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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

18 Aralık 1981 Cuma 

9/14 Esas Numaırah Soruşturana Komisyonu filıe 
9/15 Esas Numaralı Soraşltıırma Komisyonuna 

yeniden süre verilmesinle dair komisyon başkanlıkları 
t'ez!kereleri'(3/'13H)(3/ll3'2); 

Kabul edildi. 
Askerî Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri 

(1/245) (S. Sayısı : 307) ve 
Bazı Kamu Görevlilerine 'Nakdî Tazminat Veril

mesi ve Aylık Bağlanması Hakkında (1/244) (S. Sa
yısı : 308) kanun tasarıları, 

Kabul olundu. 
8 Mart 1950 Tarihli, 5590 Sayılı Kanunun Adı ile 

Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Ek 

ve Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasa
rısının (1/195, 1/196) (S. Sayısı : 306), 6 ve 14 ncd 
maiddeleri Komisyona geri verilerek 24 n'c'ü maddesine 
'kadar diğer maddeleri kabul edildi. 

Gelecek toplantının yapılacağı gün ve saatin son
radan tespit edileceği belirtilerek birleşime saat 19.02' 
de son verildi. 

Necdet ÜRUĞ 
Orgeneral 
Milli Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri 

• > • • « 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 10.20 

BAŞKAN : Orgeneral Kenan EVREN (Devlet Babanı, Genelkurmay ve ÜVfilM Güvenlik Konseyi Başkanı) 
ÜYELER : Orgeneral Nurettin ERSİN (K. K. K. ve MMîî Güvenlik Konsey» Üyesi) 

Orgeneral Talhsin SAlHtNKAYA (Hv* K. K. ve MEHÎ Güvenlik Konseyi Üyesi) 
Orantiral Nejat TÜMER (Dz. K. K. ve MBH Güvenlik Konseyi Üyesi) 
Orgeneral Sedat CELASUN (J. Gn. K. ve Millî Güvendik Konsey i Üyesi) 

BAŞKAN — Millî Güvenlik Konseyinin 87 nci 
Birleşimini açıyorum. 

Gündemimize göre, kanun tasarısı ve tekliflerinin, 
görüşmesine başlıyoruz. 

II. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 

1. — 8 Mart 1950 Tarihli, 5590 Sayılı Kanunun 
Adı ile Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanu
na Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun 
Tasarısı ve ihtisas Komisyonu Raporu. (1/195, 1/196) 
(S. Sayısı : 306 ve 306'ya 1 nci ek) (1) 

BAŞKAN — Gündemimizin birinci sırasında, 
8 Mart 1950 tarihli 5590 sayılı Kanunun Adı ile Ba-

(1) 306 S. Sayılı basmayan 18.12.1981 tarihli 86 
nci Birleşim tutanağına; 

306Tya 1 nci ek S. Sayılı basmayazı bu birleşim tu
tanağına eklidir. 

zı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Ek ve 
Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 
bildiğiniz gibi, geçen birleşimde görüşülmüş; tasarının 
6 nci ve 14 neti maddeleri yeniden düzenlenmek üze
re Komisyona iade edilmiş ve 24 ncü maddesine ka-
darki diğer maddeler kabul edilmişti., 

Bu iade edilen maddelerle ilgili olarak Komisyo
nun yeniden hazırlamış olduğu rapor, 306'ya 1 nci ek 
sıra sayısıyla basılıp dağıtılmıştır. 

İhtisas Komisyonu Başkanı ve Bakanlık temsilci
leri yerlerindeler. 

Şimdi Komisyonun yeniden düzenlediği 6 nci mad
deyi okutuyorum : 

— 414 — 
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8 Mart 1950 Tarihli ve 5590 Sayılı} Kanunun Adı t 
ile Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna I 
Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun 

Tasarısı 
MADDE 6. — 8.3,1950 tarihli ve 5590 sayılı Ka

nunun 5 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 

Madde 5< — Ticaret ve sanayi odaları, ticaret 
odaları, sanayi odaları ve deniz ticaret odalarının gö
revleri şunlardır : 

a) Meslekî ahlakı ve tesanüdü korumak, ticaret 
ve sanayiinin genel menfaatlere uygun surette geliş
mesine çalışmak, 

b) Ticaret ve sanayii ilgilendiren bilgi ve ha
berleri derleyerek ilgililere ulaştırmak, resmî makam
larca istenecek bilgileri vermek ve bilhassa ticaret ve 
sanayi erbabının mesleklerinin icrasında ihtiyacı ola
bilecek her çeşit bilgiyi müracaatları halinde kendile 
rine vermek veya bunların elde edilmesini kolaylaş
tırmak, 

c) Ticaret ve sanayie ait her türlü incelemeleri 
yapmak, bölgeleri içindeki, iktisadî, ticarî, ve sınaî 
faaliyetlere ait endeks ve istatistikleri yapmak, baş
lıca maddelerin piyasa fiyatlarını takip ve kaydet
mek ve mümkün olan vasıtalarla yaymak, 

d) 27 nci maddedeki belgeleri tanzim ve tasdik 
etmek, 

e) Sair mevzuatın verdiği görevlerle, Ticaret Ba
kanlığınca verilecek görevleri yapmak, 

f) Mevzuuatla Ticaret Bakanlığına ve bu Bakan
lığa bağlı müesseselere verilecek işlerin odalara tev
dii halinde bunları yapmak, 

g) Meslek faaliyetlerine ait mevzular hakkında 
bakanlıklara, illere ve belediyelere tekliflerde ve di
leklerde bulunmak, 

h) Bölgeleri içindeki ticarî teamülleri tespit edip, 
örf ve âdet haline getirmek, 

* ı) Ticaret ve sanayi erbabınca riayet edilmesi 
mecburî meslekî karar alabilmek, 

j) Deniz ticaretinin kamu yararına, millî ulaştır
ma ve deniz ticareti politikasına uygun şekilde geliş
mesine çalışmak, 

k) Millî ve milletlerarası deniz ticaretine ait in
celemeler yapmak ve bu konudaki bilgileri sağlamak, 
limanlarımız arası ve yurt dışı navlun, acente komis
yonu ve ücretleri ile liman, masrafları gibi bilgileri 
toplamak ve bunları mümkün olan vasıtalarla en seri < 
şekilde yaymak, dünya deniz ticaretindeki en son ge
lişmeleri izlemek, istatistikler tutmak ve bunları ilgi
lilere duyurmak, 

- 415 
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1) Deniz ticaretine ait ticarî örf, teamül ve uygu
lamaları tespit etmek, navlun anlaşmaları, konşimen
to ve benzeri evraka ait. tip formları hazırlamak, 

m) Yabancı gemi sahip ve donatanları ile deniz
cilikle ilgili müesseselere Türkiye limanlarının imkân
ları, çalışma şekilleri, tarifeleri ve liman masrafları 
hakkında bilgi vermek ve onlardan aynı bilgileri 
sağlamak, 

n) Deniz ticareti ile ilgili milletlerarası kuruluş
lara asli üye olmak ve delege bulundurmak, 

ıo) İlgililerin talebi üzerine deniz ticareti ile ilgi
li ihtilaflarda hakemlik yapmak, 

p) Deniz acenteliği hizmet ücret tarifelerini ha
zırlamak ve Ticaret Bakanlığının tasdikine sunmak, 

r) Odalar, bunlardan başka yürürlükteki mev
zuat hükümleri dahilinde aşağıdaki görevleri de yapa
bilir : 

(1) Ticaret mallarının vasıf ve keyfiyetinin tayi
nine yarayıcı laboratuvarlar kurabilir veya bunlara 
iştirak edebilir. 

(2) Millî Eğitim Bakanlığının müsaadesi ve de
netiminde ticaret, denizcilik, ve sanayi kursları aça
bilirler, açılan kurslara yardımda bulunabilirler, mem
leket içinde ve dışında ihtiyaç duyduğu alanlar için 
öğrenci okutabilirler ve stajyerler bulundurabilirler 
(Denizcilik ile ilgili faaliyetlerde Ulaştırma Biakanlı-
ğı ile koordine edilir), 

(3) İlgililerin talebi halinde, ticarî ve sınaî ihti
lâflarda hakem olabilirler. 

(4) Mahallî veya bölge sergileri, panayırlar, 
umumî mağazalar, depolar, kredi müesseseleri ve 
mevzuları dahilinde kulüpler, müzeler ve kütüphane
ler açabilirler veya açılmış veya açılacaklara katıla
bilirler. 

(5) Yetkili bakanlıkça tayin edilen sahalarda, 
sanayi siteleri veya organize sanayi bölgeleri kurabi
lirler ve yönetebilirler. 

ıBAŞfKIAN — (Komisyon Başk'anı arkadaşımız, ge
çen birleşimde görüş'tüğüm'üz 6 net madde ile şimdi 
getirdikleri madde arasındaki farkı bize 'belirfeinıler: 
biDhassa ı(k), (n), <(p) fılknaHaruyla (r) fıkrasıtun ikinci 
paragrafındaki değişMilfclleri açıkla'sınll'ar. 

'KURMAY AUBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu IBaşjkanı) — Sayın Başkanım, 6 nci mad
denin (fc) fıkrasıyla; «Dünya dertiz ticaretindeki en 
sön gelişmeleri izlemek ve istatisıt'Mer tutmak ve bun
ları ilgililere duyurmakı» demelkle, demiz (ticaret oda-
SHiın, uluslararası 'faaliyötUerinıin de ülkedeki ilgililere1 

yayınlanması bir görev «olarak verilmektedir., 
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BAŞKAN — Yöiktu bu, bunu ilave ettiniz., 
KURMAY ALİBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 

Komisyonu (Başkanı) — Daha 'önce yoktu; tashih1 ve 
ilave edilmiştir, 

(n) fılknası da; «Deniz ticaretiyle ilgili milletlerara
sı kuruluşlara, aslî ü'ye olmak ve 'delege buluındurimak» 
şekline getirilmiş ve açıklık verilmiştir. Bu suretle aslî 
üye olmaları da bizatihi belirtilmiştir. 

(p) fıkrası; «Deniz acenteliği hizmet ücret tarifele
rini hazırlaimak» idi, daha önıoe; ancak şimdi yeni dü
zenlemede, Ticaret 'Bakanlıığma görev olarak. bütün ta
rifelerim onaylanması yetkisinin verilmesi nedeniyle 
Ticaret Balkanının tasdikine .sunmak keyfiyeti iaVe 
/edilmiştir; fbütıün ücretlerde paralellik sağlanışın diye. 

'(r) fıkrasının ikinci benldmde de, maluımlları, Ikurs 
açabilmeleri ve bunların öğrenci okutalbilmöleri hük-
m!ü var idi, 

Açıkiılk (getirilmek baiknmından, Millî Eğitim Ba
kanlığımın müsaadesi ive denetiminde bu işlerin olla ca
ğı belirtifiimiştir. Ayrıca, açılan burslara yardımda bu
lunabilmeleri ve denizcilikle ilgili faaliyetleri de Ulaş-
•tınma Bakanlığı ile koordine etmeleri hususu ilave edil
miştir. Sayın Başkanım, 

Arz ederini-̂  

BASK]AN — Peki efendim. 
'Bu yeni hazırlanan 6 ncı madde üzerinde siöz al

mak isteyen var mıı?.. 
(Buyurun Orgeneral Ş/alhln!kaya< 

. ORİGENİERİAL T AHİSİN ŞAHİt'NİKAYA — Efen
dimi, burada özelllilklle denizıcililkle alalkaiı hususlarda 
Ulaşitınma Bakanlığımın koorldinesi ıvar. Bu oda, sanayi 
kursları da açalbildiğine göre, Sanayi Bakanlığınım da 
ıkoordine yapması lazım gelmezimi efendim? 

/BAŞKAN — Evet, ibuyurun. 
İKURİMİAY ALBAY CUMlHlUR BVOtL (ihtisas 

Komisyonu Başkanı) — Sayın Başkanım,, Sanayi Ba
kanlığının 'kendine bağlı okulları yok, malumları. 
Ulaştırma Bakanlığınım, denizcilikle ilgili kanunî gö-
rövlleri var. 'Bu görevinden ötürü, Ulaştırma 'Bakanlı
ğı, denizcilikle İlgili işlerde tasrih edildi. Diğer okul
lar zaten Millî Eğitim Balkıanlığım» gözetim 've deneti-
ıminıde. Sanayi Balkanlıığıınım böyle oıkulları yok. O ne
denle (Ulaştırana Bakanlığı zikredilmektedir. 

.BALKAN — Peki, ticarî konularda da Ikurislar 
açacak; o zaman, «Ticaret Bakanlığının köördinesin-
sinfde» demek lazım değil mi? 

ORiGENERAL TAHSİN ŞAHİ'NİKAYA — Evet 
efendim, Ticaret (Bakanlığınım da kioordinesıi lazım. 

BAŞKAN — (Bence, Millî Eğitim Bakamiığuniın bu
nun hepsinin koördinalflörlü olması lazım; yani esas bü
tün yetki Millî Eğitim ıBakanlığındadır; çünlkü, )Mi!llî 
Eğitim Bakanlığımın bütün olkullar üzerinde zaten yet
kisi vardır; ama, bunun farkına varsınlar (diye bunu 
Iburaya ilave ettirmiştik., Gerçi o kanunda var; ama 
İIH39 sayılı Millî Eğitim: Temel Kanununda var; ama 
burada da görsünler dödük, 

•Simidi deniz için, (ticaret için, sanayi için ayrı ayrı 
bakanlıklarla koordinesi dersek, bunum altından kal-
kamayıız ve sanki ötekilerle hiç koördime etmiyoflmuş 
gibi bir anlam çıkabilir, 

ORGENERAL TAHjS'İN SAHİNfKAYA — Belik i, 
«tllgili bak anlıklarla» diyebiliriz; ama (buyurduğunuz 
Igi'bt, onu yapar o, yapması lazıim yahut, 

ıBAlŞKAN — Veya Millî Eğitim Bakanlığı yapar. 
ORGENERAL TAHSİN ŞAHÎfNKIAYlA — Evet 

efendim., 
ÖRlAMlİıRAL NEJAT TÜMER — Müisaade ©der 

misiniz efendim?! 
IBAlŞKAN — Buyurun efendim., 
ORAMTRİAL ,NlEJAT TÜMER — Efendimi, (bu 

kanuna zaten yalnız deniz ticaret odasının girtmesMim 
nedeni de var; «Deniz Sanayi Odası» da niçin kurul
madı? 

Bu sanayi odalarınım, deniz ticareti ve deniz sana
yii, tersaneler ve gemi yapımıyla illgil'i belirli - bir ıti-
caret, deniz ticareti gibi - bir statüsü yok. Mesela, her
hangi bir şeker fabrikasının bir bölümlü, geminin, icap 
ederse, şaftını yapabiliyor; 'Kelebe/k Mobilya (diyelim, 
bir geminin bütün salonlarını ve kaımaralarıını yapabili
yor. 

Binaenaleyh, sanayi taimamen öbür sanayi odaları
nın bünyesinde halledildiği için biz ayrıca «Deniz Sa
nayi Odası» diye bir şey düşıünmeidik ve bu konular
da da herhangi Ibir çalışma zaten bu nedenle yapılma
dı. 

Bundan evvelki müzakerelerde de arz elemiştim; 
denizcilik konularında 'bir Ikanun, Ulaştırma Bakan
lığına, kurslar açmak ve gemi adamlarını yetiştirmek 
görevini vermiş; bunlar da ayrı açacaMar. Talbiî, Mil
lî Eğitim (Bakanlığı hem' müsaade edecek, hem deneti
minde prensipleriini koyacalk; ama tatbikatta, aynı 
bölgede birçok kurslar peşpeşe açılıp da bir bindirime 
olmasın diye, daha fazıla açıklık getirsin diye de bu 
«Ulaştıınma Bakanlığı ile koordine edilir» ibaresi ila
ve edilmişti.ı 

ORGENERAL 'NURETTİN ERSİN —. Yalnız 
buradaki «Faaliyet» kelimesini kaldırmalı «(Faaliyete 
deyince çok geniş oluyor. 

— 416 — 
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(BAŞKAN — Efendim, hayır. Yukarıda Ticaret, 
Ulaştıranla ve Sanayi Bakanlıkları/ geçti: üç tane ba
kanlık Var şimdi 'burada. Bunun içinden, yalnız deniz
ciliğe ait olanımı sariki Ulaştırma Bakanlığı koordine 
edecek de, diğerlerini etmeyecek manası çıkıyor, 

iBuna, •«!İlgili bakanlıklarla» dersek, meselle kaıllmaz 
zaten. Üç tane ilgili 'bakanlık var burada. 

ORıGENlERlAL TAHİSİiN §A!HİNKAYA — Evet. 

BAŞKAN — «...İhtiyaç duyduğu alanlar için ill'gi-
li bakanlıklarla koordine ederek öğrenci okutabilir ve 
stajyer bulundurabilir» dersek, mlesele hallolîur, 

(İlgili bakanlıklarla da koordine edecek ki, esas mü
saade Millî Eğitim Bakanlığımın!, yukarıda söyledik. 

OR'AMiİÎRAL ıNEIATr TÜMİER — Bu kadar açık
ladıktan sönira, buria hic lüzUm yoktu. 

BAİŞKAN — Evet, öyle ollması lazum, 
lO'RlAM'tRAL ıN-EJAT TÜİMER — Kerre içinde

kileri olduğu 'gibi silelim., 

BİAŞJKAN — Tabiî; Millî EğiitÜm Bakanlıığı buna 
açarken, Ulaştırma Bakanlıığı ile. illgiliyse, Ulaştırma 
(Bakanlîiğına, «Sizde var mı bu kurslar?» diye ımıulhak-
kalk soracak; «Böyle bir şey a'çuyoriar, var mı?» diye 
soracaktır. 

Ticaret Bakanlığına gelince; «iBÖ.yle bir şey açıyor
lar, halbuki muhasebe okulil'arı var; açalım mı açma-
ya'hm tm, sizin buna muvafakatiniz var mı?» diye so
racaktır muhakkak., 

O halde kerre içindeki «ıDenıizcililde ilgili faaliyet-
lerde lUkşturma Baik'anllığı ile koordine edilir» ibaresi
ni silersek mesele kalmaz; zaten zapta da geçti. «Fık
ra büiunabillürler» de bitecek.. 

Simidi (r) nin 2 nci fıkrasını bir daha okuyun efen
dim, 

«2- iMiûlî Eğitim Bakanılığının müsaadesi ve de
netiminde ticaret, denizcilik ve sanayi kursları açabi
lirler. Açılan kurslara yardımda bulunabiliriler, mem
leket açidde ve dışında Jhibiyaç duyduğu alanlar için 
öğrenci okutabilirller ve -stajyerler bulundurabilirler»: 

IBAŞIKIAN — .6 ncı madde (üzerinde başka söz al
mak isteyen?.. Yok., 

6 ncı maddeyi bu sekiliyle oylarınıza sunuyorum: 
IKa'bul edenller... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Simidi yeni hazırlanan 14 ncü maddeyi okutuyo-
ruim: 

MADDE 14. — İ8.3/1950 tarihli ve 5590 sayılı Ka
nunun 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 

Madde ı26. — Munzam aidat, odaya kayıtlı tacir 
ve sanayicilerin bir yıl önıceki Gelir Vergisine matrah 
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teşkil eden ticarî ve sınaî faaliyelfilierind'en ıdlde ettikleri 
kazanç toplamlının binde beşidir. 

'Birden fazla odaya kayıtlı 'bulunanların mumzaırn, 
aidatı, odaların ayrı 'bulundukları yerlerde 'Birlikçe tek
lif edilen, Ticaret Bakanlığınca belirlenen odalar tara
fından tahsil olunur. Ancak, kayıtlı bulundukları oda
lar arasında her odaya ödedikleri aidatla mlü'tenasip 
olarak müteakip (takvim yılının azami ilk 3 ayı içinde 
paylaşılır. 

Zarar ©den sanayici ve tacirler o yıil için munzam 
aidat odemezler< 

4 nicu maddede belirtilen çalışma atanlarında bir
den fazla şubesi bulunan üyelerin munzam aidatı bü
tün şubelerden elde ettikleri Gelir Vergisine matrah 
teşkil eden ticarî ve sınaî faali yetilerden elde etti'kleri 
kazancını binde beşidir. 

Kurumlar Vergisine tabi kuruluşların munzam 
aidatı, Ödedikileri Kurumlar Vergisinin binde beşidir. 

Müstakil bilançosu yapılan kurum ve müessese şu
belerinin munzam aidatı, o şubelerden elde edilen ka
zançların binde biridir. Ve şubenin bulunduğu mahal
lin odalarına ödenir. 

'Bilançoları bir merkezden yapılan ve birden fazla 
odaya kayıtlı bulunan kurum ve müesseselerin mun
zam aida'tt, odaların ayrı olîması halinde Birlikçe tek" 
llif edilen, Ticaret .Bakanlığınca belirlenen odalar tara
fından tahsil olunur. Ancak bu munzam aidat şubele
rinin bulunduğu yerlerdeki odalar arasında, her odaya 
ödediklleri aidatla mütenasip olarak mülteak'ip takvim 
yılının azamî ilk 3 ayı içinde paylaşılır. 

Bütün bu hallerde bir müessesenin şubeleri İle bir
likte ödeyeceği munzam aidat tutarı 20 000 lirayı ge
çemez, 

Ancak bu miktar (Bakanlar Kurulu kanarı ile üç 
katına kadar artırılabilir., 

Munzam aidat her yılın Mayıs ve Aralık ayllannda 
ilki eşit taksitle ödenir. Önceki yılldan itibaren geçerli 
olarak kaydedilmesi gerekenlerin munızam aidatı ise 
kendilerinle tebliğ edildiği yılın sonuna kadar ödenir. 
Zamanında ödenmeyen munzam aidat ilk ay için % 10 
imütealkiip her ay için % 2 zamlı olarak tahsil olunur., 
Ancak gecikme zammı munzam aidatın bir mislini 
geçemez. 

BAŞKAN — Evet Komisyon Başkanı arkadaşı
mız burada yaptıkları değişiklikleri izah etsinler., 

(Buyurun, 
KURIMİAY AÜBAJY CUMHUR EVCİL (İhtisas 

Komisyonu (Başkanı) — Sayın Başkanım, daha önce 
arz edilende, malumunuz, anaolarak Kurumlar Vergi-
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sinden 'Ödenecek munzam aidat % 5, müseccel bilan
çosu yapılan kıuruım ve kuruluşlarım şubelerinin dle «ka-
zançlarınıdan verecekleri ımuınzam aldat % 015 idi; 

Yeniden yaptığıımız inceleme sonunda, Kurumlar 
Vergisinden verilecek munzamı aida'tın, <% 5 yerine 
% 015 olmasını ve şubelerim, kazançlarından verecek
lerinin de % 05 yerine !% Ol lokmasının daha uygun. 
olacağı sonucuna varıldı. 

Ayrıca, malumiları, daiha önce arz edilen metinde, 
zamanıında (ödenmeyen (munzam aidatını % 50 olarak 
zamlı lödenmesi esas alınmıştı; ancak Idiğer maddelere 
de paralellik getirmek üzere, ilk ay içim % 10, ımlilte-
atoip her ay için ı% 2 olarak Ödenmesi; ancak bumun! 
da «munzam aidatın bir mislini, bu ödeme zamlarimın 
bir 'mislini geçirmemesi «tespit ed'ilerek arz edildi, 

Ayrıca, munzam aidata tavanı 50 bin lira olarak 
tespit edilmişti, 

Genel, yapılan incelemelerde, 50 bin liranın! daha 
altımda ollmasının uygum olabileoeği düşümütterek 20 
bin liraya düşürülmek süratiyle tenlsiplerirıe arz edidl 

Ayrıca, daha önceki metinde, hem ticareti, hlam de 
sanayi odasının - İkinci paragrafta - bulunduğu yer-> 
ilerde, ımiunzam aidatım, sanayi odalianmca ıtahlsili öngö
rülmüştü. Ancak, yeniden, deniz ticaret odasının da 
kurufmaısıyla, bu odalarım, sanayi odası olarak belr-
llenımesi yerine, Ticaret Bakanlığınca belırûenecek oda
ya ödenmesinin daha uygum olkcağı, hüklmüını daha iş-
fertik kazanacağı düşünülmüştür. Çünkü değişik aftter-
natiflar, Türkiye çapında değişik problemler çılkabile-» 
ceği düşünülerek, Jkinıci paragraftaki cümle, «Ticaret 
«Bakanlığımca belirlenen odalar tarafımdan tahsil edi
lir» şeklinde düzelıtilerek tensiplerine arz edilmiştir, 

«BAŞKIAN —114 nıcü ,madlde lüzerinlde söz ataak is-
ıteyen var mı öf endim?.. Yok.. 

14 noü 'maddeyi oylarınıza sunuyorum): Kabul 
edenler... E'taey enler... Kabul edilmiştir. 

Efendim, geçen birleşimde, 24 ncü maddede kal-
miıstılk.,,, 

ORGENERAL NECDET ÜIRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genföl Sekreteri) -— Saıyın Başkanım, biraz 
önce kabul «ettiğimiz 6 ncı ve 14 nc!ü maddeler mu-
vacdhesinde, daiha dvîveıl müzakârelsini yaparak kabul 
©ttöiğinliz (13, (15, 21, 22 ve 2'3 nıcü maddeler hakkımda, 
şimdi kabul edıiılten maddelere paralellik sağlanması 
açısından «değişiklik önergelerimiz vardır. 

13, 15, 21, 22 ve 23 meü .maddelerin tekriri müza
kere edilmesini tensiplerinizle arz ederim, 

SAİŞKİAN — Efendim,, şimdi 6 ncı ve 14 ncü mad
delerde yapılan değişikliklere paralel olarak, evvelce 

görüşüp, onayladığımız bazı maddelerin de değişme-' 
si «gerekedâği Gendi Sekreterimıiz tarafım'dam ifade 
edildi; 13., il 5, 21, 22 ve 23 ncü maddelerde de bun-
Ötara paralel olarak değişiklik yapılması gerekecdği ile
ri sürüldü., 

/13, 15, 21, 22 ve 23 ncü maddelerin tJeitorirri müza
keresi 'taflöbini oylarımıza sunuyorutmi: Kabul edenler.. 
Etmeyenler...̂  Kabull edilmiştir, 

<13 noü madde üzerindeki teklifi okuyunuz efen
dim. 

Millî Güvenlik Konseyi Başkanlığına 

Halen görüşülmekte olan 5590 sayılı Kamunun! 
Adı ile ıBazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Ka
nuna IBlç «ve Geçici Maddeler Eklenmesine Dalir Ka
mun Tasaırısımın U'3 ncü maddesinin ekteki ştekHiyle dü-
zenflenmıesini arz ederim. 

Necdet ÜRIUĞ 
Orgeneral 
Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri 

Madde 113., — 8;3J1950 tarihli ve 5590 sayılı Ka
nunun 25 imci maddesi aşağıdaki sekide değiştirilmiş
tir. 

Madde 25. — Üyenin odaya kaydı sırasında öde-
mdkle zorunlu olduğu ücrete kayıt ücreti ve her yıl 
İçin (Ödeyeceği aidata da yıllık aidat denir. 

Kayıt ücretleri ile yılık aida'tflar 1 000 liradan az, 
50 000 liradan «fazla olamaz; ancak bu milkltadar Ba
kamlar Kuruttu kararı ile Üç kaitıma kadar artırılabilir. 
Üyelerin kayıt ücreti ve yıllık aidatları azami üç yılda, 
bir Ticaret «Bakanlığınca yayımlaman geçim endeklsle-
rindeki değişiklik ıgözonüne alınarak yeniden düzenle-
mıir, 

IKayut ücretinin alındığı yul için ayrıca yıllık aidat 
alınmaz. Kayıt ücrteti ve y#ık aidat miktarllan Bir
likçe hazınla'nacak yönetmelikte gösterilecekı usufllere 
göre bedirtlecek dereceler üzerindem Ve tarifelere gö
re tespit olunur. Tarifeler yönetim kurulunun tespi'Ci, 
meclisin teklifi ve Ticaret Bakanlığının onayı ile yapı
lır, 

(Derecelerini durumlarıma uygum burmayaniar, yö
netim elik tıa glös'terileteJk usuîüere göre ve 10 gün içinde 
'oda meclisDerine itiraz dde'billirtler. İtirazlar mecl'isler 
taraıfınUarı karara bağfamıncaya kadar kayıt ücreti ve 
yıllık aidatın ihtilaflı kıısmı tahsil olunmaz. 

Yılık aidat her yılra Nisam ive Ekim ayflaırımda eşit 
vikİ taksitte ödenir. Yıl içinde kaydeditenâerim kayüt üc
retleri ile önteki yıldan itibaren geçerli olarak kayde-
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dilmesi gerekenilerin kayıt ücretleri ve yıllık aidatları 
kendilerine tebliğ tarihinidten itibaren bir ay içimde öde
nir., iBu müddetler içinde ödenmeyen kayıt ücretleri 
•île yiMık aidatlar, geciken ilk ay 'için % 10, müteakip 
'her a'y için ,% 2 gecikme zamma olarak ı6İi83 sayılı 
Kanun hükjumiıerine göre tahsil edilir. Ancak 'gecikme 
zammı, aidat 've kayıt ücretteriinıİLn: bir mislimi geçe
mez. 

BAŞKAN — Zannediyorum bu madde ile, bun
dan evVel görüştüğümüz maddelerde olduğu gibi,, 
«Tarifeler yönetim kurulunun tespiti, meclisin ttekili-
liifj ve Ticaret Bakanlığının onayıyla yapılır» prensi
bini .getirdik; yani, «bu tarifeleri daima Ticaret Ba-
kanllığı tasdik etsin» dedik. 

Yapılan değişiklik budur; değil mi? 

KURMAY AÜBAJY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Khmisyonu Başkanı) — 'Evet Sayın Başkanum. 

Dalha önıce tarifeler, yönetimi kurulunun teklifi, 
mealisin onayıyla tespit ediliyordu. Bu onay yetkisi
ni Ticaret Bakanlığına aktarmak suretiyle, 'tarife tes
pitinde yurt çapımda Ticaret Bakanlığımın konuya 
adil bîr şekilde müdahale etmesini sağlarmış oiluıyoruz. 

!Amz edlerim. 

BAŞKAlN — Bu önerge ve bu önergeyle teklif edi
len 13 ncü madde 'üzerinde söz almak isteyen var 
ımı efendim?.. Yoktur.. 

Önergeyi ve önerge ile teklif edilen 13 ncü madde
yi 'oylarınıza sunuyorum. 'Ka'buıl edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilımıLştir., 

13 ncü madde bu şekliyle değiştirilecektir. 
Şimdi ikinci önergeyi okutuyorum:: 

Millî Güvenlik Konseyi Başkanlığına 
Hafen görüşülmekte olan 5590 Sayılı Kanunun 

Adı ile Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Ka
nuna Bk. ve Geçici Maddeler Ekilenim es ine Dair Ka
nun Tasarısının 15 nCi maddesiinin ekteki şekli yile dü
zenlenmesini arz ederim. 

Necdet ÜRUÖ 
Orgeneral 
Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri 

Madde 15. — 8.3.(1950 tarihli ve 5590 sayılı Ka
nunun 27 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 

Madde '27. — 'Aşağıda belirtilen hizmetler karşılı
ğında alınan ücretlerin oran ve miktarı nisbî ücretler
de 20 000 lirayı Igeçmtemefc kaydıyla binde 5'tem ve 
maktu ücretlerde 20 000 liradan fazla oüım'amak kay-

j dıyl'a yönetim kurularının tespiti, m'eclisierkt teklifi 
I ve Ticaret Bakanlığımın onayıyla yürlülrlüğe konultacak, 

tarifelere tespit olunur. Ancak nisbî ve maktu ücret
lerdeki 20 000 liralık miktar Bakanlar Kumulu kara-

I rıyîa 3 katına kadar artırılabilir. 
I Tarifelerle tespit edilen 'ücretler azami 3 yılda bir 

Ticaret Bakanlığınca yayınlaman! geçim endekslerinde-
I ki değişiklik gözöniüne alınarak yeniden düzenöeniır. 
I a) Menşe şahadetnameleri, 
I b) Fatura .su'retllerimin tasdiki, 

e) (Rayiç fiyatların tasdiki, 
d) Ticarî ve sınaî eşya numanelerinim vasıfları-

oın tasdiki* 
e) Yed'i vahit belgeleri, 
f) iBilirkişi ve eksper raporları* 
ıg) Kefaletnamie ve taahhütnamelerde yazılı im

za salbJİıplerin'in odalardaki sicil durumlarını gösteren 
tasdik Ve şerhler, 

h) Ticarî kefalet tasdikleri, 
1) Sınaî ve ticarî mahiyetteki belge ve kapasite ra

porları, 
j) Tabsis veya sarlfiyat belgeleri, 
k) Kalite ve yeterlik belgeleri, 
1), Yabancı gemililerden alınacak ücretler (yaban

cı 'gemilerden alınacak ücretlin miktar ve oranları ulus
lararası uygulama gözönüne alınmak süratiyle oda 
ımedl'islnce tespit ve Ticaret Bakanlığınca tasdik olu
nur.')1 

m) Diğer hizımletler kanşıbğı, 
ıtbraoata ilişkin yukarıdaki hizmetler karşılığı üc

ret alınmaz. 

BAŞKAN — Yapılan değişikliği izah eder misi
niz?-

Evvelce 50 000 (liraydı, şimdi onu 20 000 Kiraya 
indirdiniz. 

K'URIMİAY ALBAY CUMHUR EVCİL (ihtisas 
Kom'isyonu Başkanı) — Evet Sayın Başkanım^ 

Tavan 50 bin ılira idi 20 bin lira olarak tespit edil
di. Ayrıoa, nispî ücret tarifesi •% 2,5'tu. Bil oran fazla 
mütalaa edildiğinden 20 bin liralık tavanda ,% 05 
oranının uygun olabileceği, yapılan araştırmada tes
pit ©dildi; ancak, para değerinde olabilecek mulh'teımel 
düşüşlere karşı da Bakanlar Kurulu kararıyla bunun-
(3) katına kadar artırılabileceği esası ve tarifelerin 
gene Ticaret Bakanlığının onayıyla yürürlüğe konma
sı ve bir de <İkt olarak, ihracata ilişkin ber tür faali
yetlerin, ihracatı teşvik açısından, ücretsiz yapılması; 
ayrıca tarifelerin de üç yılda bir, geçim endekslerine 
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(bakılmak suretiyle - yapıllan değişikliklere göre - dü-
zenleniebillmıe Ülkesi bu maddeye yanısilmıştır., 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Bu önerge üzerinde ve bu önerge ile 

teklif edilen 15 nci madde üzerinde söz almak isteyen 
var mı efendim?.. 

(Buyuran, OramÜral Tülmer. 
-ORfAM/ÎRAL NEJAT TÜMER — Efendikn, bun

dan evvelki müzakerelerde % 025 olarak Hükümetten 
gelen teklifin ıhakiiflcateın' fazla olduğunu düşünmfüiş ve 
«Acaba % 010'a kadar düştürülür mü?..» di'yie ırriüza-
kere eetlmiştik.. 

•Şimdi getirilen % 05 oram, acaba, hakikaten, hiz-
rmefllerde bir aksaklık getirecek kadar düşük ımüSdür? 
Yani «bu konuda ilgililerle görüşülüp, bir inceleme ya
pıldı mı? Bir de, çolk fazla düşürürüz dıe, bu (hizmet
leri karşılayamaz durulma gelirler mi? İnceleme bakı
mın/dan sordum; çünkü \% 010 üzerinden konuşmuş
tuk, 

BAŞKAN — Buyurun 

(RURİMAİY AKBAIY COMHUR EVCÎL (İhtisas 
(Komisyonu ıBaşkanı) — Sayın Başkanımı, çeşitli sana
yici .ve tüccarlarla görüştüğümüzde, mesela, çok bü
yük miktarda, tutarda, ıfaturaJlarım buraya geddiği özeil-
flikle ısöylenüyor; mesela, 100 milyon lira, 50 milyon. 
Mra gübi, 

Tabiî, bun/Tarda, ıHÜflfeümetin teklif ettiği % 025, 
% 2,5 fevkalade büiylülk rakamlara ulaşıyor, ı% Ölö'da 
tabiî büyük bir rakam olarak düşünüldü. Sanayici ve 
ticaret erbabı, aslında bazı yerlerde 1% 01 'e kadar în-
dirilmesinin uygun ollacağını söylediler; ama, biz Ba
kanlıkla ive odalarla yaptığımız temasta da % 05^n 
makul bir rakam olabileceğimi düşündük ve ayrıca, 
maluımfSari, (bir de tavan getirilmiişti. Bu ,% 010 da 
olsa, % 05*de olsa,.çok büyük hizrnetîerde 20 bin li
ra tavanın üstüne çıkmayacak. 

'Küçük odalarda, biHhass'a klüçük odalarda, bura
daki (hizmeMerin arzının, elemlan teminindekli güçEik-
ler nedeniyle - bazı işlemler tabiî - teknik eleman ih
tiyaç gösteriyor - odaların verdiği bu hizmetlerde., 
tabiî (ki, bunun ızor olacağı .ifade ediliyor. Çünkü, bir 
küiçük odada bir (hizmet yılda bir defa gelebilir; onun 
için bir personeli devamlı bulundurmak zorumda kahr-
kr. Ancak, odalar, kendi gücü dışında olanı bir şeyi, 
bunu yapabilecek odaya yazıyla havale etmek sure
tiyle hizmetleri orada gördürüyorlar. O nedenle 
'% 05*in uygum oiabileceğini arz ediyoruz. 

ıBASKAN — Halen nedir, halen ne alınıyor? 

TURGUT YÖROEMt (Türkiye Odalar BMiği 
Temsilcisi) — Arz edeyim efendimi: Şu anda her oda 
değişik tarife yapmaktadır. , 

BAŞKAN — Kaçla kaç arasında oymuyor? 

TURGUT YURD/BMİ (Türkiye Odalar Bidüği 
Temsilcisi) — Şöyle efendimi: Benim bağlı olduğum1 

Ankara Sanayi lÖd'asunda tavanı 25 bin 'liradır. Nispi 
tarife yc&ibur. Anayasa Mahkemesi vptal etmiştir efen
dim. Nispi 'olup da, sınır da olmayınca, ıpara değe
rindeki düşüşıBare paırallel1 olarak miktarlar yütkselmıiş-
tli'r. Nispi olarak da çok fazla ödeme durumunda ka
lan firmalar oKmuşbur, Anayasa Mahkemesi de, ka
nunda bir sınır koymadığı için iptal etmiştir; odala
rın tamamı maktu tarifeye dönmüşlerdir. 

O nedenle, maktu tarifede de en yüksek, 25 bin 
liradır. Bunun kanaatimiizicie, sınır getirildiği için, 
% 0 10 olması, odaların gelir sağlaması açısından daha 
doğru oilıur diye düjşümürüz efendim. 

Arz ederine 

BAŞKAN — ıBu % 0 5 tespit edilirken, yalnız 
sanayici ve ticaret erbabına mu .sbrulldu? Odalarla da 
temas edildi mi? 

K'URIMİAY AUBAIY CUMBUR EVClL (İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — Odalarla temasımuzda, Oda
lar Birliği Temsilcisi ve borsa temsilci'Ieri gjeflfdSiil'er, on-' 
larla görüşıtük. Tabiî, arz ettiğim; gibi, odalar, bu 
mlilkltarın ne kadar yukarıda tutulması mlümklünSe, o 
kadar yukarıda tutulmasının kendi Mzmetîeri açısın
dan arz ettiğim gibi, hem elemanını devamlı bulun
durabilmek, hizmet arz edtecek effemana istihdam ko
laylığı sağiaımafc, hem tde kendi problemlerini hallet-
tmek açısından uygun olduğumu belirttiler. Ancak 
'% 010 da yapsak tavan 20 bin lira olduğu için, gene 
küçük tacirlerin aleyhine olacaktır Sayın Başkanım. 
% 05 tutuluduğu takdirde küçükleri koruyucu ola
caktır. Ancalk (büyük tacirler, bü'yük hizmet arz dd'en-
fler içinde gene mesela 100 milyon liralık bir işâm 
% 05'i de, f/o 010'u da tavamın, yani 20 ıbin liranın 
üstündedir; ancak, Bakanlar Kuruluna ileride bunu 
artırma yetkisi de verilmek suretiyle ve endekslfero 
(göre de tarifelerin 3 yılda bir düzenlenmesi getiril-' 
mek suretiyıfe odaların ıgd'irîtarlinlim düzenli olması sağ" 
lanm ıştır... 

