Danıştay dışında görevlendirme 
MADDE 1.1.7. — Danıştay kanunsözcüleri, 

başyardımcı ve yardımcıları Başbakanın veya ba
kanların teklifi üzerine, kendilerinin kabulü ve 
iş durumunun müsaadesine göre, Birinci Başka
nın muvafakati ile, bakanlıkların yurt içi ve yurt 
dışı kuruluşlarında, Danıştaydaki mevkilerine ve 
ihtisaslarına uygun idari hizmetleri yürütmekle 
görevlendirilebilirler. Bu görevlendirme süresi iki 
yılı geçemez. Bu süre içinde izinli sayılırlar, Da
nıştay bütçesinden aylık ve ödenekleri veriliı- ve 
diğer özlük hakları saklı kalır. 

Bu madde hükmü, Danıştayda, en az beş yıl 
çalışmış bulunanlara uygulanabilir. Sonraki gö
revlendirmelerde de bu süre gözetilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde buyurun Sa
yın. Coşkunoğlu. 

KÂMİL COŞKÜNOÖLU (Tşak) — Muhte
rem arkadaşlar, 117 nci maddeyi hâkimlik te-
minatiylc bağdaşır görmüyorum. Hâkimlik te-
minatiyle kabili telif bir madde değildir. 

Anayasamız yüksek yargı mercii olarak Yar-
gıtayı, Danıştayı ve Askerî Yargıtay] kabul et
miştir. Bunların haricinde, kanunla tâyin edi
len haller haricinde, hiçbir vazife kabul etmi-
yeceklerini tesbit etmiştir, (kmel hükümler bah
sinde Anayasanın üçünücü bölümünde «Yargı 
A genel hükümler» bahsinde 134: ncü madde
nin son fıkrasını okuyorum. «Hâkimler» ki, bu 
genel hükümler bahsinde olduğu için, bu Yar
gıtay a da, Danıştaya da, Askerî Yargıtaya da 
şamildir. «Hâkimler, Kanununda belirtilenler
den başka, genel ve özel hiçbir görev alamaz
lar.» Yargıtayda da böyledir, arkadaşlar. Aske
rî Yargıtayda da böyledir. Askerî Yargıtayda 
bulunan general o vazifesi haricinde orduda ve 
ordunun emrettiği başka bir yerde vazife göre
mez. Yargıtay da aynı şekilde hiçbir vazife gö-
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rem ez. Yalnız, kanunun tâyin ettiği Yüksek Se
çim Kurulu ve saire gibi, yüksek iş uyuşmaz
lıkları Hakem Kurulu vardır. Oraya Yargıtay-
dan ve Danıştaydan gider. Binaenaleyh, burada 
ıbiz Yüksek Senato olsun, Millet Meclisi olsun 
Danıştaya lâzımgelen önemi vermek hususunda 
âdeta millet vekillerimiz ve senatörlerimiz birbi
riyle yarış edercesine gayret sarfederken hâkim
lik teminatını zedeleyici bir hükmün 'kabul edil
mesine İlendeniz razı olamıyorum. Danıştayda 
bir üye Hükümetin emri murakabesi altında 
bir vazifeye gidecek veya onun minneti altında 
kalacak veyahut hocalık yapacak, onun mesuli
yetini üzerinde taşıyacak. Arkadaşlar, bunun 
vazife bakımından da önemi vardır. Vakıa ge
lecek', maddelerde disiplin bakımından tabi ola
cağı hükümler konmuştur. Ama Danıştay üye
liğinin tabi olacağı disiplin başka, diğer bir 
memurun tabi olacağı disiplin başkadır. Bu 
bakımdan da bu maddenin burada yer almama
sı lâzııngelir. Kesin olarak ifade ediyiruııı, Da
nıştaydan Ibaşka hiçbir yargı merciinde böyle 
bir hüküm yoktur. Ne askerî yargı merciinde ve 
nede diğer adlî yargı mercilerinde böyle bir 
hüküm yoktur. Danıştaya niçin tanınıyor? Da
nıştay'ın. onlardan farklı bir pozisyonu var mı
dır? Bilâkis kabul ettiğimiz maddelerle Danış-
tayıu hususi mahiyetini belirterek, gereken öne
mi vermek hususunda elimizden gelen gayreti 
sarf ettik. Mü;-:aade etsin arkadaşlarım, bu mad
deyi kaldıralım, Bu madde hâkimlik teminatı
nı zedeliyor, arkadaşlar. 117 nci maddenin tasa
rıdan çıkarılması lâzımgelir. Onun için bir öner
ge hazırladım, bu önergeyi Yüksek Başkanlığa 
takdim ediyorum, iltifatınıza mazhar olmasını 
rica ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Muhittin Kılıç, buyu
run. 

MiniİTTİN KILIÇ (Konya) — Muhterem 
arkadaşlar, 117 nci maddenin bendeniz de aley-
hindeyim. Demin kabul ettiğimiz maaşlar hak
kındaki hükümde bu gibilerin emekliliklerinde 
ve diğer memuriyetlere geçmelerinde hizmet 
sürelerine göre kazandıkları derece aylıkları 
esastır. Bundan evvelki hükümde kazanılmış 
bir hak sayılmaz, diyoruz, birinci derecede maaş 
veriyoruz. Dolanbaşlı bir hükümle, affını rica 
ederim, bütün Danıştay mensuplarını iki madde 
sonra hemen aynı maaşla başka bir işe nakledi
yoruz. Şimdi bir vali doksanı alıyor. 100 lira 
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maaşlı Şûrayı Devlet azdığına gönderilecek. 
Yani 150 lirayı hemen alacak. Halbuki, hakkı 
neydi? 100 lirayı almaktı. Ondan sonra o her şey
den münezzeh olması lâzımgelen Şûrayı Devlet 
azasını Başbakan, bugün ismet Paşa çok muh
teremdir bizim irin, ama, gelir yarın belki seni 
falan yere vali yapacağım der. Hemen iki ay 
«sonra, iki sim elik hizımeitle 150 lira ile nalkil. 
Efendim, belki 5 sene diyecekler. Yarsın 5 sene 
..onra olsun. Bence bu hükmü evvelâ kendileri red
detmeliler, cerh etmeliler. Biz böyle bir şeye 
asla razı değiliz. Biz hâkimiz, Türk Milletinin 
bize verdiği bu 4 000 lira kadar paraya lâyik ve 
elyakız, her veçhile bu parayı alacağız. Hükü
metin tesiri altında kalmıyacağız, demeleri lâ-
zımgelecek maaşı (90) di, büyükelçiliği gidecek 
büyükelçiliğe hemen 150 lira aslî maaşla tâyin. 
Kaç .şene geçti?.. İki sene. Olur mu böyle şey? 
Burada, 1.17 nci maddede mevzubahsedilen hü
küm nedir? Danıştaydaki mevkilerine ve ihti
saslarına uygun mu bu? Gelişi generallik, geli
şi valilik, gelişi elçilik. Bundan büyük hangi ma
kam var acaba? .Şimdi .görülür mü işte »o maaş 
gelip buraya tesir ediyor arkadaşlar. Hakika
ten Coşkunoğlu arkadaşımın dediği gibi. gönül 
rıztasiylo bu 117 nci maddenin geri alınarak 
lâğvi gerekir. 

Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Gerger. 
VASFİ GERGER (Urfa) — Muhterem ar

kadaşlarım, bu madde hükmü bu kanunla bi
zim idari sistemimize bir yenilik getiriyor. Ha-
dizatmda bu hüküm umumi idarenin temşiyeti 
bakımından belki faydalı mütalâa edilebilir. 
Ama biz Danıştay ı zaten 1 nci madde ile; Da
nıştay; T. O. Anayasası ile görevlendirilmiş yük
sek idare mahkemesi, dayanışma ve inceleme mer
ciidir demişiz. Yani idarenin her hangi bir da
lma yardımcılık yapacak bir vasfı yoktur. Da
nıştay mensuplarının istiklâlini zedeler. Hâkim
lik teminatı bir tarafa, üyeler zaten dâhil de
ğil. Kanundaki hüküm münhasıran başkanun-
sözcüleri ve başyardımcısı ve üye yardımcıları 
Başbakanın teklifiyle yine bâzı şartlara bağlı
yarak iki sene müddetle idari hizmetlerde gö
revlendiriliyor. Yani yardımcı olarak alıyor, ku
ruluşa mâni. 1 nci madde hükmü böyle Ibir yar
dıma mensuplarını icbar etmiye mânidir. 1 nci 
maddenin hükmü de kuvvetini Anayasadan alı
yor. Yani Anayasa Danıştaym ne iş yapacağını, 

nasıl teşekkül edeceğini, ne gibi vazife görece
ğini tâyin etmiş ve 1. nci maddeyle de kuruluş 
olarak biz kabul etmişiz. Şimdi, bunun Danış
tay mensupları arasında hoşa gidecek bir hal 
doğuracağına inanmıyorum. İşimiz çok derler. 
Gerçi bir hüküm var vüsatine, müsaadesine göre 
işler, der, ama, zaman zaman değil, daima her 
vesileyle, Danıştayda işlerin çok olduğu tet'ki-
katın geciktiği, nitekim demin bir arkadaşım 
zannedersem Ömer Bozcalı arkadaşım misal 
verdi, kanunsözeüsü mütalâasını yazmış, dola
ba girmiş, sekiz ay kalmış. Niçin kalıyor?.. Sıra 
gelmiyor, tabiî iş çok. Şimdi bütün bu işler ara
sında Danıştay mensuplarını idarenin her han
gi bir dalına yardımcı vaziyetine sokmayı, ben 
Danıştay mensuplarının istiklâl mefhumiyle ika-
bili telif görmüyorum. Lütfetsin komisyon da 
iştirak etsin bu maddeyi kaldıralım, çok iyi olur. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Turhangil. 
FİKRET TURHANGİL (Aydın) — Sayın 

Başkan, muhterem senatörler; Danıştay Kanunu
nun 117 nci maddesinde söz almak nasiboldu. Ha
kikaten ben de benden evvel konuşan Sayın Ger
ger ve Sayın Muhittin Kılıç beyefendilerin fikir
lerine aynen iştirak ediyorum. Komisyonun ve bu 
kanunu hazırlıyanlarm 117 nci maddeyi tedvin 
etmekteki maksat ve gayelerinin ne olduğunu bil
miyoruz. Ama, maddeyi mücerret mânada oku
duğumuzda Anayasanın 139 nen ve mütaakip 
maddelerinde yazılı yüksek mahkemeler hüviyeti
ne girmiş bulunan Danıştaym muhakkak ki, mah
kemelerin yürütücüsü olan Danıştay üyeliğinin 
vasfı altında, hâkimlik sıfatı ve vasfının mevcudi
yetini kabul etmek peşinen lâzımdır. Bir kere 
madde o şekilde tedvin edilmiştir ki, bu maddeyi 
oldukça, özür dilerim, bir nevi bâzı sınıfı, bâzı 
kısmı, Danıştay içinde bâzı kısmı kayırmak gibi 
bir haleti ruhiye açıkça okunuyor. Falan falan, 
falan derecelere kadar hariç... Niçin hariç? Bel
ki bu hariç, kılman kişiler içinde ihtisasları re hiz
metleri yetişme tarzları itibariyle Hükümetin ih
tiyaç duyduğu bir uzman vardır. O hariç, ondan 
üstüne bir hak tanımak bir kere adalet prensip ve 
kaideleriyle, hele bir Danıştay Kanununun ruhuy
la bağdaşanımın, böyle tefrik edici, bir maddenin 
mevcudiyetini ben asla tasvibetmem. Madem ki, 
bu, Başbakanın inhasiyle olacaktır, madem ki, bu 
ihtiyaç ve lüzum bir karara bağlıdır, böyle bir tef-
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rikm yapılması, bir nevi üyelerden bir vasfı ihraz 
etmiş bir kısmının himayesi gibi bir haldir. 

Şimdi Anayasamızın Danıştaya vermiş olduğu 
yetkileri mütalâa edelim. 140 ncı maddenin 2 nei 
fıkrası; «Danıştay, idari uyuşmazlıkları ve dâva
ları görmek ve çözümlemek, Bakanlar Kurulunca 
gönderilen kanun tasarıları hakkında düşüncele
rini bildirmek, tüzük tasarılarını ve imtiyaz 
şartlaşma ve sözleşmelerini incelemek ve kanunla 
gösterilen diğer işleri yapmakla görevlidir.» 

Şimdi, bir Bakanlık kendi görevinde istih
dam etmek üzere meselâ Dışişleri Bakanı Danış-
taydan istiyecek ve muvafık mütalâa edilecek, tek
rar büyükelçiliğe veya valiliğe gönderilecek. Ay
nı Bakanlığa ait ve aynı Bakanın isteği ile hare
ket eden bir Danıştaym onun teklifleri üzerinde 
tetkikinde hukukî yönden tarafsızlığını bir an için 
düşünmek mümkün olur mu? Niçin mahkemeleri 
ve mahkeme üyelerini her şeyden her türlü ek gö
revden bütün Devlet memurluklarını kapsıyan gö
revlerin dışında mütalâa ediyoruz? Bu onları ka- j 
rar vermekte hür ve müstakil bırakmak içindir, i 
Bendeniz de İm maddenin ne hukuk anlayışımla ; 
ne bu kanun içindeki yerinin mahiyet ve sebebini ' 
ve ne de inkişaf eden bir Türkiye'de Devlet dai- i 
resi sisteminde bir buhranın mevcudiyetine inan- | 
dığım için böyle bir ihtiyacın Danıştay içinde ik- j 
mali zaruretini de kabul ediyorum. Bu diğer hiz
metleri ve diğer hizmet edecek müesseseleri de 
zedeler. Dışişlerine gönlünü bağlamış, oraya hiz
met edenler yerine, Danıştâydan seçmek gibi bir j 
tasarruf yolunu açmak, valilik yolunu kendisine : 
açmış bulunan idarecilerin yerine bir gün en iyi i 
mahalle Danıştâydan vali seçmek her halde ida- j 
ri tasarrufla kazai tasarrufu birbirlerine meczet- ] 
tiren, çok yeni bir fikir olsa gerek. Maalesef bu 
çok yeni fikri bendeniz çok okudum, fakat bir 
türlü anlıyamadım. Sayın Komisyon Reisi veya 
sözcüsü bize bunun maksat ve gayesini anlatabilir-
lerse ve biz de kaani olabilirsek kendilerine şük- ' 
ran borçlarımızı tekrar ifade ederiz. j 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Aydmer. 
HİDAYET AYDINER (Cumhurbaşkanınca ' 

S. Ü.) — Muhterem arkadaşlarım, bu maddenin 
hikmeti vaz'ı, zannediyorum, iyice anlaşılmamış
tır, onun için arkadaşlar tereddüt içindeler ve te
reddütlerini izhar ettiler. Ben öyle görüyor ve 
öyle zannediyorum ki, maddenin hikmeti vücudu 
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ve hikmeti vaz'ı tamamen bir staj mahiyetinde bir 
tatbikat mahiyetidir. (Yok öyle şey, sesleri.) Mü
saade buyurun arz edeceğim. 

Bir kere arkadaşlar öyle zannettiler ki, fiilen 
hâkimlik vazifesini ifa eden yani azalar ve reis
ler bu hükme... (Gürültüler) Kanun böyle efen
dim, okuyayım 117 nci maddeyi öyle mi, değil 
mi, müsaade buyurursanız; okuyayım. Geçici Ko
misyonun kabul ettiği metin, «Madde 117 - Da
nıştay kanunsözcüleri, Başyardımcı ve yardımcı
ları» dedikten sonra virgül unutulmuştur, bir vir
gül koyayım oraya hattâ isterseniz nokta da ko
yun. Başbakanın ve Bakanların teklifi üzerine, 
kendilerinin kabulü ve iş durumlarının müsaade
sine göre, Birinci Başkanın muvafakati ile, Ba
kanlıkların yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarında, 
Danıştaydaki...» (Oku oku, sesleri.) 

Lüzum yolk efendim, okudum, vaziyet bu
dur. 

Şimdi arkadaşlar, fiilen hâkimlik yapan 
hakkı kazayı fiilen kullanan zevattın kürsüsün
den alınıp idari vazifelerde, otorite altına kon
ması demek değildir bu madde. Bir kere bun
dan istifade edecek olan bunu tatbik edecek 
zevat adliyedeki, müddeiumumi veya mahkeme
deki raportör gibi hakkı kazayı haiz olmı-
yan mütalâa ile meşgul bulunan zevattan iba
rettir. Zannediyorum. Fransa'da bu tatbikat 
vardır. Mesele efendim Danıştaym bütün vasfı 
en yüksek idari mahkeme olmasındandır. En 
yüksek idari mevkilerde bulunmuş olanlar ge
tirilmelidir. Çünkü onlar mekanazmanm için
den yetişmiş ve idarenin ne demek olduğunu 
öğrenmişlerdir Onun için idarenin icaplarını 
bilerek o derece yükselmiş olanların Da
nıştaya getirilmiş olmaları lâzımdır. Fa
kat maalesef bugünkü tatbikat bu merhale
leri geçiren zevatın Danıştayda ifayı vazife 
etmesino tamamen imkân vermediğinden do
layı biz gençleri Danıştaya alıyoruz. Danış
taya alıyoruz fakat bir valiyi mahkeme edecek 
olan zat ileride Danıştaya âza olur, reis olur 
ve bu valiyi muhakeme edecek zat ömründe 
kaymakamlık yapmamış, nahiye müdürlüğü 
yapmamıştır. İşte Fransa'da tatbik gören bu 
hüküm yarın valiyi muhakeme edecek olan 
zatın iki sene bir yerde kaymakamlık yapıp 
idari mekanizmayı eline alıp, idareciliğin ne 
olduğunu hayatın, tatbikatın, köyün, nahiye-
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nin kazanın ne demek olduğunu öğrendikten 
sonra bu mevkiye gelmesi lâzım ki, bu asker
lerin kıta hizmeti mesabesindedir arkadaşlar. 
Benim görüşüm öyledir. 

M-eselâ... 
FİKRET TURHANGÎL (Aydın) — Ama 

dışta nasıl? 

HİDAYET AYDINER (Devamla) — Dışta 
da öyle, onu da arz edeceğim. Arkadaşlar, Fran
sızlar bir Leon Blume yetiştirmiştir; biliyor 
musunuz? Leon Blume bir zamanlar başkanun-
sözcüsü olmuştur. Türkiye'de Leon Blum'e 
muadil bir adam, bu kez Türkiye 'de başkanun-
sözcüsü değildir ama, kanunsözcüsüdür. Ben 
beynelmilel bir vazifeyi ifa için, bunu alıp da 
hariciyede Kıbrıs meselesinin halli için gön
deremez miyim? Gönderdiğim hâkim değildir 
arkadaşlar... Okudum maddeyi, diyor ki, «Ka-
nunsözcüleni, başyardımcı ve yardımcıları» Bi
naenaleyh ne reisi gönderiyoruz ne azaları 
gönderiyoruz, ne de hakkı kazayı fiilen tat
bik eden hâkimleri gönderiyoruz. Biz rapor
törleri gönderiyoruz. Binaenaleyh bu bilhassa 
Fransa'daki Anayasanın, İdare Hukukunun 
ve Danıştaym ana merkezidir. Fransa'da tatbi
kat böyle diye düşündük. Noksanını ikmal 
ediyor, insan yetiştiriyor. Adam yetiştiriyor, 
buna imkân veriyor. Nazariyatı mücerrede ile 
meşbu, ömründe nahiye müdürlüğü, kayma
kamlık yapmamış, idarede bulunmamış vazife 
görmemiş ;bir adam, mektepten çıkmış, Danış-
taya girmiş, elinde kâğıt, elinde kalem, bu ne 
olacak? Bir Vekilin, bir Bakanın, Heyeti Veki-
lenin kararma iktiran etmiştir. Bir Bakanın 
muhakemesini yapacak, mahkeme muamelesini 
iptal edecek. Bir. valiyi mahkûm edecektir. İşte 
bu tatbikatı, direk bu işi görmek için tatbi 
kat mahiyetindedir, askerî kıta hizmeti mahi
yetindedir. Fransa'da da bunun tatbikatı var
dır. Arkadaşım niçin «bunda zühul ediyor, bil
miyorum. Komisyondan rica ediyorum izah et
sinler. Fransa'da tatbikatını ben eskiden beri 
işittim ve şimdi de tekrar öğrendim. 

Binaenaleyh, işi makûs noktadan alıyor, 
makûs cepheden mütalâa ediyoruz. Sanki reis
leri, azaları alıyoruz, Hükümetin, Devletin 
bir elemanı olarak baskı altında veya menfaat 
peşinde koşan bir adam haline sokuyoruz. 
Böyle şey yok, arkadaşlarım. Ne reisleri gidi-
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yor, ne azaları gidiyor. Ancak raportörler gi
diyor, yetişmesi için veyahut memlekette baş
ka sahada hizmet için 2 senelik staj müddeti 
addediyorum, ben hunu. Rica ederim, vaziyeti 
iyice kavramadan aleyhte olmayın. 

VASFİ GERGER (Urfa) — Söz istiyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
VASFİ GERGER (Urfa) — Sayın Aydıner 

arkadaşım 3 ncü maddeyi unuttu galiba. Lüt
fen 3 ncü maddeyi açsın okusun. Bakınız 3 
ncü madde ne diyor Danıştay meslek men
supları şunlardır : 

A) Birinci Başkan, daire başkanları ve 
üyeler; 

B) Başkanunsözeüsü ile kanunsözeüleri 
C) Başyardımcılar ve yardımcılar. 
Biz yukarda 1 nci madde ile Danıştaym ne 

olduğunu arz ettik. Mensuplarını da 3 ncü 
madde tesbit etmiş. Bu tesbit ettiği mensup
ları Sayın Aydıner staja gönderecek. 

