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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Danıştay Kanunu tasarısının maddeleri üze- I 
rinde gbrüşmieleıie devamı olundu. 

1937 sayılı Bina Vergfei Kanununda değişik
lik yapılmasına ve 3 . 1 . 1961 tarihli ve 206 sa
yılı Kanunun 3 neü ve geçici 2 nci maddelerinin 
kaldırılmasına dair kanun tasarlısının «GıeLir, Gi
der re Vergi Usul Kanunu tasarlılarını görüşmek j 
üzere tenkil olunan Geçici Komisyonda ınüzakeırfe 
'edilmeni ne dair Maliye Balkanı Feriıd Melen'in | 

2. — GELEN 

'Tasanlar I 
1. — 27 . 6 . 1931 tarihli ve 1833 saıyıilı Ara

zi Vergitsıi KJanununun 9 ncu anaddesıinlin değişti-
i]i; Ilmiölsıine dair kanun tasarlısının Millet Meclisin
ce ıkaibıııl olunan miötni (M. Meclisi 1/634; C. Se
natosu 1/410) (Malî ve İktisadi İşler, Tarım, | 
İçişleri ve Bütçe ve Plân komisyonlarına) | 

2. — Bâzı vergi ve resıiımlere zaım yapılması 
hakkında 4040 sayılı Kanunun 31 nci maddesin- j 
de değişiklik yapılmasına dair kanımı tasarılsının 
Millet Meclisince kabul olunan mıetui (M. Mecli
si 1/621; C. Senatosu 1/411) ( Malî ve İktisadi 
İşler, Tarımı, içişleri re Bütçe ve Plân komisyon
larına) 

3. — 21 . 6 . 1961 tarihli ve 309 sayılı Kanu
na bâzı fıkralar cklenaııesi ve ibu kanunda bâzı 
değişiklikler yapılmasına dair Ikamun taısaırısınm 
Millet Meclisince kabul olunan metni (M. Meclis-

— 69 ncu Birleşime katıknıyan-üyeleri gös
teril- yoklama tutamağı 

1. Eşref Ayhan (Ondıu) 
2. Ahmet Çelkenıoğlu (Sivas) 
3. Talip üzdolay (içel) 
4. Orhan Süıortsan (Manisa) 
5. Reşat Zaloğlu (Trabzon) 

Önergesi okundu ve kabul olundu . 
6 Mayıs 1964 Çarşamba .günü saat 10 da top

lanılmak üzierc Birleşime son verildi. 
Başkan Kâtip 

Enver Aka Oiiıımhurbaşkanmca ,S. Ü. 
Adil Ünlü 

Kâtip 
Yozgat 

Neşet Çetintaş 

KÂĞITLAR 

si 1/633; O. Senatosu 1/412) (Malî ve İktisadi 
işler, Tarım, İçişleri ve Bütçe ve Plân komiisyo-
laırma) 

Teklif 
4. — 28 . 1 . 1959 tarii.li ve 7196 sayıaı Kanu

nun 1 neti maddesinin birinci fıkrasının değişti
rilmesi hakkındaki kanun teklifinin Millet Mecli-
ısiince kabul olunan metni (M. Meclisi 2/679; 
C. Senatonu 2/126) (Malî ve îkt^adi îşler ve 
Bütçe ve Plân kamı isy onla rina). 

Rapor 
5. — 4862 sayılı Kanuna bağlı (2) sayılı cet

velde yazılı kadroların değiştirilmedi .hakkındaki 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
.metni ve (bımhuriyet Senatosu Sosyal İşler ve 
Bütçe ve Plân kofinıiısyonları raporları (M. Mec-
1İ6İ 1/475; C. Senato.su 1/403) ('S. Sayısı : 450) 

Yukarıda adları yazılı ısaym (beş) üyenin 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 6.5.1964 
tarihli 69 ncu Birli eşiıınine katılmadıkları tosbiıt 
edilmiştir. 

Kati]) Kâtip 
Âdil Ünlü Sakıp ön al 

3. — Y 
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B İ R Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati : 10.00 

BAŞKAN — Enver Aka 

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

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Defter imza edilmek suretiyle yoklama yapılacaktır. 

4. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 

1. — C. Senatosu izmir Üyesi Ömer Lıîtfi 
Bozcalı'nın; Ayasofya'nm, cami olarak Jıalhm 
hizmetine açılması husuusnda demeci. 

BAŞKAN — Gündem dışı bir konuşma is
teği var. Buyurun Sayın Bozcalı. 

ÖMER LÛTFl BOZCALI (izmir) — Yüce 
Senatonun muhterem üyeleri; 

Hepimizce bilindiği üzere 29 Mayıs 1964 ta
rihi istanbul'un fethinin 51.1 nei senei devriye-
sidir. Bu münasebetle birkaç kelime konuşmak 
üzere huzurunuzu işgal edeceğim. 

istanbul'un fethi deyince Fatihi hatırlama
maya ve Fatih deyince de Ayasofya.'yi hatırla
mamaya imkân mı vardır: 29 Mayıs 1453 tarihi 
istanbul'un fethi ille birlikte bir devrin kapan
dığı ve yeni bir tarihî devrin açıldığı zaman 
olarak muzaffer Türk ordularının bu muzaffo-
riiyetini gelecek nıeeillere ebediyen nakledip 
duracak bir hâdisedir. 

Bilindiği üzere istanbul şehri 511 sene önce 
atalarımız tarafından fethedilmiş ve kılıçla
rının hakkı karşılığı olarak içindeki her şeyi ile 
birlikte Türk'e malolmuştur. Fetih günlerini 
takibeden günlerde, Büyük Fatih Ayasofya Vı 
cami yapmış ve bilâhara da temellük ederek 
tanzim edilen meşhur Vakıfnamesinde birçok 
müesseseleriyle birlikte Ayasofya'yı da cami 
olarak vakfettiğini bildirmiştir. 

480 senle ıbilâfıasıla ecdadımızın camii olan 
bu mabet, temelinden zirvesine kadar bütün 
maddi varlığını Müslüman - Türk hüviyetiyle 
sarmış, bu maddi varlığı, Müslüman - Türk hü

viyetinden ayrılmaz ve tecezzi kabul etmez hâ
le gelmiştir. 

Bir ara haklı olmıyan bir tasarrufla, o za
man için dost gibi görünen Yunan milletini 
memnun etmek için olacak, ibadete kapatılmış 
ve ahiren de müze haline getirilmişti. Bu hak
lı olmıyan tasarruf, lehimizde değil aleyhimizde 
propaganda mevzuu olmuş, şımarık Rum mil
letinin kafasında yaşıyan Ayasofya, megalo 
ideallerine belki sebep de olmaktadır. 

Ayasofya'nm müzeye çevrilişinde; Hıristi
yanlığın Papalık makamı dahi üzüntüsünü giz-
lemiyerek (Müze olarak kullanılmasından bir di
ne hizmet etmesini tercih ederdik) demişlerdi. 

Ayasofya camiinin müzeye çevrilmesi tama 
men haksız bir tasarruftur. Çünkü: 

1. Ayasofyanm hukukî durumu: 
Vakıflar Umum Müdürlüğünde mahfuz ve 

mazbut vakfiyeye göre, Ayasofya Fatih tarafın
dan vakfedilmiş bir camidir. Mer'i kanunları
mıza göre, cami (mescit) vakfiyeti tamam ol
duktan sonra hali aslisi tebdil ve tağyir olu
namaz. Büyük hukukçu Ali Himmet Berki'nin 
Vakıflar nâmmdaki eserinde de sarahaten işa- . 
ret ettiği gibi camilerin heyeti asliyesinin hiçbir 
suretle tedbil ve tağyir edilemiyeceği beyan ve 
teyidolunmaktadır. 

2. Müze halinden çıkarıldığı takdirde «tu
ristik» önemini kaybetmesi ihtimali de yoktur. 
Esasen sadece Ayasofya için turist geldiğini de 
düşünmek hatadır, istanbul'a gelen her tu
rist diğer camilerimizi gezip gördüğü gibi Aya-
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1. Senatosu B : 6 
sofya'yı da gezip görebilir. Yoksa, bir turist 
için mabet kapatılamaz. 

3. Bir camiin, müze haline getirilmesi, lâ
iklik prensiplerine, din ve vicdan hürriyetine 
de aykırıdır. Anayasa teminatı da ihlân edil
mektedir. 

5. — BAŞKANLIK DÎVANININ 

1. — Maliye Bakam Ferid Melen'in; Bâzı 
vergi ve resimlere zam yapılması halikında 4040 
sayılı Kanunun 31 nci maddesinde değişildik 
yapılmasına, (M. Meclisi 1/121; C. Senatosu 
1/411), 

27 . 6 . 1931 tarihli ve 1833 sayılı Arazi Ver
gisi Kanununun 9 ncu maddesinin değiştirilme
sine, (M. Meclisi 1/634; C. Senatosu 1/410), 

21 . 6 . 1961 tarihli ve 309 sayılı Kanuna 
bâzı fıkralar eklenmesi ve bu kanunda bâzı de
ğişiklikler yapılmasına, (M. Meclisi 1/633; C. 
Senatosu 1/412) dair kanun tasarılarının Geçi
ci Komisyonda görüşülmesine dair önergesi. 

BAŞKAN — Efendim, Millet Meclisinde gö
rüşülüp Senatoya gelmiş olan vergi kanun tasa
rılarının Geçici Komisyona verilmesi için Mali
ye Bakanının bir önergesi vardır, okutuyorum: 

O. Senatosu Başkanlığına 
Gelen kâğıtlar arasında bulunan ve 1964 büt-

6. — GÖRÜŞt 

1. — Danıştay kanunu tasarının Millet Mcc- I 
lisince kabul olunan metni ve Cumhuriuet Se
natosu Geçici Komisyon raporu (M. Meclisi : I 
1/474; C. Senatosu 1/375) (S. Sayısı : 435) (1) 

BAŞKAN — Tasarının müzakeresine devam 
ediyoruz. Komisyon lütfen yerini alsın. 

BAŞKAN — Komisyona havale •edilen :mad-
dıeîıer hazır anı efendini? 

Danıştay Kanım tasarlısının 8 nci ımadd«;ii 
üzeninde komdısyanun (teklifini okutuyor uma. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Danıştay Kanım tasarısı-

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

9 8.5.1984 O : 1 
500 sene ecdadımıza ibadethanelik eden ca

miin, Fatih'in ve diğer şühedanın ruhlarını 
tacize son vererek, İstanbul'un 511 nci senei 
devriyesinde cami olarak halkın hizmetine açıl
masını Hükümetimizden, temsil ettiğim âzız 
Türk Milleti adına istiyorum. 

Hürmetlerimle. 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

çesi ile ilgisi dolayısiyle bir an evvel kanunlaş
maları zaruri olan : 

1. Bâzı vergi ve resimlere zam yapılması 
hakkındaki 4040 sayılı Kanunun 31 nci madde
sinde değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı, 

2. 27 . 6 . 1931 tarihli ve 1833 sayılı Arazi 
Vergisi Kanununun 9 nen maddesinin değişti
rilmesine dair kanun tasarısı ile, 

3. 21 . 6 . 1961 tarihli ve 309 sayılı Kanu
na bâzı fıkralar eklenmesi ve bu kanunda bâ
zı değişiklikler yapılmasına dair kanun tasarısı
nın Gelir - Gider ve Vergi Usul kanun tasarı
ları için teşkil buyuruian Geçici Komisyonda 
müzakeresini saygılarımla arz ve teklif ederim, 

Maliye Bakanı 
Ferid Melen 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... önerge 
kabul edilmiştir. 

Gündeme geçiyoruz: 

LEN ÎŞLER 

'ilin 8 nci 'maddesine; Genel Kuruldaki görüşme
ler ve bu husustaki verilmiş olan takrir de göz 
önünde tutulıarak (t) fıkrası eiklenimıosini ve 
ikinci fıkranın da aşağıda yapılı olduğu şekilde 
değiştirilmesini «aygı 'ile arz edleriım 

Eşref Ayhan 
Geçioi Komiısyon sözcüsü 

«İ — Devlet memuriyetinde çalışmış olmak 
kaydı aranmaksızın en &x on heş yıl fiilen avu
katlık görev ve hıizımetlerinden (birinde bıduıiıımıiş 
ol'an'l ar araısand an m çi i I' iır.» 

BAŞKAN — Komisyonun teklifi üzerinde söz 
istiyen var mı? Yok İm (I) Mraısıınra ilaveyiyim 
maddelerim aldığı son şekli okuyoruz. 



O. Senatosu 
İKİNCİ BÖLÜM 

Danıştay niıeshu mensupları ile idare raemjur-
larııım nitelikleri, seçilmeleri ve ûitaıiimaları 

Başkanların, üyelerin ve Başkanunsözeüsünün 

nitelikleri 
MADDE 8. — Danıştay Birinci Başkanı, da

ire başkanları üyeleri ve Başkanuıısözcüsü, yük
sek öğren imlerimi bıitirdilkteaı sonra en az onibeş 
yıl Devlet ralemur i yetinde başarı ile çalışmış, 
'dördüncü derece kadroda bu derece maaşı kaza-
nrlanış halk olarak almış, yüksek hâkimliğin ge
rektirdiği ahlfıık ve 'seciyeye sahip ve : 

A) Bakanlık, müstesarİTİk, 'elçilik, valilik; 
B) Yargıtay Başkanlığı, Daire Başkanlığı 

veya. üyeliği veya Ouımıhuriyet Başsavcılığı ya
hut bu görevlere ıscçdlebilınek niteliğini kazan
mış olmak şartiyle lıâkiımlik; 

C) Hukuk, Siyasal Bilgiler,' İktisat fakül
teleri veya İktisadi vte Ticari lliımler aıkaıdemlile-
i'iııde, hukuk, iktisat, maliye veya âmme idaresi 
kollarında profesörlük; 

D) Tuğgeneral, tuğamiral veya daha yük
sek rütıbeleıdie 'generallik veya amirallik veya 
A-.kerî Yargıtay Başkanlığı veya Daire Başkan
lığı veya üyeliği ile başsavcılığı yahut bu görev
lere seçil clbilmie niteliğimi kazanmış olmak şartiy
le askerî hâlkiım'llik; 

E) Genel veya katma ıbütçeli dairelerde ge-
ıı'el müdürlük veya en az bu ısınıf ve derecedeki 
daire başkanlığı veya bu imeımuriyetlere eşit gö
revler; 

F) Bakanlıkların, ibaşhukulk müşavirliği 
veya bâ'inci hukuk müşavirliği veya Maliye Ba
kanlığında bu sınıf ve derecedialki hukuk müşa

virliği, müşavir avukatlığı ve Merkez Muhafce-
ımat Müdürlüğü; 

O) Vergiler Temyiz Komisyonu Başkanlı
ğı, daire başkanlığı veya üyeliği, 

II) Danıştay Başyardımci'hğı veya bu deüe-
cedeki ıkanıniisözcül üğü; 

1) Devlet ımeanurdyefiiııde çalışmış olmak 
kaydı aranmaksızın en az onbeş yıl fiilen avu
katlık; 

Görev ve hizmetlerinden hirinde bul ummuş 
olaınılar arasından seçilir. 

Başikan'.nısözcüsünün yüksek öğreniımini, 14 
ncü (maddede sayılan fakülte veya yüksek okul
lardan birinde yapmış olması lâzımdır. 

B : 69 6.5.1964 O : 1 
BAŞKAN — Maddeyi bu okunan şekliyle 

oylarınıza sunuyorum; Kabul edenler.. Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. Açık oyunuza arz edilecek
tir. 

Tasarının 16 ncı maddesi 
Komisyon teklifini okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Danıştay Kanun tasarı

sının 16 ncı maddesinin birinci fıkrası Genel 
Kuruldaki görüşmeler ve bu hususta verilmiş 
olan takrir göz önünde tutularak aşağıda ya
zılı olduğu şekilde değiştirilmiş olduğunu saygı 
ile arz ederim. 

Geçici Komisyon 
Sözcüsü 

Eşref Ayhan 

Madde 16. — Kanun sözcüleri, başyardımcı 
ve yardımcılar yönetim ve disiplin kurulunun 
teklifi üzerine birinci başkan tarafından atanır
lar. Yükselmeleri de aynı suretle yapılır. 

BAŞKAN — Söz istiyen? Yok. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Maddenin 
son şeklini okuyoruz. 

Kanımsözcüleri, başyardımcı ve yardımcıların 
atanmaları 

MADDE 16. — Kanımsözcüleri, başyardım
cı ve yardımcılar Yönetim ve Disiplin Kurulu
nun teklifi üzerine Birinci Başkan tarafından 
atanırlar. Yükselmeleri de aynı suretle yapılır. 

Başyardımcılar, birinci sınıf yardımcılıkta 
veya o derecedeki kannnsözcülüğünde en az bir 
yıl çalışmış ve bu görevi yapabileceklerine dair 
sicil almış olanlar arasından meslekî bilgi ve 
idari kabiliyetleri bakımından üstün görülenler
den atanırlar. 

BAŞKAN — 16 ncı maddeyi komisyonun 
teklifi ile birlikte oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Açık oylarınıza arz ediyorum. 

Tasarının 30 ncu maddesi. 
Komisyon teklifini okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Danıştay Kanunu tasa

rısının 30 ncu maddesinin (B) bendinin değiş
tirilmesine ve metindeki (E) bendinin kaldırı
larak yerine başka bir bendin ilâve edilmesine 
ait takrirler, Genel Kuruldaki görüşmelerin 

365 



C. Senatosu B : 
ışığı altında komisyonumuzca yeniden incelen
miş ve (B) bendine aşağıda yazılı cümlenin 
ilâve edilmesi uygun görülmüş ve bu madde 
hakkındaki diğer takrirlere uyulması mümkün 
olamamıştır. 

Geçici Komisyon 
Başkanı 

Van 
Faruk Işık 

B) ... (Âmme araçlarının trafik fiillerin
den meydana gelen zararların tazmini hakkın
daki dâvalar hariç) 

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

arkadaşlar, hatırlıyacağmız üzere bu 30 ucu mad
denin (E) fıkrası hakkında bir takrir vermiştim, 
(E) fıkrasının kaldırılmasını arz ve talebetmiş-
tim, muhterem Senato da dikkate alınmasını ka
bul etmişti. Şimdi muhterem komisyon bu (E) 
fıkrasını tekrar maddede kalmasında direnmek
tedir. 

Tüzüğe göre böyle bir hakkı vardır. Bizim de 
münakaşa ve tekrar Senatoya arz etmek hakkımız 
vardır, özür diliyerek bu fıkra hakkında kısaca 
eski mâruzâtımı tekrar etmiyeceğim kısa birkaç 
kelime söyliyeceğim. 

Muhterem arkadaşlar, dikkat buyrulunea gö
rülebileceği üzere bu fıkra «Adalet mahkemele
rinde bakılmakta olan bir dâvada bu dâva ile il
gili idari bir kararın mânası veya şümulünün 
tâyini hususunda çıkacak uyuşmazlıkların halli 
için mahkeme kararı üzerine açılacak dâvalar» 
diye başlamaktadır. Yani ortada adlî bir mah
keme olacak o zaman sorup aldığınız cevaplara 
göre, Nüvit Yetkin Beyin buradaki izahlarına 
göre, hem hukuk mahkemesinde, hem ceza mah
kemesinde bu mümkün olacak, bir idari karar 
olacak, bu idari karar ibraz edilecek. Mânası bel
li değil, şümulü belli değil; taraflardan birisi di
yecek ki, bu idari dâvanın mânası ve şümulü 
belli değildir bize mehil veriniz biz dâva açalım, 
diyecek. Hâkim bey kabul ederse, Şûrayı Devle
te bir dâva açacak. O dâva olduğu yerde kala
cak, bu Şûrayı Devlette açılan dâvanın neticesini 
bekliyecek. Böyle şey olamaz arkadaşlar. Neden 
olamaz? İdari bir karar. Ben belediyeyi dâva 
ederim, belediye ferdi dâva eder. Her neyse, 
tarafları olan bir dâva. Alt idare mahkemeleri, 
böyle bir kararı vermiş dediler, mânası belli de-
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I ğil. Mânası belli değilse, hangi tarafın aleyhine 

ise o belli olmalı arkadaşlar, bu tavzih ister. Yani 
hukuk usulüne göre de, meri bütün ahkâma, 
mevzuata göre de tavzih mümkündür. Bu tav
zihi yapmıyor, temyiz etmiyor, itiraz etmiyor, 
kesinleşiyor karar. Üç sene sonra, beş sene sonra 
işine geldiği bir dâvada ibraz ediyor. Efendim, 
bunun mânası belli değil, diyor. Mânası belli 
değilse, sen hakkını aramadıysan Devlet olarak 
bana ne, eliyoruz bu bir. 

ikincisi; Şûrayı Devlet benini elimde 50 bin 
dâvam var diyor. Böyle her idari mahkemede, 
her adlî mahkemede ibraz edilen bir ilân için 
mümkündür, çıkabilir pekâlâ. I lalla hukuk hâ
kimi de ceza hâkimi de cidden lakdir hakkında 
tereddüdeder ve efendim, bîr de Şûrayı Devlete 
dâva açsın, der. Böyle her dâva hem adliyede 
meselei müstehire olarak Şûrayı Devlet netice
sini bekliyeeeğine göre adliyedeki, dâva uzayıp 
gidecek, her gün o hâkimlik 100, 150 dâvaya ba
kıyorum diyecek. Hem de muhterem Şûrayı 
Devletin işi sanki azmış gibi, elinde mevcudolan 
40 bin, 50 bin dosya 70 bine, 80 bine çıkacaktır. 
Bundan başka, bütün arkadaşların affını rica 
ederek söylüyorum, fevkalâde elâstikî olup Mec
lisin de Hükümetin de murakebesinden uzaktır. 
Sordum, meselâ o gün Nüvit Beyden, döviz dâva
sında da olacak mı bu, dedim. Döviz dâvasında, 
Muhterem Celil Oevherioğlu Beyefendiye bil
hassa işaret etmek isterim, bir döviz dâ
vasına baktığını farz edelim, ortada ida
ri bir karar idari bir tasarruf var. Ne 
olmuş, şöyle olduğundan, böyle gittiğin
den döviz kaçakçılığı olmuş, mahkemede muha
keme ediliyor, idari karara itiraz edilmiş. Bil
mem ne olmuş. Onların hepsi reddedilmiş efen
dim mânası şu noktadan biraz müphem kalıyor, 
bize müsaade edin bir dâva açalım deyince hem 
muhterem Şûrayı Devlet, Allah bin defa koru
sun, töhmet altında kalacak, hem o kararı evvelce 
veren adama, bunun mânasını iyice bilmeden ne
den vermiş denecek. Hem de hepimizde pek 
çok tereddütler olacak. Böyle bir dâvanın ben 
şahsan nâçiz bir hukukçu olarak emsalini bilmiyo
rum ve anlamıyorum. Bana lütfetsinler, diren
me sebebini söylesinler. Tatmin edilirsem işti
rak ederim, tatmin edilmezsek o gün arz ettiğim 
gibi bunun müddeti de yok arkadaşlar. Böyle 
müddetsiz dâva mı olur? 3 sene 4 sene 5 sene ee-

} za dâvası hukuk dâvası gitmiş gelmiş sonunda bir 
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ılfım ibraz; edildi diye mahkeme kabul ederse tav
zih dâvası diye bir dâva açılacak. Benim şahsan, 
asla aklım almıyor bunu. Hattâ bir ara komis
yon başkaniyle konuştum, biraz aklım erer gibi 
oldu, sonra düşündüm, taşındım asla ve kafa 
kail olamadık. Lütfen ıbeni tenvir buyurmala
rını arz ve istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Aydmer. 
HİDAYET AYDINBR (Cumhurbaşkanınca 

S. U.) — Muhterem arkadaşlar, 40 senelik için
de yuvarlandığın hâdiselerde yanlış gördü
ğüm iki noktaya aidolmak üzere bu 30 nen. mad
deye teklifte bulunmuştum. Teklifimin birin
cisi Şûrayı Devlete bir hususun verilmesiydi. O 
nedir? Memurun memuriyet vazifesini ifada 
şahsi kusuru olursa buna adliye mahkemeleri 
bakmaktadır. Yanlış dedim. Niçin? Çünkü me
murun memuriyet vazifesinin haricinde va
ziyetleri başkadır. Vazifede şahsi kusuru mu, 
var hizmet kusuru mu var meselesi gayet in
ce ve kritik bir meseledir. Bunu sulh hâkimi
ne veremeyiz, vermemiz doğru değildir. Ve şim
diki cari içtihada göre de sulh mahkemesi bak
maktadır. Size bir misal arz edeyim: Konya Va
lisi İzzet Bey merhum, bir kahvede çıplak ka
dın istihdam edildiği için, kahveyi kapatmış. 
Hâdise olarak gazeteler de yazdılar, isimler de 
malûmdur. Konya Valisinin şahsı aleyhinde 
cezai takibat yapılması malûmuâliniz Şûrayı 
Devletten geçmesi lâzım, memurin muhakema-
tına tabi. Kahve sahibi hile olarak ne yaptı? 
Dedi ki: Konya Valisi İzzet Beyin şahsi ku
suru vardır, şahsi kusurundan mütcvellidola-
rak da tazminat dâvası açıyorum, dedi, sulh 
mahkemesine dâva açtı. Şimdi, arkadaşlar, Kon
ya Valisi İzzet Bey merhum şahsi kusur sebe
biyle vazifesini suiistimal etti mi, etmedi mi? 
Bunu dün mektepten çıkan bir sulh hâkimino 
verirsek teşevvüş olur. Olmaz bu iş. Vali, 'bakan, 
âmir, idare adına bir tasarrufta bulundu. Şah
sı namına hariçte yaptığı tasarrufu mcvzuubahs-
etmiyorum. Bu tamamen sadet haricidir. İdare 
namına bir tasarruf yaptı ve tasarrufta şâhsın 
kusuru var diye tazminat için sulh hâkimine 
verildi. Bu doğru değildir. Onun için diyorum 
ki, madem ki, şu tazminat dâvaları, 30 nen mad
de tam tazminat dâvalarını ihtiva eder. bu 
fer'i asla tabidir. Yani hizmet kusuru mu var
dır, idare namına yapılan tasarruf 'bâtıl mıdır, 
değil midir? Bu meseleleri zaten Şûrayı Dev

let halletmektedir ve edecektir. Onun fer'i ola
rak şalisi kusuru var mıdır, yok mudur? Şahsi 
kusuru var.sa tazminat dâvasına da Şûrayı Dev
let baksın diyorum. Şimdi geçen de işaret et
miştim. Bunun Şûrayı Devlete verilmemesinden 
büyük tenakuzlar ve iki adlî kaza mercii ara
sında uyuşmazlıklar, zıddiyet olur. 

Hatırlattım; geçenlerde İstanbul Üniversi
tesi Rektörü, Tıp Fakültesi Dekanı hakkında bir 
muamele yapmış, Şûrayı Devlet kararında di-
yok ki, rektörün şahsi kusuru vardır, bu işin 
içinde şu nisbette şahsi kusuru vardır. Şimdi 
bunun adliyeye intikal ettiğini farz edelim. Ya
ni komisyonun noktainazarına göre 'buna adli
ye mahkemeleri baksın. Bu dâvaya bakacak 
olan veya sulh mahkemesi hâkimi Danıştaym 
kararı ne olursa olsun, ben şahsan kusur gör
müyorum diyebilir, veya nisbet bulmıyabilir, 
nisbet o nisbet değildir diyebilir. Onun için 
madem ki, memurun 'âmirin muamelesi idare
ye muzaftır ve idari muameleler cümlesinden-
dir, bundan mütevellidolarak şahsi kusur se
bebiyle açılan tazminat dâvalarına Danıştay 
bakmalıdır. Teklifim budur. Bu noktada ıs
rar ediyorum, bir. 

İkinci teklifim şu idi: Trafik kazaları ve 
âmme işletmelerinin husule getirdiği haksız fiil
lerden ve zararlardan dolayı açılan tazminat 
dâvalarına Danıştay bakıyordu. Adliye mah
kemeleri bakmıyordu, bir tevhidi içtihat kara
rı mucibince. Ben teklif ettim ve dedim ki, ka
nunda aksine hüküm olmadıkça âmme araçları
nın trafik ve âmme işletmelerinin haksız . fiil 
niteliğindeki fiilleri yüzünden meydana gelen 
zararların tazmini hakkındaki dâvalar Danış
tayın görevi haricindedir dedim. Şimdi komis
yon lütfetmiş, trafik kazalarını koymuş. Fa
kat havagazı zehirlenmesini, otobüs işletmesin
den mütevellit zararı, Üsküdar tramvayının 
işletmesinden mütevellit zararı yine Danışta-
ya bırakmış. Bu dâvalara yine bakacak. İnsaf 
buyursun efendim. Bir tramvay kazası, bir ha
vagazı zehirlenmesi •bunlar keşfi, şahit ikamesi
ni, muhtelif teçhizatı tahkikatı icabettiren hu
sustur. Şu trafikte kabul ettiğiniz esbabı mu-
cibeyi neden havagazı işletmesinde, neden 
tramvay işletmesinde kabul etmiyorsunuz da 
lıenim teklifimin ikinci fıkrasını lütfen niçin 
kabul etmiyorsunuz efendim? Benim teklifim yal
nız trafiğe mahsus değildi ki. Diyordum ki; ve 
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âmme işletmelerinin haksız fiil niteliği yüzün
den meydana gelen zarar]arın tazminatındaJki 
dâvalar Danıştay m vazifesi haricidir. Bu'ha
vagazı zehirlenmesi, ıbu diğer hususlar. Malû-
muâliniz âmme işletmeleri birçoktur. Şimdi Üs
küdar tramvayını belediye işletirse Şûrayı Dev
lete gideceğiz, şirket işletirse mahkemeye gide
ceğiz. Bu olur mu efendim? Bu olur mu efendim 
rica ederim, niçin onu kabul ediyorsunuz da bu
nu kabul etmiyorsunuz? Lütfen encümen bunu 
izah etsin. Demin arz ettim bu bilhassa keşfi 
mucip olan hâdiselerdir. Madem ki, trafiği ka
bul etmişlerdir aynı illeti aynı illeti hukukiye-
yi taşıyan âmme işletmelerinden mütevellit kaza
lara niçin Şûrayı Devlet baksın, hâlâ anlıya-
madım, hayret ediyorum. Tekrardan içtinaJbede-
rinı. 

Bir hâdise geçmiştir. Prof. Mustafa Sekip 
merhum tembel bir talebesini sınıfta alıkoymuş
tur. Bir gün baktım Mustafa Sekip Tunç mer
hum hukuk mahkemesinde müddeialeyh mev
kiindedir. Nedir diye sordum. Bu talebeyi imti
hana sokmamış yahut imtihanda muvaffak ola
mamış. Şahsi kusuru sebebiyle beyefendi. Şah
si kusur dedik mi eğer komisyonun noktaina
zarı kabul edilirse şahsı kusuru sebebiyle Mus
tafa Sekip Tunç'ta, bir bakan da, hukuk mah
kemesine gider. Halbuki ceza tatbikatı olsa idi 
malûmuâlileri lüzumu muhakeme kararı veril
medikçe, Şûrayı Devletten geçmedikçe o mah
kemeye sürüklenemezdi. Mustafa Sekip Beyin bu 
işte şahsi kusuru var mıdır yok mudur? Bunu 
tetkik edecek olan herhalde sulh hâkimi de
ğildir. imtihan talimatnamesi var, üniversite
nin nizamnamesi var, talimatnamesi var, kanu
nu var, Bunlar Şûrayı Devletin tetkikine tabi 
işlerdir. Şahsi kusur bahane ve icadiyle ba
kanı, yüksek dereceli memurları, âmirleri, ve
lileri sulh mahkemesine sürüklemek doğru de-
ğildiı*. 

Bendeniz eski noktai nazarımda ısrar ediyo
rum. Onun için eski takrirlerimi tekrar ederek 
takdim ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Coşkunoğlu. 
KÂMİL COŞKUNOĞLU (Uşak) — Muhte

rem arkadaşlar, bu madde üzerinde bilhassa 
«E» bendi hakkında mâruzâtta bulunmak için 
Yüksek Huzurunuza gelmiş bulunuyorum. Bu
nunla birlikte geçen oturmalarda, birleşimlerde 
arz ettiğim gibi Sayın Hidayet Aydmer'in tra-
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fik kazalarının ve âmme işletmelerinin haksız 
fiillerinden meydana gelen zararların tazmini 
hakkındaki dâvaların adalet mahkemelerinde 
görülmesi hakkındaki fikirlerine ve gerekçesi
ne tamamen iştirak ediyorum. Doğrudur. Hâ-
disatla, bilhassa maddi hâdisatla karşılaşmış 
olanlar bilirler ki, bu fiillerin Danıştayda görül
mesi, tahkiki ve tetkiki bir talkım müşkülât arz 
etmektedir. Ortada bir haksız fiil vardır. Bu 
haksız fiil âmme idaresinin kusurundan ileri 
gelmiş veya gelmemiş o, idare ile haksız fiili ya
pan arasımda, rücu dâvaısı ızımnmda mevzuu-
bahsolur. Haksız fiile mâruz kalanı ilgilendir
mez. Haksız fiile mâruz kalanlar adlî mahkeme
lerden hakkını alabilmelidirler. 

Kaldı ki, Sayın Hidayet Aydmer arkadaşı
mızın fikirlerine ilâveten arz edeceğim. Bunlar 
bir takım tahkikat ve tetkikatı da gerektirmek
tedir. Memleketin dört bir bucağında vukua 
gelen haksız fiilin tahkikatı, mahallinde ya
pılması lâzımdır. Zaruri olan keşfini, bilirkişi 
tetkikatmı ve tahkikatını Ankara'da kurul
muş olan Danıştaym selâmetle zamanında tah
kik ve tetkik etmesine de imkân yoktur. Adale
tin ve hakkın tecellisi de bunu icabettirir. Bir 
memurun şahsi kusurundan veyahut şahsi ku
suru sebebiyle meydana getirdiği zarardan do
layı da Danıştaya dâva açılması hususunu ben
deniz kabul edemiyorum. Sebebine gelince : 

Bir kere Danıştayda açılacak dâvalar şa
hıslar aleyhine açılacak dâvalar değildir. Âm
me hükmî şahsiyetleri aleyhine açılacak dâ
valardır. Valinin şahsi, profesörün şahsi aley
hine Danıştaya dâva açılamaz. Yani şahıslarla 
şahıslar arasında Danıştayda dâva görülmez. 
Bu bir. 

Sayın arkadaşımızın bu fikrine katılmıyo
rum. 

İki, esasen vazifeli şahısların fiillerinin şah
si kusur mu, değil mi hususunu Danıştay tet
kik edecektir. Danıştay tetkik etmiş ve bu bir 
şahsi kusurdur, demiş ise ondan sonra adlî mah
kemeye dâva açılacaktır. Arkadaşımızın ver
diği misalde kahveyi kapatan valinin bu fiil ve 
hareketi doğrudan doğruya vazife ifasından 
mütevellittir, benim anlayışıma göre. Böyle va
zife ifasından mütevellidolunca adlî mahkemeye 
gidecek değil, Devlet Şûrasına gidecektir. Dev
let Şurası bunu şahsi suç veya kusur mahiye
tinde görmüşse o zaman adlî mahkemeye mü-
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racaat edecektir. Diğer misalde de böyledir. 
Binaenaleyh, arkadaşımızın bn fikirlerine katıl
mıyorum. 

(E) 'bendi hakkında geçen •oturumda bende
niz de maruzatta bulunmuştum. Hakikaten bu 
fıkranın, bu bendin vuzuhunu, delâlet ettiği mâ
nayı ve şümu'ünü lâyıkıyle anlıyaınadığımı arz 
etmiştim. Ondan sonra tetkikat yaptım. İV.. 
.bendin Meclisteki şekliyle değil, Senato Ko
misyonunda kabul edilen şcklikyle kabulü Jü 
zum ve zaruretine kaani bulunuyorum. Sebebi 
şu : Arkadaşlar, Danıştay bu gibi ihtilâflara 
re'sen el koyaınuyaeak veyahut da tarafliar, hak 
licld'ia leden şahıs, doğrudan doğruya Daıııştaya 
müracaat edemiyeeck, doğrudan -doğruya Du-
nıştayda dâva açaımıyacaktır. Ne olacak? Bir 
ihtilâf var. Adlî mahkemede o ihtilâf zrm.mında 
iki ayrı karar çıkıyor. Bir k?.rar davacıya lıak 
veriyor. Diğer karar dâvâlıya hak veriyor. Şim
di bu gibi hallerde mahkeme bu kararlardan 
birisinin veyahut her ikisinin hükmü olup olma
dığını halletmek durumundadır. Bu Yargıtay dan 
da geçiyor. Meselâ bir misal vereyim. Bilhas
sa bu emvali gayrimenkulenin teft'izi hakkın
daki kanunlar, İskân, kanunlara göre bir gayri
menkul «A» naiiınna teffiz edilımis, Hükümet tef i'i/. 
etmiş. Aradan zaman geçmiş aynı gayrimen
kul «B» ye teffiz edilmiş. Hattâ ve hattâ iki
si .adına da ayrı ayrı tapu sicilleri tesis edil
miş. Vâki bunlar. Taraflar, şair.slar mahkemeye 
geliyor, benimdir, senindir ihtilâfı başgösto-
riyor. Bu gayrimenkulun sathisi ara veril ıme-
sinin sebebi ne oluyor? Bu tcftilz kararlarımı': 
hangisi muteber veya değildir, bunu adlî mah
keme takdir edemez, bilemez, takdir edemez. 

MUHİTTİN KILIÇ (Konya) — Adlî mah
keme karar verir. 

KÂMİL OOŞKUNOĞLU (Devamla) -— Adlî 
mahkeme bunun için hüküm veremez ve venniç
mektedir. Yargıtaym müteaddit içtihad'an bu 
merkezdedir. Ve der ki; Yargıtay kararları 
aynı •mahiyettedir, mahkeme kararları aynı 
mahiyettedir. Evvelâ siz ihtilâfınızı hallediniz. 
Efendim, böyle bir hüküm olmadan taraflar hal-
letmeya gidemez mi? Gidemez arkadaşlar. Ar
kadaşlar gidemez, hak zayi olur. Niçin gidemez? 
Müddet ortaya çıkacak. Efendim, dâva için 9° 
günlük müddet geçti, kimin hakkında dav; 
açacaksınız; bunlar çıkmaza giriyor bu şekil U 
Çıkmaza girmemesi için ve zaten bu fıkranın 

mahzuru yok, çıkmaza girmemesi için, mahkeme 
karar veriyor; diyor ki, siz gidin şu teffiz ka
rarlarını, ayrı ayrı verilmiş olan şu teffiz ka
rarlarını idari dâva yoliyle halledin. Dâva sü
rüncemede kalacak. Efendim dâva tarafların 
halklarına ımütaa,TiT;t'r. Sürüncemede kalacak
sa adamı ya dâvasından vazgeçer veyahut da 
mahkeme kesin mehil verir. Zaten Hukuk Usu
lü Muhakemeleri kanunlarımızda kesin hüküm
ler de vardır. Der ki: Şu kadar müddet zarfın
da Danıştay'a müracaat etmek hakkındır, Da
ıııştaya müracaat ettim efendim Danıştay'dan 
karar alamadım. Ve Damştaydan zorla karar 
alacak değildir taraflar. Bu dâvayı uzat
mamak taraflarını telimde değildir. Danışta-
ya müracaat edecektir. Danıştay kararını vere
cek. Şu teffiz, muamelesi İskân Kanununun 2510 
sayılı Kanunun, 36G6 sayılı Kanunun bunlar 
İskân kanun1 arının numaralarıdır. Şu kanu
nun şu hükmüne uygundur veya değildir. Bu 
ihtilâfı halledecek. Kalanın teffizi doğrudur 
falanın teffizi doğru değildir, diyecek. Ondan 
sonra gelecekler mahkemeye ve dâva mahkeme
de neticeye bağlanacak. Binaenaleyh, böy^ 
bir hükme hakikaten lüzum ve zaruret var. Bu
günkü tatbikat ta böyle.. 

MNIIİTTİ'N KILIÇ (Konya) — Döviz dâ
vası nasıl olacaktır.? 

BAŞKAN —. Karşılıklı konuşmayın. 
KÂMİL COŞKUNOĞLU (Devamla) — Şim

di efendim, bendeniz arz ediyorum, bunları. 
Onu da, döviz dâvasını da sayın arkadaşınr.z 
izah eder. Döviz dâvasında da aynı şeydir. 
Muhtelif kararlar olur. Kararların iptali veya 
her hangi birisinin kabul veya ademi kabulü hak
kında Danışiaydan karar alır. Şimdi bu tarafla
rın hakkıdır, neticenin selâmeti ve usulü için za
ruridir. Bu hükümden zarar ne. Millet Meclisinin 
kabul etmiş olduğu metin kalsaydı, belki bir zarar 
mülâhaza edilirdi. Çünkü orada mahkeme kararı 
kayıt ve şartı yoktur, halbuki burada mahkeme 
kararı kaydı şartı vardır. 

Mahkeme lüzum görecek ve mahkemenin lüzu
muna binaen iki idari karar arasındaki muteberi-
yet, ademi muteberiyet halledilecek. Mahkeme 
eğer derse ki, Yüsek Heyetiniz prensibi değişti
rir de, mahkeme bu kararların hangisi muteber
dir, hangisi değildir diye, halletsin, buna karar 
verirse. E., o zaman idari yargı sisteminin pren-
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«iplerini değiştirmiş oluruz. Mahkeme kararma 
muallâk bulunduğu için hiçbir zararı yok ve ver
diğim misal de vâkıdır. Bugün tatbikatta da bu 
şekilde cereyan etmektedir. Tatbikatın bu şekliy
le; kalmasmdaki mahzurları da arz ettim. Dâva 
müddeti bakımından mahzurları vardır. Hak zi
yama sebebiyet vermektedir ve verecektir. Bu iti
barla «E» bendinin aynen kalmasını zaruri gö
rüyorum ve diğer hususlardaki mütalâamı da arz 
ettim; takdir Yüksek Heyetinizindir, saygılarım
la. 

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

daşlar, Sayın Hidayet Aydmer'in iki teklifi olu
yor. Birisi şahsi kusur dâvalarının da Danıştay-
da dâva konusu olabilmesi; ikincisi de istihdam 
edenlerin mesuliyeti meselesinde adlî mahkemele
rin salahiyetli olması. 

Şimdi şahsi kusur dâvalarında nazari olarak 
verdiği izahlara, misallere göre belki mülayim ge
lebilir. Ama asıl bunu Danıştay a verebilmek için 
Anayasanın fikrinin müsait olması lâzımdır. Ba
kınız 140 ncı madde ne diyor? 

(Danıştay, kanunların başka idari yargı mer
cilerine bırakmadığı konularda ilk derece ve genel 
olarak üst derece idare mahkemesidir. 

Danıştay, idari uyuşmazlıkları ve dâvaları gör
mek, ve çözümlemek, Bakanlar Kurulunca gönde
rilen kanun tasarıları hakkında...), şunu bunu 
yapmak. 

Şimdi Anayasanın bu mutlak emri karşısında 
zaten Danıştay Kanununun 1 nci maddesi de, 
«Danıştay Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile gö
revlendirilmiş yüksek idare mahkemesi, danışma 
ve inceleme merciidir.» Şimdi bu böyle olunca 
şahsın kendi iradesi ile husule gelen bir haksız
lığı diğer bir şalısın Danıştayda karşılıklı dâva 
mevzuu addetmesine bu iki hüküm mâni. Yalnız 
ben aynı zamanda Hidayet Aydmer arkadaşımın 
bir noktai nazarına da iştirak edemiyorum. Diyor 
ki, bir vali veya yüksek bir zat, bir profesör, bir 
sulh hâkiminin karşısına nasıl gidebilir? Gider, 
Reisicumhur da gider. Mahkemelerin karşısında, 
hâkimlerin karşısında şahsa izafe edilmiş vazife 
ve memuriyet unvanları hiçbir kıymet ifade et
mez. Günkü hâkimler millet namına hüküm ve
rir ve millet namına hüküm veren hâkimin huzu
runa da herkes, sıfat ve salâhiyetleri ne olursa 
olsun şerefle çıkar. Binaenaleyh bu meselede ar
kadaşımız tamamen haksızdır ve şahsın dâvasını 

Danıştaya mal etmiye de imkânı hukukî yoktuı'. 
İstihdam edenlerin mesuliyeti meselesinde ken

disiyle; beraberim. Şimdi, Borçlar Kanunu gayet 
sarihtir. İstihdam erdenlerin mesuliyetini, haksız 
fiil Ye\va başka sebeplerden dolayı ne suretle hal
ledileceğini tâyin ve tesbit etmiş. Şimdi araçları 
bırakırken, - diğer misalinde verdiği havagazı ze
hirlenmesinden açılacak bir tazminat dâvasında 
ve'ya başka bir şekilde - idare bir fiil, veya bir 
kusur işlemiş değildir. Onun istihdam ettiği kişi 
o işi yapmış. Ancak Borçlar Kanununa dayanarak 
zarar gören, istihdam edene gidebiliyor. Dikkat 
buyurursanız incelik buradan doğuyor. İdare yap
mamış ama idare daha ehliyetli adam, daha eh
liyetli bir şoför, daha ehliyetli bir teknisyen bu
lamadığı için, Borçlar Kanunu idareyi mesul tu
tuyor, yani İstihdam edeni. Burada istihdam eden 
ister Devlet olsun, ister bir şirket olsun, kim olur
sa olsun, ister bir şahıs olsun. Benim bir otomo
bilim var, şoförüm var, gitmiş bir kaza işlemiş. 
Kazayı ben işlememişim. Ama kazayı işliyeni is
tihdam eden ben olduğum için, Borçlar Kanunu
nun vatandaşa tanıdığı hakka göre adlî mahkeme
ye; beni sevk ediyor. Şu halde anası, yani temeli 
borçlar hukukuna dayanıyor. Temeli borçlar hu
kukuna dayandığına göre, bunun idari bir uyuş
mazlık halinde çözümlenmesi veya idari bir fiil 
ve eylem kabul edilerek, Danıştay'da dâva mev
zuu yapılması yeni Anayasanın asıl esprisiyle 
bağdaşamaz. Bu itibarla «araçlar hariç» fıkra
sını başka bir şekilde formüle etmek lâzımdır 
ki, bu a.rzettiğim istihdam edenlerin mesuliye
tine girecek kısımlar adlî mahkemelerin salâhi
yetine girebilsin. 

(E) fıkrasına gelince : 
Bundan benim anladığım şu; böyle ilâmların, 

Temyiz Mahkemesinin ilâmı, şunun bunun bir 
ihtilâfı gibi gelmiyor bana. idari bir kararın mâ
na ve mefhumunun tesbiti meselesidir. Bu dâ
va mevzuu dâvanın esasına müessir olacak bir 
karakter izhar etmiyor. Yeni bir hudut ihtilâfı 
hakkında Danıştay'dan bir karar almış bir va~ 
dandaş. Bu kararın infaz veya ademi infazı sı
rasında hukuk mahkemesine dâva intikal etmiş, 
taraflar bu Danıştay'dan çıkan hudut ihtilâfı
ma halline4 dair kararın mâna ve şümulünün de 
eğer müphem ise, eğer müphem değilse hâkim za
ten kararını verecektir, eğer bir müphemiyet var
sa bu kararı veren idari merciin kararının mâna 
ve mefhumunun aşağı-vukarı tefsiri mahivetinde 
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gibi geliyor. Zaten tefsir gibi olması lâzım 'ki, ma
kable de şümulü düşünülebilsin. Bunun şahsen 
vatandaşa fayda it emin ettiği kanaatindeyim. 
Damştaym işini çoğaltır, ve mahkemelerin de bi
raz gecikmesine gerçi sebebiyet verir ama esas iti-
Ibariyâe 'faydalı' ve ve yeni hükümdür. Bizim mev
zuatımıza yeni giriyor. Bizim hiçbir kanunumuz 
da buna ait bir hüküm yoktur. Faydalı olan bir işi 
de, bütün dâvalar için düşünmek mümkün de
ğildir. Bunlar kendine has, nevi şahsına mün
hasır bir dâva olacak. Kim bilir bâzı döviz ka
rarnamelerin mâna ve şümulü nasıldı L-'? Bu, hu
dut ihtilâflarında yani, ,muayyen meselelere in
hisar edeceği için Heyeti Oelile takdir hakkını kul
lanacaktır. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Buyurun Hükümet. 
DEVLET BAKANI NÜVİT YETKİN (Ma

latya) — Muhterem Başkan, kıymetli arkadaş
larım, bu mevzu komisyona iade edilmeden ev
vel de yüksek huzurunuzda ariz ve amik görülmüş 
tartışılmıştı. Yine aynı tartışmaları yüksek hu
zurunuza getirmiş bunuyoruz. Bu itibarla daha 
evvelce de aşağı - yukarı noktai nazarlar bertaf-
sil ifade edilmiş olduğu için huzurunuzu fazla 
işgal etmek istemiyorum. Sadece kısaca arzı ce
vap edeceğim. 

Komisyonun getirmiş olduğu yeni metin üze
rinde ileri sürülmüş olan noktai nazarlara: Ev
velâ müsaade buyurursanız bu (E) bendinden 
başlıyacağım. (E) bendi Damştaym, idari ta
sarrufların mahiyet ve şümulünü tâyin etmesi yo
lunda bir nevi tefsir dâvası ihdas ediyor. Bu bâ
zı arkadaşlarımız tarafından, zannediyorum ki, 
maddenin yazılış tarzı iltibasa mahal verdiği için, 
yanlış anlaşılmış. Devlet Şûrasının bir kararı
nın adlî kazada bir dâva zımnında mahiyet ve şü
mulü tereddüt doğurursa, onun mahiyet ve şümu
lünün tâyini için bir tefsir talebinin tekrar Da-
nıştaya gideceği gibi bir noktai nazardan hareket 
edilmektedir. Halbuki böyle değil maddenin ya
zılışı (E) fıkrasının yazılışı şöyledir : 

«Adalet mahkemelerinde bakılmakta olan bir 
dâvada bu dâva ile ilgili idari bir kararın...» İda
ri bir mahkeme kararının değil, «idari bir kara
rın mânası veya şümulünün tâyini hususunda çı
kacak uyuşmazlıkların halli için mahkeme kararı 
üzerine açılacak dâvalar» denilmiş. 

Demekki buradaki idari karaı idari bir işlem, 
idari bir eylem, idari bir tasarruf mânasında kul
lanılmış şayet (karar) kelimesi böyle yanlış bir 
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zehap uyandırıyorsa ve Heyeti (/mumiye bunda 
musir ise idari karar, idari işlem veya eylem diye 
de tebdil edilebilir, mahiyeti ve asıl maksadı de
ğişmiş olmaz müessesenin. İdari bir karardan 
muradım, idari bir yargı merciinin karan değil, 
idari bir tasarruf, idari bir karar olduğu husu
sunu anladığımız zaman zannediyorum ki, buna 
muhalif kalan arkadaşlarımın teraddütleri kısmen 
zail olacaktır. Bu müessese yine baştan ihdas 
edilmiş de değildir, kıymetli arkadaşlarım. Böy
le bir müessese, böyle bir tefsir müessesesi Damş
taym mevzuları içinde daha evvel mevcut idi. 
669 sayılı Kanun böyle bir müesseseyi meydana 
getirmiş idi, var idi. Daha sonra mütaakıp ka
nunlarda, Damştaym ondan sonra çıkan kanun
larında bu husus kaldırıldı. Ama tatbikatta gö
rülmektedir ki, gayet güzel bir misalini Kâmil 
Coşkunoğlu arkadaşımız ifade buyurdular, bu 
müesseseye ihtiyaç vardır. Şimdi birtakım idari 
tasarrufların mahiyet ve şümulünün, hatta o ida
rî tasarrufların bizatihi bünyesini ilgilendiren 
adlî davalarda mahkemeler evvelemirde bu idarî 
tasarrufun iptali için Danıştaya dâva açmak üze
re davacıya mehil vermektedir ve ancak o iptal 
edildikten sonra işin adlî kazanın şümulüne gir
mekte olan konu rüyet edilebilmektedir. Bina
enaleyh, o zaman da çok defa vatandaş Danıştaya 
iptal dâvası açmak için başvurduğunda da Danış
tay kanunlarının tasrih etmiş olduğu idari tas
arrufun tesisinden itibaren geçen müddetler 
geçmiş olduğu için o hakkı zıyaa uğramış bulu
nuyor ve zaman aşımı noktasından Danıştayca 
iptal dâvası reddediliyor mahkemeye geldiği za
manda idari tasarruf bir idari mahkemede iptal 
edilmedikçe dâva hakkı doğmıyacağı için beri 
taraf da hakkını alamaz hale gelmektedir. Şimdi. 
bunun böylece idari tasarrufun mahiyet ve şümu
lünü tâyine mahkeme lüzum görürse, bilhassa 
Kılıç arkadaşımı teinin etmek isterim ki, burada 
tarafların bir adlî kaza organı önünde bir adlî 
mahkeme önünde böyle bir usuli hükümden fay
dalanarak dâvayı iğlâk etmeye dâvayı talik etme
ye, dâvayı dejenere etmek suretiyle bir suiistimal
ine imkân vermemek için mahkemenin kararı 
maddede şart koşulmuştur. Madde demektedir ki 
şayet böyle bir idari kararın mahiyet ve şümulü
nün tâyinini mahkeme de uygun telâkki ederse 
o takdirde bundan istifade etmek istiyen tarafın 
Danıştayda bu mahiyet ve şümulün tâyinine im
kân verecek, bir tefsir dâvası açmasına imkân 
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bahşetsin, bir müddet versin. Şimdi misalin bir 
tanesini kıymetli arkadaşım Coşkunoğlu ifade 
buyurdular. Bunun gibi bâzı dâvalar vardır, 
arkadaşlarım. Emvali metruke dâvalarında ek
seriya emvali metrukenin hazineye intikalini tes-
bit eden, hukukî olarak intikal keyfiyetini doğu
ran vakıa, tapuya tescilinden evvel vazıyed 
muamelesidir. Hazine vazıyed etti mi emvali met
ruke kanunlarına göre o artık hazinenin malı 
olmuştur. Aynen ölenin nıirasiyle gayrimenku
lun veresesine tapudan tescil edilmesi intikal et
miş olması gibi. Şimdi bu vaziyed muamelesi bir 
idari dâvada konu oluyor. Adam geliyor diyor ki, 
benim malıma hazine haksız olarak el koymaktadır, 
müdahale etmektedir, men'ini istiyorum? şu bu 
vazıyed muamelesi var mıdır, yok mudur? Bunu 
adlî mahkeme tâyin edemez. Nitekim edemiyor. 
Şimdiye kadar cari olan evvelâ git Danıştaya 
vaziyed muamelesinin vâki olup olmadığını öğren 
ve bunu hattâ iptal ettir ondan sonra gel deniyor. 
Bunu tâyin için adlî mahkeme kendisi lüzum 
görürse bu dâvayı Danıştayda hallediniz derse bu 
imkânı neden açmayayım ve bundan ne mahzur 
doğar? Bendeniz bunu kavrayamıyorum. 

Sonra bir nokta daha gelir ki, zannadiyorum 
ki, madde daha evvel huzurunuza gelişinde de 
Sayın Kılıç arkadaşımız bu noktada bir tereddüt 
izhar buyurmuşlardı. Birtakım dâvanın asıl adlî 
mahkemede görülmekte olan dâvanın uzamasına 
sebebiyet verebilir bu. Bu uzama iki yönden ön
lenebilir kanaatindeyiz. Birincisi, böyle bir adlî 
dâvayı gören mahkeme, idari mahkemede bir idari 
tasarrufun mahiyet ve şümulünü tâyine lüzum 
gördüğü takdirde, serapa onu, ondan istifade 
edecek olan tarafa veya onu talebeden tarafa bir 
mühlet verecek. Dâva aç, idari dâvayı aç diye. 
Nihayet Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu 
içinde mahkeme bunu bir celse bekler ve bir celse 
sonra bu dâvayı açmadığı takdirde açtığını ispat 
edememişse çok kesin bir mehil verir ve ikinci 
defa da açmadığı takdirde dâva açmaktan fera
gat etmiş addererek dâvayı intacedebilir. Bina
enaleyh, orada böyle bir suiistimal veya böyle bir 
teehhür o noktasında vâfit değil. Kalıyor ikin
ci noktası. Dâva açılmıştır. Geldi dâva açtığını 
ispat etti. Danıgtaym filân dairesinde filân dos
ya numarasiyle dâva ikâme ettim dedi. Meselei 
müstehire hallinde, o dâvanın neticesini bekliye-
eektir mahkeme. Şimdi onun Danıştayda bu kabîl 
dâvaların süratle ikmâl edilmesi bir adlî dâvanın 

6.5 .1964 O : 1 
sürüncemede kalmasına meydan verilmemesi hu
susu hatıra gelebilir. Ve hattâ onun için de bir 
hüküm dahi konulması düşünülebilir. Ancak 
Danıştaym da kendi iç imkânlarını daraltacak, 
nevama onu daha süratli karar vermeye zoıiıya-
cak bir hüküm koymayı komisyon uygun telâkki 
etmedi. Ama Heyeti Aliyeniz eğer bunda fayda 
ve zaruret görüyorsa bu kabîl dâvalar Danıştay
da süratle halledilir gibi bir hüküm koymakta da 
bir mahzur olmıyabilir. 

Bu (E) fıkrası hakkındaki tereddütleri böyle
ce cevaplandıktan sonra şimdi de muhterem ar
kadaşım Hidayet Aydmcrin ileri sürdüğü iki tek
lif üzerinde arzı cevap etmek istiyorum. Sayın 
Aydmer arkadaşımızın noktai nazarında bir tür
lü, yani idari dâvaların mahiyeti bakımından, bir 
uzlaşma imkânı bulamadık. Sayın Gerger arka
daşımız da ifade buyurdular. Evvelemirde eli
mizdeki Anayasa üç türlü yüksek mahkeme kabul 
etmiş, hattâ üç türlü yargı kabul etmiş; adlî yar
gı, idari yargı, askerî yargı. Ve bunların üçünün 
ayrı ayrı mahiyetini, şümulünü ve hududunu 
Anayasa ile tâyin, tesbit ve tasrih etmiştir. Bun
ların birbirine tedahül etmesi, adlî mekanizmayı 
içinden çıkılmaz bir hale getirir, vazife tedahül -
leriyle. idari yargı konusunda Anayasamızın 
vaz'etmiş olduğu hüküm .yeni bir hüküm de değil. 
Hidayet Beyefendi. Öteden beri hukukun ana 
prensibi. İdari tasarruf idari işlem, eylem idari 
kazanın görevi içindedir. Şimdi Hidayet Beye
fendi, zatıâlinizin birtakım pratik yollarla vatan
daşlara birtakım kolaylıklar sağlaması iyi ni
yeti ve ümidi ile teklif buyurduğunuz noktai na
zar bu ayrılığı, bu kesin ayrılığı ortadan kaldıra
cak mahiyettedir. Yani bir haksız fiilden dolayı, 
bu haksız fiili Borçlar Kanunu şümulü içinde 
haksız fiilden bir zarar tevellüdettiği takdirde 
haksız fiili ifa eden aleyhine dâva açılması tabiî 
bir kaidedir, hukukun bir kaidesidir. Şayet bu 
haksız fiil Sayın Vasfi Gerger'in söylediği gibi 
bir idari vazifenin ifasından ve yani tâbiri mah
susu ile bir hizmetin ifasından tevcllüdctmiş bir 
hizmet kusuru halinde tecelli etmiş ise onun mu
hatabı nasıl, bir şoförü kullanan patronun, mü-
taahhidin, tüccarın o şoförün işlediği zarardan 
dolayı tazminat dâvasına, asıl onu istihdam etmiş 
olan patronundan, ticarethaneden, mütaahhidin-
den tüccarından alıyor iseniz aynı surette bir hiz
met kusurunun muhatabı da idare olacaktır. Baş
ka türlü bunun içinden çıkmaya imkân yoktur. 
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Bunun muhatabı idare olacaktır. Ve ancak o 
zaman bir idari dava mahiyetini alacaktır. Yrok. 
eğer, tamamen şahsi olan bir kusur ise tamamen 
haksız fiil içine girebilecek bir kusura mütevec
cih ise o zaman iş esasen idarenin değil, adlî mah
kemenin mevzuudur ve muhatabı o zaman o hak
sız fiili ika etmiş olan şahsın bizzat kendisidir. 
Şimdi, zatıâliniz, Hidayet Beyefendi noktai na
zarınız şuna müncer olur endişesındeyiz. Va
tandaş Ahmet şahsi kusurundan dolayı vatandaş 
Mehmet aleyhine Damştayda bir dâva ikame ede
cek. Danıştay şahısların yek diğeri .aleyhinde 
açacağı dâvanın muhatabı olamaz. Danıştay an
cak bir idareyi muhatap tutarak açılacak olan 
bir idari işlem ve eylemin muhatabı olur ve zaten 
Anayasamızın 1.14 ncü'maddesi idareyi ancak bu 
ahvalde zamin haline getirmiştir. 114 ncü madde 
diyor ki: «İdare kendi eylem ve işlemlerinden 
doğan zararı ödemkle yükümlüdür.» Kendi iş
lem ve eylemlerinden. Elbetteki idare kendi ey
lem ve işlemini bizzat şahsiyeti hükmü ye olarak 
değil, o şahsiyeti hükmiyeyi temsil etmekte olan 
birtakım fertlerle birtakım, sorumlularla ifa et
mektedir. Onların işlem ve eylemlerinden bir 
zarar doğmuşsa o takdirde muhatap idaredir ve 
dâva idari dâvadır. Onun dışında haksız fiil se
bebiyle o haksız fiile sebebiyet vermiş olan şahıs 
hakkında dâva ikame edelim; bunu bir idari dâva 
telâkki etmeye imkân yoktur. Bu bir haksız fiil
dir. Normal adlî mahkemesinin vazifesi içindedir, 
Ve bu muhterem arkadaşım, mevcut içtihat böy
le teessüs etmiş buyurdular, içtihat değil, kana
atimizce hukukun bir anapreıısibi bizim Anaya
samızın kabul etmiş olduğu idari, adlî kazanın 
birbirinden ayrımını tâyin eden Anayasa hükmü. 
Nasıl ki askerî yargıda yine bizim Anayasamıza 
göre ayrı bir konu. Şimdi bir asker kişi vazife
sinden münbais olan bir fiille suç tekevvün eder
se, vazfesinden münbais olarak bir suç tevekkün 
ederse bunu adlî kazanın huzuruna götü ivmiyor
sak garnizon içerisinde cereyan etmiş, asker kişi
lerin garnizon içersinde cereyan etmiş fiilleri 
volevki adlî kazanın şümulüne giren hâdiselerden 
olsa dahi askerî yargının şümulü içerisinde telâk
ki ediyor isek, şimdi bunu efendim, bundan za
rar görmüş olan vatandaş adlî mahkemeye gitsin 
ne çıkar nihayet öbür taraftaki de bir şahıstır, 
o da bir vatandaştır diyemiyor isek nasıl bununla 
hududu kesin olarak ayrılmış ise idari kaza ile, 
adlî kazanın hududunu böylece ayırmaya mecbu

ruz. Ve bunu ihlâl edecektir teklifinize bu iti
barla iltihak edemedik, komisyonda aynı kanaat
le iltihak edememiştir. 

Şimdi diğer başka bir nokta. Hidayet Beye
fendi başka bir şeyden de bahsettiler. Trafik ka
zaları öyle bir mahiyet arz ediyor ki, fiilî idare 
mi işlemiştir, şahsın kendi kusuru mudur? Ve 
bu çok da tekevvün ediyor, buna bir çare bula
lım. Bu hususta aşağı - yukarı uyuşmazlık 
mahkemesinin bir kısmını idari telâkki ediyor, bir 
kısmını adlî kaza telâkki ediyor. Yani bâzıları
nı hizmet kusuru, bâzılarını haksız fiil telâkki 
ediyor. Bu kadar dağınık bir hali ve hâdise çok
luğu da olduğu için Hidayet Beyin bir teklifini 
kabul ederek bunlar zaten o fiilden midir, bu 
fiilden midir pek belli olmadığı için bunların 
tamamını idari fiil dışında telâkki edelim diye 
fıkraya Hidayet Beyin arzusuna uygun, teklifi
ne uygun olarak şöyle bir şey getirmiş olduk. 
30 ncu maddenin (B) fıkrasındaki idari işlem ve 
eylemlerden dolayı hakları muhtel olanlar tara
fından açılacak tanı yargı dâvaları, yalnız bunlar
dan şunlar harici diyerek âmine araçlarının trafik 
fiillerinden meydana gelen zararların tazmini 
hakkındaki dâvalar hariç, diğer idari işlem ve 
eylemlerden dolayı hukuku muhtel olanların 
açacakları dâvalar diyerek trafik suçlarını bunun 
dışına çıkarmayı komisyon kabul etmiştir. Biz 
de buna iltihak etmiş bulunuyoruz. O kanaatte
yiz ki, muhterem arkadaşlarım, (E) fıkrasının bir 
tadile ihtiyacolmaksızm dahi gerek komisyon 
sözcüsünün buradaki beyanları ve gerek Hükü
met adına yaptığım bu açıklamayla.mahiyeti de 
belirmiş okluğu için maddenin aynen kabulünde 
fayda olacaktır, takdir Yüksek Heyetinizindir. 

MUAMMER OBUZ (Konya) — Bir sual 
sorabilir miyim? 

BAŞKAN— Buyurun. 
MUAMMER OBUZ (Konya) — Aydınlan

masını istediğim bir nokta vardır. Tefsir kararı
nı Danıştay verecektir. Peki, karar ne olacaktır! 
İdari bir mütalâa mı? Kazai bir mütalâa mı ola
caktır? Bu karar, bu mütalâa adlî kazayı ne de
recede tesir altında bıracacaktır? Bunun cevap
landırılmasını istirham ediyorum. 

DEVLET BAKANI NÜVÎT YETKlN (Ma
latya) — Şimdi efendim, bir idari tasarrufun şü
mul ve hududunun tâyini için açılacak olan dâ
va normal dâvalar gibi Damştayda yani Danış-
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taya acılan diğer idari dâvalar gibi derecattan 
geçerek kesinleşecek bir hüküm haline gelecektir 
ve o hüküm cihetteki bir kaziyeyi muhkeme halin
de mahkemeyi bağlıyacaktır. 

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

arkadaşlar, Özür dilerim tekrar rahatsız ediyorum 
sizi. Bendeniz şahsan Muhterem Coşkunoğlıı ar
kadaşımızın beyanını ve pek kıymetli Bakanımız 
Nüvit Yetkin Beyefendinin beyanına rağmen 
tam tatmin olmuş değilim. Evvelemirde arz ede
yi nıki Kâmil Coşkunoğlıı arkadaşımızla, Muhte
rem Bakan arasında tezat vardır. Muhterem Ba
kanın beyanı daha şümullüdür, idari fiil ve ta
sarruf diyorlar, daha şümullüdür. Muhteremi 
Coşkunoğlıı'nun beyanı idari bir karar da değil
dir. Onun bahsettiği iki karardır. Yani şöyle 
olacak böyle olacak bir (a) ya teft'iz edilecek, bir 
(b) ye teffiz edilecek. Evet, ondan sonra (a) ile 
(B) arasında bir ihtilâf çıkacak, o benimdir di
yecek, öteki benimdir diyecek. Bu dâvayı muh
terem arkadaşlar, burada bu kadar hukukçu 
var, adlî mahkeme halleder. Kime evvel teffiz 
edildi, kim evvelâ zilyed oldu. kim ne kadar zil-
yed oldu. Lütfen Esat Oağa'dan falandan rica 
ederim. Bu husustaki mütalâalarını bilhassa, ri
ca ederim. Burada adlî mahkeme iki idari kara
rın mânasını ve mahiyetini eğer tâyinden âciz 
ise bizim adlî işlerimizin pek kötü bir yolda ol
duğuna hükmetmek lâzımdır arkadaşlar. Ben 
şahsan Kâmil Coşkunoğlıı arkadaşımızın beyanı 
gibi bir dâvanın olacağına kaanii değilim. Fil fin 
daire böyle bir karar vermiş, yanlış vermiş. Ba
tıldır, yanlıştır. O hâkim ısrar edei1, HÖyk) eder, 
böyle eder, hukuk yolları ayrıdır. Hukuka tesir 
edecek şekilde idari bir mahkemenin idari bir 
kararın mânasını ve mahiyetini Şûrayı Devlet 
böyle dilediği gibi, kanunlar çerçevesinde diye
ceğiz ama, dilediği gibi bu bir idari karar, şuna 
şâmildir, buna şâmildir diyecek. Sonra muhte
rem arkadaşlar, en mühim olan burada hakkı 
müktesep işidir. Şimdi ben cevaben otomobil 
fonlarını muhterem arkadaşlarıma misal olarak 
göstereceğim. Ben diyeceğim ki, efendim şöyle 
olduğundan böyle olduğundan şu idari karara gö
re bu fonun benden alınmaması lâzım. Bu hu
susta bir karar var, bunun mânası, şümulü işte 
şöyle olduğundan, böyle gitiğinden, hâkim bey 
bu tavzihe muhtaçtır, di.yeceğim. Bu dâvayı 
açacağım Şûrayı Devlette. Şûrayı Devlet de di-
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yecek ki, bu fon alınmasın bir fert için yirmi bin 
liralık dâvadır bu. Ama daha evvel yüzlerce, 
binlerce adam o yırına bin liraları ödemiştir. On
lar ne olacaktır acaba. Hakkı mütesep, şümul 
nereye gidiyor bu. Ben şahsan anlıyamıyorum. 
Ama biraz vazıh bir şekilde muhterem bakanın 
izah ettiği gibi gelir de idari fiil ve tasarruf der 
ve Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununa göre 
meselâ delillerin ilk celsede ibrazı gibi bir şart 
her ne ise bir kayıt konur. Üçüncü bir kayıt ola
rak', muhterem Kâmil Coşkunoğlıı çok çabuk çı
kar, çok çabuk çıkar diyor, oturduğu yerden. 
Hangi dâva çabuk çıkmışta böyle bir kayıt, koy
madan çok çabuk çıkar, çok çabuk çıkar, diyor? 
50 bin dâva var arkadaşlar. Hüküm olmadan çok 
çabuk ç.ıkai. denebilir mi? Bin hükümsüz olabilir 
mi? 

KÂMİL OOŞKUNOĞLU (Uşak) — Ben 
böyle bir sey demedim. Ben konuşmadım otur
duğum yerden, zühul olmuş. 

MUHİTTİN KILIÇ (Devamla) —• Olamaz ta
biî. f-lğer bunları muhterem komisyon... 

KÂMİL COŞKITNOÖLU (Uşak) -~- Ben söy
lemedim efendim, başkası söyledi. 

MUHİTTİN KİLİÇ (Devamla) — Oturdu
ğum yerde işittiğimi söyledim Sayın Coşkunoğ
lıı. Belki ben yanlış anlamışınıdır. Olabilir bel
ki ben yanlış anlamışınıdır. 