(Küçük sanayici, küldük tacirler matanflarıı, sadece 
bunu vermiyorlar, kayıt ücreti .veriyorlar, munzam' ai
dat veriyorlar, yıllık aidat veriyorlar, bu ekstradan al
dıkları... 

BAŞKİAN — (Bir dakika... 
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.Şimdi ben bir şey «orayumj: Aşağı'da a, b, c, d.... 
m'ye kadar saydık. Her birisin/den % 05 mi alına
cak yofltfsa (hepsimden mi? 

Şimdi , diyoruz ki. ı«Aışağııda bel'irtillten hizmetler 
karşılığında alınan ücretlerin oran .ve miktarı nispi 
ücretlerde 20 bin lira'yı 'geçmemek kaydıyla ,% 05* 
ten...» 

Simidi burada /«(Menşe .şahadetnamesi', fatura su
retti, rayiç fiyatların- tasdiki...» diye birçok saydık. 
Bunların her biri için \% 05 ve 20 bimi gleçmiemek 
üzere mi verecek? 

KURİMAY ALIBAIY CUMHUR EVOÎL ^İhtisas 
(Kbmiiısyonu Başkanı) — .Maktu olanlar için... 

IBAJŞKAN — ıMaiktu olanlar ayrı Ve maktu ücret
lerde de 20 bin liradan.., 

KURMAY AUBAjY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Kîomisyonu Başkanı) — IBunıların bir kısmı maktu ve 
«Diğer ibiarnetler» diyomız. Odanın 'getirdiği diğer ne 
hizmet varsa (Sayın ^Başkanım, hepsini ücretli© yapa
cak. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik «Konseyi Genel .Sekreteri) •— Efendim, her ticarî 
faaliyetten. Burada sayılan ilerden hepsi yapülmaz. 

BAŞKAN — Yapılmaz; ama, bir gün bir tanesini, 
başika bir gün ötekini yaptı; her seferinde ayrı verecek. 

ORJGETMIBRAL- NECDET ÜRIUĞ (Millî Güven
dik Konseyi Geniel1 Sekreteri) — Tabiî efendim. 

JBAIŞKAIN — O zaman fazla tutar bu. 
ORGENERAL NECDET ÜRİUĞ (Millî Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — Ama, bir tüccar hep
sini yapmaz ki... 

BAŞKAN — Tabiî yapmaz. Birisi gidecektir, men
şe şahadetnamesi alacaktır, ertesi günü de gidecektir 
yedi vahit beligteısi alacaktır, 

(ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (M'iıllî Güven
lik Konseyi Genel (Sekreterli) — Efendim, Odalar Bir
liği % Q25*ten başladı. Binaenaleyh, •% 05'in makul 
bir para olduğu, makul bir ücret olduğu, odal'arîa çok 
siki temasta bulunan kişilerin görüşüdür. Gerçekte de 
efendim, buyurduğunuz 'gibi, bir işlem için mıenşe 
şahadetnamesi alabilen kişinin, aynı zamanda rayiç 
fiyat tasdiki için tekrar »Odaya müracaat edeceği hu
susu bir vakıa. Binaenaleyh, bunu % 05'te tutmakta... 

BAŞKAN — Turgut .Beyle konuştuğunuzda, o 
da, ı% 05* dedi, değil mi? 

ORGENERAL NECDET ÜRJUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Turgut Özal Bey 
% 05 üzerinde bilhassa ısrar etti. 

BAŞKAN — 3 misline kadar artırma yetkisi de 
verdik. 
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'ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Efendiim,, bunlar hiç 
bir şey değil. Simidi 20 (bin 'lira me ki efendim? 50 mil
yon, .100 mûflJyon, 200 milyon, 300 milyon (liralık <iş ya
pan büyük sanayici, İstanbul, İzmir, Ankara Ticaret 
Odası boyler, ama Van Ticaret Odası, Elazığ Ticaret 
Odası, oradaki o ticaret odasına kayıtlı, bilmem arpa 
buğdayla uğraşan kişilerin tabiî korunması) lazım. 

BAŞKAN — Evet, % 010 dedik mi, o zaman 20 
binli de yukarı çıkartmak lazımı., 

ORGENERAL NECDET ÜıRUĞ (Milî Güven
dik Konseyi Genel (Sekreteri) — En zengin en fakire 
yaklaşmış oluyor. 

BAŞKAN — Tabii, 
Zann'ediyorum [Hükümetimiz de buna taraftar de

ğil mi efendim? 
İSMAİL HERAIL .(Ticaret .Bakanlığı TemisMsi) 

— Evtet Sayın Başkanım. 

BAfŞlKA/N — Peki, 
Bu önerge üzerinde başka, söz atarak isteyen var 

mı efendim?.. Yoktur. 
Maddeyi önergeyle birlikte oylarınıza suınuyorumı: 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiiştir, 
(15 nçi madde de bu şekliyle değiştMlecektitr., 
Simidi 21 nci madde üzerinde tfir önerge var, onu 

okütuyo'ruım|:ı 

M'IM Gü'verilik Konseyi Başkanlığıma 
Hailen görüşülmekte olan 5590 sayılı Kanunun 

Adı İle Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Ka
nuna Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Ka
nun Tasarısının 211 nci maddesinin ekteki şekliyle dü
zenlenmesini arz ederim'. 

Necdet ÜRUĞ 
Orgeneral 
Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri 

Madde Al; — 8.3.[1950 tarihlÜ ve 5590 sayılı Kan 
nunun 52 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir, 

iMadde 52. — IBorsa kurulan yerlerde, hangi mal
ların borsalarda alım ve satımının mecburi olduğu Ve 
bunların en az miktariarı, b'orisa medîisiinin teklifi üze
rine Ticaret (Bakanlığınca tayin ve mahallerin/de ilan 
olunur. 

Borsa Çalışma, alam içerisinde borsaya dahil mad
delerin en az miktarlarının üstünde kalan mliktarları-
nın alım ve satımının borsa dışında yapılması yasak
tır. 
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Bu maddelerin,.en geç muamele yapıldığı günü ta
kip eden Kik işgünü içinde borsaya tescil ettıiritenfesi 
şartı ile borsa yerinin dışında alınıp satıHmasına mec
lisçe önceden karar vemlelbiir. Ancaik Ticaret Bakan
lığı bomsalarca alınacak 'bu gübi istisnai kararları kıs
men veya tamamen geçidi veya daimi olarak yürür
lükten kaldırabilir. 

Borsalara dahil maddelerin en az miiktarlları üstün
de yapılan aflıım satım muamelelerinin borsalara tescili 
zorunludur. 

Ancaik 'borsaların sınmrflan dışında alım satım: ya
pan taraflardan (biri tacir veya sanayici sıfatını haiz 
olmayan ımüs'tahisil ise tescil mecburiyeti ve tescil üc
retini lödeme mlülfcelelfiyeti. tacir ve .sanayici olanı di
ğer tarafa aittir. Alım satım yapan .taraflarım her iki 
tarafı da 'tacir veya sanayici sıfatını haiz olmayan 
rriüstalh'sÜl ıise tescil mecburiyeti tatlbilk edilmez., 

Tescili yükümlülüğü aşağıdalki sekilide yerine gteti-
ırilin 

a) iAlıcı ve satıcının aynı borsanın çalışıma alanı 
içinde 'bulunmaları Ihalinde, muamiele «borsa örf ve 
âdetllerine göre tespit olunan tarafça o .borsaya tescil 
ettirilir vie tescil ücreti ödenir-

TesCl ile yülkülmilü otlan tarafını ydkluğu halinde, 
diğer taralf tescili yaptırmak ve ücretini ödernleklle yü-
(kklmlüldür. 

Ib) Alıcı veya satıcıdanbirinin borsanın çalışma 
alanı içinde, diğerinin dışında olması haMnde; 

t(l) itki tarafın bulunduğu yerlde borsa mevcut ve 
mat hen iki ıborsaya dalh'il, muamele de yazışma, telfe-
raf, telefon veya teleks ile yapıllmış ise, akitinı kabul 
ile tamam olduğu yerdeki tarafça o mahal borsasına 
tecili 'ettirilir ve ücreti Ödenir. Akdin nerede kabul ile 
tamam olduğu tespit edilemediği takdirde, muamele, 
isatııcınıın 'bulunduğu yerdeki borsaya, «atıcı tarafımdan 
tescil ettliriıliir ve .ücreti ödenir. 

1(2) Taraflardan iblrininı bulunduğu yerde borsa, 
mevcut değil veya bbrsa mevcut olmasına rağmen, 
mal o borsaya dahil dağ! ıveya taraflardan biri yurt 
dışında ise muamele diğer tarafça kendi bulunduğu 
yer IboHsasma tescil ettirilir 'Ve ücreti Ödenir. 

c) Borsaya kayıtlı üyeler, borsanın çalışıma ala
nı dışında yaptıkları ve yulkarıdak'i fıkralarda (bteflirlie-
men tdsCü işlemlleri dışında Ikalan alım ve satımları! ka
yıtlı bulundukları borsalara tescil ettirir ve ücretini 
öderler., , 

d) ıBorsalarca (gösteriler* yerlerde yapian mua
meleler ayra gün, 'borsa dışında alınıp satılmasına mü
saade edilen madidefllere ait muaırıefleiler erteli işgünü 
akşamına kadar tescil ettirilir, 

e) (Borsalar, üyderinin alıim satım!arının tama-
mi'nu tescil eetftırip ettirmedlikllerini kontrolle yetkili
dirler. Bu amaçla üyeîerin'in ilgili defter ve evrakım 
inceleyebM'irler. 

ıf) İhracatın tescillinden ücret alınmaz 
ıg) Tescil ücreti nispeti borsa, meclisi kararı ile 

teklfif ve Ticaret Bakanlığınca tdspit olunur. (|Bu ttiıık-
ıtar, tescil olunan muamele bedeEnin binde birinden az 
'binde (beşlinden çoik olamaz.) 

Bu maddenin uygulanmasına ait usul ve esaslar Ti
caret Bakanlığınca çıkartılacak bir yönetmleffÜkle dü
zenlenir. 

ıBAlŞIKAN — Evet, ıburida yapılan değişikliği izah 
eder ımfisiniizTi 

KURMAY ALlHAıY CUlMHıUR EVCİL ı(!İhtisa;i 
Komisyonu «Başkanı) — Sayın ıBaşkanım, bu madde
nin (d) tye ,<eı) fılkral'arında, daha önce, malurriliari', 
borsalara tescil edilmemesi halinde, tescil ücretinin 
1% 50 fazlasıyla alınmasına dair cezaî ibir müeyyidie 
vardı. ,Bu cezai müeyyideleri ileride gelecek olan para 
cezaları bölümlüne aktararak, tamamen buradan çı
karttık, 

Arz e/derilm. 

iBıAlŞKİAîN — Efendim, 21 nci madde -ile ilgili bu 
değişindik önergesli 'üzerinde söz isteyen var mı?.. Yok. 

Önergeyi ve maddeyi oylarınıza sunuyoruımc Ka
bul edenller... Etlmeyenaler... Kabul edilmiştir., 

'22 nci madde üzerimde «bir önerge var; okutuyo
rum: 

Millî .Güvenlik 'Konseyi Başkanlığına 

Halen Igörüşlmekte olan 5590 Sayılı (Kanonun 
Adı ile ıBazı Maddelerin'in (Değiştirilmesi ve Bu Ka
nuna IBk ve Geçici Maddeler Elenmesine Dair Ka
nun Tasarısının 22 nci maddesinin ekteki şekilde dü
zenlenmesini arz ederim., 

Necdet ÜRıUĞ 
Orgeneral 
Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri 

Madde '22. — 8.3.11950 tarihli ve 5590 sayılı Ka
nunun ,56 nci maddesi aşağıdaki şekilde değ'işıtiriShıiş-
tir. 

Madde 616. — Üyenin borsaya kaydı sırasında öde
mekle zOrunllu olduğu ücrete kayıt ücreti ve hlar yıl 
için ödeyeceği aidata da yıllık aidat denir. 

Kayı»t ücretleri ile yıllık aidatlar 1 000 liradan az 
50 000 liradan fazla olamaz. Ancak 'bu miktar Ba-
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kanlar Kurulu kararı İle 3 katına kadar aıtiirılabiliır. 
Üyelerin kayıt ücreti ve yılılk aidatları azamî 3 yılda 
bir Ticaret iBakanllığınca yayımlanan geçimi endefksle-
rirideki değişiklik göziöriüıne alınarak yeniden düzen
lenir. Kayıt ücretinin alındığı yıl için ayrıca yıllık ai
dat alınmaz. Kayıit ücreti ve yıllık aidat m'ilktarı Bir
likçe Ihazırlanacak yönetmelikte gösterilecek ulsuİere 
»gjöre belirtilecek dereceler 'üzerinden ve tari'Mere 'gö
re tayin olunur. Tarifeler Yöneltüm Kurulunun tes-
pM, meclisin .tdkilüfi ve Ticaret Bakanlığının onayı 'ile 
yapılır., 

Derecelerini durumlarına uygun bulmayanlar, 
yönetmelıik'te 'gösterilecek usullere göre ve 10 gün için
de borsa medMierine itiraz edebilirler., 

İtirazlar ımecl'isller tarafından karara bağlanımca ya 
kadar (kayıt ücreti ve yıllık aidatın ihtilaflı kısmı tah-
sül olunamaz., 

'Yılll'ılk aidat her yılın Nisan ve Ekim aylarında eşit 
2 taksitte ödenir. Yıl .içinde kayıt edilenlerdin) kayıt üc
retleri ile 'önceki yıldan itibaren geçerli olarak doğru
dan 'doğruya kaydedilenlerin kayıt ücreti ve yıllıik ai
datları kendilerine tebliğ tarihinden) itibaren bir ay 
içinde ödenir, 'Bu müddetler içinde ödenmeyeni kayıt 
ücretleri ile yılık aidatlar geciken, ilk ay için j%j tlO„ 
müUtealeip her ay içtinı •% 2 gecikime zamimı olarak 6)1'83 
sayılı (Kanun hülkümlerine göre tahsili edilir. Ancak 
gecikme zammı aldat Ve kayıt ücretinin 1 mislini ge
çemez., 

•BAlŞ/KlAIN — .Burada da zannediyorum;, «Tarife
ler, yönetim kurulunun tespiti, meclisin teklifi ve Ti
caret (Bakanlığının onayı ile yapılır» kısmı öteki kı-
isıimllara paralel olarak ilave edildi, 

KURMİAY AUBAİY GUlMIHÎUlR EVCİL i(lfcbjtlsas 
Ktamisyonu (Başkanı) •— Evet Sayın ıBaşkanı/m, 

Daha önce arz edilen 13 ncü maddeye paralel1 ha
lle getirilmiştir ve Ticaret Bakandiğının tarifeleri tes
pitte nazım rol oynaması esası tensiplerinize sunul-
makWdır.ı , 

•BAŞKAN r— Zaten başka da bir değişiklik yok. 
lEfendiim, 22 inci madde üzerinde verilen önerge 

hakkında görüşmek isteyen var mı?... Yok. 

^Maddeyi Ve önergeyi oylarınıza, sunuyorum!: Ka
bul edenler... Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

İ22 ncî madde de bu şekliyle değiştirilecektir. 
23 ncü madde üzerinde bir önerge var, okutuyo

rum!: 

ıMilIlıî Güvenlik Konseyi Başkanlığına 

Hailen görüşülmekte olan 5590 Sayılı Kamumun 
Adı ile 'Bazı Maddelerinin Değiştirilmlesi ve Bu Kanu
na Bk ve Geçici ıMaddeîer .Eklenmesinle Dair Kanun 
Taşansınız ı2J3 ncü maddesinin ekteki «ekliyle düzen
lenmesini arz ederim. 

Necdet ÜRıUĞ 
Orgeneral 
Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri 

Madde 23. — 8.3.1950. tarihli ve 5590 sayılı Ka
nunun 57 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilhıiş-
tİr. 

Madde 57. — Aşağıda belirtilen hizmetler karşılı
ğında alınan lücretterin oran ve miktarı nisbi Ülcretller-
de 20 000 lirayı ıgeçmemek kaydıyla binde 5'ten ve 
malk'tu übretllerde 20 000 liradan fazla olmamak kay
dıyla yönetim kurullarınım tesp'it'i, mealislerlin teklifi 
ve Ticaret Bakanlığının onayı ile yürürlüğe klonıula-
cak tarifetleıüe tespit olunur. Ancak nisbi ve malk'tu 
ücretjlerdeki 20 000 liralık miktar Bakanlar Kurulu 
kararıyla 3 katına kadar artırılabilir. 

Tarifelerle tespit edilen ücretler azami 3 yılda bir 
Ticaret ©akanlığınca yayınlanan geçim endeksllerihde-
ki değişilklik gözönüne alınara/k yeniden düzenlenir. 

a) Eksper rapor ücreti, 
b) Ticarî kefalet tasdik ücreti, 
c) Analiz rapor ücreti, 
d) iBorsaya dahil maddelerin ölçülmesi ve tartıl

ması için gerekli teşkilatı olan 'borsalarda alınacak öl
çü ve tartı ücreti, 

e) Depo ve muhafaza tesisatı bulunan borsalar
da alınacak ardiye ve muhafaza ücreti, 

if) Komisyoncu, ajan ve simsarın borsa muame-
İerinden alacakları nisbi ücretler, 

Ig) IBorsa tescili ücreti, 
h) Diğer hizmetler karşılığı, 
İhracata ilişkin yukarıdaki hizmetler karşılığı' üc

ret alınmaz. 

BAŞKAN — rDah'a evvel kabul ettiğimiz 15 nci 
maddeye parelel olarak bu madde de düzeltildi; 
50 000, 20 000. yapıldı; :% 025, j % 05'e indirildi; değil 
mi? 

KURMAY ALIBAİY CÜMIHUR EVCİL Cthtisas 
iKomalsyonuı IBaşjkanı) <— Evet. 

:BAŞKAN — Bir de, «tfhracata 'ilişkin yutkarıdaki 
hizmetler karşılığı ücret alınmaz» fıikrası ilave edildi. 
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jKURM'AİY ALBAY CUMHUR EVÖİL (İhtisas 
fKbm'isyiorıu Balkanı) — Evet ISayım Başkanım., 

|BA§KAN — Peki ef enldiın. 
123 ncü madde üızerinlde Verilen önerge hakk ında 

söz a lmak isteyen Var ımıı dfenldimı?.. Yok . 
ö n e r g e y i Ve 23 ncü maddeyi bu haliyle oylarımıza, 

sunuyorum!: (Kaıbull edenler... (Btimeyenjler... (Kabul edil-
«mliışttir. 

Simidi, geçen 'birleşimde ka'ldığıimıız yelden, 24 n c ü 
m a d d e d e n feaşftıyorulz-

124 n c ü ımaddeyi okutuyorum):' 
M A D D E 24. — 8 . ' 3 « 0 tar-ilıM 5590 sayılı (Kanu

nun Ibeşinıci 'bölüm 'başlığı 'itl'e '61 nci maddes i aşağıdaki 
sekilide değiştirilmliştir., 

«iBÖLiÜM : 5 

fflürkiye Ticaret , Sanayi , iDeniz Ticaret Odalar ı ve 
Ticaret Borsaları Birliği 

Ma !dde 61 , — Oda la r ve borsalar arasında :bu IKa-
nuınlda yazılı esaslara göre o^da ve borsaların gelişmele
rini sağlamak ımaksadiyîa Ticaret Bakanilılğı tarafın
dan Türk iye Ticaret , Sanayi , Deniz Ticareit Oda la r ı 
Ve Ticare t Borsaları iDiıiliği k o r u l u n 

BMilk tüzelkişiliği ha iz katmıu kurumu niteliğinde 
bi r meslek kuruluşufdur., 

Birliğin merkezi Ankara'ıdadır.,», 
İBAIŞKAN — IBurada tfa, Ibaşlıfcta 've madldede, 

«Denliz ticaret •ddalkrı» 'ibaresi 'ilave edildi, değil mi? 
K J U R M A Y AUBtAY GUMIHİÜR E V C İ L «%t!isas 

K?amisyomı) Başkanı) — EVet, LSayın Başkanım,. Baş
lıkta ve maddede , '«Deniz 'ticaret odaları» ilave edil-1 

fflişltir; ancak Hüküme t in teklifinde, «Kuru luş şeklini 
tespite Ticareit 'Bakanlığı yetkilidir» diye IHir düimlle 
vardı ; zalten Ticaret Bakanlığı kuruyor . 

Bu, fazla mıüftalaa edilerek m a d d e ımietninldenı çıka
rılmıştır; öylece tensiplerine .sunulmaktadır., 

B A Ş K A N — 2İ4 ncü m a d d e 'üzerinde söz aflimalk is
teyen' Var ini?.. Yc4., 

Maddey i oylarınıza sunuyorum!: K a b u l eldenll'er... 
Etmeyenler. . . K a b u l edilmiştir. 

25 nci ma'ddeyi öku'tuyoruırn: 
M A D D E 25. — 8.3.11950 tarihl'i ve 5'59ö sayılı K a -

n u n u n 62 nci maddes i aşağıdaki şıekil'de değiştirilmiş -
Itir. 

Ma'dde 02. — Birliğin görevleri şunlardır :» 
a) 22 nc'i madde dışında odalarla odalar, 'borsalar

la borsalar, o'dalanta borsalar arasında çıkacak meste-' 
kî ihtilafları keşlin lolarak çözmlek, 

b) Muhasebe, muamelat, kayıl ücreti ve yıllık 
aidat 'tarifelerine ait yönetmelikleri düzenlemek, 
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c) Türkiye'min iktisadî duruımıu hakkında rapor
lar hazırlamak, O'da ve borsalarda bu konuda hazırla
nan raporları teltkiik etm'ek, 

'd) Yabancı m'emleketlîerdeki ticaret oldaları ve 
borsaları tarafından tanzim eki'ilen raporları 'teltkiik, ve 
Türkiye'yi ilgilenidiren kısımları derleyip neşretmek. 

e) Milletlerarası Ticaret Odası Türkiye Milî iKö-
mtitesini kurmak Ve .işlerini yürütmek. 

•f) Millî ve Milletleraraisı fuar, fcergi ve panayırla
ra iştirak ive yabancı memleketler ticaret ve sanayi 
odalarının vekillik,, mümessillik veya muhabirliğini 
kabul! ve ifa 'etmek. Millî ve Milletlerarası meslekî te
şekküllere üye olmak veya bu çeşit teşekkjülller kur
mak, Milletlerarası meslekî toplantılara iştirak; etlmek,, 

'g) Yabancı memlelkeitllierdeki Türkiye ve Türik ya
bancı ticaret ve sanayi 'derneklerine üüızumunlda genel 
kurul kararı ie yardımlar yapalbilmak, 

hj (Bu kanunla verilen diğer görevleri yapmak ve 
ekonomi işlerinde yasama origanları komisyonları ve 
bakanlıklarca Etenen malumat ve mütalaaları Vermek, 

ı) Ticaret Bakanilılğı tarafından verilecek (görevleri 
yapmak ve gerekli teşkilatı 'kalınmak* 

j) Odaları 've borsaları güçlendirecek Ve aralarım1-
'da İşbirliği İe ahenkli çalışma, gelişme imkânları sağ< 
îayacak karar ve tedbirleri almak Ve lüzumlu teşkilatı 
kurmak, 

k) Birlik bünyesi ile ilgili görüşleri bildirmek, 
1) Ticaret Bakanlîıiğıniın giözetim ve denetimin'de 

6762 sayılı Türk Ticaret 'Kanununun 37 nci mald'desin-
•de 'belirlenen Türkiye Ticaret Sici Gazetesini çıkar
mak, 

m) (Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde ithal mal
ları fiyat tescil ve tetkik işlemlerini yapmak, 

n) Odalarca düzenlenecek kapasite raporları ve 
benzeri ıbelgeleri tetkik ve tasdik <eümek, 

o) Yetkili IBakanlıkiça tayin eidien sahalarlda or
ganize sanayi bölgeleri kurmak, kurutmalarına yardım
cı olmak, kurulmuş veya kurulacak olanlara katılmak. 

Ticaret Bakanlığı; gerekli gördüğü ıbölgelerde, he* 
lirli maMarın ticareti ile uğraşan tacirlerin 'üüzelkişH 
lige isahip madde birlikleri kurması (husuisunda, Oda
lar Birliğine görev Verdbil'ir, 

Bu 'birliklier'in kuruluş çalışıma ve 'denetimli ile ilgi
li esaslar Ticaret /Bakanlığınca çıkartılacak tüp tstatlü ve 
yönetmeliklerlden tespik ddilir. 

BAŞKAN — En son fıkradan evvelki fıkrada, 
«... tacirlerin tüzelkişiliğe sahip madde birlikleri...» 
deniyor. 
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Ne demek «madde birlikleri?» 
TURGUT YURDEMt (Türkiye Odalar Birliği 

Temsilcisi) — Arz edeyim efendim. 
Yaş sebze ve meyve ihracatımızın geliştirilmesi 

konusunda yaş sebze ve meyve ihracatı yapanları bir 
araya getirici, birbirleriyle kıyasıya müstakil ihracat
çılık için rekabet edip de, ülkemizin zararına çalış
malarını önlemek açısından birleştirici, organizasyon 
kurucu ve tekelden ihracat organizasyonunu gelişti
rici böyle bir çaba da başlamıştır. Bu gibi faaliyet
leri kapsamak söz konusudur efendim. 

BAŞKAN — Madde birlikleri... Yani çeşitli mad
deleri kastediyorsunuz değil mi? 

TURGUT YURDEMt (Türkiye Odalar Birliği 
Temsilcisi) — Evet. 

dan alınıyor, başka yere veriliyor. Madem ki Tica
ret Sicili Gazetesi çıkarılacaktır, basım yerinin de 
neresi olduğunu belirlemek için bu ilave edilmiş
tir. Onun için Hükümetten bir teklif de gelmişti; o 
teklifi geri alıyorlar. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — 25 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

26 ncı maddeyi okutuyorum : 

«MADDE 26. — 8 . 3 . 1950 tarihli ve 5590 sa
yılı Kanunun 64 ncü maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

Madde 64. — Birlik genel kurulu, odalar ve bor
salar meclislerinin kendi üyeleri arasından 4 yıl için 
seçecekleri delegelerden teşekkül eder. 

Genel Kurulda her oda ve borsa birer delege ile 
temsil edilir. Ayrıca odalar ve borsalar bir önceki 
yıl gelirlerinin her bir milyon liralık kısmı için bir 
ve yarım milyon lirayı aşan küsuratı için bir de dele
ge seçerler. Seçilenlerin sayısı kadar da yedek dele
ge seçilir. Ancak hiç bir oda ve borsanın gönderece
ği delege adedi onbeşi geçemez. 

Birlik genel kurulunun delege sayısının en çok 
bin olması esastır. 

Ticaret Bakanlığı seçimlerden önce bu miktarı aş
mayacak şekilde delege seçimlerine ait gelir kıstasını 
yeniden tespit ve ilan eder. 

Delegelerin oda ve borsadan çıkması çıkarılması, 
ölümleri, istifaları veya meclis üyeliklerinden ayrıl
maları halinde yerlerine yedek üyeler aldıkları oy sı
rasına göre genel kurula katılabilirler. 

Delegelerin genel kurula iştirak masrafları kuru
luşlarınca karşılanır. 

Genel kurul kendi üyeleri arasından 4 yıl için bir 
başkan ve iki başkan vekili seçer. 

Genel kurul her sene mayıs ayı içinde toplanır. 
Oda ve borsaların meclisleri herhangi bir sebeple 

feshedilerek yeniden seçim yapılır ise, odalar birli
ğine gönderilen delegeler de yeniden seçilir.» 

BAŞKAN — Bu 4 ncü fıkrada, «Ticaret Bakan
lığı seçimlerden önce bir miktarı aşmayacak şekilde 
delege seçimlerine ait gelir kıstasını yeniden tespit ve 
ilân eder» deniyor. 

Ondan kasıt nedir? Zaten yukarıyı söyledik, «1 
milyon» dedik; «500 bini aşarsa da 1 milyona iblağ 
edilmek suretiyle getirir ve 15'i de geçemez» dedik. 
Bu, «yeniden tespit ve ilan eder» den kasıt nedir? 

BAŞKAN — Komisyon Başkanı arkadaşımız, 25 
nci madde üzerinde yapılan değişikliği izah eder mi
siniz? 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCÎL (İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — Sayın Başkanım, (b) fıkrasın
daki yönetmelikleri, Ticaret Bakanlığı tasdik edecek, 
Birlik, yönetmeliği düzenleyecek - tasdik bölümü ki, 
Hükümet tarafından daha önce teklif edilmişti, ileri-
ki maddelerde gelecek, - tasdiki Ticaret Bakanlığı ya
pacak. 

Ayrıca (f) fıkrasına «fuar» ilave edildi. «Sergi ve 
panayır» idi, fuar da bu işlevler arasında mütalaa 
ediliyormuş zaten; açıklık getirmek açısından ilave 
edildi. 

(1) fıkrasında da, malumları, 6762 sayılı Türk Ti
caret Kanununun 37 nci maddesine göre, ticaret oda
larına ve sanayi odalarına kaydolanların bir gazetey
le ilanı gerekmektedir; buna Ticaret Sicili Gazetesi 
deniliyor. Bu Ticaret Sicili Gazetesinin gene 6762 sa
yılı Kanundaki bir hükümle, bir tüzükle Ticaret Ba
kanlığı veya bir başka kamu kuruluşu tarafından 
çıkarılması yetkisi verilmiş, Başbakanlık da çıkarabi
liyor, Ticaret Bakanlığı da. Ancak şimdiye kadar 
uzun yıllar ticaret odaları çıkarmış, Odalar Birliği çı
karmış; fakat bazı devirde de, tüzükte bu yetki ba
kana verildiği için, bazı bakanlar ,oradan almış bu 
yetkiyi, başka makamlara vermiş. Bunun, yılda 50 
ilâ 100 milyon lira kadar bir gelir getirdiği - çıkaran 
yere - ifade edilmekte. Kanun içinde bunu böyle be
lirtmekte ki ileride başka maddelerde de bunu dü
zenleyeceğiz, ayrıca gelecek - kesinkes belli olacak 
çıkaracak olan yer. Çünkü Ticaret Sicili Gazetesi 
(A) bakan tarafından alınıyor Odalar Birliğinden, 
başka yere veriliyor; başka bakan tarafından ora-

— 425 — 



M. G. Konseyi B : 87 24 . 12 . 1981 O : 1 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (ihtisas I 
Komisyonu Başkanı) — Sayın Başkanım, malumları, 
odaların gelirleri ne olursa olsun, bu birliğin delege 
mevcudu da 1000'i geçmeyecek. Tabiî, zamanla bu 
odaların gelirleri artar. Bugün azamî 10 delege ola
cak; 10 delegeye göre; İstanbul 10 delege göndere
cek, Ankara 10 delege gönderecek. 300 küsur oda ve 
borsa var; bunların gönderecekleri 1000 olur; ancak 
küçük odalar 2 delege gönderir... 

BAŞKAN — «Ticaret Bakanlığı seçimlerden ön
ce bu miktarı aşmayacak..» tan kasıt, delege miktarı- I 
dır; öyle mi? 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — Evet. 

BAŞKAN — Yani 1000 delege. 
«Bu miktarı» değil de «seçimlerden önce bu de

lege miktarını aşmayacak şekilde» demek lazım. 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — Evet Sayın Başkanım. I 

BAŞKAN — O halde «delege» ibaresini koymak 
lazım. I 

26 ncı madde üzerinde başka söz almak isteyen 
var mı efendim?.. Yok. I 

Maddeyi bu değişik şekliyle oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul I 
edilmiştir. 

27 nci maddeyi okutuyorum : I 
«MADDE 27. — 8 . 3 . 1950 tarihli ve 5590 sa

yılı Kanunun 66 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiş- I 
tirilmiştir. I 

Madde 66. — Birlik yönetim kurulu, genel kuru- I 
lun kendi üyeleri arasından iki yıl için seçeceği 9 
üyeden kurulur. Ayrıca aynı sayıda yedek üye seci- I 
lir. 

Seçimlerde, Ticaret ve Sanayi Odaları ile Tica
ret Odaları, Sanayi Odaları, Deniz Ticaret Odaları 
ve Ticaret Borsalarının temsili gözönünde bulundu
rulur. 

Birlik yönetim kurulu kendi üyeleri arasından 
iki yıl için bir başkan ile bir veya iki başkanvekili I 
ve bir muhasip üye seçer. Bu seçimde genel katip oy I 
sahibi değildir. 

Birlik yönetim kurulu en az üç ayda iki defa ve I 
ihtiyaca göre her zaman başkanın veya yokluğunda 
başkanvekilinin çağrısı üzerine toplanır.» I 

BAŞKAN — 27 nci madde üzerinde Komisyon 
Başkanı arkadaşımızın izahatını dinleyelim. I 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — Sayın Başkanım, deniz ti- j 
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caret odaları kurulması nedeniyle Birlik Yönetim 
Kurulunun kaç kişiden teşekkül edeceği ve burada 
ikinci fıkrada belirtildiği gibi, bu odaların ayrı ayrı 
temsil edilmesinin gözönünde bulundurulması esa
sı getirilmiştir. Yönetim kurulunda sadece sanayi 
odasından veya sadece ticaret odasından değil, deniz 
ticaret odası kurulması nedeniyle, deniz ticaret oda
sından da üye bulundurulması gözönünde bulundu
rulur ilkesi getirilmiştir. 

Ancak, Hükümetten gelen teklifte, «Ticaret oda
ları, sanayi odaları ve ticaret borsaları» denilmek su
retiyle. hepsi geniş kapsamlı tutuluyordu. Biz burada 
«Ticaret ve sanayi odaları, ticaret odaları, sanayi oda
ları, deniz ticaret odaları ve ticaret borsaları» demek 
ve tek tek saymak suretiyle «Biz unutulmuşuz» gibi 
bir yanlışlığa mahal verilmesin diye açıklık getirdik. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — 27 nci madde üzerinde söz almak 

isteyen var mı?.. Yoktur. 
27 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
28 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 28. — 8 . 3 . 1950 tarihli ve 5590 sayılı 

Kanunun 69 ncu maddesi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 

Madde 69. — Birlik bütçesinden sarfiyat, başkan 
veya başkanvekili ile genel kâtibin, genel kâtibin bu
lunmadığı hallerde muhasip' üyenin müşterek imzası 
ile yapılır. 

Yönetim kurulunun önerisi üzerine genel kurulca 
saptanan miktar kadar sarfiyat, sonradan yönetim 
kurulunun tasdikine sunulmak şartıyla, genel kâtip 
tarafından resen yapılır. 

BAŞKAN — Bu 69 ncu madde üzerinde yapılan 
değişiklik nedir?.. 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — Sayın Başkanım, 69 ncu 
madde Hükümetten teklif olarak gelmemiştir. 

Eski kanun metni «500 liradan aşağı masraflar 
yalnız genel kâtibin imzasıyla yapılır» şeklindeydi ve 
odalarda da bu miktar 100 liraydı. 

Malumları, bu kanun 1950 yılında yapılmıştı ve 500 
liralık bir ödeme yapma yetkisinin verilmesi işin iş
lerliğini tıkıyordu. 

O nedenle bu maddeyi Komisyonda kararlaştı
rarak tensiplerine sunuyoruz : Yönetim kurulunun 
önerisi üzerine, genel kurulun saptayacağı miktar ka
dar bir miktar ödemeyi kâtip yapacak; ancak yöne
tim kuruluna götürüp yine bunun hesabını verecek
tir, 
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Bu işlerlik getirilmiştir Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Buna bir şey diyor musunuz efen

dim?.. 
ÎSMAİL HERAL (Ticaret Bakanlığı Temsilcisi) 

iştirak ediyoruz Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Peki. 
28 nci madde üzerinde söz almak isteyen var 

mı?.. Yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
29 ncu maddeyi okutuyorum : 
MADDE 29. — 8 . 3 . 1950 tarihli ve 5590 sayılı 

Kanunun 70 nci maddesi madde başlığı ile birlikte 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Temsil, İmza Yetkisi ve Ehliyet. 
Madde 70. — Birliğin hukuki temsilcisi yönetim 

kurulu başkanıdır. Yönetim kurulu başkanı veya 
başkanvekilleri ile yönetim kurulunca görevlendirile
cek diğer bir veya bir kaç üyenin müşterek imzaları 
birliği ilzam eder. 

Birlik menkul ve gayrimenkul mal almaya, satma
ya ve rehin etmeye, ödünç para almaya, sosyal yar
dımlarda bulunmaya, vakıf kurmaya ve kurulanla
ra iştirak etmeye yetkilidir.» 

BAŞKAN — Buradaki değişiklik nedir? 
KURMAY ALBAY CUMHUR EVCÎL (İhtisas 

Komisyonu Başkanı) — Sayın Başkanım, Hükümetin 
teklifindeki, bağış yapma yetkisi kaldırıldı. Çünkü 
bu bağış, gene Hükümetin ve Odalar Birliği temsilci
lerinin de iştirak ettiği gibi, zaman zaman kötüye 
de kullanılabilirdi. 

«Bağış» yerine, «Mal almaya, satmaya, rehin et
meye, ödünç para almaya, sosyal yardımlarda bu
lunmaya, vakıf kurmaya ve vakıflara yardımda bu
lunmaya» demek suretiyle daha uygun olacağı kana
atine varılmıştır. O nedenle bağış etme yetkisi alın
maktadır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — «Sosyal yardım» deyince, o da ba

ğış olur. «Sosyal yardım yapıyorum» der ve verir. 
KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 

Komisyonu Başkanı) — Sosyal yardım kapsamı dı
şında zaman zaman çok bağışlar olmuş. Bunun önü
ne geçmek için bu teklif getirilmiştir. 

BAŞKAN — 29 ncu madde üzerinde başka söz 
almak isteyen?.. Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

30 ncu maddeyi okutuyorum : 

«MADDE 30. — 8.3.1950 tarihli ve 5590 sayılı 
Kanunun 71 nci maddesi madde başlığı ile birlikte 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Birlikçe Alınacak Ücretler. 
Madde 71. — Aşağıda belirlenen hizmetler karşı

lığında alınan ücretlerin oran ve miktarı nisbi ücret
lerde 20 000 lirayı geçmemek kaydıyla binde 5'ten 
ve maktu ücretlerde 20 000 liradan fazla olmamak 
kaydıyla yönetim kurulunun teklifi ve Ticaret Ba
kanlığının onayı ile yürürlüğe konulacak tarifelerle 
tespit olunur. Ancak nisbi ve maktu ücretlerdeki 
20 000 liralık miktar Bakanlar Kurulu kararıyla 3 ka
tına kadar artırılabilir. 

Tarifelerle tespit edilen ücretler azami 3 yılda bir 
Ticaret Bakanlığınca yayınlanan geçim endekslerin-
deki değişiklik gözönüne alınarak yeniden düzenle
nir. 

a) Kapasite raporları tasdiki ücreti, 
b) Menşe şahadetnameleri ve fatura tasdik ücre

ti, 
c) Türkiye Ticaret Sicili Gazete ve ilan ücretle

ri, 
d) Tahsis veya kalite belgeleri ile ticaret ve sa

nayie ait diğer hizmetler ücreti, 
e) İthal malları fiyat tescil ve tetkik ücretleri, 
İhracata ilişkin yukarıdaki hizmetler karşılığı üc

ret alınmaz.» 

BAŞKAN — Bu da 15 nci maddeye paralel ola
rak - demin olduğu gibi - hazırlanan maddedir değil 
mi? 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — Evet Sayın Başkanım. Oda
lar ve borsaların aldıkları ücretler paralelindedir. 

BAŞKAN — 30 ncu madde üzerinde söz almak is
teyen var mı efendim?.. Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

31 nci maddeyi okutuyorum : 

'MADDE 31. — 8 . 3 . 11950 tarihli ve 5590 sayılı 
Kanunun 74 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştâfil-
miştir. 

«Madde 74. — Odalar ve ^borsalar üyelerinden 
meslek onuruna yahut meslek 'düzen ve gelenekleri
ne uymayan fiil ve (hareketlerde bulunanlarla, müşteri
sine karşı meslekî görevini yakmayan ve görevinin 
gerektirdiği dürüstlüğe uygun şekilde davranmayan
lar Ihakkında esasları yönetmelikte 'belarlenecek olan 
aşağıdaki cezaları verirler : 
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;a) Uyarma: Mesleğin icrasında daha dikkatli1 

olunması ve davranışlarını düzeltmesi gereğinin ilgi
liye 'bir mektupla bildirilmesidir. Uyarma cezaisi sici
le geçmez. 