HİDAYET AYDINER (Cumhurbaşkanınca 
S, t).) — 117 nci maddeyi okuyunuz. 

VASFİ GERGER (Devamla) — Müsaade 
buyurun efendim. 'Sonra da kabul ettiğimiz 
maddelerde de bunların nasıl mesleke alına
cakları., imtihana nasıl tabi tutulacakları, nite
likleri, tahsil şartları, hizmet süreleri ayrı 
ayrı hükümlere bağlanmıştır. Gelecek bir daire
de staj görecektir. Burası staj müessesesi de
ğil arkadaşlarım.. Danıştay.. Anlatamıyoruz bi
rinci maddeyi o halde.. Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasası ile (görevlendirilmiş, yüksek idare mah
kemesi, danışma ve inceleme merciidir, yardım
cı organ değildir. Staj görülecek bir müessese -
değildir. Orada öğreneceği her hangi bir du
ru/mu da 'gelip burada tatbik edecek bir mevki 
de değildir.. Nihayet evrak tetkik edecek, mü
talâa beyan edecektir. Hukuk mezunu olmasını 
şart koymuşuz, bâzı ahvalde Siyasal Bilgiler 
mezunu olmasını ka'bul etmişiz. Bakanların, 
şu veya bu bakanın arzusu ile şu veya bu işe 
gönderilip de orada işten mütevellit bir suç 
işlerse veya inzibati 'bir cezaya mütaallik bir 
harekette bulunursa; bu 'kanunun kabul ettiği 
hükümlerle io dairenin' inzibati cezalar 'bakımın
dan kabul ettiği hükümler tedahül eder. Baş
yardımcıya bir kazaya kaymakam göndermiş 
yahut bir vekâletin bir şubesine, gel burada 
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çalış demiş veyahut Avrupa 'ya bir sefarete, 
elçiliğin yanı ura git orada ınü'şaivirli'k yap, de
miş. Orada. suç işliyebiJir, inzibati ve cezai. 
B u r a d a k i niteliği ne, oradaki 11.it e ligi ne? Ni-
ein yani? î'slikraıııuı manidir aziz arkadaşla
rını. ;î ncü madde de bunları.n. mensupları ola
rak başkan ve daire başkanları ve. üyelerden 
sonra im 'i müesseseyi de nreusupları araşma 
sokmuştur . T Ter hangi bir s ta j baikımından ol
sun, ne bakımımdan olursa olsun diğer bir 
daireye, hor hangi bir daireye yardımcı ola
rak göndermek ist ikrara mânidir. 

Takr i r in kabul ünü rica ederim. 

KÂMİL ( H ) Ş K ^ N O O i ; r (Kşak) — Söz isti
yorum erendim. 

BAŞKAN — Siz takrir inizi verdiniz -Sayın 
Oo.şkunoğlu. İzah da et t iniz. Bir daha mı izah 
edeceksiniz? 

KÂMİL COŞKDNOOld ' (Uşak) — Vazgeç
tim efendim. 

BAŞKAN - Efendim, bu. hususta, verilmiş 
t Hık r i ı ier va .ıxlı r, okutuyorum. 

H t D A Y E T A Y D I N E R (Oumhurbaşkanıuca 
S. Ü.) — Efendim, encümen izahat versin. 

BAŞKAN •— Bütün takr i r ler i okutayım on
dan sonra, verin efendini. 

HİDAYET AYDIN'EK ( ( 'umhurbaşkanmca 
S. (.T.) — Elendim. izahat başkadır . Esbabı 
nıuci'be göstersinler. Ben, soruyorum, bu hük
mün esbabı, muelbesi nedir? 'Kanun bunu barı.i 
vernıiştir, soruyorum. 

BAŞKAN - 10 fendi m. siz olurun okuta
yım, sonra, ben de .soracağım efendim. 

Yük se k Ba şkaıil ı ğa 
Şilalherı arz ettiğim sebeple 117 nt i madde

nin tasarıdan eıkarı lmasını arz ve teklif ede
rim. 

Uşak 
Kâmil Ooşkuııoğlu 

Başkanlığa 
117 ıici maddenin kanunda çıkarılmasını 

arz ve teklif eylerim. 
Ay d m. 

F ik re t Tu rhaug i r 

BAŞKAN --- Sayın Komisyon 'buyurun. 
İzalhatı şimdi !verin efendim... 

OBOİOİ KOİMİSYON SÖZCÜSÜ KŞKEE 
AY1TAN (Ordu) - - Bi'endim, bu müessese ha

kikaten bize yeni geçmiş vaziyettedir . Eraıı-
sa 'dan alınmıştır. IVansa '<kı t a t ibka t iyi neti
ce 'verdiği için tasar ıya hu ilâıve edilmiş du
rumdadır . Esbabı mucibesi de ş u d u r : Danış
tay'a, bu yeni tasarı kanunlaş t ığ ı ' takdirde, 
bundan sonra, yardımcı lar alırken (i ncı sınıf 
yardımcı alıyorsunuz. Hukuku bitiriyor, .Danış-
ta..ya geliyor. MÖ lira aslî maaşla alıyorsunuz. Al
tıncı sınıf yardımcı olarak Danıştaya geliyor. 
İk i senede bir • tlerfi yapıyor, ilerliyor, fakat 
i lerde faal idareden ha>berî yok. Yegâne mak
sat faal idare ile yakın .temasını sağlamak, hu 
şekilde vereceği karar larda, dalıa isa'b'etli ha re 
ket etmesini sağlamakt ı r . Bunun esbabı muei
besi budur. TTükümct tasarısında «7 nei ve 
daha aşağı aylık derecelerde yardımcı lar ha
riç» kelimelerini komisyon çıkarmıştır . Bu
lun yardımcılar ı dâhil etmiştir . Çünkü beş 
sene müddetle çalışanlar bundan istifade ede
bileceklerdir. 

I > i i* de arkadaşlar ımızın ' 'hakikaten üzerinde 
durdukla r ı ehemmiyetli bir nokta mevrut tur . 
o da. şu. Hükümet tanışışının son f ıkrasında. 
«Danıştay dışında İm suret le görevlendirilen
ler hakkındaki hor tü r lü disiplin, 'her türlü ce
za, koviKşıturınaları, bu kanunun 7 ııci, (S nci 
bölümleri hükümler ine ^-öro yapıl ır» denmekte 
idi. Komisyon hunu da .metinden çıkarmış va
ziyetledir . Çünkü muvakkalen l u n i a r izinli 
sayı lacaklardır . Faal idarede vazife alacaklar . 
faraza, 1ıir vilâyette vali muavini olacaklrdır . 
Orda tasarruf la 'bu lunurken: bulunduğu mevki 
'hangi usulle fahi ise, elbette 'bunun da aynı 
usule tabi olması iktiza eder. Bilfarz vali ve
kâletinde 'bulunan bir zatın kendisi vali olma
sa dahi 'vekâlette iken işlediği suçtan dolayı 
'valinin tabi olduğu ,ı un ha kemle usulüne tabi 
olacaktır . Böyle olduğu için biz tasarıdan 
bunu ç ıkardık . . Bulunduğu 'hizmet, hangi usu
lü muhakemeye tabi ise. vazifeden dol'a.yj. bu
na i a l i olsun dedik. Hunu da çıkardık. Bu 
malhzur da. yoktur . 

Bununla beraJber Anayasal ımın 'hakikaten 
hâkimler , kanımda, 'belirtilenlerden başka. ge
nel ve özo] Ihiçhir vazife a lamazlar âmir hükmü 
numeni tur . Biz kanımda belir t iyoruz 'bunu... 
Kanunda bel i r t i rsek Anayasamızın bu âmir 
hükmüne uymuş olacağız. Bilfarz size dört 
tane misal arz 'edeyim. Eczacılar Hays iye t 
Divanında Danış tay mensupları vazifelidir, 
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Yülksek 'Hâkimler Kurulunda, -Maliye Temyiz I 
ve Ayınııa Komisyonunda rvazîMidir, Yüksek 
Seıçim [Kurulunda vazifelidir. Onun için bu 
kanunda böyle bir vazife vermemiz Anayasa
nın âmir 'hükmüne aykırı değildir. Ancak de-
nıe'ktedir k i ; tfaal idarede çalışacaklar vardır. 
idare 'buhran geçirmemektedir, lüzum yok
tur, denmektedir, idare için değil ibu, sadece 
Danıştay içindir. Bu kanun kabul edildikten 
sonra, bu kanunun tatbikatında sıftıhati Ve 
isa/beti tornan etmek için bu şarttır, denmek
tedir. 

Yüksek Heyetiniz nasıl takdir' e dense onu 
komisyonumuz kabul edecektir. 

VASFI GERGER (Urfa) — Bir sual sor
mak istiyorum. 

BAŞKÎAN—-Buyurun. 
VASFI GERGER (Urfa) — Verdiğiniz 

izalhata Igtöre Danıştay mensuplarının idarede 
vazife aldıkları zaman Danıştay Statüsünden 
ayrılıp Devlet (hizımetinin diğer kısmanda va
zife 'görmekle bir memur niteliğini haiz olup 
olmadığı hakkında görüşleriniz nedir? Yani. 
'hâkimlik müessesesi olarak konulan 'İm 8 ııeü 
maddeye göre meusubu bulunduğu daireden 
ayrılıp diğer devlet dairelerinden her 'hangi j 
birin d(e 'vazifeye ;ğid'erse eski niteliğinden ve { 
sıfatından ayrılıyor mu 1 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ EŞREF 
.AYHAN (Devamla) —- Efendim, 2 sene müd
detle izinli sayılacağına göre nasıl ki bâzı me
murlar 2 sene müddetle harice 'gönderiliyor. 
hariee gönderildikleri zaman orada 'bulunduk
ları sırada işledikleri suçlar 'başka Ibükümler'e ı 
tabidir. Burada da muvakkaten alâkaları ke
silmektedir. 

VASFI GERGER (Urfa) — Ama Sayın 
Sözcü, staj diye "bir (hüküm yok? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ EŞREF 
AYHAN (Devamla) — Burada bulundukları 
müddet zarfında Danıştayla olan ilgileri ka
nunda tasrih edilen ölçüler içinde kalmakta
dır, Yalnız maaş ve buna mümasil Ulaklar ve 
diğerleri bakımından elbette alâkaları kalma
maktadır. 

BAŞKAN — Sayın Turnangil. 
FİKRET TURHANGÎL (Aydın) — Efen

dim, maddenin gerekçesini izah ederken Sa
yın Sözcü faal idareden malıımattâr (buranıma- j 
ması 'hasebiyle bunun ikmali 'olarak vasıflan- ' 
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dırdılar. Fakat burada böyle bir niteliğin mev-
cudolmadığmı tesbit etmek üanıştaym daiha 
üst kademelerinde 'görevli (olanlara mı aititir, 
yoksa Başbakan veya bakanın teklifi mi lâ
zımdır? Sayın Ay dinler bunu bu esbabı muei-
beye dayandığını beyan ettiler. Sözdü de ilm
im teyidetti. Fakat maddede, bunların bu 
sahada yetiştirilmesi gayesini telmih edecek en 
ufak bir İbare yok. Bilâkis Başbakan veya 
bakanın teklifleri üzerine, teklif edeceği, ismi 
de bildirecek, bakan veya (Başbakan; şu Imş-
kaııunsözteüsünü şuraya igöndermek istiyorum, 
diyecek. Bu, Danıştaydan ıgelen bir istek de
ğil, yetiştirme isltleği değil. (Bilâkis bir hima
ye sistemini, onu daha iyi bir göreve gönder
mek maksadını taşımaktadır. Bu Danıştay
dan gelen bir istek değil, (Başbakan 'veya ba
kandan [gelen (bir istektir. Bu bir. 

İkincisi; iki yılı geçemez diyor. İki yıl 
sonra 'bir (hafta üanıştayda, çalışiıp da tekrar 
bir daiha iki yıl müddetle gönderilir mi, göıı-
deriLmez mil? (Gönderilir sesleri) Tabiî gön
derileceğini ben de pekâlâ biliyorum. Henüz 
datha yetişmemiştir. Bir- iki sene sonra geri 
gelir. Gelir 'gelmez «'Stokholnı Büyükelçiliğin
de müşaıvirsiıiv (henüz İyi yetişmedin, (harici
yeyi iyi öğren de öyle gel.» denir. Acaba ilci 
sene kâfi midir bir kişinin yetişmesi için? Yok
sa ber saihada, valilik ve vali muavinliği ya
pacak ve teşkilâtta müşavirlik yapacak, bun
lar da madde metniyle sağlanmış mıdır? Bunu 
rica ediyorum. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ EŞREF 
AYHAN (Devamla) — Efendim, sayın arka
daşımın üzerinde durduğu (hususlara ayrı ay
rı cevap vermeye çalışacağım. 

Bir defa burada '.hakikatten Başbakanın. 
bakanların evvelâ teklifi lâzım, 'bir. 1Birin<vi 
Başkanın muvafakati lâzım, iki. Bir de yar
dımcıların kendisini kabul etmesi lâzım, i'n;. 
Üçü birleşecek. Üçü birleşmeden mümkün de
ğildir, 

İkincisi şüphesiz bir defaya mallı s tıs değil. 
Bu kanunun maddesinden anlaşılan bir defa 
değil. Birdefa gönderildi, aradan altı sen'? 
geçti, bir defa daha gönderilebilir. Buradan 
ibu çıkıyor. 

(BAŞKAN — Buyurun Sayın Sarıgöllü. 
OSMAN SAİM 'SARIGÖLLÜ (Aydın) — 

Efendim, maddede; «iç ve dışta»' d İye ikiye ay-
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rılmış bir husus var. içte nelerdir? Acaba bu 
nitelikteki, yani Danıştay'da bu niteliği haiz 
değerli bir idari kaza adamı içte ne gibi işler 
de istilhdarrı edilebilir? Evvelâ bu kanunlar 
böyle bir şeye müsait mi? 

Saniyen, bir de «dış» tabiri var. Acaba 
dışta ne gibi işlerde istihdam edilecek? Yok 
sa bu is t idamın kas d ettiği; görgü ve bd<?" 
sini artırmak gübi ımevcut bir kanma mı îst; 

nadedeıcek, yoksa bu birtakım yardım fonla-
r'vle vaki taleplere ka^sı mı gidecek? Yoksa 
v :ne idari kaza yetkisini haiz olarak vetismi" 
bir sniY'S dışarıda her haııçi bir konsoloshane 
'veya serfaretıhan'ede lâalettâyin bir şallı ıs gibi 
mi bulunacak? 

Ve netice itibariyle üçüncü sualim de Dev
let Şûrasına avdet ettiğinde ne gibi istifade
lerle dönecek? 

OEOİÖÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FSRF'^ 
AYHAN (Devamla) — Efendim Urandan ön
ce /mâruzâtımda kısaca bu noktalara teımas let-
nıisf^m.. Şüphesiz lıer •memuriyetin aradığı 
nitelikler ayrı ayrıdır. Bulgun kaymakam ola
bilmek için şart ayrı, 'hukuk, mülkiye mezunu 
olacaksınız, iki sene staj görelceksİniz, aîıf.ı ay
lık ka;ymakaımlık kursu göreceksiniz, bir de 
imtihana gireceksiniz, 'ondan sonra. 

Vali muavini olabilmek için aranılan nite
likler ayrı, Şark' ta şu kadar kalacaksınız bu 
kadar kaymakamlık yapacaksınız, onların ni
telikleri ayrıdır. Biz burada altıncı sınıf yar
dımcıyı almışız, getirmişiz. Bunda «ularda 
aranılan nitelikleri aramayız, Eğ'er bunu ka
bul edersek Danıştayda çalışmasını kâfi bir 
nitelik addedeceğiz ve bunların sadece mu
vakkat bir zaman için gittiklerinden bu, mu
vakkat zamanda yetişmelerini sağlamak inin 
gayret göstereceğiz. Onun için Iher birisinde. 
her memuriyette riit?elik ayrı ayrı olduğu İçin, 
her birinin niteliğini her yere gönderebilece
ğiz, bu vaziyete göre. Tçte hepsine, dışta hem
sin e -tabiî hâkim ve subaylar hariç- dhVr 
•nensin i gönderebileceğiz. Bu vaziyette elbet
te başka bir nitelik aramayız. Sadece Danış
tayda 5 sene çalışmak niteliği kâfi. Bilmem 
arz edebildim mi?.. 

BAŞKAN — Sayın Batur, buyurun sualini
zi sorun. 

SUPHİ BATUR (Sinop) — Efendim şimdi 
maddenin heyeti umumlyesinden anlaşılıyor 
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ki, gidecek âza (âza değil sesleri) D'evlet 
Şûrası ile alâkasını kesmiyor. İki sene dışa
rıda kalacak. Nerede kalacak? Bunun hak
kında sarahat yok, maddede., Gittiği yerde 
staj mı görecek, bir nevi müşahadeye mi gidi
yor, belediyeleri mi gezecek, oranın Danışta
y'ında mı vazife görecek, yoksa konsoloshane
sinde mi görecek? İnsanın aklına başka şeyler 
geliyor. Nerede kalacak? 

Ondan sonra da Maliye Bakanlığından bir 
şey rica edeceğim; bu döviz kıtlığında bunun 
malî portesi ne olacak? Bundan erkan ımüsa-
hademize nazaran 60 milyon Türk Lirası dışa
rı gidiyor. Bütün Devlet me.nıurlarının hensi 
dışarıda staja mı gidecek? Bu hususa lütfen 
cevap versinler. 

OEOİOf KOMİSYON SÖZCÜSÜ F J S R E F 
AYHAN (Devanda) — Ffend- ı . Batur Bev 
arkadaşımızın izah ettikleri gibi eğer berpsini 
buraya almaya kalkışsak şüHhesiz bu mü;mk,,"n 
olmaz. ('Gürültüler, «misal yerin» sesleri) Sî
ze arz ettim, dedim ki, valilik yanacak, vali 
muavinliği yapacak, kaymakamlık vamab.ile-
eek, tamı sicil ınmhafrzlıe'i dahi va.n^lh'i!ecek 
tir, daha nasıl nmsaller •yereyim? Yani aske
rî ve adlî isler hariç helisini vanabdecek du
rumdadır. Günkü onlar ayrıca hususi kanun
lara tabi. Yalnız Danıştavda bes sene çalış
mış o'lması, bunları yapabileceğine karine teş
kil ediyor. 

Harice gideceklere gelince, elbette bu mu
ayyen ölçüler içinde takdir edilecektir. Bu 
ölçüleri takdir eitımek Başbakana, bakana, Bi
rinci Reise aidoîacaktır. 

FİKRET TURHANOİL (Aydın) — Savur 
Sözcünün. karcısında, böyle k!<>nu.c'aea*'i'm iebı 
özür dilerim, kendisi idarecidir, hukukçudur. 
Bir kaymakam olabilmek için 1 700 savıb Ka
nunun ne gibi nitelikleri aradığı ve Danıştay 
mensuplarının bu nitelikleri nereden buldukla
rımı ani aımıyorum? 

Savın Hidayet Aydı.ner dediler ki. «n^ 'Ve 
ımüdürü 'olacak, kaymakamı, olacak..» Hayır, 
Hariciye Vekâletinin kariyer memuru olamaz. 
Oünkü Hariciye Vekâletinin kar'vpr memı^rn 
olması için o kanunda yazılı nitelikleri tanı
ması lâzımdır. Dahiliye Vekâletinin kariyer 
memuru .olabilmek için, kaymakam, vali mua
vini olması için de bâzı nitelikleri tas'mas1 

lâzımdır. Ancak vali olur, ancak müsteşar 
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olur. Ancak 'kaymakam olur. Ondan aşağısı I 
olamaz. Çünkü kanunlar tahdit etmiştir. 
[Başbakan, bakan ve Danıştay Reisi arasında 
halledilemiyecek hiçbir mesele yoktur. Onun 
için 117 nei madde (bugünkü ruh ve anlayışla 
kabili telif değildir. Komisyon iSözeüsünden 
rica ederim, .eski bir idarecidir. Kendi san
dalyesine Danıştaydan ibir Kanunsözcüsüriü ge
tirip oturtmamıştır 

BAŞKAN — 'Efendim buyurunuz, cevap 
Veriniz. 

GEÇtfGÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ EŞREF 
AYHAN (Devamla) — Efendim, bu kanun an 
multlak mânasına göre içeride ve dışarıda ka
bul edilirse elbette <vazifelendirileceklerdir. 
Yalnız bir nokta var, 117 nci maddede yine 
derpiş edilmiştir. Orada «ihtisaslarına uygun» 
tabiri geçmektedir. Şimdi hu «ihtisaslarına 
uygun» tabirinden murat n'edir? Altıncı sınıf 
yardımcıyı aldık. Hukuktan yeni (gelmiştir, 
Daniıştayın hangi dairesinde bulunuyorsa, ora
ya hangi nevi işler geliyorsa, şüphesiz ihtisa
sını orada yapmış olacaktır. Ve bunlar gön
derilirken de hanlara uygun ihtisas yerlerine 
gönderilmesi iktiza eder. Bununla beraber 
Yüksek Heytiniz neyi takdir ederse, komisyon 
da ona ııvar. 