BAŞKAN — Karşılıklı koııuşmıyahm lütfen. 
MUHİTTİN KILTO (Devamla) — Yani 

çabuk çıkar buyurduğunuzu zannediyorum. Ola
bilir belki yanlış anlamışınıdır. Çabuk çıkmaz 
hüküm olmadan. Bunu vazıh bir şekle getirirse 
bizde inanalım, iman edelim ve oy verelim. Ama, 
bu haliyle ben şahsan oy veremiyeeeğim, saygıla
rımla, arz ederim. 

BAŞKAN •— Sayın Aydıner. 
HİDAYET AYDINER (Cumhurbaşkanınca 

S. Ü.) — Muhterem arkadaşlar, Vasfi Uerger ar
kadaşımız bir mantık oyunu yaptılar. Der ki; 
vali, hâkim huzuruna çıkar, Reisicumhur bile 
çıkar. Ben vali mahkemeye çıkmasın demedim. 
Sulh hâkiminin huzuruna çıkamasın, daha büyük 
teminatı olan idari, en yüksek mercii olan Danış
tay in karşısına çıksın dedim. Ne için Danıştayın 
karşısına çıksın da sulh hâkiminin karşısına çık
masın? Çünkü Danıştay o valinin idari muame
le zmımında şahsi kusur edip etmediğini yani va
zife hududunu tecavüz edip, etmediğini Danış-
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tay ölçebilir, sulh hakimi bunu ölçecek tecrübe
ye ve ihtisasa mâlik değildir, dedim. Ooşkun-
oğlu arkadaşım ne endi.şe ediyor dediler. Şahsi 
kusuru Danıştay tesbit etsin. E, sulh hâkim ide 
karar versin, mahkeme de karar versin. Efendim 
Danıştaya sen tesbit hakkını vermiyorsun ki. Be
nim zaten talebim bu, istediğim bu. Şu şahsi 
kusur mu, hizmet kusuru mu bunu Danıştay hal
letsin diyorum. Benim ricam bu. Eğer bir hü
küm koyarsanız ki, şahsi kusur veya hizmet ku
surunu Danıştay evvelâ, tesbit eder, sonra taz
minata sulh mahkemesi bakar dersiniz, bir işin 
iki yerde çatallı görülmesi doğru değil ama, 
bir mantıki sil sile olabilir ama bugünkü haliyle 
Kâmil üoşkunoğlu arkadaşımızın ifade ettiği gibi 
Damştayca şahsi kusur mudur, hizmet kusuru 
mudur bunu kim tâyin etmeli? Danıştay tesbit 
etmeli çünkü onun ihtisası dahilindedir, onun 
liyakati dahilindedir, idari muameledir. Vazife
si hududunu tecavüz etmiş mi etmemiş mi bunu 
ancak Danıştay bilebilir, en yüksek mahkeme
dir. Vasfi Gerger arkadaşım. Lütfen Danısta-
yuı da bir mahkeme olduğunu bilsin. 

Diğer cihete geldik. Lütfen kabul buyurdu
lar, trafik kazalarına adliye mahkemeleri baksın 
ama havagazı zehirlenmesinden bir vatandaş ölür
se Danıştay baksın? Bunu işleten belediye olur, 
hususi teşebbüs olur. 

Lfcndim, Kadıköy havagazı şirketinde iken 
havagazı zehirlenmesinden dolayı adliye mahke
mesine diyor. Sonra bu şirket bedediyeye devre
dilmiş. Bunun sahibi belediyedir. Binaenaleyh, 
üç ay zarfında dâva açmadı mı dâva hakkın 
sakıttır. Şûrayı Devlete gideceksin. Ne münasebet 
efendim. Bu bir işletme muamelesidir, nefsi iş
letme mııamelesidir. Üter İstanbul Belediyesi 
olsun havagazını isleten, ister bir şirket olsun. 
isterse başka bir şahıs patron olsun. Binaen
aleyh, nefsi işletme, işletmeden -mütevellit ka
zalardan, belâlardan bunun neticei hukukiye-
shıi adliye mahkemeleri bakmalıdır. Çünkü 
Şûrayı Devletin bünyesi buna müsait değil
dir, keşfedemıez, şahit dinliyemez, ehlivukuf 
tâyin edemez imkânları yoktur. Zaten yüzbin-
leree dosyanın altında ezilmiş kalmıştır. Vere
ceği kararda hata âlûddur, 'onu da arz edeyim 
zatıâlinize. idare bundan mutazarrırdır. Çünkü 
tazminat hesabında, geçen gün hesabettim, me
selâ 30 senede elde edilen faydanın defaten ve-

— 375 — 

rilmesi takdirinde, resülmal üzerinden de tenzilât 
geıekiyor. Şimdiye kadar Şûrayı Devlet böyle bir 
karar vermemiştir. Binaenaleyh, lütfetsinler ele 
hiçolmazsa §u işletmelerden mütevellit tazmi
natı, teklifim veçhile, kabul etsinler. 

Öteki noktada musirim. Efendim diyorlar ki, 
idari kazada, şahıs hâsıl olmaz. Eski usulleri de 
böyleydi diyorlar. Halbuki eski hükümlerde 
madenlere ait ihtilâfları da, şahıslar arasımla 
olmasına rağmen, Danıştay hallederdi. Ben va
liyi şahsi olarak, şahsi bir tasarrufundan do
layı, hariçte bir adamı dövmesinden dolayı, ve
ya haksız bir fiilî ikasından dolayı Danıştaya 
sevk etmiyorum. Dikkat buyurulsun. Ben aslolan 
idari bir tasarrufun bâtıl olup olmadığını halle
decek olan Danıştayın, hizmet kusuru olup ol
madığını tâyin edecek olan Danıştayın fer'i bir 
muamele olmak üzere şahsını ilzam edip etmi-
yeeeğini Damştayca hallini derpiş ediyorum. 

Yoksa ben doğrudan doğruya sipo sivri bir 
şahsı Danıştaya sürükleyip getirmiyorum. Onun 
idari âmiri sıfatiyle yaptığı, idari tasarruftan 
dolayı, hizmet kusuru mudur, şahsi ıkusur mu
dur? Bunu elyak olarak halledecek Danıştay 
olduğu için ısrar ediyorum. Binaenaleyh, be
nim Danıştaya getirdiğim fer'i bir muameledir, 
aslı muamele değildir. Şahısların hasım olma
dığı hakkındaki noktainazar burada varit de
ğildir. 

BAŞKAN — - Kayın Coşkunoğlu. 
KÂMİL COŞKUNOĞLU (Uşak) Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Komisyon. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FARUK 

İŞIK (Van) — Efendim, huzurunuzu fazla iş
gal ctmiyeeeğim. Komisyonun noktainazarın-
esasen Sayın Kâmil Beyefendi ile Bakan Beye
fendi izah ettiler. Benim temas edeceğim nok
tada, belki Muhittin Bey tatmin olurlar, idari 
karar tâbirini, idari işlem tabiriyle ref ederek, 
zannederim ki. kendileri de mutmain olurlar. Ar
zu ederlerse 'bu şekilde tasrih edelim. Kendile
rini de tatmin etmiş oluruz., 

MUHİTTİN KILIÇ (Konya) — «Dâvalara 
süratle bakar» kaydı da. ilâve edilsin. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FARUK 
IŞIK (Devamla) — Mümkündür. Bu da ilâve 
edilebilir. 

BAŞKAN — Sayın Işık, Sayın Cağa bir su
al soracaklar. 
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ESAT ÇAĞA (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

—• (E) fıkrası hakkında verilen misâlde bende
niz şahsan tenevvür edemedim. Bir, iki misâl 
daha rica ediyorum. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FARUK 
IŞIK (Van) —• Efendim, hu ımisalleri Bakan 
Beyefendi lütfettiler, izah ettiler. Komisyonun 
görüşü de aynıdır. Ben bu vaziyette bir misal 
daha vermek imkânını bulamıyorum. 

ESAT ÇAĞA (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Sual sormaya fazla dayanamıyorsunuz. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FARUK 
IŞIK (Devamla) —• Dayanıyor konuşuyoruz. 
Bunu kürsüde şimdi izah etmek için hatırıma 
gelmiyor. 

ESAT ÇAĞA (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— İzah etmeye mecbursunuz. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FARUK 
IŞIK (Devamla) — Mecburiyet yoktur. 

BAŞKAN —• Buyurun Bakan. 
DEVLET BAKANI NÜVİT YETKİN (Ma

latya) —• Sayın Çağa'ya şu bakımdan arz etmek 
istiyorum, bu misaller bakımından, bendeniz de
min maruzatta (bulundum, teikrar böyle bir fık
rayı faydalı telâkki lorm-eye bizi ve Koımisyoaıu 
götüren misalleri zannederim benim vermem 
lâzım geldiği için Sayın Faruk Tşık ayrıca misal 
vermediler. Bir kaç misal daha arz edeyim. 

Efendim, demin arz etmiştim ; bu emvali ımet-
rulkede vaziyed ıiııuaımel'esi ekseriya idari bir yar
gı merciinin tefsiri ile tâyin edilecek konular 
olması itibariyle bir meselei müstehire halin 
de adlî mahkemelerde, ya da idari mahkemede 
bunun ipta1! için dâva açmak üzere mehil veril
mekte veya. eğer bu müddet geçmiş ve dâva 
açılmamış ise bu yüzden vatandaşlar mağdur 
olabilmektedirler. Bundan ba ika menafii umu
miye kararları veriliyor. Bir istimlâke tekad-
düm eden menafii umumiye kararlan, yüksek 
malûmlarıdır ki, ancak menafii umumiye vardı, 
yoktu, meselesi, Danıştaym bir idari kararı i1 e 
halledilebilecek konulardır. Ondan sonra istim
lâk muamelesinden doğan bedel dâvalarında 
bâzı ahvalde menafii umumiye kararını şümu
lünün tâyini sadece hudutlarla verilmişse mik
tar ıbakımmdan, miktarla verilmişse hudutla
rın tâyini bakımından çıkacak bir ihtilâf mena
fii umumiye kararına taallûk etmesi sebebiyle 
bir idari dâvanın konusu telâkki edilebilir. 

Güçmenler mevzuunda, göçmenlere yapılan tef-
fiz muamelelerinde - demin Kâmil Coşkuııoğlu 
arkadaşım da temas 'buyurdular - göçmenlere 
yapılan teffizler konusunda bu teffizin bir aile 
ve fertlerine, fertlerinden hangi'erine şümulü
nün bulunduğu hususu bir adlî mahkemede dâ
va konusu olduğu zaman idari bir karar olmak 
itibariyle, idari yargı merciinin tâyin ve tesbi-
tine ihtiyaç hâsıl olmaktadır. 13u gibi fayda
ları mütalâa etmekteyiz. Takdir heyetinizindir. 
Yani mutlaka böyle bir şey, ilk defa gelmiş ıbir 
müessese, yeni çıkarılmış bir ahkâm değildir. 
Demin de arz ettim. Evvelce vardı bu, müessese 
olarak. 669 sayılı Kanunla Danıştaym konuları 
içinde mevcut idi bu. Bugün de faydasını mütalâa 
ederek getirmiş bulunuyoruz. Takdir Yüksek 
Heyetinizindir. 

ÂMİL ARTUS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
—• Bir sual. Bu açılacak dâva bizim bildiğimiz 
dâvalardan hangisidir, idari dâvalardan hangi
sine temas ediyor. İptal dâvası mı, kazai dâva 
mı? 

DEVLET BAKANI NÜVİT YETKİN (Ma
latya) — Nevi şahsına münhasır, bir tefsir dâ
vası olacak Âmil Beyefendi. Tefsir yani idari 
işlemin şümulünün tâyin ve tesbiti talebi ile 
açılacak ve kesinleşmiş bir ilâm halinde adlî 
karayı da bağlıyacak. 

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

— İdari kaideyi vaz'etmek salâhiyeti var, 'tali
matname, nizamname yapılır. Şimdi bunun mâ
nası ve şümulünün de bunu tatbik eden adlî 
mahkeme tereddüdetttiği zaman Şûradan mı 
soracak? 

DEVLKT BAKANI NÜVİT YETKİN (Ma
latya) —• Şimdi Esat Beyefendi, nizamnameler 
vo talimatnameler hakkında da bu kanun iptal 
dâvası açmak hakkını vatandaşa bahşediyor. 
Hattâ bu nizamname, yanli tanzimi mahiyet t c'kfi 
tasarrufla]' hakkında o tasarrufun ihdasından 
İtibaren her hangi bir alâkalı, kanuni süre için
de, 90 günlük süre içerisinde, dâva açabileceği 
gibi, ayrıca onun, o tanzimi tasarrufun kendisi
ne bizzat tatbiki halinde sübjektif olarak hem 
kendisine yapılan bu tasarruf sebebiyle yeni 
baştan tanzimli tasarrufun iptalini ve hem de bu 

' tasarrufu iptal ettirmeksizin o tasarrufun hu
dut ve şümulünün kendisine haksız surette tat-
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bık edildiği yolunda dâva ikame edebiliyor, Ya
ni her üç suretle dâva ikame etmek hakkı mevcut
tur.Şimdi adlî bir ihtilâfta mahkeme bir nizam
namenin hükümlerinin hudut ve şümulünü tâ
yin bakımından bizzat kendisinin temldüdd-
miş olmasını ifade buyurdunuz. Yani ihtilâfı 
çözmekte olan hâkim kendisi mi tereddüdedi-
yor buyurdunuz. 

ESAT ÇAĞA (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Efendim, buna muhtelif mâna veriyorlar. Hâ
kimin birisi diyor ki : Efendim Şûradan bunun 
mânasını tefsir ettirin. Şûraya giriyor mu bu? 

DEVLET BAKANI NÜVİT YETKİN (De
vamla) — Şûraya gireceğini hiç zannetmiyorum. 
Hay il*. 

ESAT ÇAĞA (Cumhurbaşkanınca S. U.) — 
Yalnız bu anlaşılmalıdır. 

DEVLET BAKANI NÜVİT YETKİN (De
vamla) — Ben bu kadar şümullü olacağını bil-
miyorum ve giremiyeceği kanaatindeyim. Ama 
içtihatlar ve tatbikatlar ne şekle girecek bilmi
yorum Esat Beyefendi. 

ESAT CAĞA (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Adlî mahkeme Yüce Meclisin çıkardığı kanun
ları: kendisi tefsir eder. Her türlü şekilde tat
bik eder, anlar. Buna kimse bir şey demez. Fa
kat bir talimatnamenin mânasını anlamak için 
Şûradan... , 

DEVLET BAKANI NÜVİT YETKİN (Ma
latya) — Olmaz efendim, tabiî kendisinin tesbit 
etmesi lâzım. 

ESAT ÇAĞA (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Bu nokta tavazzuh etsin anlıyalım. 

BAŞKAN — Komisyon, kendi teklifinde de
ğişiklik yapıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FARUK 
IŞIK (Van) — Evet efendim, 

BAŞKAN —• Efendim, komisyonun yapmış 
olduğu değişikliği tekrar okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Danıştay kanun tasarı

sının (E) «bendindeki «Kararın» tabirinin, «iş
lemin» olarak değiştirilmesini ve fıkranın so
nuna, «Danıştayda bu dâvalar ivedilikle görü
şülür» cümlesinin ilâve edilmesini saygı ile arz 
ederim. 

Geçici Komisyon Başkanı 
Van 

Faruk Işık 
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BAŞKAN --- Komisyon bunun (F;) bendine 

ilâvesini kabul ediyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FARUK 

İŞIK (Van) — Ediyoruz. 

BAŞKAN — Efendim, komisyonun ıbu de
ğişikliği üzerine önerge sahipleri tekrar öner
gelerinde ısrar ediyorlar mı! 

MUHİTTİN KİLİÇ (Konya) - - Ben geri alı
yorum. 

MUAMMER OBUZ (Konya) — Bendeniz 
bu fıkranın kaldırılması hakkındaki beyefen
dinin geri aldığı önergesini benimsiyorum. 

BAŞKAN - - O halde önergeleri sırasiyie 
okutuyh'um. 

(Hidayet Aydmer'in önergesi tekrar okun
du) 

BAŞKAN — Arkadaşımızın ikinci önerge
sini okuyoruz. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İdare adına tasarrufta bulunanların bu ta

sarrufları her hangi bir garaz ve kasıt veya ku
sura müstenidolabilir. Bu takdirde şimdiye 
kadar yapılmakta olan tatbikatta o kasıt veya 
kusura müstenit muamelenin iptali Danıştay
da dâva edilerek iptaline karar alındıktan sonra 
kusur sahibi aleyhine adalet mahkemelerinde 
tazminat dâvası açılmaktadır. Halbuki bir 
muameleden dolayı iptalin idare kaza merciinde, 
tazminatın ise adalet mahkemesinde dâva açıl
mak suretiyle iki ayrı ayrı kaza mercii erini meş
gul etmesi hukuk esaslarına aykırı olduğu gibi 
zaten iptal dâvası ile işe el koyan Danışta-
ym bu iptalin sebebi şahsi kusurun mevcudi
yetinden dolayı mı, yoksa hizmet kusurundan 
dolayı mı! Hâsıl olduğunu liyakat ve ihtisasla 
en iyi halledecek mahkeme. Danıştaydır. Çün
kü o idari muamelelerin cereyan tarzını ve 
idare adına tasarrufta bulunan memurların me
muriyet hududunu tecavüz edip etmediğini en 
iyi takdir edecek bir mevki ve ihtisasa sahip
tir. Bu sebeple iptale mâruz tasarrufu yapan 
memurların bu tasarrufları ikeııdi kasıt veya ku
surlarından doğmuş ise bunun tazminatının da, 
iptaline karar veren Danıştayea çözümlenme
si çok daha doğru olur ve bir iş iki ayrı iş ya
pılıp çatallaşması önlendiği gibi idari kaza mer
cii ile adlî kaza mercii arasında çıkabilecek uyuş
mazlık da bertaraf edilmiş olur. Ancak şahsi ku-
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s ur sebebiyle tasarrufta bulunanların şahısla
rı aleyhindeki bu tazminat dâvasının zaman
aşımının genel hükümlere tabi olması lâzım
dır. Bu gayeleri temin için 30 nen maddenin (B) 
bendinin sonuna aşağıdaki ibarelerin eklenme
sini arz ve teklif ederim. 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Hidayet Aydmer 

(İle idare adına tasarrufta bulunanların ka
sıt veya kusurlarından zarara uğrıyanlarm on
ların şahısları aleyhindeki tazminat dâvaları 
(Genel zamanaşımına tabi olarak) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Âmme araçlarının trafik kazaları ve âmme 

işletmelerinin haksız fiil niteliğindeki hareket
leri yüzünden meydana gelen zararları tazmi
ni hangi kaza merciine aidolduğu birçok ihti
lâfların bâdii olmuştur. O derece ki, uyuşmazlık 
mahkemesi ve mesele hakkında yüzlerce karar 
vermek mecburiyetinde kalmıştır ve kalmakta-
f ir, Bundan ise vatandaşlar mutazarrır olmak
tadır ki, Danıştayda bakılacak dâvaların za
manaşımı 90 gün olduğu halde adalet mahke
melerinde bakılacak dâvaların ila haksız fiille
rin müruruzamanı en az bir senedir. Havaga-
zmı işleten belediye olursa o havagazmm sebeb-
olduğu zehirlenmeden doğan zarar Danıştay
da 8 ay içinde açılmazsa zamanaşımına uğrıya-
caktır. Temyiz tevhidi içtihat heyeti, verdiği 
bir karar ile âmme işletmelerinin sebebolduğu 
zararların tazminine adalet mahkemelerinin 
bakamayıp Danıştaym bakması lâzımgeldiğine 
karar vermiştir. 

Düpedüz haksız fiil niteliğindeki bu çeşit 
fiillerin tazminatının Danıştayca çözümlenme
si asla uygun değildir. Bu gibi haksız fiillerin 
neden doğduğu ve tarafların ne derecelerinde 
melerinde bakılacak dâvaların da haksız fiille-
ve keşiflerin yapılması ile meydana çıkarabilir. 
Tazminat hesabının yapılması ve bunu resülmale 
kalbedilmesi uzun hesapları icabettirir. Bu 
gibi teferruatı yapmaya Danıştaym bünyesi 
müsait değildir, bahusus işe Danıştaym bak
masını kabul ederek bu çeşit haksız fiillerden 
zarar görenler henüz hastaneden çıkmadan 
dâva haklarının zamanaşımına uğratılması hak
sızdır. Bütün bu haksızlıkları ortadan kaldır
mak için bu çeşit fiillerden doğan tazminat 
dâvalarına Danıştaym bakmayıp binnetice ada-
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let mahkemesinin bakmasını sağlamak için 
<*J0 ucu maddenin sonuna aşağıdaki fıkranın 
eklenmesini arz ve teklif ederim. 

Cumhurbaşkanınca S. ü . 
Hidayet Aydıner 

Kanunda aksine açık hüküm konmuş olma
dıkça âmme araçlarının trafik ve âmme işletme
lerinin haksız fiil niteliğindeki fiilleri yüzün
den meydana gelen zararların tazmini hakkın
da dâvalar Danıştaym görevi dışındadır. 

BAŞKAN — Sayın Muammer Aksoy'ım be
nimsediği Önergeyi okuyoruz. 

Senato Başkanlığına 
30 ucu maddenin( E) bendinin şifahen izah 

ettiğim sebeplerle madde metninden çıkarılması
nı arz ve teklif ederim. 

• Konya 
Muammer Obuz 

BAŞKAN — Şimdi, önergeleri teker teker 
okutup oylarınıza arz edeceğim. 

(Muammer Obuz'un önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılmı

yorlar. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden

ler... Etmiyenler... önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergelerin de yalnız son kısımlarını 

okutup oylarınıza arz edeceğim. 
(Hidayet Aydıner'in 30 ncu madde hakkında 

birinci Önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu?.. 
KOMİSYON BAŞKANI FARUK IŞIK 

(Van) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu?.. 
DEVLET BAKANI NtîVİT YETKİN (Ma

latya) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilme
miştir efendim. 

(Hidayet Aydınerin 30 ncu madde hakkında
ki ikinci önergesinin son kısmı tekrar okundu.) 

DEVLET BAKANI NÜVÎT YETKÎN (Ma
latya) — Efendim zaten komisyon değiştirgesi 
ile maddenin metni aynı oldu? Komisyonun 
değişiklik olarak huzurunuza getirdiği metinde 
Hidayet Beyin teklifinin bir parçası vardır. 

BAŞKAN — Geri alıyor musunuz Sayın Ay
dmer? 
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HİDAYET AYDINER (Cumhurbaşkanınca 

S. Ü.) — Almıyorum efendim. Günkü yansıra 
kabul etmişler, yarısını kabul etmemişler. 

BALKAN — Komisyon iştirak ediyor mu? 
KOMİSYON BAŞKANI FARUK TŞ1K 

(Van) — Hayır efendim. 
BAŞKAN —Hükümet... 
DEVLET BAKANI NÜVİT YETKİN (Ma

latya) — Hayır efendim. 
BAŞKAN — Efendim önergeyi oylarınıza, su

nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Efendim Önerge kabul edilmiştir. 

HİDAYET AY DİNER (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — Encümen geri alsın o halde efendim. 

BAŞKAN — Encümen bunu aynen ilâve et
miştir. Maddeyi bu değişiklikle oylarınıza arz edi
yorum. («E» bendi var, sesleri.) Komisyonun bu 
değişikliğe ait önergesini tekrar okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Danıştay kanun tasarısı-

nın «E» bendindeki «kararın» tâbirinin «işlemin» 
olarak değiştirilmesini ve fıkranın sonuna «Danış-
tayda bu dâvalar ivedilikle görüşülür.» cümlesi
nin ilâve edilmesini saygı ile arz ederim. 

Geçici Komisyon Başkanı 
Van 

Faruk Tşık 

BAŞKAN — Maddenin, Komisyonun bu şekil
deki değişikliği ile Sayın Aydıner'in teklifi muci
bince aldığı son şeklini okuyoruz. 

A) İdari uyuşmazlıklar ve dâvalar 
1. tik derece mahkemesi olarak Danıştayda görü

lecek dâvalar 
MADDE 30. — Kanunlarda ayrı bir idari yar

gı mercii gösterilmemiş olan aşağıda yazılı idari 
uyuşmazlıklar ve dâvalar doğrudan doğruya ve 
kesin olarak Danıştayda çözümlenir; 

A) idari işlemler hakkında yetki, şekil, se
bep, konu ve maksat yönlerinden biri ile kanuna 
aykırı olduklarından dolayı iptalleri için menfaat
leri ihlâl edilenler tarafından açılacak dâvalar; 

B) İdari eylem ve işlemlerden dolayı hakları 
muhtel olanlar tarafından açılacak tanı yargı dâ
vaları ; 

C) Genel hizmetlerden birinin yürütülmesi 
için akdedilen idari mukavelelerden dolayı taraf
lar arasında çıkan uyuşmazlıklara ilişkin dâva
lar; 
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D) idari yargı yetkisini haiz merciler arasın

daki görev ve yetki uyuşmazlıkları; 
E) Adalet mahkemelerinde bakılmakta olan 

bir dâvada bu dâva ile ilgili idari bir kararın mâ
nası veya şümulünün tâyini hususunda çıkacak 
uyuşmazlıkların halli için mahkeme kararı üzerine 
açılacak dâvalar. 

BAŞKAN — Maddeyi İni son şekliyle oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. Açık oya sunulacaktır. 

Komisyondan gelen 31 nci maddeyi okuyoruz. 

Yüce Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Danıştay kanunu tasarısı

nın 31 nci maddesinin Genel Kuruldaki görüşme
lerin ışığı altında yeniden incelenerek aşağıda ya
zılı olduğu şekilde değiştirilmesi komisyonumuzca 
uygun görülmüştür. Saygıyla arz olunur. 

Geçici Komisyon Başkanı 
Van 

Faruk Işık 

2. Temyiz dâvaları 
MADDE 31. — idari yargı mercilerindeıı 

özel kanunlarına göre kesin olarak verilmiş olan 
ve üst idari yargı mercii bulunmıyan yargı karar
ları dâva daireleri ile Dâva Daireleri Kurulunda 
temyiz yolu ile kesin olarak görülür. 

BAŞKAN — Söz istiyenü Yok. Komisyonun 
bu değişikliğiyle birlikte 31 nci maddeyi oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. Açık oylarınıza sunulacaktır. 

Efendim, Komisyon, bu 31 nci madde ile 67 
ve 68 nci maddeleri ilgili bulmaktadır. Şimdi bu 
maddeleri mi görüşelim, yoksa sırası gelince mi 
görüşelim?. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FARUK 
IŞIK (Van) — Sırayı takibedelim efendim. 

BAŞKAN — Efendim Komisyon, 44 ncü mad
denin aynen kabul edilmesini istemektedir. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FARUK 
İŞIK (Van) — Efendim geçen günkü müzakere
lerde (E) fıkrasının çıkarılmasına karar veril
mişti. (E) fıkrası çıkınca geri kalan harflerin de 
değiştirilmesi gerekmektedir. 

BAŞKAN — Lütfen buradan izah eder misi
niz? 

KOMİSYON BAŞKANİ FARUK IŞIK 
(Van) —- Efendim 44 ncü maddenin (E) fıkrası 
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hakkında gecen celsede mâruzâta bulunmuştum. 
Heyeti Aliyeııiz takririmize iltifat ettiğinden (E) 
fıkrasının tamamen çıkarılmasını zaten kabul et
miştir. Sonra «B» fıkrasında Bakanlar Kurulu 
kararlarına karşı açılan dâvaları da «Başbakanlık 
aleyhine dâva açılır.» şeklinde bir hüküm kondu. 
Bunlar nazarı itibara alınmak suretiyle madde ko
misyona gelmişti, komisyonda tetkik edildi ve «B» 
fıkrasının tadiline lüzum görülmedi. Bu itibarla 
önerge nazarı itibara alınmamıştır. Binaenaleyh 
44 neü maddenin (E) fıkrası haricolarak tabiî on
dan sonra gelen fıkraların da harfleri ona göre 
değiştirilmek suretiyle kabul edilmesini istirham 
ederiz. Teşekkür ederim. 

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

arkadaşlarım, geçen celseden hatırlarsınız, bu 
«B» fıkrası için «Bakanlar Kurulu kararlarına 
karşı açılacak.dâvalar», Başbakan aleyhine açıla
cak dâvalar» diye tavzilıan bir hüküm getirmek 
için bir takrir vermiştim. Muhterem Senato da ka
bul etmişti. Şimdi sayın Komisyon bu fikrinde 
direniyor. Biz diyoruz ki; tatbikatta müşkülât 
doğurur. Oy I e kararlar olabilir ki, acaba hangi 
Vekâletten geldi, kim yaptı, kim teklif ettir Ba
kanlar Kurulunda bunlar bilinemez. Tlattâ pek 
çok ahvalde Bakanlar Kurulu toplantısı aleni de
ğil ki, şu Bakan şunu teklif etti, bu Bakan bunu 
teklif etti diye vatandaş bilsin, bu hak ile ilgili 
olan bilsin. Ama «Başbakan aleyhine» dersek bu 
mahzuru Önlenir. Başbakanlıkta dâvalar toplanır. 
Muhterem Nüvit Yetkin Bey arkadaşımız diyor
lar ki, o zaman Başbakanlıkta işler toplandığı için 
bütün dairelerin hulkuk işleri Başbakanlıkta»-.top
lanmış olur. Bu ise Başbakanlığa bir külfet olur. 
Biz bu kanaatte değiliz. Söyle ki: Devlet bir kül
dür. Hükümet bir küldür. Başbakan aleyhine ben 
bir dâva açarını. Başbakana hangi bakanlıktan 
geldiğini, vatandaş gibi değil, kendisi isin içinde 
olduğu için bilir. Dâhiliye Vekâletinden geldiy
se verir vekâletini Dâhiliye Vekâleti Hukuk Mü
şavirine zaten Devletin avukatıdır, işi de odur, 
gücü de olur-. Başbakan namına gelir karşımızda 
bulunur müdafaasını yapar, kararı alır gider. 
Vatandaşlara külfet olur diye biz tavzilıan bu (B) 
fıkrasın1, Başbakanlık aleyhine açılacak dâvalar 
.şeklinde tavzihini arz ediyor ve tekrar bir takrir 
veriyorum, iltifatınızı rica ederim. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet. 
DEVLET BAKANT NÜVİT YETKİN (Ma

latya) — Efendim geçen celsede bu konuda mâ
ruzâtta, bulunmuştum. Evvelemirde bir madde
nin hedefi yönünden kanaatimce Sayın Muhittin 
Kılıç arkadaşımızın teklifinin yeri burası değil
dir. Oünkü bu madde 44 ncii madde, (Dâva Dai
releri Kurulunun görevleri) ni tâyin etmektedir. 
Hangi nevi dâvalar Dâva Daireleri Oenel Kuru
luna gelecektir, onu tadâd et inektedir. Tüzüklerin 
iptali oraya gelecektir, Bakanlar Kurulu kararla
rının iptali oraya gelecek. Yüksek Hâkimler 
Kurulu kararları buraya gelecektir ve aşağıya 
doğru sıralanıyor. Şimdi burada Bakanlar Ku
rulu Kararı aleyhine onun iptali için açılacak 
dâvaların mercii tâyin ederken yani, Danıştay 
içerisinde hangi dairenin bunu göreceğini tâyin 
eden hükmü koyarken bunların Başbakan aley
hine açılacağı diye bir fıkranın buraya eklen
mesinin kanaatimizce yeri olmadığını sanına k-
tayiz. Ayrıca zaten Danıştay Kanununda açı
lacak dâvaların muhatabının kini olacağı, hangi 
nevi dâvalarda kimlerin muhatap tutulacağı 
yolunda bu kanunda başka 'bir hüküm de mev
cut değil ki, bunlar için hususi bir merci tâyin 
etmiş olalım. Bakanlar Kurulu kararları, ba
kanlardan bir tanesinin görevi içerisine giren 
bir meseleye müteallik olacaktır ve bakanlardan 
bir tanesi tarafından veya. iki tanesi tarafından 
t(klif edilecektir. Bunlar Bakanlar Kurulu 
Kararının başında da filân, bakanlığın teklifi 
diye yer alacak ve numarasını o bakanlık ver
miş olacaktır. Bu itibarla hizmeti ifa etmekte 
olan daire böylece bellidir. Ya Bakanlar Kuru
luna dâhil olan bakanlardan bir tanesi veya bir
kaç tanesidir. 

Binaenaleyh, burada, bir' merci tâyin etme
nin isabetli olacağı kanısında değiliz. Diğer bir 
noktadan daha, o da şu: 15 günlük müddeti 
cevap müddeti olarak kabul buyurdunuz. Ba
kanlardan her hangi hir tanesinin hizmet: saha
sına giren bir işte Başbakanı muhata]) tutmak 
suretiyle dâva ikame ediyorsunuz, 15 gün içe
risinde -cevap verdiriyorsunuz. Bu 15 gün içe
risinde ilgili bakanlığın bulunması ilgili daire
den dosyayı ve malûmatı toplaması, getirip ce
vap vermesi bakımından büyük bir aksaklığa1 

da meydan verecektir. Binaenaleyh, esasen bu 
mevzu vatandaş tarafından dâva ikame edilir
ken asıl kendisine taallûk eden işlemin, hangi 
bakanlıkla alâkalı olduğu, hangi bakanlık la-. 
rafından sevk edildiğinin bilineceği cihetle büv-. 
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!c bir konuyu hu madde ile getirmeye ye1' 
olmadığı kanısındayım. 

HİDAYET AYDİN UR ((Aımhıırhaşkanınca 
S. U.) —- Süz isliyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
HİDAYET AY DİNER (Cumhurbaşkanınca 

S. Ü.) — Sayın Bakan diyor ki, hasmın tâyi
nine lüziim yok. Hangi makam bu tasarrufu 
yapmışsa onun aleyhinde dâva ikame edilecek, 
Doğru. Hâdisemizde Bakanlar Kurulu bu tasar
rufu yapıyor, onu hasım göstermekten neden çe
kiniyorlar anlamıyorum. 

Tasarrufu yapan Bakanlar Kurulu. Teklifi 
kim yaptı? Kim yaptıysa yaptı, efendim. Bu 
teklif olmadan da Heyeti Vekile bir karar ve
rebilir kabili tasavvurdur. Yahut birkaç; ba
kan karar verebilir. Birkaç bakan teklifi yaptı 
diye hepsinin aleyhine, bakanların aleyhine top
tan hepsinin aleyhine ayrı, ayrı. dâva mı aça
cağız? Buyurdular ki, 15 gün olarak müddeti 
daralttınız; binaenaleyh, Başbakanlığı hasım 
gösterirseniz bu müddet içinde cevap veremez. 
Zaten açık kapıları var. Daireler hiçbir va
kit, cevap verme müddeti bir ay olduğu zaman, 
dahi, vaktinde cevap verdiği vâki ve varit de
ğildir. Nasıl olsa, 1,5 aylık müddet ellerindedir, 
bir nevi açık bonodur. Bununla telâfi ederler. 
Demin bana diyorlar di 'ki, Şûrayı Devlette şa
hıs aleyhine dâva açılamaz, prensibe mugayyir-
dir. Şu prensibe nıugayyir midir? Tasarrufu 
yapan Heyeti Vekiledir. Heyeti Yekilenin ba
yda Başbakandır. O halde Başbakanı hasım 
olarak göstermem kaide icabıdır, zaruridir. 

BAŞKAN — Bir önerge var, okutuyorum. 
MUHİTTİN KİLK1 (Konya) - - Söz istiyo

rum. 
BAŞKAN — Buyurun. 
MUHİTTİN KILIU (Konya) Muhterem 

arkadaşlar, Sayın Bakanı dikkatle dinledim. 
Kendi tezatlariyle kendilerini ilza.m edeceğimi 
zannediyorum. Şöyle ki, demin kabul ettiği
miz ;>() nciı maddenin (E) fıkrasında ne hü
küm vardı. «İdari kararların mânası ve şümu
lü belli lOİmazsa tavzih dâvası a'Çilır.» Bu ne 
demektir? Bazan idari işlemde nrâııa da bedi 
olamıyor, vuzuh da belli olamıyor demek de
ğil midir? Böyle olan karardı, oO ucu mad
deye göre, bazan hangi bakanlıktan geldiği de 
'belli olmıvabilir mi? Pekâlâ 'belli olmıyalbilir. 

Sayın Hidayet Aydın er arkadaşımızın dediği 
gibi kurul kararma karşı dâva açacağız. Ku
rulun başı kimdir"? Başbakandır. Başka bir 
hüküm getirmemişsiniz. Şöyle olursa Bakan
lar Kurulu aleyhine açılacak dâvalarda Baş
bakan muhatabolur denmemiş. Evet kararna
meyi muhterem Reisieıım'hurumuz da imza edi
yor ama, Anayasamıza göre dâvadan münez-
zeihtir. Fakat Başbakan öyle değildir. Pratik
te. işte; yazacakta, çizecekte, dosya getirecek
te; değil böyle bir şey, efendim yok böyle bir 
şey. Başbakanlık Hukuk .Müşaviri dâva arzu
halini alınca, o kendi bilecek. Kendisi mua
melenin içinde. Aicloldıığu Bakanlık' hangisi'? 
Dahiliye Vekâleti. Dahiliye Vekâletine hava
le edecek. Ortada bir vekâletname verme işi 
kalacak, Başbakanlığın vekâletnamesini geti
recek. AH Bey geleceğine, Veli Bey gelecek. 
Ama vatandaş muameleyi bilecek. Bu itibarla 
takririmin kabulünü 'tekrar arz ve rica edi
yorum. Hattâ, biliyorsunuz bâzı kanunlarda 
filân bakan yürütür diyor ama bâzı kanunlar
da Bakanlar Kurulu yürütür, falan falan ba
kanlıklar yürütür, diyor. Yani, hangi 'bakan
lığın yürüttüğü 'hakkında pek çok tereddütler 
•olabilir. Bu itibarla takririn kabulünü arz ve 
rica ederim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, buyurun. 
DEVLET BAKANİ NÜVİT YETKİN (Ma

latya] — Tekrar huzurlarınızı işgal ettiğim için 
özür dilerim. Muhterem arkadaşlarım, Baş
bakan dâvaya muhatab'olmaz gibi bir ifade 
benden sadır olmadı. Elbetteki Başbakan da, 
ıbir icra uzvunun başı olması itibariyle dâvaya 
ınu'hataboîabilir, alevlime dâva ; acı (an1; I ir. E; 
kat, mevzuubahsolan nokta şu; bu madde mu
hatapları dâvanın kimin aleyhine ikame edile
ceğini tâyin eden bir madde değild,:r. Bu 
madde, Damştayın Umumi Heyetinin hangi 
nevi dâvalara bakacağını tâyin eden .bir mad
dedir. Başında, Dâva Daireleri Kurulunun 
görevleri, diye başlamıştır. Yani bu madde, 
dâva daireleri eski bildiğimiz dâva daireleri 
umumi heyetinin şimdi adıyla dâva daireleri 
kurulunun görevlerini tâyin etmektedir. Bina
enaleyh, burada bu görevler tâyin edilirken, Ba
kanlar Kurulu aleyhine dâva açılabileceğini ve 
bu Bakanlar Kurulu kararları aleyhine açıla
cak dâvanın Genel Kurula gideceğini tâvin 
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ederken merci tesbii etmenin yeri olmadığı ka
naatindeyiz. Bu bir. 

ikincisi, mahzurları vardır, şu bakımdan; 
Bakanlar Kurulu kararlarından iptali istenen, 
aleyhinde dâvaya konu olan Bakanlar Kuru
lu kararı, Sayın Muhittin Kılıç, arkadaşımın 
söylediği gibi birkaç bakanlığı alâkadar edi
yor veya hangi bakanlığı alâkadar ettiği belli 
olmuyorsa, Başbakan aleyhine dâva ikame et
meye mâni yok. Burada böyle bir hüküm mev
cut değil. Başbakanı da muhatap tutabilir. 
Ama mutlaka Başbakan aleyhine açacaksınız 
dediniz mi Maarif Vekâleti aleyhine, Diyanet 
işlerine taallûk eden bir Balkanlar Kurulu ka
rarı için bir vatandaş MaariL' Vekâletini mu
hatap tutarak dâva açmış. Husumetten redde 
mahkûm olur. Bunları içtihatla tâyin etmek 
mümkün iken, niçin - vatandaşı asıl kendisinin 
iptalini istediği •kararların alâkalı olduğu ba
kanlığı hasım tutarak dâva açması mevcut iken, 
mümkün iken - niçin takyit ve tahdit ediyoruz. 
Başbakan aleyhine dâva ikamesine mâni bulun
madığına göre bu maddenin de yeri olmadığı
na göre, maddenin olduğu gibi kalmasını is
tirham ediyorum. Takdir Yüksek Heyetinizin
dir. 

MUHİTTİN KILIÇ (Konya) — Bir sorum 
var Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Baban, soru 
var. Buyurun Kılıç. 

MUHİTTİN KILIÇ (Konya) — Teamül ola
rak Senato Başbakan aleyhine dâva açılması 
hakkındaki talebi nazarı dikkate almıştır. Yani 
böyle bir hükmü Senato benimsiyor. Muhte
rem Bakan buyuruyorlar ki, yeri burası değil. 
Yeri neresi ise oraya koyduk diyemiyorlar. Ge
liyorlar, diyorlar ki, tüzüklerin iptali için açı
lan dâvalar. Güzel. Bunlar dâva daireleri ku
rulunun görevleri bellidir ve Bakanlar Kuru
lu kararlarına karşı Başbakan aleyhine açıla
cak dâvalar hem hasım tâyin ediyor, hem de ka
rarın mahiyetini tâyin ediyor. Bu itibarla hu
kukî bir aykırılığı yoktur. 

DEVLET BAKANI NÜVlT YETKİN (De
vamla) — Arkadaşım sual sormadılar, mütalâ
alarını ifade ettiler. Bu itibarla cevap verme
ye pek lüzum, görmüyorum. Çünkü, komisyon 
bu fıkranın yeri olmadığı kanaatinde. 
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MI.JHlTT.tN KILIÇ (Konya) — O halde ye

ri neresi 1 
DEVLET BAKANI NÜVİT YETKlN (De

vamla) — Devlet Şûrası Kanununda, hiçbir dâ
vanın hangi daire kasım gösterilerek dâva açı
lacağı yolunda bir hüküm mevcut değildir. Bi
naenaleyh, mücerret,, münhasıran Bakaular Ku
rulu kararma muhatap tâyinine ihtiyaç gör-
memişizdir. Bunu nihayet vatandaş, kendisi 
muhatabını tâyin 'edecek. Devlet Şûrası içtihat
ları tâyin edecektir. 

H İDAYET AYDINEft (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — Söz istiyorum. 

BAŞKAN --. Buyurun. 
II İDAYET AYDINKK (Cumhurbaşkanınca 

S. Ü.) — Efendim, Danıştay Kanununda kime 
tebliği husumet edileceği hakkında sarahat 
konmuştur. Esasen buna lüzum da yoktur, çün
kü kaideten tasarrufu kim yapmışsa, onun aley
hinde dâva açacak. Ama takririmizde yanlış bir 
içtihadı kaldırmak istiyoruz. O da şudur: Bakan
lar Kurulu kararı aleyhine açılan dâvalarda, şim
diye kadar Danıştay ancak bir bakanlığı hasım 
göstermek içtihadında bulunmuştur. Biz o yan
lış içtihadı ortadan kaldırmak istiyoruz. Onun 
içindir ki, biz buraya bir sarahat konmaya mec
bur olduk, malâyani değildir, manâlıdır. (Oyo 
oya sesleri) 

BAŞKAN — Efendim önergeleri dkutuyo-
nım. 

Yüksek Başakanlığa 
44 ncü maddenin (B) bendinin «Bakanlar 

Kurulu kararlarına karşı Başbakanlık aleyhine 
açılacak dâvalar» şeklinde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederiz. 

Ordu Konya 
Zeki Kumrıılu Muhittin Kılıç. 

Senato Başkanlığına 
44 ncü maddenin (B) fıkrasının (Bakanlar 

Kurulu kararlarına karşı Başbakanlık aleyhi
ne açılacak dâvalar) olarak değiştirilmesini arz 
ve teklif ederim. 

Konya 
Muhittin Kılıç 

(B) Bendinde karşı kelimesinden sonra Baş
bakanlık aleyhine kelimelerinin eklenmesini arz 
ve teklif ederim. 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Hidayet Aydmer 
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Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Danıştay Kanunu tasarısının 44 ncü madde
sinin (E) fıkrasının arz ettiğim şifahi sebep
ler dolayısiyle tamamen metinden çıkarılarak 
maddenin bu şekilde değişik olarak kabulünü 
arz ve teklif ederim. 

içel 
Oavit Tevfi'k Ökyayuz 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu, efen
dim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FARUK 
IŞIK (Van) — Hangisine efendim, Biz (B) fık
rasına ait takrire katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Takrirleri tekrer teker okutup 
oylarınıza arz edeceğim. , 

(Cavit Tevfi'k Okyayuz'un önergesi tekrar 
okundu) 

BAŞKAN — Komisyon? 
DEVLET BAKANI NÜVlT YETKİN (Ma

latya) — Esasen komisyon ıhıma iştirak etmiş-
tii". Getirilen metinde (E) fıkrası yoktur. 

BAŞKAN — Şifahi olarak komisyon zaten bu
rada- bu şekli kabul etmişlerdi. Bu sebeple öner
geyi oylarınıza sunmaya lüzum yoktur. Diğer 
önergeyi okutuyorum. 

(Hidayet Aydıner'in önergesi tekrar okun
du.) 

MUHİTTİN KILIÇ (Konya) — Ben de ka
tılıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Kılıcın da katıldığı oku
nan bu önergeyi oylannza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etrniyenler... Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Şu halde maddenin (E) fık
rası metinden çıkarılmış, kabul edilen önerge
deki ibare (B) fıkrasına eklenmiştir. Madde
nin aldığı son şekli okuyoruz. 

Dâva Daireleri Kurulunun görevleri 
MADDE 44. — Dâva Daireleri Kurulu aşa

ğıda yazılı uyuşmazlıklara ve dâvalara bakar; 
A) Tüzüklerin iptali için açılan dâvalar; 
B) Bakanlar Kurulu kararlarına karşı Baş

bakanlık aleyhine açılan dâvalar; 
C) Yüksek Hâkimler Kurulunun Genel Ku

rulu kararlarına karşı açılan dâvalar; 
D) Danıştay idari dairelerinden veya Ge

nel Kurulundan verilen kararlar üzerine uygu
lanan eylem ve işlemler hakkında açılan dâva
lar; 
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E) Birden fazla dâva dairesinin görevine 

taallûk eden dâvalar; 
F) Danıştay dâva daireleri veya idari yargı 

mercileri arasında çıkan görev ve yetki uyuş
mazlıkları ; 

G) 49 neu maddenin (B) bendi gereğince 
verilen disiplin cezalarına karşı açılacak dâva
lar ; 

H) Danıştay Yüksek Disiplin Kurulu ka
rarları aleyhine açılan dâvalar; 

İ) Birinci Başkanın veya Başkanunsöz.eü-
sünün yahut dâva dairelerinin prensibe taallûk 
eden hususlarda Dâva Daireleri Kurulunda gö
rüşülmesini uygun gördükleri dâvalar. 

(İ) 'bendinde yazılı oları yetkinin Birinci 
Başkan tarafından kullanılması, dâvanın açılma
sı sırasında ; Başka nunsözeüsü tarafından kul
lanılması, esas hakkında düşünce verilmeden ev
vel olur. Bu yetkinin Başkanunsözeüsii tarafın
dan kullanılması halinde, dâva dosyası, ilgili 
dairece ayrıca bir karar verilmesine mahal kal
maksızın Dâva Daireleri Kuruluna tevdi olunur. 

BAŞKAN — Maddenin .aldığı son şekli oku
duk. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etrniyenler... Kabul edimiştir. Açık oylarınıza 
sunulacaktır. 

Komisyondan gelen 63 ncü maddeyi okuyo
ruz. 

Yüce Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Danıştay kanunu tasarı

sının 63 ncü maddesinin (D) bendinin Genel 
Kuruldaki görüşmelerin ışığı altında yemden 
incelenerek aşağıda yazılı olduğu şekilde değiş
tirilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür. 
Saygiyle arz olunur. 

Geçici Komisyon Başkam 
Van 

Faruk Işık 

« D) Vergi, resim hare, para cezası, gecikme 
zamları ve tazminat dâvalarında uyuşmazlık 
konusu miktar gösterilir.» 

BAŞKAN —- Madde hakkında söz istiyeıı? 
Buyurun Coşkunoğlu. 
KÂMİL COŞKUNOĞLU (Uşak) — Sondan 

3 ncü satırdaki «zamları» kelimesinden sonra 
«ve» kelimesi «veya» olacak. 

BAŞKAN — Bir kere daha okuyunuz. 
(Madde, «ve», «veya» olarak düzeltilmiş şek 

liyle tbir kere daha okundu.) 

— 383 — 



O. Senatosu B : 69 6 .5 .1964 O : 1 
BAŞKAN — Komisyonun bu değişiklik tek

lifi île maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etnıiyenler... Kabul edilmiştir. 

Açık oylarınıza arz edilecektir. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FARUK 

.İŞIK (Van) — 31 nci maddeye atıf olduğu için 
görüşülmesi geri bırakılan 67 ve 68 nei madde
ler 31 nei madde kabul edildiğine göre artık 
konuşulabilir. Esasen bu 67 nei ve 68 nei mad
deler üzerinde bir tadil yoktur. 

BAŞKAN — Evet geri bırakılmış oylanma
mıştır. Şu halde, 67 nci maddeyi okutuyorum. 

Dâva açma süresi 
MADDE 67. — Danıştayda idari dâva açma 

süresi her çeşit işlemlerde yazılı bildirim tari
hinden itibaren, kanunlarda ayrı süre gösteril
in iyen hallerde, doksan gündür. 

Adresleri belli olmıyan özel kanunlardaki 
hükümlere göre ilân yolu ile bildirim yapılan 
haberde, özel kanunda aksine hüküm bulunma
dıkça, süre, son ilân tarihinden itibaren onbeş 
gün sonra haşlar. 

Kanuna göre ilânı gereken düzenleyici ve 
genel tasarruflara karşı ilân tarihinden itibaren 
doksan gün içinde dâva açılabilir. Ancak, hu 
tasarrufların kendilerine uygulanması üzerine 
i'gililer dâva açmakta muhtardırlar. 

31 nei maddede yazılı idari yargı m ercilerin
din çıkan kesin yargı kararlarına karşı Danıştaya 
1 eniyiz yolu ile başvurma süresi; özel kanunlar
da ayrı süre gösterilmiyen hallerde, bu kararın 
lehi iğinden itibaren doksan gündür. 

'BAŞKAN -— Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etnıiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

'Görevli olmıyan yerlere başvurma 
MADDE 68. •— Danış tayın görevine giren 

uyuşmazlıklarda, 31 nci maddede yazılı idari 
yargı mercilerine veya adlî yargı mercilerine 
açılan dâvaların görev noktasından reddi halin
de, bu husustaki kararların ve bunlara karşı 
kanun yolları varsa, süresi içinde olmak şartiy-
le, İm yollara başvurulması üzerine, verilen ka
rarlatın tebliğ tarihinden itibaren otuz gün 
içinde Danıştaya dâva açılabilir. Bu mercilere 
başvurma tarihi, Danıştaya müracaat tarihi ola
rak kabul edilir. 

13.1 nci maddede yazılı idari yargı mercileri 

tarafından uyuşmazlığın esası hakkında karar 
verildiği ve hu karara ikarşı süresi içinde Danış
taya dâva açıldığı takdirde bu mercilerin kararı 
bozulur ve başka ret sebebi yoksa dâvanın esası 
hakkında kesin karar verilir. 

BAŞKAN —• Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etnıiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

76 nci ımadde ile ilgili komisyon teklifini 
okutuyorum. 

Yüce Başkanlığa 
Görüşlmekte olan Danıştay kanunu tasarısı

nın 76 nci maddesinin 3 ncü fıkrasının bu hu
susta verilen takrirler ve Genel Kuruldaki gö
rüşmelerin ışığı altında yeniden inleelenerek 
aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmesi Ko
misyonumuzca uygun görülmüştür. Saygiyle 
arz olunur. 

Geçici Komisyon Başkanı 
Van 

Faruk Işık 

«Taraflar yapılacak tebliğe karşı tebliğ tari
hinden itibaren onbeş gün içinde cevap vermeye 
mecburdurlar. Bu süre, ancak haklı sebeplerin 
bulunması halinde, taraflardan birinin isteği 
üzerine, görevli idare veya kurul karariyle alt
mış günü geçmemek ve bir defaya mahsus olmak 
üzere uzatılabilir. Sürenin geçmesinden sonra 
yapılan uzatma talepleri kabul edilmez.» 

KÂMİL COŞKUNOĞLU (Uşak) — Diğer 
fıkralar aynen kalıyor. 

BAŞKAN — Evet diğerleri aynen kalıyor. 
Komisyonun yapmış olduğu bu değişiklikle be
raber maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kaimi 
edenler... Etnıiyenler... Madde kabul edilmişi ir. 

Açık oylarınıza arz edilecektir. 
Madde 79 a geçiyoruz. Komisyonun değişikli

ğini okutuyorum. 

Yüce Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Danıştay Kanun tasarısı

nın 79 ncu maddesinin 5 nci fıkrası Genel Ku
rurdaki görüşmelerin ışığı altında yeniden ince
lenerek aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştiril
mesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür. Say
gıyla arz olunur. 

Geçici Komisyon Başkanı 
Van 

Faruk Işık 
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Duruşmalarda Kanunsözcüsünün b ulun m ası 

şarttır. Taraflar dinlendikten sonra Kanunsözeü-
sü düşüncesini bildirir. Bundan sonra taraflara 
son olarak ne diyecekleri sorulur ve danışın aya 
son verilir. 

BAŞKAN — Komisyonun bu değişikliği ile 
maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. Açık oy
larınıza arz edilecektir. 

81 nei madde hakkında Komisyonun teklifi
ni okutuyorum. 

Yüce Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Danıştay Kanun tasarısı

nın 81 nei maddesi verilen değişiklik takriri ve 
Genel Kuruldaki görüşmelerin ışığı altında ye
niden incelenerek aşağıda yazılı olduğu şekil
de değiştirilmesi komisyonumuzca uysun görül
müştür. Saygıyla arz olunur. 

Geçici Komisyon Başkanı 
Van 

Faruk Işık 
Duruşmalı işlerde karar verilmesi 

MADDE 81. — Duruşma yapıldıktan sonra 
aynı gün, zaruret halinde onbeş gün içinde ka
rar verilmesi lâzımdır. 

Ara kararı verilen hallerde bu kararın yerine 
getirilmesi üzerine dosyalar Öncelikle incelenir. 

BAŞKAN — Komisyonun bu değişikliği ile 
maddeyi... 

AMÎL ARTUS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Maddeyi lütfen bir daha okutur musunuz? 

BAŞKAN — Maddeyi tekrar okutuyorum. 
(81. nei madde tekrar okundu) 
BAŞKAN — Komisyonun bu değişikliğiyle 

maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Açık oylarınıza arz edilecektir. 
BAŞKAN — 85 nei madde ile ilgili Komis

yon teklifini okutuyorum. 

Yüce Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Danıştay Kanunu tasa

rısının 85 nei maddesi Genel Kuruldaki görüş
melerinin ışığı altında yeniden incelenerek mad
denin son fıkrasının kaldırılması uygun görül
müştür. 

Saygıyla arz olunur. 
Geçici Komisyon Başkanı 

Van 
Faruk Işık 
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BAŞKAN — Komisyonun bu değişikliğiyle 

maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Açık oylarınıza arz edilecektir. 
(82 nei madde var, sesleri) 
82 nei madde bizde yok etendim. 
BAŞKAN — Madde 95 ile ilgili Komisyon 

teklifini okutuyorum. 

Yüce Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Danıştay Kanunu tasarı

sının 95 nei maddesinin 3 ncü fıkrasının verilen 
takrirlerin ve Genel Kuruldaki görüşmelerin 
ışığı altında yeniden incelenerek aşağıda yazılı 
olduğu şekilde değiştirilmesi Komisyonumuzca 
uygun görülmüştür, saygıyla arz olunur. 

Geçici Komisyon Başkanı 
Van 

Faruk Işık 

«Tam yargı dâvaları hakkında Danıştaydan 
çıkan ilâmlar genel hükümler dairesinde infaz 
ve icra olunur.» 

BAŞKAN — Komisyonun bu değişikliği ile 
maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. Açık 
oylarınıza arz edilecektir. 

KÂMİL COŞKUNOĞLU (Uşak) — Komis
yonda 96 nei madde de vardı. 

BAŞKAN —• Sayın komisyon 96 ncı madde
nin Komisyonda olduğunu söylüyorlar. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FARUK 
IŞIK (Van) — 96 ncı madde tashih edilerek 
kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — 96 ncı maddenin tashih edile
rek kabul edildiğini söylüyorlar. 

Madde 117 (kalktı sesleri) 
Komisyon ne diyor? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FARUK 
IŞIK (Van) — 117 nei madde kalktı. Eski 118 
nei madde yeni 1.17 nei madde oluyor. 

BAŞKAN — Eski 118 nei madde şimdi yeni 
117 nei madde olmuştur. Eski 118 nei madde, ha
len 117 numaralı madde ile ilgili komisyonun bir 
teklifi vardır, onu okutuyorum. 

Yüce Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Danıştay Kanunu tasarı

sının 118 nei maddesi verilen takrirlerin ve Ge
nel Kuruldaki görüşmelerin ışığı altında yeni-
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den incelenerek aşağıda yazılı olduğu şekilde de
ğiştirilmesi, komisyonumuzca uygun görülmüş
tür. 

Saygı ile arz olunur. 
Geçici Komisyon Başkanı 

Van 
.Faruk Işık 

Madde 118 — Danıştay meslek mensupları, 
İdare Hukuku alanında bilimsel araştırmalar 
yapmak ve meslekî incelemelerde bulunmak 
için, aylıkları ile hakikî yol masrafları ve gün
delikleri verilmek ve iki yılı geçmemek şartı ile 
idari yargı sisteminin uygulandığı yaıbancı mem
leketlere Başkanlar Kurulunun karan üzerine, 
Birinci Başkan tarafından gönderilebilir. 

Yukarıdaki fıkra hükmüne göre gönderile
cek olanların, seçilmeleri o memleket diline vu
kuf dereceleri ve oralardaki çalışmalarının kon
trolü, yükselme, disiplin gibi görevleri ile ilgili 
bütün hususlarda tâbi tutulacakları esaslar ile 
sorumlulukları tüzükle belirtilir. 

KÂMİL COŞKUNOĞLU (Uşak) — Bir daha 
okunmasını rica ediyorum efendim. 

BAŞKAN — Maddeyi tekrar okutuyorum. 
Eski 118, halen 117 nci maddeyi okuyoruz. 

Eğer Komisyon müsaade ederse takrir üzerinde
ki numarayı değiştirelim ve 117 yapalım. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FARUK 
IŞIK (Van) — Tamam efendim. 

BAŞKAN — Okuyunuz. 
(Komisyon teklifindeki 117, 117 nci madde 

olarak tekrar okundu) 

MUHİTTİN KILIÇ (Konya) — Efendim, te
menni mahiyetinde bir şey arz etmek istiyorum. 
İki sene için bu arkadaşlar bir nevi staj yapmak 
üzere harice gidecekler. Gidecekleri memleketin 
dillerini burada daha evvel öğrenseler daha iyi 
olmaz mı? Burada kurslar vardır. Gidecekleri 
memleketin dillerini burada öğrenirlerse orada 
boşuna para harcamazlar. Yani dil hususunu 
bilhassa temenni ediyorum. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FARUK 
IŞIK (Van) — Dile vukuf derecesi olanlar na
zarı dikkate alınacaktır, diye tadilimizde sara
hat vardır, tüzükte de ayrıca dikkate alınacak
tır. 

BAŞKAN — Sayın Coşkunoğlu. 
KÂMfL COŞKUNOĞLU (Uşak) — Efendim, 

6 . 5 .1964 O : 1 
geçen birleşimlerde bu maddeye bendeniz dil ba
kımından itiraz etmiştim ve Devlet dil sınavında 
kazananların gönderilmesi lâzımgeldiği hakkın
da kayıt konmasını teklif etmiştim. Böyle bir 
önergem de var. Tüzüğe konmaz, Tüzüğe kona
caksa maddeye bunu hiç koymıyalım. Dil bilgi
leri nazara alınır, falan nazara alınır diye mad
deye bir hüküm koyduğumuza göre dil bildikle
ri, Devlet dil sınavı ile sabit olanlar yani dil im
tihanını kazanmış olanlar gidebilir şeklinde hü-
Ik'üım. konması lâzrmıgeHİT, ibir. 

ikincisi; Sayın Âmil Artus arkadaşımız mad
denin tamamen kaldırılması yolunda bir teklifte 
bulunmuşlardı. Bu aykırı bir teklif olduğu için 
evvelâ o cihet halledilmeli ondan sonra benim 
arz ettiğim husus ki, dil imtihanı mutlaka göz 
önünde bulundurulmalıdır, bir. 

İkincisi, Sayın Komisyonun getirmiş olduğu 
teklifte maaşı yolluğu ve yevmiyesini kabul et
miş ödeneğini kabul etmemiş. Şimdi, buradaki 
durumu yani maaşı, yolluğu ve ödeneği oradan 
aldıktan sonra maaşının venillımesdnim lâzımıgelip 
gelmediği hususunda bendeniz biraz tereddütte
yim. Komisyon bunu da izah etsin, madde kaldı
rılmadığı takdirde. Fakat, dil mevzuunda ısrar 
ediyorum. Devlet dil imtihanını kazanmış olan
lar gitmelidir. Bu kayıt konmalı. Komisyon ka
bul etsin. Bu madde kabul edilirse münakaşa
nın uzamasına meydan verilmemiş olur. Saygı
larımla. 

BAŞKAN — Buyuran Sayın Artus. 
ÂMİL ARTUS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) •— 

Bundan evvelki birleşimde bu madde hakkında 
mâruzâtta bulunmuş ve bu maddenin o zaman arz 
ettiğim sebepler clolayısiyle tasarıdan çıkarılması
nı teklif eden bir önerge takdim etmiştim, öner
ge tam oya konulacağı sırada Komisyon maddeyi 
geri aldı. Daha tatminkâr bir şekil vererek geri 
getireceğini ifade buyurdular. Ve bugün madde 
tekrar gelmiş bulunuyor. Gelen tekliften öğreni
yoruz ki maddeden sadece ödenek kelimesi çıka
rılmış ve bir de lisana vukufun da tüzükte tesbit 
edileceğine dair bir işaret konmakla yetinilmiş. 

Şimdi arkadaşlar, idarî yargı sisteminin uy
gulandığı memleketlerde tetkikat yapmak üzere, 
deniyor. 

Biliyorsunuz Angio - Amerikan memleketle
rindeki idari yargı sistemi yok; İngiltere'de Ame
rika'da yok. Avrupa'ya gelince, kara Avrupa'sına 
Kontinan Avrupa'sına gelince: Bu memleketler-
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den de başta Fransa olmak üzere Fransa ve Bel
çika'da idari yargı sistemi uygulanmakta fakat 
İsviçre, Almanya gibi memleketlerde idari yargı 
sisteminin uygulanmadığını keza biliyoruz. İsviç
re'de idari yargıya taallûk eden dâvalar Federal 
Mahkeme tarafından görülmektedir. Federal 
Mahkemenin bir dairesi ve bu dâvalara bakmak
tadır. Ve Federal Mahkeme Temyiz Mahkeme
sidir. Yani adalet yargı merciidir. Şimdi variyet, 
tetkikat yapacak deniyor. Müşahhas olmak lâzım. 
Ne tetkikat yapılacak? Bir hâkimin yapacağı tet
kikat, bu mahkemelerin verdikleri kararların 
okunması ve muhtelif mevzularda, meselâ hizmet 
kusuru, idari ikuısur, idatfi işlem ve muameleleriıı 
iptali tam kaza dâvaları gibi muhtelif idarî mev
zularda ne gibi kararlar verildiğinin incelenme
sinden ibarettir. Bu kararlar gerek Fransa'da, ge
rek Belçika'da her sene bir cilt halinde, dergi ha
linde basılır ve dünyanın her tarafına dağıtılır. 
Alâkalı kimseler bunlara abone olurlar, bunları 
takibederler. Memleketimizde fakülte kütüphane
leri gibi ilim yerlerinde bu kararların koleksiyon
ları bulunduğu gibi Meclis Kütüphanesinde, Ada
let Bakanlığı kütüphanesinde ve şahıslarda da 
bunlar vardır. Bendeniz şahsan İsviçre'ye tahsile 
gittiğim 1930 senesindenberi Federal Mahkeme 
kararlarına aboneyim. Ve onların koleksiyonu 
bendenizde mevcuttur. Bunlar ayda iki defa çı
kar, 15 günde bir posta ile gelir. Her sene abo
ne parasını gönderirsiniz mesele bundan ibaret
tir. Bütün mesele yani, bir hâkimin; bir Danıştay 
hâkiminin, bir Yargıtay hâkiminin veya bir pro
fesörün bu mevzuda öğrenmek istediği konu fa
lan veya filan mevzuda arz ettiğim gibi, o mah
kemelerin meseleyi nasıl mütalâa ettikleri ve içti
hadın yani Juris Prudence'nin nasıl olduğu mese
lesidir. Bunun dışında teşkilâta taallûk eden mev
zularda her memleketin bizde olduğu gibi Danış
tay teşkilâtına ait Conseille D'Etat'ya ait kanun
ları vardır. O ıkamunlar da zaitten Türkiye'de bütün 
bellibaşlı kütüphanelerde mevcuttur ve Danıştaym 
da bir kütüphanesi olmalıdır. Bu kararlar ve bu 
külliyat bu kütüphanede mevcut olmalıdır. Bu 
nun dışında bir tetkikatı tasavvur etmeye imkân 
yoktur, bunun dışında tetkikat gidip orada, Fran
sa'da, Paris'te Conseil d'Etat binasını görmek, 
içerdeki Conseil d'Etat mensuplarıyla tanışmak. 
arkadaşlık etmek vesaire, başka bir şey tasavvur 
edemiyorum bu tetkikattan. Bu bir kimya veya 
Fizik Lâboratuvarmda bir profesörün gidip ora-
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daki buluşları mahallinde görmesi, aletleri mahal
linde görmesi tetkik etmesi veyahut ziraat saha
sında birtakım yeni ziraat usullerinin tatbik edil
diği Amerika veya buna benzer memleketlerde 
İrirtakım incelemeler yapması gibi değil... Geçen 
celsede Üniversitede vardır dediler onun 'içki. 
bunu arz ediyorum. Üniversite de vardır, çünkü 
buna ihtiyaç vardır, onun için vardır, üniversite
den gidecekler bu tetkikatm en iyisini yapacak, 
çünkü her sene en yenisi çıkar; bunu kitaptan ta-
kibetmek imkânsız, mahalline gidip görmek mec
buriyeti vardır. Tıp sahasında keza yeni âletler, 
yeni operasyon usulleri, yeni metodlar bunları 
hep orada gidip görmek icabeder. Fakat biz bura
da tamamen hukukî sahadayız, burada bir âlet, 
bir teşhis, bir Ikiımyevd madıdfe veya fizikî ibir hâ
dise mevzuubahis değil. Bunların bütün yeni şey
leri, emvali yani, hukukî malları meydanda ve 
bunlar bu arz ettiğim dergilerde muntazaman 
yayınlanmaktadır. Hattâ bu dergiler senede bir 
defa çıkmıyor, her ay çıkıyor, hattâ ayda iki defa 
çıkıyor. Süratle takibedilebilsin diye. Böyle olunca 
bir arkadaşın oraya gidip de tetkikat yapması ve 
inceleme yapmasına ait bir hükmün esas itibariy
le lüzumsuz olduğu, hiçbir fayda sağlamıyacağı 
kendiliğinden meydana çıkıyor. Kaldı ki, 4489 
sayılı Kanunla böyle dışarıda bir tetkikat yap
mak imkânı sağlanmıştır ve o kanun her müesse
seye kontenjan sağlamıştır. Meselâ Adalet Ba
kanlığının 6 kontenjanı var.dır. Adalet Bakanlığı
nın 3 500 hâikianinden ancak her sene 6 tanesini 
gönderebilir. Birisi geri geldikten sonra yer açı
lır, yenisi gider. Şimdi burada böyle bir konten
jan da yok. Bütçede konacak olan paraya göre, 
Bütçe Komisyonunun sehavetine terkedilmiş olu
yor vaziyet. Bütçede konacak olan paraya göre 
Danıştay üyelerinin dörtte birinin, yarısının 
tetkikat için dışarıya gitmesi mümkündür. He
men şunu arz edeyim ki, arkadaşlar, Danıştay 
bağımsız bir teşekküldür. Danıştaydan dolayı 
bize gelip de şu mesele şöyle olmuş, böyle ol
muş diye sorumlu olan hesap verecek hiçbir mer
ci de yoktur. Bunlar müstakil mahkemelerdir. 
Bugün bunlara bu hakkı verdiniz mi artık kuş-
uçtu. İstedikleri gibi bunu sıraya koyacaklar, 10 
tane gider, 20 tane gider. Bunun kontrolü im
kânsızdır. 

2 nci nokta ki, en mühim nokta arkadaşlar, 
Başkanlar Kurulunun kararı ile Başkan gönde
rir deniyor. 
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(Jok rica ederim. Anayasaya göre hatmisi; : 

hâkimlerin vazife gördüğü bir ınahkeme söz ko-
nnsudur . bu mahkemelerde biz başkanlarla , üye
leri maaş bakımından hile aynı vaziyete getir-
dik, avnı duruma soktuk. Xe nluvor şimdi. ' 

I>aşkan, pozunun ı<;ine bakarak «/.atıalımzı 
Avrupa 'ya göndermemiz mukadder , nıukavrcv-
dir. Sizi göndereceğiz, sizi de geleci1 k sene gön-
deririz» gibi bir vaziyet yani üyeler, Başkanlar 
Kurulunun ve başkanın İçendi şahsi takdir ler i 
ne göre pek cazip olan Avrupa 'ya gitmek veya. 
gilmenıek gibi bir vaziyetiyle k'arşı karşıya ka
lıyorlar. 