Ib) Kınama : Üyeye tutum ve davranışlarında 
kusurlu olduğunun yazılı olarak Ibildirilmesidir. 

c) Üyelikten geçici çıkarma : Üyelerin iki ay
dan az ve on'iki aydan fazla almamak üzere ada veya 
borsa üyeliğinden çıkarılmasıdır. 

\1) Üyelikten sürekli olarak çıkarma : Üyenin 
kaydının üyesi 'bulunduğu oda ve borsa ile ticaret si
cilinden silinmesidir. 

Üyelere geçici olarak çıkarma cezası verildiği ve 
aynı cezanın yeniden verilmesi gerektiği takdirde, oda
dan veya 'borsadan sürekli olarak çıkarma cezaisi uy
gulanır. 

üye bir tfefa uyarma cezası aldıktan sonra, aynı 
cezayı gerektiren yeni 'bir davranışta bulunduğu tak
dirde, 'hakkında kınama cezası, Ibir defa kınama ceza
sı aldıktan sonra, aynı cezayı gerektiren faali tekerrür 
ettiği takdirde, hakkında geçici olarak çıkarma cezası 
uygulanır, 

(Üyeler hakkında yapılacak disiplin Soruşturmasın
da yazılı savunma istenmesi ve Ibu savunma idin en 
az I1IÛ günlük süre tanınması zorunludur. 

Üyeler hakkında 'başlamış olan ceza kovuşturması, 
disiplin işlem ve kararlarının uygulanmasına mani de
ğildir. 

Oda 've borsa üyeleri hakkında disiplin kovuştur
ması yönetim kurullan tarafından; Birlik organlarına 
seçilenler hakkındaki kovuşturma ise Birlik yönetim 
kurulu tarafından yürütülür. 

Sürekli çıkarma cezası yönetim 'kurullarının tek
lifi ile meclisler tarafından verilir. 

Yetkili kurullar iihlbar ve şikâyet tarihinden iti
baren en çok 40 gün içlinde soruşturmaya haşlamak ve 
en geç iki ay içinde sonuçlandırmak zorundadır. 

(Disiplin cezaları 10 gün içinde ilgililere' tebliğ 
edilir ve ilgililer de tdbellüğ tarihinden itibaren 15 gün 
içinde ilgili oda ve borsaların meclislerine ve meclîs
lerde verilmiş kararlar üzerine 'Birliğe ve Birlik tara
fından verilmiş- olan kararlar üzerine de ticaret mah-
kemderine itiraz edebilirler, 

Yetkili kurulların verdiği uyarma cezası kesindir. 
Diğer 'disiplin cezalarına ait kararlar kesinleşme

dikçe uygulanmaz.» 
BAŞKAN — Bu, üyelere verilecek disiplin ceza

larını ihtiva eden bir madde. 
Değişiklikleri izah eder misiniz? 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (ihtisas 
Komisyonu Başkanı) — Sayın Başkanıın, bu cezalar 
aynen Hükümet teklifinde de var idi; ilaveten «Ek 
aidat yükümlülüğü» diye bir disiplin cezası getirili
yordu; bu, para cezası idi. 

Para cezası kaldırılmış, buraya disiplin cezası ola
rak konmuştur. Halbuki eski 5590 sayılı Kanunda pa
ra cezası olarak zaten bir madde vardı ve bu çeşitli 
zamanlarda iptal edilmişti. Bu bölüm çıkarılarak ara
ya getirildi. 

Ayrıca, disiplin cezaları, Hükümetin teklifinde tek 
tek sayılmıştır; burada ise yönetmeliğe atıf yapılmış
tır, teferruat yönetmelikte olsun denmiştir. Çünkü, 
günün şartlarıma göre değişebilir düşüncesi ile, aynı 
esaslar dercedilmek suretiyle yeni bir tasnif yapılmış
tır. 

BAŞKAN — Peki; uyarma cezası sicile işlenmez 
de diğerleri geçer mi? O belli değil. 

«Kınama; üyeye tutum ve davranışlarında kusur
lu bulunduğunun yazılı olarak bildirilmesidir» deni
yor. 

Bu, siciline işlenecek mi? 
KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 

Komisyonu Başkanı) — Bu «geçmez» demekle onlar 
işlenecektir, yönetmelikte tadat edilecektir. Sadece bu 
ceza geçmeyecek Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Diğerleri geçecek manasında... 
KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 

Komisyonu Başkanı) — Evet; geçecek; o anlamda. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ CMilli Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — Bu, «yukariki cezalar
da, uyarma sicile geçmez, diğerleri' geçer» şeklinde. 

BAŞKAN — Böyle bir şey koyarsak daha açık 
olur. Yani onu oradan silelim; en sonuna, «Yukarı
daki cezalardan uyarma cezası sicile geçmez, diğerleri 
geçirilir» şeklinde bir ibareyi ekleyelim. 

Şimdi (a) fıkrasını yeniden okutuyorum : 
«a) Uyarma : Mesleğin icrasında daha dikkatli 

olunması ve davranışlarını düzeltmesi gereğinin ilgiliye 
bir mektupla bildirilmesidir.» 

BAŞKAN — 'Son fıkrayı okutuyorum : 
«Diğer disiplin cezalarına ait kararlar kesinleşme

dikçe uygulanmaz. Yukarıdaki cezalardan uyarma ce
zası sicile geçmez, diğerleri geçer.» 

BAŞKAN — Başka söz almak isteyen?.. 
Buyurun Orgeneral Ersin. 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Üyelik

ten sürekli çıkarmanın, üye hakkında, müteakip faali
yetleri bakımından kısıtlayıcı ne gibi durumları olu
yor? Yani hiçbir şey yapamıyor mu; ne yapıyor bu? 
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BAŞKAN — Buyurun. 
TURGUT YURDEMl (Türkiye Odalar Birliği 

Temsilcisi) — Efendim, odanın verdiği, borsanın ver
diği hizmetlerden istifade edememe haline düşüyor ve 
bu ceza aynı zamanda ıticaret sicilinden kaydının si
linmesine de yol açıyor. Biz Ankara Sanayi Odası ola
rak bir üyemize uyguladık bunu. «Kendi ihtiyacımda 
kullanacağım» diye ithal ettiği bir malı, satmış idi. 
Hakkında soruşturma açtık; bunu belirledik; ilgili 
mercilere de durumu bildirdik ve üyelikten ihraç et
tik; Oda hizmetlerinden faydalanamaz dedik ve tica
ret sicilinden de terkin edildi kaydı. 

(BAŞKAN — 'Bir daha ithal işi falan yapamaz bu 
kişi... 

TURGUT YURDEMt (Türkiye Odalar Birliği 
Temsilcisi) — Evet efendim, başka bir iştigal konu
suyla uğraşabilir. 

Bunu, oto ikontrolde odaların gönüllü olmaları 
gerektiğine inanarak getirdik efendim. 

ORGENERAL SEDAT CELASUN — Müsaade 
eder misiniz? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ORGENERAL SEDAT CELASUN — Efendim, 

ihracatçılardan, kötü mal ihraç edip de, bizi dünya 
pazarlarına kötü tanıtanlar hakkında ne gibi ceza
lar tatbik ediliyor acaba? 

TURGUT YURDEMt (Türkiye Odalar Birliği 
Temsiloisi) — O maddeye de biraz sonra geleceğiz. 
Bunu para cezaları maddesinde düzenlemiş bulunu
yoruz; hatta 10 katına 'kadar ceza olarak - 5 katı idi -
artırdık cezaları. Onların da, bu şekilde takip etmek 
suretiyle dalha ülke yararına çalışmalarını sağlamak 
düşüncesindeyiz, 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Yalnız 
para cezası mı? 

BAŞKAN — Hangi maddede o? 
TURGUT YURDEMl (Türkiye Odalar Birliği 

Temsilcisi) — Efendim, yönetmelikte zaten belirle
necek cezalar olacaktır; ayrıca bunların eki olarak da 
para cezası ile cezalandırılacaklardır. 

BAŞKAN — Tabiî kamu kuruluşlarına ait ma
ğazalar7 buna dahil değil, bunlar zaten kaydolmuyor. 
Mesela Sümerbankın mağazaları var... 

TURGUT YURDEMl (Türkiye Odalar Birliği 
Temsilcisi) — Kayıtlı efendim. 

BAŞKAN — Şişe cam fabrikası, Paşabahçe falan?.. 
TURGUT YURDEMl (Türkiye Odalar Birliği 

Temsiloisi) — Evet efendim, hepsi kayıtlı. 

BAŞKAN — Peki; onların oradaki tezgâhtarları 
hiç iyi muamele yapmazlar. 

Siz onlara ikazda bulunmaz mısınız? Hiç şikâyet ol
muyor mu? 

TURGUT YURDEMt (Türkiye Odalar Birliği 
Temsilcisi) — Efendim, genel müdürlüklerine ikazda 
bulunuruz. 

BAŞKAN — Bunları vatandaş bilmiyor mu? Va-
ıtandaşlara bunu duyurmak lazım; yani nereye müra
caat edecek böyle bir şikâyeti olursa? 

TURGUT YURDEMt (Türkiye Odalar Birliği 
Temsilcisi) — Programımıza tanıtıcı broşürler çıkar
mayı da almış bulunuyoruz, önümüzdeki yıl için. Ta
biî Türkiye olarak, önümüzdeki gelişmelere paralel 
olarak hizmetlerimizi çeşitlendirmek ve kendimizi ta
nıtmak zorundayız. 

BAŞKAN — Radyo ve televizyon en iyi bilgi 
verme yeri; bazı saatlerde bunu vatandaşlara duyur-
malı; «Şu, şu kuruluşlar filan odaya kayıtlıdır. Bun
lar hakkında vaki olacak şikâyetlerinizi şuraya bildi
rirseniz - evrakla veya şahitle birlikte - kendileri ikaz 
edilir; gerekli müeyyideler uygulanır» denirse vatan
daş ona göre hareket eder. 

Şikâyetçi vatandaş, gidiyor, belediye zabıtasına 
söylüyor; o da, yapabildiğini yapmaya çalışıyor. Bazı 
cezalar varmış; bunları vatandaş bilmiyor. 

31 nci madde üzerinde başka söz isteyen var mı?.. 
Yok. 

31 noi maddeyi son yapılan değişiklikle birlikte 
oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir, 

32 nci maddeyi okutuyorum : 

«MADDE 32. — 8.3.1950 tarihli ve 5590 sayılı 
Kanunun 77 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

Madde 77. — Oda veya borsalar mevzuata uy
gun olarak kayıt ve tescil muamelelerini yaptırmayan
larla tescil ve ilanı gereken değişiklikleri bildirme
yenlere ve alınan kararlara riayet etmeyenlere, ima
latta mal ve hizmet arzında sağlık kurallarına uyma
yanlara, ölçü ve tartı aletferini hileli bir şekilde kul
lananlara ve hileli, karışık veya standartlara aykırı ve 
kalitesiz mal imal edip ve satanlara Ticaret Bakan
lığınca hazırlanacak yönetmelikte belirtilecelc esaslara 
göre yönetim kurullarının teklifi ve meclislerin kara
rıyla yıllık aidatların 1 ile 10 katına, tekerrürü halin
de, bu miktarın 2 katma kadar para cezası verilir.» 

BAŞKAN — tşte bu demin sizin söylediğiniz; yal
nız para cezası. 
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TURGUT YURDEMİ (Türkiye Odalar Badiği 
Temsilcisi) — Diğer disiplin cezalarına ek olarak. 

BAŞKAN — Meclisin kararı ile yıllık aidatları
nın ancak 10 katına kadar verebiliyor. Yıllık aidat ne 
kadardı? 

TURGUT YURDEMİ (Türkiye Odalar Birliği 
Temsilcisi) — 50 bin idi, 500 bine kadar; tekerrürü 
halinde 1 milyona kadar. 

BAŞKAN — Tabiî, bu, yaptığı ihracatın miktarı 
ile orantılı; 1 ila 10 katı oluyor. Daha evvel ne ka
dardı bu? 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (ihtisas 
Komisyonu Başkanı) — Sayın Başkanım, daha evvel 
200 lira ila 1 000 liraya kadar para cezası idi 

BAŞKAN — Ayrıca bunlara sahtekârlıktan falan 
muamele yapılmıyor mu? Mesela ben hatırlarım epey 
sene evveli, zeytinyağı yerine makine yağı ihraç etti
ler. 

Peki bunlar yalnız para cezası mı verecek; bir de 
sahtekârlıktan dolayı cezalandırılmayacak mı? 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güvenlik 
Konseyi Genel Sekreteri) — Ayrı bir kanun efendim; 
ticaretin tağşişi ve Türk Ceza Kanununa girer efen
dim. 

BAŞKAN — Memleket ihracatını baltalamak, eko
nomisini baltalamak... 

İSMAİL HERAL (Ticaret Bakanlığı Temsilcisi) 
— Sayın Başkanım, Ceza Kanununa göre gereken ta
kibat yapılıyor ve savcılığa veriliyor. 

Arz ederim. 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Efendim, 

bu sürekli olarak bir sınır kesmeli bir defa. 
ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — Efen

dim, o yok; yani bu belirgin değil. Siz söylediniz ger
çi; ama, «vermiş olduğu cezalara ilaveten para ceza
sı» diye, böyle bir hüküm yok burada. 

BAŞKAN — İşte şurada, «...Bakanlığınca hazır
lanacak yönetmelikte belirtilecek esaslara göre...» de
niyor. 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — «Esas
lara göre...» 

Ne esası efendim? 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güvenlik 

Konseyi Genel Sekreteri) — Disiplin cezalarına ila
veten geliyor efendim. 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — Öyle 
bir şey diyelim efendim, 

BAŞKAN — Evet. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güvenlik 

Konseyi Genel Sekreteri) — «Belirtilecek esaslara gö

re disiplin cezalarına ilaveten yönetim kumllarının tek
lifi ve meclislerin kararıyla para cezası...» diyebiliriz. 

BAŞKAN — «Yönetmelikte belirtilecek disiplin 
cezasına ilaveten» değil mi? 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güvenlik 
Konseyi Genel Sekreteri) — «...belirtilecek esaslara 
göre, disiplin cezalarına ilaveten...» 

BAŞKAN — 77 nci maddeyi bir daha o şekliyle 
okutuyorum : 

(Madde 77. — Oda veya borsalar mevzuata uy
gun olarak kayıt ve tescil muamelelerini yaptırmayan
larla tescil ve ilanı gereken değişiklikleri bildirme
yenlere ve alınan kararlara riayet etmeyenlere, imalat
ta mal ve hizmet arzında sağlık kurallarına uymayan
lara, ölçü ve tartı aletlerini hileli bir şekilde kulla
nanlara ve hileli, karışık veya standartlara aykırı ve 
kalitesiz mal imal edip ve satanlara Ticaret Bakanlı
ğınca hazırlanacak yönetmelikte belirtilecek esaslara 
göre disiplin cezalarına ilaveten yönetim kurullarının 
teklifi ve meclislerin kararı ile yıllık aidatlarının 1 ila 
10 katma, tekerrürü halinde bu miktarın 2 katına ka
dar para cezası verilir. 

BAŞKAN — Türk Ceza Kanunundaki ve diğer ka
nunlardaki hükümler saklı kalmak kaydıyla tabiî o. 

TURGUT YURDEMİ (Türkiye Odalar Birliği 
Temsilcisi) — Tabiî. 

BAŞKAN — Yani yalnız bu cezaları almayacak, 
varsa diğer cezaları da alacak. Bunlar, ticaret odala
rının veya borsalar birliğinin vereceği cezalardır; öbür
leri saklı. Çünkü ne diyor; «İmalatta mal ve hizmet 
arzında sağlık kurallarına uymayanlara.» Onun ayrıca 
genel bükümleri var değil mi? 

TURGUT YURDEMİ (Türkiye Odalar Birliği 
Temsilcisi) — Sayın Başkanım, Türk Ceza Kanunu
na göre, zaten onlar saklıdır. 

BAŞKAN — Tamam; yani onun haricinde bun
ları verecek. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Disiplin 
cezalarının içerisine, biraz evvel baş tarafta sayılan, 
sürekli çıkarma gibi hususlar dahil mi? 

TURGUT YURDEMİ (Türkiye Odalar Birliği 
Temsilcisi) — Gayet tabiî. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Mesela ev
vela mahkemeye verilir, ilişiği de kesilir bunun. 

BAŞKAN — Yani bu uyarma, kınama ve üyelik
ten çıkarmaların hepsi olacak ve orada tadat edile
cek. Neleri yaparsa uyarma cezası alacak, ne olursa kı
nama yapılacak, hangi halde üyelikten muvakkat ve
ya devamlı çıakrılacak, onlar yönetmelikte belirlene
cek, 31 nci maddede olduğu gibi. 
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TURGUT YURDEMİ (Türkiye Odalar Birliği 
Temsilcisi) — Gayet tabiî, evet. 

BAŞKAN — 32 nci madde üzerinde başka söz 
almak isteyen?.. Yok. 

Bu son yapılan İlave ile birlikte 32 nci maddeyi 
oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

33 ncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 33. — 8.3.1950 tarihli ve 5590 sayılı Ka

nunun 78 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 

Madde 78. — Kayıt ücretleri ile yıllık aidat, mun
zam aidat ve birlik aidatı ile borsa tescil ücreti ve 
bunlara ait kesinleşen zamlar ile para cezalarının tah
sillerine ait oda, borsa ve Birik yönetim kurulun
ca verilen kararlar ilam hükmünde olup icra dairele
rince yerine getirilir. 

BAŞKAN — Bu «para cezaları» kelimelerini mi 
ilave ettiniz oraya? 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — Evet Sayın Başkanım. Daha 
önce «ek ödenti» şeklindeydi malumunuz bu; ayrıca 
para cezası olarak alındığı için, isim değiştirilmiştir 
sadece «ek ödenti» yerine «para cezaları» ... 

BAŞKAN — Evet. 
Bu 33 ncü madde üzerinde söz almak isteyen var 

mı?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
34 ncü maddeyi okutuyorum : 

MADDE 34. — 8.3.1950 tarihli ve 5590 sayılı Ka
nunun 79 ncu maddesi madde başlığı ile birlikte aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

ı«Yabancı veya Türk - Yabancı Ticaret, Sanayi ve 
Deniz Ticaret Odaları. 

Madde 79. — Türkiye ile diğer bir yabancı ülke 
arasında ekonomik ve ticarî ilişkilerin geliştirilmesi
ne yardımcı olmak amacıyla Dışişleri Bakanlığı ile 
işbirliği halinde Ticaret Bakanlığının teklifi üzerine, 
Bakanlar Kurulu kararı ile, tek taraflı veya iki ta
raflı Türk - Yabancı Ticaret, Sanayi ve Deriz Ticaret 
Odaları kurulur. Müşterek odaların kuruluş esasları, Ti
caret Bakanlığınca çıkarılacak yönetmeliklerle tespit 
olunur. 'Bu odalardan yurt dışında kurulmuş olanların 
faaliyetlerinin izlenmesi, yurt içindekilerinin çalışma
larının denetlenmesiyle izlenmesi anılan Bakanlıkça 
yapılır.» 

BAŞKAN — Bu madde hakkında izahat verir mi
siniz, Sayın Komisyon Başkanı? 
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KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — Sayın Başkanım, Hükümet
ten gelen tasarıda 1 nci paragrafta, demeklerin de 
kurulmasına ilişkin bir madde vardı. Malumunuz, der
nekler 1630 sayılı Dernekler Kanununa göre kurula
cak ve onların kuruluşları, vücut buluşları, hayat bu
luşları o kanun içinde belirlenecek. Burada ona yer 
vermek suretiyle daha şimdiden o kanuna bir atıf 
yapılmış oluyor. Bir bütün içinde, o kanun içinde yer 
almasının uygun olacağı düşünülerek, 1 nci paragraf, 
derneklerle ilgili bölüm çıkarılmıştır. 

2 nci bölüm; Türkiye ve diğer yabancı ülke ara
sında ekonomik ve ticarî ilişkilerin gelişmesinde yar
dımcı olmak için Bakanlar Kurulu kararıyla, tek ta
raflı veya iki taraflı, Türk - yabancı ticaret, sanayi 
ve deniz ticaret odalarının kurulması mümkün hale ge-
tirilmekıtedir bu madde ile. 

BAŞKAN — Yalnız, «yabancı» da var. Yani, bir 
yabancı gelip burada bir «oda» mı açacak?.. 

Buyurun efendim. 
İSMAİL HERAL (Ticaret Bakanlığı Temsilcisi) 

— Sayın Başkanım, şimdiye kadar uygulamada şöyle 
durumlar karşımıza çıktı; Türk - Libya Ticaret Oda
sı, Türk - Arap Ticaret Odası gibi. 

Maksadımız, o müşterek organlar vasıtasıyla iş
adamlarını bir araya getirmek ve aramızdaki muame
leyi, ithalatı, ihracatı artırmaktır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Hayır; diyor ki, - kenar başlığını 

okuyorum - «Yabancı veya Türk - Yabancı Ticaret, 
Sanayi ve Deniz Ticaret Odaları...» 

Oradan anladığım benim, yabancı da açabilecek 
veya Türk - yabancı da müşterek açabilecek. 

İSMAİL HERAL (Ticaret Bakanlığı Temsilcisi) 
— Aslında, arz etmek istediğim bir nokta var; bizde 
kurulduğu gibi, karşı tarafta da kuruluyor. 

BAŞKAN — Karşılıklı. 
İSMAİL HERAL (Ticaret Bakanlığı Temsilcisi) 

— Karşılıklı, mütekabiliyet esasına göre. 
BAŞKAN — Var mı böyle şimdiye kadar? 
İSMAİL HERAL (Ticaret Bakanlığı Temsilcisi) 

— Halen var; Tüfk - İngiliz var, Türk - Libya var. 
BAŞKAN — Ama hep müşterek var. 
İSMAİL HERAL (Ticaret Bakanlığı Temsilcisi) 

— Müşterek, karşılıklı. 
TURGUT YURDEMİ (Türkiye Odalar Birliği 

Temsilcisi) — Sayın Başkanım, tereddüt şuradan ge
liyor : «Yabancı» kelimesi, «Yabancı - Türk» anla
mındadır; yani, İngiliz - Türk Ticaret Odası yabancı; 
Türk - yabancı da, Türk - İngiliz Ticaret Odası an-
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lamındadır. Burada bunu tasrih etmekte fayda var 
efendim. «Yabancı - Türk veya Türk - Yabancı»dıır 
başlık. 

BAŞKAN — Evet. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven

dik Konseyi Genel Sekreteri) — Bizde değil de, Bel
çika'da kuruluyor efendim; Belçika - Türk Ticaret 
Odası. 

BAŞKAN — Ama başka türlü anlaşılıyor bura
da : «Yabancı veya Türk Yabancı Ticaret, Sanayi 
Odaları» deyince, yabancıların da gelip burada bir tica
ret odası, sanayi odası açabileceği akla geliyor; o 
manada değil. 

O halde, «Yabancı - Türk veya Türk - Yabancı» 
demek lazım. 

(Kenar başlığını bir daha okutuyorum efendim: 
«Yabancı - Türk veya Türk - Yabancı Ticaret, 

Sanayi ve Deniz Ticaret Odaları.» 

IBAŞKAN — Tek taraflı, yani biz gidip orada 
açabiliriz veya iki »taraflı; orada açtığımızda, onlar 
'da burada açabilir; müşterek açma, değil mi efen
dim? 

TURGUT YURDBMİ (Türkiye Odalar Birliği 
Temsilcisi) — Mütekabiliyet. 

BAŞKAN — Mütekabiliyet. 
Şimdi halen yalnız Arap ve Libya mı var bu 

şekilde gibi oda açtığımız? 

İSMAİL HBRAL {Ticaret Bakanlığı Temsilcisi) 
— Sayın Başkanım, Türk - İngiliz var; fakat bun
lardan bir kısmı dernek mahiyetindedir, bir kısmı 
oda mahiyetindedir. Tabiatıyla bu kanun çıktığı tak
dirde onların hepsini oda .şekline intikal ettirmiş olaca
ğız. 

BAŞKAN — O faalde, şimdi istanbul'da bir Ti
caret Odası, Sanayi Odası falan borsalar var; bir de 
ayrıca bu odamı açılacak? Bunun iştigal sahası ne 
olacak? 

İSMAİL HERAL ((Ticaret Bakanlığı Temsilcisi) 
— Aslında, şu kanunda sayılan görevleri yapmaya
cak, Odalarının birbirlerine karşı yürüyüş şekillerini, 
genel, karşılıklı bir yaklaşımı temin edecek bir organ 
yüklenelek delil., 

IBAŞKAN — Esas sorumlu oda hangi oda olacak? 

IİSMAÎL HERAL »(Ticaret 'Bakanlığı Temsilcisi) 
— Millî odalardır. Millî odaların yaptıkları uygula
malarda zorluklar varsa, o zorlukları oralarda ko
nuşup, millî odalara intikal ettirmektir. 

IBAŞKAN — Yani bu bizim odaların görevini 
yükleyecek değil. 

. İSMAİL HERAL (Ticaret Bakanlığı Temsilcisi) 
I — Hayır, yüklenmeyecek Sayın ıBaşkanım, 

IBAŞKAN — Yönetmelikte bunlar belirlenecek. 
Şimdi halen yürürlükte olanda var mı idi bu? 

iîSMAtL HERAL (Ticaret Bakanlığı Temsilcisi) 
— Halen, Sayın Başkanım, dernek mahiyetinde; 
bunları disipline etmiş olacağız. 

ORGENERAL NEODET ÜRUĞ (Millî Güvenlik 
Konseyi Genel Sekreteri) — Efendim, Belçika'da, 
Belçika - Türk Ticaret Odası vardır, Resmî bir te
şekküldür Belçika'da. Belçika'lı ve Türk tüccarlarını 
muayyen alanlarda 'bir araya getirmektir maksadı; 
Ticarî muameleler yönlünden.. Mesela, zahire alışve
rişi yapmak için, bu oda Belçikalı zahirecileri bulu
yor, Türk zahirecilerini buluyor, onlarla irtibatı te
min ediyor, komplikasyonu temin ediyor ve o yön
deki ticarî hareketi tanzim ©diyor. 

IBAŞKAN — Efendim, burada da onun karşılığı 
olacak, gerekirse. 

ORGENERAL NEODET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Gerekirse olacak; 
ama olmayabilir de. 

IBAŞKAN — Zaten onu diyor; «tek taraflı veya 
iki taraflı.» 

TURGUT YURDEMİ ((Türkiye Odalar (Birliği 
Temsilcisi) — Sayın Başkanım, daha önce yoktu; 
mütekabiliyet esasına göre biz bunu yasal olarak 
kuramıyorduik, dernek halinde oluyordu ve faali
yetleri yasadan kaynaklanmadığı için, kısıtlı kalıyor
du. 

Burada, bu kanunla birlikte yasal hale gelecektir 
ve gelişecektir. 

IBAŞKAN — Evet. 
I 34 ncü madde üzerinde söz almak isteyen var

ını efendim?.,, 
Buyursunlar efendim, Orgeneral Ersin. 
ORGENERAL NURETTİN ERİSİN — Efen-

>dim, şimdi, maddenin başında «Yabancı - Türk ve
ya Türk - Yabancı» dedik, ondan sonra da içinde, 
«'Dışişleri Bakanlığı ile işbirliği halinde Ticaret Ba
kanlığının teklifi üzerine, Bakanlar Kurulu kararı 
ile tek taraflı veya iki taraflı Türk - Yabancı...» de
miyor. 

Şimdi, burada Türk - Yabancı» yi mı kastediyo
ruz tek taraflı olarak? Yani demek ki, biz tek taraflı 
olarak Belçika'da veya Fransa'da kurabiliriz. Biz 
kurduğumuz zaman, öbürünün de bizde tek taraflı 
kurmasına müsaade edecek miyiz? 

I (Buradaki bu, «tek taraflı» biraz genel bir ifade 
J gibi geldi bana. 

432 — 



M. G. Konseyi B : 87 24 . 12 . 1981 O : 1 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Efendim tek taraflı 
olarak böyle bir şeyi dışarıda kuramayız, Türkiye'
de kurabiliriz. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Bu na
sıl oluyor? «tek taraflı» diyor ama... 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güvenlik 
Konseyi Genel Sekreteri) — Tek taraflı, Türk-Ya
bancı Ticaret Odası yani Türkiye'de... 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Veya «İki 
taraflı» diyor. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güvenlik 
Konseyi Genel Sekreteri) — İki taraflıda; Belçika 
talep ederse efendim böyle bir şeyi, orada kuralım 
diye, 'buna da müsaade edilecek. 

IBAŞKAN — Ama, kenar 'başlığında, «Yabancı-
Türk»? dedik, veya «Türk-Yabancı» dedik. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Acaba 
onun için mi, bidayette bu «yabancı» yi ayrı bırak-
rnışlar, ıkenar 'başlığında? «Tek taraflı» diyor çünkü 
burada. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güvenlik 
Konseyi Genel Sekreteri) — Tabiî ki, yabancı 'bir şir
ketin veyahut yabancı 'bir teşekkülün Türkiye'de ken
di başına bir şey kurması mümkün değil efendim; 
ama ya'bancı bir memlekette Türkiye'nin iştiraki ile 
bir odanın kurulması yahut Türkiye'de... 

IBAŞKAN — IBen, «Yabancı-Türk» deyince, me
sela, Belçika veya Arap ülkelerinden 'buraya gelip, 
Türklerle beraber burada İbir ticaret odası kuracak 
diye anlıyorum; «Yabancı-Türk». Eğer biz orada 
kurarsak «Türk:-Yabancı» olacak. 

Öyle mi oluyor? Bu, garip bir anlayış... 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güvenlik 
Konseyi Genel Sekreteri) — Biz orada kuramayız. 

IBAŞKAN — İşte kurmuşuz, Belçika'da,.. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güvenlik 

Konseyi Genel Sekreteri) — Hayır bizim değil efen
dim Belçikanın o. 

IBAŞKAN — O halde, yine «Yabancı-Türk» olu
yor. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güvenlik 
Konseyi Genel Sekreteri) — Yani bizden orada 'birisi 
İbir tesis Ikurmuş değil efendim yahut oradaki ticaret 
odasına aza falan olmuş değil. Bu oda, sadece Belçi
kalı tüccarların Türkiye'deki kontr haklarım koru
yor; ama buna, Belçika-Türk Ticaret Odası diyoruz. 

'BAŞKAN — Bu madde biraz karışık. 

İSMAİL HERAL (Ticaret Bakanlığı Temsilcisi) — 
Sayın Başkanım, matlabı içeriye alırsak, ikisini de 
ifade eder kanaatimıizce; Tek taraflı veya iki taraflı; 
«Yabancı-Türk; Türk-Yabancı». 

IBAŞKAN — Oraya ikonursa olur. Çünkü başlıkta 
var, madde içerisinde geçmiyor. 

İSMAİL HERAL (Ticaret Bakanlığı Temsilcisi) — 
Efenidim, kastedilen odur, her iki imkânı da verme
sidir. (Bazı ahvalde, tabiatıyla bunlar bir müzakere 
neticesinde açılıyor devletler arasında; açılırken, tek 
taraflı da olabiliyor, iki mikanı da verebiliyor bu; 
Hem iki taraflı, hem tek taraflı. Bazı ülkelerde tek 
taraflı açmakta menfaatimiz vardır. Mesela Kuveyt 
bize gelip açmayabilir, Irak açmayabilir; ama bizim 
menfaatimiz olduğu için, biz kendi elemanlarımızı on
larla 'kaynaştırmak istediğimiz zaman tek taraflı, mu
tabakata varıldığı takdirde, açabiliriz. 

IBAŞKAN — O halde, kenar başlığından silece
ğiz, şöyle diyeceğiz : «... Dışişleri Bakanlığı ile iş
birliği halinde, Ticaret Bakanlığının teklifi üzerine 
Bakanlar Kurulu kararı ile, tek taraflı veya iki taraflı 
Türk-Yabancı veya Yabancı-Türk Ticaret Sanayi ve 
Deniz Ticaret Odaları kurulur.» 

O zaman, yukarıdaki, «Yabancı veya Türk-Yaban
cı Ticaret Sanayi ve Deniz Ticaret Odaları» olarak 
kalabilir. Onu oraya koymaya gerek yok artık; ilk 
yazıldığı şekliyle olabilir. Maddenin içine koymak su
retiyle onu açıklamış oluyoruz biz. Kenar başlığı, 
zaten maddeye dahil değildir; onun için, esas madde
nin içinde zikredilmesi gerekeceğine göre, buraya 
aldıktan sonra mesele kalmaz. Başlık eski haliyle ka
lacak. 

Şimdi, bunu tekrar okutuyorum : 
«Yabancı veya Türk-Yabancı Ticaret, Sanayi ve 

Deniz Ticaret Odaları. 

'MADDE 79. — Türkiye ile diğer bir yabancı ülke 
arasında ekonomik ve ticari 'ilişkilerin geliştirilme
sine yardımcı olmak amacı ile Dışişleri Bakanlığı ile 
işbirliği halinde Ticaret Bakanlığının teklifi üzerine, 
Bakanlar Kurulu kararı ile, tek taraflı veya ikli ta
raflı Türk-Yabancı veya Yabancı-Türk Ticaret, Sa
nayi ve Deniz Ticaret Odaları kurulur. Müşterek oda
ların 'kuruluş esasları, Ticaret Bakanlığınca çıkarıla
cak yönetmelikle tespit olunur. Bu odalardan yurt dı
şında kurulmuş olanların faaliyetlerinin izlenmesi, 
yurt içindekilerinin çalışmalarının denetlenmesi ile iz
lenmesi anılan Bakanlıkça yapılır.» 

BAŞKAN — «Yönetmeliklerle» değil de, «Yönet
melikle» olacak o. Birkaç tane yönetmelik çıkmaya-
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calk, bir yönetmelik; çıkacak; «Yönetmelikle tespit 
olunur.» 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ {Millî Güvenlik 
Konseyi Genel Sekreteri) — Her biri ayrı ayrı maksat
la olabilir. Her biri için ayrı maksadı olabilir efen
dim. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Ayrı ay
rı olabilir; Türk-Yalbancı, Yalbancı-Türk. 

'BAŞKAN — Bir yönetmeliğin içinde hepsi belir
lenir bunun. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güvenlik 
Konseyi Genel Sekreteri) — Belki özelliğine göre 
ayrilalbilir efendim. 

IBAŞKAN — Çünkü, bir şey için ayrı ayrı yönet-
melük çılkaibilir mi? Bir yönetmeliğin içerisine sokabi
lirler onu. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ {Millî Güvenlik 
Konseyi" Genel Sekreteri) — Faaliyet sahası değişik 
olalbilir efendim. 

BAŞKAN — O zaman «yönetmeliklerle» diye ka
lacak, yazıldığı şekliyle,. 

34 ncü maddenin almış olduğu son şekli üzerinde 
başka söz almak isteyen var mı efendim?.. Yok. 

34 ncü maddeyi bu şekliyle oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir, 

35 nci maddeyi okutuyorum : 
«MADDE 35. — 8.3.1950 tarihli ve 5590 sayılı 

Kanunun 80 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

Madde 80. — Odalar, borsalar ve bunların birli
ği Ticaret Bakanlığının teftiş ve murakabesine tabi
dir. Ticaret Bakanlığınca yapılan teftiş ve murakabe 
sonunda mevzuatın öngördüğü esaslara uymayanlar 
hakkında Türk Ceza Kanununun 526 ncı maddesi 
uygulanır.» 

BAŞKAN — Bunu siz Komisyon olarak sonra
dan ilave ettiniz galiba? 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — Evet Sayın Başkanım, Tica
ret Bakanlığının, odalar ve borsalar ve bunların bir
likleri hakkında teftiş ve denetim yetkisi zaten eski 
kanuna göre var idi; ancak, bu denetimden sonra ne 
yapılacağına dair kanunda bir açıklık yoktu. Eski 80 
nci maddeyi, emrederseniz, hemen okuyayım : 
«Odalar, borsalar ve bunların birliği Ekonomi ve Ti
caret Bakanlığı tarafından teftiş ve murakabe olu
nur.» 

Bir de, ayrıca ilave bir cümle vardı : «Yurt için
deki yabancı veya Türk - Yabancı Ticaret ve Sanayi 

Dernekleri yalnız ticarî ve ekonomik çalışmaları ba
kımından Ekonomi ve Ticaret Bakanlığının teftiş ve 
murakabesine tabidir.» 

Derneklerle ilgili bölümü Dernekler Kanununa.., 
BAŞKAN — 34 ncü maddeye koyduk, onu çıkar

dık zaten< 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — Evet; onu çıkardığımız için 
bu cümleyi de çıkardık ve yerine, «Ticaret Bakanlı
ğınca yapılan teftiş ve murakabe sonunda mevzuatın 
öngördüğü esaslara uymayanlar hakkında Türk Ce
za Kanununun 526 ncı maddesi uygulanır» hükmünü 
koyduk. Bu hüküm olmadığı için daha önce, spesi
fik bazı örnekler veriyor Ticaret Bakanlığı; mahke
meler olaya yetkisizlik kararı vermişler. Bu cümle
nin gereği, bundan sonra ticaret odaları ile kamu ku
ruluşları arasındaki ilişkiyi daha uygun seviyede tu
tacaktır. 

BAŞKAN — 25 nci maddeyi okurken (b) fıkra
sında, «düzenlemek ve tasdik etmek» demiştik, «Bu
nu başka bir maddeye aldık» dediniz. Hangi mad
deye aldık? 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — 38 nci maddede efendim; 
yönetmeliklerle ilgili bölüm; ek maddeler içinde ola
cak. 

BAŞKAN — Tasdik etmeyi ek maddeye niye sok
tuk?. 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — Bütün yönetmelikleri oraya 
topladık; çünkü 5590 sayılı Kanun içinde bir yönet
melik maddesi yoktu; bir ek madde yapmak suretiy
le kanunun genel numarasında bir değiştirme yap
mayalım dedik. 

BAŞKAN — 35 nci madde üzerinde Hükümetin 
bir diyeceği var mı?.. Yok. 

35 nci madde üzerinde söz almak isteyen üye var 
mı?..,. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

36 ncı maddeyi okutuyorum : 
MADDE 36. — 8.3.1950 tarihli ve 5590 sayılı Ka

nunun 86 ncı maddesi madde başlığı ile birlikte aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir-

«Personelin Özlük Hakları ve Ayrılma Tazmina
tı : 

Madde 86. — Oda, borsa ve Birlik memur, söz
leşmeli ve geçici personeli ve işçilerini çalıştırma, ata
ma, terfi, nakil, işten çıkarma ve cezalandırma işlern-
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leri, aylık, ücret ve ödenekleri, emeklilik işlemlerinin 
şekli, işten ayrılma halleri ve bu hallerde verilmesi 
gereken ayrılma tazminatı, çalışanlara yapılacak ya
kacak aile ve doğum, ölüm ve bu gibi diğer sosyal 
yardımların miktar ve şekilleri Birlikçe çıkartılacak 
yönetmelikte gösterilir. Yönetmelik ve değişiklikler 
Ticaret Bakanlığının onayı ile yürürlüğe girer. 

Devlet Memurları Kanununda yer alan sosyal 
yardımlardan oda, borsa ve Birlikte çalışanlar aynı şe
kil ve şartlarda istifade ederler.» 

ıBAŞKAN — Diğer o tazminatları, aylıkları, hep 
yönetmeliğe 'bıraktık. 

Yönetmelikle ücret tanzim edilir mi? 

KURMAY AUBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — Sayın Başkanım, bu bir 
devlet kuruluşu değildir, malumları; tamamen özel 
ibir ticarethane veya bir diğer yerde, özel bir mües
sesede çalışanlar... 

BAŞKAN — Birçok şeylerine karıştık 'biz; Tica
ret Bakanlığının tasdikine bıraktık, şunu yaptık, bu
nu yaptık falan... 

KURMAY AUBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu 'Başkanı) — Bunlara da bu ölçüde karı
şıyoruz. Tabii, devlet memuru statüsüne alıp, ka
nunla yapsak, statülerini devlet memuru gibi dü-
zenlesek; fevkalade düzensizlikler var. Affedersi
niz, «düzensizlik» derken, bir araya getiremeyece
ğimiz farklılıklar var demek istedim. Örneğin, 
Hakkârideki bir ticaret odasıyla, İstanbul'daki bir 
ticaret odasının veya büyük bir sanayi odasının 
kriterleri farklı, kullandığı personel farklı, çevreye 
getirdiği hizmet farklı. Hepsini standart bir düzeye 
getirmek mümkün değil. Kendi üyelerinin ihtiyaçları 
çerçevesinde teşkilatlanıyor bunlar zaten daha önce 
de böyleydi. 

BAŞKAN — Biliyorum biliyorum da, yönetme
likle ikide birde değiştirip duracaklar mı yani? 