SUPHİ B^'TUR (Sinop) — En iyi söz bu. 
(Reye reye sesleri) 

•BAŞKAN — Takrirleri tekrar okutuyorum. 
(Kâmil Ooşkunoğlu 'ıııın takriri tekrar 

okriHhO 
WFCRET TÜKTIANfîÎL (Avdın) — Ben";m 

takririmi okumayın iltihak ediyorum. 
fRA'.CITCA N" — TiT^arıO'il'in takriri de avn1 

dır, iltihak ediyorlar. 117 nci (maddenin tasar
dan çıkarılmasına ait takr'ri oyunuza ısunu-
voTTinı. Ka:bul edenler... E.tmiyenler... Kabul I 
edilm.ifit.ir. I 

Madde tasarıdan çıkarılmıştır efendim. I 
(Açık oya sunulacak sesleri) Açık 'oyunuza I 
arz edilecektir efendim. 

TİTRET TURHANOlL (Avdın) — Mad
denin tasarıdan çıkarılmasını kabul edenler I 
beyaz oy kullanacaklar değil mi efendim. Mad
de çıktığına göre çıkarılması 'beyaz oyla kalbu'ı 
ediPvıor ÎVvetfendi.. I 

B ARKAN — Efendim, takririn kabulü (be
yaz oy, aksi kırmızı oydur, çekimser de ayrı I 
»olacak. I 
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Efendim, 118 nci madde 117 nci madde 

oldu. 
Efendim, şunun izahını yapalım; aynı şey ol

du bir yanlışlık olmasın. Şimdi maddenin kabu
lünü. ist'iyenler de var. Binaenaleyh, madde
nin tamamen reddini istiyenler kırmızı oy kul
lanacak, aksi olan maddeyi kabul edenler (be
yaz oy kullanacaklar. 

MUHİTTİN KILIÇ (Konya) — Bu oylama 
da usule taallûk ettiği için konuşuyorum. Şim
di ortada iki takrir var. Bu maddemin itama-
anen çıkarılmasını istiyen bir teklif, bir de de
ğiştirilmesini istiyen İbir teklif. Ben hu tak
rirlerin her ikisinde *en aykırı olanının oylan
ması yolunu teklif edeceğim. En aykırı olan 
teklif kahul edilecekse beyaz oy verilsin. Eğer 
hu madde böylece hu takrir hu takrirle oylan
maz ise sadece oya ibaşvurulursa hu maddeyi 
kalhul edenler beyaz, kabul etmiyenler de kır
mızı oy vereceklerdir. Mevzuubahsoldu. Madde
nin reddinde kırmızı oy olarak kullanmak 'lâ
zım, ki hundan evvelki maddede de böyle ol
muştur. Maddeden çıkmasını kahul edenler. 
önerge kaibul edildi. Ondan sonra madde ne 
oldu? Maddeyi oylarınıza arz etmiş olacakını 
şimdi. Maddenin çıkması demektir. Binaen
aleyh maddenin çıkması kırmızı ovdur. Ka
bul edenler kırmızı oy, kahul 'etmivenler lheva,zı 
oy kullanacaktır. Açık oy bü, şekilde olacak
tır. 

Yabancı memleketlere gönderilme 
MADDE 117. — Danıştay meslek mensup

ları, îdare Hukuku alanında bilimsel araştır
malar yapmak ve meslekî incelemelerde bu
lunmak için, aylık ve ödenekleri, hakiki yol 
masrafları Ve gündelikleri verilmek ve iki yılı 
geçmemek şartı ile, idari yargı sisteminin uy
gulandığı yabancı memleketlere Başkanlar Ku
rulunun kararı 'üzerine, Birinci Başkan tara
fından (gönderilebilir. 

Yukardaki fıkra hükmüne (göre »gönderile
cek olanların 'seçilmeleri, o memleketlerdeki 
çalışmalarının kontrolü, yükselme, disiplin gi
bi görevleri ile ilgili bütün hususlarda tabi 
tutulacakları esaslar ile sorumlulukları tüzük
le belirtilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen var 
mı ? Buyurun Sayın Coşkunoğlu. 

KÂMİL COŞKUNOĞLU (Uşak) — Muhte
rem arkadaşlarım, tasarının, 117 nci maddesi çı-
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kanldığma göre, yeni 117 nci maddesini teşkil 
eden ve «Yabancı memleketlere gönderilme.» 
haslığını taşıyan madde bendeııizce biraz müp
hemdir, ııoksaıtdır. Danıştay mensuplarının İda
re Hukuku alanında bilimsel araştırmalarda bu
lunmaları için yabancı memleketlere gidebile
cekleri hakkında bir hüküm, Devlet memurları
nın bilgilerini arttırmaları maksadiyle yabancı* 
memleketlere gidebilecekleri hakkında bir ka
nun vardır. Bu kanun hatırımda kaldığına gove 
numarası zannederim 4598 olacak, kanunun nu
marası üzerinde ısrar etmiyorum, tahmini ola
rak arz ediyorum. Orada hükümler var bir, 

İkincisi yine bu tasarının 1.31 nci maddesini 
açtığımız zaman, bu kanunda, hüküm bulunmı-
yan hallerde diğer kanunların Devlet memurla
rına tanıdığı haklarla ilgili hükümler Danıştay 
meslek mensupları hakkında da uygulanır, hük
mü vardır. Binaenaleyh Danıştay mensupları 
doğrudan, doğruya Devlet memurlarının harice 
gitmelerine imkan veren o kanun hükmünden 
faydalanabilirler. Denilebilir ki, o kanun bugün 
Yargıtay üyeleri ve diğer hakimler ,ve diğer 
Devlet memurları da hu kanundan istifade ede
rek gitmek imkânını buluyorlar. Bu kanun kâfi 
değildir. Bu kanun hükmü kâfi değildir. Veri
len harcırah veyahut masraflar yeterli bulun
madığı için bu hükmü koyduk. Bu hüküm onun 
için sevk edilmiştir denecek. Bu Yüksek Senato
nun. takdirine bağlı bir keyfiyet. Yani hurda da 
maaşı işliyeeek, ödeneği verilecek, harice gitti
ği zaman da oradaki masrafları verilecek, haki
ki masrafları ne ise, gelme, gitme masrafı, ora
daki oturma masrafı... 

Bu, Yüksek Senatonun takdir edeceği bir 
keyfiyettir. Bu hususta bir şey arz etmiyeecğim. 
Yalnız arz etmek istediğim bir husus, asıl mü
him olan husus şudur : 

Burada dil bilme mecburiyeti de yoktur, Ha
rice gönderilecek Danıştay mensuplarının Baş
kanlar Kurulu kararı ile gönderilmeleri tesbit 
edilmiştir. Ve gönderilme şartları arasında da 
dil. bilme mecburiyeti de yoktur. İki sene gide
cek Almanya'ya. Başkanlar Kurulu karar ver- . 
di. Devlet buradaki maaşını, ödeneğini verecek, 
gelme gitme masraflarını da verecek. Orada bu
lunduğu zamanki masrafları da verecek ama, dil 
hilme mecburiyeti konmadığına göre ne istifa
desi olacak? Şimdi bana diyecekler ki, efendim, 
hiz bunu tüzükle hallederiz. Tüzükle hal etmek 
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başka, kanunda hüküm bulunması başka. Nite
kim Devlet memurlarının harice gitmesi hak
kındaki kanun da bu kayıtlar konmuştur. Böy
le kayıtlar var. Eğer madde aynen kabul edile
cekse buraya gideceği memleketin dilini bildiği, 
Devlet sınavları Devlet dil imtihanları vardır, 
Devlet dil imtihanlarını vermiş olanlar gidebi
lir kaydının maddede yer alması lâzımdır. Diğer 
tarafını yüksek takdirlerinize bırakıyorum. Bu 
mecburiyetin maddeye ilâve edilmesinin zarure
tine işaret ederek böyle bir teklifle huzurunuza 
çıkmış bulunuyorum. İltifatınızı rica ederim. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz isti-
yen, buyurun Sayın Âmil Artüs. 

ÂMİL ARTUS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Muhterem arkadaşlarım, ben de bu maddenin 
aleyhindeyim. Arkadaşım Kâmil Coşkunoğlu ki
fayetsiz olduğunu söyledi, ben tamamen madde
nin fazla olduğu kanaatindeyim. Şimdi, bir de
fa bu madde ne getiriyor bize? Bu madde Da
nıştay mensuplarını Başkanlar Kurulu kararı 
üzerine birinci Başkan tarafından iki yıl için 
idari kaza sisteminin uygulandığı memleketlere 
tetkikat yapmak üzere gönderilmelerini derpiş 
ediyor. Nasıl gönderilmelerini derpiş ediyor? 
Maaşlarını alacaklar, yol paraları verilecek. Ay
rıca orada ikamet ettikleri her gün için yevmi
ye alacaklar. Halbuki 4598 sayılı bir Kanını var
dır. Bu kanun bütün Devlet memurları için tat
bik edilmektedir. Bunların yabancı memleketlerde 
bilgi, görgü ve ihtisaslarını artırmaları için Ba
kanlar Kurulu karariyle aidoldukları Bakanlığın 
tensibiyle - Bakanlar Kurulu söz konusu değildir, 
özür dilerim - beş seneye kadar yabancı memle
ketlere gönderilmesini derpiş etmektedir. Yine 
bir Bakanlar Kurulu kararı beş yıla kadar de
ğil de iki yıla kadar bu yetkinin kullanılmasını 
ön görmüştür. İki yıla kadar gönderilebiliyor, 
daha fazla değil. 

Şimdi o kanuna göre gidenler maaşlarım 
alırlar, yol parası alırlar ve yabancı memleketle
re giderler. Başka bir şey almazlar. Bir defa bu 
önümüzdeki madde maaşlardan gayri ayrıca ya
bancı memlekette yevmiye almayı ve ayrıca öde
nek almayı derpiş ediyor. Biliyorsunuz ki öde
nek kanunlarında ödeneği belli süre sonra kesil
mesi derpiş edilmiştir. Fiilen vazifeden ayrıldık
tan sonra belli bir süre sonra ödenek artık ala
maz. Halbuki burada ödeneğini de almaya de-
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vaıu ediyor. İki yıl müddetle. O kadar imtiyazlı 
bir vaziyet yaratıyor ki, bunu izah etmeye ve 
Devlet umumi idare mekanizması içinde bu iki
liği haklı gösterecek sebepleri bulmaya, ve kabul 
etmeye imkân yoktur. 

Sonra ikinci mesele 4598 sayılı Kanuna göre, 
çok Bakanlıklar talimatnameler çıkarmışlardır. 
O talimatnamelere göre gönderilecek olan me
mur, gideceği memleketin yabancı dilinden bir 
sınava tabi tutulur. Halbuki burada böyle bir 
kayıt da. yoktur. Demek ki yabancı dil bilme 
kaydı hiç aranmaksızın kendisi idari yargı siste
minin tatbik edildiği memleketlere gönderilecek 
ve orada iki yıl müddetle tamamen serbest 
bir şekilde ikamet ettikten sonra, memlekete dö
nebilecektir. Döndükten sonra oradaki incele
meleri hakkında bir rapor vereceğine, bir bro
şür vereceğine, neşredeceğine veyahut kendi ar
kadaşlarını bu mesele üzerinde aydınlatacağına 
dair bii' kayıt da yok. Müsaade ederseniz İni İm
liyle bu doğrudan doğruya yabancı memlekete 
turist ihracına ilişkin bir madde halindedir. Böy
le bir maddenin YTıksck Senatoda kabul görnıi-
yeeeğine şüphe etmiyorum. Arz ettiğini iki me
seleden dolayı, bilhassa gerek aldıkları ödenek 
ve ayrıca, yevmiye bakımından ve gerekse yaban
cı dil mcseloisine ika 1 iyen. temas edilmemesi ııo'k-
tasindan umumi idareye tatbik edilen konuda bü
yük'bir ikilik yaratmaktadır. Böyle bir imi ivazlı 
durumun izahı imkânsız ve müşküldür. Ben bu 
maddenin tamamen mel inden çıkarılmasının uy
gun olacağı kanaatindeyim. Sonra, böyle bir bü
küm Bakanlar Kurulunu ve birinci Başkanı da 
kendi idaresi içinde de gayet müşkül bir vaziyete 
sokar. Çünkü tasavvur ediniz, sayısını bugün ke
sinlikle bilımiyoram. her halde telli civarında ola
cak sayın üyelerin ve başkanların böyle içlerin
den ikisinin veya birinin gitmesi halinde üye
ler arasında nasıl kırgınlığa ve küskünlüğe se-
bebolaeağı izahtan varestedir. Ayrıca böyle bir 
hüküm adeta bu işin Danıştay bünyesi içinde 
sıraya konulmasını ve nihayet sıra ile herke
sin birer ikişer efendim benim sıram geldi, işte 
(! ay kaldı 1 sene kaldı, Ahmet Bey geldiğinde 
ben gideceğim şeklinde böyle bir turizm yarışı
na yol. açar. Onun için bu kadar tehlikeli gerek 
bünyesi içinde kırgınlıklara küskünlüklere ve 
imtizaesızlıklara sebebiyet verecek ve gerekse 
bütün Devlet teşkilâtı içinde ikiliğe meydan ve
recek olan bu kadar tehlikeli ve adeta keyfî bir 

hükmün kanundan çıkarılması icabeder. Bu hu
susta verilecek olan takrire müspet oy vermeni
zi istirham ederim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Oylama muamelesi bitmiştir, 
efendim. Önergeler verilinceye kadar bâzı oyla
ma neticelerini okuyorum. 

Evlilik dışı çocukların tanınmalarını kabule 
yetkili makamların yetkilerinin genişletilmesi 
hakkındaki sözleşmenin onaylanmasının uygun 
bulunduğuna dair kanun tasarısının oylamasına 
94 sayın üye katılmış 94 kabul tasarı kanunlaş
mıştır. 

1938 - 1989 yıllarında İngiltere ve Fransa 
Hükümetlerinden temin edilen taslihat kredile
rinin mahsup şekli hakkındaki kanun tasarısı
nın oylamasına 93 sayın üye katılmış 93 kabul 
ta sa rı ka nun i aş m ıştır. 

Gümrük Girşi Tarife Cetvelinin 28 08 pozis
yonunun sonundaki ihtar hükmünün değiştiril
mesine dair olan Bakanlar Kurulu Kararname
lerinin onaylanması hakkındaki kanun tasarısı
nın onaylanmasına 94 sayın üye katılmış 9.3 ka
bul 1 ret tasarı kanunlaşmıştır. 

Başbakanlık Basımevi döner sermaye işlel-
mesi kuruluşu hakkındaki kanun tasarısının oy
lamasına 94 sayın üye kaiılmış 39 kabul, o5 rel 
tasarı reddedilmiştir. 

Kan. gruplarının tâyinine yarıyan reaktii'le-
•rin mübadelesi hakkında Avrupa Andlaşması 
ve Ek Protokolün onaylanmasının uygun bulun
duğuna dair kanun tasarısının oylanmasına 94 
sayın üye katılmış 93 kabul, 1 ret tasarı kanun
laşmıştır. 

Özel Tıbbi tedavi ve Termo - Klimatik Kay
naklar alamda karşılıklı yardımlaşmaya dair Av
rupa Andlaşmasının onaylanmasının uygun bu
lunduğu hakkındaki kanun tasarısının oylanması
na, 97 sayın üye katılmış 95 kabul, 2 ret tasarı ka
nunlaşmıştır. 

Görüşmekte olduğumuz Danıştay Kanunu
nun maddelerinin oylama neticelerini arz ediyo
rum ; 

82 nci maddenin oylamasına 73 sayın üye ka
tılmış 69 kabul, 4 ret, 

86 ncı maddesinin oylamasına 7ö sayın üye 
katılmış 75 kabul, 

88 nci maddesinin oylanmasına 70 sayın üye 
katılmış 69 kabul, .1 ret. 
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89 ucu maddesinin oylanmasına 72 sayın üye 

katılmış 72 kabul. 
90 ncı maddesinin oylanmasına 92 sayın üye 

katılmış 92 kabul. 
93 ncü maddesinin oylanmasına 75 sayın üye 

katılmış 75 kabul. 
96 ncı maddesinin oylanmasına 32 sayın üye 

katılmış 32 kabul. 
Bu maddelerde saltçoğunluk sağlanamamış-

sa da Anayasanın 92 nci maddesi gereğince açık 
oya konulduğundan oylarınıza tekrar arz edil-
miyecektir. 

Efendim bir önerge var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
118 nci maddenin metinden çıkarılmasını arz 

ederim. 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Âmil Artus 

BAŞKAN — Sayın Artus 118 nci madde 117 
nci madde olmuştur, o şekilde tashih ediyor mu
sunuz ? 

ÂMİL ARTU S (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Evet. 

BAŞKAN — Komisyon, iştirak ediyor mu? 
GUOİOİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ EŞREF 

AYMAN (Ordu) — İzah edeceğim. 
BAŞKAN — Buyurunuz. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ EŞRUF 

AYHAN (Ordu) — Bu madde tedvin edilirken 
4489 sayılı Kanundan istifade edilmiş, Üniversi
teler Kanunundan istifade edilmiş ve diğer bâzı 
Bakanlıklar kanunlarından istifade edilmiştir. 
Aslında 4489 sayılı Kanun, bilfarz, Maliye mü
fettişleri giderken bozulmuş, gümrük tekel müfet
tişleri bakımından ihlâl edilmiştir, Üniversiteler 
Kanunu bakımından bu kanım ihlal edilmiş du
rumdadır. Şimdi bir muvazene sağlamak bakı
mından Komisyon şunu teklif etmektedir. Umu
mi heyet eğer kabul ederlerse.. Buradaki diğer 
şeyler baki kalmak üzere yalnız ödenek... 

FİKRET TÜRHANGİL (Çanakkale) — Yev
miye. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ EŞREF 
AYHAN (Devamla) — Yevmiye almaktadır, 
ötekiler de, aslında ödenek çıkartılsın. Zaten 
4489 sayılı Kanunda maaşını almakta, hakiki yol 
masrafını almaktadır. Maliye müfettişleri yev
miye almaktadır, gümrük tekel müfettişleri yev
miye almaktadır, üniversite mensupları da yev

miye almaktadır. Bunlar aldığına göre Danış
tay mensupları için de yevmiye kalsın; ödenek
leri çıkartalım. Ve böylece bu kanun... 

FİKRET TURHANGÎL (Aydın) — Lisan 
bilgisi ne olacak? 

GEÇİCİ KOMÎSYON SÖZCÜSÜ ŞUREF 
AYHAN (Devamla) — Efendim bunlar ilerde 
çıkartılacak tüzükte derpiş edilecek. Nasıl gidi
leceği bütün detaylarıyla tüzükte gösetrilecek-
tir. (Kanuna girsin sesleri) 

KÂMİL COŞKUNOGLU (Uşak) — Tüzüğe 
girmezse dil meselesi ne olacaktır? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ EŞREF 
AYHAN (Devamla) — Muhterem heyetinize şu
nu arz etmek istiyorum. Bâzı arkadaşlarımız, 
bilhassa Devlet Şûrası idarecilerinin büyük müş
külât içinde kalabileceklerini düşünmektedir. 
13 un a bir defa Başkanlar Kurulu karar verecek
tir. İkincisi Parlâmento murakabe etmektedir. 
Siz her sene bütçeye şu kadar lira koyduğunuz 
zaman o nisbette oraya adam gider, daha fazlası 
gidemez. Onun için parlâmento murakabesi var
dır, bu bir. 

Başkanlar Kurulu kararı ile gideceklerdir, 
ilci. Ye bu diğer kanunlara da uygun düşmekte
dir. Ödenekleri çıkardığımız takdirde, tahmin 
ediyorum, Yüksek Heyetiniz bu maddeyi kabul 
edecektir. 

Hürmetlerimle.. (Orta sıralardan, «buna göre 
hazırlık yapacağız» sesleri) 

FİKRET TFRHANGİL (Aydın) — Madde
yi geri alıyor musunuz, efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ EŞREF 
AYHAN (Ordu) — Böylece kabul ederseniz, al-
mıyalım. (Orta sıralardan «önergeleri oya koyu
nuz, sesleri ve tadil teklifi yok» sesleri) 

VASFİ GERGER (Frfa) — Efendim, bir 
soru sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
VASFİ GERGER (Urfa) — Efendim, üni

versite gidiyor, gümrük ve tekel müfettişleri gi
diyor. Böyle bir mecburiyet var mı Danıştay 
içi n ? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ EŞREF 
AYDİN (Ordu) — Efendim Sayın tecrübeli 
Gerger arkadaşımızdan hakikaten bu suali söz
cüye tevcih etmemelerini arzu ederdim. Bugün 
ki, Maliye müfettişleri gider, gümrük ve tekel 
müfettişleri bu şartlar içerisinde gider de, Ana-
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yasanın yüksek mahkemeler kısmına koyduğu 
Danıştay mensupları niçin gitmezler? Esbabı 
mucibesi varmıdır bunun? 

VASFI GERGER (Urfa) — Sorumu arz ede
medim o halde. Niçin onlar gidiyor? Bunlar da 
gitsin gibi bir esbabı mucibeye bağlamanızın se
bebini soruyorum? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ EŞREF 
AYHAN — Yok efendim ona bağlamadım, ben. 
Onlar gittikleri zaman bunları alıyorlar, gittik
leri takdirde aynı şartlara tabi olsunlar dedim. 

BAŞKAN — Önergenin leh ve aleyhinde bi
rer kişi konuşur efendim. Sayın Nusret Tuna 
konuşacak yalnız. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Şimdi muhterem arkadaşlar; ben şahsi kanaati
me göre hissî bir safhada olduğumuz kanaatin
deyim. Hissî bir safhadayız. Şimdi Batı'nm ile
ri hukuk müesseselerini almak, onlarla kaynaş
mak bu tekâmül etmiş fikirleri benimseme yo
lunda olduğumuzu her vesile ile ifade ediyoruz. 