Bunun çok yüksek seviyede olduklarına inan
dığımız .Sayın 7)anıştay üyeleri üzerinde vazife
leri bakımından hiçbir etkisi olmıyaeağını kabul 
ediyorum ama nihayet söz konusu olan mevzu, 
iıranlıara taaltnk eden bir ıncsoltodir beşerî zadla
rı daima «'öz önünde t u t m a k lâzınıgelir kanaat in
deyim. forsam lar ibrşori lıarsl eti erin dışında bir 
veli feragati ve mertebesi beklememek ieabeder. 
Onun için böyle Başkan gönderecek, kimi nereye? 
Avrupa 'ya 'gönderecek, ne ile göndecek? Maaşiyle 
(zayıf) yevmiye ile. Yevmiye ne kadardır , bili
yor musunuz arkadaşla.]', 180 lira, İki sene gidecek 
maaşını alacak yevmiyesini alacak, yolluğunu ala
cak ve bütün bunları da döviz olarak alacak. 
Bu memleketin bu milletin hazinesine vazıülyed 
olan ve bunu, lâyık olduğu şekilde memleket men
faatlerim; uygun tarzda harcamakla vazifeli olan 
sizler böyle bir maddeye müspet oy veremezsiniz 
kanaatindeyim. Bendeniz arz ettiğim gibi esasen 
bu imkânın 448i) sayılı Kanunla, mevcut bulunma
sı dolayısiyle bu maddenin çok tehlikeli olan ve 
kaza vazifelerini »'örmeleri balonundan da arz et
tiğim gibi Başkanlara bir üstünlük ve kendileri
ne birtakım nimetler verilebilmek hakkını veri
yor. Başkana, üyelere bâzı nimetler vermek. O 
üyeler ki, Başkanın idare etliği müzakerelerde oy 
vereceklerdir. Bu bakımdan da çok tehlikeli olan 
bu maddenin metinden tamamen çıkarılmasını 
arz ve teklif ediyorum. Bir önerge veriyorum.' 
müspet o; vermenizi istirham ediyorum. (Alkış
lar) 

BAŞKAN —Yast ' i b r rge r . 

VA-HFİ b b K b b K (l ' r i 'a) - - Vazgeçtim... 
BASKAY --- Şu halde, önergeler var, okul ıı-

vorum. 

Yüksek Başka n I ığa 
Taşarının MS ve yeni 117 nci maddesinin ta

sar ıdan çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 
('şak 

Kâmil ('oşkunoğlıı 

Yüksek Başkanlığa 
Komisyonca yeniden düzenlenmiş olan 117 nci 

maddenin tasarı metninden çıkarılmasını arz ede
rim . 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Âmil Art us 

BAŞKAN - S a y ı n Bakan. 
D B V b b T BAKANI N Ü V İ T Y E T K İ N (Ma

latya) - Muhterem arkadaşlarım, zannediyorum 
ki, Mayın Art us arkadaşımız, konuyu tamamen 
getirüeu maksadın dışında anladılar ve ifade etti
ler. Danıştaydan Avrupa 'ya bilgi ve görgü ar t ı r 
mak için gönderilme keyfiyeti yalnız Danıştay a 
mahsus değildir. Hukukî yönden bilgi a r t ı rmak 
keyfiyeti de buradan takibedilebilir, noktai naza
rı, da Sayın Artus 'un, şimdiye kadarki, tatbikat
la bağdaşmış da değildir. Sayın Ar tü s arkadaşı
mız da, gayet iyi bilirler ki, Yargı taydan da hu
kukçular, Adliye Vekâletinden de hukukçular şim
diye kadar gitmişlerdir ve gitmektedirler. Ve bun
ların gitmiş olması her halde .Danıstaydakilerı 
haklı gösterecek kadar hukukî bilgilerini a r t ı rmak 
içindir. Şimdi Avrupa 'da idari yargı bulunan 
memleketlerin bu yargı karar lar ı , j ü r i s prudence, 
dergilerle yayınlanmaktadır . Türkiye 'ye de bun
lar gelebilir ve Danıştayda bir kü tüphane açıla
bilir. Ye Danıştay kütüphanesinde de bunlardan 
faydalanılabilir, buyuruluyor. B u doğru. Bun la r 
şimdi de yapı lmaktadır ve nitekim Danıştayda 
böyle bir kü tüphane kurulmuş ve geliştirilmek
tedir. Ancak bunlar başka şeydir. Bizzat bizden 
daha. ileride bulunan, idari yargıyı uzun zaman
dan beri devam ettiren memleketlerde âdeta, staj 
görüj- gibi bu idari yargı nezdinde çalışarak fii
len bilgisini, görgüsünü ar t ı rmak başka şeydir. 
Şimdi, Danıştay in raportörü, yani üye yardımcı
sı du rumunda olan elemanlarımız va rd ı r ki, halen 
Fransa 'dad ı r la r ve Fransız Danış tayında 6 aydan 
beri fiilen -(.-alışmaktadırlar, Sayın Artüs . Ve on
lar, sizin söylediğiniz gibi sadece Jür ice Prudaı ı -
ee'ı tetkik etimde için değil, fiilen Danıştayın işle
yiş tarzı hakkında bilgi edinmektedirler. 

Binaenaleyh, konunun faydası, diğer bü tün 
bakanlıkların 4480 savdı Kanunla dısarıva ken-
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dilerine verilmiş kontenjan içinde eleman gönder -
meleriyle sabittir. Bu 4489 sayılı Kamından fay
dalanan Bakanlıklar arasında mevziin hukukçu-
lardan terekkübcden yani hukukî yönden bilgile
rini artırmak üzere Avrupa'ya eleman gönderen 
Bakanlıklar da bunların içerisinde vardır. Demek 
ki, yalnız mühendislikte, yalnız teknik konul arda 
Avrupa'dan istifade edilir de hukukî konularda 
edinilmez nazariyesi, halen tatbikatla aksi sabit 
bir görüşten ibarettir. Yalnız şu var ki, Danış
tay bir yüksek mahkeme olması itibariyle adale
tin istiklâli prensibine uyarak bakanlıklarla irti
batım kesmiştir. Sayın Artus da burada ifade 
ediyorlar ki, artık bir müstakil mahkemedir, bir 
Bakanla irtibatı yoktur. Bir Bakanla irtibatı ol
mayınca Sayın Artüs, 4489 sayılı Kanundan fay
dalanmalarına da imkân kalmamıştır. Binaena
leyh, bir Bakanlığın bütçesi içerisinde onun kon
tenjanından faydalanarak bir Danıştay meslek 
mensubunu bilgisini, görgüsünü artırmak için Av
rupa'ya göndermek imkânı artık bir siyasi orga
nın elinde değildir. Tamamen müstakil bir hü
viyet _kazanmış olan bu teşekkülün kendi içinde, 
bünyesinde yetişmesinde fayda gördüğü bilimsel 
araştırmaları takibetmesi veya görgüsünü artır
mak için Avrupa'ya göndermeyi uygun gördüğü 
insanları iki sene için gönderebilme imkânını siz 
kendiniz vereceksiniz. Bunu vermekle beraber yi
ne Sayın Artüs'ün söylediği gibi bu hakkı verin
ce kuş uçmuştur kafesten; onu geri almak da 
mümkün değildir de değil. Çünkü, her sene bu 
husustaki tahsisatı siz vereceksiniz ve her sene 
bütçede Danıştaydan kaç üyenin gitmesini vaze
derseniz ona bağlı kalacaktır Danıştay ve ondan 
sonra ertesi sene de bunun hüsnü istimal edil «li
gini veya suiistimal edildiğini, murakabe hakkını, 
•yasama organı olarak elinizde tutmaktasınız. Şim
di böylece 4489 sayılı Kanunun Bakanlara bahşet
tiği yetkilerden tamamen tecerrüdetmiş bir yük
sek mahkeme olması itibariyle Danıştay bunu kem
di bünyesi içinde sağlıyabilmesi imkanını bu mad
deyle vermektesiniz. 

Muhterem arkadaşlar lisan mevzuunda ileri 
sürülen mütalâalara da kısaca cevap arz edeyim. 
Lisan konusunda bir Devlet imtihanına tabi tu
tulması keyfiyetini, işin bünyesi ve bundan bekle
diğimiz faydalar bakımından faydalı telakki ede
miyoruz. Zira iki sene müddet için gidecek olan 
bu eleman Danıştayda istidatlı görülür ve iki se
ne yapacağı bu bilimsel araştırmalarla daha i'ay-
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dalı olarak döneceği kabul edilir ama lisan yö
nünden mümkündür ki, bir Devlet imtihanına gi
rebilecek bir seviyeye gelmemiş olabilir, iki sene 
için giden bir elemanın orada 0 ay sonra bir lisan' 
imtihanını verecek hale geldiğinde zerre kadar' 
şüphe yoktur. Ama tercih sebepleri arasında li 
san bilgisini tüzüğünde tayin edecektir. Yani Tü
züğünü yaparken lisan bilgisi olanları tercih ede
cek, bunu göndermek için daha çok kıstas olarak 
önde tutacaktır, ({itmeye lâyık olanlar içinde ter
cih ve tefrik yaparken bunu göz önünde bulundu
racaktır. 

Sonra Sayın Artus'a. şunu ifade etmek isterini; 
cevaben: Bir Danıştay Başkanının bir üyenin gö
zünün içine bakarak onu Avrupa'ya göndermek. 
gibi bir konu ve nimeti gösteri]) kararda vicdanı
na tesir etmesi ihtimalini buradan Sayın Artus'-
un ifade etmesini dahi teessürle karşıladım. Da
nıştayda böyle Başkan ve üyeler yoktur arkadaş
lar. 

AMİL ARTUS (Cumhurbaşkanınca S. ü .} — 
Tenzih ettiğimi söyledim. Beyefendi. 

DEVLET BAKANI NÜVİT YHTKİN (De
vamla) — Ve Avrupa'ya, Danıştay başkanları ve 
üyeleri değil, daha ziyade yetişecek olan üye yar
dımcıları, kanunsözcüleri ve kanunsözcüsü yar
dımcıları gidecektir. 

FİKRET TURHANdİL (Aydın) — Bir su
al : Bu maddenin çıktığını bir an için kabul eder
sek, 4489 sayılı Kanun hükümleri gereğince Da
nıştay üyelerinin dış memleketlere gitme imkânı 
var mıdır, yok mudur? 

DEVLET BAKANİ NÜVİT YETKİN (Ma
latya) — Hayır Fikret Beyefendi. Danıştay mes
lek mensuplarının 4489 sayılı Kanunla ilgileri, bu 
kanun çıktıktan sonra-tamamen kesilmiş olacaktır. 
Bakanlarla, Bakanlıklarla irtibatı kalmıyacaktır. 
Bu itibarla o imkân mevcut değildir. 

ESAT ÇAĞA (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Uf endim, bendeniz şu noktayı öğrenmek istiyo
rum. Bu hariç memleketlere gönderilmekten mak
sat idare hukuku alanında bilimsel araştırma yap
ması ve muhtevasını çoğaltmasıdır. Şimdi idare hu
kuku her yerde var ve en iyisi de İsviçre'de. Hal
buki bu maksatla dışarıya gönderilecekler için 
yalnızca idari kaza sistemini tatbik eden memle
ketlere hasretmişler? Alelıtlak dışarıya dememiş
ler? İdare hukuku Anglo Saksonlarda da var, Al-

I inanlarda da var, her verde var; lıem do dauis-
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kası vardır. Niçin buralara gönderilemiyor da 
yalnız, Belçika ve Fransa'ya gönderiliyor. Niçin 
daraltma yoluna gidiyorlar? 

DEVLET BAKANI NÜVÎT YETKİN (De
vamla) — Arz edeyim efendim: Sayın Artus'un 
da ifade ettiği gibi, idare Hukukunun geniş ol
duğu memleketlerde, Anglo - Sakson memleketle
ri, İsviçre gibi memleketlerde buna mütaallik çık
makta olan eserler bize de gelmekte tercüme edil
mekte ve kütüphanelerimize konmaktadır. Bun
lardan o yolla da istifa etmek mümkündür, idari 
yargının devam etmekte olduğu ve bizden daha 
kıdemli olan memleketlere gidecek olan eleman
larımız bu memleketlerin idari yargı organlarında 
âdeta stajiye gibi fiilen çalışmaktadırlar ve bun
dan faydalanmaktadırlar. Bu itibarla tercih edil
miştir. Demin misal olarak arz ettiğim gibi ha
len Damştaym bir raportörü ve bir yardımcısı 
Fransa'daki Danıştayda altı aydan beri staj yap
makta, fiilen çalışmaktadırlar. 

ESAT ÇAĞA (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Yani, bizim başkanlarımız ve üyelerimiz dış mem
leketlerde- stajiyer olarak mı çalışıyorlarf 

DEVLET BAKANI NÜVlT YETKlN (De
vamla) — Üye ve başkan mevzuubahis değildir. 
Efendim, demin de arz ettim, meslek mensupları 
derken asıl daha çok faydalanacaklarını düşün
düğümüz yardımcılar ve konunsözcüleri, yar
dımcılarıdır. Böyle bir tâbir gelirse komisyon ve 
Hükümet olarak düşünürüz. 

BAŞKAN — Sayın üoşkunoğlu. 
KAMlL COŞKUNOÖLU (Uşak) — Efendim, 

bir mevzu üzerinde durmuştum. Tüzükle halle
dilecek dendi. Tüzükle halledilecek mevzuun, 
benim endişemi kaldırmıyacak olduğunu Sayın 
Bakan ifade ettiler. Yani, dediler ki; mutlaka 
buradan gidecekler de dil imtihanında muvaffa
kiyet şartını aramak doğru değildir. Oraya giden, 
istifade edeceğimiz eleman orada da dil öğrenir 
ve kendisinden faydalanılacak hale gelir. Ya gelir, 
ya gelmez. Şimdi arkadaşlar açık konuşalım. 
Memleketin realitesi hepimizce malûm. Gidenle
rin bir kısmını yakinen biliyoruz ve tanıyoruz, 
bizim tanıdıklarımız da vardır. Dil bilmeden git
miş, dil bilmeden gelmiştir. Var mıdır? (Yoktur, 
sesleri.) Çok rica ederim, vardır. Eğer yoktur 
diyen arkadaş varsa burada şahıs mı mevzuubah-
sedelim? Şu halde arkadaşlarım da tasdik ediyor
lar ki, vardır. Şimdi böyle bir yolu tutmak doğ-
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rıı değildir. Eğer madde kalacaksa. Mutlaka dil 
imtihanını kazanmış olmak şartını koymak lâzım
dır. 

Maddenin kaldırılması mevzuuna gelince; 
bendeniz bidayette dil mevzuunu ortaya atmış 
olmakla beraber, Sayın Âmil Artus arkadaşımızın 
burada vermiş olduğu izahat üzerine tenevvür et
tim, aydınlandım. Hakikaten maddenin kaldı
rılması yerinde olur. Efendim, bugüne kadar ya
pılan tatbikat ve Avrupa'ya gönderilen şahıslar 
daha ziyade kanunsözcüleri ve yardımcıları ara
sından oluyor. 4489 sayılı Kanun belki müsait 
değildi; onun için böyle yapılıyordu. Şimdi ay
lık verilecek, yolluk verilecek efendim, yevmiye 
verilecek şu veya bu arkadaşın gitmesinde her 
hangi bir sakınca aranmadığına göre ,dil mevzuu 
da aranmadığına göre Damştaym bütün üyeleri
ni, birinci kademeden başlıyarak kanunsözcüleri-
ni, ve yardımcılarını, üyelerini ve başkanlarını 
tamamen Âmil Artus arkadaşımın ifade buyur
dukları gibi tenzih ederek söyliyorum, ama bir in
sandır, insanlar daima zayıf taraflariyle ölçü
lür, zayıf tarafları da bulunur insanların. Be
şeri hisler hepimize hâkimdir. Efendim, buı hük
mü, bu maddeyi kaldırırsak Devle Şûrası, Da
nıştay 4489 sayılı Kanundan da istifade edemiye-
cek, Avrupa'ya kimse gönderilemiyecek, buyur
dular. Bendenizce istifade eder. istifade ede-
miyecekse, o zaman buraya yalnız onu koyar ve 
4489 sayılı Kanun Danıştay üyeleri hakkında da 
tatbik edilir. Deriz, biter. Demek ki, şimdiye ka
dar gönderilebiliyordu, 4489 sayılı Kanuna göre, 
Sayın Bakan burada ifade buyurdular. Efendim, 
hâkimlerden de gidiyor, yargıtaydan da gidiyor. 
Evet, gidiyor ama ayni kanuna göre gidiyor, is
tisnai bir hükme göre değil. Burada getirilen 
şey, istisnai hükümdür. Böyle bir hükme itiraz 
ediyoruz. Kaldı ki, bendenizin kanaatinmce: Ta
sarının ikinci maddesi gayet açıktır. Danıştay 
bağımsızdır. Yönetim ve temsili birinci başka
na aittir, dedikten sonra; ikinci fıkra «Damş
taym bütçe ve Hükümetle ilgili işleri, Başbakan
lık aracılığı ile yürütülür» demektedir. Nite
kim burada Sayın Devlet Bakanı da Başbakanı 
temsilen bu tasarının müzakeresinde bulunmakta
dır ve yürütmektedir. Binaenaleyh, bütçe bakı
mından, malî işler bakımından Başvelâkete, Dev
let Bakanlığı bağlı olduğuna göre, gene 4489 sa
yılı Kanundan istifade etmesi mümkündür. Yani, 
hiç hüküm koymasak dahi eğer bunda tereddüt 
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ediliyorsa maddeyi kaldırırız, şu sevk edilen mad
deyi kaldırırız; yalnızca Danıştay hakkında da 
4489 sayılı Kanım uygulanır deriz ve böylece 
Danıştayı da bu çerçevenin içine sokmuş oluruz. 
îstisnai bir hükmün burada kabulü doğru olmaz, 
arkadaşlarım, bendenizin de Sayın Âmil Astus 
arkadaşıma tamamen iştirak ederek bu şekilde ar
zı malûmat ediyorum. Takdir elbette Yüksek 
Heyetinizin olacaktır. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Sarıgöllü. 
SAÎM SARIGÖLLÜ (Aydın) — Muhte

rem Başkan, muhterem Cumhuriyet Senatosu 
üyeleri, müazekere edilen madde tamamiyle an
laşılmış ve Heyeti Umıımiyenin kanaati de tebel
lür etmiştir. Ortada şu var: Bu müessese dış 
memleketlerde bu ihtisas yapmaktan istifade et
sin mi, etmesin mi? Etmesi mevzuu kabul edili
yor, fakat şekli üzerinde bir mutabakata varıla-
mıyor. Binaenaleyh, izin versinler bu oylansın 
madde çıksın, tayyedilsin. Ondan sonra encü
men bu maddeyi bugün 4489 sayılı Kanunun bu 
müessese nerelerinden istifade ediyorsa, onlar
dan istifade etmesi hakkında bir madde getirsin 
öğleden sonra da onu kabul edelim. Çünkü görü
lüyor ki, bu mevzu üzerinde bir mutabakata var
maya imkân yoktur ve iş yumuşatılmazsa madde 
olduğu gibi çıkacak, bu sefer müessese bugün 
mevcut imkânlarından da istifade edemiyecek. 
Yani bu oylansın, öğleden sonra encümenin ge
tireceği bir tadili, 4489 sayılı kanunu bugünkü 
şartlariyle getirsin, teflcDif ets'in, ıbunu kaıbul ede
lim. Hem müessesenin istifade imkânları sağlan
mış olur ve hem de bu fazla ileri olan talep de bu 
suretle düzenlenmiş olsun. Arz ve istirhamım bun
dan ibarettir, hürmetlerimle. 
- BAŞKAN — Sayın Fikret Turhangil, (Vaz

geç sesleri) 

FİKRET TURHANGİL (Aydın) — Vaz
geçtim. 

BAŞKAN — Komisyonun bir diyeceği var 
mı? 

GEÇİCÎ KOMİSYON BAŞKANI FARUK 
IŞIK (Van) — Komisyonun bir diyeceği yok
tur. 

FİKRET TURHANGİL (Aydın) — Usûl 
bakımından bir şey söyliyeyim. Komisyon geriye 
alsın, geri alması lâzımdır. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Coşkunoğlu. 
KÂMİL COŞKUNOĞLU (Uşak) — Efen

dim müsaade ederseniz bendeniz bir takrir takdim 
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ettim şimdi. Bu 117 nci maddenin kaldırılması 
ve yerine 4489 sayılı Kanundan Danıştay men
suplarının da istifade etmeleri şeklinde. 

BAŞKAN — Efendim, komisyon maddeyi ge
ri alırsa buna lüzum kalmaz. 

ÂMİL ART US (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Geri alamaz efendim, çünkü bir kere geri almış
tır. 

BAŞKAN — Peki efendim, takrirleri okutu
yorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 118 nci ve yeni 117 nci maddesinin 

tasarıdan çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 
Uşak 

Kâmil Coşkunoğlu 

Yüksek Başkanlığa 
Komisyonca yeniden düzenlenmiş olan 117 nci 

maddenin tasarı metninden çıkarılmasını arz ede
rim. 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Âmil Artus 

Yüksek Başkanlığa 
117 nci maddenin kaldırılarak yerine «Danış

tay meslek mensupları da 4489 sayılı Kanundan 
faydalanır» hükmünün konmasını arz ve teklif 
ederim. 

Uşak 
Kâmil Coşkunoğlu 

ÂMİL ARTUS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Bu takrire katılıyorum efendim. 

BAŞKAN — Bu takriri okutup oylarınıza 
arz edeceğim. Komisyon? Hükümet? Bu takrire 
katılmıyorlar. 

(Kâmil Coşkunoğlu'nun son takriri tekrar 
okundu.) 

DEVLET BAKANI NÜVİT YETKİN — 
Hükümet olarak buna katılıyoruz. 

BAŞKAN — Bir takrir daha vardır efendim 
onu da okutacağım. 

Yüksek Başkanlığa 
117 nei maddenin aşağıdaki şekilde değişti

rilmesini arz ederim. 
Urfa 

Vasfi Gerger 

«Madde 117. — Danıştay meslek mensupları, 
4489 sayılı Kanun hükümleri dâhilinde ve Danış
tay bütçesine göre faydalanırlar» 
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GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FARUK j 

IŞIK (Van) — Söz istiyorum efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Işık. | 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FARUK I 

IŞIK (Van) — Efendim, bendenizce bu maddts j 
ye lüzum yoktur. Bir kere 4489 sayılı kanun 
umumi bir kanundur. Umumi bir kanun olduğu
na göre, zaten bir maddesinde de Danıştayın me
murlarının diğer memurlar gibi kanun hükmüm» 
tabi olacağı zikredilmiştir. Binaenaleyh böyle bir 
madde vazedilmesine lüzum yoktur. Heyeti 
Âli kabul eder, yahut reddeder, komisyonun 
teklifini. 

KÂMİL OOŞKÜNOĞLU (Uşak) — Efendim, 
bendeniz ifade ettim gayet acık. Sayın arkada
şımızın takriri tavzih ediyor. Bu bakımdan. 

BAŞKAN - - Takriri oylarınıza arzedece-
Sim. 

6 . 5 . 1964 O : 2 
ÂMİL ARTUS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 

Efendim, bu tavazzuh eden maddenin metin
den çıkarılmasına ait takririmde ısrar ediyo
rum. Bn aykırı olduğu için önce benim bu tak
ririmi okutup oya arzedin lütfen. 

BAŞKAN - - Evet en aykırı olduğu için ön
ce onu tekrar okutup oyunuza arzedeceğim. 

(Âmil Art us'un 117 ne:i maddenin çıkarılma
sına ait takriri tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Bu takriri oylarınıza arzediyo-
i'iiiu ; kabul edenler... Kabul etmiyenler... Tak
rir kabul edilmiştir, efendim. Şu halde madde 
metinden, çıkarılmıştır; acık oylarınıza arzedi-
leeektir. 

Efendim vakit gelmiştir, öğleden sonra saat 
15,00 te toplanmak üzere oturumu kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 13,10 

KÂTtPLER 

ÎKINCÎ OTURUM 
Açılma saati: 15,00 

BAŞKAN — Enver Aka 

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

BAŞKAN — (Huııımu laiçııyoruim. 
110 ucu madde hakkında Geçici Komisyon 

Başkanlığının bir önergesi var okutuyorum. 

C. Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Danıştay kanunu tasarısı

nın 119 ncu maddesinin hatalı olarak balbul edil
miş olduğu kanısında olduğumuzdan bu madde
nin tekrar müzakeresini arz ve teklif ederiz. 

Geçüici Komisyon Başkanı 
Van 

Faruk Işık 

GEÇİCİ KOMİSYON 
IŞIK (Van) — Efendim 
müzakere mahiyetindedir, 
karalım maddelerin sonunda bunu yapalım. Zi
ra başka birtakım ricalarımız da olacak. 

BAŞKAN — Efendim, 119 ncu madde ile 

BAŞKANI FARUK 
teklifimiz bir tekriri 
onun için hepsini çı-

ilgili bir takrir var, okutuyorum. Evvelâ 1.19 ncu 
maddeyi okutuyorum. 

MADDE 119. — Boşalan kanımsüzcölükleri
ne ve yardımcılıklara alt derecelerdeki kanunsuz-
çilleri veya yardımcıları atanır. 

BAŞKAN — 119 ncu madde ile ilgili önerge
yi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 12.1. ııci (yeni 119) ncu maddesine 

aşağıda yazılı fıkranın eklenmesini arz ve teklif 
(»derim. 

Uşak 
Kâin il Çoşkunoğlıı 

(On sene hâkimlik 'veya kaymakamlık .görev
lerinde bulunanlar da sicillerine göre dereceleri
ne muadil kanun sözcülüklerine ve yardımcılık
lara atanabil iıier.) 
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BAŞKAN — Komisyon bu hususta ne diyor? 
GEÇÎCÎ KOMİSYON BAŞKANI FABUK 

IŞIK (Van) — iştirak etmiyoruz. 
KÂMİL COŞKUNOĞLU (Uşak) — Söz isti

yorum, efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
KÂMİL COŞKUNOĞLU (Uşak) — Muhte

rem arkadaşlar; maddenin daha evvelki müzake
resinde bulunan sayın arkadaşlarım da gayet iyi 
hatırlıyacaklardır, tasarının 121 nci ve yeni şekli 
ile 119 ncu maddesini dar mânada görüldüğü 
için ve kaldırılan bâzı maddeler ve halen yürür
lükte bulunan Danıştay Kanununun hükümleri
ni de göz önüne alarak bir değişitirme teklifinde 
bulunmuş ve bu değiştirme teklifim Yüce Sena
toca kabul edilmişti. Yüce Heyetinizin kabul et
miş olduğu bu değiştirme teklifimin Komisyonca 
nazara alınmadığı ve eski metin üzerinde ısrar 
ettiği anlaşılıyor. Bu sebeple tekrar söz almak 
mecburiyetinde kaldım. - Arkadaşlardan bir kıs
mı konuşuyorlar, mevzuun da önemi var, konuş
mayı başka zamana bıraksak iyi olur. -

Muhterem arkadaşlar, bugün yürürlükte bu
lunan Danıştay Kanunu, hariçten kanunsözcülü-
ğüne ve yardımcılığına almaya mâni değil, hattâ 
Danıştay üyesi olabilmek için kanunsÖzcülerinin 
ve yardımcılarının hariçte vazife ıgörmüş olma
ları da şarttır. Yani Danıştay üyesi olabilmek 
için 'hariçte vazife görmüş olmak şartı mevcut 
iıken bugün kanunda bu kalkmıştır, bu bir. 

İkincisi; Yüksek Senato 117 nci maddeyi kal
dırdı. 117 nci madde hükmü Danıştay mensup
larının kanun sözcüsü ve yardımcılarının yurt 
içinde ve yurt dışında tecrübelerini ve bilgileri
ni genişletmek maksadiyle başka vazifelere ata
nabileceklerine dairdi. Bu maddeyi kaldırdık. 
Bu maddenin esbabı mucibesi olarak Sayın Ko
misyon iSözcüsü o birleşimde ifade etti ki, «Da-
nıştayda bulunan sözcüler, Danıştay mensupları, 
yardımcıları hariçte vazife alsınlar, memleket 
realiteleriyle fiilî tatbikatla, daha doğrusu tat
bikatla karşılaşsınlar Danıştaya yararlı olsunlar 
mülâhazasiydi.» dediler. Meselâ kanunsözcüsü, 
yardımcısı, başyardımcısı o maddeye göre tekrar 
arz edeyim vali olabilecekti. 

Danıştaydaki durum baki kalmak şartiyle; 
kaymakam olabilecekti, Danıştaydaki vazifesi ba
ki kalmak şartiyle; konsolos olabilecekti; defter
dar olabilecekti, bu gibi vazifeler alabilecekti. Şim
di o maddeyi kaldırdık. Dedik ki: îki yerde vazi-
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fe olmaz. Hem hâkimlik sıfatı devam edecek, hem 
de Devletin diğer bir dairesinde memur olacak. 
Yüksek Senato bu olmaz dedi ve kaldırdı. Şimdi 
şu halde Danıştay üyeliğine 8 nci maddeye göre, 
hariçten alabildiğimiz şahıslar tatbikatla karşı 
karşıya bulunan şahıslardır. Ama kanunsözcüleri 
ve yardımcıları Danıştaya intisaplarından itiba
ren aynı makina içinde, aynı teşkilât içinde va
zifelerine devam edecekler. 

Şimdi bendeniz diyorum ki, bunların arasına, 
bunların içine bu vazifede bulunacak şahısları 
daha ziyade hayatla karşılaşmalarını temin mak
sadiyle kaymakamlık ve 'hâkimlikte bulunanların 
da buraya tâyin edilmelerini mümkün kılalım. 
Buna mâni olmaması lâzımgelir. Böyle bir tek
lifte bulundum. Bu teklifimde kabul edilmiş idi. 
Şimdi Komisyon bu teklifi nazarı itibara almı
yoruz, eski metinde ısrar ediyoruz diye geldiler. 
Bendenizin teklifinin kabulünü rica ediyorum. 
Komisyon maddeyi geri alır veya almıyacaksa 
eğer Yüksek Heyetin teklif ettiği hususlar üzerin
de başka bir görüşü varsa bunu formüle eder ve 
o şekilde kabul buyurursunuz. Bendenizin tekli
fim kanunun, tasarının takihetmekte bulunduğu 
hedefe uygundur. Takdir Yüksek Heyetinizin
dir. 

BAŞKAN — Sayın Bakan buyurun. 
DEVLET BAKANI NÜVÎT YETKİN (Ma

latya) — Muhterem Başkan, kıymetli arkadaşla
rım, Danıştay Kanununun tüm olarak mütalâa
sında görüleceği veçhile Danıştay müessesesi bir 
kariyer haline getirilmek istenmiştir. Kanunun 
ana esprisi Danıştaya en alt kademeden başlayıp, 
yardımcılıkların 6 nci derecesinden başlıyarak gir
mek ve imtihanla alınmak ve ondan sonra başarı 
gösterdikçe Danıştay içerisinde yetişmek esası, ku
rulmuş bulunmaktadır. Bu esasın tek istisnası bu 
kanunun kabulünden itibaren kısa bir süre içinde, 
Danıştaym yeniden kurulacak, ihdas edilecek dai
releri sebebiyle o dairelerin icap ve ihtiyacı olan 
üyelikler ve o teşkilâtı yürütecek yardımcılıklar 
ve kanunsözcüleri ki, kabul buyuracağınız cetvel
le, tesbit edilecek ilâve kadroların ikmaline kadar 
olan süre. Onun dışında artık Danıştay camiasına 
dışarıdan ancak kanunsözcülüğünün ve yardımcı
lığının ilk kademesinden girmek kabil olacaktır, 
bu espiri ile getirilmiş kanun, bu espiri ile hazır
lanmış bu müessese. 

Şimdi Sayın Coşkunoğlu arkadaşımız buraya 
hariçten asli maaşı tevafuk eden muayyen hizmet-
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leri ifa etmiş olan kimselerin de alınabilmesi im- I 
kânını teklif etmektedir, derpiş etmektedir. Bu 
Danıştay Kanununun tüm halinde manzumesini 
ve Danıştayın bir kariyer olmak vasfını ihlâl edi-
ci bir tekliftir kanaatindeyim. Nitekim muhte
rem arkadaşlarım, aynı mevzu hâkimlik meslekin
de vardır. Hâkimlik meslekinde mesleke ilk ön
ce hâkim yardımcısı olarak girilir, namzet i ola
rak girilir, ondan sonra bu meslekte yürünür. 
Avukatlık gibi aynı mahiyette hizmet ifa 
edenlerin mesleke geri dönmeleri halinde hizmet
lerinin muayyen kısmı hâkimlikte geçmiş telâkki 

. edilerek sayılmıştır. Onun dışında kaymakamlık 
yapmıştır. Hukuk Fakültesi mezunlarının girebi
leceği diğer her haı gi bir hizmeti ifa etmiştir, 
tekrar hâkimlik meslekine dönmek istediği zaman 
hâkimliğin ilk kademesinden başlamak mecburiye
tindedir. Aynı suretle Danıştayı, bu yüksek mah
kemeyi de aynı mahiyette bir kariyer haline ge
tirmek gayesiyle sevk edilmiştir şu kanun. Bina
enaleyh, bunu ihlâl edeceği için katılamıyoruz 
bu bir. 

İkincisi, Sayın Uoşkunoğlu arkadaşını diyor
lar ki, Danıştayda bulunan yardımcıların muay
yen bir seneye kadar kaldıktan sonra, 5 seneyi 
geçtikten sonra meslekle, tatbikatla ve idari hayat
la irtibatlarını sağlıyabilmek onun içerisine gire
bilmesini temin etmek için bir madde sevk edil
mişti, onların kaymakamlıklarda veya idari hiz
metlerde görev alabilmelerini mümkün kılın. Bi
naenaleyh böyle bir şey madem ki, derpiş edil
mişti oradan da buraya gelebilmelidir. Bu birbi
rinden tamamen ayrı iki sistem. Bir tanesi sade
ce iki seneye maksur ve münhasır olmak üzere 
Danıştayda o kariyerde yetişi)) yükselmekte olan 
bir elemanın idare ile temasını sağlıyabilmek, ida
renin içerisinde tatbikatla yüz yüze gelmesini te
min etmek için yalnız iki seneye maksur ve mün
hasır kadrosu, maaşı, ödeneği kendi dairesinde ka
larak, böyle bir imkânı sağlıyalım. Yetiştirici 
olur bir staj mahiyetinde olur, demiştik, kabul 
edilmedi. 

O ayrı bir mevzu. Fakat bununla alâkası 
yok, dışarıdan Danıştaya kaymakamlık yapmıştır. 
Konsolosluk yapmıştır veya buna muadil bir ida
ri vazifede bulunmuştur, diye müracaat edebil
mek imkânını bahşeden bir hüküm idi. Şimdi bir 
defa kabul buyurduğunuz Danıştay Kanununun 
8 nci maddesinde ne gibi niteliklerde Danıştaya 
üye olunabileceği hususunu sayarken yalnız Siya- | 
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sal Bilgiler Fakültesi ve Hukuk Fakültesi me
zunları değil; İktisadi İlimler Akademisi, İktisat 
Fakültesi mezunlarının da Danıştaya üye olabile
ceklerini kabul buyurmuşsunuz. 

Binaenaleyh mesleke girerken bu mektepler
den mezun ollanlar da girebilecek, askerî menşei 
olan generaller, askerî hâkimler girebilecek. Şim
di bunları tutup yalnız kaymakamlara ve buna 
muadil idari hizmetlerde muayyen bir zaman bu
lunmuş olanlara hasrediyorsunuz. O zaman da 
adaletsizlik olur. Bu takdirde buna muadil sayı
labilecek diğer görevlerden de alınabileceği gibi 
bir netice kendiliğinden doğar. Halbuki kanaati
mizce bunun tamamı müessesenin getirdiği siste
mi tahribetmeye müncer olur ve hatalı olur. 

Muhterem arkadaşlarım, aslında idare mesle
kinde 10 sene yetişmiş olan bir kaymakamın, kay
makamlıktan ayrılı]) Devlet Şûrasına intisabetme-
si ancak uzak, mahrumiyet bölgelerinde hizmet 
ifasından kaçınarak Ankara gibi az - çok hayat 
şartları yüksek bir yerde kendisine bir çare ve 
imkân aramak içindir. Halbuki Hükümetin, bir 
diğer kolun idare meslekinde bugün 500 küsur 
kazamızdan yüzlercesinde kaymakam bulamama
nın ıstırabını Dahiliye Vekâleti çekmektedir. Bi
naenaleyh bir kaymakamı beğenmediği, arzu et
mediği bir yere gönderdiniz mi kalkıp gelecek 
Devlet Şûrasına bu kanundan faydalanarak mü
racaat edecek hak diye istiyecek ve hakkı verilme
diği zaman birtakım kanun yollarına başvuracak
tır. Binaenaleyh bu yolu açmamanızı istirham edi
yoruz. Bu müessesenin bir kariyer olarak aşağı 
mebdeden başlayıp yükselen ve Danıştay üyeliği
ne kadar çıkacak olan bir meslek manzumesi içe
risinde kalmasına imkân bahseylemenizi istirham 
ederim. Bu itibarla takrire katılamıyoruz. Takdir 
Yüksek Heyetinizindir. 

BAŞKAN — Sayın Coşkunoğlu, buyurun. 
KÂMİL COŞKUNOĞLU (Uşak) — Muhte

rem arkadaşlar, bendenizin takriri geçen birle
şimde Yüksek Heyetinizce kalbul edildi. Şimdi 
Komisyon eski noktainazarında ısrar ediyor. 
Bendeniz biraz daha kısa konuşmak istemiştim. 
Fakat Sayın Bakanın konuşmasından sonra nok
tainazarımı genişletmek zorunda kaldım. 

Hâkimlik bir kariyerdir, doğru. Askerlik de 
öyledir, doğru. Ama orada yetişen sınıf, hâkim
likte ve askerlikte bâzı ızümrelerdc yetişen sınıf 
doğrudan doğruya kanunlarına göre muayyen 
bir fakülteden gelirler. Harb Akademisinden ge-
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lirler, Harb Okulundan gelirler, Hukuk Fakül
tesinden gelirler. Ama Danıştay öyle değildir. 
Danıştayın menşeleri, menbalan yalnız Hukuk 
Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi de değildir. 
İktisat Fakültesi, İktisadi ve Ticari İlimler Aka
demisi de buna dâhildir. Binaenaleyh, bu ciheti 
düşünmemiz lâzımgelir, bir. 

İkincisi; Hâkimlerin yalnız meslekten yetiş
tikleri yolundaki noktainazar da doğru değil
dir. Hâkimler aynı fakültelerden mezun olmak 
şartiyle avukatlıktan geliyor mu, gelmiyor mu? 
O eliyor, hattâ ve hattâ Hukuk Fakültesi mezu
nu olmak şartiyle kaymakamlık yapmış, istifa et
miş hâkimliğin ilk kademesinden başlamaya ra
zıdır. Gelebilir. Binaenaleyh, gelmesine mâni de
ğildir bu. Bir kaymakamı, bir hâkimi, madem ki, 
Hııkuk Fakültesinden alıyorsunuz, madem ki, Si
yasal Bilgiler Fakültesinden alıyorsunuz - Siya
sal Bilgilerden ve Hukuk Fakültesinden çıkmış 
olan bir hâkimin, bir kaymakamın hayat tecrü
besini aldıktan sonra Danıştaya gelmesinin ben
deniz mahzurunu değil, faydasını görüyorum. 
Faydalı olduğunu mütalâa ediyorum. Bunların 
bir kariyer olmak vasfı da ortadan kalkmaz. Sa
yın Bakan, Efendim, yalnız Danıştaya Hukuk 
Fakültesinden almıyoruz. İktisat Fakültesinden 
de alıyoruz, İktisadi ve Ticari İlimler Akademi
sinden de alıyoruz. Binaenaleyh, bunlara niçin 
hak vermiyelim, diyorlar. Onlara da, hak verebi
lirsiniz. Doğrudan doğruya gelmek şartı ile hak 
verebilirsiniz, menşeden başlamak şartiyle. Çün
kü onların hayatta tabi oldukları meslekler, adlî 
ve idari kaza meslekleri ile bağdaşır meslekler 
değildir, bağdaşamıyacağı içindir ki, bendeniz 
bu ciheti düşünerek yalnız kaymakam ve hâkim
lere hasrettim. Hâkimlik bir kazaî vazifedir, kay
makamlık idari kazanın bir kolu mahiyetindedir. 

Bu itibarladır ki, Siyasal Bilgiler ve Hukuk 
Fakültelerini esas aldım. Eğer kendileri arzu 
ediyorlarsa İktisat Fakültesini de, İktisadi ve 
Ticari İlimler Akademisi mezunu kimseleri do 
muayyen bir idari vazifeden sonra alsınlar, ben
deniz ona itiraz etmem. Bu meslekle kabili telif 
olduğu içindir ki, ben onu yalnız Hukuk Fakül
tesine ve Siyasal Bilgiler Fakültesine hasretmek 
istedim. Bu, dengeyi bozacak mahiyette bir tek
lif değildir. Kaldı ki, tekrar arz ediyorum, bu 
teklifim kabul de edilmiş idi. Kaymakamlık için 
açık yerler varmış bu açık yerleri dolduramazken 
burada vazifeye tâyin meselesi tamameı? mevzu-
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un haricinde telâkki edilmesi lâzımgelen bir me
seledir. Kaymakamlık için vazifeye gelecek zevat 
bulunurmuş. Şu halde öyle ise Danıştaya alına
cak yardımcıların, kanunsözcülerinin arasından 
Siyasal Bilgiler fakültesini çıkaralım. Diyelim 
ki, efendim kaymakam bulamıyoruz, Danıştay ka-
nunsözcülüklerinc, yardımcılıklara Siyasal Bilgi
ler Fakültesi mezunlarından almıyacağız. Bu 
doğru mudur? Bu nasıl doğru değilse kaymakam
lık vazifesinde bulunan bir şahsın müracaat ede
rek bu mesleke girmesini önlemek de doğru de
ğildir. Kaymakam bulmak veya bulmamak mese
lesi ayrı bir iştir. Bunun tedbirini Hükümet ay
rıca kendisi alır. Binaenaleyh bendeniz, teklifim 
evvelce kabul edilmişti, üzerinde ısrar ediyorum. 
Teklifimi tadil ettim. Müddet meselesini kaldır
dım. Biraz daha genişleterek yeni bir önerge 
verdim. Bu önergem dairesinde metnin (hazırlan
ması için evvelce kabul edilen maddenin Komis
yona iadesini tekrar rica ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Vasfi Gerger, buyurun. 
VASFİ GERGER (Urfa) — Muhterem ar

kadaşlar, bu konuda esas itibariyle ben, tereddü
dü mucibolan bir cihet göremiyorum. Sayın Ba
kan dinlediğim zaman burayı bir kariyer olarak 
gösterdi ve evvelce idareden gelmiş olan arkadaş
ları da mahrumiyet bölgesinden kurtarılmaya 
matuf bir geliş olarak tavzif buyurdular. 

DEVLET BAKANI NÜVİT YETKİN (Ma
latya) — Tashih ederim. Buna yol açar dedim. 

VASFİ GERGER (Urfa) — Aman bende
niz zatıâlilerinizi sonradan teyidedeceğim. 

Şimdi o gayeyi güdüp gütmediklerini müna
kaşa edecek değilim. Dâvanın esasına ilişkin ola
rak bidayetten görüşünüzü işaret ettim. Nitekim 
kaymakamlıktan gelip Danıştayda muayyen sü
resini bitirdikten sonra halen üye olan çok arka
daşlarımız var. Münhasıran kaymakamlıktan gel
miş çok arkadaşlarımız var. Şimdi bir kariyer 
olarak kabul edip bu maddeyle tahsis yapılırken 
vasfı haiz olanların 8 nci maddedeki veya on
dan daha evvelki 6 ncı, 7 nci maddedeki büküm
leri ortadan kaldırıyoruz gibi bir mâna sezdim 
ve onun için söz aldım. 

Şimdi, kabul ettiğimiz üçüncü madde Danış
tay meslek mensuplarını sıralamış. Bunun (B) 
bendinde Başkanunsözcüsü ve kanunsözcüleri di
yor. Başyardımcılar ve yardımcıları da (C) ben
dinde gösteriyor. Şimdi, buralara nasıl almaca-
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ğım da ayrıca maddelerde görüyoruz. Meselâ, 
kanunsözeüleri ile başyardımcıları ve yardımcı
ların nitelikleri. Bunlar ilk defa alınırken demi
yor ki: Devlet Memurin Kanununda yazılı genel 
nitelikleri haiz; olmak ve ayrıca, Hukuk, Siyasal 
Bilgiler fakülteleri ile İktisat fakülteleri ve İk
tisadi ve Ticari İlimler Akademisinden veyahut 
bunlara muadil olan yabancı fakültelerden mezun 
olmak şarttır. Ayrıca, 15 nci maddede yardımcı
ları 6 ncı sınıfa ayırıyor ve bu ayrılışta da na
sıl aday alınacağını gösteriyor. Şimdi, boşalan 
yerlere 'bu alt derecelerden alınıyor. Maddedeki 
fikir :bu. Yani, demek isteniyor ki, bir kanun-
sözeülüğü veya- yardımcılığı inlıilâl etti mi ha
riçten vasfı da haiz olsa, her cepheden niteliği 
haiz olduğu halde talep vukubulursa, bunu al-
mıyacak. Neden, evvelce alıyor da sonra niçin 
almıyor? Şimdi denilecek ki, bidayette alırım. Bi
dayette kanunsözcülüğüne alıyor, yardımcılığına 
da alıyor, ama bir inlıilâl vukuunda o münhal e 
bir talip çıktığında hen seni almam diyor. Bu 
hukuk prensibi ile hak mefhumu ile bağdaşamaz. 
Kanunsözeüsü olmak hakkımı? Şu, şu, şu vasıf
ları, nitelikleri haiz olan denmiyor mu? 15 nci 
madde de, 14 ncü maddede. Şahsi kanaatime gö
re bu vasfa haiz olanlardan hele Saym Coşkun-
oğlu arkadaşımızın teklif ettiği gibi 10 senede. 

KÂMİL COŞKUNOÖLU (Uşak) — Ben o 
teklifimi geri aldım. 

VASFİ GERGER (Devamla) — İdari veya 
her hangi başka bir meslekte hizmet görmüş olan 
arkadaşları almamakta Danıştaym zararı var
dır, kazancı yok. Yalnız, tercih şundan ileri ge
liyor : 

Benim alt kademede emek verip çalışan ar
kadaşlarım var. Ben bunlar dururken onları al
mıyorum, bu ayrı bir mevzu Ama, inhisar ta-
zammun eden hüküm hukukî anlayışımıza uymaz. 
Ben, 80 lira maaşı bir kaymakamım farz edelim. 
Danıştayda da bir kanımsözcülüğü ve yardımcı
lığı açıldı. Ben gerekli evsafı da haiz olursam 
müracaat ederim. Sayın Bakan, idarenin ve di
ğer dairelerin hizmetinde aksaklık yapar buyur
dular. Onun d'erecesi var. Aidolduğıı Bakanlığın 
muvafakati şart. Müracaat edecek ama Danış
tay soracak, bu arkadaşı bizim, almamıza siz 
bakanlık olarak müsaade ediyor musunuz, etmi
yor musunuz? Eğer onun kadrosu müsait değil 
ve o arkadaşı Danıştaya vermeye çalışma duru
mu, hizmet esası mâni ise, «Avnimasında sakın

ca vardır, izin vermiyorum» der. Binaenaleyh 
Sayın Bakan arkadaşımızın bu hususa matuf iti
razı kanuni hükümlerle esasen perçinleşmiştir. 

Şimdi şahsi kanaatime göre bu maddenin lü
zumu yoktur. Mümkün, altlan da almak müm
kün, üstten de almak, yeni gelenlerden de al
mak mümkün. Danıştay bu müracaat sahiplerini 
teshil; edecek durumlarını tetkik edecek. Bu mü
racaat. edenlerin içinde 'kimi lâyık görürse ister, 
alt dereceden yukarıya çıkarsın, ister yeniden 
gelenlerden alsın. Bu maddenin hikmeti vücu
duna esasen, şahsi kanaatime göre, lüzum yok. 
En iyisi Komisyondan rica ('diyorum bu madde
yi çıkaralım. Tatbikatta esasen bu bir aksaklık 
vermez.. Bir a'daım bir yeri istedi imi hemen bir 
hak olarak otomatikman kendisine verilmez. Böy
le bir şey yoktur efendim. Onun sicili müsait 
olacak. Onun 'bakanı müsaade; edecek. Sonra hiz
metin, bilginin ve tecrübenin esasına göre, 'ken
disimden istifade edeceğini tâyine salâhiyattar 
olan Danıştay Kurulu muvafık görürse onu da 
bu imkândan mahrum etmiyelim. Şahsi kanaa
tim budur. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Ünaldı. 
MEHMET ÜNALDI' (Adana) — Muhterem 

arkadaşlar, benden evvel konuşan iki arkadaşım
la aynı kanaattte değilim. Sebebi : Biz bu ka
nunla yeniden bir nizam tesisine çalışıyoruz. 
Bunda da bâzı esaslar koyuyoruz. Diyoruz ki; 
şu, şu niteliği haiz olanlar buraya gelecek. Ama, 
yalnız bununla kalmıyor Şûrayı Devlet de bu va
zifelere gelecek kimselerin ayrıca bir formasyo
nunu şart koşuyor. O da diyor ki, benim bün
yemden yetişsin. Bu şuna btnzer; bir müfettiş
lik imtihanında her yüksek mektep mezunu ni
teliğini haiz olan müfettiş olamaz. İmtihandan 
geçecek, sözlü, yazılı imtihanlardan geçecek mü
fettiş olacak. Aksi takdirde olamaz. (Tatta doğ
rudan doğruya her yüksek mektep mezununu her 
müessese ben müfettiş olarak alırım diyemez. 
Ayırır der ki, şu, şu fakültelerden olacak benim 
imtihanıma girecek. Bu da aynı mahiyette bir iş 
olduğu için formasyon olarak sadece kendi bün
yesinden yetişenleri bu vazifelere tâyin etmekte 
fayda görmektedir. Aksi takdirde umumi niteli
ği haiz olan herkes nuraya başvuracaktır ve ara
nılan evsafta insan alma fikri ortadan kaybola
caktır. Binaenaleyh benden evvel konuşan ve 
takrir veren arkadaşımın takririne iltifat buyu-
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ralmamasını hassaten rica ederim, hürmetle
rimle. 

BAŞKAN — Sayın Turlıangil. 
FİKRET TURHANGİL (Aydın) — Muhte

rem arkadaşlar, bu madde üzerinde 2 fikir orta
ya atıldı; birinci fikri 'Sayın Mehmet Ünaldı 
destekledi, hakikaten eski 121, yeni 119 ucu mad
denin ruhu, bu müesseseyi kendi bünyesi içeri- , 
sinde, hayatiyet içinde 'bulundurmaktır. | 

Ama, bir kanun yapılırken bu kadar dar bir 
çerçeve içinde bir olumluluk beklemek hatalı 
olur kanatindeyim. öyle bir noktaya geliyoruz 
ki arkadaşlar, burada bulunan başkanunsözcü-
lüklerine ve yardımcılıklarına alt derecedeki ka-
nunsözcüleri ve yardımcıları atanır demek sure
tiyle mutlak surette yardımcıların yerini tesbit 
ediyoruz. Bir an için hu müessesede 15 tane yar
dımcının mevcudolduğunu kabul edelim. Ve Da-
nıştayı sevk ve idare eden seçicileri bunların 15 
inin de bir an için ehliyetsiz olduklarını ve baş-
kanunsözeülüğüne veya yardımcılığına lâyık bu
lunmadıklarını bile bile, bu kanun âmir hükmü 
karşısında onları oraya götürmek mecburiyetin
de kalacaktır. Bu kadar rijit bir maddenin iler
de müesseseye bir fayda getireceğine ben kaani 
değilim. O bakımdan Sayın Mehmet Ünaldı'nm 
fikrine bu yönden iltifat edemiyorum, mazur 
görsünler. Yani bir hakkı öyle tescil ediyoruz 
ki, o yardımcı ister çalşsın, ister çalışmasın bu 
kanunun âmir hükmüne göre, inhilâl halinde 
kendi içinden birini otomatikman oraya götüre
cektir. Ama karşısında bu mevkie gelebilecek 
bir imkânın mevcudiyetini bilen bu yardımcıla
rın kendi bünyeleri içerisinde faaliyet göstere
rek oraya bizatihi hak kazanmaları gayreti için
de olacaklardır. Şimdi Danıştaya yöneltilen ve 
tâyin etme yetkisinde bulunan müessese acaba 
sayın arkada şiarımızın getirdikleri teklif veçhi
le dıştan gelen bir kaymakam üzerinde mi du
rurlar, yoksa kendilerinin yanında hizmet eden 
yardımcılar üzerinde mi dururlar? Muhakkak 
ki kanaatimce, evvelâ eğer bu mevkie yetişmiş 
olan yardımcılar içinde lâyık olan varsa dıştan 
gelenlere bunları pek taibiî olarak tercih ede
cekler. Ama, yardımcı yok, münhal dursun. Bu 
kadroda gelenler yetişsin. Bunlara bir konten
jan verelim, yaratalım diye bir inhisarcı sistem 
bence bir müessesenin hayatiyetiyle ilgili kabili 
telif değildir. Rekabet, hizmet ve çalışma gay
retini artırır. Ama hiçbir Danıştay Başkanlık Di-
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vanı veya seçicileri kendi yanında çalışan 
insanlar dururken ve lâyık iken, gayrilâ-
yıkmı veya müsavi seviyede bulunan kimse
ler üzerinde bir tercih yaparken kendi hizmet
lerinde bulunan ve ümitlerini buraya bağlamış 
olan insanları oylarını izhar edecekler ve onları 
yükselteceklerdir. O bakımdan maddedeki elas
tikiyetin mevcudiyeti müessese için-faydalıdır 
iyi elemanları temin etmesi bakımından ve ken
di bünyesinde çalışanlar da nasıl olsa ben başka-
nunsözcüsü olacağım nasıl olsa bu 121 nci mad
de, 119 ncu madde bana bu hakkı veriyor bu 
hakkı benim elimden kimse alamaz haleti ruhi-
yesi içerisinde çalıştırmaktansa ona hizmet aş
kını vermek ve maddeyi bu ruh içinde tanzim 
etmenin müessese için de, memleket için de, 
umumi prensipler muvacehesinde de uygun ola
cağı kanaatindeyim. Bendeniz daha geniş bir 
takrir verdim, okunacaktır. Eğer bu mevzuda 
takrir veren arkadaşlarımla ittifak haline gele
bilirsek o takririn de kabulünü istirham edece
ğim, hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI NÜVlT YETKÎN (Ma

latya) —• Muhterem arkadaşlarım, tekrar huzu
runuzu işgal ettiğim için atfınızı istirham ede
rim. Savunmaya çalıştığımız konu Danıştaym 
aynen adlî kaza organı gibi bir kariyer haline 
gelmesinden ibarettir. Ve bunun için de bu ka
demede başlangıçtan, ilk kademesinden başla
mak lâzımdır kanısındayız. Müzakere mevzuu 
olan eski 121 ve yeni 119 ncu madde, işte bunu 
sağlamak için konulmuş bulunmaktadır. Şimdi 
evvelâ Sayın Turlıangil arkadaşımızın hizmet aş
kı yönünü ele alayım. Danıştayda ilk kademesine 
imtihanla girmiş, her terfii de sicilli komiteler ta
rafından tetkik edilerek terfi e liyakati ancak ku
rullar tarafından tesbit edilip yükselmekte olan 
bir elemanın bir inhilâlde kendisinin hakkı oldu
ğu kanısuıdayken, dışardan herhangi bir idari hiz
mette bulunmuş olan bir insanın gelip oraya otur
ması bu meslekte yetişmekte olan insanların şev
kini mi kırar yoksa aşkını mı artırır, bunu Yük
sek Heyetinizin takdirine arz ederim. 

Şimdi, hâkimlikle mukayese buyurdu Sayın 
(Vkşkunoğlu arkadaşım, dediler ki, hâkimlikle 
de durum böyledir. Hâkimlikte durum böyle de
ğildir. Kaymakamlık yapmıştır, iktisat işinde 
çalışmıştır, konsolosluk yapmıştır, mülkiyenin 
herhangi bir kolunda çalışmıştır ama, hâkimliğe 
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geldiği zaman ilk kademesinden başlamaya mec
burdur. 

Biz de diyoruz ki, hiçbir yolu kapatmadık, 
ama bir idari kaza organının içinde yetişmiş ola
bilmek için orada birtakım muayyen terfileri 
kazanmış olabilmek için ilk kademesinden baş
lamaya mecburdur. Nasıl ki Sayın Coşkunoğlıı 
10 «ene Darııştayda üye yardımcılığı veya ka-
nunsözcülüğü yapmış olan bir insan, benim de 
branşım kaza organıdır, burada 1.0 sene hizme
tim. var beni alın diye Adliye Vekâletine müra
caat ettiği zaman alırlar mı? Ancak birinci de
receden hâkim stajını ikmal ederek hâkimliğe 
girmeye mecburdur. Lütfedin hâkim, kayma
kam veya iktisat mezunlarının alınmasına göre 
ona da imkân verelim diyor Coşkunoğlıı karde
şim. O takdirde İktisat Fakültesinden mezun 
olanların çalıştığı herhangi bir iktisadi müessese 
vesaire, orada şu hizmetleri yaptım, şu maaşa 
kadar geldim, şu kadar sene hizmetim var bu
yurun beni Danıştaya filân dairesinde münhal 
bulunan şu yardımcılığa alın, buna imkân ver-
miyelim. Buna imkân vermiyelim bu müessese
nin bir -kariyer haline gelmesini arzu ediyorsak. 
Yani adlî kaza ile aynı niteliği, aynı hüviyeti ta
şımasını arzu ediyor isek. 

Şimdi Sayın Gerger arkadaşını, noktayı na
zarını ispat sadedinde, buyurdular ki, efendim 
nihayet dairesi muvafakat edecek, dairesi mu
vafakat etmez. Dairesinin muvafakatinin gü
cü, Sayın Gerger ancak iki aya yeter. İstifa 
eder, 10 sene kaymakamlık yapmış zat Danışta
ya girmek istiyor, dairesi muvafakat etmiyor, 
istifa eder, iki ay bekler, iki ay sonra müracaat 
etti mi 10 sene kaymakamlık yapmış olmanın 
niteliğini, hakkını, asli maaşını kazanmıştır, ge
lebilir. Bunu dairesinin muvafakatiyle frenle
mek kabil değildir, bir. 

Böyle bir yol açıldığı takdirde bu yolun iyi 
kullanılması imkânlarını, arkadaşlarımız elbette 
onu savunmaktadırlar, iyi kullanılması mülâha-
zasıyladır getirmek istedikleri teklifler. Ama 
kötü kullanılması imkânları da vardır. Bunu 
lütfen nazarlarınızdan uzak tutmayın. O takdir
de Danıştayı kendi meslekinde yükselmek im
kânları mevcut iken, Danıştayı kendisi için be
ğenmediği birtakım meşakkatli hizmetlerden 
kurtulma yolu saymak istiyenlere bir imkân ka
pısı olarak bırakmıyalım, meslekten yetişsin, 

ilk kademesinden başlıyarak, ki buna hiçbir ma
ni yok. Zaten 15 nci maddesinde, kanunun kabul 
buyurduğunuz 15 nci maddesinde Danıştaya na
sıl girilebileceği hususunu tâyin etmiş, tasrih et
miş. Şu nitelikleri haiz olan gelecek, 'müracaat 
edecek, imtihan edilecek, kurul tarafından tâyin 
edilecek ve girecek. İlk kademesinden başlıya
rak girsin. Bir münhal bulduğu takdirde aşağı
dan gelecek kimse yoksa ki, bu mümkün değil
dir. Çünkü kabul buyurduğunuz kadro cetvelle-
riyle Danıştayıu şu anda yeni kabul edeceğiniz 
kadroları 37 tane, en alt kademesinde o7 tane, 
ondan bir üst derecede ondan sonra 2(i, ondan 
sonra 22, ondan sonra 18, ondan sonra 14 kade
me kademe aşağı - yukarı yekûnu 100 küsuru ge
çen yardımcılıkları ve kanunsözcülükleri var. Bun
lardan inhilâl vuknbuldıığu takdirde elbette ki 
aşağıdan bu kıdemi kazanmış olan, İni liyakati ka
zanmış olan birisi zaten müstehaktır, zaten ge
lecektir. Gelmediği, oraya gelecek hiçbir kimse 
bulunmadığı, ki, buna imkân yoktur, fakat o 
takdirde dahi bir üst dereceye alt derecedeki 
maaşla üst dereceye tâyindir. Orası inhilâl ede
rek, oradan bu kademeyi temin etmek ve en alt
tan bir tanesini imtihanla almak imkânı mevcut
tur. Yeter ki bu arz ettiğim kariyer- halinde 
tanzim edilmesi hususunda müessese ihlâl edil
miş olmasın. Hürmetlerimle. 

KÂMİL COŞKUNOĞLU (Uşak) — Bir daki
ka efendim, sorum var. 

BAŞKAN Buyurunuz efendim. 
KÂMİL OOSKUNOÖLU (Uşak) — Efendim, 

buyurdukları, hariçten gelecek şahsı, orada yar
dımcılar varken oraya alınırsa oraya şahsiyet 
girer. Oradaki yardımcılar arasında yükselmeye 
lâyık görülen şahısları terfi ettirecek yetkili ze
vat, yetkili Danıştay mensubu bulunduğuna gö
re; hariçten gelecek şahsın üstünlüğü bahis ko
nusu olmıyaca'ktır, kendi elemanını elbette tâ
yin edecektir. Binaenaleyh burada bir haksızlık 
bir şevksizliğe yol açmanın bahis konusu olma
dığını sayın Bakanın takdir etmeleri lâzımdır. 
Bu tâyinin başka türlü yapılmasına imkân var 
mıdır bunu açıklasınlar. 

DEVLET BAKANİ NÜVİT YLTKlN (De
vamla) —• Böyle bir kanunla bir imkân sağla
nınca teklif sahibi arkadaşlarımın pek iyi ni
yetle, pek hüsnü surette kullanılacağını tahmin 
ederek ileri sürdükleri bu açık kapıdan iki ta
raflı suiistimal olabilir. Yani müracaat edenler, 

— 398 



C. Senatosu B : 69 
sadece böyle bir kariyere intisabemtek arzusıvy- l 
la değil de başka maksatlarla bundan faydalan
maya çalışabilirler. Tâyin edecek insanlar niha
yet şahıslardır. Böyle bir kanun kapısı açıktır. 
Bugünkü mukavemet eder, yarınki mukavemet 
eder. öbürgünkü mukavemet edemiyebilir ve bu 
kariyer manzumesi bozulur. Sayın Ooşkunoğlu 
arkadaşım Adliyede, adlî kazada bir hâkimin, 
evvelâ hariçten bir hukuk mezununun adliyeye 
müracaatında onun mutlaka ilk kademeden baş
laması lâzımgeldiği hükmünü vaz'eden kanı.n 
maddesi adliyede nasıl yadırganmaımşsa, lût- I 
fetsin burada da yadırganmasın yani adliye için 
vâııfclolan ifaları ikaza için lût fetiştin varit bulun- I 
sun. 

KÂMİL OOŞKUNOĞLU (Uşak) — Şu hal
de bendeniz konuşacağım efendim. Sayın Baş
kan, Danıştay mensuplarının tâyinini yapacak 
olan kimselerin bir haksızlık yapabileceklerini I 
kabul ediyorlar demektir. I 

DEVLET BAKANI NÜVİT YETKİN (Ma
latya) — Ben bunu demedim. Kariyer olmak 
vasfını ihlâl edebilecek tasarruflara yol açıyor
sunuz bu maddeyi koymakla, dedim. 

BAŞKAN — Sayın Vasfi Gerger. 

VASFİ GERGER (Urfa) — Şimdi muhte
rem arkadaşlarım, sayın Bakanın '«kariyer» diye 
ısrar etmesi ve mutlaka memurların içeriden 
alınması hususundaki ısrarları doğru olmuyor. 
Bakınız biz, bir madde kabul ettik. On sene avu
katlık yapanı doğrudan doğruya, âza yapıyoruz 
kariyer diye bir şey düşünmüyoruz. Sonra üyeli
ğe hariçten şu, şu vasfa haiz olanları alıyoruz, 
kariyer düşünmüyoruz. Ama rica ediyorum Yar
gıtay üyeliğine 8 nci maddede gösterilen nite
likteki zevat üye olarak alınabilir mi? Alınamaz. 
Binaenaleyh bu idari Yüksek Mahkemenin ken
disine has bir hususiyeti vardır, bir inceliği var
dır. Bunu kabul etmek lâzımdır. 

Kaldı ki bu nitelikleri haiz olanlar zaten ka
nunsözeüsü ve yardımcısı olmak hakkını haiz, 
bunu arz etmiştim. Şimdi biz bunu frenlemek is
tiyoruz. Size Anayasanın 58 nci maddesini oku
yacağım. Bu 121 nci madde bununla nasıl bağ
daşabilecek? Anayasanın 58 nci maddesi diyor 
ki: «Her Türk, kamu hizmetlerine girme hakkı
na sahiptir. Hizmete alınmada ödevin gerektir-

6 . 5 . 1964 O : 2 
diği niteliklerden başka hiçbir ayının gözetile
mez.» 

Ben niteliği haiz olanları müracaat ettiği za
man almalısınız, niteliği haiz değilse zaten kurul 
almaz, tâyin etmez diyorum. Ama siz hayır, Ana
yasanın 58 nci maddesinin açık hükmüne rağ
men sen bu niteliği de haizsin ama müracaat 
edemezsin diyorsunuz. Olmaz bu. Bir mahzuru 
yok. Bu maddeyi kaldıralım, makina işler efen
dim. Gelen bir talebin mutlak, demin de arz et
tiğim gibi, mutlak kendisini kanunsözeüsü _ ve 
yardımcısı yapmak mecburiyeti yok. O kendin
de o hakkı görebilir, kullansın o hakkını. Ama 
salahiyetli merci tâyine yetkili olan organ onu 
kâfi görmiyebilir. Kendisinde varken zaten ha
riçten almanın mânası yoktur ve alınmaz. Orada 
kendi liyakatiyle bu mevkie gelmiş ve liyakati
ni isbat etmiş olan bir kanunsözeüsü ve yardım
cısı bir münhal vukuunda elbette alt dereceden 
üst dereceye gelecektir. Gayet tabiîdir ve bunu 
engelliyen hiçbir hüküm yoktur. Ama bu madde 
hakları kısıtlıyan bir hüküm. Bu madde kalksın 
bu mesele hallolur. Hiçbir şey yok, tatbikatta. 
hiçbir müşkülât çekilemez ve bugüne kadar da 
çekilmemiştir. Her müracaatı mutlak almak lâ-
zımgeldiğidir. Danıştay başkanı bunun seneler
den beri tatbikatcısıdır, bilirler ve hiçbir müş
külât çıkmaz. Bu maddeyi çıkarmak, meseleyi 
de, münakaşayı da önler. Sayın Bakanın da ar
zusu yerine gelir, hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi vardır. Oku
tuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Müzakeresi yapılan madde mevzuu aydınlan

mıştır. Müzakerenin kifayetini arz ve talebede-
rim. 

Osman Saim Sarıgöllü 
Aydın 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

önergeleri okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
119 nen maddenin arz ettiğim sebeplere bi

naen tasarıdan çıkarılmasını arz ve rica ederim. 

Vasfi Gerger 
Urfa 
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KÂMİL COŞKUNOÜLU (Uşak) — Madde 

numarası, 117 nei madde çıktığına göre 119 de
ğil, 118 olacaktır. 

BAŞKAN — Bilâhara 118 olacaktır. 
Diğer önergeleri okuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 121 nei (yeni 119 ncu) maddesinin 

aşağıda yazılı şekilde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederim. 

Kâmil Goşkunoğlu 

Madde : (121) 119 — ('Boşalan kanunsözcü-
lüklerine ve yardımcılıklara alt derecelerdeki 
kanunsözcüleri veya yardımcılariyle, hâkimlik 
ve kaymakamlık görevlerinde bulunanlar nak
len atanırlar.) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
119 ncu maddenin aşağıdaki şekilde tadilini 

arz ederim. 
MADDE 119 - A) Boşalan kamınsözeü-

1 ilklerine ve yardımcılıklara alt derecedeki ka
nunsözcüleri ve yardımcıları atamı-. 

B) Boşalan kanunsözcülükleri ile yardım
cılarının (A) fıkrası gereğince, doldurulması 
mümkün olmadığı takdirde dışardan gerekli ni
teliklere haiz olanlar alınabilir. 

Danıştaya dışarıdan alman kanunsözcüleri 
ile yardımcıların bulunduklar] derecelerde daim 
önce geçirmiş oldukları süreler ve aldıkları sicil
ler nazara alınır. Ancak, bunların yükselebilme
leri için Danıştayda en az bir müspet sicil al
ması şarttır. Avukatların iktisabedecekleri hak
ların da 6798 sayılı Kanunun 71 nei maddesi uy
gulanır. 

Aydın 
Fikret Turhangil 

BAŞKAN — önergelerin en aykırısı olan, 
maddenin çıkarılması hakkındaki önergeyi oyla
rınıza arz edeceğim. 

(Vasfi Gerger'in önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Maddenin me
tinden çıkarılması kabul edilmiştir. 

Maddenin metinden çıkarılması acık oyları
nıza arz edilecektir. 

KÂMİL GOŞKUNOĞLU (Uşak) — Efendim 
oyların nasıl kullanılacağını izah ediniz lütfen. I 
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BAŞKAN — Maddenin çıkarılmasını kabul 

edenler kırmızı oy kullanacaklar. 
116 ncı madde hakkındaki komisyonun tekli

fini okutuyorum. 

Yüce Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Danıştay Kanunu tasa

rısının 166 ncı maddesinin 1 nei fıkrası verilen 
takrirlerin ve Genel Kuruldaki görüşmelerin ışı
ğı altında yeniden incelenerek aşağıda yazılı ol
duğu şekilde değiştirilmesi komisyonumuzca uy
gun görülmüştür. Saygı ile arz olunur. 

Geçici Komisyon sözcüsü 
Ordu 

Eşref Ayhan 

Madde 166 
V. 1. 

Danıştay Birinci Başkanı daire başkanları 
ve başkanunsözcüsüne aylıklarından ayrı olarak 
aylıklarının yüzde altmışı, üyelere, aylıklarının 
yüzde ellisi tutarında ödenek verilir. 

O KM AL TARLAN (Tekirdağ) Söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
O KM AL TARLAN (Tekirdağ) — Muhterem 

Başkan, muhterem arkadaşlarım; 166 ncı mad
denin dünkü celsede görüşülmesi sırasında Da
nıştay Başkan ve üyelerine verilecek tazminatın 
nisbetinc ve bir de bu tazminatta bir fark gözc-
tilimettine ımütaa.l'Jjk bâzı ıınuhterean arkadaşlarım 
tarafından izhar edilen ve bir takrirle de teyi-
yidediden görüşleri kabul buyurulmuş ve mad
de komisyona iade olunmuştu. 

Şimdi komisyon bu maddeyi yeni şekli ile 
yüksek huzurlarınıza getirmiş bulunmaktadır 
ve görüyoruz ki Danıştay Başkanlarına ve baş
kanunsözcüsüne yüzde 60 nisbetinde ve üyelere 
yüzde 50 nisbetinde bir tazminat tanınmış bu
lunmakta, bir tefrik yapılmış olmaktadır. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, yüksek malû
munuzdur ki, bu yüksek 'mahkeme üyelerine ve
rilmekte olan bu ödenek onların vazife ve salâ
hiyetlerinden doğmaktadır. Yani idari vazife ile 
her hangi bir ilgisi yoktur. 