Sonra bir problem daha var odalar birliğinde; 
mesela, burada ki odalar birliğinde çalışan birisi 
başka bir yere nalkledilemez, İstanbul'a verilemez; 
çünkü oranın odası ayrı. Bir kere buraya girmişse, 
emekli oluncaya kadar burada kalmak zorundadır. 
'Bunu da halletmek lazım. Kocası burada odalar 
birliğinde veya sanayi odasında veya ticaret oda
sında çalışıyor mesela, falanımı doktor veya mühen
dis- tersi de olabilir - İstanbul'a veya Eskişehir'e 
tayin oldu; aldıramaz oraya karısını. Bu mesele 
halledilecek mi bununla? Edilmez. 

OROENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Efendim bu 
madde ile çelişiyor, esas gaye maddesi ile çelişiyor. 
Gaye maddesinde deniyor ki: «Tüzelkişiliği hak 
ve mesleki teşekkül mahiyetindeki kamu kuruluşu.» 

Kamu kurumu olduğuna ve bu derecede de, bir 
bakanlığın Ticaret Bakanlığının - aşağı yukarı alt 
kuruluşu faaline getirilmiş bir müesseseler manzumesi 
bulunduğuna göre, personelinin de kamu personeli 
addedilmesi ve 657'ye tabi olması da mantık icabı 
oluyor; ama özel olarak nasıl olacak? Buyurduğunuz 
gibi, bir tarafta bir oda başkanı yüzbin lira alır
ken, öbürü onbin lira alacak. Binaenaleyh, kamu 
kuruluşu ise eğer kanuna göre, 'ki kamu kuruluşu
dur, kamu kurumu olduğuna görede personelinin... 

IBAŞKAN — Maaş ve ücret, yönetmelikle ol
maz. Odanın kendisine bırakıyoruz bunu. Her şe
yine karıştık bu odanın. «Yönetmelikte gösterilir. 
Yönetmelik ve değişiklikler Ticaret Bakanlığının 
onayıyla yürürlüğe girer» diyoruz. Maliye Bakan
lığını da hiç koymamışız ara yere. Alt fıkrada da, 
Devlet Memurları Kanunundaki sosyal hakları da 
ayrıca veriyoruz. 

İSMAİL HERAL (Ticaret Bakanlığı Temsilcisi) 
— Sayın Başkanım, bir noktayı arz etmek istiyo
rum1: Kamu kuruluşu mahiyetinde meslek teşekkülü; 
aslında, kamu kuruluşu görevi yapan özel meslek te
şekkülü. Tabiatıyla, buradaki sistemde serbest bir üc
ret sistemi olması lazım. Ancak, kamu kuruluşu ma
hiyetinde olduğu için, bütün yapacağı; personel po
litikasını bir yönetmeliğe bağlayacak; bu da Tioaıret 
Bakanlığının tasdikinden geçmek suretiyle, denge
sizliklerin gözden geçirilmesi olacak. 

Haddizatında, arz etmek istediğim diğer bir 
nokta; İstanbul Ticaret Odası var uygulamada, bu
na mukabil Elazığ'da da var, Kars'ta da var. Bun
ların hacimleri ve istihdam edeceği personelin, ele
manın meslekî seviyeleri çok farklı oluyor; birisi 
20 bin liraya çalıştırabilirce, bir diğerinin 50 bin 
liraya istihdam edilme zaruretleri oluyor. Çok fark
lılıklar var ve bunlar, tabiatiyla bu kabul buyurul-
duğu takdirde, yapılacak yönetmeliklerde gözönüne 
alınacaktır. 

ıBAŞKAN — Kabul ediyorum, doğrudur tabiî; 
Hakkâri'nin Ticaret Odası ile İstanbul'un Ticaret 
Odası bir olamaz; oradaki memurun vazifesi ile 
diğeri arasında elbette fark olacak; ama Birlikçe 
çıkartılacak yönetmelikte gösteriliyor ve yönetmelik 
ve değişiklikler de Ticaret Bakanlığının onayına 
sunuluyor, yalnız.: 
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Niye, yalnız Ticaret Bakanlığınım oluyor da, 
Bakanlar Kurulunun olmuyor? 

TURGUT YURDEMİ (Türkiye Odalar (Birliği 
Temsilcisi) — Arz edebilir miyim efendim? 

Geçmişte kanun tamamen tüzüğe vermişti bunu. 
Tüzüğün işleyişinde rastlanılan durum şu oldu: Tü
zük değişiklikleri, devlet personel rejimindeki de
ğişikliklere ayak uyduramadı. Şu anda odalarda ve 
Odalar Birliğinde asgarî ücretin altında ücret al
maya mecbur durumda olan kişiler var. 

(BAŞKAN — Öyledir, az alıyorlar. 
TURGUT YURDEMİ (Türkiye Odalar Birliği 

Temsilcisi) — Çünkü, devlet memurlarına esas olan 
gösterge tablosu üç defa değişmiştir, bir de derece 
'verilmiştir devlet memurlarına; bu gibi kuruluşlarda 
çalışanlara bu verilmemiştir; tüzük gereği olarak 
verilmemiştir ve tüzük de değişme şansına kavuş
mamıştır, çabuk yürüyememektedir tüzük değişikliği, 

Geçmişin verdiği tecrübenin getirdiği bir sonuç 
olarak ifade ediyorum: Odalar Birliğinin hazırlaya
cağı tip yönetmeliğe göre, her oda ve borsa ve bir
lik, kendi bütçe imkânlarına yaptığı ıiş ve kuracağı 
kadroya göre o tip yönetmeliğe uygun yönetmelikle 
Ibunu düzenlemek şansına erişecektir; o nedenle ya
rar sağlayacağını düşünmekteyiz. 

Arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Tüzük çıkarılabilir, nihayet Danış-
taydan geçirilecek. 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — Tüzüğün bazı prosedürleri 
olduğu malumlarıdır. Ancak... 

BAŞKAN — Prosedür şu: Ayrıca Danıştaya gi
decek, Danıştayın tasdikinden geçecek. 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — Çoğu kez, bir araya getirilip, 
tüzük çıkarma zorluğu var. Bakanlar Kurulu yönet
meliği de olabilir, tensip buyurulursa. Talbii, Ticaret 
Bakanlığını biz genelde dikkate almak suretiyle... 

BAŞKAN — Tek bakanlığa verdiniz. 
KURMAY ALBAY CUMHUR EVCtL (İhtisas 

Komisyonu Başkanı) — Bakanlar Kurulu yönetme
liği de, onayı da aynı şey olabilir. 

IBAŞKAN — Bakanlar Kuruluna bırakmamız 
daha doğru olur. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Efendim, 
müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN — Buyurun. 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Madde

nin ana fikrinde, baş tarafında, «kamu kurumudur» 

I diyoruz. Kamu kurumu olunca, burada hizmet veren 
memurlar, bir kamu memuru gibi muamele göre
cek; ama daha evvelce birtakım hatalar yapılmışsa, 
memurlara nazaran daha düşük ücretler ödenmişse, 
o zaman bunun Bakanlar Kurulu marifetiyle, bu
yurduğunuz gibi, ayarlanmak suretiyle o seviyenin 
aşağısına düşürülmemesi sağlanmalıdır; o garanti 
edilmelidir. 

BAŞKAN — Gerçi 2 nci maddede, yani esas 
maddede, «meslek hizmetlerini görmek üzere,» diyo
ruz; ama sonunda «bir kamu kurumudur» diyoruz. 

Ya tüzüğe bağlayacağız veya Bakanlar Kurulu 
I kararı yapacağız. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — O zaman, orada
ki birliğin, odanın merhametine kalmış oluyor o şa
hıs. Ne verirlerse onu almak mecburiyetinde olu
yor. 

BAŞKAN — İkide birde değiştirir. 
ıSonra kaldı ki, 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanunu değişir; 926 da değişiklik için bazen beş ay, 
altı ay geçer; bazen tersi olur, o onu bekler, kanun 
olduğu için. Binaenaleyh, «tüzük zor oluyor» deyip 
de, yönetmeliğe, çok kolay bir yöne gitmek bence 
doğru değil; çünkü, maaş var, özlük halkları var, 
emeklilik işlemleri var, şu var, bu var, birçok şeyler 
var. Yönetmeliğe bırakamayız. Ya tüzük yapmalıyız 
veya Bakanlar Kuruluna bırakmalıyız. 

I Bence, tüzük yapılması daha doğrudur. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Gü

venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Sonra efendim, 
müsaade ederseniz, 36 ncı maddenin son fıkrasında; 
«Devlet Memurları Kanununda yer alan sosyal yar
dımlardan oda, borsa ve birlikte çalışanlar aynı şe
kil ve şartlarda istifade ederler» denmektedir. Yani, 
o taraftan da Devlet Memurları Kanunuyla irtibat 
kuruyor. 

Sonra, kendi içinde bir çelişme var efendim: Ça
lışanlara yapılacak yakacak, aile, doğum, ölüm ve bu 
gibi diğer sosyal yardımları da gene tüzüğe bağlıyor. 
Devlet memurlarındaki sosyal yardımlar da za
ten bunları kapsıyor. Binaenaleyh, hem bu Devlet 
Memurları Kanununa atıf yapılıyor, bu gibi yar
dımların ona göre yapılmasını öngörüyor, ayrıca 
da, bunu kendi yönetmeliğine bağlamış oluyor. 

İkilem var bunda efendim.. 

BAŞKAN — Genel Sekreter iyi bir konuya te
mas etti. «Yakacak yardımı, aile yardımı, doğum 

| yardımı, ölüm yardımı ve diğer sosyal yardımlar mik-1 
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tar ve sekilileri, Birlikçe çıkarılacak • tüzük mü di
yeceğiz, şimdi onu kararlaştıracağız - yönetmelikte 
gösterilir» deniyor. 

Ayrıca, bir de burada, «Devlet Memurları Ka
nununda yer alan sosyal yardımlardan oda, borsa 
ve Birlikte çalışanlar aynı şekil ve şartlarda istifade 
ederler» demeye gerek yok. Çıkmışsa böyle bir şey, 
Ibu tüzüğün içine sokulacak o. 

TURGUT YURDEMİ (Türkiye Odalar Birliği 
Temsilcisi) — Müsaade eder misiniz Sayın Başkanım? 

BAŞKAN — Evet, buyurun. 
TURGUT YURDEMİ (Türkiye Odalar Birliği 

Temsilcisi) — Son fıkranın amacı şudur : Yakacak 
yardımı, devlet memuruna net olarak verilebıilmek-
'tedir, odalar personeline brüt olarak verilebilmekte, 
yarıdan azı personelin eline geçebilmektedir. Onu 
temin açısındandır. 

IBAŞKAN — Yalnız sizde değil ki bu, başka 
yerlerde de var, emeklilerde de öyledir, emeklilerde 
de kesilir, Binaenaleyh, yalnız bununla halledenleyiz 
bunu; o ayrı bir konu. Bu kanun 'burada geçiyor diye 
bunu böyle yaparsak, diğer sektör kalır. Emeklilerde 
de kesiliyor; brüt alır, net almaz. 

.«Birliğin hazırlayacağı ve Ticaret Bakanlığınca 
çıkartılacak bir tüzükle» demek lazım. Çünkü, tü
zük çıkarmak yetkisi bakanlıklara verilmiştir; Birlik 
çıkarımız. t 

İSMAİL HERAL (Ticaret Bakanlığı Temsilcisi) 
— Bakanlar Kurulu kararına bırakılabilir. 

BAŞKAN — Bakanlar Kurulu kararı olursa baş
ka. Yani, «yönetmelik» dersek; o zaman, «yönetme
lik ve değişiklikler, - Ticaret Bakanlığınca değil -
Bakanlar Kurulunun onayı ile yürürlüğe girer» de
mek ve son fıkrayı silmek gerekir. 

(Bir de, «iBirlikçe çıkartılacak» yerine, «Birlikçe 
hazırlanacak» demek lazım. 

'«Birlikçe hazırlanacak ve Bakanlar Kurulunca 
onaylanacak yönetmelikte gösterilir.» Artık, «yö
netmelik ve değişiklikler Ticaret Bakanının onayı 
lile yürüdüğe girer» demeye gerek yok; çünkü, Ba
kanlar Kurulu çıkardıktan sonra, zaten değişiklik
ler de oradan geçer. 

En son fıkradaki, «Devlet Memurları Kanunun
da yer alan sosyal yardımlardan falan falan...» diye 
onları saymaya da gerek yok; anıların hepsi yönet
meliğe girecek. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ <Mİ11Î Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Müsaade eder 
mistiniz?; 

BAŞKAN — Buyurun. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Gü

venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Şöyle desek : 
«Çalışanlara yapılacak yakacak, aile ve doğum, ölüm 
ve Devlet Memurları Kanununda yer alan bu gibi 
diğer sosyal yardımlar..» Bunu oraya sokmakta ya
rar var efendim. 

BAŞKAN — Bu da olabilir. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Gü

venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Devlet memur
ları başka bir sosyal yardım alabilirler; bunlar da 
(faydalansın, bu değişikliklerden, 

BAŞKAN — ıBu değişikliklerle binlikte 86 ncı 
maddeyi bir daha okutuyorum: 

«Personelin Özlük Hakları ve Ayrılma Tazmi
natı : 

Madde 86. — Oda, borsa ve Birlik memur, söz
leşmeli ve geçici personeli ve işçilerini çalıştırma, 
latama, terfi, nakil, işten çı/karma ve cezalandırma 
işlemleri, aylık, ücret ve ödenekleri...» 

(BAŞKAN — «Aylık» yok; ücrettir onlarınki. 
TURGUT YURDEMİ (Türkiye Odalar Birliği 

Temsilcisi) — Aylık ücret. 
BAŞKAN — «Aylık ücret» ... Zaten, «ücret» de

yince, aylıktır o. 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Virgül 

var da onun için değişiyor. 
BAŞKAN — Aylık deyince, maaşlı olur o; maaş 

değildir o. 
TURGUT YURDEMİ (Türkiye Odalar Birliği 

Temsilcisi) — Efendim, işçi de çalıştırdığı için, işçiye 
de ihtiyaç var; o nedenle virgül yanlışlığı var. 

BAŞKAN — Onların ki yevmiye. 
Oradaki «aylık» tan sonra virgül olmayacak. Ö 

şekliyle okuyunuz. 
«... aylık ücret ve ödenekleri, emeklilik işlemleri

nin şekli, işten ayrılma halleri ve bu hallerde veril
mesi gereken ayrılma tazminatı, çalışanlara yapıla
cak yakacak, aile ve doğum, ölüm ve Devlet Memur
ları Kanununda yer alan bu gibi diğer sosyal yardım
ların miktar ve şekilleri Birlikçe hazırlanacak ve Ba
kanlar Kurulunca onaylanacak yönetmelikte gösteri
lir.» 

BAŞKAN — Evet. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — Efendim, işyerlerin
de çalıştırdıkları işçiler, sendikal usullere göre işleme 
tabi tutulurlar. 

«İşçileri çalıştırma» sekinde yazılmış. İşten çı
kartma, cezalandırma filan gibi hususlar, tamamen 
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sözleşmelere tabi hususlardır; burada yer almaz her
halde. 

TURGUT YURDEMÎ (Türkiye Odalar Birliği 
Temsilcisi) — Müsaade eder misiniz efendim? 

BAŞKAN — Buyurun. 
TURGUT YURDEMt (Türkiye Odalar Birliği 

Temsilcisi) — Efendim, tabii, sendikalı olanlarla ilgi
li sistem odur. Sendikalı olmayanlarla ilgili durumda 
da, toplu sözleşme durumu olmamaktadır. Ayrıca, 
odalar geçici olarak mesela tıkanmış olan bir kana
lın açılmasıyla ilgili de iş verebilir; Kaloriferli daire
sinin onarımıyla ilgili, geçici, üç ay süreli, kış öncesi 
bir iş de verebilir; onları kastetmek istiyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Yani, esas devamlı olanlar zaten 
sendikalıdır diyorsunuz. 

TURGUT YURDEMİ (Türkiye Odalar Birliği 
Temsilcisi) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Ama sendikasız olanlar da vardır. 
TURGUT YURDEMt (Türkiye Odalar Birliği 

Temsilcisi) — Sendikalı hiç yoktur. Sendika kuran 
olmuştur; ama kamu kurumu niteliğinde olduğu için 
mahkemeler kabul etmemişlerdir. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güvenlik 
Konseyi Genel Sekreteri) — O halde işçi değildir 
onlar, işçi olmaz. Her işçi sendikalıdır mutlaka; her 
işçi Sosyal Sigortalara bağlıdır. 

TURGUT YURDEMt (Türkiye Odalar Birliği 
Temsilcisi) — Sosyal Sigortalara bağlıdır efendim. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güvenlik 
Konseyi Genel Sekreteri) — O halde işçi değildir. Si
zin oradan maaş alan ve bu şekilde odaların kanu
nuna göre ücreti, emekliliği tahakkuk edenlerin işçi 
statüsüne girmesi mümkün değil. 

ORGENEERAL NURETTİN ERSÎN — Geçici 
temsil oluyor efendim. 

BAŞKAN — Hayır; zaten «personel» dersek, 
mesele kalmaz. 

«Oda, borsa ve Birlik, memur, sözleşmeli ve ge
çici personeli çalıştırma, atama,, terfi, nakil...» falan 
diye..-

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güvenlik 
Konseyi Genel Sekreteri) — Kalorifer tamircisi dışa
rıdan gelir, üç gün çalışır, geçip gider. 

BAŞKAN — O geçicidir veya ötekiler sözleşme
lidir. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güvenlik 
Konseyi Genel Sekreteri) — ... «Ve geçici personel» 
deyince, bunun içine girer efendim. 

BAŞKAN — Evet. 
TURGUT YURDEMt (Türkiye Odalar Birliği 

Temsilcisi) — Efendim, arz etmeme izin verirseniz 
şöyle; Odaların binası oluyor, bazı katlarını kiraya 
veriyor, buralarda kapıcı, bekçi bulunduruyor. Oda. 
tüzüğündeki ve mevzuattaki yetkiye göre istihdam 
ediyor. 

Ayrıca, odalar, organize sanayi bölgesi kuruyor; 
Organize sanayi bölfesinde çalışanları da oda mev
zuatı çerçevesinde istihdam ediyor. Odalarda, odalar 
adına çalışanların sendikal hakları olmaması nede
niyle, o takdirde bir büyük organize sanayi bölgesin
de, Eskişehir'de bundan dolayı grev teklifleri olmuş
tur. Bölge personeli grev yaptığı takdirde bütün böl
gedeki üretim aksayacak ve duracaktır. Çünkü, elekt
rik ve su satışı dahi bölge idaresine aittir. Bölgeyi 
idare eden elemanları da oda kendi kadrosundan is
tihdam etmektedir. Bunu önleme açısından da, esa
sen bu kanuna, organize sanayi bölgelerinin odaların 
görevi olduğu ve Birliğin görevi tahtında olduğu hu
susu konmak suretiyle, odalarda ve borsalarda, Bir
likte çalışanların grev haklarının da olmaması nede
niyle, bu gibi, ülke aleyhine ve üretim aleyhine do
ğacak durumlar önlenmek istenmiştir. Fabrikalarda 
çalışanların sendikal hakları vardır, onların münferit 
fabrikalarda grev hakları elbette vardır ve olmalıdır; 
ama bölge idaresi bir apartman idaresi gibidir. Böl
geye kadar kamu kuruluşları elektriğini, suyunu ve
rir; bölge idaresi oda personeli namı altında çalışan, 
bölge idaresinde çalışanlar, bölge iç hizmetlerini ve
rirler; o nedenle de bu işçi statüsündedir. O nedenle 
tereddüt ettim efendim. 

Arz ederim. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güvenlik 
Konseyi Genel Sekreteri) — Efendim, «işçi» dedik 
mi, 274 ve 275 sayılı Kanunlara girer. Hiç bunun şek 
ve şüphe götürür yanı yok. 

Binaenaleyh, işçiyse 274 ve 275'e dahildir efen
dim; yok sözleşmeli personel, geçici personel filan 
gibiyse, işçi teriminin buradan çıkması lazımdır; baş
ka çaresi yoktur, tşçiyse, mutlaka 274'e tabidir, sen
dikaya tabidir, 275'e tabidir efendim. 

BAŞKAN — Bir de şu var; tşçi statüsünde çalış
tırmak, ki biz de, Millî Savunmada da var işçi statü
sünde çalışan; daktilolar var; sendikalı değil. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güvenlik 
Konseyi Genel Sekreteri) — tşçi statüsünde değil 

, efendim. 
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BAŞKAN — Hayır, sendikalı değil. 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Onu 

kaldıracağız efendim. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güvenlik 

Konseyi Genel Sekreteri) — İşçi statüsünde değildir. 
Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — îşçi statüsünde; evet, var. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güvenlik 

Konseyi Genel Sekreteri) — Eğer işçi statüsündeyse, 
mutlaka HARP - IŞ'e dahildir efendim, HARP - ÎŞ'e 
dahildir. 

BAŞKAN — Zannetmem. 
TURGUT YURDEMİ (Türkiye Odalar Birliği 

Temsilcisi) — Sosyal Sigortalara dahildir efendim. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güvenlik 

Konseyi Genel Sekreteri) — Sendikalıdır efendim. 
TURGUT YURDEMÎ (Türkiye Odalar Birliği 

Temsilcisi) — Mutlaka dahil olmayabilir efendim. 
Sosyal Sigortalar Kurumuna tabidir, sendikaya tabi 
olmayabilir. 

BAŞKAN — Siz Sosyal Sigortalara tabi değilsi
niz... 

TURGUT YURDEMÎ (Türkiye Odalar Birliği 
Temsilcisi) — İşçimiz Sosyal Sigortalara tabidir, prim 
oraya ödenir, işçi statüsüyle almışsak; ama sendika
ya üye olmamaktadır, olamamaktadır; olsa bile, mah
keme kararları vardır geçmişte, grev hakkı yoktur. 

BAŞKAN — Eskiden nasıldı bu madde, okur 
musunuz efendim? 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCÎL (ihtisas 
Komisyonu Başkanı) — «Oda, borsa ve Birlik me
mur ve hizmetlilerinin tayin, terfi, nakil ve işten çı
karma muameleleri ve hastalık, ihtiyarlık, emeklilik 
ve ölüm sigortalarının yapılması şekli, işten ayrılma 
hallerinde verilmesi lazım gelen tazminat miktarı ve 
şekli tüzükte gösterilir. 

Tayini Ekonomi ve Ticaret Vekâletince yapılan 
borsa memurlarının emeklilik muameleleri Emeklilik 
Kanununa göre yürütülür.» 

BAŞKAN — Yani, orada «işçi, tabiri geçmiyor. 
TURGUT YURDEMÎ (Türkiye Odalar Birliği 

Temsilcisi) — Tüzükte vardır efendim. Kanunun ön
gördüğü tüzükte işçi istihdamı vardır efendim. 

BAŞKAN — O başka; ama «Oda, borsa ve Bir
lik memur, sözleşmeli ve geçici personeli çalıştırma, 
atama, terfi, nakil, işten çıkarma...» falan Orada, «iş
çi» dedik mi, karışıyor. 

İşçilerin ataması yoktur, nakli yoktur. Toplusöz
leşmeyle nakledemezsin, bir yerden bir yere ataya-
mazsın işçiyi. 
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ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güvenlik 
Konseyi Genel Sekreteri) — «îşçi» denirse, aleyh
lerine olur efendim. 

BAŞKAN — Aleyhinize olur. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güvenlik 

Konseyi Genel Sekreteri) — Toplusözleşme istemi
yorlar, işçi olunca «biz işçiyiz» derler, sizden toplu
sözleşme isterler. Mesele o... 

BAŞKAN — Onun için, «geçici personeli ve işçi
leri» kelimelerini siliyoruz. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güvenlik 
Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Başkanım, güzel 
bir terim var eski kanunda; «hizmetli» terimi. Üç 
gün durur, bir ay gelir gider, bilmem ne yapar. 

BAŞKAN — «Geçici personeli» «ifadesi» onu 
kapsamıyor mu? 

TURGUT YURDEMÎ (Türkiye Odalar Birliği 
Temsilcisi) — «Geçici personeli ve hizmetlileri.» 

BAŞKAN — O halde şöyle oldu : «Oda, borsa 
ve Birlik memur, sözleşmeli ve geçici personeli ve 
hizmetlilerini çalıştırma, atama, terfi, nakil...» diye 
gidiyor. 

Eskiden de «memur» tabiri geçiyor muydu orada? 
KURMAY ALBAY CUMHUR EVCÎL (İhtisas 

Komisyonu Başkanı) — «Birlik memur ve hizmetli
leri.» 

BAŞKAN — Burada «sözleşmeli ve geçici» yi 
de ilave etmiş olduk. 

Şimdi oldu zannediyorum. Yanlış bir düzenleme 
olmasın diye 86 ncı maddeyi tekrar okutuyorum : 

«Madde 86. — Oda, borsa ve Birlik memur, söz
leşmeli ve geçici personeli ve hizmetlilerini çalıştırma, 
atama, terfi, nakil, işten çıkarma ve cezalandırma iş
lemleri, aylık ücret ve ödenekleri, emeklilik işlemle
rinin şekli, işten ayrılma halleri ve bu hallerde ve
rilmesi gereken ayrılma tazminatı, çalışanlara yapıla
cak yakacak, aile ve doğum, ölüm ve Devlet Memur
ları Kanununda yer alan bu gibi diğer sosyal yar
dımların miktar ve şekilleri Birlikçe hazırlanacak ve 
Bakanlar Kurulunca onaylanacak yönetmelikte gös
terilir.» 

BAŞKAN — Tamam. 
ORGENERAL NURETTİN ERSÎN — Efendim, 

müsaade eder misiniz? 
BAŞKAN — Buyurun. 
ORGENERAL NURETTÎN ERSlN — Galiba 

daha evvel işçilerin ifade edilmesi dolayısıyla «işten 
çıkarma» denmiş. Burada ki «işten»i kâldırsak da, 
«nakil, çıkarma ve cezalandırma» filan gibi ifadeleri 
koysak daha uygun olmaz mı? 
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BAŞKAN — tyi ama, o «işten» işçi manasına gel
mez; görevden çıkarmadır o, değil mi? 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güvenlik 
Konseyi Genel Sekreteri) — Evet; memurun işinden 
çıkarılması. 

BAŞKAN — O da bir iştir; işinden çıkarıyoruz 
ya. öyle diyoruz, «işine son verilmiştir» diyoruz; de
ğil mi? 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güvenlik 
Konseyi Genel Sekreteri) — îşten el çektirme. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Öyle di
yoruz evet. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güvenlik 
Konseyi Genel Sekreteri) — O umumî hüküm efen
dim. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Yani 
onu demesinler; işçi, hizmetli... 

BAŞKAN — Yok, diyemezler onu. Zaten işçi 
olursa, işten çıkarmanın tabiî başka şartları var; top
lusözleşmelerde ve kanununda, İş Kanununda bazı 
şartlan var. 

Ben bu 36 ncı maddeyi, başka söz almak iste
yen olmadığına göre oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi 37 nci maddeyi okutuyorum : 
Yürürlükten Kaldırılan Hükümler : 

MADDE 37. — 29.6.1956 tarih ve 6763 sayılı 
Türk Ticaret Kanununun Mer'iyet ve Tatbik Şekli 
Hakkında Kanunun 12 nci maddesinin 7 nci fıkrası
nın 2 nci cümlesinde yer alan, «Nizamname ile bu 
gazeteyi çıkarmak vazifesi, 3460 sayılı Kanun hü
kümlerince kurulacak bir İktisadî Devlet Teşekkülü
ne bırakılabileceği gibi bu gazeteyi çıkarmak vazifesi 
Başvekâlet veya Ticaret Vekâletine de verilebilir.» 
hükmü yürürlükten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — 37 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?... Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

38 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 38. — 8.3.1950 tarihli ve 5590 sayılı 

Kanuna aşağıdaki ek, maddeler eklenmiştir. 
«EK MADDE 1. — Deniz ticareti ile uğraşan 

Türk, yabancı ve Türk yabancı cemiyet, dernek, ve 
federasyonlar bu kanunun yayımı tarihinden sonra 
deniz ticaret odaları görev ve yetkileri ile ilgili fa
aliyette bulunamazlar.» 

BAŞKAN — Ek Madde 1 üzerinde söz almak is
teyen var mı efendim?.. Buyurun Oramiral Tümer. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Efendim, bu 
kanun yürürlüğe girdiği andan itibaren deniz tica
ret odaları yeni kurulacağı için, bunların görevleri, 
yetkileri ve diğer prosedür halledilene kadar en aşa
ğı üç beş aylık bir süre geçebilir. 

Bu süre zarfında, bu deniz ticaretiyle ilgili bu 
hizmetleri şimdiye kadar yapan bu dernek ve fede
rasyonların hizmetini kim yürütecek acaba? Olduğu 
gibi duracak. 

BAŞKAN — Evet, bir geçici maddeyle de buna 
bir açıklık getirmediğimize göre... «Deniz ticaretiyle 
uğraşan Türk, yabancı ve Türk - yabancı cemiyet, 
dernek ve fedarasyonlar bu kanunun yayımı tarihin
den sonra...» 

Var mıydı böyle bir dernek falan? 
ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Var efendim. 

Halen bütün hizmetleri yürüten birçok hizmetliler 
var. Onlar, deniz ticaret odaları kurulunca, bütün 
bu hizmetleri ona devredecekler; fakat mesela, li
manda şimdi, yarın girecek gemi var, bu kanunun 
çıktığının ertesi günü, bu geminin işleriyle ilgili kim 
uğraşacak bundan sonra? Bu tamamen ortada kala
bilir. 

BAŞKAN — Ne diyorsunuz efendim? 
İSMAİL HERAL (Ticaret Bakanlığı Temsilcisi) 

— Sayın Başkanım, şöyle bir ilave sarahata kavuş
turur; «Deniz ticaret odaları kurulduktan sonra bir 
yerde kurulduktan sonra veya kurulan yerlerde...» 

BAŞKAN — O zaman, «Deniz ticaretiyle uğra
şan Türk, yabancı ve Türk - yabancı cemiyet, dernek 
ve federasyonları deniz ticaret odaları kurulduktan 
sonra» desek... Ama kurulması uzarsa ne olur? Bir 
tarih koysak... Ne kadar zamanda kurulabilir? 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güvenlik 
Konseyi Genel Sekreteri) — Efendim, aşağıda geçi
ci 7 nci maddede seçimlerle ilgili hükümler var. De
niz ticaret odalarının kurulması tarihini orada görü
şebiliriz. 

BAŞKAN — «Mayıs ayı içinde bu kanun esasla
rına göre seçerler...» deniliyor. O halde mayıs ayma 
kadar süre var. O halde, o zamana kadar bu dernek 
ve federasyonlar görevlerine devam edecekler demek
tir. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güvenlik 
Konseyi Genel Sekreteri) — Evet, mayıs ayı içinde 
seçecekler. 

İSMAİL HERAL (Ticaret Bakanlığı Temsilcisi) 
— Sayın Başkanım, burada bir boşluk doğacak ka
naatimizce. Şöyle ki. Bazı yerlerde deniz ticaret oda
sı kurulamayacak; çünkü şarta bağlıdır. Eğer tama-

— 440 — 



M. G. Konseyi B : 87 24 . 12 . 1981 O : 1 

minin faaliyetini kaldırırsak, kurulamayacak yerler
de devamlı bir boşluk doğacaktır. Haddizatında ku
rulamayan yerlerde faaliyetlerinin devamında fayda 
mütalaa etmekteyiz. 

BAŞKAN — Hükümetin teklifinde bu yok muy
du efendim?.. Var. 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — Hükümetin teklifinde vardı 
Sayın Başkanım; ancak, deniz ticaretiyle uğraşan ce
miyet, dernek ve federasyonlar tümüyle faaliyetten 
men ediliyordu ve bu kanunun yayımı tarihinden 
sonra cemiyet, dernek ve federasyonların hiç faali
yette bulunamayacakları belirtiliyordu. Ancak bunla
rın kendi meslekî dayanışmaları da var. Bu neviden 
bazı müracaatlar da oldu. Bu nedenle biz buraya «deniz 
ticaret odaları görev ve yetkileriyle ilgili faaliyette 
bulunamazlar» diye ilave ettik. Mesela İstanbul'da 
bir Armatörler Birliği var; Hükümet teklifinde, bir 
faaliyette bulunamayacaklar veya başka bir faaliyet 
göstermeleri yasaklanıyormuş gibi bir izlenim mey
dana geliyordu. «Deniz ticaret odalarının görev ve 
yetkileriyle ilgili faaliyette bulunamayacaklar» de
dik; diğer faaliyetlerini devam ettirecekler. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Uygun görür
seniz şöyle bir şey yazabilir miyiz efendim : «Deniz 
ticaretiyle uğraşan Türk, yabancı ve Türk - yabancı 
cemiyet, dernek ve federasyonlar, deniz ticaret oda
ları kurulup, görev ve yetkilerini kullanana kadar il
gili faaliyetlerine devam ederler.» 

BAŞKAN — Ama, kurulmayan yerler var. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — İşte onun için, 
devam etsinler, diyoruz. 

ıBAŞKAN — Hayır; her yerde kurulmayacak. Ku
rulmayan yerlerde, gene «Deniz ticaret odaları görev 
ve yetkileriyle 'ilgili faaliyette bulunamazlar» demek 
lazım; eğer orada yoiksa... 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Onlar devam 
edecekler efendim. 

'BAŞKAN — Kaldırıyoruz. 
ORAMİRAL NEJAT TÜMER — O zaman hiz

metler ortada kalır. 
BAŞKAN — Sizin teklifinize göre, kaldırmıyor 

muyuz? 
ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Hayır efendim. 

Yani şöyle diyorum ben : «Bu cemiyet, dernek ve 
federasyonlar, deniz ticaret odaları kurulup, görev 
ve yetkilerini kullanana kadar faaliyetlerine devam 
ederler.» 

BAŞKAN — Kurulduktan sonra? 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Kurulduktan 
sonra ki, tamlhin ediyorum aşağıda diğer maddede ge
lecek, zaten o zaman kullanamazlar. 

iBAŞKAN — Kullanamazlar. 
ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Tabu efendim, 

«Kurulana ıkadar» diyoruz zaten. 
iBAŞKAN — Yani, o 'bölgede kurulmamışsa, de

vam edecek demektir. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî .Güvenlik 
Konseyi Genel Sekreteri) — Yalnız, münhasıran de
niz ticareti değil efendim. Burada, halihazırda, deniz 
ticaretiyle 'ilgili odaların bulunmaması nedeniyle bazı 
dernekler var ki, mesela Armatörler Birliği gibi, 'bun
lar aynı zamanda deniz ticaret odasının da vazifesini 
yapıyor; ama Ibunun dışında dalha başka fonksiyon
ları da var. 

Şimdi, «'bütün cemiyet, dernek ve federasyonlar 
ortadan kalksın» dersek, Armatörler Birliğini de or
tadan Jc-aldırırız. Halbuki, kanun tasarısının maksadı, 
Armatörler Birliği faaliyetine devam etsin; ancak Ar
matörler 'Birliğinin bugüne kadar deniz ticaretiyle il
gili olarak yürüttüğü faaliyetler varsa, 'bu faaliyetle
rini, kurulacak demiz ticaret odalarına devretsin. Ka
nun tasarlısının ruhu bu efendim. 

BAŞKAN — O zaman, «deniz ticaret odaları 'ku
ruluncaya kadar faaliyetlerine devam ederler» mî di
yeceğiz? 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Metinde 
«faaliyette bulunamazlar» deniyor, «ilgili faaliyette 
bulunamazlar» diyelim. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Başkanım, em
rederseniz şöyle diyelim : «Deriiz ticaretiyle uğraşanı 
Türk, yabancı ve Türk-yalbancı cemiyet, dernek ve 
federasyonlar, deniz ticaret odaları görev ve yetkile
riyle ilgili faaliyetlerine, deniz ticaret odaları kuru
luncaya kadar devam edebilirler.» 

BAŞKAN — Ek 1 nci maddeyi bu şekliyle bir. 
dalha okutuyorum : 

«Eik madde 1. — Deniz ticareti ile uğraşan Türk, 
yabancı ve Türk-yalbancı cemiyet, dernek ve federas
yonlar, deniz ticaret odaları görev ve yetkileriyle ilgili 
faaliyetlerine, deniz ticaret odaları kuruluncaya kadar 
devam edebiErler.» 

'BAŞKAN — Evet; deniz ticaret odaları kurul
duktan sonra, deniz ticaretiyle ilgili faaliyetlerine de
vam edemezler; deniz ticaretiyle ilgili olmayan faa
liyetlerini devam ettirebilirler. 
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ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Yalnız 
deniz ticaretiyle ilgili faaliyetleri; ö'bür faaliyetleri kal
dırılmıyor. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Onlara devam edecek. 

'BAŞKAN — Kaldırılmıyor. 
Efendim, ek 1 nci maddenin bu son şekli üze

rinde söz almak isteyen var mı?.. Yoktur. 
Ek il nci maddeyi 'bu şekliyle oylarınıza sunuyo

rum : 
Kalbul edenler... Etmeyenler... Kalbül edilmiştir. 
Ek 2 nci malddeyi okutuyorum : 
EK MADDE 2. ^ 8.3Jİ950 tarih ve 5590 sayılı 

Kanunun 17, 19, 54, 65, 67, 68 ve 85 nci maddeleri ile 
hu Kanunun 9, 13, 17, 22, 25 ve 3ıl nci maddelerinde 
öngörülen yönetmelikler, Ticaret Bakanlığının onayı 
ile yürürlüğe girer. Yukarıda belirtilen yönetmelikler
le, bu Kanunun 21, 25, 32, 34 ncü maddelerin'de öngö
rülen yönetmelikler bu kanunun yürürlüğe giriş tari
hinden itibaren en geç altı ay içinde çıkarılır. 

BAŞKAN — Ek 2 nci ma'dde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?.. Yoiktur. 

Ek 2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Ek 3 ncü malddeyi okutuyorum : 
ı«EK MADDE 3. — Odalar, borsalar ve birlik, 

bizzat eğitim yaptırmak veya eğitim faaliyetlerine kat-
ıkıda bulunmak, sergi ve fuarlar açmak, organize sana
yi bölgeleri kurmak gübi Ticaret Bakanlığınca belirle
necek faaliyetler için bütçelerinin en az (% 10'u ora
nımda bir pay ayırırlar ve bu faaliyetleri Ticaret Ba
kanlığınca belirlenecek esaslar içinde planlar ve uy
gularlar.» 

IBAŞKAN — Her oda mı ayıracak bunu? 
KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 

Komisyonu 'Başkanı) — Evet Sayın Başkanım, her oda 
ayıracak., 

IBAŞKAN — Sonra bunlar bir yerde toplanacak 
mı? 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Başkam) — Ticaret Bakanlığının belirle
yeceği esaslar dahilinde olacak. 

BAŞKAN — O halde mahallinde açacak?.. 
KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 

Komisyonu Başkanı) — Evet, mahalline hizmet; kendi 
odalarına, kendi personeline hizmet götürmek için. 

'BAŞKAN — Ek 3 ncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı efendim?.. 

©uyurun. 
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ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güvenlik 
Konseyi Genel Sekreteri) — «En az '% 10» diyoruz. 
Ticaret odalarının faaliyetini çok bağlamış oluyoruz. 

'BAŞKAN — «En az» diyoruz hem de. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güvenlik 

Konseyi Genel Sekreteri) — Belki daha fazlasını ayı
rabilir. 

'BAŞKAN — Daha fazlasını ayırabilir, daha azı
nı ayıramaz. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güvenlik 
Konseyi Genel Sekreteri) — Ticaret odalarını, «kendi 
fonksiyonun için şu kadar para ayır» diye bir zorla
maya niye gidilsin efendim? Fuar açmayı tabii ken
disi düşünecektir. Binaenaleyh, o fuar için ne kadar 
ayırırsa ayıracaktır. 

IBAŞKAN — Ayırmıyor bazı yerler herhalde ki, 
onun için, mecbur etmek için yapmışlar bunu. 