Yüksek Heyetinizin gösterdiği şu reaksiyonu 
isabetli görüyorum. Çünkü buna benzer hüküm
ler memleketimizde maalesef suiistimal edilmiş
tir. Şu suiistimal edilmiş olması keyfiyeti, bu 
maddenin buradan çıkarılmasını icabettireeeği 
kanaatindeyim. 

Ben Komisyondan şunu rica ediyorum, bu 
haddizatında lüzumlu bir maddedir. Fakat mem
leketimizde çok suiistimal edilmiştir. Komisyon 
bunu geri alsın, suiistimale imkân vermiyeeek 
bir şekilde bunu hazırlasınlar, getirsinler bu su
retle bizler de daha ferahlıkla reylerimizi kul
lanmış olalım. Bu suretle hem böyle bir yüksek 
mahkemeyi Garp'm ileri fikirlerinden mahrum 
etmemiş oluruz. 

Hem de bu suiistimali önlemiş oluruz, bunu 
istirham ediyoruz. 

BAŞKAN — Zaten maddeyi geri alıyorlar. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ EŞREF 

AYHAN (Ordu) — Maddeyi geri alıyoruz. 
BAŞKAN — Pekâlâ.. 
Sayın Kâmil Coşkunoğlu'nun da bir önerge

si var, bunu da beraber iade ediyoruz, efendim. 
Başka iş ve görev kabul etme 

MADDE 118. — Danıştay meslek mensupla
rı, fakülteler ile yüksek okullarda ihtisaslarına 
giren branşlarda, esas görevlerini aksatmamak 
şartiyle, öğretim görevi kabul edebilirler. İlmî 
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araştırma ve yayınlarda bulunabilirler; davet 
edildikleri millî ve milletlerarası kongre, konfe
rans ve ilmî toplantılara katılabilirler; bunun 
dışında ancak kanunlarla belirtilen görevleri 
yapabilirler. 

BAŞKAN —• Madde hakkında söz istiyen^ Bu
yurun Sayın Muhittin Kılıç. 

MUHİTTİN KILIÇ (Konya) — Muhterem 
arkadaşlarım, her halde komisyonun pek beğenme
diği ve bizim de pek hoşlanmadığımız maddeler 
böyle bir birini takibedegelmiş. 118 nci madde
de Danıştay meslek mensuplarının, fakültelerle 
yüksek okullarda da ders vermesi imkânını tanı
yan bir hususu muhterem komisyon kabul etmiş
tir. Benim anladığıma göre muhterem arkadaşlar, 
bu kanun işte Anayasanın filân maddesi mucibin
ce gelmiş ama, 40 bin şahsa ait, dâvaları çıkarmak 
üzere daire adedi şundan şu kadara çıkıyor, muh
terem üyelere, muhterem başkanlara böyle öde
nekler veriyor, bu kadar maaşlar veriyor. Eğer 
kabul edilirse güzel güzel yapar gelirlerse Avru
pa seyahatleri de ilmî tetkikler hakkı da veriyor. 
Bir taraftan da profesörlük veriyor. 40 000 dos
yası olan bir mahkemenin âzası, mensubu nasıl 
olur da arkadaşlar gider de Hukuk Fakültesinde 
ders okutur, İktisat Fakültesinde ders okutur, fi
lân okulda ders okutur. Benim hafsalam almıyor. 
Yine özür diliyerek söylüyorum evvelâ Danıştaym 
kendilerinin, biz bu vazifeyi göremeyiz demeleri 
lâzım. Şimdi başka iş ve görev kabul etmek; Mil
let Meclisindeki kabul edilen metin şu şekilde 
Umumi Heyetin malûmu olduğu üzere; «Danış
tay meslek mensupları ilmî araştırma ve yayınlar
da bulunabilirler.» Güzel. Davet edildikleri mil
lî ve milletlerarası kongre, konferans ve ilmî top
lantılara katılabilirler. Bunun dışında ancak 
kanunlarla belirtilen görevleri yapabilirler.» Ga
yet güzel bir madde varken, gelmiş bizim komis
yon bir de fakültelerde, yüksek okullarda ders 
verebilsin diyor. Zaten mahmuller. Zaten işleri 
başından aşmış ve gece yarılarına kadar çalışma
ları icabeder. Nasıl olur da ders verirler, nasıl 
etütte bulunabilirler de Hukuk Fakültesinde ders 
verebilirler? Benim hiç aklım ermiyor. Lütfen bu 
hususta Komisyon bizleri tenvir ederlerse mem
nun kalırım, hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Kılıç, lütfen bu hususta 
bir önerge hazırlayın. Komisyon. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FARUK 
IŞIK (Van) — Efendim, komisyonumuz bu mad-
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deyi tetKik ederken yalmz Millet Meclisi metnini 
değil, Hükümetin esbabı mııeibesini ve teklifi de 
nazarı itibara alarak tetkik etti ve hakikaten bn 
mesele üzerinde epeyce münakaşa edildi. Fakat 
denildi ki, bir profesör Daıııştaya âza veya reis 
olabilir. Binaenaleyh, zaten profesörlük için hü
küm mevcuttur. Bir profesör, kendi dersini bıra
kıp gelemez. Sonra Danıştay Heyetine Reis ve 
âza olabilecek zevatın, ilmî malûmatından, bugün 
hakikaten pek dar olan bu profesörlük sahasın
dan, istifade edilmesini memleket icabı dolayısiy-
le Hükümet de istilzam eder. Bu noktai nazar
dan biz Hükümetin teklifini esas alarak bunu hu
zurunuza getirmiş bilinmiyoruz. Mamafih takdir 
sizlere aittir. 

ESAT ÇAĞA (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Bir sualim var, efendim. 

FİKRET TURHANGÎL (Aydın) — Bir sual 
soracağım. 

BAŞKAN — Buyurunuz, Sayın Çağa. 
ESAT ÇAĞA (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 

Efendim, bu Danıştay üyeleri hâkim midir değil 
midir? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FARUK 
I^İK (Devamla) — Hâkimdir. Ama, Anayasaya 
göre... 

ESAT ÇAĞA (Devamla) — Durunuz efen
dim, tamamlıyalım. Hâkim olduğunu kabul bu
yurdunuz. Hâkim ise, Anayasa, hâkimlerin hâ-
kiımli'kteu başka, bir vazifeyle tevekikül'ünü men-
ediyor. Buna. ne buyurulur? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FARUK 
TŞIK (Devamla.) — Yine aynı Anayasa, kanunen 
verilen vazifeleri diye, tamamlıyor. 

ESAT ÇAĞA (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
O başka... 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANT FARUK 
IŞIK (Devamla) — O itibarla İm da bir kanun 
maddesidir, bunun için kabul ettik. 

ESAT ÇAĞA (Devamla) — O başka iş... 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Fikret Tur-

hangil. 
FİKRET TURHANGİL (Aydın) — Efendim, 

ben Sayın Esat Çağa arkadaşımın sorusuna mu
vazi bir soru soracağım. Komisyon Başkanından. 

Anayasa Mahkemesi, Anayasamızda yazılı 
mahkemeler fazla olacağından ve Anayasa Mah
kemesi Kanununu tedvin ederken, Anayasa Mah
kemesi üyelerinin hiçbir vazife alamıyacakları | 
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hususu derpiş edildi. En yüksek bir mahkeme 
olması hasebiyle bu maddenin esprisinde mevcut 
değerlerden, istifade etmek gayesi varsa Anayasa 
Mahkemesine en değerlilerin gönderilmiş olacağı 
nazariyesi önde gelir ve bu mahkemenin teşkilin
de bunlara da profesörlük hakkı verilmesi lâzım
dır. 'Yargıtay üyeleri, Askerî Yargıtay üyeleri 
profesörlük v. s. vazife ifa edebilirler. Anayasa
nın yüksek mahkemeler faslında Danıştaym da 
yer almış olmasına göre bunları birbirinden ayrı 
telâkki edip Danıştaya ek görevlerin verilmesi 
doğru mudur, değil midir? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FARUK 
IŞIK (Devamla) — Şimdi bu öyle bir sual oldu 
ki, âdeta sual değil, âdeta bir konuşma oldu. 

Demin de arz ettiğim şekilde, kanun diyor ki... 
FİKRET TURHANGİL (Aydın) — Madde 

bizi oraya götrüyor. 
GEÇİCİ" KOMİSYON BAŞKANI FARUK 

IŞIK (Devamla) — Anayasa der ki, kanunlarla 
tesbit edilen vazifelerden başka bir vazife göre
mezler. Bunlar hâkimler için de-söylenir. Bütün 
hâkimler bunun içindedir. Bu itibarla bu şekil
de kabul ettik tabiî ki, takdir sizindir. 

BAŞKAN -— Bııyıırmı Sayın Kâmil Ooşku-
noğlu. 

KÂMİL COŞKUNOĞLU (Uşak) —Muhterem 
arkadaşlar, evvelâ şu prensibi halledelim. Anaya
sanın koymuş olduğu prensibe göre Yargıtay, As
kerî Yargıtay ve Danıştay arasında yüksek mah
keme olma bakımından, hâkimlik vasfı bakımın
dan, Anayasa bakımından bir fark var mıdır, yok 
mudur? Yoktur. 

Prensip bu. Şu halde, prensip bu olduğuna 
göre Askerî Yargıtaya vermediğiniz, Adlî Yargı -
taya vermediğiniz bir vazifeyi nasıl olur da Da
nıştaya verirsiniz? idari Yargıtaya verirsiniz? Bu 
bir. 

İkincisi; Sayın arkadaşlarım, Sayın Komisyon 
Başkanı ve Sözcüsü zaman zaman, efendim, Ana
yasa kanunla, belirtilenlerden başka vazife verile
mez, diyor ya, işte bu kanunla belirtilen bir va
zifedir, derler. Kanunla belirtilen vazife bu de
ğil. Kanunla belirtilen vazife; o müessesenin ku
ruluşu ve binneticc hâkimlik vasfiyle memzuç ve 
onunla kabilitelif olan vazifelerdir. Ne gibi? Yük
sek Hâkimler Kurulu yani, iş uyuşmazlığı hakkın
da Yüksek Hakem Kurulu hâkim sıfatiyle karar 
verir, bir. 
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İkincisi, Yüksek Seçim Kurulu ne olur? I 
Yüksek Seçim Kurulu hâkim sıfatı ile seçim 

mazbatalarını tetkik eder, karar verir, öbüründe 
de karar verir, burada da karar verir. Üniversite
de de karar verir mi? Karar var mı orada? Yok. Bi
naenaleyh, vazifenin kendisi ile kabili telif olan 
kanuni vazifedir bu ne? Bunlar da odur. 

Bu üniversitede, şu okulda, bu okulda, bir Da
nıştay üyesinin mutlaka üniversitede olması şart 
değildir. Şurada veya burada hocalık yapması 
hâkimlik teminatı bakımından da doğru değildir. 
Hâkimlik teminatına da halel verir. Bu bakım
dan arkadaşlarımızın ileri sürdüğü uygun değil
dir. Yani şu 134 ncü maddenin son fıkrası bende
niz daha evvel bunu okudum. Bu hükmü dille
rine dolayıp efendim kanunla verilen bir vazife
dir diyorlar. Kanunla verilen bir vazife ama, ya
rın bir kanun yaparsak, dersek ki, Danıştay üye
leri efendim, avukatlık yapacak, Danıştay üyele
ri umum müdürlük yapacak, umum müdür va-

. zifesi yapacak. Sonra zaman zaman gidip Danış-
taya vazife görecek. Danıştay mensupları şu va
zifeyi yapacak, ııe bileyim aklıma gelmiyor... Bu 
olacak mı kanun veriyor diye? Olmıyacak... öte
ki vazifeler, tekrar arz ediyorum, hüküm verme, 
hâkimlik sıfatiyle kabili telif olan vazifelerdir. 
Arz ettim onu. Bu itibarla arkadaşlarımın, yani I 
Komisyonu teşkil eden arkadaşlarımın, Anayasa
nın bu hükmüne istinaden tileri sürdükleri defi. 
yahut ileni sürdüıMıöri -mütaüâ'a yerinde değildir. 
Mâruzâtını bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Sayın Eyidoğan. 
ÂKÎF EYİDOĞAN (Zonguldak) — Muhte

rem arkadaşlarım, Şûrayı Devlet gençliğimizden 
beri sevdiğimiz bir müessesedir. Şûrayı Devlet 
(Danıştay) Tanzimattan bu yana, kuruluşundan 
beri bu Devlete çok yararlı hizmetler ifa etmiş bir 
müssesedir. Biz gençliğimizde Şûrayı Devlet Reis
lerinden, daire reislerinden ve âzasından I 
Mülkiyede ders almış arkadaşlarız. Rahmetli Ab-
durrahman Şeref beyin ve Ticaret Hocası Celâl 
bey merhumun' bu arada hayırla yâdederim. Şû
rayı Devlete mensup arkadaşları tabiî üniversite
nin yetkili kurulları tarafından seçilerek ve rica, 
niyaz edilerek - eskiden de böyle idi - filân kür
süye, filân derse (şarja dö kur) olarak davet edi
len muhterem zatlardır. Hakikaten çevrede tat
bikat ile tevekkülleri bakımından da o şahsiyetle
rin kendi şahıslarından gayrı, aynı derecede isti
fade edilecek bir kimse buhmamıyan, yeri doldu- I 
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rulamıyacak olan arkadaşlardır, bunları böyle ta
savvur ederiz. Bir Şûrayı Devlet üyesinin veya 
Daire Reisinin hâkimlik teminatı ile ilgili olan 
vasıflarla kabili telif olmıyan hiçbir tarafı yok
tur. Yakın vakte kadar, Şûrayı Devlet Reisi İs
mail Hakkı Bey merhum, S. B. Fakültesinde de 
idare hukuku hocalığını senelerce ifa etmiştir. 
Devlet Şûrasında Başkanunsözcüsü bir arkadaşı
mız yine aynı vazifeyi (şarje do kur) olarak ifa 
etmiştir. Müsaade buyurun, şu kanunun hayırlı 
birkaç maddesi var, daima onlar hedef oluyor, bu
nu da ya komisyon geri alsın, noksanını tamamla
sın, lâzımgelen hudut ve şümuliyle birlikte hazır
lansın. Yani bir Şûrayı Devlet mensubu lise ho
calığı etmiyecektir, nasp ile mansup hoca olmıya-
caktır. Ya intihap ile seçilen üniversiteye, fakül
telere davet edilen şarje dö kur olacaktır. O ba
kımdan muhterem arkadaşlarım lütfen bu noktayı 
yani bu faydayı telef etmesinler. Müzaheretleri
ni rica ederim. Memleket gençliği tatbikatçı ola
rak bu arkadaşların derslerinden müstefidolsun-
lar efendim. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Kılıç. 
MUHİTTİN KILIÇ (Konya) — Muhterem 

arkadaşlarım, pek kıymetli Akif Eyidoğan ar
kadaşıma cevap vermek için söz aldım. Doğru
dur. Vaktiyle bu Devlet yeni kurulduğu zaman, 
Şûrayı Devlette dâva adedi 700 veya bin oldu
ğu zaman larada, üniversitedeki hoca aynı za
manda âza idi. Muhterem Akif Eyidoğan arka
daşım benden iyi bilirler ki, aynı zamanda Mec
liste idi, aynı zamanda Mahmut Esat Bey gibi 
Vekiller de vardı. Fakat o zaman öyle bir zaman
dı M, işte inkılâp yapılmış, Mecliste Medeni Ka
nun toptan oya konuyordu arkadaşlar. Bir tek 
maddesi müzakere edilmedi, böyle oylandı, böy
le geldi. Bir taraftan profesörlük yaptı, bir ta
raftan geldi mebusluk yaptı, bir taraftan Vekil
lik yaptı Mahmut Esat Bey. Benim deThocamdı, 
belki Muhterem Akif Eyidoğan arkadaşımızın 
da hocası idi. Ama, o zamanki şartlar 'başka, bu
gün ibu şartlar değişmiş. Üniversite 'hocası gırla 
gidiyor. Danıştay âzası olacak pek muhterem, 
pek kıymetli arkadaş çok. Onun için bu endişe 
varit değildir İlim, irfan sahibi ise üniversite
ye gider, profesörlüğünü yapar ders oikutur ço
cuklara. Binlerce talebe feyiz bekliyor. Bakınız 
üniversitelere alamıyoruz. Lise mezunlarını.,. 
Hakimlikten iyi anlıyorsa oturur kafa patlata
rak o 40 000 dosyanın altından kalkar. Bu mil-
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letin verdiği maaşı da, ödeneği de hak eder. Fe
ragatle çalışır, o hizmetten âbideler dikilir. Bir 
p.rofeısör<lüik için 'Amal bir âbideye lüzum yolktu 
arkadaşlar. 

Mâzuratım bundan ibarettir, 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Efendim önergeler var okutu
yorum. Yalnız iki tane önerge var onları oyla-
mıyaeağım. Çünkü maddeyi yazmamışlardır. 

Aynı mealde bir Önerge vardır, onu okutuyo
rum. Maddeyi de yazmıştır. 

Yüksek Başkanlığa 
119 ucu maddenin Millet Meclisince kabul 

edilen metninin kabulünü arz ve teklif ederim. 
Cumhurbaşkanınca S.Ü. 

Esat Cağa 
MADDE 119. — 
«Danıştay meslek mensupları, ilmî araştırma 

ve yayınlarda bulunabilirler, davet edildikleri 
millî ve milletlerarası kongre, konferans ve ilmî 
toplantılara katılabilirler, bunun dışında ancak 
kanaralarda belirtilen görevleri yapalbilirler.» 

BAŞKAN — Maddeyi aynı şekilde yazmak 
suretiyle Esat Cağa arkadaşımız önergenin ka
bulünü istiyor. Diğer takrirlerde bu olmadığı 
için oylamıyorum. 

Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ EŞREF 

AYHAN (Ordu) — Hayır. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Sayın 
Esat Çağa'mn önergesinin nazarı itibara alın
masını kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Bu madde Millet Meclisi metninin aynıdır. 
Bir madde çıkarılmış olduğundan bu madde nu
marası 118 olmuştur. Bu sebeple 118 nci .mad
deyi oyîffrımza*sunuyorum. Kabul edenler.,. Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Üyeliklerin tahsisi 
MADDE 119. — Üyeliklerin yarısı, sekizinci 

maddenin (H) işaretli bendinde yazılı Danıştay 
mensuplarına tahsis olunur. Bunlar arasında ge
rekli nitelikleri haiz aday bulunmadığı takdirde 
dışardan aday gösterilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında buyurun Sa
yın Ooşkunoğlu. 

KÂMİL COŞKUNOĞLU (Uşak) — Muhte
rem arkadaşlarını, bu tasarıda 120 nci madde ve 
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halen bir madde çıkarıldığına göre 119 ncu ola
rak müzakere ettiğimiz maddenin tasarıdan kal
dırılması, çıkrılması icabeder. Sebebini arz ede
yim. Bu nriiıı asehctle şunu da arz. edeyim ki, 
bu tasarı bâzı bakımlardan inhisarcı bir zihni
yetle 'hazırlanmış bir şekil, bir mahiyet arz edi
yor, a fi arma sığınarak arz edeyim. Eski kanun
da şöyle bir hüküm vardı; fakat çıkardık, hariç
te şu kadar vazife görecek, yani Türkiye'deki 
vilâyetlerde şu kadar vazife görecek, şu dereceyi 
iktisabdocek, gibi bir kayıt vardı. Şimdi bu ka
yıt kalkmış, doğrudan doğruya Devlet Şûrasın
dan (Damştaydan) yetişenlerin nevama inhisa
rına almak gibi bir durum husule geliyor. Alın
sın; tamamen Damştaydan .yetişen şahıslar se
çilsin, diyeceğimiz yok, ehliyet ve liyakati varsa. 

Fakat iki üyelik açılmış; mutlaka birisinin 
(gürültüler) efendim Damştaydan olması şart... 
Ama lâyık değil, belki do lâyık. Binaenaleyh, 
vakıa bu maddede var, lâyıkı bulunmazsa. Ama 
bu öyle bir şey ki, hani bir paravan gibi.. Anaya
saya da aykırıdır bu hüküm. Anyasanm 140 nci 
maddesinin 2 nci fıkrasını okuyorum : «Danış
tay Başkan ve üyeleri ile başkanunsözcüsü, ka
nunda gösterilen niteliklere sahip 'kimseler ara
lından, Anayasa Mahkemesinin asıl ve yedek 
üyelerinden meydana gelen kurulca gizli ovla ve 
"içte iki çoğunlukla seçilir, ilk iki oylamada ço
ğunluk sağlanamazsa, salt çoğunlukla yerinilir.» 

Şimdi, ne diyor Anayasa? Şûrayı Devlette 
vukubulacak açıklar için gizli oya müracaat edi
lir... Anayasa Mahkemesince 2/3 çoğunlukla 
seçilir, ikinci oylamada çoğunluk olmazsa üçün-
'üde salt çoğunlukla seçilir. Aday ınaısıl seçilir? 
\nayasa bunu da halletmiş, aynı maddenin 
üçüncü fıkrasını okuyorum : 

«Danıştay Başkan ve ve üyeleriyle başkanun-
sözcüsünün 'seçimlerinde Bakanlar Kurulu ile 
Danıştay Genel Kurulunca ayrı ayrı boş yer 
sayısı kadar aday gösterilir.» 