Sonra şimdiki tatbikatta, bugüne kadar ge
len tatbikatta, bilhassa yüksek mahkeme hâ
kimlerine verilmekte bulunan ödeneklerin aynı 
mahiyette ve aynı seviyede olması istikametin
dedir. 
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Biraz evvel görüştüğüm Sayın Âmil Artus 

Beyefendi arkadaşım da bunun dış memleketler
de de tatbik edildiğini ve misalleri olduğunu 
söylemiştir. Nitekim Amerika'da yüksek mah
keme hâkimlerine de fark gözetilmeksizin öde
nek, tazminat verildiğini kendisi bizzat bendeni
ze söylemiştir. 

Şayet Komisyonun getirmiş olduğu madde
yi kabul ettiğimiz takdirde Danıştay Başkanla-
riyle, Başkanunsözcüsünü tefrik ederek, üyeler
den tefrik ederek, tazminatı iki kısımda mütalâa 
etmiş ve tedvin etmiş olacağız. 

Muhterem arkadaşlar, böyle bir netice ile 
karşı karşıya bunları bıraktığımız takdirde biz
zat bu durum adalet mensuplarını rencide ede
cek ve hukuku zedeliyecektir. Bendenizin kana
ati bu merkezdedir. Onun için yüksek tasvibini
ze mazhar olursa muhterem 30 arkadaşımla bir
likte hazırladığım bir takrir vardır. Bu takriri
mi takdim ediyorum. Bunda da Millet Meclisi
nin bir metni vardır. Bu metin evvelce komisyo
numuzda da kabul edilmiştir. Eğer iltifat buyu
rudur bu takririm kabul edilirse bu tefriki orta
dan kaldıracağız ve bu suretle de bir haksızlık 
yapmamış olacağız. Takdir Yüce Heyetinizindir: 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Bir önerge vardır, okutuyorum. 

Yüce Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Danıştay kanunu tasarı

sının 166 ncı maddesinin Millet Meclisi ve Ge
çici Komisyonun evvelce kabul ettiği şekilde 
aynen kabulünü saygı ile arz ederiz. 

Tekirdağ Tabiî Üye 
Cemal Tarlan Mehmet özgüneş 

Sivas Giresun 
Hulusi Söylemezoğlu 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Hasan Kangal 

Muğla 
Haldun Menteşeoğlu 

Tabiî Üye 
Selâhatün Özgür 

Tabiî Üye 
Raf et Aksoyoğlu 

Balıkesir 
Hasan Ali Tür kor 

Bilecik 
Talât Oran 

Sabahattin Orhoıı 
Ankara 

Sabit Koca bey oğlu 
Kütahya 

A. Bahattin Özbek 
Tabiî Üye 

Sezai 'O'Kaıı 
Maras 

Nedim Evliya 
Nevşehir 

İ. Ş. Atasağun 
Eskişehir 

Celâl et i in Üzer 
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Bingöl 

Sabri Topcuoğlu 
Denizli 

M. Emin Durul 
Adana 

Galip Afşar 
Giresun 

Mehmet İzmen 
Tabiî Üye 

Fahri özdi'lek 
Bursa 

Cahit Ortaç 
Sakarya 

Turhan Kapanlı 

Tabiî Üye 
Ahmet Yıldız 

Çanakkale 
Âli Aksoy 

Niğde 
Kudret Bayhan 

Erzurum 
Nurettin Aynuska 

Tabiî Üye 
Suphi Karaman 

Manisa 
Refik Ulusoy 

Sivas 
Ziya önder 

BAŞKAN — Komisyon bu önerge üzerinde 
bir şey söylüyor unu? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FARUK 
IŞIK (Van) — Komisyon esas itibariyle böyle 
tesbit etmişti. Fakat Heyeti Umumiyede görü
şüldü biz geri aldık. Komisyonda bu mevzu tek
rar görüşüldükten sonra % 50 - % 60 olarak 
kabul edildi. 

BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor mu, 
efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FARUK 
S ŞIK (Yan) — İştirak ediyoruz. 

BAŞKAN - - Hükümet Komisyonun fikrine 
iştirak ediyor mu? 

DEVLET BAKANI NÜVİT YETKİN (Ma
latya) — Hükümet olarak iştirak etmiyoruz, 
Saym Başkan. Heyeti Umumiyenin takdirine 
bırakıyoruz. 

ÂMİL ARTUS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
- - Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Artus. 
ÂMİL ARTUS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

---• Muhterem arkadaşlar, dün bu madde üzerin
de uzun uzadıya görüştük. Sayın Bakan bu 
madde hakkında bize Hükümet olarak yüksek 
mahkemelerin ödeneğinin bin lira olmasını, âza 
ve başkanlarının bin lira ödenek almasını ka
rarlaştırdık buyurdular ve gelecek eri an Yar
gıtay hakkındaki kanun tasarısında da bunla
rın ödeneğinin bin lira olarak derpiş edildiğini 
ifade buyurdular. Eğer yanlış anlamadumsa. 

Şimdi böyle olduğuna göre biz maddenin bu 
şekilde geleceğini zannediyorduk, geriye alınan 
bu maddenin. Simdi netice itibariyle yine aynı 
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yani dün burada saatlerce görüşülen, ten-
kid edilen ve İm tenkidlerin de komisyonca hak
lı görülerek geri alman metnin yeni baştan, 
aradan 24 saat geçtikten sonra yeni baştan, tek
lif edildiğini görüyoruz, bilmiyorum, hem vak
timiz dar, hem de gündemde suresi azalmakta 
olan iki kanım beklemektedir. Hem de aynı 
şeyleri, belki üyelerde değişiklik olmuştur di
ye, aynı şeyleri tekrar ediyoruz gibi bir vazi
yet hâsıl oluyor. Biz de aynı şeyleri bir kere 
daha burada söylemek durumunda kalıyoruz. 
Ben şahsan Yüksek Huzurunuzda ifade etliğim 
fikirleri tekrar burada ikinci defa söylemekten 
hie. hazetmiyen bir arkadaşınızım, bunu bilirsi
niz. Fakat buna rağmen netice itibariyle ne 
oluyor? Başkana, üyelere, başkamınsözcüsüne 
ve kanunsözeülerine hepsine seyyanen yüzde 
00 nisbetin.de ödenek verilir deniyor. Yani he-
sabedıildıiği zurnam, 1 680 Hıra tuterıınldaikıi bir öde
nek, maaştan ayrı olarak verilecektir. 

Öbür taraftan Yargıtay Birinci Başkanı 800 
lira ödenek alıyor. Bütün üniversite profesör
leri 1 000 liralık bir ödenek alıyor. Bu kadar 
garip diye tasvibedeeeğim, bir dengesizliğe na
sıl olumlu oy kullanacaksınız anlıyamryorum. 

Dün burada izah ettim, arkadaşlar; ifade 
ettim ki; bizim memleketimizin, fakir bir' mem
leket olması dolayısiyle, maalesef hiçbir ımomu-
rumuza dahi tatminkâr bir maaş veremiyoruz. 
Yüksek hâkimlere de tatminkâr bir maaş ver
in'ekten uzağız. Ama, mesele verilen bir parayı 
kıskanmak değildir. Bütün Devlet teşkilâtı ara
sında bir denge tesis etmek mevzuubahistir. 

Şimdi Anayasa Mahkemesi Kanununu kabul 
buyurdunuz. Anayasa Mahkemesi Kanununda 
yüzde 60 nisbetinde ödenek verdiniz gayet ye
rinde olarak. Keşke yüzde yüz verebilseydik; 
veremedik yüzde 60 verdik, yüzde 60 nisbetinde 
bir ödeneği kabul ettik. Anayasa Mahkemesi 
Devlet teşkilâtında Yasama Meclislerinden he
men sonra gelen bir teşkilâttır ve bunu Ana
yasa da ayrıca mütalâa etmiştir. Yani yüksek 
mahkemelerden ayrı olarak mütalâa etmiştir. 
Yüksek mahkeme olarak Danıştayı, Yargıtayı 
ve Askerî Yargıtayı mütalâa etmiş fakat Ana
yasa Mahkemesini bunların dışında ayrı olarak 
mütalâa etmiştir. Böyle olunca ve bütün bu 
yüksek mahkemelerden, kendi içlerinden seçim
le üyeler ve hattâ başkanlar - hattâ birinci baş

kan - seçimle Anayasa Mahkemesine üye olarak 
gittiklerine göre, Anayasa Mahkemesine Da
nıştay Başkam veya. Yargıtay Başkanının üye 
olarak gittiğini, göz önüne alarak 'maddi ba
kımdan arasında bir fark ihdas etmek ieabeder. 
Hepsi 150 lira maaş alır. O halde farkı nerede 
ihdas edeceğiz? Ödeneklerinde ihdas edeceğiz. 

Bu arada şunu da belirtmek isterim ki, bâzı 
yanlış anlamalar veya anlatılmalar olmuş. Bu
rada Danıştay üyeleriyle, Danıştay başkanları 
arasında farklı bir madde geldi. Böyle bir mad
de geldiğini biliyorsunuz. Komisyon Danıştay 
üyeleri için 125 liralık, Danıştay başkanları için 
.150 liralık kadrolar teklif ediyordu. Biz bun
ların hepsinin birleştirilmesi ve üyelere de 150 
liralık kadro verilmesi için bir takrir verdik. 
Ben bu takrire imza, koyan arkadaşlarınızdan 
biriyim. Binaenaleyh, her hangi bir lehte olan 
bîr şeyi kıskanmak diye bir tutum, bir düşünce 
içinde değiliz. Böyle bir şey mevzuubahis de
ğil. Bütün mesele Devlet nizamı içerisinde ahen
gi muhafaza etmek, ahangi bozmamaktır. 

»Şimdi yine tekrar sözü Anayasa Mahkeme
sine getiriyorum. Anayasa Mahkemesi ile bu 
mahkemeler arasında maddi bakımdan bir fark 
ihdas etmek zarureti vardır. Aksi takdirde em
rettiği Yargıla ydan, Danıştaydan Askerî Yargı-
taydan Anayasa Mahkemesine üye gitmek me
selesi tamamen kavli mücerrette kalır, bu ger
çekleşemez. 'Bunun bir misâli vardır. Biliyor
sunuz, Anayasa yapılırken maalesef dikkat edil
memiş, üniversitelerden alma meselesinde üni
versite profesörleri, kendilerinin oradaki maddi 
durumları dolayısiyle, Anayasa Mahkemesine 
üye olmayı katiyen kabul etmediler. Haklıdır
lar, olmazlar. Çünkü Anayasa Mahkemesine geç
mekle birçok oradaki menfaatlarından fedokâr-
lık yapmak durıuımyla karşı karşıya kalacak
lardı. Bir insan 25 - 30 senelik bir kariyer ha
yatından sonra pek tabiî ki istikbalini do düşün
mek zorundadır. Ortada hiçbir sebep yok iken, 
efendim orası daha şereflidir, siz Anayasa Mah
kemesine teşrif edin deyince, peki efendim ben
de oraya geleyim demez. Elbette orada cazip bir 
fark bırakmalı ki kalksın gelsin. Eski Danıştay 
Başkanı, birinci başkanlığı bıraktı, bugün Ana
yasa Mahkemesinde âzadır. Devletin kendisine 
verdiği bir otomobil de vardı, otomobili de birik
ti. Âza olarak gitti. Neden gitti? Çünkü o za
man Danıştay Kanunu ela çıkmamıştı. Anayasa 
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Mahkemesinin çok cazip şekilde bir özlük hakları 
ihtiva edeceği düşüncesindeydi, pek tabiî olarak 
bunu kabul etti. Kabulde etmiyebilirdi ve etme
diğinden dolayı neye kabul etmiyorsun da dene
mez. Binaenaleyh, işi, muhtelif cereyanlarla o 
şekilde bağdaştıralım ki bu müessese işler halde 
olsun. Bir tarafı ihya ederken diğer tarafı da 
yıkmıyalım. Perişan etmiyelim. Bu sebeple ben
deniz, üyelerle Başkan arasında bir fark olsun 
demiyorum. Olmıyabilir, mesele o değil. Hattâ 
olmaması daha isabetlidir. Ama bunu kerem bu
yurun da eğer yüzde ile ifade edecek isek ona göre 
bir fark ihdas etmek suretiyle ifade edelim veya
hut Sayın Bakanın dün ifade buyurdukları gibi 
rakamla ifade edeceksek ve Hükümet eğer yük
sek mahkeme hâkimlerine seyyanen bin lira öde
nek verilmesini kararlaştırmışsa buna uygun ola
rak böyle ifade edin. Arkadaşlarım Hükümetin 
ibu meseltede ü/eninde fo\v noktei nazarı ya -var
dır veya yoktur. Eğer yoksa, bırakalım müzake
re etsinler, gelsinler, söylesinler. Arkadaşlar, 
Yargıtay Kanunu komisyonda görüşülüyor. Ya
rın o gelecek aynı mesele yine karşımıza çıkacak. 
Yani bu müesseseler arasında birtakım farklar 
yaparak bunların arasında birtakım âdeta hissi 
tatsızlıklar mı ihdas edeceğiz! Her halde böyle 
bir tutum içinde değiliz. O halde meseleyi burada 
sarahaten kesip atmak lâzımdır. Eğer Sayın Ba
kanın burada ifade buyurdukları gibi Hükümetin 
bu mahkemelerin üyelerine ve başkanına verile
cek ödenek hakkında bin lira üzerinde bir kararı 
varsa - Profesörlerde olduğu gibi - bu şekilde 
bunu kesip atalım. Bu mesele münakaşa edilip 
sürüp gitmesin. Zaten vaktimiz de kalmadı. Çün
kü iki gün içerisinde çıkarmak mecburiyetinde ol
duğumuz iki büyük kanun var. Hürmetlerimle 
efendim. 

BAŞKAN — Önergeleri okutuyorum efen
dim. 

SUAD HAYRI ÜRGÜBLÜ (Kayseri) — 
Efendim, komisyona gayet sarih ve kısa cevap
lanmak kaydiyle bir sualim var.. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
SUAD HAYRİ ÜRGÜBLÜ (Kayseri) — 

Bu madde kabul edildiği takdirde, bu zevat, tem
yiz reis ve azalarından daha fazla ücret alacaklar 
mıdır, almıyacaklar mıdır? Evet hayıs şeklin
de cevap istiyorum. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANİ FARUK 
IŞIK (Van) — Alacaklardır. 
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BAŞKAN — Daha fazla alacaklardır, dedi

ler. 
Cemal Tarlan ve arkadaşlarının önergesini 

tekrar okutuyorum. 
(Cemal Tarlan ve 29 arkadaşının önergesi tek

rar okundu.) 
BAŞKAN — Diğer önergeleri okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
166 ncı maddenin birinci fıkrasının aşağıda 

yazıldığı şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederim. 

Konya 
Mustafa Dinekli 

Madde 166. — Aylıklarından ayrı olarak Da
nıştay Birinci Başkanına 1 500, daire başkanlariy-
le Başkanunsözcüsüne 1 250 ve üyelere 1 000 lira 
ödenek verilir. 

Başkanlığa 
Hükümet teklifinin oylanmasını arz ve teklif 

ederim. 
Aydın 

Fikret Turhangil 

Yüce Başkanlığa 
Müzakere edilen maddenin encümence değiş

tirilen halinin reddiyle Hükümet tasarısının ha
liyle kabulünü arz ve teklif ederim. 

Aydın 
Osman Saim Sarıgöllü 

Sayın Başkanlığa 
Tasarının 166 ncı maddesinin seyyanen bin 

lira olarak kabulünü arz ve teklif ederim. 
Konya 

Muammer Obuz 

Yüksek Başkanlığa 
166 ncı maddenin seyyanen bin lira ödenek 

verilmesini rica ederim. 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Âmil Artus 

BAŞKAN — Efendim en aykırı olarak bin 
beş yüz lira teklif -eden bir önerge vardır. 

SUAD HAYRI ÜRGÜPLÜ (Kayseri) — 
En aykırısı bin liradır efendim. 

BAŞKAN — Bin lira teklif eden önergeleri 
okutuyorum. 

KÂMlL COŞKUNOĞLU (Uşak) — Efen
dim üç önerge vardır; Âmil Artus, Fikret Tur
hangil, Muammer Obuz. 
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FİKRET TURHANGİL (Aydın) — Efen

dim biz iltihak ediyoruz. 
BAŞKAN -— O halde önergeyi okutuyorum. 

(Amil Artns'nn önergesi tekrar okundu.) 
AMİL ARTUS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

— Birinci fıkra hakkında, yani birinci fıkrada sa
yılan kimselere... 

BAŞKAN — Önergelerden birini tekrar oku
tuyorum. 

(Muammer Obuz'un önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Efendim, bu önergeyi oylarını

za arz ediyorum. Birinci fıkraya aidolmak üze
re bin lira teklif ediliyor. Bu hususu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Efendim, maddeyi şimdi oyladığımız değişik
likle ve iki sayılı cetveli ile birlikte oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Madde kabul edilmiştir. Açık oylarınıza arz edi
lecektir. 

171 nci maddeyi okutuyorum. 

SON HÜKÜMLER 
Kaldırılan hükümler 

MADDE 171. — Danıştaya ait 3546, 4904, 
6716, 7197, 7354, 14 . 7 . 1960 tarihli ve 20, 
20 . 9 . 1960 tarihli ve 84 sayılı kanunlar ile 
4 . 1 . 1960 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Ka
nununun 406 nci maddesinin son fıkrası ve 
788 saydı Memurin Kanununun 50 nci maddesi
nin 2 nci cümlesindeki «vekil aleyhine ise Şûrayı 
Devlete» ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır. 

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

Tekriri müzakere önergeleri vardır, onları da 
tekei' teker okutacağım. 

OSMAN SAİM SARIGÖLLÜ (Aydın) — 
Bir madde ilâvesini istemiştik. 

KÂMİL COŞKUNOĞLU (Uşak) — Ben de 
bir madde ilâvesini teklif etmiştim. 

BAŞKAN — İlâveleri bil âhara müzakere ede
ceğiz efendim. 

8 nci madde hakkında tekriri müzakere teklifi 
var, okutuyorum. 

yüksek Başkan! ığa 
Danıştay Kanunu 8 nci maddesinin (D) fık

rasının komisyonun getirdiği şekilde kabulü ile 
bariz bir hata yapılmış bulunmaktadır. Danış-
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taya seçilecek şahıslardan yaş kaydı aranmak
sızın meslekî hizmet esas tutulurken askerî hâ
kimlerde Danıştay mensupl arından daha az 
meslekî hizmeti ve 40 yaş kaydının aranmasını 
kapsıyan metin kanunun maksat ve gayesine ay
kırı olduğu gibi bugün 127 sayılı Askerî Yargı
tay Kanunu gereğince 1964 senesinde kurulma
sı zaruri olan 2 nci Askerî Yargıtay dairesine 
meslekî hizmeti aranan değil, 10 yılı hattâ 15 
yılı geçip 20 yıla yaklaşan birçok hâkim mev
cutken fakat 40 yaşı doldu ramamaları sebe
biyle seçilememeleri ve bu kurulacak 2 dairenin 
imkânsızlık sebebiyle kurulamaması neticesi 127 
sayılı Kanunun bu sene dairelerin kurulması
nı âmir bulunan hükmünün tadiline gidilmek 
zarureti mevcutken aynı şartların Danıştaya 
seçilecek askerî hâkimlerde de aranması onların 
Danıştaya seçilmeleri değil, ıbir nevi seçilme-
melerini temin eder mahiyet taşıdığı gibi Da
nıştay Kanununun meslekî hizmeti esas tutan 
maksat ve gayesine de aykırı bulunmaktadır. 

Kaldı ki, bu fıkranın tadiline dair Sayın 
Okyayuzim vermiş olduğu teklif Yüksek Se
natoca kabul 'edilmiş ve madde komisyonca ta
dil teklifi gereğince yazılması için geri alın
mış iken, (İ) fıkrasının sadece komisyonca ilâ
ve edilerek (D) fıkrasının düzeltilmemiş olma
sı bir zuhül olduğunu açıkça göstermektedir. 

Yapılan bariz hatanın tashihi için İçtüzüğün 
77 nci maddesi gereğince tekriri müzakere ya
pılarak (D) fıkrasının başsavcılığı kelimesin
den sonra gelen kısım kaldırılarak (Yahut 15 
yıl askerî hâkimlik,) şeklinde de tashih ve ilâ
vesini arz ve teklif ederiz. 

Kastamonu Tabiî Üye 
Nusret Tuna Suphi Gürsoytrak 
Kastamonu Trabzon 

Mehmet Çamlıca Yusuf Demirdağ 
Tabiî Üye Tabiî Üye 

Sami Küçük Sezai O'Kan 
Kütahya Denizli 

Osman Cevdet Erkut Mehmet Emin Durul 
Eskişehir Zonguldak 

Gavsi Uçagök Tarık Remzi Baltan 
Zonguldak Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Tevfik İnci Esat Çağa 
Eskişehir Bingöl 

Gavsi Uçagök Sabri Topçuoğlu 
Ankara Kütahya 

*- Mansur Ulusoy Bahattin Özbek 
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BAŞKAN •— Teklif sahibi konuşmak isti- ı 

yorlar mı efendim'? (Yok sesleri) 
KÂMİL COŞKUNOĞLU (Uşak) — Söz is

tiyorum Sayym BaşJkan. 
BAŞKAN — Efendim yalnız teklif sahibi, 

komisyona ve Hükümete söz verebilirim. Ko
misyon iştirak ediyor mu? 

GEÇlCÎ KOMİSYON BAŞKANI FARUK 
IŞIK (Van) — İştirak etmiyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet iştirak ediyor mu? 
DEVLET BAKANI NÜVİT YETKÎN (Ma-

latya) — İştirak etmiyoruz. 
BAŞKAN — Takriri oylarınıza arz edeceğim. 

Takrir sahibi lütfen izah etsinler. (Takrir sa
hibi yok sesleri) 

Şu halde takriri oylarınıza arz edeceğim. 
Esasen Komisyon ve Hükümet kabul etmiyor- . 
lar. Efendim, takriri oylarınıza arz ediyorum, j 
Kalbul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiş- \ 
tir. | 

Yirminci madde hakkında tekriri müzakere I 
teklifi vardır onu okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa | 
Tasarının 20 nci maddesinin 1 nci fıkrası

nın aşağıda yazılı şekilde değiştirilmesini, Tü
züğün 77 nci maddesine müsteniden arz ve tek- . 
lif ederim. I 

Uşak 
Kâmil Coşkunoğlu 

(Daire başkanları üç sene müddetle seçilir-
ler. Bu müddetin hitamında evski başkan yeni
den seçilebilir. Eski başkan seçilemediği veya 
bir başkan arzusiyle başkanlıktan vazgeçtiği | 
takdirde üye olarak kalırlar.) 

BAŞKAN —• önerge sahibi görüşmek isti
yor mu efendim? Buyurun Sayın Coşkunoğlu. 

Oylarını kullanmıyan arkadaşlarımız var 
mı?.... Oylama muamelesi bitmiştir. 

KÂMİL COŞKUNOĞLU (Uşak) — Muhte
rem arkadaşlar; çok önemli bir konu üzerinde
yiz, daire başkanlarının seçimi, Yüksek Sena
tonun malûmudur ki ; Anayasa Mahkemesi ta
rafından yapılır, üyeler arasından yapılmaz, 
yahut üyeler arasından yapılması mecburiye
ti yoktur. Yapılmaz demiydim de üyeler ara
sından yapılması mecburi değildir. 

Binaenaleyh bu seçimin yapılmasından son
ra bir başkan, Yargıtay da aksinedir, başkan
lıktan vazgeçtiği takdirde ne olacak? Açıkta | 
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kalacaktır, çünkü üyelik sıfatı yok. Sıhhi duru
mu veya her hangi bir sebeple çalışma imkânı 
yok. 

Başkanlık vazifesinin icabettirdiği Ibâzı ida
ri görevleri de yapmak arzusunda değil. Kendi
sini şu veya bu şekilde mesleke hasrü tahsis 
ederek üye olarak kalmak arzusunu taşımakta 
olabilir. Bu takdirde hayır siz başkan olarak 
seçildiniz, başkanlıktan çekilirseniz üyelik sıfa
tını iktisabedemezsiniz, gibi bir durum kendili
ğinden ortaya çıkıyor. Bendenizin teklifi bunu 
önlüyor. Bir. 

İkincisi; Yargıtay arasından başkanlarım 
seçiyor, yeni kanuna göre. Başkanlar Yargıtay 
üyeleri tarafından kendi aralarından seçiliyor. 
Şimdi yeni tasarı bunu müddetle de takyidetmek-
te. Yeni gelen ve 'encümende konuşulan tasa
rıya göre. Halen meri olan kanun, Yargıtay 
başkanlarının dairelerde üyeler arasından seçil
mesini âmirdir. Ve o şekilde tatbikat görmek
tedir. Müddetle mukayyet değildir. Ama bu
nu müddetle mukayyet tutmak gibi bir hü
küm de sevk olunmuştur. Konuşulmaktadır. Bi
naenaleyh, burada da bu işin müddetle mukay
yet tutulması doğru olur, mülâhazasmdayım. 
3 sene bendeniz teklif ediyorum, 2 sene olabi
lir, 4- sene olaibilir veyahut 3 sene olarak kala
bilir. Bu hususta noktai nazarımda ısrar ede
cek değilim. Müddet bakımından ehemmiyeti 
yok, fakat işin prensibi bakımından noktai 
nazarımda ısrar ediyorum. 3 sene sonra Anaya
sa Mahkemesi tekrar başkan seçimini yapma
lıdır ve yapabilmelidir. Yaptığı takdirde eski 
başkanı seçebilir. Bendenizin teklifime göre, 
Eski başkanı seçmedi, yeni başkan seçti. Eski 
başkan üye olarak kalabilmelidir. Bendenizin 
yaptığım teklife göre. Fakat bugün hâlâ şu 
tasarıda buna imkân yoktur. Bilhassa, daha ev
vel arz ettim bir başkan sıhhi durumu itibariy
le, tetkikat ve tetebbu bakımından, her hangi 
bir şahsi mülâhaza bakımından, vazife icaple-
rı bakımından başkanlıkta kalmayı arzu et
memekte, veya doğru görülmemektedir. Ama, 
başkanlıktan ayrıldığı zaman Danıştay men
subu olma sıfatını kaybediyor, onun için üye 
olarak kalmalıdır. Bendenizin teklifi bunu 
hedef tutuyor. 

Tasvibinize mazhar olmasını rica ediyorum. 
BAŞKAN — Saym Bakan. Efendim yalnız 

bir kişiye söz verebilirim. 
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DKVLET BAKANİ NÜVİT YETKİN (Ma- I 

latya) — Sayın Sarıgöllü, tüzüğün 77 ne i mad
desine göre bu tekriri müzakeredir. Yalnız 
tekriri müzakerenin kabulü veya reddi için 
takrir sahibi, komisyon ve Hükümet konuşabi
lir. Sonra işarı oya sunulacak. 

Muhterem arkadaşlarım, bu mevzuda Sa
yın Coşkunoğlu'na katılamıyoruz. Sebebi: Ev
velâ Anayasa mânidir. Anayasa 140 nci mad
desinde «..Danıştay Başkan ve üyeleriyle Baş
kanım sözcüsü, kanunda gösterilen niteliklere 
sahip kimseler arasından, Anayasa Mahkeme
sinin asıl ve yedek üyelerinden meydana ge
len kurulca gizli oyla ve üçte iki çoğunlukla 
seçilir. İlk iki oylamada çoğunluk sağlanamaz
sa, salt çoğunlukla yetinilir.» 

Anayasadaki bu Danıştay Başkanı, üyeleri, 
Başkanunsözcüsü diye tasrih etmiş olmasından 
açıkça bellidir Ikli Başkan ayrıca seçilecek, üye 
ayrıca seçilecek, başkanunsözcüsü ayrıca seçile
cektir. Binaenaleyh, Danıştay Başkanı 3 sene
de bir değişir. Böyle bir prosedüre Anayasa 
imkân vermemektedir. 3 sene sonra vazifesi 
biten veya Sayın Ooşkunoğlu'mm söylediği 
gibi, kendisi arzu etmiş, ayrılmış, üye olarak kal
sın buyuruyorlar. Danıştayda o zaman her an 
asıl kabul ettiğiniz kadrolara ilâve bir takım 
maaş alan kadrosu olmıyan bir takım fazla
lıklar teraküm edip gidecek, demektir. Buna 
memurin statüsü müsait değildir. Her iki yön-
dende bu teklifin, tekriri müzakerenin kabu
lüne imkân görmediğimizi iarz ediyorum. 

BAŞKAN —• Komisyon? İştirak etmiyor. 
Şu halde önergeyi tekrar okutuyorum. 

(Kâmil Goşkunoğlu'nun önergesi tekrar 
okundu.) 

BAŞKAN — Hükümet0?... İştirak etınıiyor. 
Komisyon ?... İştirak etmiyor. 
Önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

88 nci madde hakkında tekriri .müzakere 
önergesi vardır 'okutuyorum. 

0. Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Danıştay kanunu tasa

rısının '88 nci maddesinin hatalı lolarak kabul 
edilmiş olduğu kanısında olduğumuzdan bu | 
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maddenin tekrar müzakeresini arz ve teklif 
ederiz. 

•Geçici Komisyon Başkanı 
Van 

Faruk Işık 

BAŞKAN' — Buyurun. 
KOMİSYON BAŞKANI FARUK IŞIK 

(Van) — Efendim idari yargı organının ken
di kanunundaki usulü 'haricinde bâzı muay
yen şeylerde Hukuk Usulü Muhakemelerine 
tabi olacağı tesbit edilmişken. 88 nci -maddede, 
geçen celsede verilen bir takrir ile bu kanun
da 'hüküm bulıımmıyan hususların Hukuk Usu
lü Muhakemeleri Kanununa tabi olacağı der
piş edilmişti. Biz tezekkür ettik yani idari 
yangı organının bütün şümulü ile Hukuk 'Usu
lü Muhakemeleri Kanununa talbi olmasının 
doğru olmıyacağı kanaatine vardık. Bu iti-
(barla bu maddenin tekrar yeniden görüşüle
rek 88 nci maddenin eski haliyle kabulünü is
tiyoruz. 

KÂMÎL OOŞKUNOdLU (Uşak) — Sual 
soracağını. 

•BAŞKAN — Sual 'olmaz, tüzüğün 77 nci 
maddesine göre tekriri müzakere isteniyor. 

KÂMİL OOŞKUNOfrLU (Uşak) — Sual 
sormaya mâni yok, konuşmaya mâni var. Sual 
s'orulnr, önergeyi veren komisyondur. 

DAŞKAN — 77 nci maddeye göre 'müzake
re açılamaz, 

KÂMİL (\}ŞKUNTOGLU (Uşak) — Efen
dim, konuşmakla müzakere açılmaz. Fakat ko
misyondan sual soruyoruz. Önerge veren ko
misyondur, izahat veren komisyondur. Tek ta
raflı olarak o şekilde müzakere edilemez. Eğer 
ibir senatör önergeyi vermiş olsa dahi karşılı
ğında komisyon cevap verir. Önergeyi kendi
si veriyor, eeiva'bmı kendisi veriyor. 

'BAŞKAN — Komisyon cevap 'vermek iste
miyorlar. 

KÂMİL GOŞKUNOGLU (Uşak) — Komis
yon adına konuşan m cevap 'vermesi mecburi
dir. 

DEVLET BAKANI NÜVİT YETKİN (Ma
latya) — Ben cevap veririm efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim, /buyuran. 
DEVLET BAKANI NÜVİT YETKİN (Ma

latya) — Muhterem arkadaşlarım, şayet bu 
madde üzerinde tekrar görüşme hususu kahu-
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liiniize mazlhar olursa, o zaman elbetteki ımuh
terem arkadaşlarım konuşma imkânı bulacak-
lardır. Mevzubaıhsolan eski bildiğimiz tekriri 
müzakeredir. Bu madde üzerinde bendeniz de 
'mâruzâtta bulunmak istiyorum. Evselce ko
misyon tarafında]], huzurunuza getirilmiş bu
lunan 88 nci madde aynen dalha evvelden mev
cut bulunan Danıştay Kanununda olduğu gibi 
tadadi olarak hangi hususlarda Hukuk Usulü 
Muhakemeleri Kanununun tatbik edileceği der
piş edilmiş idi? 

Halbuki şimdi !bu madde (bir tadil teklifi 
ile değiştirildi ve bu kanunda üıiiküm bıılun-
mıyan hususlarda Hukuk Usulü Mühakemele-
î'i •Kanununun umumi hükümleri uygulanır 
gibi umumi bir tadil geldi. 

Bunun büyük mahzurlar doğuracağına kaa-
îüi olduğumuz için komisyon tekriri müzakere 
yapılmasını istedi. Sebebi şu muhterem arka
daşlarım, idari yargının birtakım, bele onun 
yüksek derecede maihkemesi olan Danıştayın 
birtakım usulü muhakemelerde tatbik etme
mesi -gereken 'hususlar vardır. Şimdi nasıl 
Yargıtayda sabit ikame edemezseniz delil ikâ
me edemezseniz, yemin teklif edemezseniz 
Danıştayda da ibirtakım şeyler yapılamaz. Şim
di Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununu ay
nen avdet ettirdiniz mi eski hale getirme tek
rar doğar, ıslab mevzuu tekrar gelir, yemin 
tekilifi mevzuba'hsıolalbilir, eski haline getir
mek movzubahsolabilir. Bütün 'bunlar Danış
tay için 'hele idari üst derece yargı mercii için 
tatlbik kabiliyeti olmıyan hususlar olur. Bina
enaleyh, burada .hangi konularda Hukuk Usu
lü Muhakemeleri Kanununun m'er'i olacağının 
tadadedikUesinde, tasrih edilmesinde zaru
ret vardır. Bu bakımdan maddenin ıslakı için, 
tekriri müzakere edilmesini istiyoruz. 'Takrire 
iltifat buyurmanızı istiriıam ederim. 

KÂMİL OOŞKUNOGLU (Uşak) — Sual 
soracağım. 

•BAŞKAN' — Sayın Bakan, arzu ederseniz 
cevap verin. 

KÂMİL C O Ş K U N O Ğ L U (Uşak) — Efen
dim, bu imaclde uzun boylu münakaşa mev
zuu oldu. IslaOı mevzuu, eski 'haline getir
me mevzuu sebeJbiyle bu maddenin tadilini 
ıbendeniz de istedim. Fakat 'bu kanunda sa
rahat olmıyan hallerde Hukuk Usulü Muhake
meleri Kanununa girsin diye bir takrir veril

di, bir senatör arkadaş tarafından. Uzun, uzun 
müzakereler ye münakaşalar sonunda kabul 
edildi. Binaenaleyh, kabul edilen takrir, şu 
kanunda sarahat olmıyan ve Danıştayın işleme
siyle kabili telif olan hükümlerinin tatbiki de
mektir. Burada ne gibi sakınca gördüler. Yal
nız tek taraflı o şekilde maddenin geniş müza
kerelerden sonra kabul edilen bir takririn tek 
taraflı olarak kaldırılmasını arz eden mahsur 
nedir, izah buyursunlar. Islah için nasıl biı*. 
mahzur görürler. 

DEVLET BAKANI NÜVİT YETKİN (Ma
latya) — Cogkunoğiuna, evvelâ şunu arz ede
yim. ki tek taraflı olarak bir emrivaki ihdas ede
rek bir takrir ile tadil teklifinde bulunan yok 
Sadece bu maddeyi tekrar müzakereye imkân 
verin. Hatalı olmuştur, ıslahı için tekrar elbir
liği ile üzerinde durup bir metin haline getire
lim diye temenni var. 

Kabulünüze mazhar olursa madde yeniden 
müzakere edilecek ve bu müzakerede madde 
sizin tensibett iğiniz şekilde karara bağlanacak
tır; vaziyet bu. 

Sonra mahzur olarak; mütalâa ettiklerinize 
gelince; deıııin de arz ettim birtakım mevzular 
var ki bir idari yargıda ve bir üst derece mah
kemede kabili tatbik değildir. Burada mev-
zuubahsolmıyan bor hususu da Usulü Muhake
meleri Kanunu meridir... 

KÂMİL rOŞKUNOGLU (Uşak) — Olmaz 
efendim. 

DEVLET BAKANI NÜVİT YETKİN (De
vamla) — Arz ediyorum, demin de arz ettim, 
dinlememişsiniz o halde. Sekiz, on tane say
dım, tekrar edeyim. Yemin teklifi gibi, şahit 
ve deliller ikamesi gibi, sebep münakaşası gibi. 
Bütün bunların hepsini Danıştayın huzuruna 
tekrar getirip bir idari yargı organı önünde 
bunları yapmaya imkân vereceksiniz demektir. 
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda bu hü
kümler mevcuttur ve Danıştay Kanununda da 
bu sarahat olmıyan her avhalcle Hukuk Usulü 
Muhakemeleri Kanunu caridir diye bir hükme 
dayanarak getirip ben burada sabit ikame edi
yorum diyecek. Danıştayın önünde; getirip ye
min teklif ediyorum diyecek, eski hale getiri
yorum diyecek ıslah ediyorum diyecek. Bunlar 
kabili tatbik değildir idari yargıda ve bahu
sus Danıştayda. 
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KÂMÎL COŞKUNOĞLU (Uşak) — Sualim 

var. 
BAŞKAN — Müzakere açılmış oluyor. 
KÂMÎL COŞKUNOĞLU (Uşak) — Yemin 

teklifi, şahit dinlenmesi ve saire Yargıtayda ol
maz. Danıştayda Yargıtay mahiyetinde dosya 
üzerinde tetkikat yapacağına göre verdiği mi
saller doğru değil, yanlıştır. 

DEVLET BAKANI NÜVÎT YETKÎN (De
vamla) — Kendi kanaatiniz efendini. 

BAŞKAN —- Efendim, önergeyi bir defa 
daha okutup oylarınıza arz edeceğim. 

(Faruk Tşık'm önergesi tekrar okundu.) 
DEVLET BAKANI NÜVÎT YETKÎN (Ma

latya) — Tekriri müzakeresi oya konulacak. 
BAŞKAN -— Efendim, önergeyi oylarınıza 

arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. Şu halde söz istiyen, buyurun, 
Vasfi Gerger. (Teklif getirsinler sesleri) 

KOMİSYON ADINA FARUK IŞIK (Van) 
-— Eski teklifimiz var. 

VASFÎ GERGER (Urfa) — Şimdi muhte
rem arkadaşlarım, Danıştay nihai derecede ka
rar ittihaz ettiğine göre, nihai derecede dâvayı 
rüyet edip dâvayı karara bağladığına göre, bu 
maddede adlî Yargıtaydaki usule tabi olmak 
gibi bir kayıt ilâvesiyle eski metnin kabulü ye
rinde olur. Çünkü bünyesi itibariyle ilk dere
ce bir mahkeme telâkki edilirse, Danıştay işin 
altından çıkamaz. Doğru, nihai derecede tet
kik mercii olduğuna göre Yargıtay da nihai de
recede karar verdiğine göre oradaki usulü mu
hakeme ne ise onu o şekilde hukuk usulü muha
kemeleri kabul edilir diye metni, komisyon lüt
fen bir iki cümle ilâve ederek tashih ederse me
sele halledilir. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Sayın Coşkuuoğlu. 
KÂMİL 'COŞKUNOĞLU (Uşak) — Efen

dim Danıştay, Yargıtay gibi değildir. Bâzı 
hallerde Yargıtay gibi dosya üzerinde tetki
kat yapar bâzı hallerde de doğrudan doğruya 
Danıştaya açılacak dâvaları tetkik eder. Bu 

takdirde gerekli tetkikatı ve tahkikatı da ya
par. Nitekim madde bunları tadadetmiiştir. Ne 
yapar hâkimin dâvaya bakmaktan memnuniyeti 
ve reddi, ehliyet, üçüncü şahsın dâvaya mü
dahalesi; arkadaşlar bakınız dâvaya müdahale 
voliyle girmek mümkün. Yargıtayda ise bu 
mümkün değildir. Ama Danıştayda mümkündür. 
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Tarafların vekilleri. Tarafların vekilleri 
ve demek? Onu da anlamak mümkün 
değil. Feragat ve kabul; Danıştayda ve 
Yargtıayda feragat kabul de tetkik edilmez. 
Onu mahallî mahkemeler ıtetkik eder. Teminat, 
mukabil dâva. Mukabil dâva Yargıtayda nrev-
zuubahls değildir. Danıştayda mevzuubahistir. 
Bakınız metinlerine almışlar. Bilirkişi Yargı
tayda bilirkişi tetkikatı yapılır mı arkadaş
lar? Yapılmaz Ama, Danıştayda kabul etmiş
ler. Sayın Bakan buyurdular ki, efendim ica-
bmca yemin verecek, bilirkişi yeminle dinlenir 
mi, dinlenmez. Nitekim kendi metinlerine de 
almışlar. Keşif; Yargıtayda keşif olur mu? Ol
maz. Fakat Danıştayda var ve kendi metinle
rinde kabul edilmiş. Delilerin tsbiti; Yargıtay
da var mıdır Yoktur. Fakat burada vardır. 
Danıştayda yapılır. Bunlar temyiz yoliyle tet
kik edilen dâvalar değildir. Doğrudan doğru
ya Danıştaya açılan dâvalardır. Danıştaym hu
susiyeti var. Adlî müzaheret; Yargıtayda dü
şünülecek şey değildir. Fakat Danıştayda 
mevzubahis. « hallerinde ve duruşmanın ic
rası sırasında tarafların ve saire» diyor. 

Şimdi, hukuk usulü muhakemelerinin hâzı 
hükümlerini almış. O zaman itiraz ettik, dedik 
ki ; bu gibi hallerde eski hale getirme ve ıs
lah etmek mümkün. Bendeniz iki teklifte bu
lunmuştum. Eski hale getirme, ve ıslâh etmek 
hallerini de buraya koymak lâzımdır. Çünkü 
mahkemelerde 'bunu kabul ediyoruz. Danıştaya 
açılan dâvanın eısbabı mümkün olsun; Danış
taya acılan davarım eski 'ha'le getirilmesi müm
kün olsun. Bunlar <şu sayılanı hallerle kabili tek
liftir dedik, ikilideniz hu teklifi yaptım. Başka 
'bir arkadaşımız da dedi ki, bu şekilde t ad adi 
mahiyette teklif yapmaiktaırsa Ibu maddeyi tama
men kaldıralım. Bu kanunda hüküm bulun-
mıyan. hallerde Hukuk Usulü Muhakemeleri 
Kanunu tatbik, edilsin diyelim dedi. Ve Yük
sek Heyetinizce de kabul edildi ve doğrusu da 
budur. Efendim, kabili telif olmıyan şahitle
rin yeminle dinlenmesi; şahitlerin yeminle din
lenmesi de mümkündür. Tekrar arz ediyorum. 
Temyiz yoliyle dâva açılırsa olmaz. Zaten taun
lar da mümkün değil, o zaman. Eğer Danış
taya doprudan doğruya dâva açılmışsa ve şa
hit dinlen ecekse, ehlivukuf dinlenecekse, ha-
vır efendim, ben ehlivukuf dinlerim ama yeminsiz 
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dinlerim. Olmaz, Sayın Bakana bunu arz etmek 
istedim. Kendi metinlerinde var, binaenaleyh, 
ya daha evvel Yüksek Heyetnizin kabul etmiş 
olduğu metni kabul edersiniz veyahut tadadi 
olarak ıslah eski (haline getirme veyahut da 
daha akla gelebilecek hususiyetleri de buraya 
zikrederiz. Eski haline getirmeden, ıslahattan 
çekinilmemesi lâzımgelir. Çünkü Danıştaya dâva 
acıyoruz. Danıştaya açılan dâvalarda, mahke
melerde olduğu gibi, ıslahı mümkün olmalı
dır. Islahı yapacak taraf tabiî ki, külfetlere 
de katlanmalıdır. Onun da birtakım külfetleri 
>var. Bendeniz bunu arz ederek, maddenin tek
riri müzakere kabul edilmiş olmakla beraber, 
Yüksek Heyetinizce kabul edilen şekilde ka
bulünü daha uygun buluyorum. 

Takdir Yüksek Heyetinizindir. Eğer kabul 
edilmezse bir iki hususu Hukuk Usulü Muha
kemeleri Kanununa atfen ilâve etmek suretiyle 
ayrıca teklifte bulunacağını. 

BAŞKAN — 'Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI NÜVlT YETKÎN (Ma

latya) — Pek muhterem arkadaşlarım, çok 
üzülerek huzurunuzu tekrar işgal ediyorumı. 
Şimdiye kadar Dani'ştaym istemesini tanzim 
etmiş olan eski' (kanundaki 44 ncü madde şöyle 
idi; tebligat işleri ile, 44 ncü maddeyi aynen 
oikuyorum : «Tebligat işleriyle 'hâkimin dâvaya 
bakmaktan memnuiyeti ve reddi, ehlivukuf 
tetkikatı, üçüncü şahısların dâvaya müdaha
lesi adlî müzaharet hallerinde ve duruşmanın 
icrası sırasında tarafların sükûnu ve inzibatı 
(bozacak hareketlerine karşı yapılacak muame
lelerde Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu 
hükümleri tatbik olunur.» Demek ki, evvelki 
Devlet Şûrası Kanununda da tadadi olarak han
gi hususlarda Hulkuk Usulü Muhakemeleri 
Kanununun cari olacağı 'hususu tâyin edilmiş
tir. Bunda da aynı şeyi yapmış bulunuyoruz. 
Bunda da 'bu kanunda hüküm- bulunmıyan hu
suslarda 'hâkimin dâvaya 'bakmaktan memnu
iyeti ve reddi, ehliyet, üçüncü şansın dâvaya 
müdahalesi, tarafların vekilleri, feragat ve 
ka'bul, teminat, mukabil dâva, bilirkişi, keşif, 
delillerin tesfbiti, adlî müzahetret ha'llerinde ve 
duruşmanın terasındaki inzibat muamelelerin
de Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 
tatbik edileceğini tasrih ediyoruz. Binaenaleyh 
bu yüksek idari mahkemenin Hukulk Usulü Mu
hakemeleri Kanunu ile birlikte yürüyebilecek, 
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ondan istiane 'edilebilecek hususlar tadadedile-
rek gösterilmiştir. Umumiyetten içtinabediyo-
ruz, demin sebeplerini arz ettim. Ve bundan 
ba'şka 90 ncı maddede taraflar Danııştaya ida
ri dâva açtıktan sonra bu dâvalarda ilişkin 
delillerin teslbitini ancak Danuştayda isteyebi
lirler, diyerek 90 ncı maddede te'sbiti delâilin 
yapılabilmesi imkânı konulmuş. 104 ncü mad
dede de yine buna mümasil bir işlemi Danış-
tayın şeyi !olara(k tâyin -etmiş' Danıştay mes
lek mensuplarından keşif bilMrişi incelenmesi 
ve delillerin tesbiti için »görevlendirilenlere...» 
Yani binaenaleyh meslek mensuplarından bâzı
larını görevlendirerek keşif ve sair hususları ya
pabileceğini de tesbit etmiş. Sayın Coşkumoğlu 
ark ad aışıımızın no'ktai nazarı «Hukuk Usulü 
Muhakemeleri Kanunu 'her 'hükmüyle burada da 
tatbik 'edilişin» değildir zannederim. 88 nci mad
dede tadadediienlerden başka kanuna daha ne
yin ithaline zaruret hissediyorlar? 

KÂMİL COŞKUNOĞLU (Uşak) — Islah 
ile eski (hale getirmeyi rica ediyorum. 

DEVLET BAKANI NÜVlT YETKİN (De
vamla) — IsLa'hın, Danıştayda ıslahın ve eski 
hale getirmenin idari dâvalarda caiz olamıya-
cağı kanısındayız. Takdir Yüksek Heyetinizin
dir. 

KÂMİL COŞKUNOĞLU (Uşak) — Neden 
olmaz lütfen izah ediniz. 

DEVLET BAKANI NÜVÎT YETKİN (De
vamla) — Arz edeyim, mevzu bir idari dâva
dır. Karşı taraftaki nihayet bir idaredir. Ta
sarrufu yapmış olan idaredir. Neyini ıslah ede
cektir? Hasım olarak ben Maarif Vekâletini 
göstermiştim. Maarif Vekâleti değil, Dahili
ye Vekâleti 'olacakmış diye ıslah mevzuu ola
maz. 

ESAT CAĞA (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Islah mevzuu olamaız, ıslalhta baısım değişmez. 

DEVLET BAKANI NÜVİT YETKİN (De
vamla) — Yanıldmı, Sayın Ooşkunoğlu özür 
dilerim. Birdenbire kendimi 'aynı mevzua vere
medim, misalde İhata ettim. Islahın konuları 
Hukuk Mubaık emel eri . Usulü Kanununda gös
terilmiştir. Bu ıslahın (konularının idari dâva
larda caiz olamıyaeağı kanaatindeyim. Aynı 
surette eski hale 'getirme, bir idari işlemdir. 
Üzerinden sükûtu bak müddeti olarak nihayet 
muayyen bir süre kabul ediyoruz, 90 günlük 
bir müddet. Ben 'hastalanmıştım diye 6 ay 
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sonra bir rapor e'kleyi.p eski 'hale getirme tale-
'binde bulunmayı idari işlemlerin selâmeti 'ba
kını nidan uygun telâkki etmem ekteyiz. 

BAŞKAN — iSaym Ay di ne r. 
HİDAYET AYDINER (Cumhurbaşkanınca 

S. Ü.) —• Efendim, idari mahkemenin bir hususi
yeti vardır. Şûrayı Devlet hem iptidaen, hem de 
intihaen işi halleder. Diğerleri gibi değildir, 
temyiz ile kabili kıyas değildir. Böyle açık bo
no verir gibi bütün Hukuk Usulü Muhakemeleri 
Kanunu hükümleri burada caridir dersek, ki ma
alesef bu bir hata oldu, bundan rücu etmemiz lâ-
zımgelir. Onun için 88 nci maddede hangi husus
la nn burada cari olacağına dair sarahat vardır. 
O sarahatin kabulü zaruridir. Buna yapılacak ilâ
velere gelince; arkadaşın meselâ ıslahı tasvir 
ediyor, ben bakanın noktainazarında değilim. 
Islah yapılabilmelidir. Meselâ, iptal dâvası tam 
kaza dâvası şekline, sokulabilir, olmalıdır. Geçen
lerde arz ettim, muhtelif mahkemelerde - Bey
nelmilel mahkeme -vardır, malûmuâliniz Lozan 
Muahedesi mucibince - orada, Avrupa'nın en bü
yük hukukçuları dahi o mahkemedeki derdest dâ
vada ıslahı kabul etmişler idi. Binaenaleyh, ıs
lah bir esastır, bâzı ahvalde kabili tatbiktir. Onun 
ilâvesini kabul edebiliriz fakat tadadi olması za
ruridir. Burada hasma yemin teklif edilemez, 
dâvayı ispat için Danıştayda şahit ikame edilemez. 
Şahit başka iştir, zaten şahit dinliyecek değildir. 
Onun içindir ki, tadadi noktadan eski maddenin 
ipkası lâzım gelir. İslah hakkında ilâve yapılırsa 
kabulünü rica ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Ooşkunoğlu, 
KAMÎL COŞKUNOĞLU (Uşak) — Efendim 

arz ettim. Maddenin metinden çıkarılıp mutlak 
olarak Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununa 
atıf yapılması hakkındaki teklifi bendeniz yap
madım. Onu başka bir arkadaşımız yaptı. Bende
niz iki teklif yaptım; 

1. Islah, 
2. Eski hale getirme. 
Bunların metinde yer alması lâzınıgel-

diğini arz ettim. Sayın Bakandan da sor
dum, bunun mahzuru nedir dedim, bir mi
salle izah buyurmadılar. Sayın Hidayet Aydı-
ner arkadaşımız ıslah hakkında konuştular, haki
katen yerindedir. Bir dâva iptal dâvası şeklin
de açılır. Fakat tanı yargı şeklinde açılması lâ-
zımgeldiği haller olur, veyahut aksi olur. Bina-
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enaleyh, bu gibi dâvanmm ıslahına mâni olucu 
hükmün konması doğru değildir. Efendim, bir ta
raf idaredir, hususiyeti vardır. Kabul ediyo
ruz. İdaredir, hususiyeti var ama idarenin fert
ten üstün bir tarafını kabul ediyor muyuz? Şu 
suali soruyorum. Fertten üstün bir tarafını ka
bul etmiyorsak hakkı da vermeyi düşünmeliyiz. 

Islahı ve eski hale getirmeyi de. Hususiyeti 
nedir? Bâzı arkadaşları hususiyeti vardır diyor
lar. Nedir hususiyeti lütfen izah buyurun. Mut
laka bir kelime hâdiseyi izah etmez. Bendeniz 
izah ediyorum, işte; diyorum ki, iptal dâvası aç
mış, tam yargı dâvası açacaktır müddet geçti. Bi
naenaleyh, vatandaşın hakkını İskata müncer 
olacak, vatandaşın hakkının kaybolmasına mün
cer olacak bir neticeye niçin gidiyoruz? Tam yar
gı dâvası şeklinde dâva açar ıslah eder. Bunun da 
külfetlerine katlanır. Biliyorsunuz ki, külfetleri 
var, birtakım masrafları var, harcı var, vesairesi 
var, var, var. Vatandaş külfete katlandıktan sonra 
bu hakkı tanımak lâzımgelir. Mutlaka kaptı-kaçtıya 
geliri]), vatandaş «Efendim, sen bir defa dâvayı 
açtın ya âdi mahkemelerde, adliye mahkemelerin
de kullanabildiğin hakkkı burada kullanamazsın. 
Açtın, biz seni kapana kıstırdık, sağa, sola kıpır-
dıyamazsın» olmaz böyle şey arkadaşlar. Bunu 
dermcyan etmek hak mefhumu ile kabili telif 
değildir. 

Rica ediyorum, bendeniz maddenin eski şekliy
le kalmasına muhalif değilim. Mutlak olarak at
fa da taraftar değilim. Bunu başka bir arkadaşı
mız teklif etti. Ama iki teklifim vardır; ıslah, 
eski hale getirme. Bu zaruridir maddeye bunu 
koydum. Bunu da ilâve edelim. Komisyondan 
rica ediyorum. Bunu kabul buyursunlar. 

BAŞKAN — Sayın Dağlı buyurunuz efendim. 
HAZIM DAĞLI (Çankırı) — Muhterem ar

kadaşlar, idari dâvaların birtakım hususiyetleri 
olduğunu arkadaşlar söyledi. Bidayet mahkeme
si olsa dahi biz eğer Hukuk Usulü Muhakemeleri 
Kanununun bütün maddelerini buraya tatbik 
edersek bu işin içinden çıkamayız. Zaten bu dü
şünülmüş taşınılmış ve eski kanunda tatbik edil
miş bundan daha şümullü olarak şimdi yeniden 
kanuna alınmıştır. Islahla, eski hale getirmeye 
gelince, bir defa ıslah hangi şeyde yapacaktır. Bir 
idari kararın ıslahı diye bir şey olamaz, dâvayı 
ıslah edecek ise. (Anlaşılamıyan müdahale) ida
ri kararın ıslahı istiyecek efendim. Bunda idari 
kararın iptalini isterken başka ne gibi ıslah nokta-
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larına gidecek? Binaenaleyh ne ıslah mümkündür, j 
ne de hali sabıkaya ircaı mümkündür. Çünkü 
sükutu hak müddetini ortadan hiçbir kuvvet kal
dıramaz. Binaenaleyh, maddeyi geçen defa yanlış
lıkla kabul ettik, maddenin eski şekilde kabulünü 
hakikaten adalete uygun buluyorum. 

Islah kelimesi hakkında da; Hukuk Usulü Mu-
hakemeleri Kanunu: «îki taraftan her biri usule 
mütaallik olarak yaptığı muamelelerin tamamını 
veya bir kısmını ıslah edebilir. Aynı dâvada ta
raflar ancak birer kere ıslah yapar.» diyor. 
Usulü muameleler zaten burada ya dâvanın ipta
lidir, bir iptal dâvası açacaktır veya tam kaza dâ
vası açacaktır. Binaenaleyh, iptal dâvası açtıysa 
bir kararın iptali mevzubahistir; kazai kâmil dâ
vası açtıysa bir zarar ve ziyan dâvası açacaktır 
idare aleyhine. Binaenaleyh, bunlar arasında mu
ayyendir zaten, ıslaha lüzum yoktur. Kanunun 
olduğu gibi kabulünü rica ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Aydmor. 
HİDAYET AYDINER (Cumihur'başkanınea 

S. Ü.) — Efendim, ıslah müessesesi hakları ip
tal etmemek için (başvurulan 'bir çaredir. Arz 
•ettim, en yüksek Avrupa hukuk tatbikçileri 
dahi bunu mulhteiif mahkemelerde bile kabul 
etmişlerdir. Misallerini de arz ettim, iptal dâ
vası açar kav.ai kâmil dâvası açması icabediyor, 
mademki kazaya müracaat etmiştir, 'bu üslalı 
ederek hüküm altına alınır. Ha'k kaybolmamış 
olur. Aksi 'halde haklar güıne gider. Buyur
dular ki efendim, eski 'hale getirmemiz olmaz. 

Aılkadaşlar, Danış'tayda duruşmaya geliyor
duk. Ailalh -göstermesin bir tren kaz-ası oldu, 
yuvarlandık, burada bul ima madik veyahut 15 
günlük müddeti geçirdik her hangi 'bir şekilde. 
Taskihi karar [hakkımı geçirdim, tren uçtu, 
'ben de Allah ıgös'termesin yaralandım, öldüm 
Bunlar 'hakların, elde olnııyan sebeplerle zaıyi 
olmaması için konmuştur. Bunları nasıl inkâr 
ederiz? Binaenaleyh, işi uzatmakta fayd<a yok
tur. Islah, ve eski hale getirmenin, kabulü su
retiyle maddenin kabulünü rica ediyorum. 

BAŞK/YN —• Önergeler vardır, onları okutu
yorum. 

• Yüksek Başkanlığa 
88 nci maddeye «adlî raüzaharet» kelimesin

den sonra «ıslak», «esin 'hale getirme» kelime
lerinin eklenmesini arz ve teklif ederim. 

Uşak 
Kâmil Ooş k ııno ğl u 
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BAŞKAN — Efendim, takrirleri tekrar oku

tup oylarınıza arz edeceğim. 
(Kâmil Coşkumoğlu'nun önergesi tekrar 

okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl

mıyorlar. Önergedeki değişiklik teklifini .oyıla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul Et-
ınîyenler... Ka'bul edilmiştir. 

Şu halde 'bu iki (kelimenin ilâvesi ile tekriri 
müzakeresi yapılan 88 nci madde kabul edil
miştir. Açık 'oylarınıza arz edilecektir. 

Efendim, asıl metindeki 121 nci, sonra 119 
numara >almış olan madde üzerinde tekriri mü-. 
zakere istenmektedir, önergeyi okutuyorum : 

Oumlhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
•Görüşülmekte olan Danıştay Kanunu tasa

rısının eski 119 ncu yeni 118 nci maddesinin 
'hatalı 'olarak kabul edilmiş olduğu kanısında 
loiduğu'muzdan bu maddenin tekrar müzakere
sini arz ve teklif .ederiz. 

Geçici Komisyon B a sikanı 
Van 

Faruk Işık 

BAŞKAN — Önerge hakkında söz istiyen? 
Buyurun komisyon. 

KÂMİL OOŞKUNOĞLU (Uşak) — Efendim, 
bir kere madde okunsun nasıl 'kabul ediidi, na
sıl oldu, okunsun. 

BAŞKAN — Eski 119 ncu yeni .118 nci mad
deyi tekrar okutuyorum. 

Başka iş ve görev kabul etme 
MADDE 118. — Danıştay meslek mensup

ları, ilmî araştırma ve yayınlarda bulunabilir
ler; davet edildikleri millî ve milletlerarası k'on-
gre, 'konferans ve ilmî toplantılara katılabilir
ler; bunun dışında ancak kanunlarla belirtilen 
görevleri yapabilirler. 

BAŞKAN — Efendim, komisyon 'bu madde 
üzerinde konuşmak istiyor. Buyurunuz. (A. P. 
sıralarından «Biliyoruz, iza'hata lüzum yok. Mad
de (okunsun» sesleri) 

GEÇÎÖÎ KOMİBY'ON BAŞKANİ FARUK 
IŞIK (Van) — Vazgeçtim efendim. 

BAŞKAN — O 'halde önergeyi okutuyorum. 
(Geçici Komisyon Başkanı Faruk Işık'ın 

önergesi tekrar okundu.) 
•BAŞKAN — Efendim, önergeleri ka'bul bu

yuranlar lütfen işaret etsinler... Kabul etmiyon -
ler... Kabul edilmemiştir efendim. 
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Şu halde 118 nci madde aynen kabul edil

miştir. 
KAMİL OOŞKUNOÖLU (Uşak) — Eski 119, 

yeni 118 numaralı madde 'Meclisin kabul ettiği 
şekilde aynen kalmıştır. 

BAŞKAN — Evet, tekriri müzakere teklifi 
reddedildi. 

Başkanlığa 
İçtüzüğün 77 nci maddesi gereğince görü

şülmekte olan Danıştay Kanununun eski 155 
yeni 153 ncü maddesinin Anayasaya uygun
luğu yönünden tekriri müzakeresini arz ve 
teklif eyleriz. 

Tekirdağ Aydm 
Selâmi Üren Fikret Turhangil 

BAŞKAN — Sayın Üren, konuşmak istiyor 
musunuz? Buyurun. 

SELİMİ ÜREN (Tekirdağ) — Muhterem 
arkadaşlar, eski 155 halen 153 ncü maddenin 
san fıkrası «soruşturma kurullarının göstere
cekleri lüzum üzerine, son soruşturma kararı 
vermeye yetkili daire veya kurullarca sanık 
hakkında tutukluluk ve salıverme kararı veri
lebilir» hükmünü vaz'etmiş bulunmaktadır. Bu 
hüküm kanaatimizce Anayasaya ve Ceza Mu
hakemeleri Usulü Kanununa aykırı bulunmak
tadır. Çünkü, Anayasanın 14 ncü maddesinin 
son fıkrası, okuyorum : 

<?.Kişi dokunulmazlığı ve hürriyeti, kanu-
ivm açıkça gösterdiği hallerde, usulüne göre ve
rilmiş hâkim kararı olmadıkça kayıtlanamaz. 

Kimseye eziyet ve işkence yapılamaz. 
însan haysiyetiyle bağdaşmıyan ceza konu

lamaz» der. 
Yani tevkif kararının olması için bir hâ

kim kararının olması şarttır. Keza 30 ncu mad
dede : «Suçluluğu hakkında kuvvetli belirti 
bulunan kişiler, ancak kaçmayı veya delil
lerin yokedilmesini veya değiştirilmesini önle
mek amaciyle veya bunlar gibi tutuklamayı 
zorunlu kılan ve kanunla gösterilen diğer hal
lerde hâkim karariyle tutuklanabilir. Tutuk
luluğun devamına karar verilebilmesi aynı 
şartlara bağlıdır.» deniyor ve bunu muhtelif 
fıkralarında belirtiyor. Yani iki maddede de 
hürriyetin tahdidi, yakalama ve tevkif doğru
dan doğruya hâkime aittir 

Simdi burada Devlet Şûrasında sorgu hâ
kimi yetkisini haiz bulunan kurullar va bu 
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kurullardaki şahıslar hâkim midir? Bizce bu 
kurullardaki şahıslar hâkim değildir, hâkim 
vasfını haiz değildir. Nitekim Anayasanın da 
kastı budur. Bunu, 140 nci maddede saraha-
tan belirtmektedir. Yani Devlet Şûrası âzalığı 
ile hâkimliğini 140 nci maddede .ayırmıştır. 
Aynı değildirler. Aynen okuyorum : Anayasa
nın 140 nci maddesinin son fıkrasında; «Da-
nıştaym kuruluşu, işleyişi, yargılama usulleri, 
mensuplarının nitelikleriyle atanmaları, hakan 
ve ödevleri, aylık ve ödenekleri, meslekte iler
lemeleri, haklarında disiplin kovuşturması ya
pılması ve disiplin cezası uygulanması, mah
kemelerin bağımsızlığı ve hâkimlik teminatı 
esaslarına göre kanunla düzenlenir.» Demek ki, 
Devlet Şûrası âzalığı, hâkimlik ayrı ayrı şey
lerdir. O, bir idari yargı organıdır, idari yargı 
üyesidir. Hâkim değildir. Yani şunu arz et
mek istiyorum, tevkife karar verecek sala
hiyetli. organ doğrudan doğruya vazifeli hâ
kimdir. Keza Oeza Muhakemeleri Usulü Ka
nununa da aykırılığı vardır. Burada ikinci 
fıkrada, 155 nci maddenin 2 nci fıkrasında 
soruşturma kurullarına sorgu hâkimi salâhi
yeti veriliyor. Fakat sorgu hâkimlerinin tev
kif salâhiyetleri kısıntılıdır, yoktur. 'Tevkif 
kararı verir fakat ancak asli hâkimin tasdi
kiyle tekemmül eder. Zannedersem Ceza Mu
hakemeleri Usulü Kanununun 154 ncü maddesi
dir. Yani tasdik kyefiyeti olmadan sorgu hâki
minin tevkif kararı tekemmül etmez. Halbuki 
burada sorgu hâkimliği yetkisi verdiğiniz 
kurullar tasdik keyfiyeti olmadan dahi tevkif 
kararı verebiliyor. Bu da Oeza Muhakemeleri 
Usulü Kanununda, umumi prensiplere tamamen 
aykırı bulunmaktadır. 

Binaenaleyh, tekriri müzakere talebimizin 
kabulüyle bu son fıkranın kaldırılması hak
kındaki takririmizin kabulünü arz ve istirham 
ederim. 

BAŞKAN - - Komisyon ve Hükümet katılı
yor mu? 

OUfftOl KOMİSYON BAŞKANI FARUK 
IŞTK (Vm) — Katılıyoruz. 

DEVLFT BAKANI NÜVlT YETKİN (Ma
latya) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon, ve Hükümet -katılı
yor. Su halde önergeyi tekrar okutuyorum. Oy
larınıza arz edeceğim, 
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(Fikret Turhangil ve Selâmı Üren'in öner

geleri tekrar okundu.) 

BAŞKAN ^- Oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Btmiyenler... Tekriri müzakere 
kabul edilmiştir. 

Bir takrir var okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Eski 155 ve yeni 153 ncü maddenin son fık

rasının Anayasanın tevkif müessesesine aykırı 
ve sorgu hâkaml-erinin kararları tasdikle tekem

mül ettiği cihetle maddeden çıkarılmasını arz 
ve teklif eyleriz. 

Aydın Tekirdağ 
Fikret Turhangil Selâmı Üren 

BAŞKAN —• Buyurun, Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI NÜVlT YETKİN (Ma

latya) — Efendim, takrire ilk defa muttali ol
duğumuz için, eğer yanlış anlamadımsa, yalnız 
son fıkrayı bahsediyorsunuz. Sondan bir evvel sor
gu hâkimi yetkilerine haizdir. Hükmü baki kalı
yor. O baki kaldığı takdirde bir mahzur görmüyo
ruz. Aslında Sayın Selâmi Üren'in mevzuu-
bahsettiği gibi Danıştay kurulları hâkim de
ğildirler. 140 ncı maddenin son fıkrasındaki 
hâkimlik teminatı esaslarına göre kararlaştı
rılır diyorlar. Biz ona iştirak edemiyoruz. Çün
kü, Anayasanın 7 nci maddesi «Yargı yetkisi, 
Türk Milleti adına bağımsız mahkemelerce 
kullanılır.» Sarih hükmü muvacehesinde Türk 
Milleti adına hüküm veren bu organın bi-
yargı organı olduğuna ve o sıfatla karar veren 
hâkim olduklarına zerre kadar şüphe yok. Ama 
son fıkrada tevkife mütaallik olan soruştur
ma şeylerdeki son fıkranın hükmünün kal
dırılmasında bir mahzur da görmüyoruz. 

ÂMÎL ARTÜS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Son fıkra kalkacak, evvelki fıkra kalacak, 
değil mi1? 

DEVLET BAKANI NÜVİT YETKİN (De
vamla) — Son fıkranın kalkmasında bir mah
zur görmedeğimizi arz ediyorum. Ondan evvelki 
fıkranın kalkması lâzımdır. Yani sorgu hâ
kimleri salâhiyetlerine haiz olmaları lâzımdır. 

MUAMMER OBUZ (Konya) — Sayın Baş
kan, bir sualim var, müsaade ederseniz, 

BAŞKAN — Sayın Bakan bir sual var. Bu
yurunuz Sayın Obuz. 
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MUAMMER OBUZ (Konya) — Sorgu hâ

kimi yetkisine sahibolacaklardır. Bu takdirde 
bunların tevkif yetkisi olacak mıdır? Olmıya-
cak mıdır? 

DEVLET BAKANI NÜVÎT YETKÎN (De
vamla) — Tevkif yetkisini burada kaldırıyoruz. 
Ama sorgu hâkimi olarak ifade alabilecek, ve
saire. 

MUAMMER OBUZ (Konya) — Sorgu hâ
kimliği... 

DEVLET BAKANI NÜVİT YETKİN (De
vamla) — Tevkif için mevcudolan hükmün kal
dırılmasında bir mahzur görmüyoruz. Çünkü 
idare1 heyetleri için bu karar verilmiştir zaten. 

BAŞKAN — önergeyi tekrar okutup, oyla
rınıza arz edeceğim. 

(Fikret Turhangil ve Selâmi Üren'in öner
gesi tekrir okundu.) 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Şu halde eski 155 yeni 153 ncü madde yeni 
değişikliğiyle kabul edilmiştir. 

Evvelce değiştirilerek kabul edilmiş ve açık 
oya konmuş olduğundan bu değişiklik ayrıca 
açık oya konulmayacaktır. 

Efendim yeni madde ilâvesi teklifleri vardır, 
verilen önergeleri okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Danıştay kanun tasarısına aşağıda yazılı 

maddenin eklenmesini arz ederiz. 
«Madde — 4489 sayılı Kanun hükümleri da

iresinde kanun sözcüsü ve başyardımcıları Da
nıştay Birinci Başkenı tarafından yabancı mem
leketlere gönderilebilir.» 

Aydın Tabiî Üye 
Saim Sarıgöllü Fahri özdilek 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. Aydın 
Âımil Artus Fikret Turhangil 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılı
yor. Şu halde bu teklifi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. Komisyon, geçici madde numarası olarak, 
demin bu okuduğumuz... (Geçici madde değil 
sesleri.) 

ÂMİL ARTUS (Cumrurbaşkanmca S. ü.) 
— Efendim, şayet tensip buyurulursa bunu 
117 nci madde yerine koyalım. 
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DEVLET BAKANI NÜVÎT YETKİN (Ma

latya) — 117 nci madde olarak bunun konması 
lâzımdır. Bâzı değişikliklerle, diğer maddeler
le kaldırılmıştı. Onun yerine bunu koyalım. 