Ne diyorsunuz? 
TURGUT YURDEMll (Türkiye Odalar Birliği 

Temsilcisi) — Efendim, büyük odalar aslında bütçe
lerinin % '840'una yakınını bu gibi faaliyetler için 
esasen harcıyorlar. Ankara Sanayi Odasınca organize 
sanayi bölgesi kurulmaktadır. O bölgede bir de bü
yük çırak okulu kurulacaktır. Onun için de bu kay
naktan bu şekilde ayrılarak birikecektir; ama, kü
çük odalarda da eğitim-öğretim önemli bir konu ol
duğu için, odaların geliri bu kanunla artacağı için, 
böyle bir fon ayırmaları doğru olabilir. Ancak, baş
langıçta Sayın Başkanımın belirttikleri gibi % 10 faz
la olabilir. Bunu «en az '% 5» demekle, daha başlan
gıcında 'teşvikkâr olabiliriz. Biz odalar zaten daha ço
ğunu imkânlarımız ölçüsünde ayırmak durumundayız, 

'BAŞKAN — «En az» dediğimize göre, daha ço
ğunu zaten ayırabilir o. Asgari tutmakta fayda var. 
Doğrudur; yani «'% 10» deyip de elini kolunu bağ
lamayalım. ı% 5 deriz onu : % 15'de ayırır, % 20'de 
ayırır; o, kendi bileceği bir şey. En az % 5. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — % 1 bile dene
bilir. 

'BAŞKAN — O da pek az olur; % 1. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güvenlik 

Konseyi Genel Sekreteri) — Bu sefer memuruna maaş 
vermez. % 10 ayıracağım diye. Zaten geliri azdır; 
°/c 10'unu da buraya alınca, memuruna para vereme
yecek bu sefer, Öbür 'Caraıfltan, 'Balkanlar Kurulu bir 
ücret listesi yapacak tabii. 

O bakırndan, bu şekil işe yarar gibi geliyor bana. 
BAŞKAN — Eskiden var mıydı bu?. 
TURGUT YURDEMİ (Türkiye Odalar Birliği 

Temsilcisi) — Hayır efendim. Odalar aynı zamanda, 
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şu anda ı% 17,5 gelirini başka yere, başlangıçta, büt
çeyi yaptığı anda vermekte : |% 10'unu Odalar Bir
liğine, % 3'ünü Millî Prodüktivite Merkezine, % 2'-
sini İhracatı Geliştirme Merkezine ve ı% 2,5'unu da 
Standartlar Enstitüsüne vermekte, gelirinin % 17,5'-
unu o şekilde bir kere kaybetmektedir. Bu, ona ek 
olarak gelen durumdur. O nedenle daha düşük... 

'BAŞKAN — Ama yalnız fuar, sergi yok »burada; 
organize sanayi bölgeleri kurmak var; o da var. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — «'Bütçe
lerinden yeterli oranda bir pay ayırırlar» diyelim. 

'BAŞKAN — Belki de Ibundan kasıtları, sanayi 
ibölgeleri ikursunlar; muhakkak buradan bir pay ayır
sınlar diyedir. 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — Başka 
yerlere para harcamasınlar diye, önleyici 'belki de 
efendim. 

IBAŞKAN — Başka foir yere harcamasınlar diye; 
evet. 

TURGUT YURDEMİ (Türkiye Odalar Birliği 
Temsilcisi) — Ayırmayanlar, Ibu alış'kanhğa girmeli 
efendim. 

BAŞKAN — Girmeli. 
Koyalım, % 5 diyelim; «en az % 5'i oranında 

bir pay ayırırlar.» Çünkü, organize sanayi bölgeleri 
için - hatta % 10 bile az gelir ya - bir şey koyalım. 
Yoksa, ayırmaz; «% 1 ayırdım» der, «•% 2 ayırdım» 
der. Her ticaret odası, yahut odalar bunu yapmayabi
lir. 

Peki, % 10'u, % 5 olarak düzelttik. 
Ek madde 3 üzerinde başka söz almak isteyen var 

mı efendim?.. Yoktur. 
Ek madde 3'ü oylarınıza sunuyorum : Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Ek madde 1, ek madde 2 ve ek madde 3'ün bağlı 

olduğu çerçeve 38 ncl maddeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

39 ncu maddeyi okutuyorum : 

MADDE 39. — 8.3.1950 tarihli ve 5590 sayılı Ka
nuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir. 

GEÇİCt MADDE 5. — Bu Kanunun yayımı tari
hinde mevcut tüzük ve yönetmeliklerin bu Kanuna 
aykırı olmayan hükümlerinin, yeni tüzük ve yönetme
lik yapılıncaya kadar uygulanmasına devam olunur. 

Ayrıca bu kanuna bağlı kuruluşlarda çalışan perso
nelin özlük haklarına ilişkin 86 ncı maddedeki yönet
melik yürürlüğe girinceye kadar 3/13070 ve 7/15718 
sayılı.tüzük hükümlerinin uygulanmasına devam olu
nur. 

BAŞKAN — Geçici madde 5 üzerinde söz almak 
isteyen var mı?.. Yoktur. 

Geçici madde 5'i oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici madde 6'yı okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 6. — Ticaret borsalarında bor

sa komiseri olarak çalıştırılanlar gerekli kadrolar sağ
landığında, Ticaret Bakanlığı borsa komiserliği kad
rolarına atanırlar ve bunların intibakları, bir defaya 
mahsus olmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Ka
nunun genel hükümlerine göre, Birlik, oda ve borsa
larda da geçen hizmet sürelerinin her yılı bir kademe 
ve her üç yılı bir derece sayılmak suretiyle yâpüır. 

'İntibaklar yapılıncaya kadar ticaret borsası komi
serlerine 5590 sayılı Kanun ve değişikliklerine göre ay
ılıklarımın ödenmesine devam olunur. 

BAŞKAN — Biz bunları devlet memuru statüsü
ne koymuştuk, daha evvelki kabul ettiğimiz madde
lerle. Onun için bu geçici maddeyle bu ayarlanmış 
oluyor, 

Geçici madde 6 üzerinde söz almak isteyen var 
mı?.. Yoktur. 

Bu maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici madde 7'yi okutuyorum : 

GEÇİCİ MADDE 7. — Bu Kanunun yayımı ta
rihinden önce eski hükümlere göre oda ve borsa or
ganlarına seçilenlerin görev süreleri, bu kanunda be
lirlenen esaslara göre hesaplanır. 

Odalar ve borsalar, birlik delegelerini 1982 yılı Ma
yıs ayı içinde bu kanun esaslarına göre seçerler. Bir
ilik Genel Kurulu 1982 yılı Eylül ayının ikinci haftası 
içinde bu delegelerle toplanır. 

Halen birlik delegesi olanlar ile, Birlik Yönetim 
Kurulu üyeleri 1982 yılı Eylül ayında yapılacak genel 
kurul toplantısına kadar görevlerine devam ederler. 

BAŞKAN — Geçici madde 7 üzerinde söz almak 
isteyen var mı?.. Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici madde 8'i okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 8. — Bu Kanunun yayımlan

dığı tarihte ticaret odalarına, ticaret ve sanayi oda
larına kayıtlı bulunan deniz ticaret erbabının bu oda
lardan kayıtları silinir ve deniz ticaret odasına giriş
lerinde giriş aidatı tahsil edilir. Evvelce kayıtlı bu
lundukları odalara yıllık ve munzam aidatlarını öde
memiş bulunanlardan bu aidatları, bulundukları oda
ların tespit edilmiş veya tespit edilecek miktarlar üze
rinden deniz ticaret odası tarafından tahsil edilir. 
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BAŞKAN — Geçici madde 8 üzerinde söz almak 
isteyen var mı efendim?.. 

Buyurun. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — «Bu kanunun yayım
landığı tarihte» demeyelim de efendim «deniz ticaret 
odalarının kurulmasını müteakip» diyelim. Çünkü, ka
nun yayımlandığı tarihte «kaydını s'ilin» diyar; deniz 
ticaret odası da 1982 Mayısında kurulacak. Binaen
aleyh, o zamana kadar bir açıklık oluyor. 

«Deniz ticaret odası kuruluncaya kadar, ticaret 
odalarına, ticaret ve 'sanayi odalarına kayıtlı deniz ti
caret erbabının kurulduktan sonra kayıtları silinir.» 
denmeli. 

BAŞKAN — Evet. 
Şöyle dedim ben : «Bu kanunun yayımlandığı ta

rihte ticaret odalarına, ticaret ve sanayi odalarına ka
yıtlı bulunan deniz ticaret erbabının bu odalardan ka
yıtları, deniz ticaret odaları kurulup ve fiilen göreve 
başlayınca 'silinir ve deniz ticaret odasına girişle
rinde giriş aidatı...» diye devam eder. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ {Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Evet. 

BAŞKAN — Geçici madde 8'i bu şekliyle okutu
yorum : 

GEÇtCt MADDE 8. — Bu Kanun yayımlandığı 
tarihte ticaret odalarına, ticaret ve sanayi odalarına 
kayıtlı bulunan deniz ticaret erbabının bu odalardan 
kayıtları, deniz ticaret odaları kurulup, fiilen göreve 
başlayınca silinir ve deniz ticaret odasına girişlerin
de giriş aidatı tahsil edilir. Evvelce kayıtlı bulun
dukları odalara yıllık ve munzam aidatlarını ödeme
miş bulunanlardan bu aidatları, bulundukları odala-
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rın tespit edilmiş veya tespit edilecek miktarlar üze
rinden deniz ticaret odası tarafından tahsil edilir. 

BAŞKAN — Evet. 
Geçici 8 nci madde üzerinde söz almak isteyen 

var mı?.. Yok. 
Geçici madde 8'i oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Şimdi, geçici madde 5, geçici madde 6, geçici mad

de 7 ve geçici madde 8'i içinde taşıyan çerçeve 39 ucu 
maddeyi tümüyle oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

40 ncı maddeyi okutuyorum : 
MADDE 40. — Bu kanun yayımı tarihinde yürür

lüğe girer. 
BAŞKAN — 40 ncı madde üzerinde söz almak 

isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
41 nci maddeyi Okutuyorum : 
MADDE 41. — Bu kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — 41 nci madde üzerinde söz almak 

isteyen?.. Yok. 
41 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Zaten, «Bakanlar Kurulu yürütür» dediğimize gö

re, o yönetmeliğim de onlar tarafından çıkarılması doğ
ru oldu; «Ticaret Bakanlığı yürütür» demedik. 

Efendim, birleşime, öğleden sonra saat 14.30'da 
tekrar toplanmak üzere ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 12.51 

...... 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 14.30 

BAŞKAN : Orgeneral Keman EVREN (Devlet Başkanı, GeraeBkıurıraay ve Mföflî Güvenlik Konseyi Başkanı) 
ÜYELER : Orgeneral Nurettin ERSİN (K. K. K. ve Millî Güvelik Konseyi Üyesi) 

Orgeneral Talbsin ŞAEitNKAYA (Hv. K. K. ve Mili GüvenOik Koniseyi Üyesi) 
Oramiral Nejat TÜMER (Dz. K. K. ve Mffî Güvenlik Konseyi Üyesi) 
Orgeneral Sedat CELASUN (J. Gn. K. ve MM Güvenlik Konseyi Üyesi) 

BAŞKAN — İkinci oturumu açıyorum, 

II. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ (Devamı) 

2. — Askerî Yüksek İdare Mahkemesi Kanunu ile 
Askerî Hâkimler Kanununda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komis
yonu Raporu. (1/256) (S. Sayısı : 310) (1) 

BAŞKAN — Gündemimizin İkinci sırasında, As
kerî Yüksek İdare Mahkemesi Kanunu ile Askerî Hâ
kimler Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Ra
poru mevcuttur. 

'Bu rapor 3(10 sıra sayısıyla basılıp dağıtılmıştır. 
Millî Savunma Komisyonu Başkanı ve Bakanlık 

temsilcileri yerlerini aldılar. 
Şimdi tasarının tümü üzerinde görüşme açıyorum 

ve kısa bir izahatta bulunması için sözü Komisyon 
Başkanı Başkaynak'a veriyorum. 

©uyurun.' 
HÂKÎM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Sayın Başkanım, Askerî Yüksek İdare Mahkemesi Ya
sasının yürürlükten kaldırılması ve Silahlı Kuvvetlerle 
ilgili idarî eylem ve işlemlerin Danıştay denetimine 
tabi tutulması yönünden Hükümet bir kanun tasarısı 
hazırlayarak Yüksek huzurunuza getirmiştir. 

Ancak, 'Millî Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliği 
Komisyonu olarak valki çalışmalarımızda, Silahlı Kuv
vetlerin eylem ve işlemlerinin bir özellik arz ettiği, 
özellikle burada bulunan asker kişilerle ilgili i'darî ta
sarrufların yine Silahlı Kuvvetler bünyesinde bulu
nan -ki, halen mevcut Anayasamızın Hl nci maddesi 
de bunu amirdir- kendi bünyesinde kurulan idarî mah
keme tarafından yargı denetimine tabi tutulması uy
gun mütalaa edilmiş ve halen Askerî Yüksek İdare 

(1) 310 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 

Mahkemesinin uygul>amadan kalkması yerine, mahke
menin kendi bünyesinde gerekli revizyona tabi tutul
masını, bazı askerî tasarrufların yargı denetiminde 
mütalaa edilmesini ve özellikle Danıştay Kanunundaki 
bazı düzenlemelerin ve kısıtlamaların askerî yargıda 
biraz daha ileriye götürülmek koşuluyla, yeni baştan 
yasa hazırlanması Komisyonumuzca tercih edilmiş; 
konu yüksek huzurunuza gelmiştir. 

Askerî Yüksek İdare Mahkemesinde, halen yürür
lükte bulunan yasaya göre, 1 Başkan, 1 Başkanunsöz-
cüsü ve 1 İkinci Başkanlık vardır ve 3 daire olarak 
çalışmaktadır. 

Yüksek huzurunuza getirilen kanun tasarısıyla, 
İkinci Başkanlık müessesesi kaldırılmıştır, ki hiçbir iş
lem yapmamakta M, Birinci Başkanlık müessesesi ge
tirilmiş; Danıştay Yasasında bulunduğu gibi, Başka-
nunsözcülüğü müessesesi kaldırılmış, yerine Başsavcılık 
müessesesi getirilmiş, başkanunsözcüleri savcı olarak 
düşünülmüş; 3 daire sayısı 2'ye indirilmiş, üyeleri 
taksime tabi tutulmuş bulunmaktadır. 

Ayrıca, burada bulunan subay üyelerin özellikle 
2 yılda 1 değiştirilmeleri; Silahlı Kuvvetlerde bulunan 
diğer emsali subayların maaş ve ek gösterge bakı
mından, emeklilik ve yaş haddi bakımından emsal
leriyle aynı işleme tabi tutulmaları ve sade ve sade 
burada bulundukları sürece yargı ödeneğinden eşdeğer 
rütbede bulunan hâkim subaylar gibi istifade etmeleri 
öngörülmüştür. 

Ayrıca, buna paralel olarak -ki, Yargıtayda da bu
nu yapmıştık- halen Askeri Yargıtaya birinci sınıfa 
ayrılmış hâkim yarbaylar da atanabildiği gibi, buraya 
da hâkim yarbayların atanabileceğini öngördük. 

özellikle, hâkim sınıfından olmayan subayların, 
kurmaylardan oluşması dike olarak alındı, bazı istis-
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nasıyla; Jandarma Genel Komutanlığında 'bir geçici ı 
madde ile düzenlemeyi düşündük bu konuyu. 

Yürütmenin durdurulması ve yargının sınırı açı
sından da kısıtlayıcı hükümler getirdik. 

Genelinde arz edeceğim bunlardan ibaret Mad
delere geçildiğinde ayrıca her madde üzerinde uygun 
'bulunduğu takdirde ayrı ayrı 'teknik 'bilgi sunacağız. 

Arz ederim. 

IBAŞKAN — Peki, teşekkür ederim. 
Tümü üzerinde söz almak isteyen var mı?.. Yok

tur. 
Tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
1 nci maddeyi okutuyorum :> 

Askerî Yüksek îdare Mahkemesi Kanunu ile Askerî 
Hâkimler Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 

Kanun Tasarısı 
MADDE 1. — 4 . 7 . 1972 tarih ve İ<602 sayılı 

Askerî Yüksek İdare Mahkemesi Kanununun 6, 7, 8, 
9,10, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 35, 37, 40, 41, 
43, 48, 56, 62, 63, 71, 79, 80 ve 86 ncı maddeleri aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Genel Sekreterlik ve Kalemler : 
Madde 6. — Askerî Yüksek îdare Mahkemesi Baş

kanlar Kurulunun, seçeceği bir üye Genel Sekreterlıiik 
görevini yapar. Bu görev için ayrıca kadro verilir. 

Genel Sekreter, Başkana bağlıdır. 
Genel Sekreterliğe yeteri kadar yardımcı personel 

verilir. Ayrıca 'Başsavcılıkta, Daireler Kurulunda ve 
dairelerde yazı ve sair işlemleri yürütecek birer 'kalem 
teşkilatı kurulur. 

'BAŞKAN — Şimdi efendim, bugüne kadar yap
tığımız kanun değişikliklerinin her maddesinde, mese
la; «Mıaldde 1. —- filan tarih, filan sayılı kanunun 6 
ncı maddesi şöyle değiştirilmiştir; Madde 2. — Filan 
tarih, filan sayılı kanunun 7 noi maddesi şöyle de
ğiştirilmiştir» diyorduk. 

Şimdi şöyle bir değişiklik getirdilk ve hepsini 'bir
den saymak suretiyle 1 nci madde içerisinde topladık. 

(Buna bir prensip kararı verelim de, bundan sonra 
hepsini ya 'böyle yapalım veya her seferinde, her mad
dede muhakkak, «4.7.1972 tarih ve 16012 sayılı Ka
nunun filan maddesi değiştirilmiştir; Madde 2. — 
4.7.1972 tarih ve 16CÖ sayılı Kanunun filan maddesi 
değiştirilmiştir» demeyelim; fuzuli zaman kaybına se
bep oluyor. 

'Bu, bence daha iyi; işte hepsini saydık burada; o 
maddelere de rahatlıkla değiniliyor. 

HÂKÎM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Sayın Başkanım, usul yönünden şöyle yaptık : Bir 
çerçeve madde içerisinde, hangi maddeleri değiştiri-
yorsak, bütün maddeleri sıraladık. 

Buyurduğunuz tarzda olursa, yani birinci tarzda 
olursa, her madde ayrı ayrı oylanır. Burada bütünü
nü oylayacağız. 

BAŞKAN — Burada bütününü oylayacağız; bu
nun da mahzuru var. 

HÂKÎM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Milî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Bir de değişiklik önergelerinde çok hassas olmak la
zım. 

BAŞKAN — Onun için, şimdi, maddeyi olduğu 
gibi vereceğiz. Faraza yalnız 8 nci maddeyi değiş
tirmek gerekseydi, o maddeyi komisyona göndere
cektik. Şimdi, 1 nci maddeyi olduğu gibi, bütünüyle 
komisyona iade etmek lazım; o sıkıntısı var. 

Buna bir karar verelim de, hepsi birbirinıin aynı 
olsun bundan sonra. Bazısında öyle, bazısında böy
le yapmayalım Ibunu. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — «Konu kanunun 
20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Konu kanunun 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir...» 

BAŞKAN — Evet, ayrı ayrı, maddeler ayrı ayrı. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — «Konu kanunun» 
diyelim : «Konu edilen kanunun 22 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde d'eğiştirilmıiştir.ı» Hepsini bu şekle 
getirmiş olursak, bir standart temin etmiş oluruz. 

BAŞKAN — Buna bir şekil verelim. Hükümetle 
de konuşalım, gelen tekliifler de ona göre hazırlan
sın, bir prensip kararı verilsin ve bu öyle olsun. 

«Genel Sekreterlik ve Kalemler» başlığı altında
ki 6 ncı madde üzerinde söz almak isteyen var mı?.. 

Buyurun Oramiral Tümer. 

ORAMÎRAL NEJAT TÜMER — Efendim, Ko
misyon Başkanımız yapmış olduğu izahatta, Askerî 
Yüksek TJdaıre Mahkemesi personelinden ikinci Baş
kanı kaldırdıklarını söylediler. Halbuki madde 3 ve 
madde 4'te bunlar geçiyor. Niye madde 3 ve madde 
4'ü görüşmüyoruz? Çünkü: «Madde 3. — Askerî 
Yüksek îdare Mahkemesi Personeli şunlardır : 

a) Askerî Yüksek îdare Mahkemesi Başkam, 
îkinci Başkan, Başkanunsözcüsü, Daire Başkanları, 
üyeler ve Genel Sekreter» diyor ve yine, 4 ncü mad-
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de de «... Başkanı, İkinci Başkanı, Başkanunsözcü
sü...» diye devam ediyor ve kendilerine ait bazı ta
rifler var. 

Binaenaleyh, bunları da herhalde tashih etmek 
lazım. 

HÂKÎM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Ettik Sayın Başkanım. 

Simidi şöyle yaptık efendim : Değiştirilmesi la
zım gelen maddeleri 'burada çerçeve madde içerisin
de değiştirdik. Değiştirilmemesi lazım gelen, örneğin, 
ikinci Başkan veya Başkanunsözcüsü deyimlerini de 
madde metninden çıkarmak veya Başkanunsözcüsü 
deyimini Başsavcı olarak kabul etmek tarzında aşa
ğıda bir maddemiz geliyor. Onların, «ikinci Baş
kan» tabirinin madde metninden çıkarılması ve bun
dan böyle Başkanunsözeüsünün ve Başkanunsözcü-
Jerinin deyimlerinin de Başsavcılık ve savcılık ola
rak düzeltileceği yönünde özel bir maddemiz var. 

BAŞKAN — O zaman bunu alacak, (her madde
yi okuyacak ve onu düzeltecek; yani düzeltmek ge
rektiği zaman. 

HÂKÎM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Zaten bunları da öyle yapacak. 

Bundan önce de zaten Hâkimler, Savcılar Yük-
ısek Kurulunda Danıştayla ilgili konularda aynı dü
zenlemeyi yapmıştık. Danıştay Yasasında «Başka
nunsözcüsü, Başsavcı; kanunsözcüleri, savcı; rapor
törler, tetkik hâkimi olarak değiştirilmiştir!» demiş
tik. O zaman bütün maddelere el atmak gerekiyor. 
Orada da böyle yapmıştık; hiçbir sakıncası yok. Za
ten bu, kitap halinde basılacak, Yüksek idare Mah
kemesine verilecek. Onların tatbikatına ait bir konu. 
Halen kanun düzenleme tatbikatı bu tarzda. Muhte
va değiştirlmeyecektir.i 

BAŞKAN — Yani bir kelime değiştireceğiz diye 
(bütün maddeleri değiştirilmiyor. Yani <o kadar bü
yük iş olmasın diye, yalnız terimler değiştiriliyor. 

HÂKlM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK '(Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Bundan önce birkaç tane yaptık., 

BAŞKAN — Yaptık, hiMyorum. 
ORAMlRAL NEJAT TÜMER — O zaman, ye

ni basılırken, demek ki, bunlar basılmayacak, kaldı
rılacak. Yani bundan sonra okumayacağız. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Sayın Başkanım, bu konu Askerî Yüksek idare Mah

kemesinde 20 kişiye hitap ediyor. Mutlaka kitap 
olarak basılacak ve dağıtılacaktır kendilerine. Bunun 
takipçileri bunu bilirler. 

BAŞKAN — 6 noı madde üzerinde başka söz 
almak isteyen var mı?... Yoktur. 

6 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

7 inci maddeyi okutuyorum' : 
Üyelerin Nitelikleri : 
Madde 7. — Askerî Yüksek idare Mahkemesinin 

üyeleri; 
a) Albay rütbesinde üç yılım doldurmamış kur

may subaylar, 
b) En az yarbay rütbesinde birinci sınıf askerî 

hâkimler, 
Arasından seçilirler. 

BAŞKAN — Jandarma için ayrı mı gelecek? 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Geçici madde olarak gelecek, ileri tarihlerde jandar
malardan albay olur ise, albay kullanacak. 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — Biz 
bunu, «yarlbay, albay» demiştik ya.. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Jandarma için mi efendim? 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — Ha
yır .1 

BAŞKAN — Hayır; yarbayı da koyacaktık. En 
son, albay rütbesinde 3 yılını doldurmamış olacak... 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — Yar
bay da var., 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Sayın Başkanım, Askerî Yüksek İdare Mahkemesi
ne atanan subay sınıfı yarbaylar, albay olup bura
da sicil alamıyor. Sicil alamadıkları için, albay olur
ken bir sıkıntıya düşebilirler diye düşündük. 

TÜMGENERAL FUAT AVCI (Miilî Savunma 
Bakanlığı Temsilcisi) — 2 yıllık yarbay ola/bilir efen
dim. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Milî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Yani sicilini almış olan yarbay gelebilir. 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — Bağ
lamayalım kendimizi, o şartı da koyalım. Ya yarbay 
olur ya da albay olur efendim. 

BAŞKAN — Yarbaylıkta sicil süresi 2 yıl mı, 1 
yıl mı? 
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TÜMGENERAL FUAT AVCI (Millî Savunma 
'Bakanlığı Temsilcisi) — 3 yılın 1 yılı... 

BAŞKAN — O halde, -bir yıllık yartbay olabilir. 
TÜMGENERAL FUAT AVCI (Millî Savunma 

Bakanlığı Temsilcisi) — iki yıllık yarlbay olması la
zım. Bir yılını tamamlayıp ikinci yılda olması lazım 
yarbayın,. 

BAŞKAN — İyi ya, bir yılını tamamlamış, ikin
ci yıl içinde olarak... 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN -^ İki sene 
görev yapabilir. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Yeni yarbay
dır efendim. 

TÜMGENERAL FUAT AVCI (Millî Savunma 
Bakanlığı Temsilcisi) — Bir yılını tamamlamış yar
lbay olabilir, efendim. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Milî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Onu, sicil alma durumu dolayısıyla koymadık. 

BAŞKAN — Onu zaten tayin ederken, kuvvet
ler ona dikkat edeceklerdir zaten. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Milî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Tensip ederseniz, şöyle diyelim : «Yarbay veya al
bay rütbesinde üç yılını doldurmamış kurmay su-
baylar.1»; 

BAŞKAN — «Yarbay veya» dersek, sanki sınıf 
yarbayı imiş de, albaylara raci imiş kurmay tabiri 
gibi olur.: 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Milî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
O zaman «kurmay yarbay veya albay rütbesinde üç 
yılı doldurmamış kurmay subaylar» «Subaylar» de
yimi 'hepsini kapsıyor diye düşündük. 

BAŞKAN — «'Bir yılını doldurmuş kurmay yar
baylarla albay rütbesinde üç yılını doldurmamış kur
may subaylar.!» 

TÜMGENERAL FUAT AVCI (Millî Savunma 
Bakanlığı Temsilcisi) — Sayın Başkanım, müsaade 
ederseniz, 926'ya göre üçte ikisi.! 

BAŞKAN — O zaman iki yılı... 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — O za

man bir sene kalacak., 
BAŞKAN — Bir sene oradan, üç sene de oradan, 

döf t sene eder; albaylıkta devam eder. 
7 nci maddenin (a) fıkrası şöyle oluyor : «İki yı

lını doldurmuş kurmay yarbaylarla albay rütbesin
de üç yılını doldurmamış kurmay subaylar» 
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7 nci maddeyi bir kere da'ha okutuyorum : 
,«Madde 7. — Askerî Yüksek İdare Mahkemesi

nin üyeleri iki yılını doldurmuş kurmay yarbaylarla 
albay rütbesinde üç yılını doldurmamış kurmay su
baylar, 

b) En az yarbay rütbesinde birinci sınıf askerî 
hâkimler, 

Arasından seçilirler.;» 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Başkanım, bir 
yanlış anlamaya meydan vermesin; üç hizmet yılı
nı aşmamış. , Üçüncü yılını doldurmuş olan albay o 
sene artık kıtasına çıkacak Halbuki, «üç yılını dol
durmamış» deyince, iki yılım doldurmuş, üçüncü yı
lına basmış olan albayları da vermemek mümkün 
olur efendim. Halbuki üç yıldır. Yani, ikinci yıl so
nunda kıtaya çıkacak; geriye üç yıl kalıyor efendim. 
Üç yıl burada, bir yıl da, kıta olabilir. Üç yılını dol
durdu, ilki yıl da burada hizmet verecek beş yıl; bir 
yıl da kıtaya çıkacak, altı yıl Binaenaleyh, üçüncü 
yıl ağustosunda kıtaya çıkacak şekilde bir ifadeyi 
anlamak lazım gelir, «üç yılını doldurmamış» deyin
ce iki yıllık olunca..4 

BAŞKAN — Verilebilir tabiî. İki yılda da veri
lebilir, birinci yılda da verilebilir. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Azamî üçüncü yılı
nın sonunda; üç hizmet yılını aşmamış., 

BAŞKAN — Doldurmamış, aşmamış aynı, fark 
etmez. Bu bunu karşılıyor. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Milî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Sayın Başkanım, dört tane kurmay subayı buraya 
düşündük. Sanıyorum personel başkanlıkları onu 
hesaplayacaklardır. 

BAŞKAN — Üç yılını doldurmamış, yani birinci 
yılında da olabilir, ikinci yılında da olabilir, üçüncü 
yılında da alabilir; üçüncü yılını aşmışsa, vereme
yiz artık; çünkü, kıta hizmetini dolduracak zamanı 
kalmıyor. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Endişem şöyle efen
dim : Üçüncü yılını doldurur ve ağustos ayında, çı
kar. 

BAŞKAN — Doldurmuş'sa, verilemez buraya; 
doldurmayacak, üçüncü yılını doldurmamış olması 
gerekir; çünkü kıta hizmetine zaman kalmıyor. İki 
sene burada hizmet edecek, etti beş yıl. 
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ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Yani üçüncü yılın 
ağustos ayında tayin olmuş olacak efendim. 

BAŞKAN — Dördüncü seneye girmişse, vereme
yiz artık. 

7 nci madde üzerinde başka söz isteyen?.. Yok
tur, 

Bu yapılan değişiklikle birlikte 7 nci maddeyi 
oylarınıza sunuyorum. Kalbul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir.. 

8 nci maddeyi okutuyorum : 
Üyelerin Seçimi : 
Madde 8. — Askerî Yüksek idare Mahkemesi

nin askerî hâkim sınıfından olan üyeleri, bu sınıftan 
olan başkan ve üyeler tam sayısının salt çoğunluğu 
ile her boş yer için gösterilecek üç aday arasından, 

Hâlkiim sınıfından olmayan üyeleri, Genelkur
may Başkanlığınca her boş yer için gösterilecek üç 
aday arasından, 

Devlet Başkanınca seçilir. 

BAŞKAN — Üç mislini gösterecekler yani, şim
di olduğu gibi. 

Peki subay üyeleri niye seçiyor? O da hâkim sı
nıfına girdiği! için mi? 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Milî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Efendim, şimdi hâkim sınıfından olan üyeleri, hâ
kim sınıfından üyeler tanırlar orada, tabiî seçerler. 

BAŞKAN — Hayır, subay üyeler Devlet Başka
nına niye gidiyor? 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkam) — 
Şimdi, Askerî Yüksek İdare Mahkemesine, hâkim 
sınıfından olanları da Devlet Başkanı işaret ediyor
lar, hâkim sınıfından olmayanları da yine aynı pro
sedür içerisinde •Devlet Başkam işaret ediyor, atıyor. 

BAŞKAN — Bu subay üyeleri de halen Devlet 
Başkanı mı seçiyor?, 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkam) — 
Şimdi şöyle efendim : Askerî Yüksek İdare Mahke
mesi Genel Kurulu, hâkim sınıfından olanın üç ka
tını; Genelkurmay ise, hâkim olmayanların üç katı
nı Cumhurbaşkanına götürür. Cumhurbaşkanı, üç 
katının içinden boş kadro kadarını seçer. 

BAŞKAN — 8 nci madde üzerinde söz isteyen?.. 
Yok., 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kalbul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir., 

9 ncu maddeyi okutuyorum : 
Atanma : 
Madde 9. — Seçilenler arasından rütbe ve kıdem 

sırasına göre Askerî Yüksek İdare Mahkemesi Baş
kanlığına, Başsavcılığına, daire başkanlıklarına ve 
üyeliklere, Millî Savunma Bakanı ve Başbakanın im
zalayacağı, Devlet Başkanının onaylayacağı Karar
name tile atama yapılır. Atamalar Resmî Gazetede 
yayımlanır.: 

BAŞKAN — Başkan, Başsavcı ile daire başkan
larının askerî hâkim sınıfından olması şarttır. 

BAŞKAN — Kıdem sırasına göre olacak; Askerî 
Yargıtay'da da öyle yaptık. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkam) — 
Eskiden şöyle idi efendim : Hâkim sınıfından olma
yanlar daire başkanı olabilirler idi; ama Yargıtay-
da, hâkim sınıfından olanlar, daire başkanı, 

Biraz önce de, burada kalışı kısa süreye bağla
dık subaylardan; zaten başkanlık da yapamayacak
lar. Yargıtayda olduğu gibi, hâkim sınıfından olan
lar daire başkanı olsunlar diye düşündük. 

BAŞKAN — Rülfcbe mevzuu ne olacak o zaman? 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkam) — 
Sanıyorum bir aksama olmaz; çünkü «üç yılım dol
durmamış» dedik. Öbür tarafta bizimkiler, hâkim 
sınıfından olanlar, kadrosuzluktan emekli olmaya
cağı için, onlardan çok eski olurlar. 

Sayın Başkanım, uygulamada görüldü ki, tabiî 
arkadaşlarım oradan olduğu için biliyorlar, subay 
sınıfından gelen başkanlar dosya almıyorlarm'iş, ko
nuya da girmiyorlar, sahibi de olmuyorlar. îki sene 
kalacak zaten; kısa bir süre. 

BAŞKAN — Seçerken ona göre seçmek lazım, 
yani yarbaydan tercih etmek lazım. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkam) — 
Halen Askerî Yüksek İdare Mahkemesinde 15 tane 
hâkim sınıfı üye var; en kıdemsizi dahi altı yılını 
doldurdu. Bu 15 kişi tasfiye olduktan sonra subayla
ra sıra gelecek ki, bu mümkün değildir. 

BAŞKAN — Onun için yarbay koyduğumuz iyi 
oldu. 

9 ncu madde üzerinde başka söz isteyen?.. Yok. 
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Maddeyi oylarınıza sönüyorum!. Kabul edenler... 
Etmeyenler..,, Kabul edilmiştir. 

.10 ncu maddeyi okutuyorum ; 
Görev Süresi : 
Madde 10. — Askerî Hâkim sınıfından olmayan 

üyelerin görev süresi ilki yıldır. 
BAŞKAN — 10 ncu madde üzerinde söz isteyen?.. 
Buyurun. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkam) — 
Sayın Başkanım, çoik kesin 'bir ifade, onu bildirmek 
isterim, iki yıl sonra, alınmak mecburiyetinde. 

BAŞKAN — Daha albaylığının birinci senesinde 
ise 3 sene kalabilir.. 

TÜMGENERAL FUAT AVCI (Millî Savunma 
Bakanlığı Temsilcisi) — Sayın Başkanım, müsaade 
ederseniz, biraz elastikiyet getirmek için 3 yıl yapa
lım; çünkü, bu mahkemeye kendisini adapte edince
ye kadar bir yıl geçecektir. Lütfettiniz, kabul buyur
dunuz, yarbay da dahil olduğuna göre, bir sene yar
baylıkta kalsa, iki sene de albaylıkta kalabilir. 

BAŞKAN — «Askerî bakim sınıfından olmayan 
üyelerin görev süresi kıta hizmetine çıkma zorunlu
luğu ile düzenlenir.» demek gerekir, 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkam) — 
Sayın Başkanım, özür dilerim, bakim oldukları için, 
(burada mutlak surette söylemek durumundayız : 
«En çok 3 yıl» diyebiliriz. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — «En az 
yıl» dersek oluır. 

BAŞKAN — En az 2 yıl olabilir. «En çoik» mu 
diyelim, «en az» mı diyelim? En çok 4 olur; çünkü 
yarbaylığın ikinci senesini bitirdikten sonra verirsek, 
bir yü oradan, üç yıl da albaytıkta 4 olur. En çok 4 
sene; 4 seneden fazla'olartıaz, mümkün değil. Süresi 
en fazla 4 yıldır, 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Olma
ması da 'gerekir, 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkam) — 
Bu halen yürürlükteki metinde 3 yıl idi; burada bu
lunan subay üyeler Anayasa Mahkemesine gittiler... 

BAŞKAN — Onun için kurmay subay veriyoruz 
ya biz. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkam) — 
«Süre ile tayin olmaz biz devamlı kalacağız» dendi 
Anayasa Mahkemesi bu maddeyi maalesef iptal et
mişti. 

Tabiî, Anayasayı düzenlerken de 'bununla ilgili 
bir hüküm getireceğiz. 

Şimdi, .Anayasanın 141 nci maddesini bu hali
mizle, Anayasa Düzeni Hakkında Yasa nedeniyle de 
'değiştirmiş olduk. 

Arz ederim, 

BAŞKAN — 10 ncu maddeyi yeniden okutuyo
rum :; 

«Görev Süresi : 
Madde 10. — Askerî hâkim sınıfından olmayan, 

üyelerin görev süresi en fazla dört yıldır.» 
BAŞKAN — 10 ncu madde üzerinde söz iste

yen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kaibul edenler... 

Etmeyenler.., Kabul edilmiştir. 
13 ncü maddeyi okutuyorumı : 
Başkanlara ve 'Başsavcıya Vekâlet: 
Madde 113. — Askerî Yüksek İdare Mahkemesi 

Başkanlığının boşafaa'sı, Başkanın izinli olması ve
ya mazereti hallerinde, en kıdemli daire başkam Baş
kana vekâlet eder. 

Aynı sebeplerle daire başkanlıklarına, o dairenin 
en kıdemli üyesi vekâlet öder. 

Başsavcıya, mahkemedeki hâkim sınıfı üyelerden 
en kıdemlisi vekâlet eder. 

Boşalan başkan ve üyeliklere bir ay içinde 8 ve 
9 ncu maddeler gereğince seçim ve atamalar yapılır. 

BAŞKAN — 13 ncü madde üzerinde söz isteyen?.. 
Buyurun. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkam) — 
Muhtevada bir şey yok efendini. Yalnız «vekâlet 
eder, vekâlet eder» 'diye böyle zeVke uygun olmayan 
bir deyim kullanmışız. Bununla ilgili bir redaksiyon 
önergemiz var, kaibul buyurursanız, 

BAŞKAN — Genel Sekreterliğimizin 13 ncü 
madde üzerindeki önergesini okutuyorum : 

Millî Güvenlik Konseyi 'Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 1 nci çer

çeve maddesine bağlı 13 ncü maddesinin aşağıdaki 
şekilde değiştirilerek kaibul edilmesini arz ve teklif 
ederim. 

İNeodet ÜRUĞ 
Orgeneral 
Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri 

Madde 113. — Askerî Yüksek İdare Mahkemesi 
Başkanlığının boşalması, Başkanın izinli veya maze-
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retli olması 'hallerinde en kıdemli daire başkanı, ay
nı sebeplerle daire başkanlıklarına o dairenin en kı
demli üyesi, Başsavcıya mahkemedeki hâkim sınıfı 
üyelerden en kıdemlisi vekâlet eder. 

Boşalan Başkan ve üyeliklere bir ay içinde 8 ve 
9 ncu maddeler gereğince seçim ve atamalar yapılır. 

(BAŞKAN — Bu 'daha iyi; daha derli toplu olmuş. 
Bu önerge üzerinde söz almak isteyen var mı?.. 

Yok. 
Bu önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden

ler. .. Etmeyenler... Ka'bul edilmiştir. 
il3 ncü madde, bu önerge istikametinde değişti

rilecektir. 
14 ncü maddeyi okutuyorum : 
Daireler : 
Madde 14. — Askerî Yüksek İdare Mahkemesi, 

iki daireden oluşur, iş hacmine göre, Genel Kuru
lun teklifi ve Genelkurmay Başkanlığının uygun 
görmesi üzerine Millî Savunma Bakanlığınca daire 
sayısı üçe yükseltilebileceği gibi, aynı usulle ikiye de 
indirilebilir, 

Her daire, bir başkan ile yedi üyeden kurulur. 
Üyelerden 5'i askerî hâkim, ikisi kurmay subaydır. 
Ancak iş hacmine göre Genel Kurulun teklifi ve 
Genelkurmay Başkanlığının uygun görmesi üzerine 
Millî Savunma Bakanlığınca dairelerde üye sayısı 
•belli oran dahilinde ıbeşe kadar indirilebilir. Bu şe
kildeki indirme sonunda üyeler kadroları ile görev
lerine 'devam ederler. Şu kadar ki, üye sayısı tespit 
edilen miktara ininceye kadar üye seçimi yapılmaz. 