Şimdi, ben aday göstereceğim ama gösterece
ğim bu aday, bu maddeye göre evvelâ Damştay
dan olacak... Hangi maddeye göre? 8 nci madde
nin (H) bendi. Yeni 119 ncu maddede deniyor 
ki, seçilecek üyelerin yarısı mutlaka sekizinci 
maddenin (H) bendinde yazilı şahıslardan seçi
lir, sekizinci maddenin (H) bendi ne diyor? Oku
yalım; «Danıştay Başyardımcılığı veya bu dere
cedeki kaımnsözeülüğü» yani evvelâ mecburum 
ben bunlardan seçmeye, daha ellili varsa, böyle 
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birşey tahdidedilmez, Anayasada bu tahdidi ön
lemiştir, Adayların nasıl gösterileceğini de tesbit 
etmiştir. Biz Anayasamızın koymuş olduğu hük
mün haricinde 120 nci madde ile veyahut yeni 
numarası ile 119 ncu madde ile yeni bir hüküm 
sevk ediyoruz. Ve efendim diyoruz ki, «Üyelik
lerin yarısı sekizinci maddenin (H) işaretli ben
dinde yazılı Danıştay mensuplarına tahsis olu
nur.» Ne münasebet efendim? Tahsis olma diye 
bir şey yok. Onlar da aday olarak girerler. Da
nıştay eğer onları lâyık görürse onları seçer. 
Bu ne demektir? Anayasa Mahkemesinde yapıla
cak seçimlerde Anayasa Mahkemesi dikkat ede
cek. Aman efendim, Danıştay Kanununda şöyle 
bir hüküm vardır. 5 tiye seçeceğiz, 6 üye seçece
ğiz. Bu 5, 6 üyenin yarısını (H) bendine göre 
lâzımgelenler arasından sicillerine göre seçece
ğim Zaten sicilleri müsait olmazsa oraya gelmez. 
Anayasa Mahkemesini de bağlıyan, seçimi bağlı-
yan bir hüküm, Anayasaya aykırı bir hüküm bu. 
«Bunlar arasında gerekli nitelikleri haiz aday 
bulunmadığı takdirde dışardan aday gösterilir.» 
Zaten belli. Binaenaleyh, dışardan aday gösteri
lir veyahut da gerekli nitelikleri haiz se onlar
dan gösterilir. Veyahut arkadaşlar, hattâ şunu 
söyliyeyim, icabında Danıştaya seçilecek ka-
nunsözcüsünün, başyardımcının da aleyhine ola
bilir. Belki beş üye seçilecekse, beşi de oradan 
olabilir. Veyahut hiçbirisi oradan olmıyabilir. 
Bunları Anayasanın şu hükmü karşısında böyle 
bir hüküm koyarak takyidetmek doğru değildir. 
Bu maddenin tasarıdan çıkarılmasını arz ediyo
rum, Yüksek oyunuzla mesele halledilecektir. 

BAŞKAN — Komisyon konuşacak mı efen
dim?.. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FARUK 
IŞIK (Van) — Bir noktayı arz edelim, efen
dim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FARUK 

IŞIK (Van) — Efendim, bu maddeyi komisyon 
konuşurken, bunun Anayasaya muhalif bir tara
fını görmedi. Anayasa yalnız seçimden bahsedi
yor, seçim şeklinden balhsetmiyor. 

KÂMİL COŞKUNOĞLU (Uşak) — Anayasa 
seçim şeklinden de bahsediyor. 

J GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FARUK 
IŞIK (Devamla) — Böyle bir şey görmüyorum. 

KÂMİL COŞKUNOĞLU (Uşak) — Anaya
sa seçim şeklinden bahsediyor. 

30 . 4 . 1964 0 : 3 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FARUK 

IŞIK (Devamla) — Müsaade buyurun konuşa
yım beyefendi. 

Şimdi, Danıştaym birçok memurları vardır, 
Danıştaya intisabediyorlar. Bunlara bu hakkın 
verilmesinin teşvik mahiyetinde, burada yer al
ması lâzımgelir denmiştir. Hattâ Millet Meclisi-
nin metninin son fıkrasında, «Seçimlerde bu 
madde göz önünde tutulur.» dendiği halde Ko
misyon bunu çıkardı. Bendeniz buna muhalif 
kaldım. Kaldı ki, gelecek muvakkat 8 nci madde 
de zaten şöyle bir hüküm vardır. «Bu kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihteki boş üyelikler için ya
pılacak seçimlerde 120 nci madde hükmü uygıı-

I lanmaz.» Bendeniz buna da muhalifim. Demin 
de arz ettiğim gibi, sırf meslek mensuplarının 
terakki ve tefeyyüzlerinin, yani eski tabirle ta-
ziyanei teşvik diyelim, bu maddede yer alması 
lâzımdır. Ve ancak bu şekilde Danıştay meslek 
mensubu bulabilir. Komisyonun nokta'i nazarı bu
dur. Tabiî takdir yine Heyeti Âliyenize aittir, 

KÂMİL COŞKUNOĞLU (Uşak) — Bir so
rum var efendim. Bu madde kaibul edilirse, bir 
açık üyelik için yarısı deniyor. Yarısı nedir? Bu 
nasıl olacak. Bir çıkmaza giriliyor. Üç açık üye
lik vardır, bunun yarısı nasıl olacak? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FARUK 
IŞIK (Devamla) — Danıştay, kendi mensupları 
içinde belki aday gösterebilir. Fakat biz bu mad
de ile Başbakanlığı da mecbur tutuyoruz bu işte. 

KÂMİL COŞKUNOĞLU (Uşak) — Mecbur 
I tutamazsınız. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FARUK 
I IŞIK (Devamla) — Bir esas alınacak, mebdein-
I de bir nisbet tesbit edilecek, şu kısım dâhilden 
I bu kısım hariçten gelecek ve bu hesap böyle yü-

riyecektir. Bu itibarla Anayasaya da muhalif 
I görmedik, seçim şeklidir. Kabulünü istirham 
I ederiz. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Turhangil. 
FİKRET TURHANGİL (Aydın) — Efen-

I dim, bu maddenin konulmasında fikrimiz şu: 
I Tahmin ediyoruz ki, bir müesseseye emek vermiş 
I olan kişilerin orada üst kademelere geçmesi o 

müesseseye hayatiyet verir, o müessesede gay
retli olmalarını temin eder. Ama, Sayın Kâmil 
Coşkunoğlu'nun Anayasanın 140 nci maddesini 
biz onun anladığı gibi anlıyoruz ve 120 nci mad
denin mutlak mânada Anayasanın bu seçimle ya-

I pılacak Anayasa Mahkemesinin yedek ve asil 
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üyelerinin heyeti umumiyesine verilmiş olan bir 
hakkı kısıtlayıcı bir tedbirdir. Grayesi, maksadı 
yerindedir. Tasarruf faydalıdır. Fakat, Anayasa
ya mutlak aykırıdır. Bu kanun çıktığı takdirde, 

kanunun bu maddesini iptal ettirmek yoluna gi
dildiği takdirde Anayasa Mahkemesinin bu mad
deyi iptal edeceğine şimdiden kani bulunmakta
yım. Çünkü, adayların ne şekilde tesıbit edilece
ği ve secimin ne şekilde yapılacağı sarahaten mad
dede beyan edilmiştir. Kaldı ki, bu 120 nci mad
denin tedvininde bir kontenjan tanınması husu
sunda ki, endişe bence ne Danıştay mensupların
da. ve ne de Komliyonıımuzda, vâıiM olma malıdır. 
Çünkü, o müesseseye en iyi hizmet edenler ve 
istikbalde kıymet ifade edecek kişiler o müessese
de bizatihi hizmet eden insanlardır. Onlar çalış
kanlıklarını, dirayetlerini tescil ettirdikleri müd
detçe onları röprezante edecek müessesenin de 
zımnen Danıştay olması hasdbiyle seçimlerde bel
ki % 50 değil, yarı değil tamamının o müessese
ye! hizme-t etmiş insanlara tahsis edileceği kanı
sındayım. O bakımdan 120 nci, şimdi 119 olan 
maddenin Anayasaya aykırılığı sebebiyle tayyi 
taraftarı olduğumu arz ederim. 

BALKAN — önerge var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
120 nci ve yeni 119 ncu maddenin metinden 

çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 

Uşak 
Kâmil Coşkunoğlu 
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BAŞKAN — Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANİ FARUK 

İŞIK (Van) — Sâri hükmü var, Anayasaya ay
kırı olmadığına kaaniiz. Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon?.. Katılmıyor. Hükü
met?.. Katılmıyor. Bu maddenin tasarıdan çıka
rılması teklif ediliyor. Tasarıdan çıkarılmasını 
oylarınıza arz ediyorum, kabul edenler... Etmi-
y enler... Kalbııl edilmiş ve tasarıdan çıkarılmış
tır, efendim. 

Açık oyunuza sunulacaktır. Maddenin reddi
ni istiyenler kırmızı kabulünü istiyenler beyaz 
oy kullanacaklardır. 

Ancak vakit geçtiğinden bu madde yarın açık 
oylarınıza sunulacaktır. Şimdi son iki madde hak
kında yapılan açık oylama neticelerini arz ediyo
rum. 

Danıştay kanunu tasarısının 113 ncii madde
sinin oylamasına (74) sayın üye katılmış, (72) 
kabul, (2) ret. Salt çoğunluk sağlanamamıştır. 
Ancak oylama Anayasanın 92 nci maddesi gere
ğince yapılmış olduğundan işari oyla kabul edil
miş olan bu madde tekrar oylanmıyacaktır. 

Aynı kanunun 117 nci maddesinin oylaması
na, (93) sayın üye katılmış (8) kabul, (82) ret 
ve bir çekinser. 117 nci madde reddolıınmuş ve 
metinden çıkarılmıştır. 

Vakit dolmuştur. 4 Mayıs 1964 Salı günü sa
at 10 da toplanılmak üzere Birleşimi kapatıyo
rum. 

Kapanma saati: 19,00 
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Evlilik dışı çocukların tanınmalarını kaibule yetkili makamların yetkilerinin genişletilmesi hak
kındaki Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasansının ikinci oyla

masına verilen oyların sonucu ; 

(Kanım kabul edilmiştir.) 

TABU ÜYELER 
Ekrem Aeuner 
Jiefet Aksoyoğiu 
Vehbi Ersü 
Kâmil Karavelioğlu 
Osman Koksal 
Fahri özdilek 
Mehmet özgüneş 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Calip Afşar 
Sakıp Önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHlSAR 
Rasinı Hancıoğln 
Celâl Tevfik Karasapan 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Sabit Kocabeyoğlu 

AYDIN 
Ukemlcr Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BİNGÖL 
Sabrı Topçuoğlu 

BOLÜ 
Rahmi Ankan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURSA 
ihsan Sabri Çağlayangil 

Üye sayısı : 185 
Oy verenler : 94 

Kabul edenler : 94 
Reddedenler : 0 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 96 

Açık üyelikler : 5 

[Kabul edenler] 
Baki Güzey 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENÎZLÎ 
Cahit Akyar 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Rasim Giray 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizanıeittin Özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
Celil Cevherioğlu 
Ethem Meneıneneioğlu 
Nurullah Esat Sümer 

İZMİR 
izzet Birand 
Hilmi Onat 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

Ahmet Nıısret Tuna 
KAYSERİ 

Suaıl Hayri Ürgüplü 
KIRŞEHİR 

Ali Rıza Ulusmaıı 
KOCAELt 

Rifat özdeş 
KONYA 

Mustafa Dinekli 
Muhittin Kılıç. 
Muammer O buz 
Ahmet Onar 

MALATYA 
Nuvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MUĞLA 
Haldun Mentegeoğlu 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
İzzet Gener 

RİZE 
Necip Damşoğlu 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 
Kâzım Yurdakul 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Rifat öçten 
Ziya Önder 
Hulusi Söyleınezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Selâm i Üren 

TOKAT 
Zihni Befcil 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Yusuf Deanirdağ 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet AM Demir 

URFA 
Vasfi G-erger 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

VAN 
Faruk Işık 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğaıı 
Tevfik İnci 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Âmil Artus 
Hasan Atakan 
Hidayet Aydıner 
Esat Çağa 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Sahir Kurutluoğlu 
Kâzım Orbay 
Neeati özdeniz 
Nevzat Sengel 
Ragıp Üner 
Âdil Ünlü 
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[Oya katılmıyanlar] 

TABIÎ ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Emanullah Celebi 
(î.) 
Snnhi Gürsoytrak 
(t) 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdem
oğlu 
Mehmet Ünaldı 
AFYON KARAHÎSAR 
Mmtafa Yılmaz tnce-
oğlu 

AĞRI 
Veysi Yardımcı (î.) 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
llifat Etker 
İbrahim Saffet Omay 
(B.) 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet Ilkuçan 
Mustafa Özer 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan (1. Ü.) 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 

Ham di Oğuzbeyoğkı 
Kadri öztaş 
Hasan Ali Türker 

BÎLECÎK 
Talât Oran 

BÎTLÎS 
Cevdet Geboloğlu 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

BURSA 
Şeref Kayalar 

ÇANAKKALE 
Hali t Sarakaya (İ.) 

ÇANKIRI 
Hazmı Dağlı (Bşk. V.) 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
İhsan Hamit Tigrel 
(Bşk.V.) 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nihat Pasinli 
Rahmi Sanalan 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GİRESUN 
Mehmet îzmen 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbım 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Fethi Başak 
Rifat Öztürkçine 
özel Şahin giray 
Sabahattin Tanman 
Berç Turan 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozealı 
Enis Kansu 
Cahit Oku re r 
Nevzat özerdemli 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Turgut Göle 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğhı 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu (I.Ü.) 

KONYA 
Sedat Çumralı (B.) 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 
A. Bahattin Özbek 

MALATYA 
Mesract Zeki Tulunay 

MANİSA 
Ferit Alpiskender (B.) 
Orhan Süersan 

[Açık üyelikler] 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Kemal Oral (1.) 
Abdülkerim Saraç. .£! u 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

MUŞ 
Ihsatt Akpolat 

NEVŞEHİR 
İbrahim Şevki Atasağun 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

SAMSUN 
Cemalettin Bulak 
Fethi Tevetoğlu 
Cahit Tokgöz 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Osman Hacıbaloğlu 

URFA 
Esat Mahmut Karakurt 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Tank Remzi Baltan 
C. BAŞKANINCA SE

ÇİLEN ÜYELER 
Cevat Aç.ıkalın (1.) 

Çorum 

Eskişehir 

Hakkâri 

İstanbul 
Samsun : 1 

Yekûn 
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1938 - 1939 yıllarında İngiltere ve Fransa hükümetlerinden temin edilen teslihat kredilerinin 

mahsup şekli hakkındaki kanun tasarısının ikinci oylamasına verilen oylann sonucu 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

TABÎÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Ltefet Aksoyoğlu 
Vehbi Ersü 
Kâmil Karavelioğlu 
Osman Koksal 
Fahri özdilek 
Mehmet özgüneş 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran özkay. 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Galip Afşar 
Sakıp öna1 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHİSAR 
Rasim Hancıoğlu 
Celâl Tevfik Karasa
ban 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
Hıfza Oğuz Bekata 
Sabit Kocabeyoğlu 

AYDIN 
İskender Cenap Etre 
Osman Saim Sarıgöllü 
T,'îkret Turhangil 

BİNGÖL 
^ o r ; Topeuoîrlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğîu 

Üye sayısı = 185 
Oy verenler : 93 

Kabul edenler : 93 
Reddedenler 0 
Çekinse rler 0 

Oya katılmıyanlar 87 
Açık üyelikler 5 

[Kabul edenler] 
BURSA 

İhsan Sabri Çağlayan-
gü 
Baki Güzey 
Cahit Ortaç 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Tahsili Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Rasim Giray 

ERZURUM 
\'ürettin Aynuksa 

GAZİANTEP 
Zeki islâm 
Vizamettin Özgül 

GÎRESUN 
kabahattin Orhon 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

İÇEL 
CavU Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
Celil Cevherloğlu 
Ethem Menemencioğlu 
Nurullah Esat Sümer 

tZMİR 
izzet Birand 
Hilmi Onat 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüplü 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 

KONYA 
Mustafa Dinekli 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obuz 
Vhmet Onar 

MANİSA 
Emin Açar 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MUĞLA 
flaldım Menteşeoğlu 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
izzet Gener 

ORDU 
Eşref Ayhan 

RİZE 
Necip Danişoğlu 

SAKARYA 
Turhan Kapanh 
Kâzım Yurdakul 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Rifat öçten 

Ziya önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Selâm i Üren 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Y^ısııf Demirdağ 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Vasfi Gerger 
Esat Mahmut Karakını 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 
Tevfik tnci 
C. BAŞKANINCA SE-

ÇİLEN ÜYELER 
Âmil Artus 
Hasan Atakan 
Hidayet Aydıner 
Esat Çağa 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Sahir Kurutiuoğlu 
Kâzım Orbay 
Ragıp Üner 
Necati özdeniz 
Nevzat Sen gel 
Adil ÜnHi 
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[Oya katılmvy anlar] 
TABtt ÜYELER 

Mucip Ataklı 
Emenu>llah Çelebi (1.) 
Suplhi Giirsoytrak (î.) 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 
Mehmet Üııaldı 
AFYON KARAHISAR 
Mustafa Yılmaz înce-
oğlıı 

AĞRI 
Yeysi Yardımcı (İ.) 

AMASYA 
Maeit Zer en 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Rifat Btiker 
ibrahim Saffet Omay 
(B.) 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet Ilkuçan 
Mustafa özer 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan (İ. Ü.) 

BALIKESÎR 
Enver Aka (Başkan) 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 
Kadri öztaş 
Hasan Ali Türker 

BİLECİK 
Talât Oran 

BÎTLÎS 
Cevdet Geboloğlu 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

BURSA 
Şeref Kayalar 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 
J Tali t Sarıkaya (t.) 

ÇANKIRI 
1 lazım Dağla (Bşk. V.) 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
İhsan Hamit Tigrel 
(Bşk. V.) 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nihat Pasmli 
Rahmi Sanalan 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Ueaerök 

GİRESUN 
Mehmet tzmemı 

GÜMÜŞANE 
HaMt Zarbun 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Fethi Başak 
Rifat öztürkçiaıe 

özel Şakingiray 
Sabahattin Tanınan 
Berç Turan 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 
Nevzat O/erdemli 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Turgut Göle 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklı oğlu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Lûtfi. Toküğlu (İ. Ü.) 

KONYA 
Sedal Çumra'lı (B.) 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 
A. Bahattin Özbek 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulııuay 
Nüvit YetiMn 
(B) 

MANİSA 
Ferit Alpiskenıler (B.) 
Orhan Süersan 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Kemal Orai (1.) 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

MUŞ 
1 lisan Akpolat 

NEVŞEHİR 
I. 8. Atasağun 

ORDU 
Şevket Koksal 
Zeki KumiTilu 

SAMSUN 
Cenıalettdfn Bulak 
Fethi Tevetoğlu 
Cahit Tokgöz 

SÜRT 
Lâtif Aykut 

SİVAS 
Ahmet Çekenıoğlıı 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Osman Haeıbaloglu 

VAN 
Faruk Işık 

YOZGAT 
Sadık Artuknıaç 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

C. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Cevat Açıfkalın (t.) 
Enver Kök 

[Açık üyelikler] 
Çorum 1 istanbul 
„ , . „ . ^ Sarasuıı 
Eskişehir 1 
Hakkâri 1 Yekûn 

t i «a»— 
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Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 28.08 pozisyonunun sonundaki ihtar hükmünün değiştirilmesine 
dair olan Bakanlar Kurulu kararniamelerinm onaylanması hakkındaki kanun tasarısının ikinci 

oylamasına verilen oyların sonucu 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

Üye sayısı : 185 
Oy verenler : 94 

Kabul edenler : 93 
Reddedenle i' : 1 

Çekinserler •: 0 
Oya katıkmyanlar : 86 

Ayık üyelikler : 5 

TABII ÜYELER 
Ekrem Aeuner 
Iieiet Aksoyoğlu 
Vehbi Ersü 
Kâmil Karavelioğlu 
Osman Koksal 
Fahri özdilek 
Mehmet özgüneş 
Selâhattin Özgür 
Mehmet Şükran Özkaya 
Haydar T unçjkanat 
Muzaffer Yıırdakuler 

ADANA 
Galip Afşar 
Sakıp Ünal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHtSAR 
Basim Hancıoğlu 

ANKARA 
Osman Alişiroğiu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Salbit Kocabeyoğlu 
İbrahim Saffet Omay 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 
Fikret Turhangil 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkaıı 
Sı rrı Uzuııhasanoğl 11 

BURSA 
Baki Güzey 

[Kabul 
Cahit Ortaç 

ÇORUM 
Alfıeddin Çetin 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ELAZIĞ 
Rasim Giray 

ERZURUM 
Nurettin Ay 11 uksa 

ESKİŞEHİR 
(l-avsi "Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki islâm 
Nizamettin Özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Celil Cevherioğlu 
Ethem Meııemencioğlu 
Nurullah Esat Sümer 

İZMİR 
izzet Biraııd 
Ömer Lfıtfi Bozcalı 
Hilmi Onat 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nıısret Tuna 

edenler] 
KAYSERİ 

Suad Hayri Ürgüplü 
KIRŞEHİR 

Ali Rıza Ulusman 
KOCAELİ 

Rifat Özdeş 
Lûtfi To'koğlu 

KONYA 
Mustafa Dinekli 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

{ MANİSA 
Emin Açar 
Refik UluBoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
izzet Gener 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Zeki Kumrulu • 

RÎZE 
I Necip Danışoğ'lu 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 
Kâzım Yurdakul 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 

Rifat Öçten 
Ziya önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TRABZON 
Şevket Buladoğln 
Yusuf Demirdağ 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Vasfi Gerger 

UŞAK 
Kâmil Ooşkunoğlu 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 
Tevfik inci 
CUMHURBAŞKANIN

CA SEÇİLEN ÜYELER 
Âmil Artus 
Hasan Alakan 
Hidayet Aydın er 
Esat Çağa 
Ömer ErgÜT* 
Hasan Kangal 
Sadi Koçag 
Sahir Kurutluoğlu 
Kâzım Orbay 
Necati özdeniz 
Nevzat Sengel 
Ragıp Üner 
Âdil Ünlü 
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TABIÎ ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Emenullah Çelebi (I.) 
Suphi Gürsoytrak (î.) 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğ
lu 
Mehmet Unaldı 

AFYON KARAHÎSAR 
Mustafa Yılmaz înce-
oglu 
Celâl Tevfik Karasapan 

AĞRI 
Veysi Yardımcı (t.) 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Rifat Etker 
Man sur Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet İlkuçan 
Mustafa özer 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan (î. Ü.) 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 

[Reddeden] 
TEKİRDAĞ 

Selâmi Üren 

[Oya hatılmıy anlar] 
Kadri öztaş 
Hasan Ali Türkpr 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

BURSA 
ihsan Sabri Çağlayan-
gü 
Şeref Kayalar 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 
Halit Sarıkaya (t.) 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 
(Bşk. V.) 