BAŞKAN — Şu halde daha evvel okuttu
ğum önergede bulunan ilâveyi bu metindeki 
117 numaralı madde yerine koyuyoruz. 

ÂMÎL ARTUS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Efendim kenar başlığı «yabancı memleket
lere gönderilme» olacaktır. 

BAŞKAN —• Evet efendim, kenar başlığı 
«ya'bancı memleketlere gönderilme» şeklinde 
yazılacaktır. Açık oyunuza sunulacaktır. 

Efendim, geçici 7 nci madde ile ilgili bir 
önerge vardır okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Danıştay kanunu tasarı

sının eski 121 yeni 119 ncu maddesi metinden 
çıkarılmış olduğu için geçici 7 nci maddenin 
metinden çıkarılması gerekmektedir, saygiyle 
arz olunur. 

Geçici Komisyon Başkanı 
Van 

Faruk Işık 

BAŞKAN — Geçici 7 nci maddenin metin
den çıkarılması teklif edilmektedir, Komisyon 
zaten teklif ediyor, Hükümet de teklif ediyor; 
önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... KaJbul edilmiştir. 

Efendim, geçici bir madde ilâvesi isteniyor, 
bu önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Aşağıda arz ettiğim teklifin geçici madde 

olarak eklenmesini arz ve teklif ederim. 
Uşak 

Kâmil Coşkunoğlu 

«Geçici madde — Bu kanunun yayımı tari
hinden evvel idari dâva konusu teşkil eden di
lekçeler hangi safhada bulunursa bulunsun bu 
kanunun 69 ve 70 nci maddeleri hükümlerine 
tabidirler. Bundan başka bu kanunun yayım 
tarihinde cevabı üç ay içinde verilmemiş dilek
çeler için de dâva süresi kanunun yayımı tari
hinden başlar.» 

BAŞKAN —• Buyurun önerge sahibi. 
KÂMİL COŞKUNOĞLU (Uşak) — Efendim, 

bir kaide var. Müktesep haklan ihlâl etmemek 
kaydiyle usul hükümleri makable şâmildir. Bu 
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bir kaide, Fakat bu kaidenin tatbikinde bâzı ha
talar da olmuyor değil. Şimdi ö9 ve 70 nci mad
delerde dilekçelere verilecek cevapların ve dilek
çeler cevap verildikten sonra dâva açma müd
detlerinin bağlıyacağının müddetleri hesabedil-
nıiş ve gösterilmiştir. Şöyle bir hal tasavvur bu
yurun. Dilekçe bu kanunun neşrinden evvel ve
rilmiş. Aradan iki ay geçmiş, cevap verilmiş ve
ya verilmemiş. Cevap verilmiş olduğuna göre, 
kanunun neşrinden 40 gün sonra cevap verilmiş, 
şimdi denilebilir ki, siz kanunun neşrinden evvel 
istidayı verdiniz, iki ay orada geçti, 1,5 ay da 
burada geçti, binaenaleyh aradan 3,5 - 4,5 ay
lık bir müddet geçti. Dâva hakkınız şu veya bu 
şekilde sakıdoldu gibi bir mülâhaza ileri sürüle
bilir, bu bir, 

tkincisi şimdi kanunun 70 nci maddesini bir 
kere daha okuyacağım. «3 ay içerisinde cevap 
verilmezse, istek reddedilmiş sayılır.» 

Şimdi 70 nci maddenin ikinci fıkrasına göre, 
3 aylık cevap müddeti ne zaman bağlıyacaktır. 
3 aylık cevap müddetini biz diyoruz ki, «Bu ka
nunun neşrinden itibaren başlasın.» daha evvel 
geçen miktar, efendim, siz evvelce müracaat et
mişsiniz, daha evvelki müracaat nazarı itibara 
alındığı takdirde müracaat tarihinden itibaren 
dâva açmadınız gibi bir netice çıkmasın diyorum; 
bu teklifimi arz ediyorum. 

Sonra 69 ncu maddenin 2 nci fıkrası; «Üç ay 
içinde cevap verirler. Bu süre içinde cevap ve
rilmezse istek reddedilmiş sayılır.» 

Şimdi üç ay içinde cevap verilmemişse bu üç 
aylık müddet nereden hesaplanacaktır. Bu ka
nun yürürlüğe girdiği tarihten sonraki geçen 
müddet nazarı itibara alınacak mı, alınmıyacak 
mı? Bu gibi ihtilâfları önlemek için bu kanunun 
yayımı tarihini esas alıyorum. Bu müddetler ka
nunun yayımı tarihinden sonraki, müddetlere 
göre hesabedilsin diye arz ediyorum. Yani geçi
ci maddenin sevkı ndeki maksat budur. 

69 ve 70 nci maddelerdeki müddetler kanu
nun neşrinden sonra işlemeye başlasın. Ama mü
racaatı daha evvel yapmış olanlar için, elbette ki 
müracaatı sonra yapanlar bu kanuna tabi. 

Daha evvel müracaat etmiş olanlar için bu 
müddetler bu şekilde hesabedilsin ve hak sahip
leri lehine işlesin diyorum. Çünkü bu maddeler 
yenidir. Eski kanunda böyle bir hüküm yoktur. 
Bunu arz etmek için bu geçici maddeyi teklif et
miş bulunuyorum. 
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BAŞKAN —- Komisyon, Hükümet? 
DEVLET BAKANI NÜVÎT YETKİN (Ma

latya) — Arz edeyim, efendim. 
BAŞKAN — Buyurun. 
DEVLET BAKANI NÜVİT YETKİN (Ma

latya) — Sayın Çoşkunoğlu arkadaşımızın tak
ririne, bir sefer dinlemekle tam mâııasiyle nüfuz 
edebildiğini iddia .etmiyorum. Ama, Danıştaya 
verilmiş olan dilekçeler, değil, idareye yapılmış 
olan müracaatları kasdediyor ise yani idareye 
şimdiye kadar bir tasarrufun ortadan kaldırıl
ması, ıslah edilmesi, bir haksızlığın izalesi için 
verilmiş olan dilekçelere cevap verilmediği tak
dirde Danıştaya dâva açmaya mebde tutulacak 
dilekçeler ise maksut Sayın Çoşkunoğlu yanlış mı 
anladım acaba? Eğer bu ise murat. Yani Danış
taya dâva açabilmek için idarenin menfi cevap 
vermesi veya muayyen bir müddet zarfında ce
vap vermemesi mııktazi olan dilekçeleri kastedi
yor iseniz burada hâdisede bir değişiklik mevzuu-
babis değil Çünkü eski ıkanunda usul ne ise, bir 
dilekçeye ya menfi cevap verilir veya buna mu
ayyen bir müddet zarfında cevap verilmezse bu 
cevap menfi telâkki edilir. O cevabın menfi te
lâkki edildiği tarihten itibaren doksan günlük 
süre geçmesi lâzımdır. Bugünkü kanunun koy
duğu süre ile evvelki mevcudolan süre arasında 
bir değişiklik mevcudolmadığı için bir müktesep 
hakkın da ihlâli mevzuubahis değildir. Hattâ bu 
kanun şimdi daha uzun sürelere de imkân ver
diği için bu bakımdan da yeni bir hüküm konul
masına lüzum ve ihtiyaç da yoktur, efendim. 

BAŞKAN — Geçici 7 nci maddeyi açık oy
larınıza arz ediyorum. Metinden çıkarılmasını 
kabul edenler kırmızı oy kullanacaklardır. 

(Kâmil Çoşkunoğlu'na hitaben, Önergenizi 
geri alıyor musunuz efendim?) 

KÂMİL ÇOŞKUNOĞLU (Uşak) — Bir nok
tayı açıklıyayım. 

BAŞKAN — Buyurun. 
KÂMİL ÇOŞKUNOĞLU (Uşak) — Efen

dim, şimdi bir hak sahibi Bakanlığa müracaat 
etti. 90 gün bekliyecek roddedümişse dâva aça
cak. Ret cevabının kendisine tebliğinden itiba
ren 90 gün içinde dâva açacak. Reddedilmemiş-
se 90 gün bekliyecek ve 90 gün geçtikten sonra 
reddedilmiş gibi dâva açacaktır. Yani reddedil
miş telâkki ederek 90 gün içinde dâvayı açacak. 
Şimdi prensip bu. öyle değil mi efendim? Pren
sip bu, tamam. 

Şimdi, bir vatandaş müracaat etti, cevap ver-
mişse mesele yok. Zaten bir ihtilâf çıkmaz. Ce
vap vermedi, 90 gün içinde dâva açacak. Bu ka
nun yürürlüğe girdi. Evvelce bu hüküm yoktu. 
(Var var, sesleri) 90 gün yok. Bu kanun yürür

lüğe girdi. Bu kanun yürürlüğe girinceye kadar 
60 günlük bir müddet geçti. Geriye kaldı 30 gün; 
bu 30 gün zarfında mı dâva açacak, yoksa ka
nun yürürlüğe girdiği için bu kanunun getirdi
ği hüküm dairesinde 90 gün bekliyecek mi? 
Şimdi meselenin ihtilâf noktası burada. Bunu 
anlamak istiyorum. Komisyon tavzih ederse beni 
tatmin ederse takririmi geri alırım. 

BAŞKAN — Komisyon izaba lüzum görüyor 
mu efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FARUK 
IŞIK (Van) — Hayır. 

BAŞKAN — Komisyon izaha lüzum görme
mektedir. Takriri tekrar okutup oylarınıza arz 
edeceğim. 

KÂMÎL ÇOŞKUNOĞLU (Uşak) — Takriri
mi gerialıyorum. 

BAŞKAN —. Takririni arkadaşımız istemek
tedir. Geriverilmiştir. 

Eski 174, yeni 173 ncü maddeye geçiyoruz. 

Yürürlük 
MADDE 174. — Bu kanun, yayımı tarihin

de yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 

var mı?.. Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Efendim oy kullanmıyan var mı? Oy toplama 
muamelesi bitmiştir. 

Yürütmeye memur olanlar 
MADDE 175. — Bu kanunun hükümlerini 

Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN —• Maddeyi oylarınıza arz ediyo

rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Efendim Danıştay Kanununun tümü üzerin
de konuşmak istiyen arkadaşımız var mı? Yok. 
Olmadığına göre, tümünü oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Danıştay 
kanun tasarısı kanunlaşmıştır. Açık oyunuza arz 
edilecektir. 

Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI NÜVÎT YETKİN (Ma

latya) —• Muhterem Başkan, Yüce Senatonun 
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kıymetli azaları; titiz çalışmalarınızla kıymetli 
mütalâalarınızla Danıştay Kanunu geldiğinden 
daha mütekâmil bir halde kabul edilmiş bulunu
yor. Bu yönden sarf edilen gayretlerden dolayı 
Yüce Senatoya Hükümet ve Danıştay camiası 
adına şükranlarımızı arz ederiz. Danıştay Kanu
nunun memlekete hayırlı olmasını temenni ede
riz. (Alkışlar) 

FÎKRET TURHANGİL (Aydın) — Söz is
tiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
FÎKRET TURHANGÎL (Aydın) — Muhte

rem senatörler, Danıştay Kanunu hakikaten Se
natomuzun en kritik denebilecek günlerinde gel
di ve bugünlerde tetkik edilmek suretiyle çıkmış 
bulundu. Adalet Parti Grupunun kanunun yapı
mında faydalı gördüğü bâzı maddeler üzerinde oy 
kullanması neticesinde diğer arkadaşlarımızın da 
iştiraki suretiyle yapıcı olduğuna ve memlekete 
faydalı olacağına inancımızdan dolayı kanunun 
bâzı maddeleri üzerinde bâzı tasarruflar yapmak 
ihtiyacını hissettik. Danıştay Kanununun mem
lekete hayırlı olmasını, ileri tatbikatta görülecek • 
noksanlıkların telâfisinin her zaman mümkün 
olduğunun Danıştay ve Hükümetçe her zaman 
bunun getirilerek tashih edilmesinin mümkün 
olacağı kanısındayız. İnşallah mükemmeliyetini 
muhafaza eder. Hiçbir tashih görmeksizin yıllar
ca memlekete müspet hizmet ifa etmesini Danış-
taya bahşeder. Saygılarımla. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın öoşkunoğlu. 
KÂMİL ÖOŞKUNOĞLU (Uşak) — Muhte

rem arkadaşlar Anayasamızın kabul ettiği en 
yüksek yargı organları arasında bulunan Danış-
tayın kuruluş ve işleyişi hakkındaki kanun tasa
rısı Yüksek Senatoca kabul edilmiş ve bu suretle 
Anayasanın çıkarılmasını emretmiş olduğu bir 
kanun tasarısı da böylece kanunlaşmış bulunmak
tadır. Sayın Hükümetin ve bilhassa Sayın Ba
karım ve ilgililerin kanun tasarısının hazırlan
masında gösterdikleri hassasiyet ve titizlik cid
den teşekküre şayandır. Yüksek iSenato bu tasa
rı üzerinde memlekete nâfi olacağını zannettiği
miz birçok değişiklikler yapmış bu da kanuna 
mükemmeliyet vermiştir. Memleket için bu tasa
rının kanunlaşması suretiyle hayırlı ve uğurlu 
olmasını C. H. P. Grupu adına temenni eder, 
hepinizi saygı ile selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Danıştay Kanunu üzerinde oy
larını kullanmıyan arkadaşımız var mı?... Yok. 
Oy toplama muamelesi bitmiştir. 
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2. — Harçlar kanunu tasarısının Millet Mec

lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Geçici Komisyon raporu (M. Meclisi 1/305, 
2/321; C. Senatosu 1/376) (S. Sayısı: 438) (1) 

BAŞKAN — Efendim, 'bir önerge var onu 
okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin birinci görüşmesi yapılacak işler 

bölümünün üçüncü maddesinde bulunan ve müd
deti çok azalmış olan Harçlar kanunu tasarısı
nın öncelik ve ivedilikle görüşülmesine müsaade
lerini arz ve teklif .ederim. 

Maliye Bakanı 
Ferid Melen 

BAŞKAN — Efendim, Harçlar kanun tasa
rısının öncelikle görüşülmesini oylarınıza arz 
edeceğim. 

KÂZIM YURDAKUL (Sakarya) — Efen
dim, bu kanunun müzakeresinden evvel Harçlar 
kanununun öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hu
susundaki takrir kabul edilmişti.. 

BAŞKAN — Efendim, öncelikle görüşülme
si huşunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanun tasarısı zamanında senatörlere dağıtıl
mıştır. Gerekçe ve maddelerin tümünün okunup 
okunmaması hususunu oylarınıza arz edeceğim. 
Okunmasını kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Okunması kabul edilmemiştir. 

Kanunun tümü üzerinde konuşmak istiyen 
var mı? Yok. Kanunun ivedilikle görüşülmesini 
oylarınıza arz ediyorum. İvedilikle görüşülme 
sini kabul edenler... Etmiyenler... Kanunun ive
dilikle görüşülmesi kabul edilmiştir. 

Maddelere geçilmesini, maddelerin müzake
resini oylarınıza arz ediyorum. Maddelerin gö
rüşülmesini kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Maddelerin müzakeresine, geçiyoruz efendim. 
KÂMİL COŞKUNOĞLU (Uşak) — Söz is

tiyorum. 
BAŞKAN — Niçin?... 
KÂMİL COŞKUNOĞLU (Uşak) — Birinci 

maddeye geçmeden evvel. 
BAŞKAN — Birinci maddeyi okutayım on 

dan sonra. 

(1) 438 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 
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KÂMİL COŞKUNOĞLU (Uşak) — Peki. 
BAŞKAN — Maddeyi okuyoruz 

Harçlar kanunu tasansı 

Kanunun şümulü 
MADDE 1. — Bu kanuna göre alınacak harç

lar aşağıda gösterilmiştir: 
1. Yargı harçları, 
2. Noter harçları, 
3. Vergi itiraz harçları, 
4. Tapu ve Kadastro harçları, 
5. Konsolosluk harçları, 
6. Pasaport ikamet tezkeresi, vize ve Dışiş

leri Bakanlığı tasdik harçları, 
7. Gemi ve liman harçları, 
8. îmtiyazname, ruhsatname ve diploma 

harçları, 
9. Trafik harçları. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Coşkunoğlu. 
KÂMÎL COŞKUNOĞLU (Uşak) — Muhte

rem arkadaşlarım, mühim bir kanunun Danış
tay kanunu tasarısının müzakeresini yaptık. Yi
ne mühim bir kanun olan Harçlar kanununun 
müzakeresine başlıyoruz. Yüksek Hej^etinizin ma
lûmu olduğu gibi 10 günden beri aralıksız ola
rak Danıştay kanunu üzerinde çalışmaktayız. 
Harçlar kanununun hükümlerini tetkika bu müd
det zarfında imkan bıılamamışısızdır. Tümü hak
kında konuşma olmadı, maddelere geçildi. Mad
deler üzerinde ilerlemenin yarından itibaren ya
pılmasını, arkadaşların bu gece hu tasarı üzerin
de tetkikatta bulunmalarını veya tetkikatmı ik
mal etmeleri için fırsat ve imkan verilmesini Sa
yın Başkandan bilhassa rica ediyorum. 

- BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurulursa 
gündemimizde müddetleri 8 Mayısta sona erecek 
olan Harçlar kanunu tasarısı ile Damga Vergisi 
kanunu tasarısı vardır. Bu iki kanun tasarısının 
zamanında çıkarılması sıkı çalışmamıza bağlıdır. 
Eğer arkadaşlarımız zamanında lüzumlu değiştir
ge önergelerini Başkanlığa verirlerse, ve bu öner
geler üzerinde de kısa konuşurlarsa, bu kanunla
rı çıkarabiliriz. Aksi takdirde bu kanunlar Mec
listeki kabul edilen şekliyle kabul edilmiş olacak
tır. Onun için bu hususu tasviplerinize arzediyo-
rum. (Yarın sabaha kalsın sesleri) (Elimizde ta
sarı yok sesleri) Şu halde onu reylerinize arz edi
yorum. Yarın sabah saat onda çalışmaya başlan
masını kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

» 6 . 5 . 1964 O : 2 
Danıştay Kanununa verilen açık oy neticele

rini arzediyorum. 
8 nci maddenin oylamasına (95) sayın üye ka

tılmış, (93) kabul, (1) ret, (1) çekinser, salt 
çoğunluk sağlanmıştır. 

16 ncı maddesinin oylamasına (99) sayın üye 
katılmış, (98) kabul, (1) ret salt çoğunluk sağ

lanmıştır. 
30 ncu maddesinin oylamasına (97) sayın üye 

katılmış, (96) kabul, (1) çekinser, salt çoğunluk 
sağlanmıştır. 

31 nci maddenin oylamasına (98) sayın üye 
katılmış, (98) kabul, salt çoğunluk sağlanmış
tır. 

63 neü maddesinin oylamasına (95) sayın 
üye katılmış, (93) kabul, (2) çekinser, salt ço
ğunluk sağlanmıştır. 

76 ncı maddesinin oylanmasına (103) sayın 
üye katılmış, (101) kabul, (2) çekinser, salt ço
ğunluk sağlanmıştır. 

79 ncu maddesinin oylamasına (100) sayın 
üye katılmış, (98) kabul, (2) çekinser, salt ço
ğunluk sağlanmıştır. 

81 nci maddesinin oylamasına (98) sayın üye 
katılmış, (96) kabul, (2) çekinser, salt çoğunluk 
sağlanmıştır. 

85 nci maddesinin oylamasına (97) sayın üye 
katılmış, (95) kabul, (2) çekinser, salt çoğunluk 
sağlanmıştır. 

88 ncı maddesinin oylamasına (78) sayın üye 
katılmış, (75) kahul, (3) çekinser salt çoğunluk 
sağlanamamıştır. 

95 nci maddesinin oylamasına (96) sayın 
üye katılmış, (94) kabul, (2) çekinser salt çoğun
luk sağlanmıştır. 

117 nci maddesinin tasarısının oylamasına 
(70) sayın üye katılmış, (5) kabul, (65) ret salt 
çoğunluk sağlanamamışsa da işarı oyla kabul edi
len çıkarılma isteği onanmıştır. 

Yeniden tasarıya eklenen (117) nci madde
nin oylamasına (84) sayın üye katılmış, (83) ka
bul, (1) ret salt çoğunluk sağlanamamıştır. 

119 ncu (eski 120 nci) maddenin metinden 
çıkarılması hakkında (60) sayın üye oy kullan
mış, maddenin kalmasına (7) ve çıkarılması için 
(52) sayın üye oy kullanmış, (1) çekinser salt 
çoğunluk sağlanamamışsa da işari oyla kabul 
edildiğinden 119 ncu maddenin metinden çıkarıl
ması kabul olunmuştur. 
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C. Senatosu B : ( 
166 nci maddenin oylamasına (80) sayın üye 

katılmış, (77) kabul, (1) ret, (2) çekin ser salt 
çoğunluk sağlanamamıştır. 

Geçici 7 nci maddenin oylamasına (70) sayın 
üye katılmış, (3) kabul, (67) ret salt çoğunluk 
sağlanamamışsa ela işari oyla kabul edildiğinden 
geçici 7 nci maddenin metinden çıkarılması ka
bul olunmuştur, 

Salt çoğunluk sağlanamıyan maddeler Ana-

6 . 5 . 1964 O : 2 
yasanın 92 nci maddesi gereğince açık oya su
nulmuş ve işari oyla kabul edilmiş olduğundan 
ayrıca açık oylarınıza sunulmıyacaktır. 

Tasarının tümü hakkında (İOİ) sayın üye oy 
kullanmış, (99) kabul, (2) çekinser tasarı Sena-
tomuzca kabul edilmiştir. Hayırlı -olsun. 

Yarın 7 Mayıs 1964 Perşembe günü saat 10 
da toplanılmak üzere Birleşime son veriyorum. 

Kapanma saatti : 17,55 
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O. Senatosu B : 69 6,5.1964 O : 2 
Danıştay kanunu tasarısının 8 nci maddesine verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 

Üye sayısı : 185 
Oy verenler : 9 

Kabul edenler : 93 
Reddedenler : 5 
Çekinserler : 1 i 

Oya katılmıyanlar : 85 
Açık üyelikler : 5 

TABÎÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Vehbi Ersü 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran Özka-
ya 
Haydar Tunçkanat 
S?tkı Ulay 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdem
oğlu 
G-aMp Afşar 
Sakıp önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHÎSAR 
Rasim Haneıoğlu 
Mustafa Yılmaz înce-
oğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
Sabit Koeabeyoğlıı 
Mansur Ulusoy 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Hasan Ali Türker 

[Kabul 
BİLECİK 

Talât Oran 
BİNGÖL 

Sabrı Topçuoğlu 
BOLU 

Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURSA 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Âli Aks oy 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELAZIĞ 
Rasim Giray 

ERZURUM 
Nihat Pasinli 

ESKİŞEHİR 
Gravsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki islâm 

GÎRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Hal i t. Zarbım 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

İSTANBUL 
Fethi Başak 
Ethem Menemencioğlu 

edenler] 
Berç Turan 

İZMİR 
İzzet Birand 
Ömer Lûtfi Bbzcah 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdendi 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüplü 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 

KONYA 
Sedat Çumrah 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 
A. Bahattin Özbek 

MALATYA 
Mesmet Zeki Tulün ay 
Nüvit YetJkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

NEVŞEHİR 
İbrahim Şevki Atasağur 

NÎĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Şevket Koksal 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ziya Önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
^elâmi üren 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Yusuf Dem irdağ 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
Vasfi Gerger 
Esat Mahmut Karakun 

UŞAK 
Kâmil Coşkun oğlu 

VAN 
Faruk Işık 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Tevfik înci 

0. BAŞKANINCA SE 
ÇİLEN ÜYELER 

Âmil Artus 
Hasan Ata.kan 
Hidayet Aydıner 
Esat Çağa 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Necati özdeniz 
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TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Emanullah Çelebi (I.) 
Suphi Gürsoytra'k (î.) 
Kadri Kaplan 
Osman Koksal 
Mehmet özgüneş 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mehmet Ünaldı 

AĞRI 
Veysi Yardımcı (î.) 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağıra aslı 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Rifat Etker 
tbrahim Saffet Omay 
(B.) 

ANTALYA 
Mehmet îkuçan 
Mustaia Özer 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan (î. Ü.) 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 
Harndi Ojhızbeyoğlu 
Kadri öztaş 

BİTLİS 
Cevdet Oeboloğlu 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

0. Senatosu B : 69 6.5.1964 0 : 2 
[Reddeden] 

İSTANBUL 
Çelil Oevherioğlu 

[Çekinser] 
İSTANBUL 

özel Şahingiray 

[Oya katılmıy anlar] 
BURSA 

thsan Sabri Çağlayangil 
ÇANAKKALE 

Halit Sarıkaya (î.) 
ÇANKIRI 

Hazım Dağlı (Bşk. V.) 
DENIZLI 

Cahit Akyar 
DİYARBAKIR 

Azmi Erdoğan 
İhsan Ramit Tigrel 
(Bşk. V.) (î.) 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 
Rahmi Sanalan 

GAZİANTEP 
Nizamettin özgül 

GİRESUN 
Mehmet îzmen 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

İÇEL 
Oavit Tevfik Okyayuz 
Talfip özdolay 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Rifat öztürkçine 

Nurullah Esat Sümer 
Sabahattin Tanman 

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

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu (î. Ü.) 

KONYA 
Muhittin Kılıç 

MANİSA 
Ferit Alpiskender (B.) 
Orhan Süersan 

MARDİN 
Kemal Oral (t.) 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

MUŞ 
thsan Akpolat 

NİĞDE 
tzzet Oener 

ORDU 
Eşref Ayhan 

[Açık üyelikler] 
Çorum 1 
Eskişehir 1 
Hakkâri i 
tstanbtıl 1 

Samsun 1 

Yekûn 5 

Zeki Kumrulu 
RİZE 

Necip Danışoğlu 
SAKARYA 

Turhan Kapanlı 
SAMSUN 

Cemalettin Bulak 
Fethi Tevetoğlu 
Uahit Toksröz 

SİİRT 
Lâtif AyKut 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat öçten 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Zihni Betil 
Osman Haoıbaloirlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

YOZGAT 
^adık Artukîiıa*-
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Akif Kyidoğarı 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalm (I.) 
Enver Kök 
Sahir Kurutluoglt 
Kâzim Orbay 
Nevzat Sengel 
Ragıp Üner 
Adil Ünlü 
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G. Senatosu B : 69 6.5.1964 O : 2 
Danıştay kanunu tasansınm 16 ncı maddesine verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanamamıştır.) 

TABİÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Vehbi Ersü 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 
Mehmet özgüneş 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 
Galip Afşar 
Sakıp önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHÎSAR 
Mustafa Yılmaz tnce-
ogl u 
Celâl Tevfik Karasapan 

ANKARA 
Safbit Kocabeyoğlu 
Mansur TTlnsov 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Hasan Ali Türker 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Sabrı Topçuoğlu 

Üye sayısı : 185 
Oy verenler : 99 

Kabul edenler : 98 
Reddedenler : 1 

Çekinserler : 0 

Oya katılraıyanlar : 81 
Açık üyelikleı- : 5 

[Kabul edenler] 
BOLU 

Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzımhasanoğlu 

BURSA 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Âli Ak soy 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Rasim Giray 

ERZURUM 
Nihat Pasinli 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

İSTANBUL 
Fethi Başak 
Celil Cevherioğlu 
Ethem Menemencioğlu 
özel Şahingiray 
Berç Turan 

İZMİR 
îzzet Birand 

Ömer Lûtfi Bozcalı 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdendi 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüplü 

KOCAELİ X X \ S v/XX4-lXfJb 

Rifat özdeş 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muhittin Kılıç 
İVX Ll cUlli I I I C l \J U L1.Z1 

Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 
A. Bahattin Özbek 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkini 

MANİSA 
Emin Açar 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

NEVŞEHİR 
î. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Şevket Koksal 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ziya önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 
Selâmi Üren 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Yusuf Demirdağ 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
Vasfi Gerger 
Esat Mahmut Karakurt 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

VAN 
Faruk Işık 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Tevfik înci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Âmil Artus 
Hasan Atakan 
Hidayet Aydmer 
Esat Çağa 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Necati özdeniz 
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TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Emanullah Çelebi (î.) 
Suphi Gürsoytrak (t.) 
Kadri Kaplan 
Osman Koksal 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mehmet Ünaldı 

AĞRI 
Veysi Yardımcı (î.) 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Rifat Etker 
İbrahim Saffet Omay 
(B.) 

ANTALYA 
Mehmet Ilkuçan 
Mustafa özer 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan (î. Ü.) 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 
Kadri öztaş 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

0. Senatosu B : 69 6 .5 .1964 0 : 2 
[Reddeden] 

AFYON KARAHİSAR 
Rasim Hancıoğlu 

[Oya Ttatılmıyanlar] 
BURDUR 

Hüseyin Otan 
BURSA 

ihsan Sabri Çağlayan-
gil 

ÇANAKKALE 
Halit Sarıkaya (I.) 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı (Bşk. V.) 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
ihsan Hamit Tigrel 
(Bar- V.) (I.) 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 
Rahmi Sanalan 

GAZİANTEP 
Nizamettin özgül 

GÎRESUN 
Mehmet Izmen 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSPARTA 
Suat Seren 

[Açık w 
Çorum 1 

Eskişehir 1 

Hakkâri 1 

İSTANBUL 
§evket Akyürek 
Rifat öztürkçine 
Nurullah Esat Sümer 
Sabahattin Tanman 

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

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

MANİSA 
Ferit Alpiskender (B.) 
Orhan Süersan 

MARDİN 
Kemal Oral (î.) 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

MUŞ 
ihsan Akpolat 

NİĞDE 
izzet Gener 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Zeki Kumrulu 

tjelikler] 
istanbul 1 
Samsun 1 

Yekûn 5 

RİZE 
Necip Danışoğlu 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 

SAMSUN 
Cemalettin Bulak 
Fethi Tevetoğlu 
Cahit Tokgöz 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 

- Rifat öçten 
TOKAT 

Zihni Betil 
Osman Hacıbaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 
CUMHURBAŞKANIN

CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Aç.ıkalm (I.) 
TTVnvPT T^nlc 
I J 11 V CL J - W i » . 

Sahir Kurutluoğlu 
Kâzım Orbay 
Ragıp Üner 
Nevzat Sengel 
Âdil Ünlü 

\>m< 
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C. Senatosu B : 69 6.5.1964 O : 2 
Danıştay kanunu tasarısının 30 ncu maddesine verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 

TABÎÎ ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Emamıllah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 
GaMp Afşar 
Sakıp Önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHtSAR 
Mustafa Yılmaz Ince-
oğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 

ANKARA 
Mansur Ulusoy 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Hasan Ali Türker 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katlimıyanlar 

Açık üyelikler 

185 
97 
96 

0 
1 

83 
5 

[Kabul edenler] 
BOLU 

Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURSA 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 

ELÂZIĞ 
Rasim Giray 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 
Nihat Pasinli 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki îslâm 

GİRESUN 
Mehmet Izmen 
Sabahattin Orhon 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

İSTANBUL 
Fethi Başak 
Celil Cevherioğlu 
Ethem Menemencioğlu 
Bere, Turan 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 

Enis Kan su 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdemli 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüplü 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 
A. Bahattin Özbek 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MUĞLA 
Haldun Merrteşeoğlu 

NEVŞEHİR 
îbralhiım Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

îzzet Gener 
ORDU 

Şevket Koksal 
SAKARYA 

Kâzım Yurdakul 
SİNOP 

Suphi Batur 
SİVAS 

Ziya önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 
Selâmi Üren 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Yusuf Demirdağ 
Reşat Zaloğlu 

URFA w XV £ i l 

Vasfi Gerger 
Esat Mahmut Karakurt 

UŞAK 
Kâmil Coşkun oğlu 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Tevfik înci 
CUMHURBAŞKANIN

CA SEÇİLEN ÜYELER 
Âmil Artus 
Hasan Atakan 
Hidayet Aydmer 
Esat Çağa 
Ömer Ergün 
Sadi Koçaş 
Necati özdeniz 
Ragıp Üner 
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TABLt ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Suphi Gürsoytrak (t.) 
Kadri Kaplan 
Osmaio. Koksal 
Mehmet özgüneş 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mehmet Ünaldı 
AFYON KARAHISAR 
Rasim Hnncıoğlu 

AĞRI 
Veysi Yardımcı (t.) 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Rifat Etker 
Sabit Kocabeyoğlu 
İbrahim Saffet Omay 
(B.) 

ANTALYA 
Mehmet flkuçan 
Mustafa özer 

ARTVÎN 
Fehmi Alpaslan 
(t. Ü.) 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 
Haindi Oğuzbeyoğlu 
Kadri öztaş 

C. Senatosu B : 69 6 .5 .1964 0 : 2 
[Çekinser] 

VAN 
Faruk Işık 

[Oya katılmıyanlar] 
BİTLİS 

Cevdet Geboloğlu 
BURDUR 

Hüseyin Otan 
BURSA 

ihsan Sabri Çağlayan-
gil 

ÇANAKKALE 
Halit Sarıkaya (î.) 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
ihsan Hamit Tigrel 
(Bşk.V.) 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Cdlâl Ertuğ 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Rahmi San al an 

GAZİANTEP 
Nizamettin Özgül 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbım 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSPARTA 
Suat Seren 

[Açık ü' 
Çorum 1 

Eskişehir 1 

Hakkâri - 1 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Rifat öztürkçine 
Nurullah Esat Sümer 
özel Şahingiray 
Sabahattin Tanman 

İZMİR 
tzzet Biran d 

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

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğhı 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci An 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

MANİSA 
Ferit Alpiskender (B.) 
Orhan Sü*>r"<>ırı 

MARDİN 
Kemal Oral (I.) 
\bılülkp"i'»' ^nr i icr- ' -

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

MUŞ 
Thsan Akpolat 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Zeki Kumruîu 

yelikler] 
istanbul 1 
Samsun I 

Yekûn 5 

RİZE 
Necip Danışoğlu 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 

SAMSUN 
Omnalettiın Bulak 
Pethi Tevetoğhı 
Cahit Tokgöz 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat öçten 

TOKAT 
Zihni Betil 
Osman Haeıbaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 

CUMH URB AŞK ANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalın (1.) 
Hasan Kangal 
Bnver Kök 
Sahir Kurutluoğlu 
Kâzım Orbay 
Nevzat Sengel 
Âdil Ünlü 

\>m-
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C. Senatosu B : 69 6.5.1964 0 : 2 
Danıştay kanunu tasarısının 31 nci maddesine verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 

TABU ÜYELEB 
Kkrem Acuner 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 
S ı̂tkı Ulay-
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdem
oğlu 
Galip Afşar 
Sakıp Ünal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KABAHISAB 
Mustafa Yılmaz înce-
üğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 

ANKARA 
Mansur Ulusoy 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BÎLECÎK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

Vye mayısı 185 
Oy verenler : 98 

Kabul edenler 98 
Reddedenler : o 
Çekinserler o 

Oya katümıyanlar : 82 
Açık üyelikler 5 

[Kabul edenler] 
BOLU 

Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzımhasanoğlu 

BUBSA 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 
f ahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
\\\ Aksoy 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 

EDİRNE 
Tahsin Bangruoğlu 

ELÂZIĞ 
Itasim Oiray 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 
Nihat Pasinli 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki tsiâm 

GİRESUN 
Mehmet îzmen 
Sabahattin Orhon * 

GÜMÜŞANE 
llalit Zarbım 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

İSTANBUL 
Fethi Başak 
Celil Oevherioğlu 
Ethera Menemencioğlu 

Berç Turan 
İZMİR 

Ömer Lûtfi Bozcalı 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 
Hilmi Oaat 
Nevzat özerdemli 

KASTAMONU 
Melun et Çamlıca 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüplü 

KOCAELİ 
Rifat Özdeş 
Lûtfi Tokoğiu 

KONYA 
Sedat Çıım rai 1 
Mustafa Dinekli 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erku! 
A. Bahattin Özbek 

MALATYA 
Nüvit Yetkini 

MANİSA 
Emin Açar 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Alcsu 
Nedim Evliya 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

NEVŞEHİR 
t. Ş. Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

İzzet (lener 
ORDU 

Şevket Koksal 
SAKARYA 

Kâzım Yurdakul 
SİNOF 

Suphi Batur 
SİVAS 

Ziya önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 
Selâmi Üren 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Yusuf Demirdağ 
Reşat Zaloğlu 

URPA 
Vasfi Gerger 
Esat Mahmut Karakurt 

UŞAK 
Kâmil Coşîkunoğlu 

VAN 
Faruk Işık 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Tevfik İnci 
C. BAŞKANINCA SE-

ÇİLEN ÜYELER 
Âmil Artus 
Hasan Ata'kan 
Hidayet Aydın er 
Esat Çağa 
Ömer Ergün 
Sadi Koçaş. 
Necati özdeniz 
Ragıp t̂ PÇr 
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C. Senatosu B : 69 6 . 5 . 1964 O : 2 
/Oya kat ılmty anlarj 

TABİİ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Suphi U-ursoytrak (İ.) 
K H dr i Kapla u 
' Vsıııan Koksal 
Mehmet Özgüneş 
Muzaffer Yurdakul e1* 

ADANA 
Mehmet ün aldı 
AFYON KARAHÎSA* 
Krjsîîn Hancjoğhı 

AĞRI 
Yeysi Yardımcı (î.) 

AMASYA 
Macît Zer en 

ANKARA 
.Viyazi Ağırnasb 
Osman Alişiroğlıı 
Hıfzı Oğuz Rekata 
Rifat Etker 
Şahit. Kocabeyoğîu 
ibrahim Saffet Omay 

ANTALYA 
Mehmet İlkuçan 
M uMîafa Özer 

ARTVİN 
l'V'bmi Alpaslan (1. İl) 

BALIKESİR 
Enver Aka (Balkan) 
1 lamd i Oğuzbeyoğ 111 
Kadri ö/inş 
Haşatı Ali Türker 

BtTLlS 
t -e\ del, (iebuioğlıı 

BURDUR 
Hiisey-iu Otan 

BURSA 
ihsan Sabri Çağlayan-
Ifil 

ÇANAKKALE 
M a lif Sar ikaya (I.) 

DENİZLİ 
(•ahit Akyar 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
İhsan Hami t Ttgrel 
lUşk. V.) 

ELÂZIĞ 
(•el a i Ertuğ 

ERZİNCAN 
rehini Bay «oy 

ERZURUM 
Rahmi Sanalau 

GAZİANTEP 
N i/antettin Özgü! 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

İÇEL 
Cav i t Tevfik Okyayuz 
Talip Özdolay 

İSPARTA 
Suat Seren 

ISTANBNL 
Şevket Akyürek 
Rifat Öztıirkç/itne 

[Açık ü 
Çorum 1 
Eskişehir 1 
Hakkâri .1 
îstau'bul 1 

Nurullalı Eset, Sümer 
özel Şakingiray 
Sabahattin Tanıman 

İZMİR 
t z/et Birand 

KARS 
Sim Ytalay (Bsjk. V.) 
Turgut. Göle 
Mehmet Hazer 

. KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçlig-ii 
Hüseyin Kalpaklı oğlu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 

MANİSA 
Ferit Alpiskeııder (B.) 
Orhan Süersan 

MARDİN 
Kemal Oral (1.) 
Abdülkerinı Saraçoğlu 

MUĞLA 
MuallA Akarca 

MUŞ 
ihsan Akpolat 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Zeki Kumculu 

yetikler] 
Samsun '. 

... 

Yekûn 5 

RİZE 
Necip Danı§.oğlu 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 

SAMSUN 
Ornalettin Bulak 
Kethi Tevetoğlu 
Cahit Tokgöz 

SİİRT 
Latif Aykut 

SİVAS 
Ahmet Çekeni oğlu 
Ki fa t Öçten 

TOKAT 
Zihni Betil 
Osman Hacıbaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

YOZGAT 
Sadi k Artukm aç 
Neşet Çetintas 

ZONGULDAK 
Akü Eyidoğau 
C. BAŞKANINCA SB 

ÇİLEN ÜYELER 
Ceva* Acıkabil (1.) 
Hasan Kangal 
Enver Kök 
Sakir Kurutluoğlu 
Kâzımı Orbay 
Nevzat Senj.îei 
Adil Ünlü 

>>€*<<•&*•-— 

— 426 — 



O. Senatosu B : 69 6.5.1964 O : 2 
Danıştay kanunu tasansınm 44 ncü maddesine verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır 

TABU ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlıı 
Sami Küçük 
Seaai O'Kan 
Fahri özdilek 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tunçkauat 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Sakıp Önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Salbit Kocabeyoğlu 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Osman Saiuı. Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Hasan Ali Türker 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURSA 
Baki Güzey 

Üye «ayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 

Oya katılmıyanlar 
Açık üyelikler 

185 
04 
92 

2 
0 

86 
5 

[Kabul edenlerj 

Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 

ÇANKIRI 
Hâzini Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELAZIĞ 
RHSİIII Giray 

ERZURUM* 
Nurettin Ayımksa 
Nihat Pasinli 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
7eki İslâm 

atRESUlf 
Mehmet tzmen 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

İSTANBUL 
Fethi Başak 
Celil Cevherioğlu 
Ethem Menemencioğlu 
Berq Turan 

İZMÎE 
Ömer liftti Bozcalı 
Cahit Ökuref 

Hilmi Onat 
Nevzat Özerdemli 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüplü 

KOCAELİ 
Rifat Özdeş 

KONYA 
Sedat Oıunralı 
Mustafa Dlnekli 
Muhittin Kılıç 
Muammer O buz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tnlunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

NEVŞEHİR 
1. Ş. Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhaıı 
İzzet Gen er 

ORDU, 
Şevket Koksal 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SİNOP 
Suphi Batuı 

SİVAS 
Ziya Önder 
Hulusi Söylemıezüğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TRABZON 
Şevket Buladoğlıı 
Yusuf DemirdaS 
Reşat Zaloğlu 

UEFA 
Vasfi Gerger 
Es a t M a h m u t K; u • a k u ?' 

UŞAK 
Kâmil Coşkun oğlu 

VAN 
Faruk Işık 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Tevfık Tnei 

CUMHURBAŞKANIN-
OA SEÇİLEN ÜYELEK 
Amil Artus 
Hasan Atakaıı 
Hidayet Aydıuer 
Esat Çağa 
Ömer Ergün 
Sadi Koe aş 
Ragıp Üner 
Necati özdeniz 
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TABIÎ ÜYELER 
îu-fVt Aksoyo£!u 
Suphi Gürsoytrak (1.) 
Kadri Kaplan 
Osman Koksal 
Mehmet üzgiineş 
Mu /af fer Yudakulcr 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğ
lu 
Galip Afşar 
Mehmet Ünal di 

AFYON KARAHISAR 
Hasım Hancıoğlu 
Mustafa Yılmaz Ince-
o&hı 
Celâl Tevfik Karasa
lını! 

AĞRI 
Veysi Yardımcı (İ.) 

AMASYA 
Ma e i t, Zercn 

ANKARA 
Osman Alisiroğlu 
Hıfzı OğuzBokaîa 
Kifat Etker 
İbrahim Saffet Oınuy 
(B.) 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet îlkuçan 
Mustafa Özer 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan (î. Ü.) 

C. Senatosu B : 69 6 , 5 . 1964 O : 2 
[Reddedenler] 

TABtt ÜYE: I TEKİRDAĞ 
Mucip Ataklı Selâmı Üren 

[Oya katılmıy anlar] 
BALIKESİR 

Enver Aka (Başkan) 
Hamdı Oğuzbeyoğl u 
Kadri öztaş 

BİTLİS 
Cevdet Cîeboloğlu 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

BURSA 
ihsan Sabrı Çağlayan-
gil 

ÇANAKKALE 
Halat Sarıkaya (î.) 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
îhsan Haınit Tigrel 
(Bşk. V.) 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZİNCAN 
Fehmi Bay soy 

ERZURUM 
Rahmi Sanalan 

GAZİANTEP 
Nizamettin özgül 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Taldp özdolay 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 

Bifat Özfürkyihc 
Nurullah Esat Sümer 
Özel Şahingiray 
Sabahattin Tanınan 

İZMİR 
izzet Birand 
Enis Kansu 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) _ 
Turgut Gole 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligiİ 
Hüseyin Kalpakhn&iu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Eûtfi Tokoğhı (I.Ü.) 

KÜTAHYA 
A. Bahattın Özbek 

MANİSA 
Ferit Alpis.kender. (B.) 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARDİN 
Kemal O rai (I.). 
AbdülKerinı Saraçoğlr 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

MUŞ 
ihsan Akpolat 

[Açık üyelikler] 
Corum 

Eskişehir 

Hakkâri 

istanbul 
Samsun 

ORDU 
Zeki Kumrııiiı 
Eşref Ayhail 

RİZE 
Necip DanişoğİU 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 

gAMSÜK 
Cemalettin Bulak 
Fethi Tevetoğlu." 
Cahit Tökgöz 

SÜRT 
Lâtif Aykut 

SİVAS 
Ahmet Çckemoğîıı 
Rifat öçten 

TOKAT 
Zihni Betil 
Osman Haeıbaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

YOZGAT 
Sadık Artukmac 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 
C. BAŞKANINCA SE 

ÇİLEN ÜYELER 
Cevat Aeıkalm (t.) 
Hasan Kangal 
Enver Kök 
Sahir Kurutluoğlu 
Kâzım Orbay 
Nevzat Sen gel 
Âdil Ünlü 

Yekûn 

>>»<! 
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O. Senatosu B : 69 6 .5 .1964 O : 2 
Danıştay kanunu tasansının 63-neü«-maddesine verilen oylann sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır.; 

Üye sayısı : 1 85 
Oy verenler : 95 

Kabul edenler : 93 
Reddedenler : 0 

Çekinserler : .2 
Oya katılmlyanlar : 85 

Açık üyelikler : 5 

TABİÎ ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Emanuliah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavolioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'K-an 
Fahri özdilek 
Selâhattin Özgür 
Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 

ADANA 
.Mehmet Nuri Âdemoğlu 
Galip Afşar 
Sakıp önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHISAR 
Mustafa Yılmaz İnce-
oğlu 
Celâl Tev.fik Karasapan 

ANKARA 
Niyazi Ağırnash 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 
OMÜUM Saim Sarıgöllü 
Fikr«t. Turhangil 

BALIKESİR 
Hasan Ali Türker 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

[Kabul 
BOLU 

Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURSA 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Ali Aksoy 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENÎZLİ 
Mehmet Emin Durul 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ERZURUM 
\'u rettin Aynuksa 
Nihat Pasinli 

ESKİŞEHİR 
Oavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki islâm 

GİRESUN 
.Mehmet fzmen 
kabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Hal i t Zarbun 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

İSTANBUL 
Fethi Başak 
Ethem Menemeneioğlu 
Bere. Turan 

edenler] 
İZMİR 

Ömer Lûtfi Bozealı 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 
Nevzat Özerdendi 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüplü 

KOCAELİ 
Rifat Özdeş 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çunıralı 
Mustafa Dinekli 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obıız 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 

MALATYA 
Mehmet ^eki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Refik ülusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

NEVŞEHİR 
İbrahim Şevki Atasağun 

NÎĞDE 
Kudret Bayhan 

izzet Gener 
ORDU 

Şevket Koksal 
SAKARYA 

Kâzım Yurdakul 
SİNOP 

Suphi Batur 
SİVAS 

Ziya önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Selâm i Üren 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Yusuf Demirdağ 
Kesat Zaloğlıı 

URPA 
Vasfi Gerger 
Esat Mahmut Karakurfc 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

VAN 
Faruk Işık 

ZONGULDAK 
Tevfik Inei 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Amil Artus 
Hasan A takan 
Hidayet Aydıner 
Esat Çağa 
Ömer Ergün 
Sadi Koçaş 
Necati özdeniz 
Ragıp Üner 
Âdil Ünlü 
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TABU ÜYELER 
Kkrem Acunor 
Refet Aksoyoğlu 
Sııplıi Gürsoytrak (I.) 
Kadri Kaplan 
Osman Koksal 
Mehmet özgüneş 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakul er 

ÂDÂNA 
Mehmet ünaldı 
AFYON KARAHÎSAR 
îî.'isiısı Hancı oğlu 

AĞRI 
YYysi Yardımcı (İ.) 

AMASYA 
Mae it Zeren 

ANKARA 
Osman Alişiroğl n 
Hıfzı Oğuz Beka İM 
ftifat, Etker 
Sabit Kocabeyoğlu 
İbrahim Saff'ei. O m ay 
(B.) 
AİVırısvu' tilıısoy 

ANTALYA 
Mehmet flkuean 
Mustafa Özer 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan (I. Ü.) 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 
Hamdı Ofcuzbeyogln 
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[Çehinserler] 

İSTANBUL 
Özel Şahingiray 
kabahattin Tanman 

/ Oya kaMmıy anlar] 
Kadri özta§ 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BURDUR 
Hüseyin 0tan 

BURSA 
t lisan Sabri Çağlayan-
gi.l 

ÇANAKKALE 
Hal i t Sarıkaya (î.) 

DENIZLI 
Cahit Akyar 

DİYARBAKIR 
A ziııi Erdoğan 
ihsan Ham i t Tigrel 
(Bşk. V.) 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
ftasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Bay soy 

ERZURUM 
Rahmi Sanalan 

GAZİANTEP 
Nlzamettin özgül 

HATAY 
Ve i ıh i Aksoy 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talıip özdolay 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 

Celal Cevherioğlu 
Rifat öztürkçiıue 
Nunülah Esat Sümer 

İZMİR 
İzzet Birand 
Enis Kansu 

KARS 
Sırra Atalay (Bşk. V.) 
Turgut Gole 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KÜTAHYA 
A. Baha 11 in Özbek 

MANİSA 
Ferit Alpi&kender (B.) 
Orhan Süersan 

MARDİN 
Kemal Ora) (I.) 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUÖLA 
Mnallâ Akarca 

MUŞ 
İhsan Akpolat 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Zeki Kıvmrulu 

[Açık üyelikler] 

RİZE 
Necip Danışoğlu 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 

SAMSUN 
Cemalettin Bulak 
Fethi Tevetoglu 
Cahit Tokgöz 

SÜRT 
Lâtif Aykut 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat öçten 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Zihni Betil 
Osman Hacıb&loğhı 

TUNCELİ 
Mehmet AM Demir 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
Neşet Çetinta§ 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 
C. BAŞKANINCA SE

ÇİLEN ÜYELER 
Ce-vat Açıkalın (l.) 
Hasan Kangal 
Enver Kök 
Sahir Kunıtlaoglu 
Kâzını Orbay 
Nevzat Sengel 

( ;ÜtUIH 

Eskişehir 

Hakkâri 

Ntnnbul 
Samsun 

Yekûn 
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Danıştay kanunu tasarısının 76 ncı maddesine verilen oyların sonucu 

(Malt (Mjğunluk temin edilmiştir.) 

TABİİ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Mucip Ataklı 
Emenullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelİoğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 
Selâhattin Özgür 
Mehmet Şükran Özka-
ya 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 

ADANA 
Galip Afşar 
Mehmet Ünaklı 
Sakıp önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHİSAR 
Mustafa Yılmaz fnce-
oğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Mansur Ulusoy 

AYDIN 
Eskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Hasan Ali Ttirker 

Üye sayısı : 185 
Oy verenle i- : 103 

Kabul edenler : 101 
Reddedenler : 0 
Çekinserler : 2 

Oya katılraıyanlar : 77 
Açık üyelikler : 5 

[Kabul edenler] 
BİLECİK 

Talât Oran 
BİNGÖL 

Sabri Topçuoğlu 
BOLÜ 

Rahmi Ar ikan 
Sırrı Uzu n hasa no£'hı 

BURSA 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Dural 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 
Nihat Pasinü 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 

GİRESUN 
Mehmet İznıen 
Sabahattin Orhon 

1 GÜMÜŞANE 
Halit Zarbım 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

İSTANBUL 
Fethi Başak 
E t hem Menemen eioşrlu 

İZMİR 
İzzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Enis Kansu 
Cahit Oku re r 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdemli 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıea 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Suat Hayri Ürgüplü 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Rifat Özdeş 
Lfıtfi Tokoğ-lu 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obıız 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 

MALATYA 
Mesmet Zeki Tulün ay 
Niivit Yetkin 

1 MANİSA 
Emin Açar 

Refik Ulusoy 
MARAŞ 

Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MUĞLA 
l l f i i d ı ı n M e n t c ş t - i i ^ i i i 

NEVŞEHİR 
t. Ş. Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
İzzet Gen er 

ORDU 
Şevket Koksal 

SAKARYA 
Turfıan Kapanlı 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ziya önder 
Hulusi Söyleoıezogiu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 
Selam i üren 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Yusuf Demirdnğ 
Reşat Zaîoğlu 

URFA 
VaafiL Gerger 
Esa-t. Mahmut Karakurt 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

VAN 
Faruk Işık 
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ZONGULDAK 

Tank Remzi Baltan 
Tevi'ik İnci 

TABU ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Suphi Gıirsoytrak (S.) 
Kadri Kaplan 
Osman Koksal 
Mehmet Ö/.güneş 
Ahmet Yıldız 
Muzalfer Yurdakuler 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 
AFYON KARAHÎSAR 
Rasim Hancıoğlu 

AĞRI 
Veysi Yardımcı (I.) 

AMASYA 
Maeil. Zcren 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
Rifat Ktker 
Sabit Kocabeyoğlu 
İbrahim Saffet Omay 
(B.) 

ANTALYA 
Mehmet llkuean 
Mustafa özer 

ARTVİN 
Vehmi Alpaslan (î. Ü.) 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 
Haindi Oğuzbeyoğlu 
Kadri öztaş 

CUMHURBAŞKANIN 
CA SEÇİLEN ÜYELEF. 

Âmil Artus 

Hasan Atakan 1 
flidayet Aydmer 

Esat Çağa 

fÇekinscrler] 

İSTANBUL 
Özel Şahin g 
Sabahattin ' 

i ray 
Fanman 

[Oya katıhmy anlar] 
BİTLİS 

Cevdet Geboloğlu 
BURDUR 

Hüseyin Otan 
BURSA 

İhsan Sabri Oağlayan-
gU 

ÇANAKKALE 
Ilalit Sarıkaya. (I.) 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 

DİYARBAKIR 
ihsan Hami t Tigrel 
(f>şk. V.) 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Rahmi Sanalan 

GAZİANTEP 
N'izamettin özgül 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talîp özdolay 

İSPARTA 
Suat Seren 

[Açık w 
Çorum 1 
Eskişehir 1 
Hakkâri 1 
İstanbul 1 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Celil Cevherioğlu 
Rifat öztürkçine 
Nuruliah Esat Sümer 
Ber<j Turan 

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

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpak] ıoğîu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KÜTAHYA 
A. Bahattin Özbek 

MANİSA 
Ferit Alpiskender (B.) 
Orhan Süersan 

MARDİN 
Kemal Oral (t.) 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ A kare a 

MUŞ 
îhsan Akpolat 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Zeki Kumrülu 

RİZE 
Necip Damşoğlu j 

ıjelikler] 

Samsun 1 

Yekûn 5 

Ömer Ergün 
Sadi Koçaş 
Necati özdeniz 
Ragıp Üner 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Cemalettin Bulak 
Fethi Tevetoğlu 
Cahit Tokgöz 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat Öçten 

TOKAT 
Zihni Betil 
Osman Hacıbaloğhı 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalm (I.) 
Hasan Kangal 
Enver Kök 
Sahiı Kurutluoğlu 
Kâzım Orbay 
Nevzat Sengel 
Âdil Ünlü 
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Danıştay kanunu tasarısının 79 ncu maddesine verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk temin edilmişi ir, 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Mucip Ataklı 
Emanullaih Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran özka-
ya 
Haydar T-unçkanat 
Sıtkı Ulay 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 
Galip Afşar 
Mehmet Unaldı 
Sakıp önal 

ADIYAMAN 
Halil- Ağar 
AFYON KARAHlSAR 
Mustafa Yılmaz Ince-
oğlu 
Celâl Tevfik Karasapaı 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Sabit Kocabeyoğlu 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

üye sayısı 185 
Oy verenler : 100 

Kabul edenler : Ç)8 
Reddedenler : 0 
Çekinserler : 2 

Oya katılmıyaniar 80 
Açık üyelikler 5 

[Kabul edenler] 
BİLECİK 

Talât Oran 
BİNGÖL 

Sabri Topçuoğlu 
BOLU 

Rahmi Arıkan 
S im Uzunhasanoğlu 

BURSA 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 
Nihat Pasinli 

ESKİŞEHİR 
G-avsi Uç agök 

GAZİANTEP 
Zeki îslâm 

GİRESUN 
Mehmet îzmen 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbım 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

İSTANBUL 
Fethi Başak 
Ethem Menemencioğlu 
Berç Turan 

İZMİR 
İzzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozca! ı 
Enis KaiLSu 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdemli 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tnııa 

KAYSERİ 
Su a d Hayri Ürgüplü 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muhittin Kılıç 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

NEVŞEHİR 
t. Ş. Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
İzzet Gener 

ORDU 
Şevket Koksal 

SAKARYA 
Turhan Kapaıüı 

SİNOF 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ziya önder 
'hılûsi Söylem rzoplu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Yusuf Demırdağ 
Reşat. Zaloğlu 

URFA 
Vasfi Gerger 
Esat Mahmut Karakurt 

UŞAK 
Kâmil Coşkun oğlu 

VAN 
Faruk Işık 
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ZONGULDAK 

Tank Remzi Baltan 

TABİÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Suphi Gürsoytrak (î.) 
Kadri Kaplan 
Osman Koksal 
Mehmet özgüne». 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 
AFYON KARAHÎSAR 
linsim Hancıoğlu 

AĞRI 
Veysi Yardımcı (1.) 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Oanıan Alisiroğlu 
Kifa.t Etıker 
İbrahim Saffet Om ay 
(B.) 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet îlkuçan 
Mustafa özer 

ARTVİN 

Fehmi Alpaslan 
(I. Ü.) 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 
Il£mdi Oğuzbeyo&lu 
Kadri öztaş 
Hasan A15 Ttirker 

0. Senatosu B : 69 6 5.1964 0 : 2 
CUMHURBAŞKANIN. 
OA SEÇİLEN ÜYELER 

Âmil Artus 

Hasan Ataknn 
Hidayet Aydıııer 

Esat Ça§a 

(Çekînserler) 

İSTANBUL 
özel Şahingiray 
Sabahattin Tanman 

[Oya katılmıyanlar] 
BİTLİS 

Cevdet Geboloğlu 
BURDUR 

Hüseyin Otan 
BURSA 

İhsan Salbri Çağlayan

dı 
ÇANAKKALE 

Hal it Sarıkaya (î.) 
DENİZLt 

Cahit Akyar 
DİYARBAKIR 

thsan Ham it Tigrel 
(Bşk. V.) 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Rahmi San alan 

GAZİANTEP 
Nizameıttin özgül 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Şevket Akyiirek 

[Açık üj 
Çorum 1 

Eskişehir 1 

Hakkari 1 

Celi! Cevkerioğlu 
Rifat öztarkçine 
Nurullah Esat Sümer 

KARS 
S i m Atalay (Bşk. V.) 
Turgut Göle 
Mehmert Hazer 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklı oğlu 

KIRKLARELİ 
Ahnıot Naci Arı 

KONYA 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
A. Bahattin Özbek 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender (B.) 
Orhan Süersan 

MARDİN 
Kemal Oral (1.) 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

MUŞ 
İhsan Akpolat 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Zeki Kumral u 

RİZE 
Necip Danışoğhı 

/elikler] 
istanbul 1 
Samsun 1 

Yekûn 5 

Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Necati özdeniz 
Ragıp üner 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Cemalettin Bulak 
Fethi Tevetoğlıı 
Cahit Tokgoz 

SÜRT 
Lâtif Aykut 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğhı 
Rifnt Öçten 

TEKİRDAĞ 
Sel â mi Üren 

TOKAT 
Zihni Betil 
Osman Hacıbaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet A l Demir 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
Neşet Çetintag 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 
Tevfik inci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Ajçiikahn (t.) 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Sahir Kurut lnoftlu 
Kâzun Orbay 
Nevzat Şengeİ 
Âdil Ünlü 



O. Senatosu B : 69 6.6.1964 Ö . 2 
Danıştay kanunu tasansının 81 nci maddesine verilen oyların sonucu 

[Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 

TABİÎ ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Kami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdem
oğlu 
Galip Afşar 
Mehmet Ünaldı. 
Sakıp Ünal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHİSAR 
OettS Tsvfîk Karaaapan 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Sabit Kocabeyoğlu 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangü 

BALIKESİR 
Hasan Ala Türker 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Sabrı Topçu oğlu 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
ÇeMnserler 

Oya katılmıyanlar 
Açık üyelikler 

185 
98 
96 

C 
2 

109 
5 

[Kabul edenler] 
BOLU 

Rahmi Ankan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURSA 
Baki Güzey 
Oalıit Ortae 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
A »mi Erdoğan 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 
Nihat Pasinli 

ESKİŞEHİR 
Oavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki î-slâm 

GİRESUN 
Mehmet İz men 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
HaMt Zarbun 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

İSTANBUL 
Fethi Başak 
Ethem Menemeneioğlu 

İZMİR 
Izaet Birand 

Ömer Lûtfi Bozealı 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tunu 

KAYSERİ 
Su ad Hayri Ürgüplü 

KIRŞEHİR 
Ali Hıza Ulusman 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 
Muhittin Kılıç 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tülunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

NEVŞEHİR 
İ. Ş. Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Baykan 
İzzet Gener 

ORDU 
Şevket Koksal 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 

SİNOP 
Suphi Batı.ır 

SİVAS 
Ziya Önder 
Hulusi Söylemezo«li! 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Yusuf Dem i rd ağ 
Reşat Zaloğlu 

URPA 
Vasfi Gerger 
Esat Mahmut Karakurt 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

VAN 
Faruk Işık 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Tevfiik înci 

O. BAŞKANINCA 
SEÇİLEN ÜYELER 

Âmil Artus 
Hasan At akan 
Hidayet Aydmer 
Esat Çağa 
ümer Ergim 
Hasan Kangal 
Ragıp Üner 
Necati Özdente 
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TABÎ! ÜYELER 
Kkronı Aeuner 
Refet A ksoyoğln 
Suphi Giireoytrak (I.) 
Kadri Kaplan 
Osman Koksal 
Mehmet özgüneş 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

AFYON KARAHtSAE 
Rasim Harıcıoğlu 
Mustafa Yılmaz Inee-
oğlu 

AĞRI 
Veysi Yardımcı (I.) 

AMASYA 
Macit Zcren 

ANKARA 
Osman Alisi roğlu 
Rifat Btker 
İbrahim Saffet Omav 
(B.) 
Mansıır Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet İlkuçan 
Mustafa özer 

ARTVÎN 
Fehmi Alpaslan (1. Ü.) 

BALIKElSR 
Enver Aka (Başkan) 
I (a»ndi Ogıızbeyoğhı 
Kadi'i öz faş 

O. Senatosu B : 69 6 .5 .1964 O : 2 
[Çekin s erler] 

İSTANBUL 
Özel Şahiı 'dray 
Sabahattin Tanman 

[Oya katthmyanlar] 
BÎTLÎS 

Cevdet Geboloğlıı 
BURDUR 

Hüseyin Otan 

BURSA 
İhsan Sabrı Çağlayangil 
Şeref Kayaıar 

ÇANAKKALE 
Halit Sarıkaya (1.) 

DENİZLİ 
Cahit Akyaı 

DİYARBAKIR 
İhsan Ham i t Tigrel 
(Bşk. V.) 

ELÂZIĞ 
Celâl firtug 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
{•'elimi Baysoy 

ERZURUM 
Rahmi San a lan 

GAZİANTEP 
Nizam ettin Özgül 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okvayuz 
Talip özdolay 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Şevket Akvarel? 

CeLil Cevherioğlu 
Rifat Öztürkeine 
Nnrnllah Esat Sümer 
P.erç Turan 

İZMİR 
Nevzat özerdendi 

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

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpakhoğhı 

KIRKLARELİ 
A lı m et Naci An 

KÜTAHYA 
A. Bahattin Özbek 

MANİSA 
Kmin Açar 
Ferit Alpiskender (B.) 
Orhan Süersan 

MARDİN 
Kemal Oral (t.) 
\hciüIkerim Saraeoglı, 

MUĞLA 
Murdlfı Akarca 

MUŞ 
İhsan Akpolat 

ORDU 
Rsnd Ayhan 
Zeki Kumru I ti 

RİZE 
Nıecip Damşogln 

Çorum 
Eskişehir 
Hakkâri 
fstanbul 

[Açık ÜJIelikler] 

Samsun 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Cemalettin Bulak 
Fethi Tevetoğlu 
Cahit Tokgöz 

SÜRT 
Lâtif Aykut 

SİVAS 
Ahmet Çekeni oğlu 
Rifat öçten 

TEKİRDAĞ 
Selâm i Üren 

TOKAT 
Zihni Bxîtil 
Osman Haeıbaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

YOZGAT 
*:adık Artukmaç 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 

C. BAŞKANINCA SE 
ÇİLEN ÜYELER 

Oev&t Açıkalm (t.) 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Sahir Kurutluoğlu 
Kâzım Orbay 
Nevzat Sengel 
Âdil Ünlü 

Yekûn 

)>&<* 
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C. Senatosu B : 69 6 . 5 . 1964 O : 2 
Danıştay kanunu tasarısının 85 nci maddesine verilen oyların sonucu 

'Salt çoğunluk sağlanmıştır. 

ÎABÎÎ ÜYELER I 
İ!Îkrem Actıner 
Mucip Ataklı 
EmaııuHah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Karaman 
fiâhıil Karavelioğlü 
Sami Küçük 
Sezai O'Kah 
Fahri özdilek 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğ
lu 
Galip Afgar 
Mehmet Unaldı 
Sakıp önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHÎSAR 
Celâl Tevfik Karasapan 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Sabit Koeabeyoğlu 
Mansur Ulusoy 

AYDIN 
İskender Cenap Ege^ 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Hasan AH Türker 

üyo sa 
Oy vere; 

yısı : 185 
iler : CJ7 

Kabul edenler : Q5 
Reddedenler : Ö 

Çekinserler : 2 
Oya katılmıyaı 

Açık üyeli! 
ılar : 83 
eler : 5 

[Kabul edenler] 
BİNGÖL 1 

Sabri Topçuoğîu 
BOLÜ 

Rahmi Arıkan I 
Sırrı ' Uzunhasanoğl u j 

BURSA 
Baki Güzey 
Şcıef Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Talisin Banguoğlu 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 
Nihat Pasinli 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki îslâm 

GİRESUN 
Mehmet îzmen 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Hal it Zarbım 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

İSTANBUL 
Fethi Başak 

I Ethem Mencmeneioğlu 

- - 4 

İZMİR 1 
İzzet Birand 

-Ömer Lûtfi Bozcalı 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdendi 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüplü 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Rıfat Özdeş 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muhittin Kılıç 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 1 AYA XX J.^ İ M A 

Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

NEVŞEHİR 
1 I. Ş. Atasağım 

t37 — 

-

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
İzzet Gener 

ORDU 
Şevket Koksal 

SAKARYA 
Turhan Kapanh 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ziya önder 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 
Selâmi Üren 

TRABZON 
Şevket Buladöğlıı-
Yusuf Demirdağ 
Reşat Zaloğlu 

URPA 
V&sfi Gerger 
Esat Mahmut K a r a k u l 

UŞAK 
Kâmil Coşkun oğlu 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Tevfik Inei 
0. BAŞKANINCA SE 

ÇİLEN ÜYELER 
Amal Artus 
Hasan Atakan 
Hidayet Aydın er 
Esat Çağa 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Ragıp Ün er 
Necati Özdeniz 



O. Senatosu B : 69 6,5.1964 O : 2 
[Çekinserler] 

İSTANBUL 
Özel ^ahingiray 
Sabahattin Tanman 

TABÎÎ ÜYELEE 
Refet Aksoyoğlu 
Suphi Gürsoytrak (î.) 
Kadri Kaplan 
Osman Koksal 
Melhmet özgünes, 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 
AFYON KARAHİSAR 
Rasim Hancıoğlu 
Mustafa Yılmak İnce-
oğlu 

AĞRI 
Veysi Yardımcı (t.) 

AMASYA 
Maçta Zeren 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
Rıfat Etiker 
İbrahim Saffet Omay 
(B.) 

ANTALYA 
Mehmet tlkuçan 
Mustafa özer 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan (I. Ü.) 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 
Kadri öztaş 

BİLECİK 
Talât Oran 

BtTLÎS 
Cevdet Gebölöğlu 

I Oya kattlmtyanlar] 
BURDUR 

Hüseyin Otaıı 
BURSA 

ihsan Sabri Oağlayan-
gil 

ÇANAKKALE 
Hali t, Bankaya. (1.) 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
İhsan Hamit Tigrel 
(Bşk. V.) 

ELAZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Rahmi Sanalan 

GAZİANTEP 
Nizamettin özgül 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip Özdolay 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Celil Cevherioğiu 
Rifat öztürkçine 

Nurullah h)mt Sümer 
Bere? Turan 

İZMİR 
Kuis K.ansıı 

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

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçldgil 
Hüseyin Kalpaklıoğlıı 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KONYA 
Mnaoımer Obuz 

KÜTAHYA 
A. Bahattiıı Özbek 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskeıuler (B) 
Orhan Süersan 

MARDİN 
Kemal Oral (1.) 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Mııallâ Akarca 

MUŞ 
İhsan Akpolat 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Zeki Kunırulu 

RİZE 
Necip Danişoğlu 

[Açık üyelikler] 
Çorum 
Eskişehir 
Hakkâri 

İstanbul 
Saımsun 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Cemalettin Bulak 
Fethi Tevetoğlu 
Cahit Tokgöz 

SÜRT 
Lâtif Aykut 

StVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat Öçten 
Hulusi Söylenıezoğlu 

TOKAT 
Zihni Betil 
Osman Hacıbaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Denıir 

VAN 
Faruk Işık 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalnı (î.) 
Sadi Koçag 
Enver Kök 
Sahir Kurutluoğlu 
Kâzım Orbay 
Nevzat Sen gel 
Adil Ünlü 

Yekûn 

• >m<t 
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G. Senatosu B : 69 6 .5 .1964 O : 2 
Danıştay kanunu tasarısının 88 nci maddesine verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanamamıştır. 