Dairelerde çoğunluk askerî hâkim sınıfından ol
mak üzere görüşme sayısı beştir. Kararlar oyçokluğu 
ile verilir.* 

BAŞKAN — Buyurun, 
HÂKlM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Sayın Başkanım, dikkatimize arz etmek için ifade 
etmek istiyorum : 1 başkan, 7 üyeden 'oluşuyor; 8 
kişi var halen. 

BAŞKAN — Ama 5'e kaldar da inebilecek. 
HÂKlM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
inebilecek, onu arz etmek istedim. 

BAŞKAN — Evet. 
14 noü madde üzerinde söz almak isteyen var mı 

efendim?... 
'ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Niye böy

le bir elastikiyet getiriliyor?.. 
BAŞKAN — Efendim, bazı zamanlar iş çok olu

yor; mesela sıkıyönetim devresinde, Askerî Yargıtay 
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için onu düşündük; buna da aynı elastikiyeti getire
lim dedik. Kendimizi bağlamayalım, 5'e kadar lindi-
rilebilsin. Bazen iş hacmi azalıyor, ileride bakarsınız 
bu davalar azalır. Şimdi senede 1 000 dosya geliyor; 
1,5 haftada 1 dosya düşüyor 1 kişiye. 

HÂKÎM ALBAY MUSTAFA ŞAHİN (Millî Sa
vunma Komisyonu Üyesi) — Sayın Başkanını, tabiî 
bazan kabarık oluyor; 55 500 dosya geldi 8 sene içe
risinde. 

•BAŞKAN — Ama 8 sene içerisinde. 
HÂKÎM ALBAY MUSTAFA ŞAHlN (Millî Sa

vunma Komisyonu Üyesi) — Evet. Şimdi yap'tığımıız 
hesaplara göre, her üyeye 75 dosya düşüyor bu gelen 
yekûna göre. Bu üyelerin 75 dosyayı 1 ayda çıkarması
na imkân yok. Çünkü Yargıtay'da, Danıştay'da ra
portörlük müessesesi var; hemen hemen her hâkime 
bir raportör düşüyor. Gerek Askerî Yargıtay, gerek 
Askerî Yüksek idare Mahkemesinde, üye, hem rapor
törlük yapıyor, hem kararı yazıyor. Bu nedenle, yaşla
rı da ilerlediği için, biraz sayısının artırılmasında, hiz
metin çabuk işleyişi, dosyaların birikmemesi bakımın
dan fayda var. Dün de arz etmiştim; Danıştay'da 130 
bin dosya birikmiş. Böyle şey olur mu?. 130 bin dos
ya kaç senede biter?. Nitekim, bu mahkeme kuruldu
ğu zaman bize sekiz senelik, dokuz senelik dosyalar 
intikal etmişti. Bu bakımdan 'sayıyı biraz yüksek tuttuk. 
Zaten 8'di; 1 daireyi kaldırdık, yine 8 kaldı. 

HÂKÎM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Yani bir başka deyimle, halen bir dairede 6-hâkim su
bay, 2 de kurmay subay bulunacak. 

Bilgilerinize arz ederim. 
BAŞKAN — Başkan dahil herhalde?., 
HÂKlM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ

KA YNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Başkan dahil. 

!Ben Komisyon Başkanı olarak, çok özür dilerim, 
bunu 5'e indirmeyi düşünmüştüm. Arkadaşlarımla ko
nuyu İstişare ettim; dediler ki; «Bizde 'tetkik hâkimliği 
müessesesi yok. Subaylar da iki yılda bir değişeceği 
için, zaten onlara da pek önemli dosya da veremiyo
ruz, sıkışık hal© geliyoruz. O nedenle 6 kişilik bir hâ-
'kim kadrosu, 2 de subay katılsın.» 

Bu planımızı arz ediyorum; ancak halen mevcut
ları 15 kişi. 6 bir dairede, 6 da bir dairede, eder 12; 
Birinci Başkan 13; Başsavcı 14; bir de genel sekreter 
diyoruz, 15. Yüksek idare Mahkemesinden hiç hâ
kim artmıyor. O balkımdan bilgilerinize sundum. 

BAŞKAN — Halbuki, biz oradan artıralım da Yar-
gııtaya verelim, demiştik. 



M. G. Konseyi B : 87 24 . 12 . 1981 O : 2 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YN AK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Artmıyor bu koşullarda. 

BAŞKAN — O zaman daire adedini 2'ye indir
menin hikmeti vücudu kalmadı; o zaman gene 3 ola
rak kalsın. Biz niye 2'ye indirdik bu daire adedini? 
iş hacmi azdır, buradan tasarruf edeceğimiz arkadaş
ları da Yargitaya verelim dedik* 

'HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkam) — 
1 Başkan, 6 üyeden kurulu; üyelerden 4'ü askerî hâ
kimden ise, 2 hâkim subay artıyor; ya bu 2 hâkim su
bayı Yüksek idare Mahkemesinde emekli olana ka
dar tutacağız veya bu 2 hâkim subayı Yargitaya ve
receğiz. 

BAŞKAN — Öyle yapmak lâzım. Bunu 2'ye indiri
şimizin sebebi ne idi zaten?.. 

Bu idi. O zaman her daire, 1 başkan ile 6 üyeden 
kurulur. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK '(Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
«Üyelerden 4'ü askerî hâkim, 2'si kurmay subaydır» 
diyeceğiz ve devam edeceğiz. 

Sonra bir geçici maddemiz var ki, orada ben bir 
düzenleme de yaptım, eğer böyle geçerse. 

'BAŞKAN — Evet her daire 1 başkan ile 6 üye olun
ca, 7 üye oluyor hepsi. 7 üye, başkanla, 8 oluyordu. 
Halbuki şimdi tek oluyor; oyçokluğu da bu suretle.da
ha kolaylıkla sağlanmış olur. 

HÂKtM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Zaten Sayın Başkanım, 1 başkan 6 üye ile toplanma
yacaklar; 1 başkan 5 üye ile toplanacaklar. Örneğin 
başkan, 4 hâkim veya 3 hâkim subay, 2 de subay üye 
katılacaklar, 5 olacaklar; artan üye yedekte kalacak. 
Dosya tevziinde kendisine sıra gelince girecek, sıra 
gelmediği zaman girmeyecek, 

BAŞKAN — Onu indirmemizin sebebi, buradan 
tasarruf edeceğimiz hâkim arkadaşlarla Yarigıtayı tak
viye idi. Böyle yapacak olduktan sonra; o zaman biz 
daire adedini azalttık, ona mukabil dairelerdeki üye
leri çoğalttıîk, yalnız başkandan tasarruf ettik, daire 
başkanlarından tasarruf ettik, bir de ikinci başkandan 
tasarruf ettik; onlar bir işimize yaramadı. Hiç olmaz
sa iki arkadaşı oradan tasarruf edebilelim : 

«Her daire 1 başkan ile 6 üyeden kurulur. Üye
lerden 4'ü askerî hâkim, 2'si kurmay subaydır.» Şirn-
di oldu; yan yarıya. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YN AK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Böyle olduğu takdirde bir geçici maddemiz var, ileri
de gelecek; orada bir düzenleme ile Yargitaya verece
ğiz veya kendi bünyesinde muhafaza edeceğiz. 

BAŞKAN — Bu 14 ncü madde üzerinde başka 
söz almak isteyen?.,. 

Buyurun. 
ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Bu 5'e indiril

diği takdirde üye sayısı, yine dörde bir mi olacak aca
ba üçe iki mi olacak? 

BAŞKAN — Üçe iki olacak. 
ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Yani burada, 

birincide belirtiliyor; 4 , 2 eder 6, üyenin bölümü; 5'e 
indiği zamankinde de belirtmekte yarar yok mu? 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Üyesi) — 
Hayır yok efendim. 

Şimdi şöyle arz edeyim izin verirseniz : Askerî 
mahkemelerde hâkimler, subaylarla beraber bir kara
ra girildiğinde, çoğunluk hâkim sınıf urdadır diye ge
nel bir ibare vardır, o ibare buraya da getiriliyor, 

BAŞKAN — Çoğunluk olunca; üçe iki de olabi
lir, dörde bir de olabilir. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkam) — 
Ben arkadaşlarımla konuştum; «Askerî ağırlığı olan
lara 2 arkadaşı alıyoruz, bazen de 1 arkadaşla iktifa 
edebiliyoruz» diyorlar. Bu tarzda zaten tatbikat da; 
hiçbir sıkıntı da vermiyor. 

Özür dilerim, bu biraz da süs maddesi oluyor. 
Yargıtayı da getirmemizin sebebi; sık sık sıkıyönetim, 
olağanüstü hal ilân ediliyor, dava adedi artıyordu. 
Yüksek İdare Merkezi, sıkıyönetimden müteessir 
olan bir mahkeme değil. Bu katiyen inmez. Orada 
yaptık, burada da uygulayalım dedik, her ihtimale 
karşı. 

BAŞKAN — Elimizde bir şey bulunsun diye. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Çünkü bunun sıkıyönetim, olağanüstü halle ilgisi 
yok; normal düzen içerisinde yürüyen bir şey; müte
essir olan bir mahkeme değil bu. Şimdi 5 kişi ile ka
rar verecekleri için 4'e 1; 3'e 2 olacağı için mutlaka 
2 tane alırlar; 3'ü de hâkim sınıfından olur. 

BAŞKAN — Bence, sıkıyönetimle bunun bir ilgi
si olmadığına göre, Yargitaya paralel olarak «ancak» 
tan sonrasını silmek lâzım. 
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HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
O da olabilir. 

BAŞKAN — «...Ancak iş hacmine göre Genel 
Kurulun teklifi ve Genelkurmay Başkanının uygun 
görmesi üzerine, Milli Savunma Bakanlığınca, daire
lerde üye sayısı belli oran dahilinde 5'e kadar indi
rilebilir. Bu şekildeki indirme sonunda üyeler kadro-
larıyla görevlerine devam ederler. (Zaten devam edi
yor) «Şu kadar ki, üye sayısı, tespit edilen miktara 
ininceye kadar, üye seçimi yapılmaz» falan diye, hiç 
o maddeye gerek yok, Sıkıyönetim haliyle hiçbir il
gisi yok bu hükmün. 

HÂKlM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Sayın Başkanım, bulunsa da bizim için bir mahzuru 
yok, bulunmasa da, bize bir engel hali yok. 

HÂKİM ALBAY MUSTAFA ŞAHİN (Millî 
Savunma Komisyonu Üyesi) — Sayın Başkanım, bu 
mahkemenin daire adedinin zaten 2'den aşağı düş
mesine imkân yok. Memlekette artıik, bundan sonra, 
parmağı kanayan dava açabiliyor; er ölüyor, subay 
yaralanıyor; dışarıda bir tatbikatımız olduğu takdir
de, zarar görenler devamlı surette dava açıyorlar. 
Avukatlar zaten işin içine giriyor; bunları arayıp bu
lup dava açıyorlar. Bu mahkemenin işi her geçen gün 
artacaktır. Askerî Yargıtay da olabilir, buhranlı gün
lerde çok artar, normal zamanlarda seviyenin altına 
düşebilir; fakat işi devamlı artış gösterecek bir mah
kemedir. 

BAŞKAN — İşte onun için ondan sonrasını si
lelim, diyorum. 

HÂKlM ALBAY MUSTAFA ŞAHİN (Millî Sa
vunma Komisyonu Üyesi) — Hiç sakıncası yok Sayın 
Başkanım. 

HÂKlM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
«Ancak» tan sonrası silinir efendim. 

BAŞKAN — Evet. 
İkinci fıkra şöyle oluyor : «Her daire 1 başkan 

ile 6 üyeden kurulur. Üyelerden 4'ü askerî hâkim, 
2'si kurmay subaydır. 

Dairelerde çoğunluk askerî hâkim sınıfından ol
mak üzere, görüşme sayısı 5'tir. Kararlar oy çokluğu 
ile verilir.» 

14 ncü maddeyi bir daha, bu şekli ile okutuyo
rum : 

«Daireler : 
Madde 14. — Aslkerî Yüksek İdare Mahkemesi iki 

daireden oluşur. İş hacmine göre, genel kurulun tekli
fi ve Genelkurmay Başkanının uygun görmesi üze
rine 'Millî Savunma Bakanlığınca daire sayısı üçe 
yükseltilebileceği gibi, aynı usulle ikiye de indirilebi
lir. 

Her daire bir balkan ile altı üyeden kurulur. Üye
lerden 4'ü aslkerî hâkim, ikisi 'kurmay subaydır. 

Dairelerde çoğunluk askerî hâkim sınıfından ol
mak üzere görüşme sayısı beştir. Kararlar oy çokluğu 
ile verilir.» 

iBAŞKAN — Şimdi bu yapılan değişiklik üzerin
de söz almak isteyen var mı?... Yok. 

Bu şekliyle 14 ncü maddeyi oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler.. Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

16 ncı maddeyi okuituyorum : 
Daireler Kurulu: , 
Madde 1'6. — Daireler Kurulu, Başkanın yöneti

minde daire başkanları ile her dairenin kendi üyeleri 
arasından ıbir yıl süre için seçeceği biri askerî hâkim,, 
biri de bu sınıftan olmayan üyelerden oluşur. 

'Başkan ve üyelerden birinin özürü halinde kendi 
daire ve statüsünde olan en kıdemli üye kurula katı
lır, 

Kurulda kararlar oyçokluğu ile verilir. 
BAŞKAN — Tabiî, «iki daire» deyince; daire baş

kanları, 2; bir de Başkan kaltılacak 3; her daireden bir 
yıl için de biri askerî hâkim, bir de hâkim sınıfından 
olmayan subay olacağı için 7 kişi olur. 

HÂKİM ALBAY MUSTAFA ŞAHİN (Millî Sâ  
vunma Komisyonu Üyesi) — Evet; 10 kişi ile topla
nıyordu, şimdi 7'ye indi. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Baştan 7 yazdık; sonra, daireyi artırırsak diye b'ir me
tin var, o zaman rakamda bir sakaldık yaparız diye 
çikardik.» 

BAŞKAN — Zaten toplayınca 7 ediyor. 
i 16 ncı madde üzerinde başka söz almak isteyen 

var mı?... Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
'17 nci maddeyi okutuyorum : 
(Başkanlar Kurulu : 
Madde 17. — Başkanlar Kurulu; Başkan, daire 

başkanları ve her dairenin en kıdemli birer üyesinden 
oluşur. 

Başkan ve üyelerin özürü halinde aynı daireden en 
kıdemli üye kurula kaltılır. 
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Başsavcılığı ilgilendiren konular ile kurulca lüzum 
görülen diğer işlerin görüşülmesinde, Başsavcı toplan
tılara katılır ve oy kullanır. 

Kararlar oyçokluğu ile verilir. Kurul üye sayısının 
çift olması hal'iüde kıdemsiz üye oylamaya katılamaz. 

'BAŞKAN — ©uyurun. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNÂK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Danışlfcay Yasasındaki aynı hüküm buraya konulmuş
tur efendim. 

BAŞKAN — «Başkanlar kurulu» diyoruz; ama 
dairelerden, başkan olmayan üyeyi de alıyoruz, ismi 
gene «Başkanlar kurulu» oluyor. 

(HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Sayın Başkanım, dalha önceki m'etne, göre Başkanlar 
Kuruluna daireden kimse gelmezdi, bir; 

(İkincisi de, dün, Sayin Adalet Bakanı, üyelerden 
de katılmasını arzu etötiler, oraya getirdik; biz de bu
raya getirme ihtiyacını duyduk. Hem sonra bizimki çok 
ajz oluyor. 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — Efen
dim, dün «Başkanlar Kurulu»' değil, «Başkanlık Ku
rulu» diye ifade ettiler Danıştayda. Çünkü başkanlar
dan müteşekkil değil. Onun için, (Başkanlık Kurulu di
yelim» dediler. 

BAŞKAN — «(Başkanlar Kurulu» olunca, başkan
lardan teşekkül ediyor gibi oluyor. 

HÂKİM ALBAY MUSTAFA ŞAHİN (Millî Sa
vunma Komisyonu Üyesi) — Sayın Başkanım, ora
da bazı başkanlar katılamıyor; bizdeki bütün başkan
lar katılıyor; 3 tane zaten 

BAŞKAN — 3 tane değil, 2 tane o; birisi, Birinci 
'Başkandır. 

HÂKİM ALBAY MUSTAFA ŞAHİN (Millî Sa
vunma Komisyonu Üyesi) — Sayı (5) olsun, işler üç 
'kişiye kalmasın diye, (2)*de daireden kıldemli üye köy
dük. Gerçi, orayı da değiştirebiliriz; ama Başklanlar 
Kurulunun ayrı görevleri var. 

'BAŞKAN — Şimdi, «'Başkanlar Kurulu» deyince, 
başka maddeleri de değiştirmek gerekir. 

(HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Evet efendim Saniyen, hiç değinmediğimiz, huzurunuza 
getirmediğimiz maddelerde bu tabirler geçiyor; o ba
kımdan da bir mahzur teşkil edebilir. 

'BAŞKAN — Vaktiyle de «Başkanlar Kurulu». idi, 
değil mi?. Gene üye vardı, değil mi?. 

HÂKİM ALBAY MUSTAFA ŞAHİN (Millî Sa
vunma Komisyonu Üyesi) — Üye yoktu; çünkü 5 
kişi oluyorlardı. İkinci Başkan vardı, Birinci Başkan 
vardı, üç tane de daire başkanı vardı. 

(HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkam) — 
Yine 5 rakamını tutalım diye... 

BAŞKAN — Ama çiflt olursa, kıdemsizi çıkacak. 
Şimdi gerçi çift olmaz. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
O, savcının katılması halinde olur. 

OGBNBRAL NURETTİN ERSİN — O zaman, 
bu hâkim olmayan üyelerde katılacaklar; en kıdem
siz duruma düşenler, çıkacaklar. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Zaten çok ender olur o; savcı her zaman girmez Baş
kanlar Kuruluna. Girdiği takdirde, en kıdemsizi çıka
cak. 

IBAŞKJAN — 17 nd madde üzerinde başka söz is
teyen ... Yok. 

17 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

18 nci maddeyi okutuyorum : 
Yüksek Disiplin Kurulu : 
Madde 18. — Yüksek Disiplin Kurulu; Başkan, 

Başsavcı, daire başkanları ve mahkemenin en kıdem
li bir üyesinden oluşur. 

(Kararlar oyçokluğu ile verilir. 
Kurula sevkedilenler ile bunlardan daha kıdem

siz olan üyeler görüşmelere katılamaz. Kıdemsiz olan
ların katılamaması sonucu, kurul üye sayısı üçten az 
olursa, konu Genel Kurulda incelenir. Genel Kuru
lun kararı kesindir. 

Kurulun yazı işlerini Genel Sekreter yürütür. 

BAŞKAN — 18 nci madde üzerinde söz almak is
teyen var mı?... 

Buyurun. 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Efendim, 

Yüksek Disiplin Kurulunun görevleri arasına neler gi
riyor?. 

HÂKİM ALBAY MUSTAFA ŞAHİN (Millî Sa
vunma Komisyonu Üyesi) — Tevbih cezası verme, 
Jhltar cezası verme, meslekten ihraç cezaları giriyor 
Sayın Komutanım. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Yanı, 
normal bir Yüksek İdare Mahkemesinin faaliyetleri 
bunlar; dalha küçük olarak, daha hafif... 
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HAİKİİM ALBAY MUSTAFA ŞAHİN (Millî Sa- j 
vunma Komisyonu Üyesi) — Evet. Üyesine, meslek- j 
ten çıkarma cezası verebiliyor. 

Bir de rapor alanlar oluyor. 6 ayı geçerse, bunun 
da kararımı veriyor. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Kendi 
bünyesi içinde. 

'BAŞKAN — Askerî Yüksek İdare Mahkemesi 
içinde. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Asikerî 
Yüksek İdare Mahkemesinin genel görevleri değil; 
kendi bünyesi içinde. 

HAKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Asikerî Yüksek İdare Mahkemesinde bulunan üye
lerin ister subay, ister hâkim sınıfından olsun, asker
lik vakar ve haysiyetine dokunmayan, bir başka de
yimle ceza yasalarında mevcut olmayan bazı davranış- J 
lan var; uyarma, kınama v.s. gibi, kendi bünyesi içe
risinde otokontrol sistemi. 

BAŞKAN — 18 nci madde üzerinde başka slöz al- ] 
mak isteyen var mı?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

20 nci maddeyi okutuyorum : 
Askerî Yüksek İdare Mahkemesinin Görevleri : 

Madde 20. — Askerî Yüksek İdare Mahkemesi 
Türtk Milleti adına; askerî olmayan makamlarca tesis 
edilmiş olsa bile, asker kişileri ilgilendiren ve asikerî 
hizmete ilişkin idarî işlem ve eylemlerden doğan uyuş
mazlıkların ilk ve son derece mahkemesi olarak yargı 
dendbinjıini ve diğer kanunlarda gösterilen görevleri 
yapar. Ancak, askerlik yükümlülüğünden doğan uyuş
mazlıklarda; ilgilinin asker kişi olması şartı aranmaz. 

Bu kanunun uygulanmasında asker kişiden maksat; 
Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli bulunan veya hiz
metten ayrılmış olan subay, askerî memur, astsubay, 
asikerî öğrenci, uzman çavuş, uzman jandarma çavuş, 
erbaş ve erler ile sivil memurlardır. i 

BAŞKAN — Bu maddede eskisine göre ne de
ğişiklik yapttk?. 

HÂKİM ALBAY MUSTAFA ŞAHİN (Millî Sa
vunma Komisyonu Üyesi) — Arz edeyim Sayın Baş
kanım. 

Burada şunu yaptık; Anayasanın 140 nci madde
sinde, bu, yer alıyor; zaten çok geniş idi : Asker 'ki
şiler hakkında hangi makamca işlem tesis edilirse edil
sin, bu mahkemenin görevine girecek şekilde düzenlen- • 
miş Anayasa; fakat bu kanun yapılırken, «asikerî | 

— 455 

hizmete ilişkin» kelimelerini koymak suretiyle, bu 
alan daraltılmıştır. Fakat, uygulamada, Anayasaya na
zaran daralmış olduğu için bazı aksaklıklar görüldü : 
Daha çok Maliye Bakanlığı ile Emekli Sandığı işlem
lerinde oluyor; diğer bakanlıklarda hemen hemen ol
muyor. Mesela, Maliye Bakanlığı, «Bu komutan. Kı
ta tazminatı alıyor; makam tazminatı verilmez» di
yor yahut bir emeklilik işlemi yapıyoruz; falan yer
de geçen eski bir kanun vardı, şarkta geçen, bazı yer
lerde geçen sürelerin iki mislini emeklilikten sayıyor
du diyoruz; onlar, «bu sayılmaz»ı diyor, Emekli San
dığı, Millî Savunma Bakanlığının bu işlemini kabul 
ekmiyordu. 

Asker kişiyi ilgilendiren, askerî hizmete ilişkin 
bir işlemdi. Binaenaleyh bunun Askerî Yüksek İda
re Mahkemesine gelmesini arzu ettik, bu maksatla 
koyduk; çünkü, asker kişiyi ilgilendiriyor; ama makam 
neresi olursa olsun... Anayasaya da uygun. 

BAŞKAN — Eskiden Danıştaya gidiyordu. 
HÂKİM ALBAY MUSTAFA ŞAHİN (Millî Sa

vunma Komisyonu Üyesi) — Çelişkiye düşüyorduk. 
Diyelim ki, biz kabul etmedik veya uygun bulduk; 
Emekli Sandığı dinlemiyor bizim kararımızı, Danış
taya gidebiliyordu işler, yıllarca uzayabiliyordu. Bunu 
tinlemıek için bu şekilde düşündük. 

I Bir de, askerlik mükellefiyeti ile ilgili konularda 
ihtilaf çıktı. Er öğretmen veya bir rapor almış, çü
rük... Bir ihtilaf çıkıyor; eğer bu adam silah altına 
alınmış ise davaya biz bakıyoruz, 'asker kişi olduğu 
için; silah altına alınmadan dava açılmış ise, Danış
tay bakıyor. 

Burada da içtihat farkları husule geldi. Onun için 
dedik ki, askerlik mükellefiyelti ile ilgili ise, kişinin, 
asker kişi olması şartı aranmaz, zaten işlem askerîdir. 

BAŞKAN — Ona da burası bakacak. 
HÂKÜM ALBAY MUSTAFA ŞAHİN (Millî Sa

vunma Komisyonu Üyesi) — Onu da buraya aldık. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Şimdi asker kişiler hakkında iki türlü tasarruf var : 
Bir askerî makamların tasarrufları var; bir de demin 
arkadaşımın ifade etltiği gibi askerî olmayan makam
ların, asker kişileri ilgilendiren ve askerî hizmete iliş
kin tasarrufları Var., 

Konu, Danıştaya gidiyor; Yüksek İdare Mahke
mesini görevsiz ve yetkisiz kılıyor bu konuda. Bir har
cırah konusunda bir emekli maaşında veya filan yerde 
geçen 'hizmet süresinin emeklilikten sayılması konu
sunda bir ihtilaf oluyor. Bu, tamamen askerî hizmet-
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le, asker kişi ile ilgili.... Konu şimdiye kadar ortada 
•kalmış; oradan kaynaklamıyor mevzu, 

Biraz dalha genişlötltik. 
BALKAN — Biraz daha işM çoğalttık yani şim

di. 

(HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Evet; bir ölçüde... 

'BAŞKAN — 20 nci madde üzerinde başka Söz 
isteyen var mı?... 

'Buyurunuz. 
TÜMGENERAL FUAT AVCI (Millî Savunma 

Bakanlığı Temsilcisi) — Sayın Başkanım, cümlenin 
sonunda, «sivil memurlar» deyimi var; bunun, «dev
let memurları» olması lazım. 

BAŞKAN — «Silahlı Kuvvetlerde görevli bulu
nan...» 

TÜMGENERAL FUAT AVCI (Millî Savunma 
Bakanlığı Temsilcisi) — Evet, «Sivil memur» tabiri 
yok Başkanım; «devlet memuru» tabiri var. 

BAŞKAN — Hep, «sivil memur» diyoruz.., 

HÂKİM ALBAY MUSTAFA ŞAHİN (Millî 
Savunma Komisyonu Üyesi) — Sayın Başkanım, biz 
bunu zaten kanundan aldık, bu tabir orada da ge
çer. 

Bir iltibasa sebebiyet vermez, «devlet memuru» 
dersek; daha geniş tutarız. 

BAŞKAN — İçhizmette de böyledir. 

TÜMGENERAL FUAT AVCI (Millî Savunma 
Bakanlığı Temsilcisi) — Yalnız, 657 sayılı Yasada 
böyle bir tabir yok Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Olsun; ama bizim kanunlarımızda, 
«sivil memur» tabiri geçer. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savurana Komisyonu Başkanı) — 
Bizde askerî memur ikiye ayrılıyor : Birincisi, üni
forma taşıyan askerî memurlarımız var; diğeri de üni
forma taşımayan askerî memurlarımız var; o bakım
dan. 

Dikkat buyurursanız yukarıda «askerî memur» 
deyimi var, aşağıda «sivil memur» deyimi var. Tatbi
katımız bu tarzdadır. 

BAŞKAN — Evet, hep böyle geçer; diğer kanun
larda da «sıM'l memur,» şeklinde geçer. 

20 nci madde üzerine başka söz isteyen var mı?.. 
Yoktur, 

ı20 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler..̂  Etmeyenler.,, Kabul edilmiştir. 

21 nci maddeyi okutuyorum : 
İdarî Davalar ve Yargı Yetkisinin Sınırı : 
Madde 21. — 20 nci maddede belirtilen kişileri 

ilgilendiren ve askerî hizmete ilişkin idarî işlem ve 
eylemlerden dolayı; yetki, -sebep, şekil, konu ve mak
sat yönlerinden biri ile hukuka aykırı olduklarından 
bahisle menfaatleri ihlal edilenler tarafından açılacak 
üptal davaları, aynı idarî işlem ve eylemlerin haklarını 
ihlal etmesi halinde açılacak tam yargı davaları, doğ
rudan doğruya ve kesin olarak Askerî Yüksek İda
re Mahkemesinde çözümlenir ve karara bağlanır. 

Yargı yetkisi, askerî hizmetlerin kanunlarda gös
terilen şekil ve esaslara uygun olarak yerine getiril
mesini sınırlayacak tarzda kullanılamaz. İdarî işlem 
ve eylem niteliğinde yargı kararı verilemez. 

»Devlet Başkanının, Yüksek Askerî Şûranın tasar
rufları ile disiplin suç ve tecavüzüeıtinıden ötürü di-
sipln amirlerince verilen cezalar yargı denetimi dı
şındadır. 

iBAŞKAN — Bu madde 'ile ilgili bir önerge var
dır, -okutuyorum : 

IM'ilıM Güvenlik Konseyi Başkanlığına 
Görüşülmektte olan, Askerî Yüksek İdare Mah

kemesi Kanunu ile Askerî Hâkimler Kanununda De
ğişiklik Yapılması Hakkında Kamun Tasarısının çer
çeve 1 nci maddesine bağlı 21 ncü maddesinin likıinoi 
fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilımasini arz ede-
rim< , 

Necdet ÜRUĞ 
Orgeneral 
Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri 

«-İdarî Yargı ydtkisi 'idarî işlem ve eylemlerin hu
kuka uygunluğunun denetimi ile sınırlıdır. Yerimıde-
lik denetimi yapılamaz. Yürütme görevinin kanunlıar-
da gösterilen şekil ve esaslara uygun olarak yerine 
getirilımıesin'i kısıtlayacak tarzda kulilanılamaz ve ida
rî eylem ve işlem üniteliğinde veya idaremin takdir 
yetkisini kaldıracak biçimde yargı kararı verilemez.!» 

(BAŞKAN — Buyurun Komisyon Başkanı. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Bu, özellikle idarî davalar ve yargı yetküsıinlin sınırlaın-
ması ile ilgili. Bundan böyle, Yüksek' İdare Mahke
mesi, Danıştayda olduğu gibi, yargı yetkisini sınırsız 
kullanamayacak, yerindelik kararı veremeyecek. 

BAŞKAN — «yertindelk»; yani bunun anlamı 
oedlir? 
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HÂKÎM TUĞGENERAL MUZAFFER .BAS
ICA YNNAK (Mıi'MÎ Savurana Komıisyanu Başkanı) — 
Yeni bir 'deyim. Danıştay Yasasında... 

BAŞKAN — «Yerindelk»,.. Yaınli böyle bir tabir 
kullandık mı? 

jHÂKtM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (MİMİ Savuınnııa Komisyonu Başkanı) — 
«Yaptığınız tasarrufta isabet yoktur» diyemeyecek 
veya «isabetlidir» diyemliyeoek. Yenli ıbdr hukukî ıs
tılahtır, 

IBAŞKAN — Bunun eski talbini nedir? 
HÂKİM ALBAY MUSTAFA ŞAHİN (MiMî Sa

vunma Komisyonu Üyesi) — «Maslahata uygun»' 
dur, Sayın Başkanım. 

Müsaade ederseniz Saıyın Başkanımı, idarenin yeri 
alınarak, «Efendim, bu kamu yararıma uygun 'değil
dir. Yaptığınız İş böyle olsaydı daha uygun olundu» 
şeklimde «yerijıdelk kararı» verilemeyecek. 

ISayın Başkanımı, ben gerçekleri arz ©deyim. As
lında bürolar vardı, bunlar zaten doktrinde de mü
dafaa ediliyordu; «takdir yetkisi denetlenemez, yeırin-
dellik Ikaran verilemez, üst makam görevi yapılanmaz.. 
Danıştay Kanununda vardı; Anayasaya da ĝ irdi bu 
(hüküm, 

iŞimıdi bir tek değişiklik geldi; gelen değişiklik şu: 
Takdir yetkisini sınırlayacak tarzda demetlim yapıla
maz. Zaten, idarî işlem niteliğinde yargı kararı verile-
ımez. Bu hüküm, Anayasada var, Danıştay Kanununda 
da var; fakat bunlar, mücerret laflardan ibaret. Aslında, 
yoruıma müsait sözlerdir. Yani bütün mesele liyi ni
yete dayanır. Bunu arz ötmek istiyorum Sayın Baş
kanım 4 

BAŞKAN — Ama onlar 3 nıcü fıkrada gene du
ruyor. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunmıa Komisyonu Başkani) — 
Şimdi birimci fıkraya göre, şöyle efendim : 2ıQ nci 
maddede belirtilen kişileri lilgiendiren askerî hizme
te ilişkin idarî işlem ve eylemlerden dolayı yetikii, se
bep, şekil, konu ve maksat yönlerinden biriyle huku
ka aykırı olduklarından bahisle, menfaatleri ilhJal 
edilen kişinin dava açmıa hakkı var; dava açma hak
kını birindi fıkrada zikrediyor; ancak, bu kere; «Sen 
bu davayı rüyet eder iken, şu şu şu konularda karar 
veremezsin» diyor, Mahkemeyi bağlıyor, 

Danıştay Yasasına da bu ilkeyi getirmiş olduk ve 
şöyle dedik biz : Siz, herhangi bir tasarrufun (isabetli 
veya isabetsiz olduğuna bakmayacaksınız; hukuka 
uygun ölüp olmadığına bakacaksınız. 

2. Sakın ha, idaremin yerine geçip de, bir eylem 
ve işlem karan vermeyeceksiniz, idarece bir karar 
vermeyeceksiniz. Sadece, olayı 'iptal edeceksin, kararı, 
tekrar idare verecek. Bunu lifade ediyor sadece, 'ikinci 
fıkra. 

Bumun dışında, özelikle burada «Devlet Başka
nının, Yüksek Askerî Şûra tasarruflarıyla, disiplin 
suç ve tecavüzlerinden ötürü disiplin amirlerlLnıoe ve
rilen cezalar, yargı denetimimin dışındadır» diyoruz, 
ayrıca. 

BAŞKAN — Yani, hem Devlet Başkanının, hem 
Yüksek Askerî Şûranın tasarruflarıyla, bir de disip
lin suç ve tecavüzlerinden; mesela 3 gün göz hapsi 
vermiiş, katıksız hapis vermiş... 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK '(MıiMî Savunma Komlisyonu Başkanı) — 
Sayın Başkanım, aslında, bugünkü mevzuatımızda, 
Devlet Başkanının, Silahlı Kuvvetlerde fillgii doğrudan 
bir tasarrufu yök; ama ileride bir yasada çıkabilir 
bu, 

% Yüksek Askerî Şûrayı biz nevama bir mah
keme gibi düşündüğümüzde, ki bir heyet kararıdır 
o, Askerî Şûranın tasarrufları da yargı denetimin
den kalksın. Yine, Silahlı Kuvvetlerin hassas oldu
ğu, disiplin cezalarıda yargı denetiminin dışında kal
sın. Çünkü, o disiplin cezaları, kendi statüsü içe
risinde, zaten üst disiplin amiri tarafından değişti
rilir, kaldırılır veya ağırlaştımlır; kendi bünyesinde 
bunlar zaten karara bağlanır. «Bana üç günlük ceza 
verdiler» yahut «maaş katı cezası verdiler» diye, 
idare Mahkemesine gelmesin. Bunu düzenliyor. 

Arz ederim.. 

BAŞKAN — Şimdiye kadar bu disiplin teca
vüzlerinden dolayı böyle bir şey açılmış mıydı? 

HÂJKÎM ALBAY MUSTAFA ŞAHİN (Millî Sa
vunma Komisyonu Üyesi) — Sayın Başkanım, bu 
esasen Anayasaya girmişti. Eskiden bu hükümlerin 
koyulma nedeni şu idi: 

Anayasanın lıl4 ncü maddesinde, «idarenin hiçbir 
eylem ve işlemi yargı denetimi dışında kalamaz» de
niyordu. Tek istisnası, bizim askerî disiplin cezalan 
idi; fakat Danıştay, Sarp Kuray olayında, «Ben bunu 
da denetlerim» dedi. Çeşitli yorumlarla, verilen 
disiplin cezasını kaldırdı; Sayın Başkanım sanıyorum 
ki bilirler bunu. Yani, oraya dahi müdahale edilmiştir. 

Şimdi, Anayasa karşısında bu yapılamamıştı. Bu
gün, Devlet Başkanının tasarrufları, Yüksek Askerî 
Şûranın bütün kararları yargı denetiminin dışında 
tutulmuştur; ne olursa olsun, büyük bir problem ön-
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denmiştir; ancak, Anayasada, tabiî yapılacak yenilik
lerle, bazı tasarrufları yargı denetiminin dışında tut
mak gerekecektir iki, buna dokunmasın. Şu anda ya
pılacak bir iş yok. Zaten, Anayasa Düzeni Hakkında 
Kanuna göre her şey halledilmiştir; Anayasayı da 
değiştirmiştir şimdi bu, 

ıBAŞIKAN — Evet, 
21 noi madde üzerinde başkaca söz almak iste

yen?.. 
Buyurun. 
ORGENERAL NURETTİN ERISİÎN — Efendim, 

ben dünlkü görüşmelerinizde yoktum; tabiî, bilmi
yorum açıklığa kavuştu mu? 

(Şimdi, idarenin tasarrufları konusunda, mesela 
'bir olay geçti; Şûraya da intikali etti filvaki: Harp 
Akademileri Öğretim (Kurulu «sınıf geçmez» diye 
bir karar veriyor; 'bunun aksine, 'Yüksek İdare Mah
kemesi, «geçer» diyor ve o şekilde uyguluyorlar. 

ıŞimdi, bir kurulun verdiği - aşağı yukarı 20-25 
(kişiden ibaret bir kurul - bu karar da, şimdi şu bah
settiğiniz konunun içerisine girecek mi, idarî tasar
ruflar bakımından? ' 

AKİM ALBAY MUSTAFA ŞAHİN {Millî Sa
vunma Komisyonu Üyesi) — Girmiyor (Sayın Ko
mutanım, 

ıBAŞKAN — Benim anladığım kadarıyla, eğer o 
(kurulun verdiği karar, mevcut kanun, yönetmelik 
ve hukuk açısından aykırı ise onu bozabilir. Mesela, 
«öğretmenler oyçokluğu ile karar verir» denmiş; 
o kurul oyçokluğuna dikkat ötmemiş... 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Usul ba-
(kımından belki olabilir; ama tasarruf.., 

IHÂKİM ALBAY MUSTAFA ŞAHİN (Millî 
Savunma Komisyonu Üyesi) — Bu sorun oluyor 
Sayın Komutanım. Tabiî, yeni gelen Anayasada bu 
da yer alacaktır umarım. 

Acaba, öğrenci işleri, idarî işlemlerden sayılacak 
mıdır? Bu da, doktrinde münakaşa mevzuudur. Ba
zen, Harp Okulunda mesela, oluyor; Harp Okulun
dan geliyor, görüyoruz: «Efendim, şu şu hareketler 
yapılırsa şu kadar not kırılır...» Kırılmıyor not, o 
işlem yapılmıyor; ihraç ediliyor. 

Yani, bozulması, bunlardan ileri geliyor. Yoksa, 
yönetmeliğe, eldeki kanuna uygun işlem yapılmışsa, 
bunun bozulmasına imkân yoktur. 

'BAŞKAN — Tabiî, ona eğer öyle bir şey de 
(koyarsak, o zaman lâ-yüs'ellik tanımış oluruz o okul
lara. Toplanırlar, atarlar; yargı denetimi de yok... O 
da, çirkin bir şey... Burada onu da düşünmek la
zım* 
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IHÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 

»Sayın Başkanım, bu tür kararlar, yetki, sebep, şekil, 
konu, maksat ve hukuka aykırılık yönünden deneti
me tabiî tutulur. Hukuka aykırı bir karar... 

IBAŞKAN — Yetkisiz birisi vermiş, onu bozabi
lir; hukuka aykırı vermiş, mevcut kanun, yönetmelik, 
tüzüklere aykırı vermiş; onu bozabilir. 

(HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
'KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
bir de Harp Akademisi hassas bir yer olduğu için, 
Harp Akademisini vurgulayarak, bir dairenin göre
vine ithal ettik orada. Örneğin Harp Akademisin-
deki bir olayı, mutlaka 2 kurmay subayla. 3 hâkim 
görsün, baksın. 

(BAŞKAN — Ayrıca gelecek o. 
(HÂKJİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK '(Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Gelecek. 

Harp Akademileriyle ilgili konuyu ayrıca öğren
ci işlerini bir daireye görev olanak: verdik ki, ihtisas-
laşsın. Sıkıntı buradan kaynaklanıyor. 

Arkadaşımın dediği gibi, çok özür dilerim; uy
gulayıcılar genelde, yasaları, yani tüzükleri ve yö
netmelikleri uygulamadıklarından bu hatalar işlen
miş oluyor. Uygullasa, örneğin, «Şu hareketi yapanın 
şu puanı, bu hareketi yapanın bu puanı kırılır» dese, 
o puanlar ıkendiliğinden düşer. Bu puanları düşür
meden karar veriyorlar. 