DENIZLÎ 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
ihsan Hamit Tigrel 
(Bşk. V.) 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELAZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nihat Pasinli 
Rahmi Sanalan 

GİRESUN 
Mehmet Izmen 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

[Açık il: 
Çorum l 

Eskişehir 1 

Hakkâri 1 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Fethi Başak 
Rifat öztürkçine 
Özel Şahingiray 
Sabahattin Tanınan 
Berç Turan 

tZMÎR 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 
Nevzat özerdemli 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Turgut Göle 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpakhoğlıı 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KONYA 
Sedat Çumralı (B.) 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkti t 
A. Bahattin Özbek 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 
(B.) 

MARAŞ 
Ferit Alpiskender (B.) 
Orhan Süersan 

yelikler] 
istanbul 1 
Samsun 1 

Yekûn 5 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Kemal Üral (İ.) 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

MUŞ 
thsan Akpolat 

NEVŞEHİR 
t. Şevki Atasağun 

ÖRDÜ 
Şevket Koksal 

SAMSUN 
Cemalettin Bulak 
Fethi Tevetoğlu 
Cahit Tokgtfz 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

TOKAT 
Zihni Betil 
Osm a n II a e ı b al o ğ 1 u 

URFA 
Esat Mahmut Karakurt 

VAN 
Faruk Işık 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
Neşet Cetiııtaş 

ZONGULDAK 
Tank Remzi Baltan 
CUMHURBAŞKANIN

CA SEÇİLEN ÜYELEK, 
Cevat Acıkabil (1.) 
Enver Kök 

>> «S<< 
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Başbakanlık Basımevi döner sermaye işletmesi kuruluşu hakkındaki kanun tasarısının ikinci oy

lamasına verilen oyların sonucu 
(Tasarı reddolunımu'ş'tur.) 

TABÎÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlıı 
Osman Koksal 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 
Mehmet özgüneş 

ADANA 
Galip Afşar 
Sakıp önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHÎSAR 
Rasim Haneıoğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BİNGÖL 
Sabrı Topçuoğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayan-
gil 
Baki Güzey 

Üye sayısı : i 8 5 
Oy vere nler : 94 

Kabul edenler : 3Q 
Reddedenler : 5 5 
Çekinse rler : 0 

Oya katılmıyanlar : 86 
Açık üyelikler : 5 

[Kabul edenler] 
Sclâhattin Özgür 
Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
Sabit Kocabeyoğlu 
ibrahim Saffet Omay 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

[Bedde 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Rasim Giray 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

ÎÇEL 
Cavit Tevfik Okyayıız 

KONYA 
Mustafa Dinekli 
Ahmet Onar 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 

ORDU 
Eşref Ayhan 

Şevket Koksal 
SAKARYA 

Turhan Kapanlı 

denler] 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Celil Cevherioğlu 
Ethem Menemencioğlu 

ÎZMlR 
îzzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Hilmi Onat 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüplü 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erknt 

SİNOP 
Suphi Batur 

URFA 
Vasfi Gerger 
Esat Mahmut Karakurt 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Kâzım Orbay 
Nevzat Sen gel 
Ragıp Üner 
İ d i l Ünlü 

MANİSA 
Emin Açar 
Orhan Süersan 
Refik Ulus oy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğln 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SİVAS 
Rifat öçter. 
Ziya önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Selâmı Üren 
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TRABZON 

Şevket Buladoğlu 
Yusuf Demirdağ 
fteşat Zaloglu 

TABİÎ ÜYELER 
Emaııullah Çelebi (İ.) 
Suplhi O-ür'Soyıtraık (1.) 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğ
lu 
Mehmet Ünaldı 
AFYON KARAHISAR 
Mustafa Yılmaz Ince-
oğlu 

AĞRI 
Veysi Yardımcı (I.) 

AMASYA 
Maoit Zereıı 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Rifat Etker 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet tlkuçan 
Mustafa özer 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 
(T. Ü.) 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 
Haradi Oğuzbeyoğlu 
Kadri öztaş 
Hasan Ali Türker 

BÎLEOÎK 
Talât Oran 

BÎTLÎS 
Cevdet G-eboloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

UŞAK 
Kâmil Cosjmnoğlu 

VAN 
Faruk İşık 

ZONGULDAK 
Tevfik İne i 

[Oya katîlmpyanlar] 
BURDUR 

Hüseyin Otan 
ÇANAKKALE 

Hal.it Sarıfcaya (1.) 
ÇANKIRI 

Hazıra Dağh (Bşk. V.) 
DENİZLİ 

Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
İhsan Hamit Tigrel 
(Bsk. V.) 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nihat Pasinli 
Rahmi Sanal an 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamettin Özgül 

GÎRESUN 
Mehmet İzmeıı 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Fethi Başak 
Rifat Öztürkçine 

[Açık w 
Çorum 1 

Eskişehir 1 

Hakkâri 1 

Nurullah Esat Sümer 
Özel Şahingiray 
Sabahattin Tanman 
Ber(j Turan 

İZMİR 
Enis Kansu 
Cahit Oku re r 
Nevzat Özer demli 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Turgut Göle 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğl u 

KIRŞEHÎR 
Ali Rıza IJlusman 

KONYA 
Muhittin Kılıç, 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
A. Bahattin Özbek 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tu I. un ay 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Kemal Oral 
(î.) 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

MUŞ 
İhsan Akpolat 

NEVŞEHİR 
1. Şevki Atasağun 

jelikler] 
İstanbul 1 
Saımsun 1 

Yekûn 5 

CUMHURBAŞKANIN 
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hasan Kangal 

NİĞDE 
İzzet Gener 

ORDU 
Zeki Kumrulu 

RİZE 
Neci}) Damşoğlu 

SAMSUN 
Cemalettin Bulak 
Fethi Tevetoğlu 
Cahit Tokgöz 

SÎÎRT 
Lâtif Aykut 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Zihni Betil 
Osman Hacıbaloğlu 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyi doğan 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıka.lın (t.) 
Âmil Artus 
Hasan A takan 
Hidayet Aydın er 
Esat Çağa 
Sahir Kurutluoğlu 
Ömer Ergûn 
Necati özdeniz 

»>©•"<©»»—• •*• 
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Kan gruplarının tâyinine yanyan reaktiflerin mübadelesi hakkında Avrupa Andlaşanası ve Ek 
Protokolün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasansmın ikinci oylamasına verilen 

oyların sonucu 
(Kanun kabul ediLmişitir.) 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğîu 
Vehbi Ersü 
Kâmil Earaveliöğlu 
Osman Koksal 
Fahri Özdilek 
Mehmet özgüneş 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran Özka-
ya 
Haydar Tunçkanat 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Galip Afşar 
Sakıp önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHİSAR 
Rasim Haneıoğlu 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Sabit Kocabeyoğlu 
İbrahim Saffet Omay 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan. 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Fikret Turhangil 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

Üye sayısı : 185 
Oy verenler : 94 

Kabul edenler : 93 
Reddedenler : 1 
Çekinseı •1er : 0 

Oya katılmıyanlar : 86 
Açık üyellikler : 5 

[Kabul edenler] 
BURSA 

Baki Güzey 
Cahit Ortaç 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENÎZLÎ 
Cahit Akyar 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Rasim Giray 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki îslâm 
Nizam ettin özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
Celil Ccvherioğlu 
Ethem Menemeneioğlu 
Nurullah Esat Sümer 

İZMİR 
îzzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Hilmi Onat 

KASTAMONU 
Mehmet ^Çamlıca 

Ahmet Nusret Tuna 
KAYSERİ 

Suat Hayri Ürgüplü 
KIRŞEHİR 

Ali Rıza Ulusman 
KOCAELİ 

Rifat özdeş 
Lûtfi Tökoğlu 

KONYA 
Mustafa Dinekli 
Muhittin Kılıç 
Ahmet Onar 

MANİSA 
Emin Açar 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
İzzet Gener 

ORDU 
\JJXU\J 

Eşref Ayhan 
7iC\İri T\ n I Y I T * n İ n 
/Jüivj, J \ ILI 11L LU U 

RİZE 
Necip Danışoğlu 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 
Kâzım Yurdakul 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ahm et Ç ek em. 0 ğ 111 
Rifat Öçten 

Ziya Önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Yusuf Demirdağ 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Vasfı Gerger 
Esat Mahmut Karakurt 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 
Tevfik înei 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Âmil Artus 
Hasan Atak an 
Hidayet Aydıner 
Esat Çağa 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Sahil Kurutluoğlu 
Kâzım Orbay 
Necati özdeniz 
Nevzat Sen gel 
Ragıp Üner 
Âdil Ünlü 
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[Reddeden] 

TEKİRDAĞ 
Selâmı Üren 

TABİÎ ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Emeımllah Çelebi 
(î.) 
Suphi Gürsoytrak (İ.) 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 
Mehmet Ünaldı 

AFYON KARAHİSAR 
Mustafa Yılmaz încc-
oğlu 
Celal Tevfik Karasapan 

AĞRI 
Veysi Yardımcı (t.) 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağıtnaslı 
Rifat Etkcr 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet îlkuçan 
Mustafa özer 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 
Hamdı Oğuzbeyoğlu 

[Oya katılmıy anlar] 
Kadri öztaş 
Hasan Ali Türker 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayan-
gü 
Şeref Kayalar 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 
Halit Sarıkaya (1.) 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı (Bşk. V. 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
ihsan Hâmit Tigrel 
(Bşk. V.) 

EDİRNE 
Tahsin Bangııoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertug 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nihat Pasinli 
Rahmi San al an 

GİRESUN 
Mehmet îzmen 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Fethi Başak 
Rifat öztürkçine 
Özel Şahin giray 
Sabahattin Tanman 
Berç Turan 

İZMİR 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 
N'evzat özerdemli 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Turgut Göle 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeeligil 
Hüseyin KaIpaklıoğlu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci An 

KONYA 
Sedat Çumralı 
(B.) 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 
A. Bahattin Özbek 

MALATYA 
Mesmet Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin (B) 

MANİSA 
Ferit Alpiskender (B.) 
Orhan Süersan 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Kemal Oral (î.) 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

MUŞ 
ihsan Akpolat 

NEVŞEHİR 
I. Ş. Atasağun 

ORDU 
Şevket Koksal 

SAMSUN 
Cem alettin Bulak 
Fethi Tevetoğln 
Cahit Tokgöz 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

TOKAT 
Zihni Betil 
Osman Hacıbaloğlıı 

VAN 
Faruk Işık 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç. 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
CUMHURBAŞKANIN

CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalın (I.) 
Enver Kök 

Çorum 
Eskişehir 
Hakkâri 
istanbul 

[Açık üyelikler] 

Samsun 

1 
1 

Yekûn 
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özel Tıbbi Tedavi ve Termo - Klimatik Kaynaklar Alanında Karşılıklı Yardımlaşmaya dair Av
rupa Andlaşmasının onaylanmasının uygun bulu ^duğu hakkındaki kanun tasarısının ikinci oyla

masına verilen oyların sonucu 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

IABÎÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Vehbi Ersü 
Kâmil Karavelioğlu 
Osman Koksal 
Fahri özdilek 
Mehmet özgüneş 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Galip Afşar 
Sakıp önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHISAR 
Rasim Haneıoğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Sabit Kocabeyoğlu 
İbrahim Saffet Omay 

ARTVÎN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

Üye sayısı : 185 
Oy verenler : 97 

Kabul edenler : 95 
Reddedenler : 2 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 83 

Açık üyelikler : 5 

[Kabul 
BURSA 

ihsan Sabri Çağlayan-

Baki Güzey 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ELAZIĞ 
Rasim Giray 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamettin özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
Celil Cevherioğlu 
Ethem Menemencioğlu 
Nurullah Esat Sümer 

İZMİR 
İzzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozcalı 

edenler] 
Hilmi Onat 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüplü 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat ÇumraLı 
Mustafa Dinekli 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 

MANİSA 
Emin Açar 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

NEVŞEHİR 
t. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
İzzet Gener 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Zeki Kumrulu 

RİZE 
Necip Danışoğlu 

SAKARYA 
Turhan Kapardı 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat öçten 
Ziya önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 
Selâm i Üren 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Yusuf Demirdağ 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
Vasfı Gerger 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 
Tevfik Tnci 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Âmil Artus 
Hasan Atakan 
Hidayet Aydmer 
Esat Çağa 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Sahir Kurutluoğlu 
Necati özdeniz 
Âdil Ünlü 
Nevzat Sengel 
Ragıp Üner 
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[Reddedenler] 

TABÎÎ ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Kmanullah Çelebi (î.) 
Suplhi1 Gürsoytrak (î.) 
Kadri Kaplan 
Suphİ Karaman 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 
Mehmet Ünaldı 
AFYON KARAHÎSAR 
Mustafa Yılmaz İnce-
oğlu 

AĞRI 
Veysi Yardımcı (İ.) 

AMASYA 
Maeit, Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
'İti Pat Btker 
Manan r Ulıısoy 

ANTALYA 
Mehmet Ilkuçan 
Mustafa Özer 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
l'Inver Aka (Başkan) 

Ham d i Oğuzbeyoğlu 
Kadri Öztaş 
Hasan Ali Türker 

ÎZMÎR 
Enis K;iusu 

VAN 
Faruk Işık 

[Oya kaMmıy omlar] 
BİLECİK 

Talât Oran 
BÎTLIS 

Cevdet Geboloğlu 
BURDUR 

Hüseyin Otan 
ÇANAKKALE 

Âli Aksoy 
Hal i t Sarıkaya (I.) 

ÇANKIRI 
1 lâzım Dağlı (Bşk. V.) 

DENtZLl 
Mehmet 'Mmin Durul 

DÎYARBAKIR 
İhsan Hamit Tigrel 
(Bşk. V.) 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğiu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZİNCAN 
Fehmi Bay soy 

ERZURUM 
Nihat, Pasinli 
.Rahmi Sanalan 

GİRESUN 
Mehmet İzm eri 

GÜMÜŞANE 
Hali'fc Zarbım 

HATAY 
Vehbi Altsoy 

tSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Fethi Ba§ak 
Rıfat Öztürkcine 
Özel Şahingiray 
S abalı att i n Tan m a 11 
Bere; Turan 

Î2MİR 
Cahit Okurer 
Nevzat Özerclemli 

KARS 
Sırrı Ata]ay (Bşk. V.) 
Turgut döle 
Mehmet Ha zor 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeeligil 
Hüseyin Kalpaklıo^Iu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KÜTAHYA 
A. Bahatfcin Özbek 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulu.'iaj 
Nüvit Yetkin 
(B.) 

MANİSA 
Ferit Alpiskender (B.) 
Orhan Süersan 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

MARDÎN 
Kemal Oral (1.) 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Mu alla Akarca 

HUŞ 
İhsan Akpolal 

ORDU 
Şevket Koksal 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Cemalettin Bulak 
Fethi Tevetoğlu 
Cahit Tokgöz 

StîRT 
Lâtif: Aykut 

TOKAT 
Zihni Beti! 
Osman Hacı bal oğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Esat Mahmut Karakurt 

UŞAK 
Kâmil Coşkuno&lu 

YOZGAT 
Sadık Artukmae 
Neşet Oetintaş 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
CUMHURBAŞKANIN

CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalın 
(i.) 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Kâzım Orbay 

[Açîk üyelikler] 
Eskişehir 

Corum 

Hakkâri 

istanbul 
Samsun 

Yekûn 

•>•«« 
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Danıştay kanunu tasarısının 82 nci maddesine verilen oyların sonucu 

(Salt. çoğun hık sağlanamamıştır.) 

TABU ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Vehbi Ersü 
Kâmil Karavelioğlu 
Osranaın Koksal 
Fahri özdilek 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHİSAR 
Rasim Hancıoğlu 

ANKARA 
Hıfzı. Oğuz Bekata 
Şahit Kocabeyoğlu 

AYDIN 
Fikret Turhangil 

BİNGÖL 
Sabrı Topçuoğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 

BURSA 
İhsan Sıalbri Çağlayagil 
Baki Güzey 
Cahit Ortaç 

BOLU 
Surrı Uzunihasanoğlu 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acnner 
Mucip Ataklı 

Üye sayısı 185 
Oy verenler : 73 

Kabul edenler 69 
Reddedenler : 4 
Çekinserler : 0 

İptal 'edilen oylar : 0 
Oya katılmıy anlar : 107 

Açık üyelikler : 5 

[Kabul edenler] 
ÇORUM 

Alâeddin Çetin 
DİYARBAKIR 

Azrni Erdoğan 
ELÂZIĞ 

Rasiım Giray 
GAZİANTEP 

Zeki İslâm 
Nizamettin özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

İÇEL 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
Celil Oevherioğlu 
Ethem Menemencioğl 11 
Nurullah Esat Sümer 

İZMİR 
İzzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Hilmâ Onat 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüplü 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 

MANİSA 
Emin Açar 
Refik Ulusoy 

NEVŞEHİR 
İbrahim Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
İzzet Gener 

ORDU 
Zeki Kumrulu 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğhı 
Rifat Öçten 

[Reddedenler] 
İÇEL KASTAMONU 

Cavit Tevfik Okyayuz Ahmet Nusret Tuna 

[Oya UaUlmıyanlar] 
Emanullaih Çelebi (İ.) 
Suphi Gürsoytrak (1.) 
Kadri Kaplan 

Suphi Karaman 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 

Ziya önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 
Selâmı Üren 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 

URFA 
Vasfı Gerger 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

ZONGULDAK 
Tevfik İnci 

0. BAŞKANINCA SE 
ÇİLEN ÜYELER 

Âmil Artus 
Hasan Atakan 
Hidayet Aydmer 
Esat Çağa 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Sahir Kurutluoğlu 
Necati özdeniz 
Ragıp Üner 
Âdil Ünlü 

VAN 
Faruk İşık 

Mehmet özgüneş 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
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Muzaffe * Yurdakul er 
ADANA 

Mehmet Nuri Ademoğlu 
Galip Avşar 
Mehmet Ünaldı 
Sakıp Önal 
AFYON KARAHlSAR 
Mustafa Yılmaz înceoğlu 
Celâl Tcvfik Kara sapan 

AĞRI 
Veysi Yardumeı (il.) 

AMASYA 
Maeit Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Osman Alişiroğlu 
Rifat Etker 
İbrahim Saffet Omay 
(B.) 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet İlkuçan 
Mustafa Özer 

- • • «J- ı # ı * 
ARTVİN 

Fehmi Alpaslan (1. Ü.) 
AYDIN 

iskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 
Kadri öztaş 
Hasarı Alı 1 ürker 

BİLECİK 
Talât Oran 

BÎTLIS 
Cevdet Geboloğlu 

C. Senatosu B : 67 
BURDUR 

Hüseyin Otan 
BURSA 

Şeref Kayalar 
ÇANAKKALE 

Âli Aksoy 
Halit Sarıkaya (t.) 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı (Bşk. V.) 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
İhsan Hami t Tigrel 
(Bşk. V.) 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nurettin Aymıs'ka 
Nihat Pasinli 
Rahmi Sanalan 

ESKİŞEHİR 
Gavsi IVasrök 

GÎRESUN 
Mehmet İzrnen 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Vehbi Aksoy 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 

[Açık üt 

Çorum 1 
Eskişehir 1 
Hakkâri 1 

30 . 4 .1964 0 : 3 
[ Fethi Başak 
' Rifat Öztürkçine 

Özel Şahingiray 
Sabahattin Tanman 
Berç. Turan 

İZMİR 
Knis Kaıısu 
Cahit Okurer 

1 Nevzat Özerdemli 
KARS 

S i m Ata!ay (Bşk. V. 
Turgut Göle 
Mehmet ITazer 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRKLARELİ 
Uımet Naci Arı 

KOCAELİ 
Rifat Özdeş 

KÜTAHYA 
A. Bahattin Özbek 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulün ay 
Nüvit Yetkin (B.) 