TABU ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Vehbi Ersü 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 
Sefahattin özgür 
Mehmet Şükran özka-
ya 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 
Galip Afşar 
Sakıp önal 
AFYON KAEAHtSAR 
Mustafa Yılmaz Ince-
oğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 

ANKARA 
Sa,bit Kocabeyoğlu 
Mansur Ulusoy 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Hasan Ali Türker 

BÎLEOÎK 
Talât Oran 

Üye sayısı : 185 
Oy verenler 78 

Kabul edenler 75 
Reddedenler 3 
Çekinserler 0 

Oya katılmıyanlar 102 
Açık üyelikler 5 

[Kabul edenler/ 
BİNGÖL 

Sahri Topçuoğlu 
BOLU 

Rahmi Arıkaıı 
Sırrı Uzunhasaııoğhı 

BURSA 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 
Caihit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Ali Aksoy 

ÇANKIRI 
Hâzini Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENÎZLÎ 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Aami Erdoğan 

ERZURUM 
Nihat Pasinli 

ESKİŞEHİR 
öavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 

GÎRESUN 
Sabahattin Orhon 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

İSTANBUL 
Fethi Başak 

Ethem Menenıeneioğlu 
Berç Turan 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozealı 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdemli 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 
Lmtfi Tokoğlu 

KONYA 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
A. Bahattin Özbek 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 

MANİSA 
Emin Açar 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
izzet Gener 

[Çekinserler] 
GÜMÜŞANE 

HaHt Zarbun 
İSTANBUL 

Sabahattin Tanman 
özel Şahingiray 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ziya önder 
Hulusi Söyle oıezoğl 11 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TRABZON 
Şevket Buladıoğiu 
Yusuf Demlrdağ 

URPA 
Vaafi Gerger 
Bsat Mahmut Kara kurt 

UŞAK 
Kâmil Ooşjkuııoğhı 

VAN 
Faruk Işfk 

ZONGULDAK 
Tarık Renizi Baltan 
Tevfâk inci 

0. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Âmil Artus 
Hasan Atakan 
Hidayet Aydıner 
Esat Çağa 
Ömer Ergün 
Sadi Koçaş 
Necati özdeniz 
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O. Senatosu B : 69 6 5 .1964 O : 2 
[Oya katıl mıy anlar] 

TABÎÎ ÜYELER 
Ekrem Aeıuıer 
Refet Aksoyoğlu 
Emanullah Çelebi (I.) 
Snplıi (Mrsoytrak (t.) 
Kadri Kaplan 
Osman Koksal 
Sami Küçük 
Mehmet özgüneş 
Ahmet Yıldız 
Mu zaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mehmet Ünaldı 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHÎSAR 
1 iasim- Hancıoğlu 

AĞRI 
Veysi Yardımcı (I) 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Osman Alişiroğm 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Rıfat Etker 
ibrahim Saffet Oıuay 
(B.) 

ANTALYA 
Mehmet îlkuean 
Mustafa özer 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan (î. Ü.) 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 
Kadri öztaş 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

BURSA 
ihsan Sabri Çağlayangi 

ÇANAKKALE 
Halit Sankaya (İ.) 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 

DİYARBAKIR 
İhsan Hamit Tigrcl 
(Bşk. V.) 

EDİRNE 
Talisin Ban em oğlu 

ELAZIĞ 
Celâl Ertuğ 
İta sini Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 
Rahmi San al an 

GAZİANTEP 
Ni/amettin özgül 

GÎRESUN 
Mehmet. îzmen 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Celil Cevherioğlu 
Rıfat öztürkçMie 
Nurullah Esat Sümer 

İZMİR 
İzzet Birand 

[Açtk il 
Çorum i 
Eskişehir 1 
Hakkâri " 1 
istanbul Ü i 

Enis Kansu 
Cahit Okurer 

KARS 
Sırrı At alay (BNJÎ. V.) 
Turgut Göle 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Alıınot. Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Suad Hayri Ürgüplü 

KIRKLARELİ 
\hmet Naci An 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KONYA 
Sedat Çumrah (B.) 
Muhittin Kılıç 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 

MALATYA 
Nüvit Yetkin (W.) 

MANİSA 
Ferit Alplskender (}>.) 
Orhan Süersan 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Kemal Oral 
(t.) 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

MUŞ 
İhsan Akpolat 

NEVŞEHİR 
ibrahim SovVi Afasa£u 

ORDU 
Eşref Ayhan 

/elikler] 
Samsun 1 

— 
Yekûn 5 

Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

RİZE 
Necip Danışoğlu 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Cemalettin Bulak 
Fethi Tevetoğlu 
Cahit Tokgöz 

SÜRT 
Lâtif Aykut 

SİVAS 
Ahmet Çekeni oğlu 
Rifat Öçten 

TEKİRDAĞ 
Selâmi Üren 

TOKAT 
Zihni Betil 
Osman Hacı balonlu 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
Neşet Çetintaş -

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 

C. BAŞKANINCA SE 
ÇİLEN ÜYELER 

Cevat Aeıkalm (1.) 
Hasan Kangal 
Enver Kök 
Saıhir Kurutlııoğîr, 
Kâzım Orbay 
Ragıp Üner 
Nevzat Sen gel 
Âdil Ünlü 

file:///hmet


O. Senatosu B : 69 6 ,5 .1964 0 : 2 
Danıştay kanunu tasarısının 95 nci maddesine verilen oylann sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 

Üye sayısı : 185 
Oy verenler : Qö 

Kabul edenler : 94 
Reddedenler : O 

Çekinserler : 2 
Oya katılmıyanlar : 84 

Açık üyelikler : 5 

[Kabul edenler] 
TABİÎ ÜYELER 

Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğ
lu 
Galip Afşar 
Mehmet Ünal di 
Sakıp önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHISAR 
Celâl Tevfik Karasapan 

ANKARA 
Niyazi Ağırnash 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Sabit Kocabeyoğlu 
Mansur Ulusoy 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Haısan Ali Türker 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURSA 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 

ÇİNKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 
Nihşt Pasinli 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 

GİRESUN 
Mehmet îzmen 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

İSTANBUL 
Fethi Başak 

Ethem Menemencioğlu 
İZMİR 

Ömer Lûtfi Bozcalı 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdemli 

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 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

NEVŞEHİR 
I. Şevkd Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
izzet Gener 

ORDU 
Şevket Koksal 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 
Selâmi Üren 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Yusuf Demirdağ 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
Vasfi Gerger 
Esat Mahmut Karakurt 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Tevfik înci 
CUMHURBAŞKANIN

CA SEÇİLEN ÜYELER 
Âmil Artus 
Hasan Atakan 
Hidayet Aydmer 
Esat Çağa 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Necati özdeniz 
Ragıp Üner 
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C. Senatosu B : 69 6 . 5 . 1964 O : 2 
[Çekinserler] 

İSTANBUL 
Özel Şahingiray 
Sabahattin Tanınan 

[Oya habılmıy anlar] 
TABİÎ ÜYELER 

Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Suphi G-ürsoytrak (t.) 
Kadri Kaplan 
Osman Koksal 
Mehmet özgüneş 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 
AFYON KARAHİSAR 
Easim Hancıoğlu 
Mustafa Yılmaz Ince-
oğlu 

AĞRI 
Veysi Yardımcı (î.) 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
Rifat Etker 
ibrahim Saffet Omay 
(B.) 

ANTALYA 
Mehmet tlkuçan 
Mustafa özer 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 
(t Ü.) 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 
Kadri östaş 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayan-
gil 

ÇANAKKALE 
Halit Sarıkaya (1.) 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 

DİYARBAKIR 
İhsan Hamit Tigrel 
(Bşk. V.) 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Rahmi Sanalan 

GAZİANTEP 
Nizamettin özgül 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Celil Cevherioğlu 
Rifat öztürkçine 

[Açık ü 
Çorum , 1 

Eskişehir 1 

Hakkâri 1 

Nurullah Esat Sümer 
Berçj Turan 

İZMİR 
İzzet Birand 
Enis Kansu 

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

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KONYA 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
A. Bahattin Özbek 

MANİSA 
Ennin Açar 
Ferit Alpiskender (B.) 
Orhan Süersan 

MARDİN 
Kemal Oral 
(t) 

Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

MUŞ 
İhsan Akpolat 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Zeki Kumrulu 

yetikler] 
tstanbul 1 
Samsun 1 

Yekûn 5 

RİZE 
Necip Danışoğlu 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Cemalettin Bulak 
Fethi Tevetoğlu 
Cahit Tokgöz 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat öçte* 
Ziya önder 

TOKAT 
Zihni Betil 
Osman Hacıbaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

VAN 
Faruk Işık 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalın (1.) 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Sahir Kurutluoğlu 
Kâzını Orbay 
Nevzat Sen gel 
Âdil Ünlü 
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Danıştay kanunu tasarısının 117 nci maddesine verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanamamıştır.) 

Üye sayısı : 185 
Oy verenler : 70 

Kabul edenler : 5 
Reddedenler : 65 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 110 

Açık üyelikler : 5 

[Kabul edenler] 
AFYON KARAHISAR 
Celâl Tevfik Karasapan 

DENİZLİ 
Cahit Aky 

TABU ÜYELER 
Vehbi Ersü 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Osman Koksal 
Fahri Özdilek 
Mehmet Şükran özkayn 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 

ADANA 
Galip Afşar 
Sakıp önal 

ANKARA 
Sabit Kocabeyoğlu 
Mansur Ulusoy 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BİNGÖL 
Sabri Topçu oğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayangil 

TABU ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 

ar 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 

VAN 
Faruk Işık 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 

[Reddedenler] 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

ERZURUM 
Nihat Pasinli 

ESKÎSEHÎR 
Gavsi UçagöK 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

İSTANBUL 
Fethi Başak 
Ethem Menemencioğlu 
Nurullah Esat Sümer 

IZMtR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüplü 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 
Lûtfi Tokoğh 

KONYA 
Mustafa Dinekli 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 

MANİSA 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
İzzet Gener 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ziya Önder 

[Oya katılmıyanlar] 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi (î.) 
Suphi Gürs oytrak (1.) 

Kadri Kaplan 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 

Hulusi Söylemezoğlu 
TEKİRDAĞ 

Cemal Tarlan 

TRABZON 
i Cİ ,1 J. T"fc T 1 w 1 

Şevket Buladoglu 
Yusuf Demirdağ 

URFA 
Vasfi Gerger 

UŞAK 
Kâmil Ooşkunoğlu 

ZONGULDAK 
Tevfik İnci 

C. BAŞKANINCA SE 
ÇtLEN ÜYELER 

Âmil Artus 
Hasan Atakan 
Esat Çağa 
Ömer Ergün 
Hasan Kangaı 
Sadi Koçaş 
Necati Özdeniz 
Ragıp Ün er 
Adil ÜnJ" 

Mehmet özgüneş 
Selâhattin özgür 
Ahmet Yıldız 
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Muzaffer Yurdakul er 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğ
lu 
Mehmet Unaldı 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHİSAR 
Rasinı Hancıoğln 
Mustafa Yılmaz Ince-
oğlu 

AMASYA 
Maeit Zeren 

AĞRI 
Veysi Yardımcı (I.) 

ANKARA 
Niyazi Ağırn aslı 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Rifat Etker 
ibrahim Saffet Omay 
(B.) 

ANTALYA 
Mehmet îlkuçan (î.) 
Mustafa özer 

ARTVİN XXXV X V Aİ.1 

Fehmi Alpaslan (I. Ü.) 
AYDIN 

iskender Cenap Ege 

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

BİLECİK 
Talât Oran 

BİTLİS JLJJL X U X M 

Cevdet Gefooloğlu 

BOLU 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

ÇANAKKALE 
ÂH Aksoy (t.) 
Halit Sarıkaya (I.) 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 
(Bşk. V.) 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
ihsan Hamit Tigrel 
(Bşk. V.) 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELAZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasim Oırav 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Rahmi Sanalan 

GAZİANTEP 
Nizamettin özgül 

GİRESUN 
Mehmet îzmen 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Halit Zar bun 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Celil Oevherioğlu 
Rifat öztürkçine 
özel Şahingiray 
Sabahattin Tanman 

[Açık w 
Çorum 1 

Eskişehir 1 

Hakkâri 1 

Berç Turan 
İZMİR 

izzet Birand 
Enis Kansu 
Nevzat özerdemli 

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

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KONYA 
Sedat Çumralı (B.) 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 
A. Bahattin Özbek 

MALATYA 
Nüvit Yetkin (B.) 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender (B.) 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Kemal Oral (I.) 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

MUŞ 
ihsan Akpolat 

NEVŞEHLR 
I. Ş. Atasağun 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 

yelikler] 

istanbul 1 
Samsun 1 

Yekûn 5 

Zeki Kumrulu 
RİZE 

Necip Danışoğlu 
SAKARYA 

Turhan Kapanlı 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Cemalettin Bulak 
Fethi Tevetoğlu 
Cahit Tokgöz 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat öçten 

TEKİRDAĞ X J U X l X l v l / A u 
SAİâmı TTrpTi 
Kj U l Oı LX± ± \-J I V I I 

TOKAT 
Zihni Betil 
Osman Hacıbaloğlu 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
x w xi v/jıj m 

Mehmet Ali Demir 

URFA 
Esat Mahmut Karakurt 

YOZGAT 
Sadik Artukmaç 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

0. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Cevat Açıkalm (I.) 
Hidayet Aydıner 
Enver Kök 
Sahir Kurutluoğhı 
KâzımOrbay (I.) 
Nevzat Semgel 
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Danıştay kanunu tasarısının yeniden eklenen 117 nci maddesine verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanamamıştır.) 

Üye sayısı : 185 
Oy verenler : 84 

Kabul edenler : 83 
Reddedenler : 1 
Çekimserler : O 

Oya katılmıyanlar : Q6 
Açık üyelikler : 5 

TABİÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Vehbi Ersü 
Kâmil Karavelioğlu 
Osman Koksal 
Fahri özdilek 
Mehmet Özgüneş 
Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 

ADANA 
Galip Afşar 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

AFYON KARAHÎSAR 
Celâl Tevfik Karasapan 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Saibit Kocabeyoğlu 
Mansur Ulusoy 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİTLİS 
Cevdet Oeboloğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 

BURSA 
Şeref Kayalar 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

[Kabul 
DENİZLİ 

Cahit Akyar 
DİYARBAKIR 

Azmi Erdoğan 
EDİRNE 

Tahsin Banguoğlu 
ELAZIĞ 

Celâl Ertuğ 
ERZURUM 

Nurettin Aynuksa 
GAZİANTEP 

Zeki İslâm 
Nizamettin özgül 

İÇEL 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
Celil Cevherioğlu 
Ethem Menemencioğlu 
Nurullah Esat Sümer 

IZMtR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Suad Hayri Ürgüplü 

edenler] 
KIRŞEHİR 

Ali Rıza Ulusman 
KOCAELİ 

Rifat özdeş 
KONYA 

Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muhittin Kılıç 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

NEVŞEHİR 
î. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
İzzet Gener 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Zeki Kumrulu ( 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 
Kâzım Yurdakul 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat öçten 
Ziya önder 

TEKİRDAĞ 
Selâmi Üren 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Yusuf Demirdağ 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
Vasfi Gerger 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

VAN 
Faruk Işık 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 
Tevfik İnci 
CUMHURBAŞKANIN

CA SEÇİLEN ÜYELER 
Âımil Artus 
Hasan Atakan 
Hidayet Aydmer 
Ömer ErgÜL 
Sadi Koçaş 
Sahır Kurutluoğlu 
Kâzım Orbay 
Necati özdeniz 
Nevzat Sengel 
Ragıp Üner 
Âdil Ünlü 

[Reddeden] 
ANKARA 

Niyazi Ağırnaslı 

— 445 — 



O. Senatosu B : 69 6 ,5 .1964 
[Oya katılmıy anlar} 

0 : 2 

TABIÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Emenullah Çelebi (î.) 
Suphi Gürsoytrak (I.) 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Selâhattin özgür 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğ
lu 
Mehmet Unaldı 
Sakıp önal 
AFYON KARAHlSAR 
Easim Hancıoğlu 
Mustafa Yılmaz tnce-
oğlu 

AĞRI 
Veysi Yardımcı (t.) 

AMASYA 
Maeit Zeren 

ANKARA 
Rifat Etker 
İbrahim Saffet Omay 
(B) 

ANTALYA 
Mehmet Ilkuçan 
Mustafa özer 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan (I. Ü.) 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 

Hamdi Oğuzbeyoğlu 
Kadri Öztaş 
Hasan Ali Türker 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BOLU 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayan-
gü 
Baki Güzey 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 
Halit Sarıkaya (I.) 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 
(Bşk. V.) 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
İhsan Hamit Tigrel 
(Bşk. V.) 

ELÂZIĞ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nihat Pasinli 
Rahmi S anal an 

ESKÎŞEHÎR 
Gavsi Uçagök 

GÎRESUN 
Mehmet Izmen 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Vehbi Aksoy 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Fethi Başak 
Rifat öztürkçine 
özel Şahingiray 
Sabahattin Tanman 
Bero, Turan 

ÎZMIR 
izzet Birand 
Nevzat özerdemli 

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

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu (Î.Ü.) 

KONYA 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
A. Bahattin Özbek 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunav 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 
Orhan Süersan 

(B.) 

MARDİN 
Kemal Oral (I.) 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
ihsan Akpolat 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Şevket Koksal 

RİZE 
Necip Damşoğlu 

SAMSUN 
Cemalettin Bulak 
Fethi Tevetoğlu 
Cahit Tokgöz 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

SİVAS 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Zihni Betil 
Osman Hacıbaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Esat Mahmut Karakurt 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açııkâıhn (I.) 
Esat Çağa 
Hasan Kangal 
Enver Kök 

Çorum 

Eskişehir 

Hakkâri 

[Açık üyelikler] 
tstanbul 
Samsun 

Yekûn 
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Danıştay kanunu tasarısının 119 ncu maddesine verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanamamıştır.) 
Üye sayısı : 185 

Oy verenler : 60 
Kabul edenler : 7 

Reddedenler : 52 
Çekinserler : 1 

Oya katılm ıy ani ar : 120 
Açık üyelikler : 5 

[Kabul edenler] 
ADANA 

Mehmet Nuri Âdemoğlu 
KONYA 

Mustafa Dinekli 

TABİÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Osman Koksal 
Fahri özdilek 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 

ADANA 
Galip Afşar 
AFYON KARAHISAR 
Celâl Tevfik Karasapan 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

TABH ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Suphi Gürsoytrak (1.) 
Kadri Kaplan 

Ahmet Onar 

MALATYA 

Nüvit Yetkin 

SİNOP 
Suphi Batur 

VAN 
Faruk Işık 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURSA 
ihsan Sabri Çağlayan 
gü 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

DENIZLI 
Mehmet Emin Durul 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Rasim Giray 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

İSTANBUL 
Celil Cevherioğlu 

[Reddedenler] 
İZMİR 

Ömer Lûtfi Bozcalı 
KASTAMONU 

Mehmet Çamlıca 
KAYSERİ 

Suad Hayri Ürgüplü 
KONYA 

Muammer Obuz 
KÜTAHYA 

Osman Cevdet Erkut 

NEVŞEHİR 
t. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
İzzet Gener 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 

SİVAS 
Ziya önder 
Hulusi Söyleımezoğlu 

[Çekinser] 
KASTAMONU 

Ahmet Nusret Tuna 

[Oya katılmıyanlar] 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Mehmet özgüneş 
Sıtkı Ulay 

Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mehmet Ünaldı 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYE 

Hidayet Aydmer 

TEKİRDAĞ 
Selâmi Üren 

URFA 
Vasfi Gerger 
Esat Mahmut Karakurt 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

YOZGAT 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Tevfik İnci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Âmil Artus 
Hasan Atakan 
Esat Çağa 
Ömer Ergün 
Sadi Koçaş 
Kâzım Orbay 
Necati özdeniz 
Ragıp Üner 

Sakıp ön al 

ADIYAMAN 

Halil Ağar 
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AFYON KARAHlSAR 
Rasim Hancıoğlu 
Mustafa Yılmaz Ince-
oğlu 

AĞRI 
Veysi Yardımcı (î.) 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Rifat Eitker 
Sabit Koeabeyoğlu 
İbrahim Saffet Omay 
(B.) 

Mansur Ulusoy 
ANTALYA 

Mehmet Ilkuçan 
Mustafa özer 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan (I. Ü.) 

AYDIN 
tskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Tıırhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 
Kadri Öztaş 
Hasan Ali Türker 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

BURSA 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 
Halit Sarıkaya 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Ca'hit Akyar 

DlYARBAKHl 
Azmi Erdoğan 
ihsan Hamit Tigrel 
(Bşk. V.) 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 
Nihat Pasinli 
Rahmi Sanal an 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Nizamettin özgül 

GİRESUN 
Mehmet İzmen 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Vehbi Aksoy 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 

Fethi Başak 
Ethem Menemencioğlu 
Rifat öztürkçine 
Nurullah Esat Sümer 
özel Şahingiray 
Sabahattin Tanman 
Berç Turan 

İZMİR 
izzet Birand 

[Açık w 
Eskişehir 1 

Çorum 1 

Hakkâri 1 

Enis Kansu 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdemli 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Turgut G'öle 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 
Lûtfi Tokoğlu (IV.) 

KONYA 
Sedat Çumralı (B.) 
Muhittin Kılıç 

KÜTAHYA 
A. Bahattin Özbek 

KÜTAHYA 
Mehmet Zeki Tulunay 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender (B.) 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Kemal Oral (I.) 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
ihsan Akpolat 

/elikler] 
istanbul 1 
Samsun 1 

Yekûn 5 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

RİZE 
Necip Danışoğlu 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Cemalettin Bulak 
Fethi Tevetoğlu 
Oahiit Tokgöz 

SÎIRT 
Lâtif Aykut 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat Öçten 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Zihni Betil 
Osman Haeıbaloğlıı 

TRABZON 
Şevket Buladoğhı 
Yusuf D emir dağ 
Reşat Zaloglu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

YOZGAT 
Sadık Artukmae. 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 
CUMHURBAŞKANIN

CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalın 
(I.) 
Hasan Kangal 
Enver Kök 
Sahir Kurutluoğlu 
Nevzat Sengel 
Âdil Ünlü 
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O. Senatosu B : 69 8 . 5 . 1964 0 : 2 
Danıştay kanunu tasarısının 116 ncı maddesine verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanamamıştır.) 

TABİÎ ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Vehbi Ersü 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami KÜÇÜK 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 
Selâhattin Özgür 
Mehmet Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 
Galip Afşar 
Saıkıp önal 
AFYON KARAHlSAR 
Mustafa Yılmaz Ince-
oğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 

ANKARA 
Sabit Koeabeyoğlu 
Mansur IJlusoy 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Hasan Ali Türker 

BİLECİK 
Talât Oran 

Üye sayısı : 18b 
Oy verenler : 80 

Kabul edenler : 77 
Reddedenler : 1 
Çekinserler : 2 

Oya katılmıyanlar : 100 
Açık üyelikler : 5 

[Kabul edenler] 
BİNGÖL 

Sabri Topçuoğlu 
BOLU 

Rahmi An kan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURSA 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 
Nihat Pasinli 

ESKİŞEHİR 
Gavsi TJcagök 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

İSTANBUL 
Fethi Başak 

Ethem Menemencioğlu 
Sabahattin Tanman 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Enis Kansu 
Nevzat özerdemli 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüplü 

KOCAELİ 
Rifat Özdeş 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 
A. Bahattin Özbek 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

[Reddeden] 
GAZİANTEP 

Zeki İslâm 

[Çekinserler] 

İSTANBUL 
özel Şahingiray 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

NEVŞEHİR 
İ. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
izzet Gener 

SİVAS 
Ziya önder 
HulÛSİ Söv!'MviP/'no-;l 

TEKİRDAĞ 
Selâmi Üren 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Yusuf Demirdağ 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

VAN 
Faruk Işık 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Tevfik inci 

CUMHURBAŞKANIN-
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Âmil Artus 
Hasan At ak an 
Hidayet Aydıner 
Esat Çağa 
Ömer Ergün 
Sadi Koçaş 
Necati özdeniz 
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O. Senatosu B : 69 6 . 5 . 1964 O : 2 
[Oya katılmvyanlarI 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Emanullah Çelebi 
a.) 

Supihi Gürsoytrak (1.) 
Kadri Kaplan 
Osman Koksal 
Mehmet özgüneş 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mehmet Ünaldı 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHİSAR 
Rasim Hancıoğlu 

AĞRI 
Veysi Yardımcı (t.) 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Rifat Etker 
İbrahim Saffet Omay 
(B.) 

ANTALYA A l ı X A J J X X* 

Mohmet llkuçan 
Mustafa özer 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan (1. Ü.) 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 
Kadri öztaş 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayan-
gil 

ÇANAKKALE 
Halit Sarıkaya (1.) 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 

DİYARBAKIR 
İhsan Hamit Tigrel 
(Bşk. V.) 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Bay soy 

ERZURUM 
Rahmi Sanalan 

GAZİANTEP 
Nizamettin özgül 

GİRESUN 
Mehmet İzmen 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Celil Cevherioğlu 
Rifat öztürkçine 
Nurullah Esat Sümer 
Berg Turan 

[Açık ü 

Çorum 1 
Eskişehir 1 
Hakkâri 1 

İZMİR 
îzzet Birand 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 

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

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KONYA 
Mustafa Dinekli 
Muhittin Kılıç. 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 

MANİSA 
Ferit Alp iskender (B.) 
Orhan Süersan 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Kemal Oral .(1.) 
Abdülkerim Saraçoğlu 

" MUĞLA 
Muallâ Akarca 

MUŞ 
İhsan Akpolat 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

RİZE 
Necip Danışoğlu 

yelikler] 
istanbul 1 
Samsun 1 

Yekûn 5 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Cemalettin Bulak 
Fethi Tevetoğlu 
Cahit Tokgöz 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğiu 
Rifat Öçten 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Zihni Betil 
Osman Hacıbaloğlu 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Vasfi Gerger 
Esat Mahmut Karakurt 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalm (I.) 
Hasan Kangal 
Enver Kök 
Sahir Kurutluoğlu 
Kâzım Orbay 
Nevzat Sengel 
Ragıp Üner 
Âdil Ünlü 
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O. Senatosu B : 69 8 ,5 .1964 O : 2 
Danıştay kanunu tasarısının 7 nci maddesine verilen oylann sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanamamıştır.) 
Üye sayısı : 185 

Oy verenler : 70 
Kabul edenler : 3 

Reddedenler : 67 
Çekinserler : 0 

İptal edikn oylar : 0 
Oya katümıyanlar : 110 

Açık dyelikinr •. 5 

[Kabul edenler] 
KÜTAHYA KONYA ANKARA 

A. Bahattin ödbek Mustafa Dinekli Sabit Kocabeyoğlu 

TABİÎ ÜYELER 
Mucip Atakıı 
Vehbi Ersü 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai Ö'Kan 
Fahri Özdilek 
Selâhattin özetir 
Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 
S? tiki Ulay 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 
Galip Afşar 
Sakıp önal 
AFYON KARAHÎSAR 
Celâl Tevfik Karasa-
pan 

ANKARA 
Mansur Ulusoy 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Fikret Turhangil 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

TABÎÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 

[Reddedenler] 
BOLU 

Rahmi Arı kan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURSA 
Raki Güzey 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ERZURUM 
Nihat PasinM 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarhun 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

İSTANBUL 
Fethi Başak 
Ethem Menemencioğlu 
özel Şahingiray 
Sabahattin Tanman 
Berç Turan 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Hilmi Onat 

KOCAELİ 
Rifat Özdeş 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 

MANİSA 
Emin Açar 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

[Oya katılmıyanlar] 
Emenullah Çelebi 
(t) 

Suphi Gürsoytrak (1.) 

Kadri Kaplan 
Osman Koksal 
Mehmet Özgüneş 

NEVŞEHİR 
î. Ş. Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
İzzet Gen er 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ziya önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Yusuf Demirdağ 

URPA 
Vasfı Gerger 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

ZONGULDAK" 
Tarık Remzi Baltan 
Tevfik inci 

CUMHURBAŞKANIN-
CA SEÇİLEN ÜYELEE 
Âmil Artus 
Hidayet Aydmer 
Esat Çağa 
Ömer Er gün 

Ahmet Yıldız 

Muzaffer Yurdakuler 
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A D A N A 
Mehmet Ünaldı 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHÎSAR 
Rasim Haneıoğlu 
Mustafa Yılmaz înce-
oğlu 

AORT 
Veysi Yardurncı (t .) 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Rifat E t k e r 
i b r ah im Saffet O m ay 
(B.) 

ANTALYA 
Mehmet î lkuçan 
Mustafa ö z e r 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan (I. Ü.) 

AYDIN 
Osman Sairn Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Enve r Aka (Başkan) 
Ham di Oguzbeyoğlu 
Kadr i ö z t a ş 
Hasan Ali Türke r 

BİLECİK 
Talâ t Oran 

BİTLİS 
Cevdet Oeboloğlu 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

BURSA 
Thşnn Sabrı Çağlayan-

gil 

C. Senatosu B : 69 
ÇANAKKALE 

Hal i t Sar ıkaya (î .) 
ÇANKIRI 

Hazım Dağl ı 
(Bşk. V.) 

DENİZLİ 
Cahit A k y a r 

DİYARBAKIR 
İhsan Hami t Tigrel 
(Bşk. V.) 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl E r t u ğ 
Rasim Ciray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Vuret t in Aynuksa 
Rahmi Sanalan 

GAZİANTEP 
Ni z anı et tin O / yii | 

GİRESUN 
Mehmet İzm en 

HATA^ 
Vehbi Aksoy 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip Ozdolay 

^ tSPARTA 
Sua t Seren 

İSTANBUL 
Şevket A k y ü r e k 
Celil Cevherioğlu 
Rifat öz tü rkç ine 
Nurul lah Esat Sümer 

IZMÎR 
tzzet Biran d 
Enis Ka.nsıı 
Cahit Okure r 
Nevzat özerdemli 

6 . 5 . 1964 O : 2 
KARS 

Sırr ı Ata lay (Bşk. V.) 
T u r g u t Göle 
Mehmet Ha zer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Suad Hayr i Ürgüplü 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci An 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KONYA 
Sedat Çumral ı (B.) 
Muhitt in Kılıe 

MALATYA 
Nüvi t Yetk in (B.) 

MANİSA 
Fer i t Alpiskender (B.) 
Orhan Süorsan 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Kemal O rai (î .) 
AbdülkeKm Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

MUS 
ihsan Akpola t 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 
Zeki K u m r u l u 

RİZE 
Necip Danışoğlu 

SAKARYA 
Turhan Kapanh 
Kâzım Y u r d a k u l 

SAMSUN 
Cemal ettin Bulak 
I^ethi Tevetoğiu 
Cahit Tokffö/ 

StîRT 
Lâtif Aykut 

SİVAS 
\ h m e t Çekemoğlu 
Rifat Öçten 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tar lan 
Selâmi Üren 

TOKAT 
Zihni Beti! 
( hsman Ha eıha 1 oğlu 

TRABZON 
Reşat Zalrv"1!! 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Rsat Mahmut K a r a k u r t 

VAN 
F a r u k Işık 

YOZGAT 
Sadık A r t u k m a ç 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 

C. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Cevat Açıka lm (I.) 
Hasan A takan 
Hasan Kanga l 
Sadi Koçaş 
E n v e r Kök 
Sahir Kurutluofclu 
Kâzım Orbay 
NTeeati Özdeniz 
Nevzat Sengel 
Ragıp t iner 
Arlil Ünlü 

[Açık üyelikler] 
Çorum 

Eskişehir 

Hakkâri 

i s t anbul 
Samsun 

Yekûn 
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O. Senatosu B : 69 6 . 5 . 1964 O : 2 
Danıştay kanunu tasarısının tümüne verilen oyların sonucu 

(Tasarı kabul edilmiştir.) 

TABİİ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Mucip Ataklı 
Vehbi Ersü 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 
Galip Afşar 
Sakıp önal 
AFYON KARAHİSAR 
Mustafa Yılmaz Inceoğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Sabit Kocabeyoğlu 
Mansur Ulusoy 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılmıyanlar 

Açık üyelikler 

185 
101 

9Q 
0 
2 

79 
5 

[Kabıd edenler] 

Sırrı Uzunhasanoğlu 
BURDUR 

Hüseyin Otan 
BURSA 

Baki Güzey 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 
Halit Sarıkaya 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ERZURUM 
Nihat Pasinii 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamettin özgül 

GÎRESUN 
Sabahattin Orhon 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Fethi Başak 
Celil Cevherioğlu 
Ethem Menemencioğlu 
Rif at öztürkçine 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Ca-hit Okurer 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdemli 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Mustafa Dinekli 
Muhittin Kılıç 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 
A. Bahattin Özbek 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Kemal Ora! 
Abdülkerım Saraçoğlu 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğhı 

NEVŞEHİR 
İbrahim Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
İzzet Gener 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Zeki Kumrulu 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ziya önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 
Selâmi Üren 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Yusuf Demirdağ 

URFA 
Vasfi Gerger 
Esat Mahmut Karakurt 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

VAN 
Faruk Işık 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 
Tevfik inci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Âmil Artus 
Hasan Atakan 
Hidayet Aydmer 
Esat Çağa 
Ömer Ergün 
Sadi Koçaş 
Necati özdeniz 
Âdil Ünlü 
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C. Senatosu 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbım 

B : 69 6 . 5 . 1964 O : 2 
[Çekinserler / 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

TABİÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoglıı 
Emanullaıh Çelebi (î.) 
Suphi Gürsoytrak (î.) 
Kadri Kaplan 
Osman Koksal 
Mehmet özgüneş 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mehmet Ünaldı 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHlSAR 
Rasim Hancıoğlu 

AĞRI 
Veysi Yardımcı (î.) 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Rifat Etker 
İbrahim Saffet Omay 
(B.) 

ANTALYA 
Mehmet îlkuç.an 
Mustafa Özer 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan (1. Ü.) 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 
Hamdi Oğıızbeyoğlu 
Kadri öztaş 

[Oya katılmıy anlar] 
Hasan Ali Türker 

BİTLİS 
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Dönem : 1 / O O 
Toplantı : 3 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 4 ü O 

Harçlar kanunu tasarısının, Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon raporu (M. Meclisi 1/395, 

2/305, 2 /321; C. Senatosu 1/376) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 282) 

'Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 27 . X - 1964 

Kan unlar Müdürlüğü 
ti ayı : 4324 - 22042 

( T M l i r R İ Y E T StiNATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 23 . 1 . 1964 tarihli 39 ncu Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
açık oy ile kabul edilen, Harçlar kanunu tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla 
Millet Meclisi Başkam 

F. Sirmen 

Nal : Bu tasan 1 . 2 . 1963 (arihindc Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel 
Kurulun 21, 22 ve 23 . 1 . 1964 tarihli 37, 38 ve 39 ncu birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle gö
rüşülerek kabul edilmiştir, (Millet Meclisi S. Sayısı : 282) 

Anayasa ve Adalet, İçişleri, Dışişleri, Turizm ve Tanıtma, Bayındırlık ve Ulaştırma, Malî ve 
İktisadi İşler, Bütçe ve Plân komisyonlarından kurulu Geçici Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Geçici Komisyon 7.4. 1964 

Esas No. : 1/376 
Karar No. : 2 

Yüksek Başkanlığa 

Harçla i' kanunu tasarısı Geçici Komisyonumuza havale edilmekle Adalet ve Maliye 'bakanlık
ları temsilcilerinin iştirakiyle tetkik ve müzakere edildi: 

Memleketimizde bir vergi reformu yapılırken harçlar konusunda da esaslı 'bir reform yapmak 
zarureti vardı. Bu zarureti göz önünde tutan Hükümetin hazırladığı tasarı Millet Meclisi Ver
gi Reformu Geçici Komisyonunda ve Genel Kurulunda bâzı değişikliklere tabi tutularak C. Se
natosuna gelmiş bulunmaktadır. Harçlar konusunda yapılan reformun esasları şu, şu noktalarda 
toplanmaktadır: 

1. Harca tabi bazı önemli konuları münfeıiI vergiler 'haline getirmek. 
2. Hem harca hem resme taO>i konuları bunlardan birinde toplamak bu sebeple resim veya 

harçtan vazgeçmek, 
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3. Verimi pek düşük sosyal ve ekonomik bakımlardan pek mahzurlu veya tatbiki müşkül 

harçları kaldırmak, 
4. Muhafaza edilecek harçları, bugünün para rayicine göre ayfirl.a-nu.uk suretiyle bu sahada 

önemli bir azalmaya, mahal vermemek, 
Bu esaslardan birincisi ile ilgili olarak bugün Harçlar Kanunu içinde tanzim, edilmiş emlâk 

alımJariyle ilgili hare mükellefiyetlerini müstakil emlâk alını vergisi adı altında düzenlemek zaru
ri görülmüştür. 

İkinci olarak, adlî muameleler, pasaport ve konsolosluk muameleleri ve ruhsatnaımeler hem 
harca hem damağa resmine tabidirler, ıkülfetli ve usandırıcı olan İni usul lerkedilerek imkân ııis-
'betiude hare ve resimler ^birleştirilmek suretiyle bunların ya harca yahut sadece resme tabi tu
tulmaları yolu tercih edilmiştir. 

Diğer taraftan verimi pek düşük veya uygulanmaları sosyal ve ekonomik bakımından mah
zurlu olan bâzı harçlar kaldırılmıştır. Muhafaza edilecek olan harçların bugünün rayicine göre 
yeniden İesibit edilmesi de reformun bir icabıdır. 201 sayılı Kanunla konsolosluk ve pasaport; 
harçlarında 1961 de yapılan artırmalar hariç para değerinde vukua gelen -düşüşü nazara alarak 
her hangi bir ayarlama, yapılmamıştı. İni sebeple 'tarifelerde hare miktarları mevzuların mahiye
tine göre yeniden tâyin ve tesbrt edildiği görülmüştür. 

Bu esasları ihtiva eden harçlar kanunu tasarısı Komisyonumuzca tümü itibariyle uygun go 
rülmüş fakat bâzı konularda indirmeler yapıldığı gibi diğer bâzı konularda da hizmetin mahi
yeti ve mükelleflerin çok müsait ödeme kaabiliyetleri nazara, alınarak 'bâzı artırmalar yapılmış 
ve bâzı terimler düzeltilerek, tarifelerde gerekli tashihler yapılması kabul edilmiştir. 

Bu prensiplerin ışığı altında 1, 2, 9, 11, 12, 15, 17, 18, 25, 2'6, 80, 32, 37, 13, 51, 62, 63, 65, 68, 70, 
77, 85, »6, 88, 91, 92, 93, 98, 105 nci maddelerde 'bâzı değişiklikler yapılmış ve tasarıya bağrı 
tarifelerde de bu değişikliklere muvazi olarak bâzı tadiller yapılması uygun görülmüştür. 

Bunların dışında kalan maddeler Millet Meclisince kabul edilen şekil ile Komisyonumuzca 
aynen kabul edilmiştir. 

öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve (Jeııel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Baş
kanlığa sunulur. 

Başkan Sözcü Kâfi]) Tabiî Üye 
C. Tevfik Kumsapan <\ Bulak H. Onat O. Koksal 

Cumhııribaşkanınea 8. Ü. İçel Zonguldak Ankara, 
A. Artım T. Özdolay A. Ky id ağrın R. Ktker 

İstanbul Urfa Siirt, Ordu 
*Sy. Tanman E. Mahmut Karakvrt L. Aykut Ş. Koksal 

Denizli 
(\ Ahyar 

O, Senatosu ( S. Sayısı ; 438 ) 

http://ayfirl.a-nu.uk
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M.ÎLLKT MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ MKTİN 

Harçlar kanunu tasarısı 

Kanunun şümulü 

MADDE 1. — Bu kanuna göre alınacak herclar aşağıda gösterilmiştir : 
1. Adliye harçları, 
2. Noter harçları, 
3. Vergi itiraz harçları, 
4. Tapu ve Kadastro harçları, 
5. Konsolosluk harçları, 
6. Pasaport, ikamet tezkeresi, vize ve Dışişleri Bakanlığı tasdik harçları, 
7. Gemi ve liman harçları, 
8. İmtiyazname, Ruhsatname ve Diploma harçları, 
9. Trafik hardan. 

BİRİNCİ KISIM 

Adliye harçları 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Mükellefiyet 

Mevzu, 

MADDE 2. — Adliye işlemlerinden bu kanuna bağlı (1) sayılı tarifede yazılı olanları, adliye 
harçlarına tabidir. 

Ceza mahkemelerinde şahsi hukuka ait hakların hüküm altına alınması halinde de, celse harç
ları hariç olmak üzere (1) sayılı tarifeye göre hare alınır. 

ilahem, kurarları, 

MADDE 3. — Hakem kararlarının infazı lâzımgeldiğine dair mahkeme başkanı veya hâkim 
tarafından verilen şerhlerden, hakem kararının mahiyetine göre, karar ve ilâm harcı alınır. 

Yabancı hakem kararları ile, kanun gereğince tahkim yolu ile halli mecburi olan dâvalardan 
da aynı suretle hare alınır. 

Yabancı mahkeme ilâmları 

MADDE 4. — Yabancı bir mahkeme tarafından verilen ilâmların tenfizi için açılacak dâvalar
dan, bu ilâmlarda hükmolunmuş şeyin değeri, nev'i ve mahiyetine göre (1) sayılı tarife gereğince 
hare alınır. 

Dauıştau işlemleri 

MADDE 5. — Danıştayda açılacak idari dâvalardan (1) sayılı tarife gereğince hare alınır. 
Vergi, resim, hare ve bunlara bağlı cezalarla ilgili olup Danıştaym görevi içinde bulunan 

işlemler (3) sayılı tarifeye göre harca tabidir. 

C. Senatosu (8. Sayısı : 438 ) 
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(rrcOİCt KOMİSYONUN KADUL ETTÎfâ METÎN 

Harçlar kanunu tasansı 

Kanunun Şümulü 

MADDE 1. — Bu kanuna göre alınacak harçlar aşağıda gösterilmiştir : 
1. Yargı harçları, 
2. Noter hardan, 
3. Vergi itiraz harçları, 
4. Tapu ve Kadastro harçları, 
5. Konsolosluk harçları, 
6. Pasaport, ikamet (tezkeresi, vize ve Dışişleri Bakanlığı tasdik harçları, 
7. Gemi ve liman harçları, 
8. İmtiyazname, ruhsatname ve diploma harçları, 
9. Trafik harçları. 

BİRİNCİ KISIM 

Yargı harçları 

mMNOi: BÖLÜM 

Mükellefiyet 

Mevz u 

MâDDE 2. — Yargı işlemlerinden bu kanuna bağlı (1) sayılı tarifede yazılı olanlar, adliye 
harçlarına tabidir. 

Ceza mahkemelerinde şahsi hukuka ait hakların hüküm altına alınması halinde de, celse 
harçları haricolmak üzere (1) sayılı tarifeye göre hare alınır. 

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Meclisi metninin 4 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Millet Meclisi metninin 5 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

0. Senatosu (S. Sayısı : 438 ) 
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ıMiHet Meclisinin kabul ettiği metin 

Karşılık dâvalar ve dâvaya müdahale 

MADDE 6. — Karşılık dâvalar, müstakil dâvalar gibi harca tabidir. 
Davaya müdahale eden kimse, kanun yollarına müracaat ederse iltihak ettiği taraftan alınan 

harca eşit harcı ödemek mecburiyetindedir. 

Yeniden hare alınması 

MADDE 7. — Muameleden kaldırılan dosya, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda belirti
len süre içinde yenilenmediği takdirde, dâvanın görülebilmesi yeniden hare verilmesine bağlıdır. 

Hükmün bozulması 

MADDE 8. — Bir hükmün bozulmasını mütaakıp verilecek hükümlerden yeni bir hüküm gibi 
karar ve ilâm harcı alınır ve bozulan hükümden evvelce alınmış olan karar ve ilâm harcı, mü
taakıp hükme ait haredan mahsubolunur. 

Tashihi karar 

MADDE 9. — Tashihi karar talebinin kabulü üzerine temyiz olunan hüküm tasdik edilirse, 
temyiz olunan hükümden alınmış olan hare kadar yeniden hare alınır. 

tadei muhakeme 

MADDE 10. — îadei muhakemenin kabulü üzerine cereyan edecek dâvalar, yeni dâvalar gi
bi harca tabidir, tadei muhakeme talebinde bulunan neticede haklı çıkarsa evvelce alman hare 
mahsubedilir. 

Mükellef 

MADDE 11. —- Genel olarak Adliye harçlarını dâvayı açan veya harca mevzu olan işlemin ya
pılmasını istiyen kişiler ödemekle mükelleftir. 

Vasinin hesabının görülmesi dolayısiyle alınacak harçlar, vesayet altındaki şahsa izafeten va
siden alınır. 

Her hangi bir istek olmaksızın re'sen yapılacak işlemlere ait harçlar, aksine hüküm yoksa, 
lehine işlem yapılan kişilerden alınır. 

Celse harçlarında mükellef 

MADDE 12. —. Hukuk ve Ticaret mahkemelerinde celse harcı, muhakeme tarafların talep ve 
muvafakatleri üzerine talik edilmiş ise taraflardan ve evvelce yapılması mümkün olan bir keyfi
yetin yapılmamış olmasından dolayı talik edilmişse talika sebebiyet veren taraftan alınır, 

Her iki halde talika vekMer sebebiyet vermiş se celse harcı vekillere tahmil olunur. 
Vekil veya taraflara tahmil olunan celse harcı mütaakıp iki celsede ödenmezse bir misli fazlası 

üe alınır ve harcın bu miktar üzerinden tahsili için Maliyeye tezkere yazılmasına karar verilir. 

Ü. rfenaıtosıı ( S. Sayısı : 438 ) 
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Geçici Komisyonun kabul ettiği metin. 

MADDE 6. — Millet Meclisi metninin 6 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Millet Meclisi metninin 7 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Millet Meclisi metninin 8 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Tashihi karar 

MADDE 9. — Tashihi karar talebinin kabulü üzerine temyiz olunan hüküm tasdik edilirse, 
temyiz olunan hükümden alınmış olan hare kadar yeniden hare alınır. 

MADDE 10. — Millet Meclisi metninin 10 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Mükellef 
MADDE 11. — Genel olarak yargı harçlarını dâvayı açan veya harca mevzu olan işlemin ya

pılmasını istiyen kişiler ödemekle mükelleftir. 
Vasinin hesabının görülmesi dolayısiyle alınacak harçlar, vesayet altındaki şahsa izafeten va

siden alınır. 
Her hangi bir istek olmaksızın re'sen yapılacak işlemlere ait harçlar, aksine hüküm yoksa, 

lehine işlem yapılan kişilerden alınır. 

('else harçlarında mükellef 

MADDE 12. — Hukuk ve ticaret mahkemelerinde celse harcı, muhakeme tarafların talep ve 
muvafakatleri üzerine talik edilmiş ise taraflardan ve evvelce yapılması mümkün olan bir işle
min yapılmamış olmasından dolayı talik edilmişse, talika sebebiyet veren taraftan alınır. 

Her İM halde talika vekiller sebebiyet vermişse celse harcı vekillere yüklenir. 
Vekil veya taraflara yüklenilen celse harcı mütaakip iki celsede ödenmezse bir misli fazlasiy-

le alınır, ödenmediği takdirde harem bu miktar üzerinden tahsili için Maliyeye tezkere yazılma
sına karar verilir. 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 438 ) 



Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

İKİNOt BÖLÜM 

istisna ve .muaflıklar 

Harcdan müstesna işlemler 

MADDE 13. — Aşağıda yazılı mevzular müstesnadır. 
a) Değeri 100 lirayı geçmiyen dâva ve takipler, «Ticari senetlere ait takipler hariç» 
b) Vasi tâyini ve azli, hâkimin reddi talebinin kabulü ve hâkimin istinkâfına ait kararlar, 
c) Ayda 250 lirayı geçmiyen nafakalara ait dâva ve takipler, «birden fazla kişiler lehine na

fakaya hükmedilmesine dair ilâmlarda her kişi lehine hükmedilen miktar müstakil (olarak naza
ra alınır.» 

d) tcra ve iflâs dairelerinin kusuru yüzünden yanlış yapılmış olan işlemlerin ıslâhı ve iptali
ne dair tetkik mercileri jkararlariyle, bu iptal veya ıslah dolayısiyle yeniden yapılacak işlemler, 

e) Ticaret sicilinde resen yapılan düzeltmeler, 
f) îcra tetkik mercilerinin cezaya mütedair kararlariyle bu kararların temyizi işlemleri, 
g) îcra ve İflâs Kanununun 270 pıci maddesine göre yapılacak defter tutma işlemleri, 
h) Yetkili makamların istiyecekleri ilâm ve sair evrak suretleri, 
i) Kamu adına C. savcıları tarafından Hukuk mahkemelerine açılan dâvalar, 

Harçtan muaf olanlar 

MADDE 14. — Erler ve ihtiyaçları Devlet tarafından deruhde ve temin olunan onbaşı ve ça
vuşlar adliye işlemlerinden ötürü harçtan muaftırlar. 

ÜÇÜNCÜ (BÖLÜM 

ila re alma ölçüleri ve mabetleri 

Hare alma ölçüleri 

MADDE 15. — Adliye harçları (1) sayılı tarife de yazılı işlemlerden değer ölçüsüne göre 
nispî esas üzerinden, işlemin nev'i ve mahiyetine göre maktu esas üzerinden alınır. 

Değer emsi ! , • 

MADDE 16. — Değer ölçüsüne göre, harca tabi işlemlerde (1) sayılı tarifede yazalı değerler 
esastır. Müdahalenin men'i tescil ve tapu kayıt iptali gayrimenkulun aynına Itaallûk eden dâ
valarda gayrimenkulun değeri nazara alınır. 

Gayrimenkulun aynına taallûk eden dâvalarda ecrimisil ve tazminat gibi, taleplerde de , bu 
lunulduğu takdirde, hare gayrimenkulun değeri ile talep olunan tazminat ve ecrimisil tutarı üze
rinden lahnır. 

Değer tayini mümkün olan hallerde dâva dilekçelerinde değer gösterilmesi mecburidir. GÖs-
terilmemişse davacıya tesbit ettirilir. Tesbitten kaçınma halinde, dâva dilekçesi muameleye kon* 
maz. 

Noksan tesbit edilen değerler hakkında 30 uncu madde hükmü uygulanır, 
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MADDE 13. — Millet Meclisi metninin 13 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 14. — Millet Meclisi metninin 14 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

ÜÇ/ÜNCÜ BÖLÜM 

Hai'c, alma ölçüleri ve ııisbetieıi 

Hare alma ölenleri 

MADDE 15. — Yargı harçları (1) sayılı tarifede yazılı işlemlerden değer ölçüsüne göre nispî 
esas üzerinden, işlemin nev'i ve mahiyetine göre maktu esas üzerinden alınır. 

MADDE 16. — Millet Meclisi metninin 16 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Tahliye dâvalarında değer 

MADDE 17. .— Gayrimenkulun tahliye dâvalarında, mukavele iolsun veya olmasın bir yıllık 
kira bedeli üçerinden karar ve ilâm harcı alınır. 

Gayrimenkul veya gemilerin tahliye ve teslimi 

MADDE 18. — Bir gayrimenkulun veya bir geminin tahliye ve teslimine dair olan icra takip
lerinde taihsil harcı; bir yıllık kira bedeli, yoksa bu süreye g'öre takdir edilecek bir bedel üzerin
den hesaplanır. Haczedilen igayrimenkûllerin idaresi sırasında kiralarından ödenen vergi ve resim
lerle alacaklıya verilen paralar bu bedele eklenir. 

MADDE 19. — Bir menkulün teslimine dair olan icra takiplerinde tahsil narcı; menkulün 
ilâmda veya takip talebinde gösterilen değeri, bu yoksa takdir edilecek değer üzerinden hesap
lanır. 

İcra takiplerinde faiz 

MADDE 20. — tera takiplerinde takipten sonra işliyecek olan faizler, harem hesabında na
zara alınmaz. 

Harcat niabcii 

MADDE 21. — Adliye harçları (1) sayılı tarifede yazılı nisbetler üzerinden alınır. 

Dâvadan feragat, dâvayı kabul veya sulh 

MADDE 22. — Dâvadan feragat veya dâvayı kabul veya sulh, muhakemenin ilk celsesinde vu
ku bulursa, karar ve ilâm lıarcınm üçte biri, daha sonra olursa üçte ikisi alınır. 

tera takibinden vazgeçme 

MADDE 23. — Her ne sebep ve suretle olursa olsun, icra takibinden vazgeçildiğinin zabıtna
meye yazılması için vazgeçilen miktara ait tahsil harcı tam olarak alınır. 

Gayrimenkul veya gemilerin tahliye ve tesliminde tahsil harcı nisbeti 

MADDE 24. — Gayrimenkul veya gemilerin tahliye veya teslimine dair icralarda Tahsil Harcı; 
(1) sayılı tarifede yazılı 'miktarların yansı nisbetinde alınır. 

ItfVRıOÜNOU RÖIiÜM 

Karcın öd erini es i 

Ödeme usulü 

MADDE 26. — Adliye harçları ilgili kâğıt ve belgelere hare pulu yapıştırılmak suretiyle Öde
nir. 

ödeme yeri 

MADDE 26. —- Adliye harçları harca konu olan işlemleri yapan mahkeme ve daireler tarafın^ 
dan alınır. 

Kanunlarda aksine hüküm varsa bu madde yerine o hüküm uygulanır, 
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Tahliye davalannda değer 

MADDE 17. — Gayrimenkulun tahliyesi davalannda, yazılı mukavele olsun veya olmasın bir 
yıllık kira bedeli üzerinden karar ve ilâm harcı alınır. 

Gayrimenkul veya gemilerin tahliye ve teslimi 

MADDE 18. — Bir gayrimenkulun veya bir geminin tahliye ve teslimine dair olan icra takiple
rinde tahsil harcı; bir yıllık kira bedeli, yoksa bu süreye göre takdir edilecek bir bedel üzerinden 
hesaplanır. 

MADDE 19. — Millet Meclisi metninin 19 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 20. — Millet Meclisi metninin 20 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 21. — Millet Meclisi metninin 21 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 22. — Millet Meclisi metninin 22 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 23. — Millet Meclisi metninin 23 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir, 

MADDE 24. — Millet Meclisi metninin 24 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: 

Barem ödenmesi 

Ödeme usulü 

MADDE 25. — Yargı harçları ilgili kâğıt ve belgelere hare pulu yapıştırılmak suretiyle ödenir. 

Ödeme yeri 

MADDE 26. — Yargı harçları harca konu olan işlemleri yapan mahkeme ve daire tarafından 
alınır. 

Kanunlarda aksine hüküm varsa bu madde yerine o hüküm uygulanır, 
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Maktu harçlarda ödeme zamanı 

MADDE 27. — (1) sayılı tarifede yazılı maktu harçlar ilgili bulunduğu işlemin yapılmasından 
önce peşin olarak ödenir. 

Mahiyetleri icabı işin sonunda hesap edilip alınması gerekenler, hare alacağının doğması tari
hinden itibaren 15 gün içinde ödenir. 

Hare peşin veya süresinde ödenmemiş ise, mütaakıp muamelelere ancak hare ödendikten son
ra devam olunur. 

Nispî harçlarda ödeme zamanı 

MADDE 28. — (1) sayılı tarifede yazılı nispî harçlar aşağıdaki zamanlarda ödenir : 
a) Karar ve İlâm Harcı, 
Karar ve ilâm harçlarının dörtte biri peşin, geri kalanı kararın verilmesinden itibaren iki ay 

içinde ödenir. Karar ve İlâm Harcı ödenmedikçe ilgiliye ilâm verilmez. 
b) İcra Tahsil Harcı. 
İcra takiplerinde Tahsil Harcı, alacağın ödenmesi sırasında, ödeme yapılmayan hallerde hare 

alacağının doğması tarihinden itibaren 15 gün içinde ödenir. 
Hare alacağı icranın yerine getirilmesiyle doğar. 
Konunun değeri üzerinden alınacak İflâs Harçlarında da bu bend hükümleri uygulanır. 
c) Depozito, defter tutma ve miras işlerine ait harçlar. 
(1) sayılı tarifenin (D) bölümünde yazılı depozito, defter tutma ve miras işlerine ait 

harçlar işin sonundan itibaren 15 gün içinde ödenir. 

ilamsız takiplerde peşin hare 

MADDE 29. — İlâma dayanmıyan takip isteklerinden alacak miktarının binde beşi peşin alı
nır. 

Peşin harçlar takip sonunda alınacak asıl harca mahsup olunur. 
İlâma dayanmıyan takiplerde alacaklı mahkemeye müracaata mecbur kalırsa, peşin alman hare 

kendisine iade olunur. Veya alacaklının isteği üzerine mahkeme harçlarına mahsubedilir. 

Noksan, t esini edilen değer üzerinden, harem ödenmesi 

MADDE 30. — Muhakeme sırasında tesbit olunan değerin, dâva dilekçesinde bildirilen değer
den fazla olduğu anlaşılırsa, yalnız o celse için mahkemeye devam olunur, takip eden celseye ka
dar noksan değer üzerinden peşin karar ve ilâm harcı tamamlanmadıkça dâvaya devam olunmaz. 
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 409 ncu maddesi uyarınca dosyanın muameleden kaldırıl
masına karar verilir. Sözü geçen maddede de gösterilen süre içinde dosyanın muameleye konul
ması, noksan olan harcın ödenmesine bağlıdır. 

Peşin alınan Karar re ilâm, karelarmm geri verilmesi 

MADDE 31. — Peşin alınan Karar ve İlâm Harcı işin hitamında ödenmesi gerekenden fazla ol
duğu anlaşılırsa fazlalık istek üzerine geriverilir. 
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(i-(T.if'L Komisyonun kabul ettiği metin 

MADDE 27. — Millet Meclisi metninin 27 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 28. — Millet Meclisi metninin 28 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 29. — Millet Meclisi metninin 29 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Noksan tesbit edilen değer 'üzerinden harem ödenmesi 

MADDE 30. — Muhakeme sırasında tesbit olunan değerin, dâva dilekçesinde bildirilen değer
den fazla olduğu anlaşılırsa, yalnız o celse için muhakemeye devam olunur, takibeden celseye 
kadar noksan değer üzerinden peşin karar ve ilâm harcı tamamlanmadıkça dâvaya devam olun
maz. Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 409 ncu maddesinde gösterilen süre içinde dosyanın 
muameleye konulması, noksan olan harcın ödenmesine bağlıdır. 

MADDE 31. — Millet Meclisi metninin 31 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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BEŞİNCİ BÖLÜM 

Çeşitli bükümler 

Harcı eklenmiyen işlemler 

MADDE 32. — Adliye işlemlerinden alınacak harçlar ödenmedikçe mütaakıp işlemler yapıl
maz. Ancak ilgilisi tarafından Ödenmiyen harçları diğer taraf öderse işleme devam olunmakla be
raber bu para mahkeme neticesinde ayrıca bir isteğe hacet kalmazsızın hükümde nazara alınır, 

İşçi alaeeddarmırı takibi 

MADDE 33. — iş mahkemeleri tarafından işçiler lehine hükme bağlanmış olan hak ve alacak
ların takibinde işçilerden hiçbir hare alınmadan gerekli işlem yapılır. Bu harçlar işçi haklı 
çıktığı takdirde takip sonunda hesabedilerek ayrıca bir hükme hacet kalmadan borçludan tahsil 
olunur. 

Yol (/iderl'eri re tazminatı 

MADDE 34. — Tebliğden başka bir işlem yapmak için makamından uzaklaşmaya mecbur olan 
hâkimler, C. savcıları ve icra iflâs memurlariyle adlî tabiplere, adliye başkâtipleri ile kâtiplere, 
mübaşir ve müstahdemlere yol giderlerinden başka aşağıdaki miktarlarda yol tazminatı verilir. 

1. Daireden uzaklaşmayı gerektiren iş, mahkemenin bulunduğu belediye hudutları dâhilinde ise 
beher iş için 10 lira, 

2. Daireden uzaklaşmayı gerektiren iş mahkemenin bulunduğu belediye hudutları haricinde ise 
beher iş için 15 lira, 

3. Daireden uzaklaşmayı gerektiren işlerin bir kısmı mahkemenin bulunduğu belediye hudut
ları içinde, bir kısmı haricinde ise belediye hudutkrı içinde olan beher iş için 10 lira belediye hu
dutları dışında olan beher iş için 15 lira. 

Ancak bu miktarlar, bir günde birinci benddeki işler için 50 lirayı ve diğer bendlerdeki işler için 
75 lirayı geçemez. 

Daireden uzaklaşmayı gerektiren birden ziyade iş olursa, mümkün oldukça işler aynı günde 
yapılır. Bir işin bir günde tamamlanması mümkün olmadığı takdirde her gün için bir iş üzerinden 
ve yukarıki bendler gereğince tazminat verilir. 

Görülen işler birden ziyade ise yol giderleri mesafe ile, yol tazminatı ise yukardaki bendler esas
ları ile orantılı şekilde taksim olunur. 

Adliye başkâtipleriyle kâtipler için bu miktarın 2/3 ü mübaşir ve müstahdemler için yarısı öde
nir. 

Yol giderleri ile tazminat ilgili kişiler tarafından işin ifasından evvel emaneten makbuz muka
bilinde vezneye yatınlarak buna mahsus bir deftrre kaydedilir, keşfi ve işlemi mütaakıp yapılan 
sarfiyat bir tutanakla tevsik olunarak bakiyesi ilgili kişiye geliverilir. 

ts1ina.be yoliı/le icra takiplerinde giderler 

MADDE 35. — Diğer bir icra ve iflâs dairesinden istinabe suretiyle bir işlemin yapılması is
tendiği zaman bu işlemlere ait lüzumlu giderler o dairelere gönderilir, 
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P.KŞt'NOf BÖLÜM 

(.'eşitii hükümler 

Harcı öcUnmiıjen işlemler 

MADDE 32. — Yargı işlemlerinden alınacak barolar ödenmedikçe mütaakıp işlemler yapılmaz. 
Ancak ilgilisi tarafından ödenmiyen harçları diğer taraf öderse işleme devam olunmakla beraber bu 
para muhakeme neticesinde ayrıca bir isteğe hacet kalmaksızın hükümde nazara alınır, 

MADDE 33. — Millet Meclisi metninin 33 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 34. — Millet Meclisi metninin 34 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 35. — Millet Mecliı metninin 35 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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['araların bankulara re mal.sanil-iklari.ua yatırılması 

MADDE 36. — Mahkemeler, hâkimler, C. savcıları ve icra iflâs daireleri tarafından adlî ve 
idari işlemlerle takip işlemlerinden dolayı her hangi bir sebeple alınmış olan paraların bankaya ya
tırılması halinde bu paralara ait faiz, ikramiye ve sair menfaatleri Devlete aittir. 

Şüyuun giderilmesi neticesinde hâsıl olan para ve tereke paraları ile kasıtlı veya gaip adına 
bankaya yatırılan paralar yukarki fıkra hükmünden müstesnadır. 

Paraların bankaya ve malsandıklarma yatırılması için ilgililerden gider adı ile bir şey alın
maz. 

Paraların alacaklıya gönderilme giderleri alacaklıya aittir. 
İlgilinin hak ettiği parayı, hak etme tarihinden itibaren on yıl içinde almak için müracaat et

memesi halinde, bu paralar Hazineye gelir kaydolunur. 

Süresinde ödeıemijjciı harçlar 

MADDE 37. — Bu kanunda ödeme zamanı gösterilen harçlardan süresinde ödenmiyenleri, ilgi
li mahkeme ve daireler tarafından sürenin sorundan itibaren onbeş gün içinde bir yazı ile 
o yerin vergi dairesine bildirilir ve harçlar vergi dairesinde tahsil olunur. 

Yazıda harem nevi ve mahiyeti, miktarı, mükellefin soyadı ve adı ve en son ikâmetgâh adresi 
açık olarak gösterilir. 

Yazıda harem nevi ve mahiyeti, miktarı, mükellefin soyadı ve adı ve en son ikametgâh adresi 
açık olarak gösterilir. 

İKİNCİ KISIM 

Noter harçları 

liI KİNCİ' P.ÖLÜAI 

.Mükellefiyet ye ıııllîiflık 

.\ferzu 

MADDE 38. — Noter işlemlerinden bu kanuna bağlı (2) sayılı tarifede yazılı olanları noter 
harçlarına tabidir. 

Pey akçesi, zamanı rücû, ücret tevkifi, cezai şart gibi bir akdin müeyyidesi kabilinden olan ta
ahhütlerden, başlı başına bir akde konu olmadıkça hare alınmaz. 

Yetkili makamların isliıjcceklcri suretler 

MADDE 39. — Kamu hukuku ile ilgili işlerde yetkili makamların istiyecekleri suretlerden 
hare alınmaz. 

Mükellef 
MADDE 40. — Noter harçlarını, harca mevzu olan işlemin yapılmasını istiyen kişiler Ödemek

le mükelleftirler. 
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MADDE 36. — Millet Meclisi metninin 36 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Süresinde ödenmiyen harçlar 

MADDE 37. — Bu kanunda ödeme zamanı gösterilen harçlardan süresinde ödenmiyenleri, ilgili 
mahkeme ve daireler tarafından sürenin sonundan itibaren onbeş gün içinde bir yazı ile o yerin ver
gi dairesine bildirilir ve harçlar vergi dairesince tahsil olunur. 

Yazıda harem nevi ve mahiyeti, miktarı, mükellefin soyadı ve adı ve en son ikametgâh adresi açık 
olarak gösterilir, 

MADDE 38. — Millet Meclisi metninin 38 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 39. — Millet Meclisi metninin 39 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 40. — Millet Meclisi metninin 40 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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" l " ' ''/':': İKİNCİ BÖLÜM - / , ; ' ; "" : 

'[ , "'"'"" ' Hare alma ölçüleri ve nisbctleri 

Hare alma ölçüleri 

MADDE 41. — Noter harçları (2) sayılı tarifede yazılı işlemlerden değer veya ağırlık ölçüsüne 
göre nispî, işlemin nevi ve mahiyetine göre maktu esas üzerinden alınır. 

' Değer esası 

MADDE 42. — Değer veya ağırlık ölçüsüne göre harca tabi işlemlerde (2) sayılı tarifede ya
pılı değer veya ağırlıklar esastır. 

Menkul ve gayrimenkul mallar hakkında alım, satım, taahhüt ve rehinle ilgili her nevi mu
kavele, senet ve kâğıtlarda değer gösterilmesi mecburidir. Rehin bordroları hakkında bu hüküm uy
gulanmaz. 

Çeşitli işlemlerde değer 

MADDE 43. — Tarifede yazılı nispî harçların hesabında, sulh işlemlerinde, sulh olunan bedel, 
ıvhin işlemlerinde rehin bedeli, kiralarda mukaveledeki süreye göre kira karşılığının toplamı, süre 
belli değilse bir yıllık kira tutarı, hizmet akdinde süreye göre verilecek ücretin toplamı, süre belli 
değilse bir yıllık ücret tutarı, sermaye şirketlerinde konulan ve ileride konulması taahhüdedilen 
ro.rmayenin toplamı, kaydı hayatla irat bağlanmasında bir yıllık irat tutarı, harca esas olur. 

Kiralamanın devir ve bozulmasında geri kalan süreye, sermayenin artırılmasında yalnız artırı
lan kısma ve sermaye paylaşılmasında mevcut miktara göre hare alınır. 

Kiplerin, imzaların, birden çok olman 

MADDE 44. — Bir kişinin, birden çok kişiyi temsil etmesi harcın artırılmasını gerektirmez. 
Şu kadar ki, bütün imzaların tasdiki kanunen şart olan muamelerde vekâleten imza edilmesi 

halinde, Vekilin imzasının tasdikinden alınacak hare temsil ettiği kişilerin sayısınca çoğaltılır. 
Bir işte müştereken hareket eden vekillerin ve bir borca kefalet eden müteselsil kefillerin bir 

kâğıda koyacakları birden çok imzalar bir imza sayılır. 
Ancak mümessil, haiz olduğu birden fazla sıfatlara dayanarak imza ederse sıfatlan sayısınca 

hare çoğaltılır. Bir kişi hem kendisi için ve hem başkalarını temsil suretiyle imza ederse kendisi 
için ayn, başkalan için de yukanki fıkralara göre ayrı hare alınır. 

Birden ziyade kimseler, bir kâğıda ayrı ayn işler için imza atıyorlarsa her birinden imza ettik
leri kısım için ayrı ayrı hare alınır. 

Harcın nisbeti 

MADDE 45. — Noter harcı, (2) sayılı tarifede yazılı nisbetler üzerinden alınır. 

Bir arada yapüan işler 

MADDE 46. — Birbiriyle ilgili işler bir arada bulunursa en yüksek hare alınmasını gerektiren 
iş üzerinden bir hare alınır. 
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MADDE 41. — Millet Meclisi metninin 41 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 42. — Millet Meclisi metninin 42 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Çeşitli işlemlerde değer 

MADDE 43. — Tarifede yazılı nispî harçların hesabında, sulh işlemlerinde sulh olunan bedel, re
hin işlemlerinde rehin bedeli, kiralarda mukaveledeki süreye göre kira karşılığının toplamı, süre 
belli değilse bir yıllık kira tutarı, hizmet akdinde süreye göre verilecek ücretin toplamı, süre belli 
değilse bir yıllık ücret tutarı, sermaye şirketlerinde konulan ve ileride konulması taahhüdedilen 
sermayenin toplamı, kaydı hayatla irat bağlanmasında bir yıllık irat tutarı, harca esas olur. 

Kiralamanın devir ve feshinde geri kalan süreye, sermayenin artırılmasında yalnız artırılan kıs
ma ve sermaye paylaşılmasında mevcut miktara g'öre hare alınır. 

MADDE 44. — Millet Meclisi metninin 44 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 45. — Millet Meclisi metninin 45 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 46. — Millet Meclisi metninin 46 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Yarı harca tabi işler 

MADDE 47. — »ürenin uzatılması ve vâdenin yenilenmesi halinde asıl senet, mukavele ve kâ
ğıtlardan alınmış olan harcın yarısı alınır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Harem ödenmesi 

Ödeme usulü 

MADDE 48. — Noter harçları, işle ilgili kâğıt ve belgelerin noterlikte kalacak nüshalarına pul 
yapıştırılmak suretiyle ödenir. 

Pullar, üzerlerine daire mühürü basılmak ve tarih ve yevmiye defterinin sıra numarası yazıl
mak suretiyle iptal edilir. 

Defter tasdiki dplayısiyle kullanılacak hare pulları bu defter üzerine yapıştırılarak aynı şekilde 
iptal olunur. 

Ödeme zamanı 

MADDE 49. — Noter harçları, ilgili işlemin hitamından önce peşin olarak alınır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli hükümler 

Sorumluluk 

MADDE 50. — Düzenleme ve tasdik işlemleri noterlerin kusurlarından dolayı, mahkeme tara
fından hükümsüz addolunursa noter aldığı hare ve ücretler tutarını şahsan tanzim ile mükel
leftir. 

Hare ve ücretlerin tazmin ettirilmiş olması, ilgililerin genel hükümler dairesinde, noterden 
ayrıca zarar ve ziyan istemelerine engel teşkil etmez. 

Noterlere verilecek ücretler ve beyiyele 

MADDE 51. — Noterler, gördükleri işlere karşılık olarak bu kanun ve tarifeye göre aldıkları 
harclann nispî harçlarda yüzde otuzunu, maktu harçlarda yüzde beşini noter ücreti olarak alırlar. 