'BAŞKAN — Benim de başımdan geçmiştir Okul
lar Dairesindeyken. Yalan yanlış yapmışlardır, dol
durmuşlardır, hiçbir şeye istinat etmeden; onu at
mıştır, Oradan sonra da, «Askerî Yüksek İdare Mah
kemesi niye bozdu?» diyor. Bozar tabiî onu, sen 
tam yapmazsan, onları koymazsan. 

(HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
'KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Silahlı Kuvvetlerimizin hassas olduğu üç ıkonu var: 
Devlet Bakanı tasarrufu, Yüksek Askerî Şûra ta
sarrufu, disiplin cezası tasarrufu Bunları hariç tuttuk. 
Bunun dışındaki konularda, hassas olduğunu bildi
ğimiz konularda da, kısıtlayıcı hükümler getirdik. 
©ir de, bir daireye verelim de ihtisaslaşsın bu konu
larda, özellikle subay azlığı olan bir daireye verelim 
diye düşündük. 

Arz ederim. 
«BAŞKAN — Mesela, terfilerde de oluyor bu. 

iBir hafta evvel takdirname veriyor; herhangi bir 
şeyden dolayı takdirname veriyor; onun sicil hane-
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sine de 4 veriyor veyahut 3 veriyor. Var misali, önü
müze geldi; oluyor işte. O zaman, «Filan gün sen 
buna takdirname vermişsin, taltif etmişsin; arkasın
dan, sicilini bozmuş» diyor; bozuyor. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Disiplin 
kurulları, buradaki disiplin cezalarının şümulüne 
giriyor mu? Mesela, okullardaki disiplin kurulları
nın şimdi söylediğiniz tarzdaki kararları var. 

HÂKİM ALBAY MUSTAFA ŞAHİN ((Millî 
Savunma Komisyonu Üyesi) — Sayın Komutanım, 
sadece, disiplin amirlerinin verdiği ceza bunun dı
şında kaldı. Kurullar zaten, aşağı yukarı bir idarî iş
lem yapıyorlar; belli şekillere, belli kurallara bağlı
dırlar o kararları verirken. ıBütün mesele, onlara ria
yet edilmiş mi, edilmemiş mi? Diyelim ki kurul, 
'Sayın 'Başkanımın söylediği gibi, noksan kişilerle 
toplanmış... 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — O baş
ka. 

BAŞKAN — Sonra, bunu böyle yapmakla, ku
ruların da daima, kendilerinin vereceği kararın 
(bozulacağı ihtimalini düşünerek iyi karar vermeleri, 
(her şeyi tam yapmaları da sağlanmış olacaktır. 

ötekine tabiî karışamaz. 21 gün 'hapsetmiş; onun 
yetkisi; kanun o yetkiyi vermiş. 

ORGENERAL NURETTİN ERİSİN — Sonra, 
Kuvvetlerde, yapılan tayinlere itirazlar var ve bu 
itirazlar üzerine karar .bozulmuştur; genellikle, zan
nederim tayin konusunda. 

«Tayinler senede 1 defa yapılır, 1 defadan fazla 
yapılmaz» denmesine rağmen, uygulamada daima 
2 defa yapılmaktadır: Birisi, mayıs ayının sonunda, 
diğeri de eylül' ayında. Sebebi: Dışardan gelen, ta
yinleri henüz bitmemiş dış görevlilerle, onların yeri
ni alanlar ve kıtası, susu busu bitmemiş olanlar, 
sürelerini o zaman doldurdukları için, o sırada da 
tayinler yapılıyor. 'Bunlara itiraz edilmiştir, «Efen
dim bize ikinci defa tayin yapılmıştır. Senede 1 
defa tayin var, haziranda olması lazımdır; eylülde 
tayin edildim» demiş ve tayin kararı bozulmuştur. 

ıBu, bir usul hatası mıydı, ne idi, benim şahsen 
ilgilendiğim bir dava idi. Bir assubayın tayinini 
durdurdular. Sebebi de şu: Biz o zaman onun duru
mumu incelemişiz; o sırada yer boşalmış, onu al
mışız, oraya vermişiz. Yani, senede iki tayin tasar
rufu kuvvet komutanlığının yetkisinde değildir. 

BAŞKAN — O takdirde o yönetmeliği değişti
relim. 

T TÜMGENERAL FUAT AVCI (Millî Savunma 
Bakanlığı Temsilcisi) •— Sayın Başkanım, Komuta
nımın buyurduğu doğru idi eskilden; fakat yönetme
likte bu değişikliği yaptık. , 

BAŞKAN — Kendi kendimizin elimizi bağla
mışız biz. Bir yönetmelik yapmışız, «senede 1 tayin 
yapılır» demişiz. Bu, askerlik işi; böyle şey olur 
mu?.. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Nitekim 
oluyor, bakınız: IBen ayda iki defa, üç defa devamlı 
ya malhaıllî veya bölgesel tayin imzalıyorum, mec
burî durumlarda; istifa ediyor, bilmem iıe oluyor... 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Sayın Başkanım, yönetmeliğimizde, «Silahlı Kuvvet
lerdeki atamalar, mayıs ayı ile ekim ayında yapılır» 
demişiz. Buyurduğunuz assubayın atamasını kasımda 
yapmışız. Neden, tayin sistemiyle kendi kendimizi 
bağlıyoruz? 

BAŞKAN — Kendi kendimizi bağlamışız, onu 
diyorum. Tabiî, Yüksek Askerî İdare Mahkemesine 
gelince de, bakıyorlar ve ondan bozuyorlar. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güvenlik 
Konseyi Genel Sekreteri) — Efendim, dün Yargıta-
yın kanununu görüşürken istisnalar için de sıkıyöne
timi düşünmüştük. Acaba burada da, sıkıyönetim 
komutanlığının tasarruflarının bu istisnanın içine ko
nulması lazım mı, değil mi? 

BAŞKAN — Sıkıyönetim Kanununda var gali
ba o. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güvenlik 
Konseyi Genel Sekreteri) — Var efendim de, dün 

I konuştuğumuz için... 
HÂKİM ALBAY MUSTAFA ŞAHİN (Millî Sa

vunma Komisyonu Üyesi) — Sayın Başkanım, onu 
koymuştuk; fakat düşündük ki, bir sakıncası yok; 
çıkardık. «Sıkıyönetim Kanunu hükümleri saklıdır» 

I demiştik. Sıkıyönetim Kanununda zaten var. 
14.11.1980 tarihinde yapılan bir değişiklikle, şöyle 
denildi; «Bu kanunla sıkıyönetim komutanlarına ta-

I nman yetkilerin kullanılmasına ilişkin idarî işlemler 
hakkında iptal davası açılamaz, şahsî kusurları ne-

I deniyle hukukî sorumlulukları ileri sürülemez.» 
Bunlar korunmuştur zaten. Şimdi bu kanun, bu 

hükmü de değiştirmiyor; saklı tutmaya da gerek gö
rülmedi. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güvenlik 
Konseyi Genel Sekreteri) — Efendim, dünkü konuş-

I mamızda bu konuşulmuştu. Yalnız bunun esprisi, 
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bunun ruhu sivillere de verilmiştir hiyerarşi içinde. 
Yani hiyerarşideki kendi yönündeki, Silahlı Kuvvet
lerin kendi içindeki münasebetlerde tek uygulayıcısı 
değildir. Bu bakımdan, bu hususlarda dikkatli davra-
nılması gereğini, yani, eğer ihtiyaç varsa buraya kon
ması yönünden görüşümü arz ediyorum. Sebep şu : 
Subayı, assubayı istediğimiz gibi kullanıyoruz; ora
dan alıyoruz oraya, oradan alıyoruz oraya; sorgusuz 
sualsiz kullanıyoruz. Sonradan tayin hakkı olduğu 
halde, tayin hakkından alıkoyuyoruz. İşte, birtakım 
yetkiler tam olarak komutanın eline verilmiştir. Do
layısıyla, bir komutanın, emrindeki subaylara nor
mal olarak tatbik etmesi icap eden işlemlerin dışında 
fevkalade işlemler tatbik etmektedirler. O bakım
dan, bana, lüzumlu gibi gelir efendim; ama şimdiye 
kadar böyle bir hadise olmadı. «Olur mu, olmaz mı?» 
bilemeyiz tabii. 

BAŞKAN — Tabii, sıkıyönetim komutanları hi-
yerarşik düzen içerisinde, gerçi doğrudan doğruya 
Başbakana bağlıdır kanuna göre, ama yine de işte 
Kara Kuvvetleri Komutanına, karadaysa veya de
nize veya Hava Kuvvetleri Komutanlarına sormadan 
yapamaz. Mesela, bir alay komutanını oradan ala
cak. Şimdi muhakkak Kara Kuvvetleri Komutanına 
yahut Hava Kuvvetleri Komutanına soracaktır; «ben 
bunu alacağım» diyecektir. Şimdi böyle yapmaz da, 
doğrudan doğruya sıkıyönetim komutanlarına bu 
yetkiyi verirsek, sıkıyönetim komutanlarıyla kuvvet 
komutanları arasında sürtüşme başlar. «Sen bunu al
dın; ben oraya kimi vereceğim alay komutanı ola
rak?» der. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güvenlik 
Konseyi Genel Sekreteri) — Efendim, şimdi, haliha
zırda kendi alanında bulunan bir komutanı normal 
eğitimle hizmet görürken; hayır, gel diyoruz, sen şu 
işi yap, yahut bu işi yap. Yaralanmalar, hayat kay
betmeler, birtakım riskler de var bunun içinde, ora
dan alıp buraya verdiğimiz zaman. 

Binaenaleyh, bu bakımdan efendim, sonra bir 
idarî davaya sebep olunmasın. Çünkü mesela karar
gâh hizmet grubu kumandanına, «al şu kadar insa
nı, git filan yerdeki şu operasyonu yap» diye emir 
veriyoruz. Onun vazifesi karargâh komutanlığı... 
Şimdi, öldü; ondan sonra, ailesi filan birtakım ki
şilere de tazminatlar, şunlar bunlar yahut daha baş
ka şeyler... Burada aklıma gelen bir misal. 

BAŞKAN — Hayır, koyabiliriz, «Saklıdır» diye 
bir hüküm koysak, bir şey lazım gelmez. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güvenlik 
Konseyi Genel Sekreteri) — Bu husus, daha ziyade, 
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sıkıyönetimin icraatı, yani işte çevreye, sivillere, sivil 
teşekküllere icraatı dolayısıyla onlardan bir şey gel
mesin diye yapılmış bir şeydir; esas esprisi budur; 
ama kendi elimizdeki insanlar; o, bunu halledecek
tir; bu idarî yargı bunu halledecektir efendim. 

HÂKtM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Sayın Başkanım, şöyle bir durum var efendim. Sıkı
yönetim Kanununun 2 nci maddesinde, sıkryönetimin 
yürütülmesiyle ilgili 3 ncü fıkrada şöyle denilmekte. 
«Sıkıyönetim komutanı, bölgesi içinde gerek zabıta 
kuvvetlerinin ve gerekse askerî personelin görev yer
lerini değiştirebilir.» Emrine verilen personeli de
ğiştirebilir. 

Dönüyoruz 3 ncü maddeye, Ek 3 ncü maddeye; 
«Bu kanunla sıkıyönetim komutanlarına tanınan yet
kilerin kullanılmasına ilişkin idarî işlemler hakkın
da iptal davası açılamaz, şahsî kusurları nedeniyle 
hukukî sorumlulukları ileri sürülemez.» 

Himaye etmişiz ve aşağı yukarı da üç seneden 
beri bu uygulama devam ediyor. 

BAŞKAN — Var, var o, kanunda. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Buraya da getirebiliriz, biçbir sakıncası yok. Kendi 
içerisinde kendini düzenlemişiz. 

BAŞKAN — Sonra, sıkıyönetim komutanlarının 
üst kademelerle olan münasebetlerinde de bazı kritik 
şeyler var. Mesela, İstanbul'da Ordu Komutanı ol
maz da sıkıyönetim komutanı, oradaki 3 ncü Kolor
du Komutanı sıkıyönetim komutanı olabilir; Ordu 
komutanına verilmeyebilir. 

O takdirde, şimdi ordu komutanına sormadan, 
zannederim, sıkıyönetim komutanı onu oradan ora
ya alamayacaktır; çünkü, askerî kolordu komutanı
na kadar verilebilir sıkıyönetim komutanlığı. O ka
nunu yürürlükten kaldırmadığımıza göre, «o saklı
dır» demek fazla olabilir. Çünkü kaldırılan madde
ler arasında o yok; mümkün değil tabiî, o kalkmaz. 
«Saklıdır» ifadesini nereye koymuştunuz? 

HÂKtM ALBAY EDÎP GÜLTEKÎN (Millî Sa
vunma Komisyonu Üyesi) — Dün konuşulan konu, 
sanıyorum yürütmenin durdurulması kararıyla ilgili 
idi efendim. 

BAŞKAN — Yürütmenin durdurulmasıydı. 
HÂKtM ALBAY EDÎP GÜLTEKtN (Millî Sa

vunma Komisyonu Üyesi) — «Sıkıyönetim bölgesi 
içerisinde yapılan personel atamalarında, emeklilik
lerde açılan davada yürütmenin durdurulması karan 
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verilmez» şeklinde, sanıyorum Danıştay Kanununda 
bir görüşme söz konusu oldu. Bu kanunda da yürüt
menin durdurulmasıyla ilgili olan bölümde gene ay
nı şeyler düzenlendi. Yani sıkıyönetim komutanlıkla
rının bölgesindeki tayinlerle ilgili davalarda yürüt
menin durdurulması karan verilmeyeceği bu kanun
da da belirtildi. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Kaldı ki, bir dava açıldığı takdirde, yürütmenin dur
durulmasına karar verilebilir. Biz »«dava açılamaz 
demişiz» Yürütmenin durdurulması evleviyetle söz 
konusu değil. 

BAŞKAN — Yok zaten. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Çünkü, bu kanunla, sıkıyönetim komutanına tanınan 
yetkilerin kullanılmasına ilişkin idarî işlemler hak
kında iptal davası açılamaz. İptal davası açamayaca-
ğımıza göre, yürütmenin durdurulması mümkün de
ğildir. 

BAŞKAN — Mümkün değil. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Dün bu konu konuşuldu; ama arzu ediliyorsa tabiî, 
«Yüksek Askerî Şûra tasarrufları ve sıkıyönetim ko
mutanlığının tasarruflarıyla...» diye bir ibare kullana
biliriz orada. 

BAŞKAN — Koyalım onu oraya. «...Yüksek As
kerî Şûranın tasarrufları...» 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
«Devlet Başkanının, Yüksek Askerî Şûranın tasarruf
ları ve sıkıyönetim komutanının tasarruflarıyla...» 

BAŞKAN — Yüksek Askerî Şûranın ve Sıkıyö
netim Komutanlarının... 

HÂKİM ALBAY MUSTAFA ŞAHİN (Millî Sa
vunma Komisyonu Üyesi) — Burada bir sakınca ol
maz mı Sayın Başkanım? Bir örnek arz edeyim, Me
sela, sıkıyönetim komutanlarının tasarrufunda bazı 
harcırah falan olayları da oluyor. İmzalıyor, şimdi 
de diyor ki, noksan harcırah aldım. Bunların hepsi 
sıkıyönetim... 

BAŞKAN — O düzeltilir. Müracaat eder; sıkıyö
netim komutanı düzeltir onu. 

HÂKİM ALBAY MUSTAFA ŞAHİN (Millî Sa
vunma Komisyonu Üyesi) — Muhasebeciler falan 
düzeltmiyor Sayın Başkanım. Oldu bu gibi şeyler. 
Zaten Sıkıyönetim Kanunu kâfi geliyor bu konuda. 
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BAŞKAN — Onlar onun tasarrufu değildir, ora
daki sıkıyönetim komutanının tasarrufu değildir; 
harcırahta bir hata olmuşsa, sıkıyönetim komutanının 
hatası değildir o; onu düzenleyen makamların hata
sıdır. Sıkıyönetim komutanı, «Bunun harcırahını bu 
kadar vermeyin de, şu kadar verin» der mi? 

HÂKİM ALBAY MUSTAFA ŞAHİN (Millî Sa
vunma Komisyonu Üyesi) — Tabiî ilgililer hazırlı
yor, imza ediyor. 

BAŞKAN — Onun tasarrufu değildir artık o; o, 
nihayet onaydır. Belki kolordu komutanı olarak, or
du komutanı olarak belki imzalıyor onu. Yani bir sı
kıyönetim komutanı «Çok almış bu, az verin» falan 
diye bir şey der mi? 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
O sıkıyönetim komutanının komutanlık tasarrufu, sı
kıyönetimden dolayı değil. 

BAŞKAN — Değil tabiî. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ

KA YN AK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Ama madem öyle bir endişe var, «Yüksek Askerî 
Şûranın ve sıkıyönetim komutanlarının 1402 sayılı 
Kanunda yazılı tasarrufları» dersek olur. 

BAŞKAN — Tamam. Şöyle oluyor: «Devlet 
Başkanının, Yüksek Askerî Şûranın ve sıkıyönetim 
komutanlarının 1402 sayılı Kanunda yazılı tasarrufla
rıyla, disiplin suç ve tecavüzlerinden ötürü disiplin 
amirlerince verilen cezalar yargı denetimi dışında
dır.» 

Yalnız, Yüksek Askerî Şûranın tasarrufu demez 
de, «Yüksek Askerî Şûranın ve sıkıyönetim komu
tanlarının 1402 ... dersek, sanki Yüksek Askerî Şû
ranın da 1402 sayılı tasarruflarıyla ilgili manasını ta
şır o. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Evet efendim. Onun için ben «tasarruf» kelimesini 
iki defa kullandım. 

BAŞKAN — Evet, iki defa «tasarruf» demekte 
fayda var : «Yüksek Askerî Şûranın tasarrufları ve 
sıkıyönetim komutanlarının 1402 sayılı Kanunda ya
zılı tasarrufları ile, disiplin suç ve tecavüzlerinden 
ötürü disiplin amirlerince verilen cezalar yargı dene
timi dışındadır.» 

21 nci madde üzerinde başka söz almak isteyen?... 
Yok. Bu son fıkrayı bir kere daha okutuyorum : 

«Devlet Başkanının, Yüksek Askerî Şûranın tasar
rufları ve sıkıyönetim komutanlarının 1402 sayılı Ka-
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nunda yazılı tasarrufları ile disiplin suç ve tecavüzle
rinden ötürü disiplin amirlerince verilen cezalar yar
gı denetimi dışındadır.» 

BAŞKAN — 21 nci Maddeyi bu haliyle oylarını
za sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

22 nci maddeyi okutuyorum : 
Birinci Dairenin Görevleri : 
22 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

me, nasıp, sicil, kademe ilerletilmesi, terfi, emekli
lik, maluliyet, aylık ve yolluklara ilişkin iptal ve tam 
yargı davalarını çözümler. 

BAŞKAN — 22 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı efendim?.. Yoktur. 

22 nci maddeyi oylafınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

23 ncü maddeyi okutuyorum : 
İkinci Dairenin Görevleri : 
Madde 23. — İkinci Daire; istifa, hizmet yüküm

lülüğü, askerî akademiler, askerî öğrenci ve yedeksu-
bay işlemleri ile Birinci Dairenin görevi dışında ka
lan işlem ve eylemlerden doğan iptal ve tam yargı 
davalarını çözümler. 

BAŞKAN — «Akademilere bakan dairede sınıf 
subayları da bulunacak» demiştiniz. O nerede geçi

yor? 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Efendim, «itkinci Dairenin görevleri; İstifa, hizmet 
yükümlülüğü, askerî akademiler, askerî öğrenci ve 
yedeksubay işlemleri...» 

BAŞKAN — Tamam da; dediniz ki, «O görevi 
bir daireye verdik ve o dairede de kurmay subaylar 
bulunacak.» 

HÂKİM ALBAY MUSTAFA ŞAHİN (Millî Sa
vunma Komisyonu Üyesi) — Efendim, kurmay su
bay, karar kurulu içinde. 

HÂKtM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Şöyle efendim; o daire ihtisaslaşacak. 

BAŞKAN — Eskiden öyle değil miydi? Konusu
na göre gidiyordu. 

HÂKtM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Akademi olarak açık seçik o. 

BAŞKAN — «Askerî akademiler» deyince, aske
rî akademilerden gelen harcırah işleri de buraya mı 
gelecek? 

HÂKtM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Hayır efendim. 

HÂKtM ALBAY MUSTAFA ŞAHÎN (Millî Sa
vunma Komisyonu Üyesi) — Harcırah işleri ayrı Sa
yın Başkanım. Akademilerin tasarruflarıyla ilgili. Bu
rada görev dağılımı yapılmış. 

BAŞKAN — Yani akademilerden kastınız, sınıf 
geçme, ilişiği kesme gibi şeyler mi? 

HÂKİM ALBAY MUSTAFA ŞAHİN (Millî Sa
vunma Komisyonu Üyesi) — Sayın Başkanım, hepsi 
buraya giriyor. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Sayın Başkanım, Birinci Dairenin görevinde, aytok ve 
yolluklar var; zaten o, oraya gider. Bu, akademilerin 
öğrenci işleriyle ilgili. 

BAŞKAN — Evet, mesela alınmaması gereken 
alınmış... 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Şöyle efendim : «istifa, hizmet yükümlülüğü, askerî 
akademiler, askerî öğrenci ve yedeksubay işlemleri...» 
Nevama öğrenci işlemleri oluyor efendim. 

BAŞKAN — «Askerî akademiler» değil de, «Harp 
Akademisi» desek onun yerine?.. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Gülhane 
Akademisi... 

BAŞKAN — Gülhane, faikülte. 
HÂKİM ALBAY MUSTAFA ŞAHtN (Millî Sa

vunma Komisyonu Üyesi) — Sayın Başkanım, genel 
kullanım bu; hepsi girer içine. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Gülhane, akademi efendim. 

BAŞKAN — Tıp fakültesi koyduk... 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Tıp fakültesi ona bağlı; akademidir. 

BAŞKAN — Yalnız Harp Akademisi değil; o da 
buraya gelecek? 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Tabiî ©fendim. 

Gülhane Askerî Tıp Akademisi ve Haırp Akade
misi. Harp Okulu, askerî öğrenci nedeniyle; askerî 
liseler, askerî öğrenci; astsubay okulları askerî Öğ
renci nedeniyle... 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Yüksekokul 
askerî öğrencileri datıil midir? 
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HÂKİM ALBAY MUSTAFA ŞAHİN (Millî Sa- ] 
vumma Komisyonu Üyesi) — Hepsi dahildir efendim. 

BAŞKAN — Zaten Birinci Dairenin görevleri ara
sında, ilişik kesme, falan yok. 

HÂKİM ALBAY MUSTAFA ŞAHİN (Millî Sa
vunma Komisyonu Üyesi) — Zaten ikinci Daire için 
torba 'bir madde koyduk iki, dışarıda bir şey kalma
sın. 

BAŞKAN — Anlaşıldı. 
23 ncü madde üzerinde söz almak isteyen var mı?.. 
Buyurun. 
TÜMGENERAL FUAT AVCI (Millî Savunma 

Bakanlığı Temsilcisi) — Efendim, «'Birinci Dairenin 
görevleri dışında kalan» deyip, tamamen bağlaya
lım, bu şekilde saymak yerine. Belki başka dava da 
buraya gelebilir. 

BAŞKAN — O manaya geliyor zaten, «...işlem
leriyle Birinci Dairenin görevi dışında kalan işlem
ler...» 

TÜMGENERAL FUAT AVCI (Millî Savunma 
Bakanlığı Temsilcisi) — istifa, hizmet yükümlülüğü 
falan diye buraya koymayalım. «Birinci Dairenin gö
revi dışında kalanlar» deyince, ikinci Daire, onun dı
şındaki bütün görevleri yüklenir. 

HÂKİM ALBAY MUSTAFA ŞAHlN (Millî Sa
vunma Komisyonu Üyesi) — Sayın Başkanım, bu, 
«tabiî hâkim» kuralı ile ilgilidir. Yani bir işlem ya
pıldığı zaman, kimin davasının, hangi mahkemede gö
rüleceğinin bilinmesidir. Evet Askerî Yüksek idare 
Mahkemesidir, Danıştayda da öyle taksim edilmiştir, 
Yargıtayda da öyledir. Yani, şu ihtilaf Askerî Yük
sek İdare Mahkemesinin şu dairesinde görülür, şu ih
tilaf da şurada görülür. Bu, «tabiî hâkim» kuralı ile 
ilgilidir; önceden belli edilir. 

Şimdi, o torba maddenin 'sebebi; unutulan şeyler 
olur, ileride zorluk çıkmasın diıyedir. ileride bir şey
ler çıkar; onun da tabiî dairesi İkinci Daire olur. 

BAŞKAN — Eğer o prensibi kabul edersek, üç 
daire olduğunu kabul edelim, «'Birinci daire şuna ba
kar, ikinci daire buna bakar, üçüncü daire bunun dı
şında kalanlara bakar...» Hep öyle demek lazım. Hal
buki ona da bazı görevler veriliyor; onun dışında da, 
diğer dairelerin görevi içine girmeyenler de oraya da
hil ediliyor. Bu da öyle olmuş. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Efendim, hukukta şöyle bir kural var : İdarî eylem 
ve işlem tesis edilmeden önce, hatalı tesisin nerede 
yargılanacağını baştan tespit etmek mecburiyetindeyiz. | 
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O itibarla, biz biliriz ki, istifa ve emeklilik işlemleri 
filan dairede, yolluk ve maliyeyle ilgili konular falan 
dairede yargıianacalk. Bu, peşin hüküm. Danıştayda 
da bu ilkeyi benimsedik; 10 daireden - 1 nci daire, 
2 nci daire - hepsini saydık. Mecburuz buna. Örne
ğin, adliye mahkemelerinde de «şu kadaır hapsi gerek
tiren suçlar sulh cezada, şu kadar cezayı gerektiren
ler asliye cezada, şunları işleyenler ağır cezada yar
gılanır» diyoruz; hukukta da, «ahkâmı şahsiye asli
ye hukukta, şunlar sulh hukukta, şunlar da ticaret 
mahkemesinde yargılanır» diyoruz. Bu, hukukun ge
nel kuralı. 

Burada da aynı kurala riayet ederek, «şunlar, şun
lar Birinci Dairede, şunlar şunlar ikinci Dairede...» 
diyoruz; unütmuşsak, öbürleri de İkinci Dairede... 

BAŞKAN — Kaldı ki, zaten koymuşuz, o da var 
zaten. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Efendim, 
ben Harp Akademileri üzerinde durmak istiyorum. 

Harp Akademilerinin tasarrufları şimdiye kadarki 
uygulamalarda çoğunlukla eğitim ve öğretim bakımın
dandır. Eğitim ve öğretim bakımından da Harp Aka
demilerinin Genelkurmaya, dolayısıyla da Askerî Şû
raya kadar intikal eden durumları meydana gelmek
tedir. Binaenaleyh, Harp Akademilerinin bu gibi, eği
tim ve öğretim tasarrufları buraya girmemeli; ancak 
orada bir olay odur, bilmem ne olursa, o gibi konu
ları gelmeli. Zaten bir kısmı, iki, mesela disiplinle il
gili olursa, zaten 'hiç girmeyecek. Harp Akademileri
nin birtakım özellikleri var. Askerî okullara pek bir 
şey söylemiyorum; Harp Akademisi için ben burada 
bir parça bir şey getirilmesini... 

BAŞKAN — Doğru söylüyorsunuz da, bunu şim
di ayrı tuttuk mu, Tıp Fakültesi ve Akademi, «Bizi 
de hariç tutun» diyecek; bunu gören siviller, «üniver
siteleri de hariç tutun» diyecek... Teselsül eder bu. 
Ama akademide hatalar olmuyor mu? Olmuştur da 
vaktiyle, bazı hatalı kararlar da alınmıştır. Onu da 
kabul etmek lazım. 

Eğer şimdi bunu kaldırırsak, idarî denetimin dı
şında tutarsak, idarî denetim olmadığından dolayı o 
zaman büsbütün çok şahsî ve keyfî kararlar alınabi
lir orada. Biraz da korkmaları lazım, hani; «Ben bu 
kararı alıyorum; ama yarın öbür gün Danıştaya gidi
lirse, kararım bozulmasın; usulüne uygun karar vere
yim» diye. Yani, oraya gelen arkadaşların hepsi de 
zemzemle yıkanmış kişiler değil. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Kurul ol
ması cihetiyle arz ediyorum. 
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BAŞKAN — Ama kurulda da etki altında kalı
yordu. Komutan var ıkurulda; onun etkisi altında ka
labilirler. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Sayın Başkanım, ona benzer, Gülhane Askerî Tıp Aka
demisi, Gülhane Askerî Tıp Fakültesi, Harp Okulu, 
hatta askerî liselerde dahi öğretim kurullarının karar
dan var. O zaman tümünü yargının dışına çıkarmak 
durumundayız; yalnız akademilere bunu yapamayız. 

BAŞKAN — Yani genel ilkelere de aykırı. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK /(Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Arkadan, üniversiteler, ister istemez bu yola 'gelirler; 
«Siz, Harp Akademilerini yüksek tahsil, (lisansüstü tah
sil sayıyorsunuz, bizim ide lisansüstü tahsil organları
mız var, müesseselerimiz var, onları da yargı denetimi
nin dışında ıtutun» derler. Savunulması zoır olur. 

BAŞKAN — Kendimizi savunamayız. 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Ama, bu, 

yailnız Silahlı Kuvvetlere ait bir kurum. 
(HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Sayın 'Komutanım, buyurduğunuz doğrudur. Zaten Si
lahlı Kuvvetlerin hassas olduğu konuları dışarıda bı
raktık; ama Yüksek Askerî Şûranın tasarrufundan 
geçen, akademilerde uygulanan bir kural ise, o, yar
gının dışında kalıyor saten. 

BAŞKAN — 23 ncü madde üzerinde başka söz 
almak isteyen var mı efendim?.. Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

24 ncü maddeyi okutuyorum : 
Hizmet ve Şahsî Kusurun Birleşmesi : 

Madde 24. — Askerî hizmetlerle ilgili olarak uğra
nılan zararlardan ötürü, zararla personelin yürüttüğü 
görev arasında herhangi bir noktadan ilişki kurula-
biliyorsa, bu görevleri yerine getirmek durumunda 
olan personel aleyhine değil, sadece ilgili idare aley
hine tazminat davası açılabilir. Ancak yargılama sıra
sında dava konusu edilen zararın doğmasında ağır 
görev kusuru bulunduğu saptanan personele bir ara 
kararı ile dava dilekçesinin ve idarenin savunmasının 
birer örneği gönderilerek otuz gün içinde savunma
sını vermesi bildirilir. 

Mahkemece davanın esastan kabul edilmesi ha
linde, zararın doğmasında idarenin hizmet kusuru, 
personelin ise ağır görev kusuru yönünden sorumlu
luk oranlarına göre davacıya gerekiyorsa müteselsi
lleri tazminat ödemelerine karar verilir. 

BAŞKAN — «Verilir» mi, «verilebilir» mi? 
HÂKİM ALBAY MUSTAFA ŞAHİN (Millî Sa

vunma Komisyonu Üyesi) — «Verilebilir» denebilir 
Sayın Başkanım. 

İzin verirseniz bu maddeyi izah etmek istiyorum, 
yenidir; bunun bir geçmişi de vardır Sayın Başka
nım. 

Askerî Yüksek İdare Mahkemesi ilk kanunu ha
zırlandığı zaman, 24 ncü maddesinin (b) fıkrasıyla 
bir hüküm 'getirmiştik; aynen şöyle idi : «Askerî hiz
metin ifası dolayısıyla askerî görevin kural ve ge
reklerine uyulmadığı iddia edilerek üçüncü şahıslar ta
rafından asker kişiler aleyhine şahsî kusur isnadıyla 
açılacak davalar bu mahkemede görülür.» 

Bu bir zorlayıcı nedenden ileri gelmişti. 1971 sı
kıyönetiminde arkadaşlarımızın aleyhine davalar açıl
dı çeşitti yenlerde, her sınıftan subay aleyhine ve usul 
hükümlerinin boşluklarından yararlandılar; mesela 
pulunu eksik bıraktılar, sıkıyönetimin bitmesini, bel
ki de oradan, görevden ayrılmasını 'beklediler. Kars' 
tan, İstanbul'a davaya gelen arkadaşlarımız oldu; ora
da birisi vermiş mahkemeye. Bu, sırf bezdirmek, bık
tırmak, korkutmak içindi; çoğu da haksızdı. 

Onun için, dedik ki, bu davalar bu mahkemede 
açılırsa, evvela davacı, davasını ciddî ve haklı olma
dıkça açmaz. Ciddî ise bakarız bu mahkemede ve 
biz düşünürüz : 'Haklı mı, değil mi? Fakat, bu mad
de - davacının ismini de vereyim, Süleyman Tuncel 
6 ncı Asliye Hukuk Mahkemesinde, o günün Genel
kurmay Başkanı, 'Başbakanı, iki de bakanı aleyhine 
(birisi Millî Savunma .Bakanı) dava açtı. O dava bu
rada görülürken, mahkeme reddetbi. Dava, Yargıtaya 
geldi; Yargıtay Anayasa Mahkemesine gitti ve - Ana
yasa Mahkemesince iptal edildi. 

Şimdi bundan mülhem olarak biz bu maddeyi ha
zırladık. Bizim bu maddemize göre, evvela, tasarrufu 
yapan asker kişiler aleyhine katiyen dava açılama
yacak. Devlet aleyhine dava açılır; yani, şahıs, da
valısını seçemeyecek; onun davalısı devlettir. «Filan
dan zarar gördüm» diye - çünkü kötü maksatla ha
reket etmiştir - gidiyor, hukuk mahkemesinde kişi 
aleyhine dava açıyor, mübaşiri bağırtıyor koridor
da. Bunu önledik; dava açamayacak. 

Şayet ağır hizmet, kusuru varsa, bu tasarruf kötü 
maksatla yapılmışsa, suç niteliğinde ise, o vakit mah
keme bunu takdir etsin, ilgiliyi çağırsın, «sizin de bu
rada kusurunuz var» desin. Bir açık kapı da bırakıl
mak zarureti vardır, keyfiliği önlemek için. Hizmet 
kural ve gereklerine uyulmasını sağlamak için geti
rilmiştir, 
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Bu konu doktrinde de savunulan bir konudur; teb
liğler verilmiştir, kitapları da getirdim, bu fikir sa
vunulmuştur. Evvela şahıs, hukuk mahkemesine gidi
yor; devlet aleyhine açılan dava da, idarî mahkeme
de görülüyor. «Ne kadar hizmet kusuru, hangi oran
da hizmet kusuru; hangi oranda şahsî kusur?», bunlar 
birbirine girift. 

Danıştay diyor ki : «Devletin kusuru burada, 
% 25'tir, zararın % 25'iıni veriyorum size.» Adalet 
Mahkemesi de diyor ki : .«Hayur, % 80'i devletindir, 
% 20'si de şahsındır.» Çelişkiler doğuyordu. 

Yüksek dereceli memur genellikle, bunlar. Acaba 
şahsî kusuru var mıdır burada? Hizmet kural ve ge
reklerine uyarak mı hareket etmiştir? Ne ölçüde et
miştir? Bunu ancak idare ile memuru yargılayan mah
keme bilebilir ve idare mahkemesine verilmesi kura
lının getirilmesinin bugünkü Anayasaya aykırı olma
yacağı da savunulmuştur. 

Bunlardan da mülhem olarak bu maddeyi getir
dik. Artık asker kişi aleyhine, «'Efendim, beni şu ha
reketinizle mağdur ettiniz. Bu tasarrufunuzla şu za
rarı gördüm» diye hizmetinden dolayı dava açamaya-
caktır. Bir de vatandaş alarak asker kişi var; kiracısı 
ile ihtilafa düşmüş, neyse, belediye, bilmem elektrik 
parası... Onlarla ilgimiz yok. O, tamamen bir vatan
daş olarak gidecek. Maddenin maksadı .budur Sayın 
Başkanım. 

BAŞKAN — Buyurun. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK '(Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Sayın Başkanım, Komisyon Başkanı olarak bu mad
denin bu tarzda düzenlenmesine karşıyım. Huzurunu
za getirmekte yarar var. Yani arkadaşımız; «A'yı mev
simsiz veya usulsüz şarta tayin ettiniz. Ben, onu ta
yin eden kararı yargılarım; ama, onu tayin eden kişi 
ağır bir hizmet kusuru da yapmış ise, onu dahi yargı
larım, mahkûm ederim» diyor. 

Bu, şimdiye kadar, Danıştay Yasasında olmayan, 
Türk hukuk mevzuatında bulunmayan, ancak, ideal 
•bir madde; ama, biz ilk olarak bunu buraya getirmiş 
bulunuyoruz. 

Bu ideal madde Silahlı Kuvvetler açısından sakın
calarını da beraber getirir. Bunu bilmekte yarar var. 
Mesela; Silahlı 'Kuvvetler herhangi bir kişiyi emekli 
yaptı... Emekli edilme işleminin iptali için dava aça
cak ve mahkeme, emeklilik işlemini, ağır kusurla o iki
si yaptı diye, o kişiyi dahi çağıracak, onu da yargıla
yacak, onu da mahkûm edecek. Bu çok tehlikeli bence. 

BAŞKAN — İdareye bu yetkiyi vermek lazım; ben 
onu diyecektim. Yani, idare, aleyhinde dava açar. Ha
kikaten o şahsın büyük kusurundan dolayı bu doğmuş 
ise, idare onu mahkemeye verir. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Oraya geleceğim efendim. 

Bunu bilmekte büyük yarar var; çok riskli. 

BAŞKAN — Benim eskiden beri söylediğim şey 
bu idi. 

HÂKl'M TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Danıştay dahi buna cesaret edememiş bugün. Anail-
keler uygulamış. Ne yapmış? Demiş ki : «O tasarru
fun iptali için dava açılır, yürütmenin durdurulması
na karar verilir; ama dilersen git adliye mahkeme
sinde de ayrıca dava ikame et.» Vatandaşı serbest 
bırakmış. 

Şimdi işaret ediyoruz parmağımızla, diyoruz ki; 
bu kararın iptalini .isteyebilir. Mahkeme o kararı ip
tal ederken, davaya bakarken, o karar veren kişiyi 
de - ağır ceza kusuru gördüyse - onu dahi yargılaya
cak, beraberinde onu da mahkûm edecek. Bugün tat
bikatta, Türkiye'nin tatbikatında bu yok. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Bizim Danıştayda ka
çındığımız şey, 'burada başımıza geliyor : İdarenin ye
rine Askerî Yüksek İdare Mahkemesini kuruyoruz. 
Yani bizdeki tabiri ile, komutanlığın yerine geçiyor : 
Ağır kusur işledi mi, işlemedi mi? O ağır suçun iş
lenip işlenmediğine ancak komutan karar verir. Şart
ları komutan bilir. Hangi şart içinde o emri vermiş
tir veyahut yapmıştır? 'Bunu idare mahkemesi tak
dir edemez. 

BAŞKAN — Kaldı ki... Emeklilik işlemini ele ala
lım. Büyük bir zarar oldu... Emeklilik işlemi o şahsın 
sicilinde bitmiyor ki; taa Kuvvete geliyor, kuvvetten 
Millî Savunmaya geliyor, Millî Savunmadan karar
name ile çıkıyor. Orada tetkik etselerdi; «Sen bu si
cili yanlış vermişsin; belge eklememişsin; 'bunu ekle» 
deselerdi o adama... Dememişler ve usulsüz olarak 
da emekli edilmiş. 

Şimdi, yaptığı hatadan dolayı, idarenin o şahsa rü-
cu etmesi lazım. Yoksa, mahkemeye bırakırsak bu işi 
biz olmaz. 

HÂKİM ALBAY MUSTAFA ŞAHİN (Millî Sa
vunma (Komisyonu Üyesi) — Sayın Başkanım, bu 
kanun demek, bu madde demektir. Lütfederseniz, bu-
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nu biraz tartışalım. Buyurduğunuz, zaten mevzuatımız
da var, 657 sayılı Kanunda var, hükmü okuyorum : 

«Kişiler, kamu hukukuna tabi görevlerle ilgili ola-
ırak uğradıkları zararlardan ötürü, bu görevleri yeri
ne getiren personel aleyhine değil, ilgili kurum aley
hine dava açarlar. Kurumun, geneli hükümlere göre 
sorumlu personele rücu hakkı saklıdır.» 