MANİSA 
Ferit Alpiskcndeı 
(B.) 
Orhan Süersan 

MARAŞ 
PVnap Aksu 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Kemal Ora! (I.) , 
Abdülkeriın Saraçoğlu ı 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
i laldım Menteşeoğlu 

i/elikler] 

İstanbul 1 
Samsun 1 

Yekûn 3 

MÜŞ 
İhsan Akpolat 

ORDU 
l'işref Ayhan 
Şevket Koksal' 

RİZE 
Necip Danışoğlu 

SAKARYA 
Kâzını Yurdakul 

SAMSUN 
Cemalettin Bulak 
Fethi Tevetoğlu 
Cahit Tökgöz 

SÜRT 
Lâtir Aykut 

TOKAT 
^ihni Betil 
Osman Hacıbaloğlu 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Esat Mahmut Karakurt 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
'"arık Rpmzi Baltan 

Akif Eyidoğan 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Ceva't Açıfcalm (I.) 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Kâzım Orbay 
Nevzat Sengel 

»>6<t 
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Danıştay kanunu tasansmın 86 ncı maddesine verilen oyların sonucu 

TABU ÜYELER 
Vehbi Ersti 
Kâmil Karavelioğlu 
Osman Koksal 
Fahri özdilek 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran özka-
ya 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 

ADANA 
Galip Afşar 
Sakıp önal * " ^ r ^ 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHÎSAR 
Rasim Hancıoğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Sabit Kocabeyoğlu 
ibrahim Saffet Omay 

AYDIN 
tskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BOLU 
Rahmi Arıkan 

TABÎI ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refot Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
E'inanullah Çelebi (t.) 

(Salt çoğunluk sağlanamamıştır.) 

Üye sayısı : 185 
Oy verenler : 75 

Kabul edenler .* 75 
Reddedenler : 0 
Çekinserler : 0 

Oya katılmayanlar .- 105 
Açık üyelikler 5 

[Kabul edenler] 
BURSA 

ihsan Sabri Çağlayan-
gil 
Baki Güzey 
.Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENÎZLI 
Cahit Akyar 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
NTizarnettin özprül 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 

İSTANBUL 
Fethi Başak 
Celil Cevherioğlu 
Eth'em Menemencioğlu 
Nurullah Esat Sümer 

İZMİR 
Ömer Lûtfi BOZO.M1I 

KASTAMONU 
1 Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüplü 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Mustafa Dinekli 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obuz 
Vhmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulün ay 

MANİSA 
Emin Açar 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
İzzet Gener 

ORDU 
Eşref Ayhan 

SİNOP 
Suphi Batur 

[Oya kattlmtyanlar] 
Suphi Gürsoytrak 
(t) 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Sami Küçük 

Sezai O'Kan 

Mehmet özgüneş 

Ahmet Yıldız 

Muzaffer Yurdakuler 

159 — 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlı* 
Ziya Önder 

TRABZON 
Şevket Buladoğhı 
Yusuf Demirdağ 
Reşat Zalogîu 

TUNCELİ 
Mehmet AM Demir 

URFA 
Vasfi Gerger 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

VAN 
Faruk Işık 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 
Tevfik inci 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Âmil Artus 
Hasan Atakan 
Hidayet Aydmer 
Esat Çağa 
Ömer Ergün 
Kâzım Orbay 
Ragıp Uner 
Necati özdeniz 
Âdil Ünlü 

ADANA 

Mehmet Nuri Âdem

oğlu 

| Mehmet Ünaldı 
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AFYON KARAHlSAR 
Mustafa Yılmaz tııee-
oğlu 

AĞRI 
Veysi Yardımcı (î.) 

AMASYA 
Maeit Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Rıfat Etker 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet îlkııçan 
Mustafa özer 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 
(t.Ü.J 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 
Kadri öztaş 
Hasan Ali Türker 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BİTLİS 
Cevdet Geboioğlu 

BOLU 
^ıITI Uzunhasanoğlu 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 
Halit Sarııkaya (I.) 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı (*Bşk. V.) 

C. Senatosu B : 
DENİZLİ 

Melanet Emin Durul 
DİYARBAKIR 

İhsan Hami't Tigrel 
(©aşk. V.) 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELAZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Kelimi Baysoy 

ERZURUM 
Nurettin Aynuıksa 
Nihat Pasinli 
Rahmi Sanalan 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GİRESUN 
Mehmet izm en 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HATAY 
• Vehbi Aksoy 

İÇEL 
Talüp özdolay 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Şevıket Akyürek 
Rifat Öztürkçine 
özel Şahingiray 
Sabahattüm Tanıman 
Berç Turan 

İZMİR 
izzet Birand 
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Enis Kan.su 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 
Nevzat Özerdenıli 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Turgut Gök 
Melımeıt Hazer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 

KONYA 
Sedat Çumra lı (B.) 

KÜTAHYA 
A. Bahattin Özbek 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 
(» ) 

MANİSA 
Ferit Alpiskender (B.) 
Orhan Süersan 

MARAŞ 
Nedim Evlaya 

MARDİN 
Kemal Oral (t.) 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Mu a İlâ Akarca 

MUŞ 
Ihsau Akpolat 

NEVŞEHİR 
I. §. Atasağun 

[Açık üyelikler] 

ORDU 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

RİZE 
Necip Danışoğlu 

SAKARYA 
Turhan Kapardı 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Cemaletitdın Bulak 
Fethi Tevetoğlu 
Cahit Tokgöz 

SÜRT 
Lâtif Aykut 

SİVAS 
Rifat öçten 
Hulusi Söyleınezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 
Selâmi Üren 

TOKAT 
Zihni Betâl 
Osman Hacıbaloğlu 

URPA 
Esat Mahmut Karakurt 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalın 
(D 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Sabir Kurutluoğlu 
Nevzat Scngel 

Çorum 

Eskişehir 

Hakkâri 

istanbul 
Samsun 

Yekûn 

>»-<< 
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Danıştay kanunu tasarısının 88 nci maddesine verilen oylann sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanamamışta?.) 

TABİÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Fahri özdilek 

ADANA 
Galip Afşar 
Sakıp önal 
AFYON KARAHtSAR 
Rasim Hancıoğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Sabit Kocabeyoğlu 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BURSA 
ihsan Salbri Oağlayan-
gil 
Baki Güzey 
Cahit Ortaç 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 

TABU ÜYELER 
Ekrem Acu-ner 
Mucip Ataklı 
Emanullaîh Çelebi (î.) 

öye sayısı : 185 
Oy verenler : 70 

Kabul edenler : 69 
Reddedenler 1 
ÇeMnserler : 0 

Oya katılmıyanlar n o 
Açık üyelikler 5 

[Kabul edenler] 
Nizamettin özgül 

GİRESUN 
i Sabahattin Orhon 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

İÇEL 
Talip Üzdolay 

İSTANBUL 
Ethem Menemencioğiu 
Nurullalı Esat Sümer 

İZMİR 
İzzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Enis Kansu 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüplü 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusmaıı 

KOCAELİ 
Rifat Özdeş 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çıunralı 
Mustafa Dinekli 

Muhittin Kılıç 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 

MANİSA 
Emin Açar 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Oenap Aksu 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

NEVŞEHİR 
î. Ş. Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
İzzet Gener 

ORDU 
Zeki Kumrukı 

RİZE 
Necip Danışoğlu 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ziya önder 
Hulusi Söylemezoğhı 

[Reddeden] 
VAN 

Faruk Işık 

[Oya katılmıyanlar] 
Vehbi EPSÜ 
Suphi Günso^trak (1.) 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 

Kâmil Karavelioğlu 
(İ. Ü.) 
Osman Koksal 
Sami Küçük 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 
Selâmi Üren 

TRABZON 
Şevket Buladoğiu 

• Yusuf Demirdağ 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Vasfi Gerger 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

ZONGULDAK 
Tevfik îneı X V/ V JLİ-xV X U v l 

CUMHURBAŞKANIN-
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Amil Artus 
Hasan Atakun 
Hidayet Aydı ne r 
Esat Çağa 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Sahir Kurutluoğlu 
Ragıp Üner 
Necati özdeniz 
Adil Ünlü 

Sezai O'Kan 
Mehmet özgüneş 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran özka-
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ya 
ilaydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 
Mehmet Ünaldı 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHÎSAR 
Mustafa Yılmaz înce-
oğlu 

AĞRI 
Veysi Yardımcı' (1.) 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
\r;u?ıvi \ fVırnasb 
Rifat Etker 
İbrahim Saffet Omay 
(B.) 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet Ilkuçarı 
Mustafa özer 

ARTVÎN 
Pehmi Alpaslan 
(t. Ü.) 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 
IJamdi Oğuzbeyoğlu 
Kadri öztaş 
Hasan Ali Türker 

BİLECİK 
Talât Oran 

C. Senatosu B : 67 
BİTLİS 

Cevdet Geboloğlu 
BOLÜ 

Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

BURSA 
Şeref Kayalar 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 
Halit Sarıkaya (t.) 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı (Bşk. V.) 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
ihsan Ha m it Tigrel 
(Bşk. V.) 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 
Nihat Pasinli 
Rahmi Sanalan 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GİRESUN 
Mehmet îzmen 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbım 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

30 . 4 .1964 O : 3 
İÇEL 

Cavit Tevfik Okyayuz 
İSPARTA 

Suat Seren 
İSTANBUL 

Şevket Akyürek 
Fethi Başak 
Celil Cevherioğlu 
Rifat öztarkçine 
özel Şahingiray 
Sabahattin Tanman 
Berç Turan 

İZMİR 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdemli 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Turgut Göle 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KÜTAHYA 
A. Bahattin Özbek 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin (B.) 

MANİSA 
Ferit Alpiskender (B.) 
Orhan Süersan 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Kemal O rai ('t.) 

[Açık üyelikler] 

Abdülkerim Saraçoğlu 
MUĞLA 

Muallâ Akarca 
MUŞ 

İhsan Akpolat 
ORDU 

Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Cem alettin Bulak 
Fethi Tevetoğlu 
Cahit Tokgöz 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat öçten 

TOKAT 
Zihni Betil 
Osman Hacıbaloğlu 

URFA 
Esat Mahmut Karakurt 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 

CUMHURBAŞKANIN-
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Aıçiikalın (t.) 
Sadi Koçaş 
Kâzım Orbay 
Enver Kök 
Nevzat Sen gel 

Çorum 

Eskişehir 

Hakkâri 

İstanbul 
Samsun 

Yekûn 

>&*< 
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C. Senatosu B : 67 30 . 4 .1964 O : 3 
Danıştay kanunu )tasansuın 89 ncu maddesine verilen tayların sonucu 

(Yeter sayı sağlanaıııaımştiır.) 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Aeuner 
Refet Aksoyoğlu 
Fahri özdilek 

ADANA 
Galip Afşar 
Sakıp önal 
AFYON KARAHİSAR 
Rasim Hancıoğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu • 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Sabit Kocabeyoğlu 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 

BURSA 
İhsan Sabri Oağlayan-
gil 
Baki Güzey 
Cahit Ortaç 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 

TABİÎ ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi (1.) 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak (1.) 

Uye sayısı : 185 
Oy verenler : 72 

Kabul edenler : 72 
Reddedenler : 0 

Çekinserler : 0 

Oya katılmıyanlar : 108 
Açık üyelikler : 5 

[Kabul edenler] 
DİYARBAKIR 

Azmi Erdoğan 
GAZİANTEP 

Zeki İslâm 
Nizamettin özgül 

GÎRESUN 
Sabahattin Orhon 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Ethem Menemencioğlıı 
Nurullah Esat Sümer 

İZMİR 
İzzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Enis Kansu 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüplü 

KIRŞEHÎR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 
Lû'tfi Toköğlıı 

KONYA 
Sedat Oumralı 
Mustafa Dinekli 
Muhittin Kılıç 

Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkııt 

MANİSA 
Emin Açar 
Refik Ulıi'soy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

NEVŞEHİR 
İ. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
İzzet Gener 

ORDU 
Zeki Kıımrulu 

RİZE 
Necip Danışoğlu 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ziya Önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

[Oya kaülmıyanlar] 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Osman Koksal 
Sami Küçük 

Sezai O'Kan 
Mehmet Özgüneş 
Selâhattin öz^gür 
Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 

Selâmi Üren 
TRABZON 

Şevket Buladoğlu 
Yusuf Demirdağ 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Vasfi Gerger 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

VAN 
Faruk Işık 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 
Tevfik İnci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Âmil Artus 
Hasan Atakan 
Hidayet Aydın er 
Esat Çağa 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Sahir Kurutluoğlu 
Ragıp Üner 
Âdil Ünlü 

Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 
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Mehmet Ünaldı 
ADIYAMAN 

Halil Ağar 
AFYON KARAHISAR 
Mustafa Yılmaz înce-
oğlu 

AĞRI 
Veysi Yardımcı (î.) 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağırnash 
Rifat Etker 
îbrahim Saffet Onıay 
(B.) 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet Ilkuçan 
Mustafa özer 

ARTVÎN 
Fehmi Alpaslan (î. Ü.) 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 
HamJi Oğuzbeyoğlu 
Kadri öztaş 
Hasan Ali Türker 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BOLU 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

O. Senatosu B : 67 
BURSA 

Şeref Kayalar 
ÇANAKKALE 

Âli Aksoy 
Halit Sarıkaya (t.) 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı (Bşk. V.) 

DENIZLÎ 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
İhsan Hamit Tigrel 
(Ba^. V.) 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 
Nihat Pasinli 
Rahmi Sanalan 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GİRESUN 
Mehmet İzmen 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 

30 . 4 .1964 O : 3 
Fethi Başak 
Celil Cevherioğlu 
Rifat öztürkçine 
özel Şahingiray 
Sabahattin Tanman 
Berç Turan 

İZMİR 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 
Nevzat Özerdernli 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Turgut Göle 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KÜTAHYA 
A. Bahattin Özbek 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin (Baka-n) 

MANİSA 
Ferit Alpiskender (B.) 
Orhan Süersan 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Kemal Oral (1.) 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

MUŞ 
İhsan Akpolat 

ORDU 
Eş tef Ayhan 
Şevket Koksal 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Cemalettiıı Bulak 
Fethi Tevetoğlu 
Cahit Tokgöz 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

SİVAS 
Ahmet Çekeni oğlu 
Rifat öçten 

TOKAT 
Zihni Betil 
Osman Haeıbaloğlu 

URFA 
Esat Mahmut Karakurt 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalın (1.) 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Kâzım Orbay 
Necati özdeniz 
Nevzat Sengel 

Çorum 

Eskişehir 

Hakkâri 

[Açık üyelikler] 
İstanbul 
Samsun 

Yekûn 

>!*»•« 
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C. Senatosu B : 67 30 . 4 .1964 O : 3 
Danıştay kanunu tasarısının 90 ncı maddesine verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanamamıştır.) 

TABÎÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Vehbi Ersü 
Kâmil Karavelioğlu 
Osmaı* Koksal 
Fahri özdilek 
Mehmet özgüneş 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
GaMp Afşar 
Sakıp önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

AFYON KARAHISAR 
Rasim Hnncıoğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 

ANKARA 
Osmau Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Sabit Kocabeyoğlu 
ibrahim Saffet Omay 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 

Oya katı'lmıyanlar 
Açık üyelikler 

185 
92 
92 

0 
0 

88 
5 

[Kabul edenler] 
BURSA 

Ilışan Sabri Çağlayan-
«il 
Baki Güzey 
Cahit Ortaç 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENIZLÎ 
Cahit Akyar 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Rasim Giray 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 
Nihat Pasinli 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki islâm 
Nizamettin Özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
Celil Cevherioğlu 
Ethem Menemeneioğlu 
Nurullah Esat Sümer 

İZMİR 
izzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozealı 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüplü 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 
Lûtfi Tokoğlıı 

KONYA 
Mustafa Dinekli 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

MANİSA 
Emin Açar 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlıı 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Zeki Kumrulu 

RİZE 
Necip Danışoğlu 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 

SÎNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Rifat öçten 
Ziya Önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 
Selânıi Üren 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Yusuf Demirdağ 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Vasfi Gerger 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

VAN 
Faruk Işık 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 
Tevfik inci 
CUMHURBAŞKANIN-
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Âmdl Artus 
Hasan Atakan 
Hidayet Aydmer 
Esat Çağa 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Snhir Kurutluoğlu. 
Kâzım Orbay 
Ragıp Uner 
Necati özdeniz 
Âdil Ünlü 

— 265 — 



C. Senatosu B : 67 30 . 4 .1964 
[Oya kattlmıyanlar] 

O :3 

TABU ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi (I.) 
Suphi Gürsoytrak (1.) 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Sıtkı' Ulay 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 
Mehmet Ünaidı 
AFYON KARAHİ8AR 
Mustafa Yılmaz Ince-
oğlu 

AĞRI 
Veysi Yardımcı (I.) 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağım asi i 
Bifat Etker 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet îlkuçan 
Mustafa özer 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 
(I. Ü.) 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 
Haindi Oğuzbeyoğkı 
Kadri öztaş 
Hasan Ali Türk er 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğhı 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

BURSA 
Şeref Kayalar 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 
Hal.it Sarakaya, (1.) 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 
(Bşk. V.) 

DENÎZLt 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
ihsan Hâmit Tiğrel 
(Bşk.V.) 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Colâl Ertuğ 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Kah mi Sana lan 

GİRESUN 
Mehmet Izmen 

aÜMÜŞANE 
Halife Zarbun 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Fethi Başak 

[Açık üt 

(jorıını 1 

Eskişehir 1 

Hakkâri 1 

Rifat Öztürkçine 
özel Şahin giray 
Sabahattin Tanınan 
Bere Turan 

IZMtR 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdendi 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Turgut Göle 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu. 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KONYA 
Seclaft Çumralı ,(©.) 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Enkut 
A. Bahattin Özbek 

ANTALYA 
Mehmet Zeki Tulunny 
NüVit Yetkin (B.) 

MANİSA 
Ferit Alpiskender (B.) 
Orhan Süersan 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Kemal Oral (I.) 
Abdülkerim Saraçoğlu 

yetikler] 
istanbul 1 
Samsun 1 

Yekûn 5 

MUĞLA 
Mimlin Akarca, 

MUŞ 
ihsan Akpolat 

NEVŞEHİR 
İbrahim Şevki Atasağun 

NİĞDE 
İzzet Gener 

ORDU 
Şevket Kİksal 

SAKAR, YA 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
C om a 1 e ttanı Bul ak 
Fethi Tevetoğlu 
Cahit Tokgöz 

SÜRT 
Lâtif Aykut 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 

TOKAT 
Zihni Betil 
Osman Hacıbaloğlu 

URFA 
Esat Mahmut Karakurt 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
CUMHURBAŞKANIN-
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalın (1.) 
Enver. Kök 
Nevzat Sengel 

t>m<i 

— 266 — 

http://Hal.it


0. Senatosu B : 67 30 . 4 .1964 0 : 3 
Danıştay kanunu tasarısının 93 neti maddesine verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanamamıştır. 

TABU ÜYELER 
Vehbi Ersü 
Kâmil Karavelioğlu 
Osman Koksal 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran ö aka
ya 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı ülay 

ADANA 
Galiip Afşar 
Sakıp önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHÎSAR 
Rasim Haneıoğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Sabit Kocabeyoğlu 
Jbrahim Saffet Omay 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BOLU 
Eahmi Arıkan 

TABÎI ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlıı 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi (î.) 
Suphi Gürsoyttra'k (t.) 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılnııyanlar 

Açık üyelikler 

185 
75 
75 

0 
0 

105 
5 

[Kabul edenler] 
BURSA 

ihsan Sabri Çağlayangil 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

GAZİANTEP 
Zeki Mâm 
Nizamesttin özgül 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 

İSTANBUL 
Fethi Başak 
Celil Oevherioğlu 
Ethem Meııemencioğlu 
Nurıülah Esat Sümer 

İZMİR 
Öoıer Lûtfi Bozcah 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüplü 

[Oya katı 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 
Mehmet özgüneş 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Mustafa Dinekli 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erk ut 

MALATYA 
Mesmet Zeki Tulün ay 

MANİSA 
Km i ıı Açar 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
İzzet Gener 

ORDU 
Eşref Ayhan 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 

imıyanlar] 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdem
oğlu 
Mehmet Ün aldı 

Ziya Önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Yusuf Demirdağ 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Vasfi Gerger 

UŞAK 
K âmi 1 Coşjkunoğl ıı 

VAN 
Faruk Işık 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 
Tevfik İnci 
0. BAŞKANINCA SE 

ÇİLEN ÜYELER 
Âmil Ar-tus 
Hasan Atakaıı 
Hidayet Aydıner 
Esat Çağa 
Ömer Ergün 
Kâzim Orbay 
Ragıp Üner 
Necati özdeniz 
Âdil Ünlü 

AFYON KARAHÎSAR 
Mustafa Yılmaz tnee-
oğlu 

AĞRI 
Yeysi Yardımcı (t.) 
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AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Rifat Etker 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet Ikuçan 
Mustafa özer 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan (t. Ü. 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 
Kadri öztaş 
Hasan Ali Türker 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Sabrd Topçuoğlu 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BOLU 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 
Hali t Sarıkaya (t.) 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı (Bşk. V.) 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
ihsan Hamit Tigrel 
(Bşk. V.) 