Hare pullarından dolayı beyiye aidatı yüzde ondur. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

Vergi itiraz harçları 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Mükellefiyet 

Mevzu 

MADDE 52. — Vergi itiraz işlemlerinden bu kanuna bağlı (3) sayılı tarifede yazılı olanları, 
vergi itiraz harçlarına tabidir. 
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MADDE 47. — Millet Meclisi metninin 47 nci maddesi aynen kabul edilmiştir, 

MADDE 48. — Millet Meclisi metninin 48 nci maddesi aynen kabul edilmiştir, 

MADDE 49. — Millet Meclisi metninin 49 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 50. — Millet Meclisi metninin 50 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Noterlere verilecek ücretler tfe beyiyeler 

MADDE 51. — Noterler, gördükleri işlere karşıhk olarak bu kanun ve tarifeye göre aldıkları 
harçların nispî harçlarda yüzde otuzunu, maktu harçlarda yüzde beşini, noter ücreti olarak alır
lar. 

Hare pullarından dolayı beyiye aidatı yüzde bektir. 

MADDE 52. — Millet Meclisi metninin 52 nci maddesi avenen kabul edilmiştir. 
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Mükellef 

MADDE 53. — Vergi itiraz harçları, harca mevzu olan işlemden dolayı itiraz ve temyiz komis
yonları ile Danıştaya başvuran mükellefler tarafından ödenir. 

ÎKÎNCI BÖLÜM 
; . Harem ölçüsü, ödenmesi ve geri verilmesi 

Hare alma ölçüleri 

MADDE 54. — Vergi itiraz hardan, (3) sayılı tarifede yazılı işlemlerden değer Ölçüsüne göre 
nispî esas üzerinden, işlemin nev'i ve mahiyetine göre maktu esas üzerinden alınır. 

Harcın ödenmesi 

MADDE 55. — Vergi itiraz harçlarından «başvurma harcı» işle ilgili başvurma dilekçesine pul 
yapıştırılmak suretiyle peşin olarak ödenir. 

Nispî ve maktu harçlar ihbarname esasına göre itiraz ve temyiz komisyonları karariyle, Danış
tay kararlarının ilgiliye tebliği tarihinden itibaren 1 ay içinde, keza itiraz komisyonunun temyiz 
edilmiyerek kesinleşen kararlarından alınacak harçlar da kesinleşme tarihinden itibaren bir ay 
içinde ilgili vergi dairesine ödenir. 

Harem geriveritmesi 

MADDE 56. — Kesinleşmiş kararlar üzerinden alman nispî ve maktu harçlar (başvurma 
harcı hariç) Danıştayca mükellef lehine karar verilmesi halinde, mükellefçe kazanılan miktar üze
rinden, kesin kararın tebliği tarihinden itibaren 1 yıl içinde geriverilir veya istek üzerine vergi 
borcuna mahsubolunur. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 

Tapu ve kadastro harçları 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Mükellefiyet 

Mevzu 

MADDE 57. — Tapu ve kadastro işlemlerinden bu kanuna bağlı (4) sayılı tarifede yazılı 
olanları, tapu ve kadastro harelanna tabidir. 

Mükellef 

MADDE 58. — Tapu ve kadastro harçlarını, taraflar aksini kararlaştırmamış ise, aşağıda ya
zılı kişiler ödemekle mükelleftir. 

a) Mülkiyet ve mülkiyetten gayrı aynî hakları iktisabedenler (iktisabeden kişiler birden 
fazla ise harçları hisseleri oranınca öderler), 

b) İpotek tesisinde ipoteği tesis edenler, 
c) Kadastro işlerinde adlarına tescil yapılanlar, 
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MADDE 53. — Millet Meclisi metninin 53 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 54. — Millet Meclisi metninin 54 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 55. — Millet Meclisi metninin 55 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 56. — Millet Meclisi metninin 56 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 57. — Millet Meclisi metninin 57 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 58. — Millet Meclisi metninin 58 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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d) Miras sebebiyle çıplak mülkiyetin, mirasçı adına tescilinde, çıplak mülkiyet sahibi olanlar, 
e) Rücularda rücu eden taraf, 
f) Bunlar dışında kalan işlemlerde lehine işlem yapılmış olanlar, 

İKLNOİ B Ö L Ü M 

.İstisnalar 

Harçtan müstesna tutulan işlemler 

MADDE 59. — Aşağıda yazalı mevzular harçtan müstesnadır. 
a) Kamu menfaatlerine yararlı derneklerin iktisabedecekleri gayrimenkullerin ve diğer aynî 

hakların tescilleri ve şerhi gerektiren işlemleriyle, bu derneklere ait tesislerin ve bu tesislerin son
radan iktisabedecekleri gayrimenkullerin ve sair aynî hakların tescilleri ve şerhi gerektiren işlem
leri ve bunların terkinleri, 

b) Hazine adına kayıt ve tescil olunacak gayrimenkullerle sair aynî haklar ve şerhi gerekti
ren diğer işlemler ve bunların terkinleri, 

c) Kayıt harici kalmış gayrimenkullerin tapuya tescilinden evvelki tedavüller, 
d) ilgililerin kusurları olmaksızın tapu ve kadastro idereleri tarafından yapılacak hataların 

tashihleri, 
e) Mahkemeler icra ve iflâs daireleri ve diğer resmî dairelerce istenecek kayıt ve belge su 

retleri. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Hare alma ölçüleri ve nisbetleri 

Hare alma ölçüleri 

MADDE 60. — Tapu ve kadastro harçları, (4) sayılı tarifede yazılı işlemlerden, işlemlerin nevi 
ve mahiyetine göre, değer esası üzerinden nispî veya maktu olarak alınır. 

Değer esası 

MADDE 61. — Değer ölçüsüne göre harca tabi işlemlerde (4) sayılı tarifede yazılı değerler 
esastır. 

İpotekli gayrimenhuller 

MADDE 62. — Rehin ile takyidedilmiş bir gayrimenkulun bağışlanmasında, bağışlama yapıl
dığı anda bakiye kalan rehinli borç miktarı gayrimenkulun mukayyet kıymetinden indirilir. 

Kayıtlı değer 

MADDE 63. — Bu kanunda sözü edilen «kayıtlı değer» deyimi Vergi Usul Kanunu hükümle
rine göre tesbit edilen vergi değerlerini ifade eder. 

Harcın nisbeti 

MADDE 64. — Tapu ve kadastro harçları (4) sayılı tarifede yazılı mabetler üzerinden alınır. 
Muhtelif işlemler aynı zamanda yapılırsa her işlem ayrı ayrı harca tabidir. Şu kadar ki ifra-

zen yapılan taksimlerde bu fıkra hükmü uygulanmaz. 
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MADDE 59. — Millet Meclisi metninin 59 neu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 60 — Millet Meclisi metninin 60 ncı «rıaddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 61. — Millet Meclisi metninin 61 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

İpotekli gayrimenkul! er 

MADDE 62. — Rehin ile takyidedilmiş bir gayrimenkulun bağışlanmasında, bağışlama yapıldığı 
anda bakiye kalan rehinli borç miktan gayrimenkulun mukayyet kıymetinden indirilir. 

Kayıtlı değer 

MADDE 63. — Bu kanunda sözü edilen «kayıtlı değer» deyimi, Vergi Usul Kanunu hükümlerine 
göre tesbit edilen vergi değerlerini ifade eder. 

MADDE 64. — Millet Meclisi metninin 64 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Çıplak mülkiyet ve intifa haklarına ait harçların hesabında, kayıtlı değerin üçte biri çıplak 
mülkiyete, üçte ikisi de intifa hakkına ayrılır. 

Taskih harcı 

MADDE 65. — Tapu sicilinde kayıtlı arsa ve arazi üzerine yeniden inşa olunacak bina ve sair 
tesisi «n'-n tecilinde tashih harcı alınır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Harcın ödenmesi 

Ödeme usulü 

MADDE 66. — Tapu ve kadastro hardan, makbuz karşılığında ödenir. 
Bunun şeklini Maliye Bakanlığı düzenlemeye yetkilidir. 

Ödeme yeri 

MADDE 67. — Tapu ve kadastro harçları, işlemin yapıldığı yerin vergi dairesine ödenir. 

Kadastro harçlarında ödeme zamanı 

MADDE 68. — Kadastro harçları tahakkukundan itibaren (bir sene içinde ödenir. Ancak ka
dastro ve tapulaması yapılan gayrimenkul bu süre içinde tedavül ederse, hare yeni malik adına 
yapılacak tescilden önce ödenir. 

Tapulama Kanununun muafiyet hükümleri saklıdır. 

BEıŞİNıOİ BÖLÜM 

Çeşitli hükümler . 

Harem teminatı 

MADDE 69. — Tapulama Kanununa göre tahakkuk etmiş olup, tapu kütüğünde kayıtlı bulu
nan gayrimenkuller, kadastro harçlarında harcın teminatadır ve maliki değiştiği takdirde yeni 
malikten dahi tahsil olunur. 

Ahdin dawe dı.pnda yapılması 

MADDE 70. — Tapu memurlarının istek üzerine akit yapmak için daire dışında bir yere git
meleri halinde yapılacak akitlerde, hare ölçüsünün binde biri tazminat olarak emaneten malsandı-^ 
gına yatırılır. Bu miktar 10 liradan az 100 liradan çok olamaz. Görevin tamamlanmasından son
ra bu miktarın yarısı Hazineye gelir kaydedilir. Diğer yansı ücret olarak ilgili memurlar arasın
da maaşlan oranında dağıtılır. Akit için ilgili yere gidilmekten vazgeçilirse emanet olarak alı
nan para geri verilir. Mûtat ulaştırma aracının sağlanması iş sahiplerine aittir. 

İfraz, taksim, yüzölçümü gibi işler için harice gidildiği takdirde ilgili memurlara Harcırah Ka
nunu hükümleri gereğince yolluklan verilir, 
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Tashih harcı 
MADDE 65. — Tapu sicilinde kayıtlı arsa ve arazi üzerinde yeniden inşa olunacak bina ve 

sair tesislerin tescilinde veya her nevi vasıf değişikliklerinde tashih harcı alınır. 

MADDE 66. — Millet Meclisi metninin 66 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 67. — Millet Meclisi metninin 67 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Kadastro harçlarında ödeme zamanı 

MADDE 68. — Kadastro hardan tahakkukundan itibaren bir sene içinde ödenir. Ancak ka
dastro ve tapulaması yapılan gayrimenkul bu süre içinde tedavül ederse, hare yeni malik adına 
yapılacak tescilden önce ödenir. 

Tapulama Kanunu hükümleri saklıdır. 

MADDE 09. — Millet Meclisi metninin 09 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Akdin daire dışında yapılması 

MADDE 70. — Tapu memurlarının istek üzerine akit yapmak için daire dışında bir yere 
gitmeleri halinde yapılacak akitlerde, hare ölçüsünün binde biri tazminat olarak emaneten 
malsandığına yatırılır. Bu miktar 10 liradan az 100 liradan çok olamaz. Görevin tamamlanma
sından sonra bu miktarın yansı Hazineye gelir kaydedilir. Diğer yarısı tazminat olarak ilgili me
murlar arasında maaşlan oranında dağıtılır. Akit için ilgili yere gidilmekten vazgeçilirse 
emanet olarak alınan para geriverilir. Mûtat ulaştırma aracının sağlanması, iş sahiplerine 
aittir. 

İfraz, taksim, yüzölçümü, gibi işler harice gidildiği takdirde, ilgili memurlara Harcırah Ka
nunu hükümleri gereğince yolluklan verilir. 
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BEŞİNCİ KISIM 

Konsolosluk harçları 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Mükellefiyet 

Mevzu 

MADDE 71. — Türkiye Cumhuriyeti muvazzaf ve fahrî konsolosluklar tarafımdan yapılacak 
konsolosluk işlemlerinden bu kanuna bağlı (5) sayılı tarifede yazılı olanları, konsolosluk harç
larına tabidir. İcabında Türkiye menfaatlerini deruhte eden yabancı Devlet muvazzaf ve fahrî 
konsoloslukları tarafından yapılacak konsolosluk işlemlerinden yukardaki fıkrada belirtilmiş 
olanları da Devletin kabul etmesi halinde konsolosluk harçlarına tabidir. 

Konsolosluklar ea yapılacak noter işlemleri 

MADDE 72. — Konsoloslar tarafından yapılacak noter işlerinde, bu kanunun noter harçlarına 
ait hükümleri uygulanır. Ancak bu kanunun noterlere ait ücret ve beyiyelere ilişkin 51 nci mad
desi hükmü konsoloslar hakkında uygulanmaz. 

Mükellef 

MADDE 73. — Konsolosluk harçlarını, harca mevzu olan işlemin yapılmasını istiyen kişiler 
ödemekle mükelleftirler. 

İKİNCİ BÖLÜM 

İstisnalar 

Harçtan müstesna işlemler 

MADDE 74. — Aşağıdaki mevzular harçtan müstesnadır. 
a) Yabancı memleketlere tedavi maksadiyle gidenlere ait işlemler, 
b) Yabancı memleketlerde öğrenim ve inceleme için bulunan öğrencilerle, resmî bir göreve 

veya Devletçe tedavi veya hava değişimine gönderilmesi sebebiyle, bulunduğu sırada ölen Tür
kiye Büyük Millet Meclisi ve Hükümet üyeleri, askerî ve «ivil memurlar, subaylar ve erlerin 
ve Türk mürettebatının terekeleriyle ilgili bütün işlemler, 

c) Doğum ve ölüm ilmühaberleri, 
d) Konsoloslukların yetkilerine giren askerî işlemlere ait her türlü kâğıtların düzenlen

mesi veya onaylanması, 
e) Öğrenci müfettişliği bulunmıyan yerlerde müfettişlik görevi yapan konsoloslukların bu 

işlere ilişkin olarak düzenliyecekleri ve onaylıya cakları kâğıtlar. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Hare alma ölçüleri ve nisbetleri 

Hare alma ölçüleri 

MADDE 75. — Konsolosluk bardan, (5) sayılı tarifede yazılı işlemlerden değer veya ağırlık 
ölçüsüne göre nispî, işlemin nev'i ve mahiyetine göre maktu esas üzerindefe aiUmr. 
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MADDE 71. — Millet Meclisi metninin 71 noi maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 72. — Millet Meclisi metninin 72 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 73. — Millet MecRsi metninin 73 ncii maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 74. — Millet Meclisi metninin 74 ncii maddesi aynen kabul edilmiştir 

MADDE 75. — Millet Meclisi metninin 75 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Harcıyı nisbeti 

MADDE 76. — Konsolosluk harçları (5) sayılı tarifede yazılı nisbetler üzerinden alınır. 
Konsoloslar taarfından yapılacak noter işlemlerinde (2) sayılı tarifede yazılı nisbetler uygu

lanır. Ancak bu işlemler dolayısiyle ödenmesi gereken maktu harçlar altı misli olarak tahsil 
olunur. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Harcın ödenmesi 

Ödeme usulü '. 

MADDE 77. — Konsolosluk harçları, işle ilgili kâğıt ve belgelerin konsolosluklarda kalacak 
nüshalarına, kalmıyan hallerde /asıllarına pul yapıştırmak suretiyle ödenir. 

Ödeme zamanı 

MADDE 78. — Konsolosluk harçları, ilgili işlemin sona ermesinden önce peşin olarak ödenir. 

Harcın hangi para ile ödeneceği 

MADDE 79. — Konsolosluk hardan, Maliye ve Dışişleri Bakanlıklarınca hazırlanacak fiyat 
cetveline göre, tarifede yazılı Türk parası karşılığı olan mahallî para ile ödenir. 

\ , \ BEŞlNCÎ BÖLÜM 

*' (Çeşitli hükümle t' v 

Dışişleri Bakanlığının yetkisi 

MADDE 80. — Yabancı devletler konsolos luklarmca Türklerden alınan Konsolosluk harçları, 
(2) ve (5) sayılı tarifelerde yazılı harçlardan fazla olduğu takdirde, Dışişleri Bakanlığı mu
kabele bilmisil olarak o devletler uyruklarından aynı miktarda Konsolosluk harçları almaya 
yetkilidir. 

Zaruri giderler 

MADDE 81. — Kanuna göre alınması icabeden harçlardan başka muhafaza ücreti, hakem, he
sap görme, bilirkişi, yolluk ve saire gibi, harca tabi işlemler için yapılması zaruri giderler ilgililer 
tarafından peşin olarak ödenir. 

Kırtasiye veya diğer büro giderleri jçin masraf adiyle bir şey alınmaz. 

Harçların konsolosluk giderlerine tahsisi 

MADDE 82. — Konsolosluk harçlarından yapılacak tahsilat tutarının, konsolosluk giderleri
ne karşılık tutulması veya diğer bir dış temsilciliğine gönderilmesi veya memlekete getiril
mesi hususları, Maliye ve Dışişleri Bakanlıklarınca beraberce kararlaştırılır. 
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MADDE 76. — Millet Meclisi metninin 76 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir, 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Harcıralh ödenmesi 

Ödeme usulü 

MADDE 77. — Konsolosluk harçları, işle ilgili kâğıt ve belgelerin konsolosluklarda kalacak 
nüshalarına, kalmıyan hallerde asıllarına pul yapıştırılmak suretiyle ödenir. 

MADDE 78. — Millet Meclisi metninin 78 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 79. — Millet Meclisi metninin 79 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 80. — Millet Meclisi metninin 80 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 81. — Millet Meclisi metninin 81 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 82. — Millet Meclisi metninin 82 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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ALTINCI KISIM 

Pasaport, İkamet Tezkeresi vize ve Dışişleri Bakanlığı Tasdik harçları 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Mükellefiyet 

Mevzu 

MADDE 83. — Pasaport, ikamet tezkeresi vize ve Dışişleri Bakanlığı tasdik işlemlerinden bu 
kanuna bağlı (6) sayılı tarifede yazılı olanlar harca tabidir. 

Mükellef 

MADDE 84. — Pasaport, ikamet tezkeresi ve tasdik harçlarını, harca mevzu olan işlemin ya
pılmasını istiyen kişiler ödemekle mükelleftir. 

İKİNCt BÖLÜM 

İstisna ve muaflıkla i" 

Harçtan müstesna işlemler 

MADDE 85. — Pasaport Kanunu hükümlerine uygun olarak verilecek aşağıda yazılı pasaport
lar, tasdik işlemleri ve ikamet tezkereleri harçtan müstesnadır. 

a) Diplomatik pasaportlar, hususi pasaportlar ve hizmet pasaportları. 
b) Yabancı memleketlere münhasıran öğrenim için gideceklere gerek Türkiye'den çıkarken 

ve gerekse yabancı memleketlerde öğrenimlerini tamamlayaymcaya kadar verilecek pasaportlar, 
c) Yabancı memleketlerde yoksul kalmış olddukları sabit olan Türk vatandaşlarına, Türkiye 

Cumhuriyeti Konsoloslukları tarafından münhasıran Türkiye'ye dönüş yolculuğu için muteber ol
mak ve veriliş tarihinden itibaren en fazla üç ay içinde kullanılmak üzere verilecek pasaportlar, 

d) Seyahatleri Türkiye için kültürel, ticari veya sosyal bir fayda sağlıyacak mahiyette bulun
duğu sabit olanlarla, Millî Eğitim Bakanlığının iimi ile ilmî incelemelerde bulunmak veya yabancı 
memleketlerde yapılacak, spor temas ve müsabakalarına katılmak üzere toplu halde gezi yapacak 
öğretmen, öğrenci ve sporculara verilecek pasaportlar, 

e) Yabancı memleketlerde, Türk Konsoloslukları tarafından düzenlenen veya tasdik olunan ev
rakın Dışişleri Bakanlığınca tasdiki, 

f) Türkiye'deki yabancı konsolosluk müstahdemleri ile, bu konsoloslukların meslekten olan 
memurları yanında ikamet etmek suretiyle hizmetlerinde bulunan yabancılara verilecek ikamet tez
kereleri (karşılıklı olmak şartiyle), 

Harçtan muaf olanlar 

MADDE 86. — Aşağıda yazılı kişiler harçtan muaftırlar. 
a) Çalışmak üzere yabancı memleketlere giden işçiler, 
b) Pasaportların refakathanesinde kayıtlı olanlar pasaport ve vize harçlarından muaftırlar. 

MADDE 87. — Millî veya Milletlerarası tarih, kültür ve güzel sanatlar şenlikleri ve festivalleri, 
spor müsabakaları, kongreler ve konferanslar, sergi ve panayırlar münasebetiyle, Türkiye'ye ge-
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MADDE 83. — Millet Meclisi metninin 83 neti maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 84, — Millet Meclisi metninin 84 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

İKİNCİ BÖLÜM 

istisna ve muarfjlMar 

Harçtan müstesna işlemler 

MADDE 85. — Pasaport Kanunu hükümlerine uygun olarak verilecek aşağıda yazılı pasa
portlar, ikamet tezkereleri ve tasdik işlemleri harçtan müstesnadır. 

a) Diplomatik pasaportlar, hususî pasaportlar ve hizmet pasaportları, 
b) Yabancı memleketlere münhasıran öğrenim için gideceklere gerek Türkiye'den çıkarken 

ve gerekse yabancı memleketlerde öğrenimlerini tamamlayıncaya kadar verilecek pasaportlar, 
c) Yabancı memleketlerde yoksul kalmış oldukları sabit olan Türk vatandaşlarına, Türkiye 

Cumhuriyeti konsoloslukları tarafından münhasıran Türkiye'ye dönüş yolculuğu için muteber olmak 
ve veriliş tarihinden İtibaren en fazla üç ay içinde kullanılmak üzere verilecek pasaportlar, 

d) Seyahatleri Türkiye için kültürel, ticari veya sosyal bir fayda sağlıyacak mahiyette bulun
duğu sabit olanlarla, Millî Eğitim Bakanlığının izni ile ilmî incelemelerde bulunmak veya ya
bancı memleketlerde yapılacak, spor temas ve müsabakalarına katılmak üzere toplu halde ge
zi yapacak öğretmen, öğrenci ve sporculara verilecek pasaportlar, 

e) Yabancı memleketlerde, Türk konsoloslukları tarafından düzenlenen veya tasdik olunan 
evrakın Dışişleri Bakanlığınca tasdiki, 

f) «Türkiye'deki yabancı konsolosluk müstahdemleriyle, bu konsoloslukların meslekten olan 
memurlan yanında ikamet etmek suretiyle hizmetlerinde bulunan yabancılara verilecek ikamet 
tezkereleri (karşılıklı olmak şarttiyle). 

Harçtan muaf olanlar 

MADDE 86. — Aşağıda yazılı kişiler harçtan muaftırlar. 
a) Çalışmak üzere yabancı memleketlere giden işçiler ve bunların eşleriyle velayet altındaki 

çocukları, 
b) Pasaportların refakat hanesinde kayıtlı olanlar pasaport ve vize harçlarından muaftırlar. 

MADDE 87. — Millet Meclisi metninin 87 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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lecek veya başka memleketlerde vukubulacak aynı mahiyetteki Milletlerarası gösterilerde bulunmak 
veya bunlara katılmak için, Türkiye'den transit geçeceklere harçsız vize verilir. 

Bakanlar Kurulunca belli edilecek yerlere turizm, tedavi veya hava değişimi maksadiyle gele
ceklere de, tesbit edilen şartlara bağlı olmak üzere harçsız vize verilir. 

Bu maddede yazılı giriş vizeleri (Turist) damgasını taşıyacaktır. 

MADDE 88. — Aşağıda yazılı yabancılara ikamet tezkeresi harçsız olarak verilir, 
a) Türk okullarında veya fakültelerinde okuyan öğrenciler, 
b) Münhasıran gazete muhabirliği yapanlar, 
c) Devlet, il özel idareleri, belediyeler, iktisadi devlet teşekkülleri ve bunlara bağlı resmî mü

esseseler tarafından istihdam edilen profesör ve uzmanlarla, iş sahibi olmıyan eşleri ve çocuklan, 
d) Malî durumlarının bozuk olduğuna, ikama t tezkeresi vermeye yetkili makamlarca kanaat 

getirilen yoksullar, 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Hare alma ölçüleri ve nisbetieri 

Harcın ölçülsri 

MADDE 89. — Pasaport, ikamet tezkeresi ve tasdik harçları, (6) sayılı tarifede yazılı işlem
lerden, işlemin nevi ve mahiyetine göre maktu esas üzerinden aılnır, 

Yeniden hare alınması 

MADDE 90. — Sürelerinin sona ermeleri sebebiyle yenilenen ikamet tezkerelerinden tam, 
kaybolan ikamet tezkerelerinin yenilenmesi halinde yarı hare alınır. 

İkamet I ezke relerinde yarım hare 

MADDE 91, — Onsekiz yaşını bitirmiyen çocuklara verilecek ikamet tezkerelerinden asli 
barem yansı alınır. 

Dısi.şh ri ilakanliğnını yetkisi 

MADDE 92. — Dışişleri Bakanlığınca alınacak tasdik harçlarını karşılık esasına göre bâzı dev
letler uyrukları hakkında artırmaya ve gerektiğinde asli miktarına indirmeye adı geçen Bakanlık 
yetkilidir. 

l)()KI.)ÜN(!Ü HOLÜM 
4 

l lar t 'H) öfk'tniH'Nİ 

Ödeme usulü 

MADDE 93. — Pasaport, ikamet tezkeresi ve tasdik harçları, ilgili kâğıt ve belgelere hare 
pulu yapıştırılması veya maktu damga konulması suretiyle alınır. 

Ödeme zamanı 
I 

MADDE 94. — Pasaport, ikamet tezkeresi ve tasdik harçları peşin olarak alınır. 
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MADDE 88. — Aşağıda yazılı yabancılara ikamet tezkeresi harçsız olarak verilir. 
a) Türk okullarında veya fakültelerinde okuyan öğrenciler, 
b) Münhasıran gazete muhabirliği yapanlar, 
c) Devlet, il özel idareleri, belediyeler, İktisadi Devlet Teşekkülleri ve bunlara bağlı resmî 

müesseseler tarafından istihdam edilen profesör ve uzmanlarla, iş sahibi olmıyan eşleri ve çocuk
ları, 

d) Malî durumlarının bozuk olduğuna, ikamet tezkeresi vermeye yetkili makamlarca kanaat 
getirilen yoksullar, 

e) Türk aslından olup Türk kültürüne bağlı ecnebi uyruklular. 

MADDE 89. — Millet Meclisi metninin 89 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 90. — Mille Meclisi metninin 90 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

İkamet tezkerelerinde yarım hare 

MADDE 91. — Onsekiz yaşını bitirmiyen çocuklara verilecek ikamet tezkerelerinden esas 
harcın yarısı alınır. 

Dışişleri Bakanlığının yetkisi 

MADDE 92. — Dışişleri Bakanlığınca alınacak tasdik harçlarını karşılık esasına göre bâzı 
devletler uyruklan hakkında artırmaya ve gerektiğinde esas miktarına indirmeye adı geçen Ba
kanlık yetkilidir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Hancın ödenımeısa 

ödeme usulü 

MADDE 93. — Pasaport, ikamet tezkeresi ve tasdik hardan, ilgili kâğıt ve belgelere hare 
pulu yapıştınlması veya basılı damga konulması suretiyle alınır. 

MADDE 95. — Millet Meclisi metninin 94 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir, 
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YEDÎNCI KISIM 

Gemi ve liman harçları 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Mükellefiyet 

Mevzu 

MADDE 95. — Gemi ve liman işlemlerinden, bu kanuna bağlı (7) sayılı tarifede yazılı olanları, 
gemi ve liman harçlarına tabidir. 

İnşa halindeki gemiler 

MADDE 96. — inşa halindeki gemilere mahsus sicil işlemleri de, gemi sicil işlemleri gibi harca 
tabidir. 

Ancak inşa halindeki gemilere mahsus sicilde kayıtlı bir geminin, asıl sicile geçirilmesinde 
evvelce yapılmış ve harca tabi tutulmuş işlemlerden ayrıca hare alınmaz. 

Mükellef 

MADDE 97. — Gemi ve liman harçları, taraflarca aksi kararlaştırılmamışsa aşağıda yazılı ki
şiler tarafından ödenir. 

a) Mülkiyet hakkını iktisabedenler, (iktisabeden kişiler birden fazla ise, harçları hisseleri ora-
ınnda öderler.) 

b) ipoteklerde ipoteği tesis edenler, 
c) Bunlar dışında kalan işlemlerde lehine işlem yapılmış olanlar, 

İKİNCİ BÖLÜM 

İstisnalar 

Harçtan müstesna tutulan işlemler 

MADDE 98. — Aşağıda yazılı mevzular harçtan müstesnadır. 
a) ilgililerin kusurları olmaksızın gemi sicil memurları tarafından yapılacak hataların düzeltme

leri ile mahkemeler, icra ve iflâs daireleri ve diğer resmî dairelerce istenecek suretler, 
b) Mücbir sebeplerden dolayı limana uğrıyan ticaret gemileri ile her nevi deniz ürünleri avında 

kullanıldıkları müddetçe av, havuz, depo gibi özel tertibatı bulunan millî balık ve sünger gemilerine 
verilecek yola elverişlilik belgeleri, 

c) Turist nakleden ve başkaca ticari işlemds bulunmıyan turist gemileriyle, ilmî mevzularda 
kullanılan gemilerin yola elverişlilik belgeleri, 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Hare alma öleüleri ve nisbeti 

Hare alma ölçüleri 

MADDE 99. — Gemi ve liman harçları, (7) sayılı tarifede yazılı işlemlerden değer veya ağırlık 
ölçüsüne göre nispî, işlemin nev'i ve maliyetine göre maktu esas üzerinden alınır. 
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MADDE 95. — Millet Meclisi metninin 95 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 96. — Millet Meclisi metninin 96 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 97. — Millet Meclisi metninin 97 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

İKİNCİ BÖLÜM 
İsitisnalar 

Harçtan müstesna tutulan işlemler 
MADDE 98. — Aşağıda yazılı mevzular harçtan müstesnadır. 
a) İlgililerin kusurları olmaksızın gemi sicil memurları tarafından yapılan hatalarla ilgili 

düzeltmeler ile mahkemeler, icra ve iflâs daireleri ve diğer resmî dairelerce istenecek: suretler, 
b) Mücbir sebeplerden dolayı limana uğrayan ticaret gemileri ile her nevi deniz ürünleri 

avında kullanıldıklan müddetçe av, havuz, depo gibi özel tertibatı bulunan millî balık ve sünger 
gemilerine verilecek yola elverişlilik belgeleri, 

c) Turist nakleden ve başkaca ticari işlemde bulunmıyan turist gemileriyle, ilmî mevzular
da kullanılan gemilerim yola elverişlilik belgeleri. 

MADDE 99. — Millet Meclisi metninin 99 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Değer esası 

MADDE 100. — Değer ve ağırlık ölçüsüne göre harca tabi işlemlerde (7) sayılı tarifede yazılı 
değer ve ağırlıklar esaatır. 

Haran nisbeti 

MADDE 101. — Gemi ve liman harçları (7) sayılı tarifede yazılı nisbetler üzerinden alınır. 
Muhtelif işlemlerin aynı zamanda yapılması halinde her işlemden ayrı ayrı hare alınır. 

Yola elverişlilik belgesi harcında indirim 

MADDE 102. — Türkiye limanları arasında muntazam seferler yapan ticaret gemilerinden ha
reketlerinde tam, dönüşlerine kadar uğrayacakları liman ve iskelelerde 1/5 nisbetinde, keza ticari 
işlemlerde bulunmıyan ticaret gemilerinden da 1/5 nisbetinde yola elverişlilik belgesi harcı alınır. 

Denize elverişlilik belgesi harcında indirim, 

MADDE 103. — Uluslararası tanınmış gemi tasnif kurullarından belge alındığı takdirde, ayrıca 
denetleme yapılmamışsa veya kısmen yapılmışsa denize elverişlilik belgesi harcı yan nisbetinde 
alınır. 

1 " "''" ~ ölçme belgeleri harcında indirim 

MADDE 104. — Gemide yapılacak tadiller veya makina değişimi dolayısiyle verilecek Ölçme 
belgelerinden 1/3 nisbetinde hare alınır. 

Tasdik harcında indirim 

MADDE 105. — Değiştirme veya kayıp edilme sebebiyle verilecek gemi tasdiknamelerinden tari
fede yazılı miktarın 1/5 nisbetinde hare alınır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Harcın ödenmesi 

Ödeme usulü 

MADDE 106. — Gemi ve liman harçları, işle ilgili kâğıt ve belgelere hare pulu yapıştırlımak 
suretiyle veya makbuz karşılığında ödenir. 

ödeme zamanı 

MADDE İÛ7. — Gemi ve liman harçlarının tamamı peşin olarak ödenmedikçe, harca mevsu 
olan işlem yapılmaz. 

Ancak, liman başkanlığı bulunmıyan iskelelere uğnyan gemilerden yola elverişlilik belgesi harcı 
ilk uğradığı liman başkanlığı bulunan limanda tahsil edilir, 

O. Senatosu (S. Sayısı : 438 J 



— 39 — 

(ieeiei Komisyonun kabul ettiği metin 

MADDE 100. — Millet Meclisi metninin 100 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 101. — Millet Meclisi metninin 101 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 102. — Millet Meclisi metninin 102 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 103. — Millet Meclisi metninin 103 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 104. — Millet Meclisi metninin 104 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Tasdik haranda indirim 

MADDE 105. — Değiştirme veya kaybedilme sebebiyle verilecek g"emi tasdiknamelerinden 
tarifede yazılı miktarın 1/5 i nisbetinde hare alınır. 

MADDE 100. — Millet Meclisi metninin 106 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 107. — Millet Meclisi metninin 10T nci maddesi aynen kabul edilmiştir» 
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SEKİZİNCİ KISIM 

İmtiyazname, ruhsatname ve diploma harçları 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Mükellefiyet 

Mevzu 

MADDE 108. — İmtiyazname, ruhsatname ve diplomalardan bu kanuna bağlı (8) sayılı tarifede 
yazılı olanları harca tabidir. 

Mükellef 

MADDE 109. — İmtiyazname, ruhsatname ve diploma harçlarını kendilerine bu belgeler verilen 
kişiler ödemekle mükelleftirler. 

İKİNCİ BÖLÜM 

ilave alma ölçüleri ve ı us belleri 

Hare alma ölçüleri 

MADDE 110. — imtiyazname, ruhsatname ve diploma harçları, (8) sayılı tarifede yazılı belge
lerden, belgenin nev'i ve mahiyetine göre maktu esas üzerinden alınır. 

Yeniden hare alınması 

MADDE 111. — Bu kanunda ve ekli tarifede aksine hüküm bulunmıyan hallerde, bu 
kısımda yazılı olup harca tabi tutulmuş olan belgelerin, yenilenmelerinde veya devir suretiyle 
başkalarına intikallerinde ve her hangi bir sebeple iptal edildikten sonra yenilenmelerinden tekrar 
tam hare alınır. 

Beratlı bir ihtiranm tadil ve ıslahı veya yapılacak ilâveler için verilecek tasdikname yerine, ye
ni bir berat istenirse, yeniden hare alınır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Harem ödenmesi 

Ödenme usulü 

MADDE 112. — İmtiyazname, ruhsatname ve diplama harçları, ilgili belgelere hare pulu yapıştı
rılması suretiyle veya makbuz karşılığında ödenir. 

Ödeme zamanı 

MADDE 113. — Bu harçlar peşin olarak almır. 
Yıllık harçlar, her malî yılın ilk ayı içinde ödenir. 
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MADDE 108. — Millet Meclisi metninin 108 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 109. — Millet Meclisi metninin 109 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 110. — Millet Meclisi metninin 110 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 111. — Millet Meclisi metninin 111 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 112. — Millet Meclisi metninin 112 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 113. — Millet'Meclisi metninin 113 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli hükümler 

Belgelerin süresi ve yıl kesirleri 

MADDE 114. —~ Kaybedilmeleri sebebiyle yeniden alınacak belgeler, kaybolan asıllarının suı-esi 
kadar muteberdir. Yıllık harca tabi olanlar yıl ortasında alınırsa ancak verildiği malî yılın sonuna 
kadar muteber olurlar. Kanunlarda aksi yazılı olmadıkça, her yıl alınacak harçlarda yıl kesirleri, 
tam yıl gibi harca tabidir. 

Haraların geri verilmesi 

MADDE 115. — İlgililerin kusuru olmaksızın Devlet tarafından görülen lüzum sebebiyle iptal 
edilen belgeler için evvelce alınmış harçlar, iki yıl içinde ve istek üzerine geliverilir. 

Diploma harcının odenmemeri 

MADDE 116. — Diploma harcı ödenmedikçe resmî veya özel daire ve müesseselere mezuniyete 
ait yazılar yazılamıyacağı gibi buna ait bir vesika da verilemez. 

Sınıfların teshili 

MADDE 117. — Bu kısımda yazılı olup sınıfa göre harca tabi tutulmuş olan işlerde sınıf dere
celeri hare mevzuu olan işlemi yapan makamlar tarafından tâyin olunur. 

DOKUZUNCU KISIM 
Trafik harçları 

BtfttNCt BÖLÜM ı 
Mükellefiyet ve muaflıklar 

""'•'" Mevzu 
MADDE İ18; — Trafik işlemlerinden bu kanuna bağlı (9) sayılı tarifede yaslı olanları, trafik 

harçlarına tabidir. 

Mardan muaf olanlar 
MADDE İ19. — Askerî ehliyetnameyi haiz askerî şoförlerden muayene ve imtihan komisyonla

rınca yapılacak imtihanı mütaakıp kazananlann, askerî şöföı* ehliyetnameleri, imtihanları ve ehli
yetname vizeleri, harçtan muaftır. 

Mükellef 
MADDE İ2Û. — Trafik harçlarını, harca mevzu olan işlemin yapılmasını istiyen kişiler öde

mekle mükelleftir. 

O. Senatosu ( S. Sayısı : 438 ) 



— 43 — 
Geçici Komisyonun kabul ettiği metin 

MADDE 114. —• Millet Meclisi metninin 114 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 115. — Millet Meclisi metninin 115 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 116. — Millet Meclisi metninin 116 noı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 117. — Millet Meclisi metninin 117 noı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 118. — Millet Meclisi metninin 118 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 110. — Millet Meclisi metninin 119 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 120. — Millet Meclisi metninin 120 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

Hare alma ölçülen, nisbetleri ve ödenmesi 

Hare alma Ölçüleri 

MADDE 121. — Trafik hardan, (9) sayılı tarifede yazılı işlemlerden, işlemin nevi ve mahiye
tine göre maktu esas üzerinden alınır. 

Harem ödenmesi 

MADDE 122. — Trafik harçları, işle ilgili kâğıt ve belgelere pul yapıştırılmak suretiyle veya 
makbuz karşılığında ödenir. 

ONUNCU KISIM 

Kısımlar arasında müşterek hükümler 

BÎRlNCÎ BÖLÜM 

Genel muaflıklar ve istisnalar 

Özel kanunlardaki hükümler 

MADDE 123. — Özel kanunlarla harçtan muaf tutulan kişilerle, istisna edilen işlemlerden hare 
alınmaz. 

Diplomat muaflığı 

MADDE 124. — Yabancı devlelerin Türkiye'de bulunan elçi, maslahatgüzar ve konsolosları 
ile elçilik ve konsolosluklarına mensubolan ve o memleketin uyrukluğunda bulunan memurlan ve 
Türkiye'de resmî bir göreve memur edilenlerin bu sıfatlanndan dolayı yapacakları harca mevzu 
işlemler, karşılıklı olmak şartiyle bu kanunda yazılı harçlardan muaftır. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Mükellefiyetle ilgili genel hükümle?' 

Özel kanunlara göre hare mükellefi 

MADDE 125. — Bu kanunun ilgili kısımlannda mükellefiyet hakkında konulmuş hükümlerin 
aksine, özel kanunlarda hüküm bulunduğu takdirde özel kanun hükmü uygulanır. 

Re'sen yapılan işlemler 

MADDE 126. — Her hangi bir istek olmaksızın re'sen yapılacak işlemlere ait harçlar, bu ka
nunda aksine hüküm yoksa, lehine işlem yapılan kişilerden alınır. 
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Geçici Komisyonun kabul ettiği metin 

Millet Meclisi metninin 121 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Millet Meclisi metninin 122 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 123. — Millet Meclisi metninin 123 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 124. — Millet Meclisi metninin 124 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 125, — Millet Meclisi metninin 125 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 126. — Millet Meclisi metninin 126 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 121. 

MADDE 122. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Ödeme ile ilgili genel hükümler 

İşlemin yapüamty ocağı 

MADDE 127. — Bu kanunda aksine hüküm bulunmadıkça, harçların tamamı peşin olarak 
ödenmeden harca mevzu olan işlem yapılmaz. 

Memurların sorumluluğu 

MADDE 128. — Gerekli harçları tamamen almadan işlem yapan memurlar harcın ödenmesin
den mükellefler ile müteselsilen sorumludurlar. 

tşin hitamında alınacak harçlarda ödeme samanı 

MADDE 129. — Kendi kısımlarında ödeme zamanı tesbit edilmemiş olup da, mahiyetleri icabı 
işin sonunda alınması lâzımgelen harçlar; hare alacağının doğması tarihinden itibaren 15 gün 
içinde ödenir, 

Zamanında ödenmiyen harçlar 

MADDE 130. — Bu kanunda ödenmeleri için belli bir süre tesbit edilmiş olan harçlar süresi 
içinde ödenmemiş ise, ilgili makam ve daireler tarafından, sürenin sonundan itibaren 15 gün 
içinde bir müzekkere ile o yerin ilgili vergi dairesine bildirilir. Müzekkerede harcın nev'i ve mahi
yeti, miktarı, mükellefin adı ve soyadı ve en son ikametgâh adresi açıkça gösterilir. 

(lenel ödeme şekli 

MADDE 131. — Harçlar, bu kanunun ilgili kısımlarında yazılı şekillerde ödenir. 
Ancak, Maliye Bakanlığı konunun özelliğini göz önünde bulundurarak, harçların, pul yapıştı

rılması, makbuz karşılığı veya basılı damga vurdurulması veya sair bir şekilde tahsili için ilgili 
dairelere yetki verebilir. 

Hardan cdmaya yetkili daireler 

MADDE 132. — Bu kanunda aksine hüküm bulunmıyan hallerde harçlar, harca mevzu olan 
işlemleri yapan daireler tarafından tahsil olunur. 

Maliye Bakanlığı lüzum gördüğü takdirde harçları doğrudan doğruya vergi dairelerince tahsil 
ettirmeye yetkilidir. 

Tahsilatın vergi daireline yatırılması 

MADDE 133. — Maliye Bakanlığının izniyle basılı damga kullanan veya makbuzla tahsilatta 
bulunan memurlar bir aya ait tahsilat tutarlarını ertesi ayın beşinci günü akşamına kadar en ya
kın vergi dairesine yatırmakla mükelleftirler. (500) lirayı geçen tahsilat bu süre ile bağlı olmak
sızın derhal yatırılır. 

Maliye Bakanlığı lüzum gördüğü yerlerde bu miktarı artırmaya yetkilidir. 
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Gec;i('i. Komisyonun kabul ettiği metin 

MADDE 127. — Millet Meclisi metninin 127 nci^maddesi aynen kabul edilmiştir, 

MADDE 128. — Millet Meclisi metninin 128 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 129. — Millet Meclisi metninin 129 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 130. — Millet Meclisi metninin 130 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 131. — Millet Meclisi metninin 131 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 132. — Millet Meclisi metninin 132 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 133. — Millet Meclisi metninin 133 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

O. Senatosu (S. Sayısı ; 438 ) 



— 48 — 
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Teftiş ve kontrol yetkisi 

MADDE 134. — Maliye müfettişleri, Maliye müfettiş muavinleri ve gelirler kontrolörleri ile 
mahallin en büyük mal memurları her hal ve takdirde, harçları tahsile salahiyetli memurların he
saplarını teftiş ve kontrola yetkilidirler. 

Mahallin -en büyük mal memuru tarafından kontrol memurlarına da bu hususta yetki verile
bilir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli hükümler 

MADDE 135. — Harçlar sayfa üzerine hesabedildiği hallerde 20 satir bir sayfa ve 50 harf bir 
satır itibar olunur. Son sayfa 20 satırdan eksik olsa da bir sayfa sayılır. 

MADDE 136. — Nispî harcın hesaplanmasında 50 kuruşa kadar olan matrah kesirleri atılır. 
50 kuruş ve daha yukarı olanlar 1 liraya çıkarılır. Hare kesirlerinde 5 kuruşa kadar olan kısım
lar atılır, 5 kuruş ve daha yukarı olanlar 10 kuruşa çıkarılır. 

MADDE 137. — Harçlar, hare pulu yapıştırılmak suretiyle tahsil edildikleri takdirde, pullar, 
üzerlerine tarih konulduktan sonra imzalanmak veya mühürlenmek suretiyle iptal edilir. 

Daireler kendilerine gelen kâğıtlarda iptal edilmemiş veya yanlış iptal edilmiş pulları tarih ve 
mühürle iptal ederler. 

tptal yapılmadan kâğıtlar muameleye konmaz. 

MADDE 138. — Bu kanunda takdir olunacak değer üzerinden hare ödenmesi lâzımgelen hal
lerde bu değer Vergi Usul Kanununda yazılı takdir komisyonlarınca tesbit olunur. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Kaldırılan hükümler 

MADDE 139. — Aşağıda tarih ve sayıları yazılı kanunlar kaldırılmıştır. 
1952 tarih ve 5887 sayılı, 
1954 tarih ve 6401 sayılı, 
1955 tarih ve 6608 sayılı, 
1956 tarih ve 6765 sayılı, 
1957 tarih ve 6955 sayılı, 
1960 tarih ve 7406 sayılı, 
1961 tarih ve 201 sayılı, 
1340 tarih ve 405 sayılı, 
1338 tarih ve 216 sayılı kanunlar ile bunların ek ve tadilleri, 
1953 tarih ve 6085 sayılı ve 12 . 1 . 1961 tarih ve 232 sayılı kanunların Trafik 

Harçları ile ilgili hükümleri, 
k) 3 . 5 . 1928 tarih ve 1234 sayılı Kanunun 68 nci maddesi, 
1) 5 . 7 . 1939 tarih ve 3687 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin vize resmine ait hükümleri, 
m) 18 . 12 . 1935 tarih ve 2864 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin vize müruriye resmine iliş

kin hükümleri, 
n) 30 . 11 . 1330 tarihli Ecnebi Anonim ve sermayesi eshama munkasem şirketlerle ecnebi 

sigorta şirketleri hakkındaki Kanunun harçla ilgili hükümleri. 

a) 
h) 
c) 
d) 
e) 
t) 
e) 
h) 
i) 
j) 

25 
11 
20 . 
29 
26 . 
6 . 
2 
2 

15 
11 . 

. 2 

. 3 
5 

. 6 
, 7 
, 1 
. 1 
. 2 
. 4 

5 
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Geçici Komisyonaıı kabul culıgi moım 

MADDE 134. — Millet Meclisi metninin 134 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 135. — Millet Meclisi metninin 135 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 136. — Millet Meclisi metninin 136 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 137. — Millet Meclisi metninin 137 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 138. — Millet Meclisi metninin 138 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 139. — Millet Meclisi metninin 139 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Millet Meclisinin, kabul ettiği metin 

ALTINCI (BÖLÜM 

Geçici hükümler 

GEÇİCİ MADDE 1. — Yeniden bir tahrir yapılıncaya kadar Tapu ve Kadastro harçlarının 
hesabında : 

1. Arazide : 
a) 1 Haziran 1942 tarihinden evvel tahrir veya tadil görmüş olan arazi ve arsaların vergi 

değerlerinin (10) misli, 
b) 1 Haziran 1942 tarihinden sonra tadil görmüş olan arazi ve arsaların mezkûr tarihteki 

vergi değerlerinin (10) misli, 
2. Binalarda : 
a) 1 Haziran 1942 tarihinden evvel tahrir veya tadil suretiyle gayrisafi iratları takdir edil

miş olan binaların V. U. K. na göre bulunacak vergi değerlerinin (6) misli, 
b) 1 Haziran 1942 (dâhil) tarihi ile 28 Şubat 1947 (dâhil) tarihleri arasında tahrir veya 

tadil suretiyle gayrisafi iratları takdir edilmiş olan binaların V. U. K. na göre bulunacak vergi 
değerlerinin (4) misli, 

c) 1 Mart 1947 (dâhil) tarihi ile 11 Mayıs 1953 (dâhil) tarihleri arasında tahrir veya tadil 
suretiyle gayrisafi iratları takdir edilmiş olan binaların V. U. K. na göre bulunacak vergi de
ğerlerinin (2) misli, 

d) 12 Mayıs 1953 (dâhil) tarihinden sonra tahrir veya tadil suretiyle gayrisafi iratları tak
dir edilmiş olan binaların V. V. K. na göre bulu nacak vergi değeri aynen, 

Vergi değeri olarak kabul olunur. 

G-EÇÎCÎ MADDE 2. — Bu kanunun yürürlüğe girmesinden evvelki zamanlara ait harçlarla 
ilgili işlemler eski hükümlere tabidir. 

Ancak cezalara ait hükümlerden Ihangisi mükellefin lehine ise o uygulanır. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu kanuna göre hare mevzuu dışında kalan işlemler sebebiyle, veya 
harçtan muaf tutulan kişiler adına, 5887 sayılı Kanun gereğince, bu kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihe kadar tahakkuk etmiş olup da tahsil edilmemiş bulunan hare ve cezalar terkin olunur. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Bu kanunun yürürlük tarihinde, evvelki hükümlere göre bir yıl mu
teber olmak üzere harçları ödenerek alınmış ruhsatname, satış tezkereleri ve benzpri vesikalar 
ancak bu kanunun yürürlüğe girdiği malî yılın sonuna kadar muteberdir. 

MADDE 140. — Bu kanun hükümleri yayımını takibeden aybaşından itibaren 3 ay sonra yü
rürlüğe girer. 

MADDE 141. — Bu kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür, 
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Geçici Komisyonun kabul ettiği metin 

GEÇÎCÎ MADDE 1. — Millet Meclisi metninin geçici 1 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Millet Meclisi metninin geçici 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Millet Meclisi metninin geçici 3 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Millet Meclisi metninin geçici 4 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 140. — Millet Meclisi metninin 140 noı maddesi aynen kabul edilmiştir., 

MADDE 141. — Millet Meclisi metninin 141 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL IOT.ÎĞI TARİFELER 

[1} SAYILI TARİFE 

Adliye harçları 

A) Mahkeme harçları : 
Hukuk ve ticaret dâvalariyle, ihtilafsız yargı konularında ve icra tetkik mercilerinde 
/ - Dâva ve Başvurma Harcı: 
Dilekçe ve tutanakla dâva açma, başvurma veya dâvaya müdahale 
1. Sulh mahkemelerinde . (10 T.L.) 
2. Asliye mahkemelerinde (30 T.L.) 
3. Yargıtayda (40 T.L.) 
(Mahkemenin yetkisizlik veya görevsizlik kararı vermesi sebebiyle yetkili veya gö

revli mahkemeye yeniden başvurulması halinde bu hare alınmaz.) 
/ / - Celse Harcı : 
(Taraflar veya vekilleri tarafından ertelenmelerine sebebiyet verilen celselerden) 
1. Sulh mahkemelerinde ve icra tetkik mercilerinde (5 T.L.,) 
2. Asliye mahkemelerinde (10 T.L.) 
/ / / - Karar ve İlâm Harcı : 
1. Nispî hare : 
a) Konusu belli bir değerle ilgili bulunan dâvalarda esas hakkında karar veril

mesi halinde hüküm altına alman anlaşmazlık konusu değer üzerinden : 
İlk 50 000 liraya kadar (50 000 dâhil) (Binde 30) 
50 000 den yukarısı için (Binde 25) 
b) Bir gayrimenkulun hissedarlar arasında satış suretiyle şuyuun izalesine dair 

olan hükümler (Gayrimenkulun satış bedeli üzerinden) (Binde 5) 
•c) Gayrimenkulun hissedarlar arasında taksimine dair olan hükümler (Taksim edilen 

gayrimenkul değeri üzerinden) (Binde 2) 
Yukarıki nisbetler Yargıtayın tasdik veya işin esasını hüküm altına aldığı kararları 

için de aynen uygulanır. Nispî harçlar 15 liradan aşağı olamaz. 
d) Nafaka verilmesine dair hükümler (Bir senelik nafaka bedeli üzerinden) (Binde 5) 
2. Maktu hare .-
a) 1 nci fıkra dışında kalan dâvalarla, taraf teşkiline imkân bulunmıyan dâvalarda, 

dâvanın reddi karariyle icra tetkik mercilerinin 1 nci fıkra dışında kalan kararlarında (15 T.L.) 
b) 1 nci fıkra dışında Yargıtay kararlarında (30 T.L.) 
e) Yargıtayın icranın tehiri kararlarında (15 T.L.) 

B) İcra ve iflâs harçları : 
/ - İcra harçları : 
t. İcraya başvurma harcı (Kayıt harcı) (10 T.L.) 
2. Değeri belli olmıyan icra takiplerinde, icranın yerine getirilmesi harcı (20 T.L.) 
3. Değeri belli olan icra takiplerinde tahsil harcı, değer üzerinden : 
a) Ödeme veya icra emrinin tebliği üzerine hacizden evvel ödenen paralardan (Yüzde 2) 
b) Hacizden sonra ve satıştan önce ödenen paralardan (Yüzde 4) 
c) Haczedilen mallarm satılıp paraya.çevrilmesi suretiyle tahsil olunan paralardan (Yüzde 5) 
d) Resmî ve özel müesseseler memur ve hizmetlilerinin maaş, ücret, gündelik ve sair 

hizmet gelirlerinin haczi sureti ile tahsil olunan paralardan (Yüzde 2) 
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e) Gayrimenkul lerin ve gemilerin tahliye; ve tesliminde : 
aa) İcra emrinin tebliği üzerine tahliye olunduğu takdirde (Yüzde 1) 
bb) Tahliye ve teslim icra marifetiyle olduğu takdirde (Yüzde 2) 
4. İdare harçları (10 T.L.) 
(Haczedilen gayrimenkullerin idaresi, kira mukaveleleri düzenlenmesi ve hesap tutul

ması için) 
/ / - 'İflâs harçları : 
1. Maktu hare : 
İflâsın açılması veya konkordato isteği ve masaya katılma harcı (20 T.L.) 
2. Konunun değeri üzerinden hare : 
a) İflâsta, paylaşılan para üzerinden (Yüzde 5) 
b) Konkordatoda alacaklılara verilmesi kararlaştırılan para üzerinden (Yüzde 2) 
C) Ticaret sicili harçları : 
I - Kayıt ve tescil hardan : 
1. Ticari işletmenin ve unvanın tescil ve ilânında : 
a) Gerçek kişilere ait işletmelerde (50 T.L.) 
1)) Şahıs şirketleri ve kooperatiflere ait işletmelerde (150 T.L.) 
c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde * (300 T.L.) 
2. Temsile yetkili kılman kimselerin tescil ve ilânında : 
a) Gerçek kişilere ait işletmelerde (25 T.L.) 
b) Şahıs şirketleri ve kooperatiflere ait işletmelerde (50 T.L.) 
c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde (100 T.L.) 
3. Ticaret siciline tescil edilmiş olan vakıalardaki değişikliklerin tescilinde : 
(Muhteva ile ilgili bulunmıyan düzeltmelerden hare alınmaz.) 
a) Gerçek kişilere ait işletmelerde (25 T.L.) 
b) Şahıs şirketleri ve kooperatiflere ait işletmelerde (50 T.L.) 
c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde (125 T.L.) 
4. Kayıt silinmesinde : 
a) Gerçek kişilere ait işletmelerde (10 T.L.) 
b) Şahıs şirketleri ve kooperatiflere ait işletmelerde (20 T.L.) 
c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde (50 T.L.) 
(Şubelerin her biri. yabancı müesseselerin Türkiye'deki şubeleri dâhil, ayrıca aynı 

harca tabidir.) 
II - Kayıt suretleri ve tasdikname harçları : 
1. Kayıt suretleri sayfasından (5 T.L.) 
2. Tasdiknameler '-F,"'";'."•." (15 T.L.) 

!)) Diğer adliye harçları (Müşterek kısım) : 
/ - Suret harçları : 
a) ilâmın her sayfasının suretlerinden ( 3 T.L.) 
b) Mahkeme ve merci zabıtnameleri ve diğer evrakın beher sayfasının suretlerinden (2,5 T.L.) 
c) Avukatların tasdik ettiği vekâletname suretlerinden (2,5 T.L.) 
d) Sulh hâkimi tarafından tasdik edilen vekâletname suretlerinden (2,5 T.L.) 
lîe'sen verilmesi ieabeden suretler harieolmak üzere, ceza mahkemelerinden alınacak 

suretlerden de aynı harçlar alınır. 
/ / - Depozito harçları : 
Adliye veznelerine tevdi olunan para ve kıymetli eşyanın kabul ve muhafazası için, 

muhafaza olunan değer üzerinden... 
a) Bir yıla kadar (Binde 5 ) 
b) Bir yılı geçen her yıl ve kesirleri için (Binde 2,5) 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 438 ) 



- 5 4 -
III - Defter tutma harçları : 
a) Alelumum, defter tutma ve tahrir işlerinde 15 liradan az olmamak üzere deftere 

kaydolunan değer üzerinden .. (Binde 2 ) 
b) Miras işlerinde defter tutulmasında : 
aa) Mevcut ve alacak bakiyesi hâsıl olmuş ise bu bakiye üzerinden . (Binde 2 ) 
bb) Borç bakiyesi hâsıl olmuş veya mevcut alacaklar ile borçlar bakiyesi eşit ise (15 T.L.) 
c) iflâs Dairesi tarafından tutulacak defterlerden (15 T.L.) 
IV - Miras işlerine ait harçlar : 
Terekenin tahrir ve tesbiti, mirasın taksimi, tasfiyesi ve idaresinde, bunların konu

sunu teşkil eden değerler üzerinden (Binde 2) 
(Miras idaresinde her sene ve kesirler için hare alınır.) 
V - Vasiyetname tanzimine ait harçlar : 
Medeni Kanunun 479 nen maddesine göre, sulh hâkimi tarafından tanzim edilen resmî 

vasiyet senetleri (Binde 0,50) 

[2] SAYILI TARÎFE 

Noter hardan 

/ - Değer veya ağırlık üzerinden alman nispî harçlar 

1. Muayyen bir meblâğı ihtiva eden her nevi senet, mukavelename ve kâğıtlardan 
beher imza için (Binde 0,50) 

Değer üzerinden alman harcın miktarı 5 liradan az 25 000 liradan çok olamaz. 
2. Emanet harçları • 
Saklanmak üzere noterlere tevdi edilen değeri belli senetlerden (Binde \) 
Hare miktarı 5 liradan az olamaz, hare yıllık olarak hesaplanır. Bir yıldan fazla olan 

her yıl için ilâve olarak yarı hare alınır. Yıl kesirleri tam itibar olunur. 
3. Gayrimenkul ve menkullerin idaresi harcı. (Bindo 2) 
Hare yıllık olarak hesaplanır, bir yıldan fazla olan her yıl için ilâve olarak yarı hare 

alınır. Yıl kesirleri tam itibar olunur. Gayrimenkullerin ve menkullerin değerleri belli 
değilse değerler takdir yolu ile tesbit ettirilir. 

4. Konşimento yazılması harcı : 
Konşimentoların yazılmasında eşyanın her gayrisâfi tonundan (10 Kr.) 

II - Maktu harçlar 
1. Belli meblâğı ihtiva etmiyen ve alınacak hare miktarı kanun ve tarifede ayrıca 

gösterilmemiş olan senet, mukavele ve kâğıtlardaki imzaların beherinden (5 T.L.) 
2. Her nevi tebliğ, ihbar, ihtar ve protestolardan muhataba tebliğ edilecek beher 

nüsha için (5 T.L.) 
3. Vekâletnameler : 
Genel ve Özel vekâletnamelerde beher imza için (7,5 T.L.) 
4. Defter tasdiki : 
a) Açılış, ara ve kapanış tasdik ve şerhleri (Beher defter için) (2,50 T.L.) 
b) Açılış tasdiklerinde sayfaların mühürlenmesi : 
100 sayfaya kadar (100 sayfa dâhil) (2,50 T.L.) 
100 sayfadan yukarı beher 50 sayfa ve küsuratı için (1 T.L.) 
5. Suretler ve tercümeler : 
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a) İlgililere veya ibraz edenlere verilecek her türlü mukavele, senet, yazdı kâğıt ve 

kayıt suretlerinin beher sayfasından (2 T.L.) 
b) Tercüme suretleri ve yabancı dille yazılmış kâğıtların suretleri ve tercümeleri 

beher sayfasından ('2 T.L.) 
fi. Saklanmak üzere; noterlere tevdi olunan ve değeri belli olmıyan emanetlerle va

siyetnameler her yıl için (yıl kesirleri tam sayılır) (1.0 T.L.) 
7. Tesbit ve tutanak harçları : 
Mukavelename senet veya yazılı kâğıtların veya bir şeyin veya bir yerin hal ve şek-

* linin ilgili şahısların hüviyet ve ifadelerinin tesbit i (10 T.L.) 
8. Piyango, seçim ve toplantılarda hazır bulunmaktan alınacak harçlar : 
Davet üzerine piyango ve hususi müesseselerin kur'a seçim ve toplantılarında hazır 

bulunarak düzenlenecek tutanaklarda (50 T.L.) 
9. Düzeltme harcı : 
Evvelki işin mahiyet ve değeri değişmemek şsı-tiyle yapılacak düzeltmelere ait be

yannamelerden her imza için (1 T.L.") 
10. Mukavele feshi harcı : 
Değeri belli bir borç veya bir taahhüdün ikrarını tazammun etmiyen mukavelelerin 

feshinden beher imza için (1 T.L.) 
11. Umumi ibra, umumi makbuz, tahkimnaıne; ölüme bağlı tasarruf senet ve muka

veleleri, ölünceye kadar bakma akdi," tesis, aile vakıfları, evlât edinme, karı - koca mal
larının idaresi, babalığı tanıma senetleri, miras taksim mukaveleleri, ifraz mukaveleleri 
ve bunlardan ı-ücu ve bunların feshi ve bunların teferruatına dair senet, mukavele ve 
kâğıtların düzenlenmesinden ve noter tarafından re'sen düzenlenecek tutanaklardan (10 T.L.) 

[3] SAYILI TARÎFE 

Vergi itiraz harçları 

Vergi, resim, hare ve bunlara bağlı cezalarla ilgili anlaşmazlıklardan dolayı mükel
lefler tarafından itiraz komisyonlarında, Temyiz Komisyonunda ve Danıştayda: 

/ - Başvurma Harcı : 
1. Vergi itiraz komisyonlarına başvurmada (2,5 T.L.) 
2. Vergi temyiz komisyonlarına başvurmada (10 T.L.) 
3. Daıııştaya başvurmada (îf> T.L.) 
II - Nispî harçlar : 
1. İtiraz komisyonu kararlarında : 
Tarhiyata karşı mükellefin itirazı üzerine itiraz komisyonunca verilecek kesin ka

rarlarla, temyiz edilmiyerek kesinleşmiş olanlarından karar altına alınan vergi, resim, 
hare ve ceza miktarlariyle ilgili anlaşmazlık konusu değer üzerinden, 

1.0 liradan az olmamak üzere (Binde 2) 
2. Temyiz komisyonu kararlarında : 
İtiraz komisyonu kararlarının temyizen incelenmesi neticesinde temyiz komisyo

nunca verilip kesinleşmiş kararlarla temyiz komisyonu genel kurulunca verilecek karar
lardan karar altına alınan vergi, resim, hare ve ee/a miktarlariyle ilgili anlaşmazlık de
ğeri üzerinden, 
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15 liradan az olmamak üzere (Binde M) 
3. Danıştay karar lar ından : 
Karar altına alman vergi, resini, hare ve ceza miktarlariyle ilgili anlaşmazlık ko

nusu değer üzerinden, 
20 l iradan az olmamak üzere (Binde 4) 
(Bu miktardan evvelce ödenen nispî hare mahsubedilir .) 
/ / / - Maktu Hare : 
Anlaşmazlık konusu değer hu lun mı yan ta rh iya t ta yııkai'daki pozisyonlarda gösterilen, 
1. t t i raz komisyonu karar lar ında (10 T.L.) 
2. Temyiz komisyonu karar lar ında (15 T..L.) 
3. Danıştay karar lar ında (20 T.L.) 
4. Temviz komisyonu ve Danıstavm tehiri icra, karar lar ında (15 T.L.) 

[4] SAYILI TARİFE 

Tapu ve Kadastro iş lemlerinden al ınacak harç la r 

/ - Tapu işlemleri : 
1. Kayıt harici kalmış olan gayrimenkullerin leşçilinden takdir olunacak değer üze

rinden (Binde 5) 
2. Deniz, göl ve nehir kıyılarında izinsiz doldurma suretiyle iktisâbedilen yerlerin 

tescilinde takdir edilecek değer üzerinden (Binde 5) 
o. (fayrimnekullerin ve mülkiyetten gayrı aynî hakların, kanuni ve mansup miras

çılara intikalinde, bağışlamadan rücularda ve vasiyetlerin infazında veya piyang'o ve 
ikramiye suret iyle ikt isabında kayıt l ı değer üzerinden (Binde 2) 

4. O ay rhnen küllerin ibağıişlanmasmda kayıtlı değer üzerinden (Binde 20) 
5. Dalyan ve voli in a'h ali erin in tescil, in t ikal , hibe. vasiyet, temlik ve sair tasarru-

fi muamelelerde t akd i r olunacak kıymet veya bi ldir i len bedelden yüksek olanı üzerin
den (Binde 30) 

fi. İfraz veya taksim veya bir leşt i rme işlemlerinde kayıtlı değerler üzerinden (Binde 1) 
7. İpo tek tesisinde : 
a) İpotekle sağlanan ıborç miktarı üzerinden, (Binde 2) 
b) İpoteğe dâhil gayrimenkullerdeıı 'birisinin ç ıkar ı larak .başkasının i thalinde ve

ya teminat ilâvesinde borç miktarı üzerinden (Binde 2) 
ç) Mevcut ipotek derecelerinin sonradan istenilen değişikliklerinde borç miktarı 

üzerinden (Binde I ) 
8. Muvakkat tesciller : 
Medeni Kanunun 921 nci maddesi gereğince yapılacak tescillerde kayıt l ı değer 

üzerinden (Binde 1) 
9. Mal birliği ve mal or takl ığının , mukaveleden mütevellit şüf 'a , iştira ve vefa 

haklar ın ın , aile yur t la r ın ın mu t l ak veya nakil ile mükellef mirasçı nas'bımn sicile şer
hinden kayıtl ı değer üzerinden (Binde 3) 

10. Âdi veya hasılat kira mukavelelerinin t apu siciline serilinde mukavele müd
detine göre hesaplanacak ki ra toplamı ve muf. ıvele mevcut değilse veya mukavelede 
müddet belirtilmemişse bir yıllık kira bedeli ü / e r inden (Binde 3) 

11. Teferruat ın tapu siciline kaydında beyan olunan değeri üzerinden (Binde 2) 
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12. Satış vaadi sözleşmeleriyle, irtifak hakkı tesisi vaadi sözleşmelerinin tapu si

ciline şerhinde, sözleşmede yazılı bedel ile kayıtlı değerin yüksek olanından, bedelsiz 
olanlarında ka.yıtlı değerden ('Binde 3) 

'13. Her nevi kayıt tashihinde, kayıtlı değer üzerinden ('Binde 1) 
14. Tapu 'harcı ve Kmlâk Alım Verdisi mevzuuna giren işlemlerle ilgili tescil ve 

şerhlerin terkininden (10 Lira) 
15. Yapı kooperatiflerinin -ortaklarına dağıtacağı gayrim en küllerin ortaklar adına 

tescilinde kayıtlı değer üzerinden (Binde 1 ) 
16. Hay ri m en külle re ait haritaların kopyalarının verilmesinde ıher parsele ait 

kopya için (10 Lira) 
17. İlgililerin isteği üzerine gayrinıenkullere ait verilecek kayıt örneklerinin her 

'birisiyle çıkarılacak belge örneklerinin 'beher sayfasından (2,5 Lira) 
/ / - Kadastro İşlemleri : 
Kadastro neticesinde tescil edilen 'bazı gayrimenkullerde kayıtlı değer üzerinden : 
a) Tapuda murisi veya kendisi adına kayıtlı olup da (beyanname verenlere ait gay-

rimenkullerin kadastrolanmasında (Binde 3) 
h) Tapuda murisi veya kendisi adına kayıtlı olup da beyanname verıniyenlere ait 

gayri menkullerin kadastrolanmasında (Binde 5) 
c) Aslen senetsiz gayrimenkullerin zilyedi adına kadastrolanmasında «beyanname 

verenlerden (Binde 4) 
d) Aslen senetsiz gayrimenkullerin zilyedi adına kadastrolanmasında «beyanname 

verilmiyenlerden (Binde 5) 
(Yukardaki fıkralar gereğince ödenecek hare miktarı Iher parsel ir in 10 liradan aşa

ğı olamaz.) 
e) Tapulama Kanununa göre tapulaması yapılan gayrimenkullerden tapu kaydiyle 

malik olan kimse veya mirasçıları namına yapılan tescillerde beher dönüm ve küsu
rundan (3 Lira) 

Bunun haricinde kalan tescillerde beher dönüm ve küsurundan (0 Lira) 

NOT : Tapu ve kadastro işlemlerinde nispî harçların en az miktarı 10 liradır. 

[5] SAYILI TARİFE 

Konsolosluk harçları 

/ - Değer üzerinden alınacak harçlar : 
1, Tereke işlerinde : 
a) Terekenin tahrir, tesbit, idare ve tasfiyesinden (Binde 10) 
b) Tereke, mahallin memurları tarafından tahrir, tesbit, idare ve tasfiye olunduğu 

takdirde konsoloslukça yapılan murakabeden (Binde 5) 
2. Sulhnameler : 
(Kararda yazılı değer üzerinden) 
a) 5 000 liraya kadar olan kısmından (5 000 dâhil) (Binde 20) 
b) 5 000 liradan sonra gelen kısmından ilâveten (Binde 5) 
II - Gemicilik işlerinde ton üzerinden alınacak harçlar : 
1. denlilere konsolosluklarca verilecek bayrak şahadetnameleri : 
Beher rüsum tonilâtosundan (0,50 T.L.) 
(Bu hare 50 liradan az.-l 500 liradan fazla olamaz.) 
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2. Ticaret eşyası manifestolarının, tasdikinde eşyanın beher gayrisâfi tonundan (0.25 T.İV) 
(Bu hare 50 liradan az, 500 liradan çok olamaz.) 
3. Sıhhiye patentası verilmesi veya vizesi, beher rüsum tonilâtosundan (0,10 T.L.) 
(Bu hare 25 liradan az, 500 liradan fazla olamaz.) 
III - Maktu harçlar : 
1. (»emi jurnalinin tasdiki : 
a) Jurnalin tasdiki (25 T.L.) 
b) Jurnal a sayfa ilâvesi (10 T.L.) 
2. Vizeye tabi olan yabancı hava ticaret ve gezinti gemilerinin vizeleri (100 T.L.) 
3. îmza ve mühür tasdiki (50 T.L.) 
(Bulunulan yabancı memleketteki yerli makamlarla o memleketteki yabancı makam

lar tarafından verilip Türk makamlarına, veya Türk makamları tarafından verilip bu
lunulan yabancı memleketteki yerli ve yabancı makamlara ibraz edilecek olan yazılı 
kâğıt ve suretlerdeki imza ve mühürlerin veya tasdika mütaallik imza ve mühürlerin 
metne şâmil olmamak üzere tasdiki) 

4. Yabancı memlekette usulüne uygun olarak yetkili makamlar tarafından tanzim 
olunan, yazı, kâğıt ve suretlerin o memlekette yürürlükte bulunan kanunlara uygun ol
duğunun tasdiki (50 T.L) 

5. İdari hususlara ait beyanname, ilmühaber, tutanaklar ve şerhler : 
a) 'Birinci sayfa için (20 T.L,) 
b) Birinci sayftıdan sonraki her sayfa için (10 T.L.) 
0. Gerçek ve tüzel kişilerin isteği üzerine : 
a) Türk kanunlarının bir veya birkaç maddesinin aynının verilmesi (beher sayfa 

için) (20 T.L.) 
b) Bunların tercümesinin tasdiki (beher sayfa için) (30 T.L.) 
7. Terekenin mühürlenmesi (50 T.L.) 
8. Bilirkişi tâyini ve bilirkişi raporlarının tasdiki (80 T.L.) 
0. Bu tarife ile noter harçlarına ait (2) sayılı tarifede zikredilmiyen hukuk işlerine 

ait diğer yazılı kâğıtlar ve kararlar (20/F.L.) 
10. Bu tarifede sayılan yazılı kâğıt ve işlemlerin konsoloshane haricinde düzenlen

mesi ve icrasından asıl harca ilâve olarak' (50 T.L.) 

[6] SAYILI TARİFE 

Pasaport, ikamet tezkeresi, vize ve Dışişleri Bakanlığı tasdik harçları 

/ - Pasaport harçları: 
L Umuma mahsus münferit pasaportlar : 
3 ay için olanlar (55 T.L.) 
6 ay için olanlar (105 T.L.) 
1 yıl için olanlar (165 T.L.) 
1 yıldan fazla süreli olanlar için (310 T.L.) 
(Müddet uzatıldığı takdirde esas harcın yarısı alınır.) 
NOT : 1) Umuma mahsus müşterek pasaportlar ile bu pasaportların uzatılması ha

linde pasaportta kayıtlı her şahıs için bu harcın yarısı, 
2) Konsolosluklarcâ verilecek pasaportlarda da keza bu harçların yarısı alılın-. 

2. 5682 sayılı Pasaport Kanununun 23 neü maddesinin son fıkrası gereğince veri-
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len ve yalnız Türkiye'ye dönüş için muteber olan pasaportlarla aynı kanunun 18 nci 
maddesinde yazılı olan yabancılara mahsus damgalı pasaportlar (25 T.L.) 

/ / - Vize harçları: 
1. Giriş vizeleri : 
a) Tek giriş (15 T.L.) 
1>) Mütaaddit giriş (45 T.L.) 
2. Transit vizeleri : 
a) Tek transit (5 T.L.) 
b) Çift transit (10 T.L.) 
(1 ve 2 numaralı pozisyonlardaki müşterek pasaportlarda her şahıs için 1 ve 2 No. da 

gösterilen harçların yarısı alınır.) 
3. Yabancıların Türkiye'den çıkışlarında istekleri üzerine verilecek münferit pasa

portlara ait dönüş vizeleri (15 T.L.) 
III - Yabancılara verilecek ikamet tezkeresi ve Dişiden Bakanlığı tasdik hardan : 
1. İkamet tezkeresi : 
a) 6 aylık olanlar (25 T.L.) 
b) 1 yıllık olanlar (50 T.L.) 
e) .2 yıllık olanlar (75 T.L.) 
2. Dışişleri Bakanlığı tasdik harçları (25 T.L.) 

[7] SAYILI TARÎFE 

Gemi ve liman harçları 
/ - Gemi sicil işlemleri: 
1. Gemi tasdiknameleri, beher rüsum tonilâtosundan (0,10 T.L) 
(25 liradan az, 750 liradan çok olamaz.) 
2. Gemi siciline kayıtlı gemilerin ivaz karşılığında temlikinde veya muvazaa yoluyla 

yapılan tescillerin düzeltilmesinde satış veya muvazaa belgelerinde yazılı bedel üzerin
den (Binde 10) 

(Belge mevcudolması veya belgede bedeli yazılı bulunmaması veya rayiç bedelden 
düşük olması hallerinde emsal bedeli üzerinden hare alınır. Aile tesisleri, trampa, ikti
sabı zamanaşımı tescilleri de bu esasa tabidir.) 

3. Sicilde kayıtlı gemilerin, ölünceye kadar bakma akdi ile temlikinde, emsal bedeli 
üzerinden (Binde 2,5) 

4. Gemi sicilinde kayıtlı gemiler üzerine ivaz karşılığında mukavele ile intifa hakkı 
tesisinde, bedeli üzerinden (Binde 2,5) 

5. Gemi siciline kayıtlı gemiler üzerinde tesis olunacak ipoteklerden sağlanan borç 
miktarı üzerinden (Binde 0,5) 

6. Kira mukavelelerinin gemi siciline şerhinde mukavelede şart koşulan kira bedeli 
toplamı üzerinden (Binde 0,5) 

7. Hare mevzuuna giren işlemlerin terkininden (Tescilinde alınan hare miktarını 
aşamaz.) (10 T.L.) 

8. Gemi sicilinde yapılan kayıt düzeltmelerinden, belıer rüsum tonilâtosundan (0,1.0 T.L.) 
(10 liradan az, 100 liradan çok olamaz.) 
9. İstek üzerine verilen ve gemi siciline atıf yapılmış olan belge suretleri ile sicil 

kavıt suretlerinden (5 T.L.) 
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(10 T.Ii.) 
(20 T.L.) 
(40 T.L.) 
(50 T.L.) 

ito-
(0,50 T.L.) 

— 60 — 
/ / - Liman işlemleri : 
1. Denize elverişlilik belgesi : 
En az 25 lira maktu harca ilâve olunarak aşağıdaki tarifeye göre hare alımr : 
İlk 150 tonilâto için beher rüsum tonilâtosundan (50 Krş.) 
Sonra gelen 350 tonilato için beher rüsum tonilâtosundan (25 Krş.) 
Sonra gelen 2 500 tonilâto için beher rüsum tonilâtosundan (15 Krş.) 
3 000 tonilâtodan yukarı için beher rüsum tonilâtosundan (10 KVH.) 
(Hare tutarı 1 000 liradan çok olamaz.) 
2. ölçme belgesi : 
En az 50 lira maktu harca ilâve olarak aşağıdaki t arifeye göre hare alınır : 
İlk 150 tonilâto için beher rüsum tonilâtosundan (100 Krş.) 
Sonra gelen 350 tonilâto için beher rüsum tonilâtosundan (75 Krş.) 
Sonra gelen 2 500 tonilâto için beher rüsum, tonilâtosundan (50 Krş.) 
.3 000 tonilâtosundan yukarısı için beher rüsum tonilâtodan (20 Krş.) 
(Hare tutarı 2 000 liradan çok olamaz.) 
3. Yola elverişlilik belgesi : 
Aşağıdaki tarifeye göre hare alınır : 
51 — 150 rüsum tonilâtoluk gemilerden 
151 — 500 rüsum tanilâtoluk gemilerden 
501 — 3 000 rüsum tonilâtoluk gemilerden 
3 000 rüsum tonilâtodan yukarı gemilerden 
Not) : 50 rüsum tonilâtoya kadar olan gemiler hardan muaf Lir. 
4. Ulaştırma Bakanlığınca verilen bayrak şahadetnameleri, beher rüsum 

dan 
(50 liradan az, 1 500 liradan çok olamaz.) 
5. (remi jurnallarmın liman idarelerinde tasdiki (5 T.L.) 
(i. Yeterlik belgesi harçları : 
a) Uzak yol kaptanlığı ve Başmakinistliği için (30 T.L.) 
b) Yakın yol kaptanlığı ve Başmakinistleri ile Marmara ve İzmir kılavuzluğu için (25 T.L.) 
e) Uzak yol ve yakın yol güverte ve makimi zabitliği ile liman kılavuzluğu için (20 T.L.) 
d) Liman ve kıyı kaptanlığı, deniz motorculuğu, deniz buhar veya motor maki

nistliği, dalgıçlık ve amatör denizcilik için (15 T.L.) 
7. Türk denizci kütüğü kavıt suretlerinden (5 T.L.) 

[8] SAYILI TARİFE 

îmtiyazname, Ruhsatname ve Diploma harçları 
/ - İmalât ruhsatları : 
1. Müstahzar ruhsatnameleri : 
Tıbbi ve ispençiyari müstahzarların ticarete çıkarılması için Sağlık Bakanlığınca veri

lecek ruhsatnameler : 
a) Memleket, dışında imal olunup ithal edilenler (300 T.L.) 
b) Memleket içinde imal olunanlar (100 T.L.) 
e) Ruhsatname verilmeden önce yapılacak tahlillerden alınacak gider karşılığı : 
— Hariçten ithal edilenler „ (100 T.L.) 
- - Memleket içinde imal olunanlardan (50 T.L.) 
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2. İhtira beratları : 
a) İhtira beratlarının tescilinden (150 T.L.) 
b) İhtira beratlarının uzatılmasından her yıl için (10 T.L.) 
e) Munzam ihtiraların tescilinden (75 T.L.) 
d) İhtira beratlariyle munzam ihtiraların devir, intikal ve intifa haklarının tescilin

den ve menşe memleket vesikalarından (25 T.L.) 
3. Markalar : 
a) Markaların tescilinden (Bir marka i<;in) (100 T.L.). 
b) Markaların sürelerinin uzatılmasından (50 T.L.) 
c) Markaların veya intifa haklarının devir ve intikallerindeki tescillerinden ve men

şe memleket vesikalarından (25 T. L.) 
d) Markaların devletlerarası tescilinden (Devletlerarası büroya ödenecek harçlardan 

ayrı olarak) (50 T.L.) 
/ / - İhracatçı ruhsatnameleri : 
3018 numaralı Kanun mucibince verilecek ihracattı ruhsatnameleri (300 T.L.) 
Yukarıdaki miktara ilaveten : 
a) Bu ruhsatnamelerde yazılı her bir ihraç, maddesi için (30 T.L.) 
b) Bu ruhsatnamelerde yazılı her bir ihraç maddeleri grııpu için (75 T.L,) 
Ruhsatnamelerin verilmesinden sonra ruhsatnamelere yeniden ilâve olunacak her bir 

ihraç maddesi veya grupu için, (a) ve (b) fıkralarında yazılı hare alınır. 
Bu ruhsatnameler her yıl Ocak ayı içinde Ticaret Bakanlığınca vize edilir. Vize mua

melesinde ruhsatnamenin tabi olduğu hare alınır. Ocak ayından sonra vize edildiğine 
dair Ticaret Bakanlığının tasdikini haiz bulımmıyan ruhsatnameler muteber sayılmaz, 
Yıl içinde yeniden alman ruhsatnameler verildiği yıl için ayrıca vizeye tabi tutulmaz. 

III - Maden arıtma ruhsatnemelri, işletme ruhsatnameleri ve işletme imtiyazları : 
L Maden arama-ruhsatnameleri (50 T.L.) 
2. Maden işletme ruhsatnameleri (500 T.L.) 
3. Maden işletme imtiyazları ve imtiyazların temdidi (2 500 T.L.) 
Yukarda ruhsatname ve imtiyazların 'kısmen veya tamamen devir ve intikallerinde asli 

harcın yarısı alınır. 
IV - Petrol işlemleri : 
1. Sicil işlemleri : 
a) Arama ve işletme ruhsatnameleri kullanma hakkı ve belge istihsali taleplerinin 

tescilinden (50 T.L.) 
))) Arama ve işletme ruhsatnameleri, kullanma hakkı ve belgelerin tescilinden (75 T.L.) 
e) Arama ve işletme ruhsatnamelerinde ve belgelerde yapılan değişikliklerin tes

cilinden (75 T.L.) 
d) Arama ve işletme ruhsatnameleri ile belgelerin devirlerinin veya bunların sahip

lerine verdiği haklardan muayyen bir kısmında, diğer bir hükmi şahsa muvakkaten kul
lanma hakkı tanınmasının tescilinden (150 T.L.) 

c) Diğer hususların tescilinden (50 T.L.) 
2. Ruhsatlar : 
a) Müsaade vesikaları , (500 T.L.) 
b) Arama ruhsatnameleri . (600 T.L.) 
e) İşletme ruhsatnameleri (2 000 T.L.) 
d) Belgeler (600 T.L.) 
Arama ve işletme ruhsatnameleri ile belgelerin temdit veya devrinden yarı hare alınır. 
3. Tarifelerin tasdiki (50 T.L.) 
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V - Satış ruhsatnameleri : 
1. Tökel konusuna, giren maddeler, satmak istiyenlere verilecek satış ve ruhsat tez

kereleri 
(Her yıl için) 
1 ne i aımf dükkânlarda (50 T.L. 
2 nei sınıf dükkânlarda (25 T.L. 
3 ncü sınıf dükkânlarda (10 T.L. 
4 ncü sınıf dükkânlarda (5 T.L. 
beziciler (2,50 T.L. 
(Tekel İdaresi, lüzum gördüğü köylerde ve şehir haricinde, işçilerin toplu bulunduğu 

mahallerde ve panayırlarda satış yapacaklara harçsız ruhsal ve tezkere verebilir.) 
2. Tekel konusuna giren maddeleri, imal ve ithal etmek istiyenlere verilecek izin 

vesikaları (her yıl için) (100 T.L. 
Dış memleketlere ihracetmek için imalât yapanlardan İm harcı yarısı alınır. 
3. Pul ve kıymetli kâğıtlar bayilerine verilecek ruhsal nameler (her yıl için, son 

nüfus sayımına göre) : 
Nüfusu 1.0 000 den aşağı yerlerde (5 T.L. 
Nüfusu 10 000 - 50 000 olan yerlerde (10 T.L. 
Nüfusu 50 000 den yukarı olan yerlerde (20 T.L. 
4. Tıbbi eczalar ve kimyevi maddeleri toptan satan ticarethanelerden alınacak ruh

sat harçları : 
Meza ticarethancleriylo sanat ve ziraat işlerinde kullantlan zehirli ve müessir kimyevi 

maddelerin toptan satışına mahsus ticarethaneleri açmak için Sağlık Bakanlığınca verile
cek ruhsatnameler (son nüfus sayımına göre) 

Nüfusu 30 000 no kadar olan mahallerde (100 T.L. 
Nüfusu 30 000 ile 50 000 arasında olan mahallerde (200 T.L. 
Nüfusu 50 000 ile 100 000 arasında olan mahallerde (400 T.L. 
Nüfusu 100 000 ve daha yukarı olan mahallerde (600 T.L. 

VI - Meslek erbabına verilecek tezkere, vesika ve ruhsahıavu lerdoı alınacak harçlar 
1. Eczane açanlardan alınacak ruhsat harçları. 
Yeniden eczane açmak üzere verilen ruhsatnameler (son nüfus sayınıma, göre) 
Nüfusu 5000 kadar olan mahaller için (25 T.L. 
Nüfusu 5 000 ile 10 000 arasında olan mahaller için (50 T.L. 
Nüfusu 10 000 ile 20 000 arasında olan mahaller için (1.50 T.L. 
Nüfusu 20 000 ile 40 000 arasında olan mahaller için (200 T.L. 
Nüfusu 40 000 ile 75 000 arasında olan mahaller iein (350 T.L. 
Nüfusu 75 000 ile 100 000 arasında olan mahaller için (500 T.L. 
Nüfusu 100 000 ve daha yukarı olan mahaller için ^ (750 T.L. 

2. Mimarlık ve mühendislik ruhsatnameleri : 
a) Programlarının Türk Yüksek Mühendis ve Yüksek Mimar TCğitim Müesseseleri 

programlarına muadil olduğu kabul edilen bir ecnebi yüksek mühendis veya yüksek mimar 
eğitim müessesesinden diploma almış olanlara usulüne göre verilecek ruhsatnameler (150 T.L. 

b) Programlanılın Türk Teknik Okulu mühendis kısmı programlarına muadil olduğu 
kabnl olunan bir ecnebi mühendis veya mimar eğitim müessesesinden diploma almış olan
lara usulüne göre verilecek olan ruhsatnameler (75 T.L. 

3. Mütehassıs tabiplik vesikaları : 
a) Türkiye'de ihlısas yapmış olan Türk hekimlerine verilecek İhtisas vesikaları (150 T.L. 
b) Yabancı memleketlerde ihtisas yapmış olan Türk hekimlerine verilecek ihtisas ve

sikaları (150 T.L. 
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e) Yabancı memleketlerin Tıp Fakültesinden mezun Türk hekimlerine Türkiye Cum
huriyeti hudutları dâhilinde tababet icra etmek üzere verilecek,mezuniyet vesikaları (150 T.L.) 

4. Mütehassıs kimyagerlik vesikaları : 
, a) Türkiye'de ihtisas yapmış olan Türk kimyagerlerine verilacak ihtisas vesikaları (100 T.L.) 

b) Yabancı memleketlerde ihtisas yapmış olan Türk kimyagerlerine verilecek ihtisas 
vesikaları (100 T.L.) 

c) Yabancı memleketler mektep veya fakültelerinden mezun Türk kimyagerlerine 
Türkiye'de icrayı sanat etmek üzere verilecek mezuniyet vesikaları (1.00 T.L.) 

5. Dişçilere ait mezuniyet vesikaları: 
Yabancı memleketler dişçi mektep veya.fa kü hele rinden mezun olan diş tabiplerine 

Türkiye'de icrayı sanat etmek /üzere verilecek mezuniyet vesikaları - (150 T.L.) 
f>. Veterinerlere ait mezuniyet vesikaları : 
Yalbaııeı memleketler mektep veya fakültelerinden mezun olan veterinerlere Türki

ye'de icrayı sanat et'mek 'üzere verilecek mezuniyet vesikaları (50 T.L.) 
7. Ebe, hemşire, sünnetçilere verilecek ruhsatnameler : 
a) Kurs ve imtihan sonu muvaffak olan hemşire, eJbe ve sünnetçilere verilecek ruh

satnameler (20 T.L.) 
h) EcneJbi memleketlerdeki mekteplerden mezun olan Türk tebaası hemşire, ebe, 

sağlık memuru ve laiborantlara Türkiye'de icrayı sanat eetmek üzere verilecek ruhsat
nameler (2İ5 T.L.) 

•e)' Küçük sıhhat memurları mektebinden mezun olanlara verilecek şahadetnameler (215 T.L.) 
8. Gözlükçülük ruhsatnameleri : 
Hususi kanununa göre verilecek fennî gözlükçülük ruhsatnameleri' (100 T.L.) 
!). Hususi 'hastaneler açma ruhsatnameleri : 
a) Para ile hasta 'bakan hususi hastanelere verilecek açına ruhsatnameleri : 
20 yataklıya kadar olanlar (İTO T.L.) 
20 - 50 yataklıya kadanolanlar (220 T.L.) 
50 - 100 yataklıya kadar olanlar ( « T.L.) 
100 yatak veya daha yukarı olanlar (450 T.L.) 
('Son nüfus sayımına göre nüfusu 200 0(X) den aşağı bulunan mahallerde açılacak 

hastanelerden bu 'harçların dörtte biri alınır.') 
b) Radyoloji, radyo ve elektrikle teşhis ve tedavi ve diğer fizyoterapi müessese

leri açmak için verilecek ruhsatnameler ( t50 T.L.) 
1.0. LfıboratUvarlara ait ıııhsatnameler : 
Şeriri ve gıdai taharriyat ve talhliler yapılan ve misli teamüller aranılan umuma 

mahsus bakteriyoloji ve kimya lâboratu'varları açmak için verilecek ruhsatnameler (100 T.L.) 
11. Avukatlık ruhsatnameleri : 
Hususi kanunu mucibince verilecek avukatlık ruhsatnameleri Oİ50 T.L.) 
12. Ödünç para verme izin vesikaları : 
a) Ödünç para verme işleri ile raeşigul olacak özel ve tüzel kişilere verilecek i-zin 

vesikaları (Her yıl için) 0100 T.L.) 
b) Ödünç para verme işlerine tavassut edenlere verilecek izin vesikaları (Here yıl 

için) • (50 T.L.) 
c) Rehin üzerine ödünç, verme işiyle iştigal edeceklere Medeni Kanunun 87b neı 

maddesi gereğince verilecek izin vesikaları '(Her yıl için) (150 T.L.) 
18. Eski eserler ve define aratma ve sondaj ruhsatnameleri : 
Eski eser ve define arama re s'ondaj ruhsatnameleri : 
a) Eski eser arattırmaları için verilecek hafriyat ruhsatnameleri (Beher yıl için) (30 T.L.) 
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h) Lski eser araştırmaları için verilecek sondaj ruhsaııameleri ('Belıer ay için) (.15 T.L.) 
e) Define araştırmaları için verilecek ruhsatnameler (Beher iki ay için) (30 T.L.) 
14. Oümrük komisyoncularına .mahsus ruhsatnameler gümrük komisyoncularına ve

rilecek ruhsatnameler: 
Birinci sınıf •gümrüklerde çalışanlar için (500 T.L.) 
İkinci suni' gümrüklerde çalışanlar için (250 T.L.) 
15. Kara ve deniz av tezkereleri : 
Hususi kanunu gereğince verilecek ruhsat tezkereleri (Her yıl için) : 
a) Sd ürünleri müstahsılları için (1 T.L.) 
h) Kara avcılığı rulısat tezkereleri (Köylüler hariç, hor yıl için) : 
1. Avcı cemiyetlerine dahil olanlardan (10 T. L.) 
2. Avcı cemiyetlerine dâhil 'olmıyanlardan (15 T.L.) 
.16. Silâh taşıma müsaadelerine ait vesikalar resmî makamlar .tarafından hususi eş

hasa verilecek silâh taşıma müsaadesi vesikaları (Her yıl için) (20 T.L.) 
17. Sigorta ruhsatnameleri : 
a) Hususi kanunu gereğince sigorta şirketle rine verilecek sigorta ruhsatnameleri (I (KM) T.L.) 
l'b) Hususi kanunu gereğince yabancı sigorta şirketlerine verilecek zeyil ruhsatna-

m el eri («00 T.L.) 
YİT - Okul diplomaları : 
1. Ortaokullar ile bu dereceye nuıadil okullardan veya /İm derecedeki sanat veya 

meslek okul ve enstitülerinden mezun olanlara verilecek diplomalar (3! T.L.) 
2. Lise 'veya .İm dereceye muadil okullarda hu derecedeki sanat ve meslek okul ve 

enstitülerinden mezun «olacaklara verilecek diplomalar (5 T.L.) 
3. Üniversite haricinde kalan yüksek .okullardan veya aynı derecedeki sanat ve 

meslek okul ve enstitülerinden mezun olacaklara verilecek diplomalar (10 T.L.) 
(TTeı- üç numaradaki parasız yatılılar 'hariç) 

[9] SAYILI TAEÎFE 

Trafik Harçları 

/ - Kayıt ve tescil harçları : 
Araçların Karayolları Trafik Kanununa ve Tüzüğüne göre yapılacak kayıt ve tescil 

işlemlerden bir defaya mahsus olmak üzere hare alınır. 
1. Motorsuz taşıtlardan (5 Lira) 
2. Motorlu taşıtlardan : 
a) .Motosiklerlerden (T0 Lira) 
b) Diğerlerinden (20 Lira) 
(Otiomo-bil, kaptıkaçtı, minibüs, kamyonet, otobüs, kamyon, lâstik tekerlekli traktör, 

çekici araçlar ve benzerleri) 
/ / - Ehliyetname hardan : 
Karayolları Trafik' Kanunu ve Tüzüğüne göre verilecek ehliyetnamelerden 'bir defa

ya mahsus olmak üzere Iha re alınır. 
1. Amatör ehliyetnamelerinden (50 Lira) 
2. Profesyonel ehliyetnamelerden (15 Lira) 
3. Ağır vasıta ehliyetnamelerinden (25 Lira) 
4. Traktör ehliyetnamelerinden (10 Lira) 
5. r.l ıısl arara sı ehliyetna'melerden (20 Lira) 
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III - İmtihan harçları : 
Karakolları Trafik Kanunu Ye TÜtfÜğÜ hükümleri dairesinde yapılacak imtihanlar

da, her imtihana girenlerden !bir defaya -mahsus Oİmak Üzere hare alinir. 
1. iSürücü ehliyetnamesi almak istiyenlerden (10 Lira) 
2. Şoför adayı belgesi almak istiyenlerden (10 Lira) 
3. Motosiklet veya t raktör şoförü ehliyetnam esi almak istiyenlerden (19 Lira) 
4. Diğer ş'oför ehliyetnamesi almak istiyenlerden '(50 Lira) 
5. Yetkililerce tekrar ehliyetname imtihanına sevk olunması halinde: 
a) Sürücülerden (5 T.L.) 
b) Şoförlerden 
IV - Ehliyetname vizesi hardan : (10 T.L.) 
1. Sürücü ehliyetnamelerinin vizelerinde (5 T.L.) 
2. Amatör ehliyetnamelerinin vizelerinde (10 T.L.) 
3. Profesyonel ehliyetnamelerinin vizelerinde (10 T.L.) 
4. Traktör ehliyetnamelerinin vizelerinde (5 T.L.) 
V - Fennî muayene harçları: 
Karayolları Trafik Kanunu ve Tüzüğü hükümleri dairesinde araçların belli sürelerde 

yapılacak fennî muayenelerinde harc alınır. 
1. Motorsuz taşıtlardan (5 T.L.) 
2. Motorlu taşıtlardan (10 T.L.) 
VI - Ruhsat harçları: 
Karayolları Trafik Tüzüğünün : 
1. 17 nci maddesine göre verilecek ruhsatlardan (50 T.L.) 
2. 19/1 ve 19/2 nci maddesine göre verilecek ruhsatlardan (200 T.L.) 
3. 19/3 ncü maddesine göre verilecek ruhsatlardan (50 T.L.) 
4. 19/5 ve 19/7 nci maddelerine göre verilecek ruhsatlardan (50 T.L.) 
5. 31 nci maddesine göre verilecek : 
a) Motorsuz taşıt geçici ruhsatnamelerinden (5 T.L.) 
b) Motosiklet geçici ruhsatnamelerinden (10 T.L.) 
c) Diğer motorlu taşıt geçici ruhsatnamelerinden (20 T.L.) 
d) Tecrübe ruhsatnamelerinden (100 T.L.) 
6. 66 nci maddesine göre verilecek ruhsatlardan (50 T.L.) 
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GEÇlCl KOMİSYONUN KABUL ETTÎĞI TARİFELER 

[1] SAYILI TARİFE 

Yargi hardan 

A) Mahkeme harçları : 
Hukuk ve ticaret dâvalariyle, idari dâvalarda ihtilafsız yargı konularında ve icra tetkik men

cilerinde 
I - Başvurma harcı : 
Dilekçe veya tutanakla dâva açma veya dâvaya müdahale 
1. Sulh mahkemelerinde (10 T.L.) 
2. Asliye mahkemelerinde, idari yangı mercilerinde (20 T.L.) 
3. Yargıtay ve Danıştayda (30 T.L.) 
(Mahkemenin yetkisizlik veya görevsizlik kararı vermesi sebebiyle yetkili veya gö

revli mahkemeye yeniden başvurulması halinde bu hare alınmaz.) 
II - Celse harcı : 
(Taraflar veya vekilleri tarafından ertelenmelerine sebebiyet verilen celselerden) 
.1. Sulh mahkemelerinde (10 T.L.) 
2. Asliye mahkemelerinde, idari yargı mercilerinde (20 T.L.) 
III - Karar ve ilâm harcı : 
1. Nispî hare 
a) Konusu belli bir değerle ilgili bulunan dâvalarda esas hakkında karar verilmesi 

halinde hüküm altına alman anlaşmazlık konusu değer üzerinden : 
ilk 3 000 liraya kadar (3 000 dâhil) (Binde 20) 
3 000 den yukarısı için (Binde 30) 
b) Bir gayrimenkulun hissedarlar arasında satış suretiyle şuyuun izale«ine dair olan 

hükümler (gayrimenkulun satış bedeli üzerinden) (Binde 5) 
e) Gayrimenkulun hissedarlar arasında taksimine dair olan hükümler (taksim edi

len gayrimenkul değeri üzerinden) (Binde 2) 
d) Nafaka verilmesine dair hükümler (bir senelik nafaka bedeli üzerinden) (Binde 5)' 
e) Yukarıki nisbetler Yargıtayın tasdik veya işin esasını hüküm altına aldığı karar

ları için de aynen uygulanır. Nispî harçlar 15 liradan aşağı olamaz. 
2. Maktu hare : 
a) 1 nei fıkra dışında kalan dâvalarla, taraf teşkiline imkân bulunmıyan dâvalarda 

ve dâvanın reddi karariyle icra tetkik mercilerinin 1 nei fıkra dışında kalan kararlarında (15 T.L.) 
b) (a) fıkrasında yazılı dâvalarda esasa taallûk eden Yargıtay ve Danıştay karar

larında (30 T.L.) 
e) Yargıtay ve Danıştayın icranın tehiri kararlarında (15 T.L.) 
B) îcra ve iflâs harçları : 
/ - İcra harçları : 
1. icraya başvurma harcı (10 T.L.) 
2. Değeri belli olmıyan icra takiplerinde, icranın yerine getirilmesi harcı (20 T.L.) 
3. Deleri belli olan icra takiplerinde tahsil harcı, değer üzerinden 
a) ödeme veya icra emrinin tebliği üzerine hacizden evvel ödenen paralardan (Yüzde 2) 
b) Hacizden sonra ve satıştan önce ödenen paralardan (Yüzde 4) 
c) Haczedilen malların satılıp paraya çevrilmesi suretiyle tahsil olunan paralardan (Yüzde 5) 
d) Resmî ve özel müesseseler memur ve hizmetlilerinin maaş, ücret, gündelik ve sair 

hizmet gelirlerinin haczi suretiyle tahsil olunan paralardan (Yüzde 2) 
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e) öayrimenkullerin ve gemilerin tahliye ve tesliminde : 
aa) îcra emrinin tebliği üzerine tahliye olunduğu takdirde (Yüzde 1) 
bb) Tahliye ve teslim icra marifetiyle olduğu takdirde (Yüzde 2) 
4. idare harçları (10 T.L.) 
(Haczedilen gayrimenkullerin idaresi, kira mukaveleleri düzenlenmesi ve hesap tutul

ması için.) 
/ / - îflâs hardan : 
1. Maktu hare : 
İflâsın açılması veya konkordato isteği ve masaya katılma harcı (20 T.L.) 
2. JConunun değeri üzerinden hare : 
a) iflâsta, paylaşılan para üzerinden (Yüzde 5) 
b) Konkordatoda alacaklılara verilmesi kararlaştırılan para üzerinden (Yüzde 2) 
O) Ticaret sicili hardan : 
I - Kayıt ve tescil hardan : 
1. Ticari işletmenin ve unvanın tescil ve ilânında : 
a) Gerçek kişilere ait işletmelerde (50 T.L.) 
b) Şahıs şirketleri ve kooperatiflere ait işletmelerde (150 T.L.) 
c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde (300 T.L.) 
2. Temsile yetkili kılman kimselerin tescil ve ilânında : 
a) Gerçek kişilere ait işletmelerde (25 T.L.) 
b) Şahıs şirketleri ve kooperatiflere ait işletmelerde (50 T.L.) 
c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde (100 T.L.) 
3. Ticaret siciline tescil edilmiş olan vakıalardaki değişikliklerin tescilinde : 
(Muhteva ile ilgili bulunmıyan düzeltmelerden hare alınmaz.) 
a) Gerçek kişilere ait işletmelerde (25 T. L.) 
b) Şahıs şirketleri ve kooperatiflere ait işletmelerde (50 T.L.) 
c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde (125 T.L.) 
4. Kayıt silinmesinde : 
a) Gerçek kişilere ait işletmelerde (10 T.L.) 
b) Şahıs şirketleri ve kooperatiflere ait işletmelerde (20 T.L.) 
c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde (50 T.L.) 
Şubelerin her biri, (yabancı müesseselerin Türkiye'deki şubeleri dâhil) ayrıca aynı 

harca tabidir. 
II - Kayıt suretleri ve tasdikname hardan : 
1. Kayıt suretleri sayfasından 
2. Tasdiknameler 
D) Diğer yargı harçları (Müşterek kısım) : 
I - Suret hardan : 
a) ilâmın her sayfasının suretinden 
b) Mahkeme ve merci zabıtnameleri ve diğer evrakın beher sayfasının suretlerinden 
c) Avukatların tasdik ettiği vekâletname suretlerinden 
d) Sulh hâkimi tarafından tasdik edilen vekâletname suretlerinden 
Ee'sen verilmesi icabeden suretler haricolmak üzere, eeza mahkemelerinden alınacak 

suretlerden de aynı harçlar alınır. 
7/ - Muhafaza hardan : 
Adliye veznelerine tevdi olunan kıymetli eşyanın kabul ve muhafazası için, muhafaza 

olunan değer üzerinden < (Binde 5) 
a) Bir yıla kadar (Binde 2,5) 
b) Bir yılı geçen her yıl ve kesirleri için 

(5 T.L.) 
(15 T.L.) 

(3 T.L.) 
(2,5 T.L.) 
(2,5 T.L.) 
(2,5 T.L.) 
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77/ - Defter tutma hardan : 
a) Alelûmum, defter tutma ve tahrir işlerinde 15 liradan az olmamak üzere defte

re kaydolunan değer üzerinden (Binde 2) 
b) Miras işlerinde defter tutulmasında: 
aa) Mevcut ve alacak bakiyesi hâsıl olmuş ise bu bakiye üzerinden (Binde 2) 
bb) Borç bakiyesi hâsıl olmuş veya mevcut alacaklar ile borçlar bakiyesi eşit ise (15 T.L.) 
c) îflâs dairesi tarafından tutulacak defterlerden (15 T.L.) 
IV - Miras islerine ait harçlar : 
Terekenin tahrir ve tesbiti, mirasın taksimi, tasfiyesi ve idaresinde, bunların konu

sunu teşkil eden değerler üzerinden (Binde 2) 
(Miras idaresinde her sene ve kesirler için hare alınır.) 
V - Vasiyetname tanzimine ait harçlar : 
Medeni Kanunun 479 ncu maddesine göre sulh hâkimi tarafından tanzim edilen res

mî vasiyet senetleri (Binde 0,50) 

(2) SAYILI TARÎFH 

Noter harçları 

/ - Değer veya ağırlık üzerinden alınan nispî harçlar : 
1. Muayyen ıbir mablağı ihtiva eden her nevi senet, mukavelename ve kâğıtlardan 

beiher imza için (Binide 0,50) 
Değer üzerimden almam harcın miktara 5 liradan az 25 000 liradan çfo<k lOİ'amaz. 
2. Emanet harçları : 
ıSaManmaUs üzere noterlere tevdi edilen değeri belli emanetlerden (Binde 1) 
Hare miktarı 5 liradan az olamaz, (hare yıllık -olarak hesaplanır. Bir yıldan fazla 

olan Iher yıl içim ilâve olaralk yarı hare alınır. Yıl ,kesiirlerfi tam oltfilbar ıdlunur. 
3. G-ayrimenflral ve ımen'kullerin idaresi harcı (İBftnde 2) 
Hare yıllık olaralk hesaplanır, Mır yıldan faala olan her yıl için ilâve .olarak: yara 

hare alanır. Yıl kesirleri tam itilbar olunur. Gayrimenkullerin ve menlkullerim değer
leri belli değilse değerler talkdir yolu file teslbit ettirilir. 

4. Konşimento (yazılması harcı : 
Konşimentoların yazılmasında eşyanın her gayrisâfi tonundan (10 Kuş.) 

77 - Maktu harçlar : 
1. Belli meblâğı ihtiva etmiyen ve alınacak hare miktarı kanun ve tarifede ayrıca 

gösterilmemiş olan senet, mukavele ve kâğıtlardaki imzaların beherinden (5 T.L.) 
2. Her nevi tebliğ, ihbar, ihtar ve protestolardan muhataba tebliğ edilecek beher 

nüsha için (5 T.L.) 
3. Vekâletnameler : 
a) özel vekâletnamelerde beher imza için (4 T.L.) 
b) Genel vekâletnamelerde beher imza için (6 T.L.) 
4. Defter tasdiki : 
a) Açılış, ara ve kapanış tasdik ve şerhleri (Beher defter için) (5 T.L.) 
b) Açılış tasdiklerinde sayfaların mühürlenmesi : 
100 sayfaya kadar (100 sayfa dâhil) (5 T.L.) 
100 sayfadan yukarı beher 50 sayfa ve küsuratı için (5 T.L.) 
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5. Suretler vo tercümeler : 
a) İlgililere veya ibraz edenlere verilecek her türlü mukavele, senet, yazılı kâğıt ve 

kayıt suretlerinin beher sayfasından (2 T.L.) 
b) Tercüme suretleri ve yabancı dille yazılmış kâğıtların suretleri ve tercümeleri 

beher sayfasından ' < (2 T.L.) 
6. Saklanmak üzere noterlere tevdi olunan ve değeri belli olmıyan emanetlerle va

siyetnameler her yıl için (yıl kesirleri tam sayılır) (10 T.L.) 
7. Tesbit ve tutanak harçları : 
Mukavelename, senet veya yazılı kâğıtların veya bir şeyin veya bir yerin hal ve şek

linin, ilgili şahısların hüviyet ve ifadelerinin tesbiti (10 T.L.) 
8. Piyango, seçim ve toplantılarda hazır bulunmaktan alınacak harçlar : 
Davet üzerine piyango ve hususi müesseselerin kur'a seçim ve toplantılarında hazır 

bulunarak düzenlenecek tutanaklarda (100 T.L.) 
9. Düzeltme harcı : 
Evvelki işin mahiyet ve değeri değişmemek şartiyle yapılacak düzeltmelere ait be

yannamelerden her imza için (2,50 T.L.) 
10. Mukavele feshi harcı : 
Değeri belli bir borç veya bir taahhüdün ikrarını tazammun etmiyen mukavelelerin 

feshinden beher imza için (2,50 T.L.) 
11. Umumi ibra, umumi makbuz, tahkimname, ölüme bağlı tasarruf senet ve mukave

lelerin, ölünceye kadar bakma akdi, tesis, aile vakıfları, evlât edinme, karı - koca mal
larının idaresi, babalığı tanıma senetleri, miras taksim mukaveleleri, ifraz mukaveleleri ve 
bunlardan rücu ve bunların feshi ve bunların teferruatına dair senet, mukavele ve kâğıt
ların düzenlenmesinden ve noter tarafından re'sen düzenlenecek tutanaklardan (25 T.L.) 

[3] SAYILI TARİFE 

Vergi itiraz hardan 

Vergi, resim, hare ve bunlara bağlı cezalarla ilgili anlaşmazlıklardan dolayı mükellef
ler tarafından itiraz komisyonlarında, Temyiz Komisyonunda ve Danıştayda : 

7 - Başvurma harcı : 
1. Vergi itiraz komisyonlarına başvurmada (5 T.L.) 
2. Vergi Temyiz komisyonlarına başvurmada (10 T.L.) 
3. Danıştaya başvurmada (20 T.L.) 
77 - Nispî harçlar : 
1. İtiraz Komisyonu kararlarında : 
Tarhiyata karşı mükellefin itirazı üzerine İtiraz Komisyonunca verilecek kesin karar

larla, temyiz edilmiyerek kesinleşmiş olanlarından karar altına alman vergi, resim, hare ve 
ceza miktarlariyle ilgili anlaşmazlık k( nusu değer üzerinden, 

10 liradan az olmamak üzere (Binde 2) 
2. Temyiz Komisyonu kararlarında : 
İtiraz Komisyonu kararlarının temyizen incelenmesi neticesinde Temyiz Komisyonun

ca verilip kesinleşmiş kararlarla Temyiz Komisyonu Genel Kurulunca verilecek kararlar
dan karar altına alman vergi, resim, hare ve ceza miktarlariyle ilgili anlaşmazlık değeri 
üzerinden, 
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15 liradan az olmamak üzere (Binde 3) 
3. Danıştay kararlarında : 
Karar altına alman vergi, resim, hare ve ceza miktarlariyle ilgili anlaşmazlık konusu 

değer üzerinden, 
20 liradan az olmamak üzere (Binde 4) 
(Bu miktardan evvelce ödenen nispî hare mahsubedilir.) 
III - Maktu hare : 
Anlaşmazlık konusu değeri bulunmıyan tarhiyatta yukardaki pozisyonlarda gösterilen, 
1. itiraz Komisyonu kararlarında (10 T.L.) 
2. Temyiz Komisyonu kararlarında (15 T.L.) 
3. Danıştay kararlarında (20 T.L.) 
4. Temyiz Komisyonu ve Danıştayın tehiri icra kararlarında (25 T.L.) 

[4] SAYILI TARİFE 

Tapu ve kadastro işlemlerinden alınacak harçlar 

I - Tapu işlemleri : 
1. Kayıt harcı kalmış olan gayrimenkullerin tescilinden takdir olunan değer üze

rinden (Binde 5) 
2. Deniz, göl ve nehir kıyılarında izinsiz doldurma suretiyle iktisabedilen yerlerin 

tescilinde takdir edilecek değer üzerinden (Binde 5) 
3. Gayrimenkullerin ve mülkiyetten gayrı aynî 'hakların1, kanuni ve mensup mirasc> 

lara intikalinde, bağışlamadan rücularda ve vasiyetlerin infazında veya piyango ve ik
ramiye suretiyle iktisabında kayıtlı değer üzerinden (Binde 2) 

4. .Gayrimenkullerin bağışlanmasunda kayıtlı değer üzerinden (Binde 20) 
5. Dalyan ve voli mahallerinin tescil, intikal, hibe, vasiyet, temlik ve sair tasarrufi 

muamelelerde takdir olunacak kıymet veya bildirilen bedelden yüksek olanı üzerinden (Binde 30) 
6. ifraz veya 'taksim veya birleştirme işlemlerinde kayıtlı değerler üzerinden (Binde 1) 
7. ipotek telsisinde : 
a) ipotekle sağlanan borç miktarı üzerinden (Binde 2) 
b) ipoteğe dâhil gayrimenkullerden birisinin çıkarılarak başkasının ithaılinde veya 

teminat ilâvesinde borç, miktarı üzerimden (Binde 2) 
c) Mevcut ipotek derecelerinin sonradan istenilen değişikliklerinde .borç miktarı üze

rinden (Binde 1) 
8. Muvakkat tesciller : 
Medeni Kanunun 921 nci maddesi gereğince yapılacak tesçiHerde kayıtlı değer üze

rinden (Binde 1) 
9. Mal birliği ve mal ortaklığının, mukaveleden mütevellit şüf'a,, iştira ve vefa 

haklarının, aile yurtlarının mutlak veya nakil ile mükellef mirasçı nasbinin sicile şer
hinden kayıtlı değer üzermden (Binde 3) 

10. Âdi veya hasılat kira 'mukavelelerinin tapu siciline şerhinde mukavele müd
detine göre hesaplanacak kira toplamı ve mukavele mevcut değilse veya mukavelede 
müddet belirtilmemişse bir yıllık kira bedeli üzerinden (Binde 3) 

11. Teferruatın tapu 'siciline kaydında beyan olunan değeri üzerinden (Binde 2) 
12. Satış vaadi sözleşmeleriyle, irtifak hakkı tesisi vaadi sözleşmelerinin tapu si-

(ciline şerhinde, (sözleşmede yazılı bedel ile kayıtlı değerin yüksek olanından, bedelsiz 
»olanlarından kayıtlı değerden (Binde 3) 
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13. Her nevi kayıt tashihinde, kayıtlı değer üzerinden (Binde 1) 
14. Tapu harcı ve Emlâk Alım Vergisi mevzuuna giren işlemlerle ilgili tescil ve 

şerhlerin terkininden (10 Lira) 
15. Yapı kooperatiflerinin ortaklarına dağıtacağı gayrimenkullerin ortaklar adına 

tescilinde kayıtlı değer üzerinden ('Binde 1) 
16. Gayrimenkullere ait haritaların kopyalarının verilmesinde her parsele ait kop

ya için (10 Lira) 
17. ilgililerin isteği üzerine gayrimenkullere ait verilecek kayıt örneklerinin her 

birisiyle çıkarılacak belge örneklerinin beher sayfasından (2,5 lira) 
II - Kadastro işlemleri : 
Kadastro neticesinde tescil 'edilen bâzı gayrimenkullerde kayıtlı değer üzerinden : 
a) Tapuda murisi veya kendisi adına kayıtlı olup da beyanname verenlere ait gay-

ırimenkullerin kadastrolanmasında (Binde 3; 
b) Tapuda marisi veya kendisi adına kayıtlı olup da beyanname vermiy emlere ait 

»gayrimenkul'lerin kadastrolanmasında (Binde 5) 
c) Aslen senetsiz gayrimenkullerin zilyedi adına kadastrolanmasında beyanname 

verenlerden (Binde 4) 
d) Aslen senetsiz .gayrimenkullerin zilyedi adına kadastrolanmasında beyanname 

ve rilmiy enlerden (Binde 6) 
(Yukardaki fıkralar gereğince ödenecek hare miktarı her parsel için 10 liradan aşa

ğı olamaz.) 
e) Tapulama Kanununa 'göre tapulaması yapılan gayrimenkullerden tapu kaydiyle 

analiik olan kimse veya mirasçıları namına yapılan tescillerde beher dönüm ve kü
surundan (1,5 Lira) 

Bunun haricinde kalan tescillerde beher dönüm ve küsurundan (3 Lira) 
Tapu ve kadastro işlemlerinde nispî harclarıoı en az miktarı 10 liradır. 

[5] SAYILI TARİFE 

Millet Meclisi metninin 5 sayılı tarifesi aynen kabul edilmiştir. 

[6] SAYILI TARİFE 

Pasaport, ikâmet tezkeresi, vize ve Dışişleri Bakanlığı tasdik hardan 
I - Pasaport hardan : 
1. Umuma mahsus münferit pasaportlar : 
3 ay için olanlar (55 T.L.) 
6 ay için olanlar (105 T.L.) 
1 yıl için olanlar (165 T.L.) 
1 yıldan fazla süreli olanlar için (310 T.L.) 
(Müddet uzatıldığı takdirde esas harem yarısı alınır.) 
Umuma mahsus müşterek pasaportlar ile bu pasaportların uzatılması halinde pasa

portta kayıtlı her şahıs için bu harcın yarısı, 
Konsolosluklarca verilecek pasaportlarda da keza bu harçların yarısı alınır. 
2. 5682 sayılı Pasaport Kanununun 23 ncü maddesinin son fıkrası gereğince veri

len ve yalnız Türkiye'ye dönüş için muteber olan pasaportlarla aynı kanunun 18 nei 
maddesinde yazılı olan yabancılara mahsus damgalı pasaportlar (25 T.L.) 
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II - Vize harçları: 
1. Giriş vizeleri : 
a) Tek giriş (15 T.L.) 
b) Mütaaddit giriş (45 T.L.) 
2. Transit vizeleri : 
a) Tek transit (5 T.L.) 
b) Çift transit (10 T.L.) 
(1 ve 2 numaralı pozisyonlardaki müşterek pasaportlarda her şahıs için 1 ve 2 No. 

da gösterilen harçların yarısı alınır.) 
3. Yabancıların Türkiye'den çıkışlarında istekleri üzerine verilecek münferit pasa

portlara ait dönüş vizeleri (15 T.L.) 
III - Yabancılara verilecek ikamet tezkeresi ve Dışişleri Bakanlığı tasdik harçları: 
1. ikamet tezkeresi : 
a) 6 aylık olanlar (25 T.L.) 
b) 1 yıllık olanlar (50 T.L.) 
c) 2 yıllık olanlar (75 T.L.) 
2. Dışişleri Bakanlığı tasdik harçları (25 T.L.) 

[7] SAYILI TARİFE 

Gemi ve liman harçları 
/ - Gemi sicil işlemleri : 
1. Gemi tasdiknameleri, beher rüsum tonilâtosundan (0,10 T.L.) 

(25 liradan az, 750 liradan çok olamaz.) 
2. Gemi siciline kayıtlı gemilerin ivaz karşılığında temlikinde veya muvazaa yoluyla 

yapılan tescillerin düzeltilmesinde satış veya muvazaa belgelerinde yazılı bedel üzerin
den (Binde 10) 

(Belge mevcudolması veya belgede bedeli yazılı bulunmaması veya rayiç bedelden 
düşük olması hallerinde emsal bedeli üzerinden hare alınır. Aile tesisleri, trampa, 
iktisabi zaman aşımı tescilleri de bu esasa tabidir.) 

3. Sicilde kayıtlı gemilerin, ölünceye kadar bakma akdi ile temlikinde, emsal be
deli üzerinden (Binde 2,5) 

4. Gemi sicilinde kayıtlı gemiler üzerine ivaz 'karşılığında mukavele ile intifa hakkı 
tesisinde, bedeli üzerinden (Binde 2,5) 

5. Gemi siciline kayıtlı gemiler üzerinde tesis olunacak ipoteklerden sağlanan borç 
miktarı üzerinden (Binde 0,5) 

6. Kira mukavelelerinin gemi siciline şerhinde mukavelede şart koşulan kira bedeli 
toplamı üzerinden (Binde 0,5) 

7. Hare mevzuuna giren işlemlerin terkininden (Tescilinde alman hare miktarını 
aşamaz.) (10 - T.L.) 

8. Gemi sicilinde yapılan kayıt düzeltmelerinden, beher rüsum tonilâosundan (0,10 T.L.) 
(10 liradan az, 100 liradan çok olamaz.) 

9. istek üzerine verilen ve gemi siciline atıf yapılmış olan belge suretleri ile sicil 
kayıt suretlerinden (5 T.L.) 
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/ / - Liman işlemleri : 
t. Denize elverişlilik belgesi : 
En az 25 lira maktu harca ilâve olunarak aşağıdaki tarifeye göre hare alınır : 
İlk 150 tonilâto için beher rüsum tonilâto-undan 
Sonra gelen 350 tonilâto için beher rüsum tonilâtosundan 
Sonra gelen 2 500 tonilâto için beher rüsum tonilâtosundan 
3 000 Tonilâtodan yukarı için beher rüsum toni'-":tosundan 
(Harç tutarı 1 000 liradan çok olamaz.) 
2. Ölçme belgesi : 
En az 50 lira maktu harca ilâve olarak '.aşağıdaki tarifeye göre hare alınır : 
İlk 150 tonilâto için beher rüsum tonilâtosundan 
Sonra gelen 350 tonilâto için beher rüsum 'tonilâtosundan 
Sonra gelen 2 50Ö tonilâto için beher rüsum tonilâtosundan 
3 000 tonilâtosundan yukarısı için Ibeher rüsum tonilâtodan 
(Harç tutarı 2 000 liradan çok olamaz.) 
3. Yola elverişlilik belgesi : 
Aşağıdaki tarifeye göre hare alınır : 

'51 — • 150 rüsum tonilâtoluk gemilerden 
151. — 500 rüsum tonilâtoluk gemilerden 
501 —• 3 000 rüsum tonilâtoluk gemilerden 

3 000 — rüsum tonilâtodan yukarı gemilerden 
50 —• rüsum tonilâtoya kadar olan gemiler harçtan muaftır. 

4. Ulaştırma Bakanlığınca verilen bayrak şahadetnameleri, beher rüsum tonilâto
dan 

(50 liradan az, i 500 liradan çok olamaz.) 
5. C4emi jurnallarınm liman idarelerinde tasdiki 
6. Yeterlik belgesi harçları : 
a) Uzak yol kaptanlığı ve başmakinistliği için 
b) Yakın yol kaptanlığı ve başmakinistleri ile Marmara ve İzmir kılavuzluğu için 
c) Uzak yol ve yakın yol güverte ve makina zabitliği ile liman kılavuzluğu için 
d) Liman ve kıyı kaptanlığı, deniz motorculuğu, deniz buhar veya motor makinist

liği, dalgıçlık ve amatör denizcilik için 
7. Türk denizci kütüğü kayıt suretlerinden 

(50 Krş.) 
(25 Krş.) 
(15 Krş.) 
(10 Krş.) 

(100 .Krş.) 
(75 Krş.) 
(50 Krş.) 
20 Krş.) 

(10 T.L.) 
('20 T.L.) 
(40 T.L.) 
(50 T.L.) 

(0,50 T.L.) 

(5 T.L.) 

(30 T.L.) 
(25 T.L.) 
(20 T.L.) 

(15 T.L.) 
(5 T.L.) 

[8] SAYILI TARÎFE 

İmtiyazname, ruhsatname ve diploma harçları 

/ - İmalât ruhsatları : 
1. Müstahzar ruhsatnameleri : 
Tıbbi ve ispençiyari müstahzarların ticarete çıkarılması için Sağlık Bakanlığınca ve

rilecek ruhsatnameler : 
a) Memleket dışında imal olunup ithal edilenler (500 T.L.) 
b) Memleekt içinde imal olunanlar (200 T.L.) 
c) Ruhsatname verilmeden önce yapılacak tahlillerden alınacak gider karşılığı : 
— Hariçten ithal edilenler (200 T.L.) 
—- Memleket içinde imal olunanlardan (100 T.L.) 
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2. ihtira beratları : 
a) ihtira beratlarının tescilinden (150 T.L.) 
b) ihtira beratlarının uzatılmasından her yıl için (25 T.L.) 
e) Munzam ihtiraların tescilinden (75 T.L.) 
d) İhtira beratlariyle munzam ihtiraların devir, intikal ve intifa haklarının tesci

linden ve menşe memleket vesikalarından (50 T.L.) 
3. Markalar : 
a) Markaların tescilinden (Bir marka için) (100 T.L.) 
b) Markaların sürelerinin uzatılmasından ' (50 T.L.) 
c) Markaların veya intifa haklarının devir ve intikali erindeki tescillerinden ve men

şe memleket vesikalarından (50 T.L.) 
d) Markaların devletlerarası tescilinden (Devletlerarası büroya ödenecek harçlar

dan ayrı olarak) (50 T.L.) 
II - İhracatçı ruhsatnameleri : 
3018 numaralı Kanun mucibince verilecek ihracatçı ruhsatnameleri (500 T.L.) 
Yukardaki miktara ilâveten : 
a) Bu ruhsatnamelerde yazılı her- bir' ihraç maddesi için (50 T.L.) 
b) Bu ruhsatnamelerde yazılı her bir ihraç maddeleri grupu için (100 T.L.) 
Ruhsatnamelerin verilmesinden sonra ruhsatnamelere yeniden ilâve olunacak her bir 

ihraç maddesi veya grupu için, (a) ve (b) fıkralarında yazılı hare alınır. 
Bu ruhsatnameler her yıl Ocak ayı içinde Ticaret Bakanlığınca vize edilir. Vize 

muamelesinde ruhsatnamenin tabi okkığu hare alınır. Ocak ayından sonra vize edildiğine 
dair Ticaret Bakanlığının tasdikini haiz bulunmıyan ruhsatnameler muteber sayılmaz. 
Yıl içinde yeniden alman ruhsatnameler verildiği yıl için ayrıca vizeye tabi tutulmaz 

III - Maden arama ruhsatnameleri, işletme ruhsatnameleri ve isletme imtiyazları : . 
1. Maden arama ruhsatnameleri (150 T.L.) 
2. Maden işletme ruhsatnameleri (500 T.L.) 
3. Maden işletme imtiyazları ve imtiyazların temdidi (2 500 T.L.) 
Yukarda ruhsatname ve imtiyazların kısmen veya tamamen devir ve intikallerinde 

asli harcın yarısı 'alınır. 
IV - Petrol işlemleri : 
1. Sicil işlemleri : 
a) Arama ve işletme ruhsatnameleri, kullanma hakkı ve belge istihsali taleplerinin 

tescilinden (250 T.L.) 
b) Arama ve işletme ruhsatnameleri, kullanma hakkı ve belgelerin tescilinden (300 T.L.) 
c) Arama ve işletme ruhsatnamelerinde ve belgelerde yapılan değişikliklerin tesci

linden (150 T.L.) 
d) Arama ve işletme ruhsatnameleri ile belgelerin devirlerinin veya bunların sa

hiplerine verdiği haklardan muayyen bir kısmında, diğer bir hükmi şahsa muvakkaten 
kullanma hakkı tanınmasının tescilinden (250 T.L.) 

e) Diğer hususların tescilinden (100 T.L.) 
2. Ruhsatlar : 
a) Müsaade vesikaları (500 T.L.) 
b) Arama ruhsatnameleri (600 T.L.) 
c) işletme ruhsatnameleri (5 000 T.L.) 
d) Belgeler (600 T.L.) 
Arama ve işletme ruhsatnameleri ile belgelerin temdit veya devrinden yarı harç alınır. 
3. Tarifelerin tasdiki (100 T.L.) 
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V - Sah§ ruhsatnameleri : 
1. Tekel konusuna giren maddeleri satmak, istiyenlere verilecek satış ve ruhsa t tez

kereler i 
(Her yıl için) 
1 nci sınıf dükkânlarda (150 
2 nci sınıf dükkânlarda (100 
3 ncü sınıf dükkânlarda (50 
4 ncü sınıf dükkânlarda (25 
Geziciler (10 
Tekel İdaresi, lüzum gördüğü köylerde ve şehir haricinde işçilerin toplu bulunduğu 

mahallerde ve panayırlarda satış yapacaklara harçsız ruhsat ve tezkere verebilir.) 
2. Tekel konusuna giren maddeleri, imal ve ithal etmek istiyenlere verilecek izin 

vesikaları (her yıl için) (200 
Dış memleketlere ihraç etmek için imalât yapanlardan bu harcın yarısı alınır. 
3. Pul ve kıymetli kâğıtlar bayilerine verilecek ruhsatnameler (her yıl için, son nü

fus sayımına göre) : 
Nüfusu 10 000 den aşağı yerlerde (10 
Nüfusu 10 000 - 50 000 den yukarı olan yerlerde (25 
Nüfusu 50 000 den yukarı olan yerlerde (50 
4. Tıbbi eczalar ve kimyevi maddeleri toptan satan ticarethanelerden alınacak ruhsat 

harçları : 
Ecza ticarethane! eriyle sanat ve ziraat işlerinde kullanılan zehirli ve müessir kimye

vi maddelerin toptan satışına mahsus ticarethaneleri açmak için Sağlık Bakanlığınca ve
rilecek ruhsatnameler (Son nüfus sayımına göre.) 

Nüfusu 30 000 e kadar olan mahallerde 
Nüfusu 30 000 ile 50 000 arasında olan mahallerde 
Nüfusu 50 000 ile 100 000 arasında olan mahallerde 
Nüfusu 100 000 ve daha yukarı olan mahallerde 
VI - Meslek erbabına verilecek tezkere, vesika ve ruhsatnamelerden alınacak harçlar : 
1. Eczane açanlardan alınacak ruhsat harçları. 
Yeniden eczane açmak üzere verilen ruhsatnameler (Son nüfus sayımına göre) 
Nüfusu 5 000 e kadar olan mahaller için (50 
Nüfusu 5 000 ile 10 000 arasında olan mahaller için (100 
Nüfusu 10 000 ile 20 000 arasında olan mahaller için (300 
Nüfusu 20 000 ile "40 000 arasında olan mahaller için (400 
Nüfusu 40 000 ile 75 000 arasında olan mahaller için (700 
Nüfusu 75 000 ile 100 000 arasında olan mahaller için (1 000 
Nüfusu 100 000 ve daha yukarı olan mahaller için (1 500 
2. Mimarlık ve mühendislik ruhsatnameleri : 
a) Propagandalarının Türk Yüksek Mühendis ve Yüksek Mimar Eğitim Müesseseleri 

programlarına muadil olduğu kabul edilen bir ecnebi yüksek mühendis veya yüksek 
mimar eğitim müessesesinden diploma almış olanlara usulüne göre verilecek ruhsatna
meler (150 

b) Programlarının Türk Teknik Okulu mühendis kısmı programlarına muadil olduğu 
kabul olunan bir ecnebi mühendis veya mimar eğitim müessesesinden diploma almış olan
lara usulüne göre verilecek olan ruhsatnameler (100 

3. Mütehassıs tabiplik vesikaları : 
a) Türkiye'de ihtisas yapmış olan Türk hekimlerine verilecek ihtisas vesikaları (150 

T.L.) 
T.L.) 
T.L.) 
T.L.) 
T.L.) 

T.L.) 

T.L.) 
T.L.) 
T.L.) 

(200 T.L.) 
(44 T.L). 

(600 T.L.) 
(1000 T.L.) 

T.L.) 
T.L.) 
T.L.) 
T.L.) 
T.L.) 
T.L.) 
T.L.) 

T.L.) 

T.L.) 

T.L.) 
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b) Yabancı memleketlerde ihtisas yapmış olan Türk hekimlerine verilecek ihtisas ve

sikaları (150 T.L. 
c) Yabancı memleketlerin Tıp Fakültesinden mezun Türk hekimlerine Türkiye Cum

huriyeti hudutları dâhilinde tababet icra etmek üzere verilecek mezuniyet vesikaları (150 T.L. 
4. Mütehassıs kimyagerlik vesikaları : 
a) Türkiye'de ihtisas yapmış olan Türk kimyagerlerine verilecek ihtisas vesikaları (150 T.L. 
b) Yabancı memleketlerde ihtisas yapmış olan Türk kimyagerlerine verilecek ihtisas 

vesikaları (150 T.L. 
c) Yabancı memleketler mektep veya fakültelerinden mezun Türk kimyagerlerine 

Türkiye'de icrayı sanat etmek üzere verilecek mezuniyet vesikaları (150 T.L. 
5. Dişçilere ait mezuniyet vesikaları : 
Yabancı memleketler dişçi mektep veya fakültelerinden mezun olan diş tabiplerine 

Türkiye'de icrayı sanat etmek üzere verilecek mezuniyet vesikaları (150 T.L. 
G. Veterinerlere ait mezuniyet vesikaları : 
Yabancı memleketler mektep veya fakültelerinden mezun olan veterinerlere Türki

ye'de icrayı sanat etmek üzere verilecek mezuniyet vesikaları (50 T.L. 
7. Ebe, hemşire, sünnetçilere verilecek ruhsatnameler : 
a) Kurs ve imtihan sonu muvaffak olan hemşire, ebe ve sünnetçilere verilecek ruh

satnameler (25 T.L. 
b) Ecnebi memleketlerdeki mekteplerden mezun olan Türk tebaası hemşire, ebe. 

sağlık memuru ve lfıborant!ara Türkiye'de icrayı sanat etmek üzere verilecek, ruhsatna
meler (25 T.L. 

e) Küçük sıhhat memurları mektebinden mezun olanlara verilecek şahadetnameler (25 T.L. 
8. Gözlükçülük ruhsatnameleri : 
Hususi kanununa göre verilecek fennî gözlükçülük ruhsatnameleri (150 T.L. 
9. Hususi hastaneler açına ruhsatnameleri : 
a) Para ile hasta bakan hususi hastanelere verilecek açma ruhsatnameleri : 
20 yataklıya kadar olanlar (250 T.L. 
20 - 50 yataklıya kadar olanlar (500 T.L. 
50 - 100 yataklıya kadar olanlar (750 T.L. 
100 yatak veya daha yukarı olanlar (1 000 T.L. 
(Son nüfus sayınıma göre nüfusu 200 000 den aşağı bulunan mahallerde açılacak 

hastanelerden bu harçların dörtte biri alınır.) 
b) Radyoloji, radyo ve elektrikle teşhis ve tedavi ve diğer fizyoterapi müesseseleri 

açmak için verilecek ruhsatnameler (250 T.L. 
10. Lâboratu varlara, ait ruhsatnameler : 
Şeriri ve gadai taharriyat ve tahliller yapılan ve misli teamüller aranılan umuma 

mahsus bakteriyoloji ve kimya lâboratuvarları açmak için verilecek ruhsatnameler (100 T.L. 
11. Avukatlık ruhsatnameleri : 
Hususi kanunu mucibince verilecek avukatlık ruhsatnameleri (150 T.L 
12. Ödünç, para verme izin vesikaları : 
a) Ödünç para verme işleri ile meşgul olacak özel ve tüzel kişilere verilecek izin 

vesikaları (Her yıl için) (100 T.L. 
b) Ödünç para verme işlerine tavassut edenlere verilecek izin vesikaları (Her yıl 

için) * (50 T.L. 
c) Behin üzerine ödünç verme işiyle iştigal edeceklere Medeni Kanunun 876 ncı 

maddesi gereğince verilecek izin vesikaları (Her yıl için) (150 T.L 
1o. Lski eserler ve define arama ve sondaj ruhsatnameleri : 
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Eski eser ve define arama ve rondaj ruhsatnamelerinden : 
a) Eski eser araştırmaları için verilecek hafriyat ruhsatnameleri (Beher yıl için) (30 T.L.) 
b) Eski eser araştırmaları için verilecek sondaj ruhsatnameleri (Beher yıl için) (15 T.L.) 
c) Define araştırmaları için verilecek ruhsatnameler (Beher iki ay için) (30 T.L.) 
14. Gümrük komisyoncularına mahsus ruhsatnameler gümrük komisyoncularına ve

rilecek ruhsatnameler : 
Birinci sınıf gümrüklerde çalışanlar için (500 T.L.) 
İkinci sınıf gümrüklerde çalışanlar için (250 T.L.) 
15. Kara ve deniz av tezkereleri : 
Hususi kanunu gereğince verilecek ruhsat tezkereleri (Her yıl için) : 
a) Su ürünleri müstahsılları için (1 T.L.) 
a) Kara avcılığı ruhsat tezkereleri (Köylüler hariç, her yıl için) : 
1. Avcı cemiyetine dâhil olanlardan (10 T.L.) 
2. Avcı cemiyetlerine dâhil olmıyanlardan (15 T.L.) 
16. Silâh taşıma müsaadelerine ait vesikalar resmî makamlar tarafından hususi eş

hasa verilecek silâh taşıma müsaadesi vesikaları (Her yıl için) (50 T.L.) 
17. Sigorta ruhsatnameleri 
a) Hususi kanunu gereğince sigorta şirketlerine verilecek sigorta ruhsatnameleri (2 000 T.L.) 
b) Hususi kanunu gereğince yabancı sigorta şirketlerine verilecek zeyil ruhsatna

meleri (1 000 T.L.) 
VII - Okul diplomaları : 
1. Ortaokullar ile bu dereceye muadil okullarda veya bu derecedeki sanat veya meslek 

okul ve enstitülerinden mezun olanlara verilecek diplomalar (3 T.L.) 
2. Lise veya bu dereceye muadil okullarda bu derecedeki sanat ve meslek okul ve ens

titülerinden mezun olacaklara verilecek diplomalar (5 T.L.) 
3. Üniversite haricinde kalan yüksele okullardan veya aynı derecedeki sanat ve mes

lek okul ve enstitülerinden mezun olacaklara verilecek diplomalar (10 T.L.) 
(Her üç numaradaki parasız yatılılar hariç) 

[9] SAYILI TARÎFE 

Trafik harçları 

/ - Kayıt ve tescil harçları : 
Araçların Karayolları Trafik Kanununa ve Tüzüğüne göre yapılacak kayıt ve tescil 

işlemlerinden bir defaya mahsus olmak üzere hare alınır. 
1. Motorsuz taşıtlardan (5 T.L.) 
2. Motorlu taşıtlardan : 
a) Motosikletlerden (10 T.L.) 
b) Diğerlerinden (20 T.L.) 
(Otomobil, kaptıkaçtı, minibüs kamyonet, otobüs, kamyon, lâstik tekerlekli traktör, 

çekici araçlar ve benzerleri) 
İT - Ehliyetname harçları : 
Karayolları Trafik Kanunu ve Tüzüğüne göre verilecek ehliyetnamelerden bir defaya 

mahsus olmak üzere hare alınır. 
1. Amatör ehliyetnamelerinden (50 T.L.) 
2. Profesyonel ehliyetnamelerden (15 T.L.) 
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3. Ağır vasıta ehliyetnamelerinden 
4. Traktör ehliyetnamelerinden 
5. Uluslararası ehliyetnamelerden 
277 - İmtihan hardan : 
Karayolları Trafik Kanunu ve Tüzüğü hükümleri dairesinde yapılacak imtihanlarda, 

her imtihana girenlerden bir defaya mahsus olmak üzere hare alınır. 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
a) 
b) 

Sürücü ehliyetnamesi almak istiyenlerden 
Şoför adayı belgesi almak istiyenlerden 
Motosiklet veya traktör şoförü ehliyetnamesi almak istiyenlerden 
Diğer şoför ehliyetnamesi almak istiyenlerden 
Yetkililerce tekrar ehliyetname imtihanına sevk olunması halinde 
Sürücülerden 
Şoförlerden 

IV - Ehliyetname vizesi harçları : 
1. Sürücü ehliyetnamelerinin vizelerinde 
2. Amatör ehliyetnamelerinin vizelerinde 
3. Profesyonel ehliyetnamelerinin vizelerinde 
4. Traktör ehliyetnamelerinin vizelerinde 
V - Fennî muayene harçları : 
Karayolları Trafik Kanunu ve Tüzüğü hükümleri dairesinde araçların belli sürelerde 

yapılacak fennî muayenelerinde hare alınır. 
1. Motorsuz taşıtlardan 
2. Motorlu taşıtlardan 
VI - Ruhsat harçları : 
Karayolları Trafik Tüzüğünün : 
1. 17 nci maddesine göre verilecek ruhsatlardan 
2. 19/1 ve 19/2 nci maddesine göre verilecek ruhsatlardan 
3. 19/3 ncü maddesine göre verilecek ruhsatlardan 
4. 19/5 ve 19/7 nci maddelerine göre verilecek ruhsatlardan 
5. 31 nci maddesine göre verilecek : 
a) Motorsuz taşıt geçici ruhsatnamelerinden 
b) Motosiklet geçici ruhsatnamelerinden 
c) Diğer motorlu taşıt geçici ruhsatnameleriri den 
d) Tecrübe ruhsatnamelerinden 
6. 66 nci maddesine göre verilecek ruhsatlardan 

(25 T.L.) 
(10 T.L.) 
(20 T.L.) 

(10 T.L.) 
(10 T.L.) 
(15 T.L.) 
(50 T.L.) 

( 5 T.L.) 
(10 T.L.) 

( 5 T.L.) 
(10 T.L.) 
(10 T.L.) 
( 5 T.L.) 

( 5 T.L.) 
(10 T.L.) 

(50 T.L.) 
(200 T.L.) 

(50 T.L.) 
(50 T.L.) 

( 5 T.L.) 
(10 T.L.) 
(20 T.L.) 

(100 T.L.) 
(50 T.L.) 

• ı ^mm 
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