C. Senatosu B 
EDİRNE 

Tahsin Banguoğlu 
ELAZIĞ 

Celâl Ertıığ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 
Nihat Pasinli 
Rahmi Sanal an 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GİRESUN 
Mehmet îzmen 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

İÇEL 
Tallip Özdolıay 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Rifat öztürkçine 
özel Şahingiray 
Sabahattin Tanınan 
Berç Turan 

İZMİR 
izzet Birand 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 
Nevz*at özerdemli 

67 30.4.1964 0 : 3 
KARS 

Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Turgut Göle 
Mehmet Bazer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci An 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 

KONYA 
Sedat Çumrak (B.) 

KÜTAHYA 
A. Bahattin Özbek 

MALATYA 
Nüvit Yetkin (B.) 

MANİSA 
Ferit Alpiskender (B.) 
Orhan Süersan 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Kemal Oral (I.) 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

MUŞ 
ihsan Akpolat 

NEVŞEHİR 
İbrahim Şevki Atasağur 

ORDU 
Şevket Koksal 

[Açık üyelikler] 

Zeki Kumralu 
RİZE 

Necip Danışoğlu 
SAKARYA 

Turhan Kapan 11 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Cemulettin Bulak 
Fethi Tevetoğlu 
Cahit Tokgöz 

SÜRT 
Lâtif Aykut 

SİVAS 
Rifat öçten 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 
^elâmi üren 

TOKAT 
Zihni Betîl 
Osman Hacıbaloğlu 

URFA 
Esat Mahmut Karakun 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalm (t.) 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Sahir Kurutluoğlu 
Nevzat Sengel 

Çorum 
Eskişehir 
Hakkâri 
istanbul 

1 
1 
1 
1 

Saıaouson 

Yekûn 

> • • • « 
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Danıştay kanunu tasarısının 96 ncı maddesine verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanamamıştır.) 
185 

32 
32 

0 
0 

148 
5 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 

Oya katılmıyanlar 
Açık üyelikler 

TABII ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Suphi Karaman 
Sıtkı Ulay 
AFYON KARAHISAR 
Celâl Tevfik Karasapan 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Sabit Kocabeyoğlu 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 

BOLÜ 
Rahmi Arıkan 

TABU ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi (I.) 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak (1.) 
Kadri Kaplan 
Kâmil Karavelioğlui 
(1 Ü.) 
Osman Koksal 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Mehmet özgüneş 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakul er 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğ
lu 

BURSA 
Şeref Kayalar 

ÇORUM 
Alâeddfrı Çetin 

EDÎRNE 
Tahsin Banguoğlu 

[Kabul edenler] 
İSTANBUL 

Fethi Başak 
Ethem Menemencioğlu 
Nurullah Esat Sümer 

ÎZMÎR 
mer Lûtfi Bozcah 

GAZİANTEP 
Zeki îslânı 
Nizamettin özgül 

HATAY 
Saibahattin Adalı 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 

Ö. 

TEKİRDAĞ 
Selâmı Üren 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 

UŞAK 
Kâmil Coşfkunoğlu 

[Oya katılmıyanlar} 
Galip Afşar 
Mehmet Ünaldı 
Sakıp önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHISAR 
Rasim Hancıoğlu 
Mustafa Yılmaz Ince-
oğlu 

AĞRI 
Veysi Yardımcı (1.) 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Osman Alişiroğlu 
Rifat Etker 
ibrahim Saffet Omay 
(B.) 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet Ilkuçan 

Mustafa özer 
ARTVİN 

Fehmi Alpaslan (I. Ü.) 

AYDHT 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 
Kadri öztaş 
Hasan Ali Türker 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BÎTLlS 
Cevdet Gefooloğlu 

BOLU 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

VAN 
Faruk Işık 

ZONGULDAK 
Tevfik inci 

O. BAŞKANINCA SE 
ÇtLEN ÜYELER 

Âmil Artus 
Hasan Atakan 
Hidayet Aydmer 
Esat Çağa 
Ömer Ergün 
KâzımOrbay ' • 
Necati Özdeniz 
Adil ÜnJfi 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayarıgil 
Baki Güzey 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 
Hali t Sarrkaya (1.) 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 
(Bşk. V.) 

DENIZLI 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Azami Erdoğan 
İhsan Hamit Tigrel 
(Bşk. V.) 

ELAZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 
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ERZURUM 

Nurettin Aynuksa 
Nihat Pasinli 
Rahmi Sanalan 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GİRESUN 
Mehmet îzmen 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

ÎÇEL 
Talip özdolay 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Celil Oevherioğlu 
Rifat öztürkçine 
Özel Şahingiray 
Sabahattin Tanman 
Berç Turan 

IZMlR 
izzet Birand 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdemli 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V. 
Turgut Göle 

Mehmet Hazer 
KASTAMONU 

Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklı oğlu 
Suad Hayri Ürgüplü 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci An 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusınan 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 
Lûtfi Tokoğlu (İ. Ü.) 

KONYA 
Sedat Çumral,ı (1>.) 
Mustafa Dinekli 
Muhittin Kılıç, 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 
A. Bahattin Özbek. 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulün ay 
Nüıvit Yettkkı (11) 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender (B.) 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

[Açık ü\ 

Çorum 1 

Eskişehir 1 

Hakkâri 1 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Kemal O rai (t.) 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İhsan Akpolat 

NEVŞEHİR 
I. Ş. Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhaıı 
izzet Gene t* 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 
Zeki Kmnrulu 

RİZE 
Necip Danışoğlu 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Cemalettin Bulak 
Fethi Tevetoglu 
Cahit Tokgöz 

SÜRT 
Lâtif i lykut 

SİNOP 
Suphi Batur 

f elikler] 

istanbul 1 
Samsun 1 

Yekûn 5 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat öçten 
Ziya Önder 
Hulusi Söylemezoğln 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Zihni Betil 
Osman Haeıbaloğlu 

TRABZON 
Şevket Buladoglu 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Vasö Gerger 
Esat Mahmut Karakurt 

YOZGAT 
Sadık Artukmae 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 
C. BAŞKANINCA SE

ÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalın (t.) 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Sahir Kuratluoğlu 
Ragıp Ün er 
Nevzat Sengel 
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Danıştay kanunu tasarısının 113 ncü maddesine verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanamamıştır.) 

TABD ÜYELER 
cîkrem Acuner 
Vehbi Ersü 
Kâmil Karavelioğlu 
Fahri özdilek 
Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı ülay 

ADANA 
Galip Afşar 
Sakıp önal 
AFYON KARAHlSAR 
Celâl Tevfik Karasapan 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Sabit Kocabeyoğlu 
ibrahim Saffet Omay 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayan-
«ü 

TABÎÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi (î.) 

Üye sayısı : 185 
Oy verenler : 74 

Kabul edenler 72 
Reddedenler 2 
Çekinserler 0 

Oya katılmıyan iar : 106 
Açık üyelikler 5 

1 Kabul 
1 Baki Güzey 

Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 

ELÂZIĞ 
Rasim Giray 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 
Nihat Pasinli 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamettin özgül 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 

İSTANBUL 
Fethi Başak 
Ethem Menemencioğlu 
Nurullah Eset Sümer 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Cahit Okurer 

[Reddec 
TABİÎ ÜYE 

Suphi Karaman 

[Oya katıl 
Suphi Gürsoytrak (t.) 
Kadri Kaplan 
<>sıman Koksal 
Sami Küçük 

edenler] 
Hilmi Onat 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüplü 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Rifat Özdeş 
Lûtfi To'koğru 

KONYA 
Mustafa Dinekli 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

MANİSA 
Emin Açar 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
izzet Gener 

SİNOP 
Suphi Batur 

tenler] 
VAN 

Faruk Işık 

mıyanlarj 
Sezai O'Kan 
Mehmet özgüneş 
Selâhattin özgür 
Ahmet Yıldız | 

SİVAS 
Ahmet Çekenıoğlu 
Ziya önder 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Yusuf Demirdağ 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
Vasfi Gerger 

UŞAK 
Kamil Coşkunoglu 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 
Tevfik înei 
0. BAŞKANINCA SE

ÇİLEN ÜYELER 
Âmil Artus 
Hasan Ata'kan 
Hidayet Aydıner 
Esat Çağa 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Necati özdeniz 
Âdil Ünlü 

Muzaffer Yurdakuler 
ADANA 

Mehmet Nuri Âdem-
jğlu 
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Mehmet Unaldı 
ADIYAMAN 

Halil Ağar 
AFYON KARAHİSAB 
ttasim Hancıoğlu 
Mustafa Yılmaz Ince-
oğlu 

AĞRI 
Veysi Yardımcı (İ.) 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Rıfat Etker 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet îlkuçan 
Mustafa Özer 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan (t. Ü.) 

AYDIN 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka' (Başlkaaı) 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 
Kadri öztaş 
Hasan Ali Türker 

BİLECİK 
Talât Oran 

BtTLÎS 
Cevdet Göboloğlu 

BOLU 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 
Halit Sarnkaya (î) 

C. Senatosu B : 67 30 . 4 .1964 0 : 3 
ÇANKIRI 

Hazım Dağlı (Bşk. V.) 
DENİZLİ 

Mehmet Emin Durul 
DİYARBAKIR 

Azmi Erdoğan 
thsan Hamit Tigrel 
(Bşk. V.) 

EDİRNE 
Tahsdn Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Oelâl Ertug 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Rahmi Sanalan 

GİRESUN 
Mehmet îzmen 
Sabahattin Orhon ' ," 

GÜMÜŞANE 
Halıit Zarbun 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

İÇEL 
Talip özdolay 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBNL 
Şevket Akyürek 
Celil Cevherioğlu 
Rifat öztürkçiıne 
özel Şahingiray 
Sabahattin Taranan 
Berç Turan 

İZMİR 
İzzet Birand 
Enis Kansu 
Nevzat özerdemli 

[Açık ü' 
Çorum 1 
Eskişehir 1 
Haklkâri 1 
îstaribul 1 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Turgut Göle 
Mehmet Hazcr 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci An 

1 KONYA 
Sedat Oumralı 
(B.) 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 
A. Bahattin Özbek 

MALATYA 
Mehmet Zeiki Tulunay 
Nüvit Yetkim '(Bakan) 

MANİSA 
Ferit Alpisketnder (B.) 
Orhan Süersan 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Kemal Oral (I.) 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

MUŞ 
îhsan Akpolat 

NEVŞEHİR 
t. Ş. Atasağun 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

yelikler] 
Samsun 1 

— 

Yekûn 5 

RİZE 
Necip Danışoğlu 

SAKARYA 
Turhan Kapanlj 
Kâzını Yurdakul 

SAMSUN 
Cemalettin Balak 
Fethi Tevetoğlu 
Cahit. Tokgöz 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

SİVAS 
Rifat öçten 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Selâmi Üren 

TOKAT 
Zihni Betil 
Osman Hacı bal oğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

UEFA 
Esat Mahmut Karaku 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
C. BAŞKANINCA SE 

ÇİLEN ÜYELER 
Cevat Acıkabil (1.) 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Sahir Kunıtluoğlu 
Kâzım Or'bay 
Ragıp Üner 
Nevzat Sengei 

i>&<i 
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(Madde metinden çukarılmıştır.) 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYE 
Hasan Kangal 

TABİÎ ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Vehbi Ersü 
Suphi Karaman 
Kâmil Karaveiioğlu 
Sami Küçük 
Seuai O'Kan 
Fahri özdilek 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 

ADANA 
Galip Afşar 
Mehmet Unaldı 
Sakıp önal 

AFYON KARAHISAR 
Mustafa Yılmaz înce-
oğlu 
Celâl Tevfik Karasa-
pan 

ANKARA 
Niyazi Ağırnasb 
SaJbit Kocabeyoğlu 
Mansur Ulusoy 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Fikret Turhangil 

BİLECİK 
Talât Oran 

Üye sayısı : 185 
Oy veren ler : Q3 

Kabul edenler : 8 
Reddedenler : 8 4 

Çekinser Ler : 1 
Oya katılmıyanlar : 87 

Açık üyelikler : 5 

[Kabul edenler] 
SAKARYA 

Turhan Kapanlı 

VAN 
Faruk Işık 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüplü. 

ORDU 
Eşref Ayhan 

[Reddedenler] 
BİNGÖL 

Sabri Topçuoğlu 
BOLU 

Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURSA 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Rasim Giray 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 
Nihat Pasinli 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
7e'ki İslâm 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

İSTANBUL 
Ethern Menemencioğlu 
Özel Şahingiray 
Sabahattin Taııman 
Berg Turan 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Enis Kansu 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdemli 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Rifat Özdeş 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 
A. Bahattin Özbek 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 

MANİSA 
Emin Açar 
Refik Ulusoy 

TABU ÜYE! 
Ekrem Acuner 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

-

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğhı 

NEVŞEHİR 
I. Ş. Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
Tzzpt Gpnpr ±£J£J\slj \_A\j±l\jl. 

SİNOP 
Suphi Batur 

SÎVAS 
Ziya önder 

Hulusi Söylemezoğlıı 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 
Selâmi Üren 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Yusuf Demirdağ 

URFA 
Vasfi Gerger 
Esat Mahmut Karak 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 
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ZONGULDAK 

Tarık Remzi Baltan 
Tevfik înci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Âmil Artus 

Hasan Atakan 
Hidayet Aydmer 
Esat Çağa 

Ömer Ergün 
Sadi Koçaş 
Necati özdeniz 

TABÎÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoğhı 
Emanullah Çeleibi (î.) 
Suphi Gürsoytrak (İ.) 
Kadri Kaplan 
Osman Koksal 
Mehmet özgüneş 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yudakuler 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğ
lu 
AFYON KARAHISAR 
Rasim Hancıoğlu 

AĞRI 
Veysi Yardımcı (I.) 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Rifat Etker 
İbrahim Saffet Omay 
(B.) 

ANTALYA 
Mehmet İlkuçan 
Mustafa özer 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan (î. Ü.) 

AYDIN 
Osman Saim. Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 
Kadri öztaş 

[Çekinser] 
ADIYAMAN 

Halil Ağar 

[Oya katılmıy anlar] 
Hasan Ali Türker 

BÎTLÎS 
Cevdet Geboloğlu 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

BURSA 
İhsan Sabri Ç ağlayan-
gü 

ÇANAKKALE 
Halit Sarıkaya (1.) 

DENIZLÎ 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
İhsan Hamit Tigrel 
(1.) (Bşk. V.) 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZİNCAN 
Fehmi Bay soy 

ERZURUM 
Rahmi Sanalan 

GAZİANTEP 
Nizamettin özgül 

GÎRESUN 
Mehmet İzm en 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Taldp özdolay 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Fethi Başak 
Celil Cevherioğlu 
Rifat Öztürkçine 
Nurullah Esat Sümer 

İZMİR 
İzzet Birand 
Cahit Okurer 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Turgut Güle 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğiu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KONYA 
Muhittin Kılıç 

MALATYA 
Nüvit Yetkin (B.) 

MANİSA 
Ferit Alpiskender (B.) 
Orhan Süersan 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Kemal Oral (I.). 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

MUŞ 
ihsan Akpolat 

[Açık üyelikler] 
Çorum 

Eskişehir 

Hakkâri 

istanbul 
Samsun 

ORDU 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

RİZE 
Necip Danışoğiu 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Fethi Tevetoğlu 
Cemalettin Bulak 
Cahit Tokgöz 

SltRT 
Lâtif Aykut 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat Öçten 

TOKAT 
Zihni Betil 
Osman Hacıbaloğlu 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
Neşet Çetintaş 

C. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Cevat Açıkalm (I.) 
Enver Kök 
Sahir Kurutluoğlu 
Kâzım Orbay 
Ragıp Uner 
Nevzat Sengel 
Âdil Ünlü 

Yekûn 

>;»«-« 



Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMI 

ALTMIŞYEDÎNCl BİRLEŞİM 

30 .4 .1964 Perşembe 

Saat : 10.00 

I 
A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. —- Cumhuriyet Senatosu üyeleri Halit 

Sarıkaya, Veysi Yardımcı, Emanullah Çelebi, 
Kemal Oral, Cevat Açıkalın ve Suphi Gürsoy-
trak'a izin verilmesi hakkında Cumhuriyet 
Senatosu Başkanlığı tezkeresi (3/1307) 

2. — İM aydan fazda izin alan Cumhuriyet 
Senatosu üyeleri Emanullah Çelebi ile Cevat 
Açıkalmı'ın tahsisatlarının verilmesi hakkında 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
(3/308) 
B - ÎKÎNCt DEFA OYA KONULACAK ÎŞLER 

X I . — Evlilik dışı çocukların tanınmaları
nı kabule yetkili makamların yetkilerinin ge
nişletilmesi hakkındaki Sözleşmenin onaylanma
sının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı
nın Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Dışişleri, Turizm ve Ta
nıtma, İçişleri ve Anayasa ve Adalet komisyon
ları raporları (M. Meclisi 1/233; C. Sena
tosu 1/367) (S. Sayısı : 423) [Dağıtma tari
hi : 11 . 3 . 1964] (Birinci görüşme tarihi : 
3 1 . 3.1964 ;B. 56) 

X 2. — 1938 - 1939 yıllarında İngiltere ve 
Fransa hükümetlerinden temin edilen teslihat 
kredilerinin mahsup şekli hakkındaki kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Millî Savunma, Dışiş
leri, Turizm ve Tanıtma ve Bütçe ve Plân ko
misyonları raporları (M. Meclisi 1/214; C. Se
natosu 1/363) (S. Sayısı : 426) [Dağıtma tari
hi : 16 . 3 . 1964] (Birinci görüşme tarihi : 
31 . 3.1964; B. 56) 

X 3. — Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 
28.08 pozisyonunun sonundaki ihtar hükmünün 
değiştirilmesine dair olan Bakanlar Kurulu ka
rarnamelerinin onaylanması hakkındaki kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan met

ni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadi İş
ler ve Bütçe ve Plân komisyonları raporları 
(M. MeclM 1/1225; O. Senatosu 1/366) (S. Sa
yısı : 430) [Dağıtma tarihi : 17 . 3 . 1964] (Bi
rinci görüşme tarihi : 31 . 3 . 1964; B. 56) * 

X 4. — Başbakanlık Basımevi Döner Serma
ye İşletmesi kuruluşu hakkındaki kanun tasarı
sının Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadi İşler ve 
Bütçe ve Plân komisyonları raporları (M. Mec
lisi 1/316; C. Senatosu 1/368) (S. Sayısı : 436) 
[Dağıtma tarihi : 3 . 4 .1964] (Ret) 

X 5. — Kan gruplarınım tâyinine yarıyan re-
aktiflterin mübadelesi hakkında Avrupa Andlaş-
ması ve Ek Protokolün onaylanmasının uygun 
bulunduğuna dair kanun tasarısının, Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Sosyal İşler ve Dışişleri, Turizm ve 
Tanıtma komisyonları raporları (M. Meclisi 
1/349; C. Senatosu 1/371) (S. Sayısı : 440) 
[Dağıtma tarihi : 13 . 4 .1964] 

X 6. — Özel tıbbî tedavi ve Terma - Klimatik 
Kaynaklar Alanında Karşılıklı Yardımlaşmaya 
dair Avrupa Andlaşmasımn onaylanmasının uy
gun bulunduğu hakkındaki kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Sosyal işler ve Dışişleri, Tu
rizm ve Tanıtma komisyonları raporları (M. 
Meclisi 1/351; C. Senatosu 1/364) (S. Sayı
sı : 441) [Dağıtma tarihi : 13 . 4 . 1964] 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
X I . — Danıştay kanunu tasarısının Mil

let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuri
yet Senatosu Geçici Komisyon raporu (M. Mec
lisi : 1/474, C. Senatosu 1/375) (S. Sayısı : 435) 
[Dağıtma tarihi : 3 . 4 .1964] 



2 — 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayman
lığının Aralık 1963; Ocak Şubat 1964 aylarına 
ait hesapları hakkında Cumhuriyet Senatosu 
Hesaplarını İnceleme Komisyonu raporu (5/4) 

(S. Sayısı : 439) [Dağıtma tarihi : 11 . 4 . 1964] 

2. — Cumhuriyet Senatosu Amasya Üyesi 
Macit Zeren ve A.P. Cumhuriyet Senatosu Gru-
pu Başkanlığının yazıları hakkında İçtüzüğün 
180 nci maddesi gereğince hazırlanan Anayasa 
ve Adalet Komisyonu mütalâası (C. Senatosu 
5/5) [Dağıtma tarihi : 15 . 4 . 1964] 

3. — Siirt Milletvekili Süreyya öner, Amas
ya Milletvekili Reşat Arpacıoğlu, Diyarbakır 
Milletvekili Hilmi Güldoğan ve İstanbul Mil
letvekili İlhami Sancar'ın, Dilekçe Karma Ko
misyonu Genel Kurulunun 12 . 3 . 1964 tarihli 

Haftalık Karar Cetvelindeki 1316 sayılı Ka
rarın Geneli Kurulda görüşülmesine dair öner
geleri ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu 
(C. Senatosu 4/66) (S. Sayısı : 442) [Dağıt
ma tarihi : 14 . 4 . 1964] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İ K İ N C İ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 
B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 
X I . — Harçlar kanunu tasarısının Millet 

Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Geçici Komisyon raporu (M. Meclisi 
1/305, 2/321; C. Senatosu 1/376) (S. Sayısı : 
438) [Dağıtma tarihi 13 . 4 . 1964] 

X 2. — Damga Vergisi Kanunu tasarısı
nın Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadi İşler !ve 
Bütçe ve Plân komisyonları raporları (M. Mec
lisi 1/394; C. Senatosu 1/377) (S. Sayısı : 449) 
[Dağıtma tarihi : 22 . 4 . 1964] 