Şimdi bu hüküm, 'bizim getirdiğimiz kadar koru
muyor personeli. (Burada hizmet 'kusurunu ilgili kişi 
kendisine göre takdir ediyor; «Burada şahsî kusur 
var» deyip, .rahatlıkla bir dava açabiliyor. Biz bu 
yolu kapatıyoruz, 

Rücu meselesi işlememiştir. Çünkü, genellikle yük
sek düzeydeki personelin yaptığı işlemdir, bugüne ka
dar işlememiştir. Onun için, keyfîlik çok olmak
tadır, ,olur. Bu madde ile, sanılmasın ki, bir komuta
nımız oraya gelecektir. Mümkün değildir. Ağır suç 
teşkil eden bir husustur. Topu koymuş ve emir ver
miş; «Filan köyü kaldırın.» Bu, olacak şey değil ki, 
o da oraya gelsin... 

Efendim, bir nevi yumuşatmadır, efkârı umumi-
yeyi tatmindir hu 2 nci fıkrası, yoksa gelmez. Ç̂ ok 
istisnadır Sayın Başkanım. 

iBAŞKAN — Efendim, gelebilir, «gelmez» değil, 
gelebilir. Nitekim Daireler Kurulu Yargıtayın, bili
yorsunuz, bir karar vermiştir, bu rücu hakkını orta
dan kaldırmıştır; «Bu zararı şahıslar ödeyecektir» de
miştir. 

HÂKİM ALBAY MUSTAFA ŞAHİN (Millî Sa
vunma Komisyonu Üyesi) — Sayın Başkanım, o ben
de var, özetini almıştım, kısaca arz edeyim; bunu 
Yargıtay verdi. 

Yargıtay, İçtühatı iBirleştirme Büyük Genel Kuru
lu aynen şöyle diyordu : «Danıştayca verilen yürüt
menin durdurulması veya iptal kararlarının yalnızca 
uygulanmaması, bu kararları uygulamayan kamu gö
revlilerinin tazminatla sorumlu tutulması için yeterli
dir.» Yani, «hangi maksatla hareket ederse etsin, onu 
uygulamadı mı, 'iyiniyetli de olsa mahkûm edilecek
tir» diyor. 

BAŞKAN — Ama, orada da, «Şahıs hakkında 
veremez, idare hakkında verir; idare, gerekirse rücu 
hakkını kullanır» demesine rağmen, Yargıtay bunu 
kaldırdı. 

HÂKİM ALBAY MUSTAFA ŞAHİN (Millî Sa
vunma Komisyonu Üyesi) — işte o hüküm mani ol
muyor, şahsın gidip dava açmasına mani olmuyor. 
Biz, bu yolu kapatıyoruz. Evet, «açmıyorum» diyor 
«idarenin aleyhine.» 

Haddizatında o hükmün bir yararı da şu : Dava 
açacak kişiyi, ödeme kabiliyeti yüksek olan devletle 
karşı karşıya getirmektir. Şahıstan ne alabilecek? Bir 
memur, 300 bin liraya mahkûm edilirse, ne ödeye
bilecek? Maksat, hem onu korumak, hem de memu
ru korumaktır; ama arz ettiğim gibi, art düşünce ile 
hukuk mahkemesinde dava açmasına mani değildir. 
Biz bunu kapatmak istemiştik. 

Takdir Yüce Konseyindir. 

BAŞKAN — .Muzaffer Paşa, siz hunun düzeltil
mesi için ne düşünüyorsunuz? 

«AKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Sayın Başkanım, Ibenim kanaatimce bu çok tehlikeli 
bir madde. iBelki bugün Yüksek İdare Mahkemesi bu 
yola gitmez; ama ileni tarihte her zaman gidebilir; bu 
kapı açık çünkü. «'Ben, ağır kusur gördüm» der, kuv
vet komutanını veyahut da bakanı ifade etmeyeyim, 
ama her zaman götürebilir. 

Şöyle bir önerimiz olacak : 
'«Hizmet ve Şahsî Kusurun Birleşmesi : 
'Madde 24. — Kişiler askerî görevlerle ilgili ola

rak uğradıkları zararlardan ötürü bu görevleri yerine 
getiren personel aleyhine değil, ilgili kurum aleyhine 
dava açarlar. Kurumun, gendi hükümlere göre so
rumlu personele rücu hakkı saklıdır.» 

Yani, personel muhatap değildir, personel, devlet 
hizmeti yapıyordur. «Personel aleyhine değil, mutla
ka devlet aleyhine dava aç.» Ama, devlet oturur, dü
şünür, «ağır hizmet kusuru vardır o personelin» der
se, rücu etsinler. 

BAŞKAN — Şimdi, zarara uğrayan kişi, zararının 
yerine getirilmesini ister. İlla, filan kişi tarafından bu 
zarar yerine getirilsin demeye hakkı var mı? Onu di
yecek olan idaredir. O şahıs, idare namına görev ya
pıyor. Kusur işleyebilir... Eğer çok kusur yapmışsa, 
idare rücu etsin ona, «senin yüzünden Hazine bu ka
dar zarara uğramıştır» desin. Mesela, parafe alma
dan gelmiştir, yapmıştır veya kendisinin imza yetki
si yoktur, daha üst makamdan imza alarak gitmesi 
lazımdır; kendi imzasıyla yapmıştır veya imza taklit 
etmiştir; bunun gibi... Gerçi, o sahtekârlığa girer; 
ama yetkisini kötüye kullanmaya da girer. Ne olursa 
olsun, o zaman idare buna karar versin ve desin ki : 
«ıBen bunu mahkemeye veriyorum; zararı bu öde
sin.» 

Şimdi biz Ibunu şahıslara verirsek yahut da mah
kemeye verirsek, mahkemede yanlış durumlar olabi
lir. Bence, Muzaffer'im hazırladığı daha iyi. 
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HAKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YN AK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Aslında Sayın Şalhin'in ifade ettiği çok ideal; tabiî, 
insanın kafası ona çok uygun; ama yüreği bir türlü 
razı olmuyor. Çünkü, biz bunu buraya koyarsak, Da
nıştaya da koymak durumundayız. 

BAŞKAN — Tabiî, oraya paraleldir. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK '(Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Şimdi bu, Danıştaydakinden daha ileri bir hüküm. 
Onu arz edeyim. Yani, Damştayda bu sistem yok, 
halen Damştayda genel ilkeler uygulanıyor. Yani, ida
re aleyhine dava açıyor, rücu hakkı var, kişi aleyhi
ne de gidebiliyor. Bu, Silahlı Kuvvetlerde, bizim ken
di maddemizde kısıtlayıcı bir 'hüküm. 

Ben derim ki, idare aleyhine dava açsın, kazan
sın; ama idarenin de şahıstan tazminat talebi, alma 
hakkı saklı kalsın. 

BAŞKAN — Saklı kalır. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Sayın Gültekin de çok ideal buluyor bunu; ama ideal 
bize büyük sıkıntı verebilir diye düşünüyorum. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Sayın Ko

mutanım, bunun tekrriği 'hakkında ben bir şey söy
leyecek değilim; yalnız, bir prensibe temas etmek isti
yorum. 

Biz, başlangıçta, Askerî İdare Mahkemesini kal
dırmak istedik. Ne yapalım? «Kaldıralım. Bugüne 
kadar çektiğimiz sıkıntılardan dolayı Danıştaya vere
lim, Danıştay halletsin. İdare, kendine ait hususlar
da kendi işlerimi kendisi görsün» dedik. Bu bir sebe
be dayanıyordu, bu da sıkıntılarımızdan geliyordu ve 
askerî otoritenin muhafazasını esas almıştık, komutan
lık otoritesini. 

Ben, komutanlık otoritesinden feragati asla dü
şünmüyorum. Silahlı Kuvvetlerin birtakım özellikleri 
vardır. Demin Harp Akademilerine temas ederken, 
yine aynı fikirden hareket ettim : Silahlı Kuvvetler 
bir organizasyondur, özel bir organizasyondur. Şahıs
ların sorumlulukları, kuruluşun sorumlulukları, tüm 
devlet sorumluluklarının üstündedir. Binaenaleyh, bu
rada hareket tarzımız, daima bu anafikir üzerinde ol
malıdır. Vaktiyle bu Orduyu sevk ve idare eden bü
yüklerimizden, ıtayin bakımından, kim kime ,sual so
ruyordu? Hiç kimse sormuyordu. Çok mu kötü ha
reketler oluyordu? Hiçbir şey olmuyordu; yerinde ha
reket ediliyordu. 

Binaenaleyh, şimdi bu kanun düzenlenirken, bu 
noktai nazarı gözden uzak tutmamayı ben arz ve 
teklif ediyorum. Eğer, tekrar yine eski haliyle gele
cek olursa, ki hatta bir yerde kuvvet komutanına, or
du komutanına tayin yetkileri getirmeyi düşünüyoruz : 
Kimse karışmasın. Binaenaleyh, bu nokta üzerinde ben 
görüşümü arz ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim, ben 'Muzaffer'in görüşü
nü onun için kabul ettim. Yani, açarsa, idare namına 
açar; bunu kapatamayız. Yani «İdareye de dava aça-
masın.» 

Vaktiyle çok «hatalar olmuştu, hatta komik bir hi
kâye anlatılmıştır : Mareşal zamanında, Doğudan bir 
subay - üsteğmen veya yüzbaşı - «Sıhhatinizin işarı» 
diye Mareşala telgraf çekmiş. Anlatırlardı, bu hadi
se olmuş... Sonra, «Bu kimdir?» diye aramış; «Benim 
böyle bir akrabam yok.» Arıyorlar ki, altı, yedi se
nedir adam orada kalmış, unutulmuş. «Ölmüş» diye 
mi geçirmişler, ne yapmışlar?.. Kimse tayin etme
miş Şarktan; hudutta bir yerde... Sonra, Ankara'ya 
almış, gayet güzel bir yere almış. 

Oluyor... Şimdi, bu adam bu hakkı aramasın mı? 

Sonra Şark tayinlerinde, şurada, burada çok ol
muştur; benim başımdan dahi geçmiştir. Kışın orta
sında, Aralığın 1'5 inde tayin çıkmıştır, bizim hakkı--
mız ^olmadığı halde. Aramadık hakkımızı o zaman, 
yoktu öyile bir şey... Kalktık gittik... Bir de sonradan/ 
öğrendik ki, benden evvel gitmesi gereken 'birçok 
kimse varmış; gitmemişler, işlerini uydurmuşlar. Ya-
ni, Danıştaya müracaat filan bilmezdik biz o tarih
lerde. 

Binaenaleyh, yapsın; ama şahsı mahkemeye ver
mesin. Bir tümen komuttanım mahkemeye veriyor, 
bir kolordu kiomutanmı mahkemeye veriyor; «Onun' 
hatasıdır» diyor. 

Olmaz böyle şey. O, yapmışsa, idare namına yap
mıştır. O zaman, şahısların elini kolunu bağlarız biz. 
Komutanlar çekinmeden karar verebi'limeli, çekinme
den işlerini yapabilmeli. Yoksa, yarın Öbür gün 
«Aman ben mahkemeye gi'derim, rezil olurum:» de
yip de çekingenlik içinde bırakamayız bu komutan
ları. 

İdare o makama getirmiştir onu ve o kişi o göre
vi yaparken de idare namına yapmıştır. Demin dedi
ğiniz gibi, suiistimal etmişse, idare ona rücu eder; 
ondan alır. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Tama
men idareye bir güvensizlik ortamı getirmenin anla
mını anlamıyorum. O zaman bu memlekette İdare 
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yok demektir; ıher şey yargıyla halledilecektir delmek
tir. Ne lüzumu var idareye öyleyse? 

tdare kemdi içerisinde kendi kendini yargılasın, 
bilsin, onun da birtakım yetkileri olsun. Her şey ona
ya giderse, idarenin hiçbir anlamı kalmıyor demektir. 

BAŞKAN — Onun için Ibu 214 neti madde çok 
mühim. 

,24 ncü madde üzerinde Genel Sekreterliğin bir1 

önergesi var, okutuyorum : 

Millî Güvenlik' Konseyi1 Başkanlığına 
Görüşülmekte olan «Askerî Yüksek idare Mah

kemesi Kanunuyla Askerî Hâkimler Kanununda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı» nın 
çerçeve 1 nci maddesine bağlı 24 ncü maddesinin 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ederim. 

Necdet ÜRUĞ 
Orgeneral 
Millî Güvenlik KöMseyi 
Genel Sekreteri 

Hizmet ve Şahsî Kusurun Birleşmesi : 
M'adde 24. — Kişiler askerî görevlerle ilgili ola

rak uğradıkları zararlardan ötürü, bu görevleri ye
rine getiren personel aleyhine değil, ilgili kurum aley
hine dava açarlar. Kurumun genel hükümlere göre» 
sorumlu personeline rücu Ihakkı saklıdır. 

BAŞKAN — Bu önerge üzerinde söz almak iste
yen var mı efendim?.. 

HÂKİM ALBAY MUSTAFA AŞHİN (Millî Sa* 
vuruna Komisyonu Üyesi) — Sayın Başkanım, şimdi 
şu bizim maddemizdeki «açılabilir» ibaresi daha ke
sin oluyor. Kesinlikle açtırmıyoruz. 

Oraya kadar cümleyi aldıktan sonra, buyurduğu
nuz «Kurumun, genel hükümlere göre, sorumlu per
soneline rücu hakkı saklıdır» cümlesini eklersek çok 
dalha kuvvetli olacaktır. 

BAŞKAN — Yani «Bu kişiler askerî görelvlerle 
ilgili uğradıkları zararlardan ötürü (bu görevleri ye
rine getiren personel aleyhine 'değil, ilgili kurum aley
hine dava açabilir» mi diyeceğiz? 

HÂKİM ADBAY MUSTAFA ŞAHİN (Millî Sa
vunma Komisyonu Üyesi) — «Sadece» kelimesini 
eklemişiz. 

«Askerî hizmetle ilgili olarak uğranılan zararlar
dan ötürü; zararla, personelin yürütltüğü görev ara
sında herhangi bir noktadan ilişki kurabiliyorsa, bu 
görevleri yerine getirmek durumunda olan personel1 

aleyhine değil, sadece ilgili idare aleyhine tazminat 
davası açabilirler.» 

Yani, hiç değilse ihtiyarına bırakmayalım; gidip 
Ibaşka yerde komutanlar için de dava açmasın. 

BAŞKAN — Bunda da bir fark yok ki. «Kişiler, 
askerî görevlerle ilgili olarak uğradıkları zararlardan 
ötürü, bu görevleri yerine getiren personel aleyhine 
değil, ilgili kurum aleyhine - tazminat yok yalnız bu
rada - tazminat davası açabilir.!», 

HÂKİM ALÖAY MUSTAFA ŞAHİN (Millî Sa
vunma Komisyonu Üyesi) — «Sadece ilgili kurum 
aleyhine» demek suretiyle sınırlıyoruz Sayın Başka
nım. 

BAŞKAN — Biz buraya ktoyalım onu, «...Sadece 
ilgili kurum aleyhine tazminat davası açar» diyelim; 
«tazminat» kelimesini koyalım oraya; o yok. 

HÂKİM ALBAY MUSTAFA ŞAHİN (Millî Sa
vunma Komisyonu Üyesi) — İptal davası zaten açıl
maz. 

BAŞKAN — «...tazminat davası açabilin» diyo
ruz/ 

Şimdi şöyle oldu; «Kişiler, askerî görelvlerle ilgili 
olarak uğradıkları zararlardan ötürü ıbu görevleri ye
rine getiren personel aleyhine değil, sadece bu mah
kemede ilgili kurum aleyhine tazminat davası aç'a-
bilir.»ı 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
«Bu mahkemede» deyince, şimdi adliyeye de gitmez, 
önlenmiş oldu, 

Buraya kadar zaten eski metinde de vardı. Bun'dan 
sonrası çok tehlikeli. 

BAŞKAN — «Kurumun genel hükümlere göre 
sorumlu personeline rücu hakkı saklıdır.» 

,24 ncü maddeyi değişik şekliyle bir kere daha 
okutuyorum : 

Hizmet ve Şahsî Kusurun Birleşmesi : 

MADDE 24. — Kişiler, askerî görevlerle ilgili 
oilarak uğradıkları zararlardan ötürü bu görevleri 
yerine getiren personel aleyhine değil, sadece bu rnah-ı 
kemede ilgili kurum aleyhine tazminat davası aça
bilir. 

Kurumun genel hükümlere göre sorumlu perso
nele rücu hakkı saklıdır. 

BAŞKAN — «Bu mahkemede» dediğimiz zaman 
nereyi kastediyoruz? 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Askerî Yüksek İdare Mahkemesini. 

BAŞKAN — Burada geçmedi ama... 
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HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Bu yasanın içinde olduğu için onu da kapsıyor. 

BAŞKAN — Şimdi, Genel Sekreterin verdiği 
önerge üzerinde başka söz ailmak isteyen sayın üye 
var mı efendim?.. Yoktur. 

24 ncü maddeyi yapılan bu değişiklikle oylarını
za sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilntişitir^ 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Efendim, 
eski Kanunda 24 ncü madde yok. Acaba bir baskı 
hatası mı vaır? 

HAKİM ALBAY MUSTAFA ŞAHİN (Millî Sa
vunma Komisyonu Üyesi) —Sayın Başkanım, demin 
arz ettiğim gibi Anayasa Mahkemesince iptal edildi. 

BAŞKAN — 35 nci m'addeyi okutuyorum : 
İhtiyarî Müracaat ve İdarî Makamların Sükûtu : 
Madde 35. — a) İhtiyarî Müracaat : 
Kesin işlem yapmaya yetkili makamlarca tesis 

edilen idarî işlemlerin geri alınması, kaldırılması, de
ğiştirilmesi veya yeni bir işlem yapılması; üst makam
dan, yoksa işlemi yapmış olan makamdan idarî dava 
•açmak için belli olan süre içinde i'stene'bilir. Bu mü
racaat işlemeye başlamış olan dava açma süresini 
durdurur. 

Aitmiş gün içinde cevap verilmez ise, istek redde
dilmiş sayılır. 

İsteğin reddi üzerine dava açma süresi başlar ve 
müracaat tarihine kadar geçmiş olan süre de hesaba 
katılır. 

ıb) İdarî Makamların Sükûtu : 
İlgililer, haklarında idarî davaya konu olabilecek 

bir eylem veya işlemin yapılması için idarî makam
lara başvurabilirler. Bu hailde yetkili makamlar «o 
çok aütimış gün içinde bir cevap verirler. 

Bu süre içinde cevap verilmez ise, istek reddedil-' 
miş sayılır* İlgililer altmış günün bitiminden itibaren 
idarî dava açma süresi içinde Askerî Yüksek İdare 
Mahkemesinde dava açabilirler. Dava açılmayan hal
ler ile davanın altmış günlük süre geçtikten sonra 
açılması sebebiyle dilekçenin reddi halinde, altmış 
günlük sürenin bitmesinden sonra cevap verilirse, 
bunun tebliğinden, itibaren dava açma süresi yeniden 
işlemeye başlar. 

Müracaatçıya kayıt tarihi ve sayısını gösterir im
zalı ve mühürlü pulsuz bir alındı kâğıdı verilir. 

BAŞKAN — Bu maddeyi izah eder misiniz? 
HÂKİM ALBAY MUSTAFA ŞAHİN (Millî Sa

vunma Komisyonu Üyesi) — Sayın Başkanım; bu, 
iki fıkrayı ihtiva ediyor. 

'Birincisi, bir ilgili hakkında bir işlem yapılmış
sa, terfi edememiş veya nakline itiraz ediyor gibi 
durumlarda, «Evvela müracaat et, ilgililerden bu hak
kım isteyebilirsin!» deniyor. 

'BAŞKAN — Yani dilekçe ile... 

HÂKİM ALBAY MUSTAFA ŞAHİN (Millî Sa
vunma Komisyonu Üyesi) — Dilekçe ile. 

Yani, isterse dava da açabilir; ama «İsteyebilir
sin; şayet istersen senin dava açma süren geçmez, 
durun» deniliyor. 

Diyelim ki, tayin emrini almış; 60 gün içinde da
va açacak; 30 ncu gün içerisinde müracaat ediyor 
ve «Benim bu tayinim Nakil Yönetmeliğine uygun 
değildir, benden öncekiler vardır, bunu düzeltin» di
yor. 

30 günü geçtiği için daha 30 günlük süresi var,, 
İdareden cevap gelinceye kadar o süresi mahfuz. Ga
ye, davayı önlemek, gelmesin herkes 'diye. Belki üst 
makamlar düzeltir. Düzelmişse ne âlâ; düzelmemişse, 
durdu süre; cevabı alır almaz, 30 gün içinde dava aça
caktır. 1 nci fıkra, bu. 

2 nci fıkrada Ihiçbir işlem yapılmıyordu. Demin 
buyurduğunuz'gibi; unutulmuş. 

.BAŞKAN — Danıştay Kanununu hazırlarken, 
orada, «bu gibi tayinlerde ©ittiği yerde dava açar» 
demiştik. Yani gidecek; değil mi? Onu öyle konuştuk. 

HÂKİM ALBAY MUSTAFA ŞAHİN (Millî Sa
vunma Komisyonu Üyesi) — IBizim mahkememiz tek 
Sayın Başkanım. Bir tane, başka yok. 

IBAŞKAN — Hayır, tek de,„ Gidecek, oradan da
va açacak; 'beklemeyecek. 

HÂKBM ALBAY MUSTAFA ŞAHİN (MUM Sa
vunma Komisyonu Üyesi) — Dava açması, gitmesine 
engel değil Sayın Başkanım. Yani dava açılması idarî 
eylem ve işlemi duıdurması için maddesi gelecek. Da
va açabilir. Açar, gider. Yalnız, süre meselesi... 

İkincisi de şu : Çocuğu oldu 'faraza; buna bir yar
dımda bulunacaklar; müracaat ödüyor, »«İşlem yapın» 
diyor. Hiç cevap vermiyorlar. Çünkü, idare bilemez 
onun çocuğu olduğunu; uyarıyor, «IBir İşlem yapın» 
diyor. 60 <gün geçiyor, cevap vermiyorlar. «O vakit da
va açabilirsin» deniyor; «Eivvela oraya müracaat et, 
uyar, harekete geçir. Oevap verilmezse 60 gün sonra 
davayı aç.» Madde bu iki fıkrayı içeriyor. 

'BAŞKAN — Biz yürütmeyi durdurma kararı için 
konuştuk değil mi o Damştay Kanununda? Gittiği 
yerden açacak. Gitmeden, yürütmeyi durdurma da
vası açamayacak. 

— 469 — 



M. G. Konseyi B : 87 

BAKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAfYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Hayır. Onu şunun için 'konuştuk Sayın 'Başkanım : 
O usul'de ibir (hüküm var. İdare mahkemelerini kurduk, 
tek imzayla tekemmül eden kararlar için idare 'mah
kemeleri veya Ibölıge idare mahkemelerinde dava açı
lıyor. «Oraya gidersin, orada açarsın davanı» dedik. 

İBAŞKAN — Orada olduğu için o. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNÂK (Millî Savunma Komisyonu 'Başkanı) — 
Evet., 'Bizde, Iburada yok ta'biî; (burada açacak da
vayı. 

iBAŞKAN — Gittiği yerdeki idare mahkemesinde 
veya 'bölge 'idare mahkemesinde açsın diye. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Oradan 
da verebilir, Iburaya yollar, gönderebilir. 

BAŞKAN — Zaten 'bir süre koymuş; o süre için
de gitmek mecburiyetindedir zaten. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Gitsin, 
oraidan göndersin. 

(HAKİM TUĞGENERAL MUZAFFER İBAŞ-
KAYNAK '(Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Mani hal yok, gönderelbilir, 

»BAŞKAN — 35 nci maldde üzerinde 'başka söz 
isteyen var mı? 

Bu 90 gün ne oDdu? 
(HÂKİM ALBAY MUSTAFA ŞAHİN (Millî Sa

vunma Komisyonu Üyesi) — 90 günleri 6l\ güne, 60 
günleri tie 30 güne indirdik. , 

BAŞKAN — Söz almak isteyen olmadığına göre, 
35 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka'bul edilmiştir. 

37 nci maddeyi okutuyorum : 
Dilekçelerin Verilebileceği Diğer Yerler : 
Madde 8ı7. — Dilekçeler ile savunmalar ive da

valara ilişkin her 'türiü evrak, Askerî Yüksek İdare 
mahkemesi Başkanlığına gönderilmek üzere en ya
kın amirlere, bölge ve idare mahkemesi başkanlıkla
rına, ıbölge ve idare mahkemesi bulunmayan yerlerde 
asliye hukuk hâkimliklerine, yabancı memleketlerde 
Türk konsolosluklarına verilebilir. 

BAŞKAN — Eski madde ile yenisi arasındaki fark 
nedir? Bölge ve idare mahkemelerini mi ilave etti- • 
niz? 

HÂKİM ALBAY MUSTAFA ŞAHİN i(Millî Sa
vunma Komisyonu Üyesi) — Eskiden, 'bu görev, usul1 

kanunuyla 'bunlara verildiği için, hertürlü evrakı va
liler alıyordu, kaymakamlar alıyordu; pul yapıştırı
yorlardı^. 
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İBiz bunu değiştirdik Sayın Başkanım; şimdi bun
ların teşkilatı kalkıyor. 

(BAŞKAN — En yakın amirine verecek. 
HÂKİM ALBAY MUSTAFA ŞAHİN (Millî Sa

vunma Komisyonu Üyesi) — Amirine verebilir. 
BAŞKAN — Veya sivil, askerî işlemle ilgiliyse o 

zaman bölge ve idare mahkemeleri başkanlıklarına... 
HÂKİM ALBAY MUSTAFA ŞAHİN (MiHî Sa

vunma Komisyonu Üyesi) — Sivil, asker, durumu mü
sait ise, faraza Ankara'da, göüürüp bu mahkemeye 
de verebilir.' 

iBAŞKAN — Askerî işten dolayı değil de, sivile 
ait bir şeyden dolayı?... 

HÂKİM ALBAY MUSTAFA ŞAHİN (Millî Sa
vunma Komisyonu Üyesi) — Sivil, zaten burada da
va konusu olmaz. 

İBAŞKAN — Nereye veriyor onlar? Nasıl veri
yor bölge ve idare mahkemesine? 

HÂKİM ALBAY MUSTAFA ŞAHİN (Millî Sa
vunma Komisyonu Üyesi) — Van'da dava açıyor; 
oraya verecek ve o dilekçe buraya gelecek. Pulu fa
lan yapıştırılacak. Eskiden, mesela Van'da açıyordu, 
valiye verliyoırdu. 

BAŞKAN — Niye valiliye veriyor da, amirime ver
miyor? Biz «ilik amirine veriliri» dedik. 

HÂKİM ALBAY MUSTAFA ŞAHİN (Milî Sa
vunma Komisyonu Üyesi) — Efendim, amire vere-
'bilir. «Pul yapıştırma imkânı yoktur. Genellikle, «Gi
dini kaymakama; kaymakamda 'bunum teşkilatı var» 
diyorlar. Pulunu falan yapıştırıp veriyor. 

Amire de verilebilir; onu koyduk. «Şu kadar dam
ga puılıu karşılığı ahnmiışMır, dilekçeye ilişiktir» denir
se, gelir. Amire verilebilir., 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Asker 
şahısların ne gereği vaır?... 

HÂKİM ALBAY EDİP GÜLTEKİN (Milî Sa
vunma Komisyonu Üyesi) — Sadece asker kişiler de
ğil, Buruların içinde, askerilerin ötoeleri halimde, dul 
ve yetimleri veya halkları sivillere geçmiş olanlar var; 
o kişlillıer dava açajbiliir. Avukat marifetiyle dava açı-
Dalbilir. Örneğin, arkadaışımızun ifade ettikleri gibi, 
Van'dan bir dava dilekçesi verilmek gerekirse, o di
lekçeyi sivil kişi, amirine veremeyecektir, asker kişi 
değildir zira. Dolayısıyla, o kişinin dilekçe verebile
ceği bir makam geüıriHiyor. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Milî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Şİmdi şöyle efendim : «Dilekçelerle, savunmalar, da* 
valara ilişkin her türiu evrak Askerî Yüksek İdare 
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Mahkemesi Başkanlığıına gönderilmek üzere en yakın 
amıMerinıe,..;» 

BAŞKAN — Asker kişilerce, 'en yakın amirlerine... 
ORGENERAL NURETTİN ERİSİN — Asker 

bunlar; diğerleri de öbürlerine versin., 
ıBAŞKAN — Asker kişi güder de, valiye verir mıi? 

Valiye, kaymakama nüye versin? Ben biiiç duymadım. 
TÜMGENERAL FUAT AVCI (Millî Savunma 

Bakanl'iğı Temsilcisi) — Başkanım, burada esas maık-
ısat, müracaat idi. Amiri olmadığımı farz ve kabul, edi
yoruz, Bir askerî şahıs, izinli; 'kendisüıne hak doğuyor, 
dava açmak için. Orada da amiri yok... En yakın as
kerî kuruma da verebiliyor. 

BAŞKAN — Garnizon komutanlığı var, merkez 
komutanlığı var. 

TÜMGENERAL FUAT AVCI (Milî Savunma 
'Bakanlığı Temsilcisi) — Onu arz ediyorum efendim. 
Garnizon komuitanuna vermeli. Sonra, askerî ataşeler 
vardı eskiden, askerî ataşeler vardı; lonu da çıkaırmıs
lar. Eğer Ibir de burada, o bölgede, Van'da, biraz ön-1 

ce verdikleri misalde, bu bölge ımıalbkemeisıi yoksa, 
Muş'ta varsa, ta Muş'a gitmesi lazım bu şahsın. 

HÂKİM ALBAY MUSTAFA ŞAHİN (Millî Sa
vunma Komisyonu Üyesi) — Hayır; asliye hukuk. 
mahkemesine. 

TÜMGENERAL FUAT AVCI (Millî Savunma 
Bakanlığı Temsilcisi) — Asliye hukuk varsa, oraya 
verecek; yoksa, en yakın asiliye hukuka gidecek. 

Burada yalnız, konsolosluklar gelmiş. Her yerde 
konsolosluk lOİımayabilir. 

BAŞKAN — Ta Konsolosa mı gidecek şimdi? 
TÜMGENERAL FUAT AVCI (Millî Savunma 

Bakanlığı Temsilcisi) — Evet. Yurt dışıma... 
HÂKİM ALBAY MUSTAFA ŞAHİN (Millî Sa

vunma Komisyonu Üyesi) — Onu sorduk Sayın Baş
kanım, yurt dışında büyükelçiliğin bulunduğu (her 
yerde konsolosluk varmış. Konsolosluğun bulundu
ğu yerde büyükelçi olmaz da, büyükelçinin bulundu
ğu yerde konsolosluk varmış; bu işleri de konsolos
lar yaparmış. (Büyükelçilik, önceki Kanunumuzda 
vardı; fuzuli olduğu için kaldırdık. 

BAŞKAN — Buyurun... 

HÂKİM ALBAY EDİP GÜLTEıKİN (Müî Sa
vunma Komisyonu Üyesi) — Sayın Başkanım, dava 
açılması belli prosedüre bağlı ve bazı formaliteleri 
var. Örneğin, davayı açarken, eğer bir tazminat da
vası ise, miktarına göre bir harç ödenecek; bu har
cın belli bir miktarı peşin olarak ahnacak. Tebliğ iş
lemlerinde kullanılacak posta pulları alınacak. Dava, 

yürütmenin durdurulması istemi ise, posta pulu onaı 
göre fark edecek ve harcı da değişik oiHacalk:. ıBu ko
nularda aslında davanın hangi tarihte açıldığı- da çok1 

önemli. Laafettayin bir makam, bir kaymakamlık 
veya valilikte, maalesef uygulamada bazen görülmüş
tür, davanın son günü geçiriılımiş olmasına rağmen, 
'oradaki memura ufak bir meblağ karşılığı veya ha
tır karşılığı, dava açma süresi sona ermişken dahi, 
'bir hafta sonra dava açıldığı da görülmüştür. Oysa, 
evvela harçları alabilecek, harcın hesabını yapıp da 
tahsil edebilecek vezne teşkilatı olabilen teşkillerdir 
mahkemeler; bunlara verilmesi gerekir. 

Bölge idare mahkemeleri Türkiye çapında kuru
lacak, birçok vilayetlerde de olacaktır. İdarî yargıya 
ilişkin olması bakımından öncelikle bunlar bu konuda 
mütehassıstırlar. O nedenle bu mahkemeler tercih 
edilmiş; bunların bulunmadığı yerlerde de yine dava 
işlerini bilen, harç almasını bilen, evrakı ve kaydı di
sipline bağlanmış olan bir mahal ıtespiti bakımından! 
mahkemeler öngörüldü. 

BAŞKAN — Amirler ne yapacak; en yakın ami
ri harcı nasıl alacak? 

HÂKİM ALBAY EDİP GÜLTBKİN (Milî Sa
vunma Komisyonu Üyesi) — İşte burada zaten sı
kıntı olacak. Ancak, Ibiz diyoruz kü, asker kişidir, as
ker kişi çıkamayacaktır, izlin alamayacaktır veyahut 
ordugâhtadır, o dönem içerisinde dava açma süresi 
de sona erecektir. Bu hakkının zayi olmaması bakı
mımdan çok istisnai olarak zaten dava dilekçesi ola
rak amirliğime verilecektir. 

(BAŞKAN — Bir amir ne kadar pul yapıştırılıaca-
ğını nereden hileoek? 

HÂKİM ALBAY EDİP GÜLTBKİN (Miiî Sa
vunma Komisyonu Başkanı) — Onu alacaktır, kay
dını yapıp gönderecektir. Hiç değilse, harcı, «toksan 
harcı ile dahi komutanlık alsa, onun üzerine bir dam
ga vuracaktır; sonradan o artışı ilik incelemede mah
kemede, «şu dava nedenliyle şu kadar harç yatırılma
sı gerekir» diye mahalline gönderilıeceklflir, davacıya 
tebligat yapılacaktır. Davacı bu imkânı bulduğu anıda, 
veznesi olan bir yere parayı yatıracaktır. Buradaki 
müracaat, dava içlin müracaat, dava laçmak için mü
racaattır. Yoksa, idarî bakımdan müracaatlarda, bi
zim bildiğimiz anlamıyla Türk -Silahlı Kuvvetlerinde 
öngörülen müracaatlar gibi değil. O bakımdan mah
kemeler tercih edildiler, 

BAŞKAN — TaJbıiî, kaymakamla, valiye gidece
ğine Iburaıda açması daha doğru olur. Zaten kaymaka
ma, valiye de verse, onun teşkilatı olmadığından, 
«git mahkemeye ver» diyecektir, 
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HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KiAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkamı) — 
Eskideni (valilere ve kaymakamlara gidildiğinde, da
va açma süresini bilmedikleri gilbi, harç işlemi hak
kımda, pul bulundurma konularında da sıkıntı vandı. 
Burada birimci mruhaltap asker kıişli olllsun; mecburuz, 
arnılri getirmeye. 

BAŞKAN — Komutanlık nezdindekii askerî mah
kemeler alabilir ımıi? 

HÂKİÎM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Milî Savunma Komisyonu Başjkaını) — 
Hayıır efemdlim. 

,Saym Başkaınım, şöyle : Yalnız ve yalınız hukuk 
mahkemelerinde, idare mahkemderimde harç müesise-
ısesii var, ceza mahkemelerinde harç ımiüessesesi yok. 
Askerî ımahkemıelerde de ıbunu ıbilmıezılıer. Bunu salde 
ve sade Danıştay bilir, Yüksek İdare Mahkemesi ıbi-' 
lir, hukuk mahkemeleri bilir, ki isimdi hıukUk mah
kemelerimin yerine kaim dtoak üzere idare ırriahke-
>meleri, bölge idare mahkemelileri; vergi mahkemeleri 
(kurduk, o nedenle getirdik. Yoklsa, bumda bir sıkıınıtı 
yok. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Eğer as
kerî şahıslar veya askerî mahkemeler bunu bilemiyor-
ısa, bunlara emir verilir, onlar bu harç usulünün ine 
olduğunu herhalde talkdir ederler, yani, bizüm aske
rî malhkıemelenimliz. Binaenaleyh, her halükârda as
kerî şahıslar kendi amirleri veya o amirlerin amırin-
deki mahkemeler kanalı ile bunu versin, garnizon ka
nalı ilıe versıin veya gerekiyorsa baslitflıeştirellim efen
dim. ılılla harç usulü gilbi birtakım formallitdlerliın liçe-
rlisimde kailmasına da gerek yok. Askerî şahıslar ımuıt-
laka kendi kanallarından verslin. 

IBunu niçin arz ediyorum? Biliyorsunuz, Pi
yade Okunlunda bir olay öldü, direkit olarak, 'bizim 
haberimiz o'lknadam Askerî idare iMalhlkernesfinie ver-
miller; tepeden 'inimle karar geldi. 

BAŞKAN — Onun savunması alındı., 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Bizim 

haberimiz yok efendim, benlim, Kara Kuvveitleri Ko-
mutanı olarak halberim yok. Mahkemeye müracaat 
etmişler, karar almışlar. 

(BAŞKAN — Millî Savunmaya venmliştir onu; 
Millî İSavunma vermiştir o kararı. 

HÂKİM ALBAY EDİP GÜLTEKİN (Millî Sa
vunma Komisyonu Üyesi) — Şimdi, o dava avukat 
marifeti İle açıldı ve dava doğrudan doğruya askerî 
mahkemede görüldü. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Onun 
için bunları önlemek fazım. 

BAŞKAN — Nasıl olsa açacak; komutana verse 
ne olacak, öteki tarafa verse ne olacak? 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Biliriz 
efendim, bilgimiz dlimuş olur. 

BAŞKAN — «Askerî şahıslan» deyince, bunun 
İçinde eri var, slivil memuru var; terhis olmuştur, ay
rılmıştır, ondan sonra verebilir. Biz «oraya illa» ıder-
sek, bağlarsak; o da zor olur, eskiden de böyle Mi. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ 
KAYNAK (Millî Savunma ıKomliısyonu Başkanı) — 
Çok sıkıntı olacağı kanısındayım. Şimdi her yerde 
askerî mahkeme yok. Olduğunu kabul edelim; her 
yerde tugay, tümen seviyesinde... 

ORGENERAL NURETTİN ERİSİN — Askerî 
makam hakkında bir dilekçeyi sivil mahkemeden ge
çiriyoruz. Olur mu böyle şey? Ya komutanı hakkıinida 
şikâyötıte bulunuyorsa?..-

BAŞKAN — Komutan yok; (idare hakkında açı
yor davayı, 

ORGENERAL NURETTİN ERSİİN — Hayır, 
ne ise... İdare hakkında açıyor, sivili mahkemeden ge
çiyor. 

BAŞKAN — Geçsin, ne olacak? Bunun bir zam
iri iyok, inasıli olsa gelecek buraya. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Sayın Başkanım, bu sıkıntıyı gidermek için zalten «sa
de ve sade burada açarsın» dedik kişiye. Mutlaka 
burada açacak^ 

/BAŞKAN — Buraya kadar gelemiyor; orada ya
kın yer neresi ise oraya veriyor dava dilekçesini, di
lekçesi buraya gelecek. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Bir kasabada yahut da bir köyde bir jandarma kara
kolu var; bir dava açacak; kime verecek oraıda? En 
yakın idare mahkemesine gider. .İşlemi onlar bilirler 
sadece. Onlar nihayet yargı; onlara karşı açığız ga
yet tabiî. 

Uygulamadaki sıkıntıdan kaynaklanıyor. Tabiî as
kerî ağırlığı olan bir konu, Sayım Komutanımın ifa
delerimde yer aldığı gibi; ama başka çaresi yok buj 

mun, başka bir formüllü yok. 
BAŞKAN — «Bunlardan harç altarnaisın» diye

meyiz; harç alınacak muhakkak. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ

KA YNAİK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Evvela, pul bulundurmak zlorunluluğu var. Askerî 
birliğin zimmetine pul zimmeti yaparlar, paralan yok-
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tur, özel tahsisat göndereceğiz, temin edeceğiz k!i ör
neğin; «orada daıva açılalbiliir, siz 500 bin liralık pul 
aHınn yahut 100 'bin ıltiralık pul ahin» Bıu kadar pul Ibu-
Huaduracak. Küçük bir birlik lise pul suüsltimailli yaipa-
"bBir. 

BAŞKAN — Her birlik yapaımaz, tabur, alay gli-
'bi 'birilikler yapaımaz, uğraşamaz bunumla. Bu daVa 
açma dilekçesidir, bunun usulü de vardır; Jıaalettayin 
ıblir dilekçe ıMe, «dava açtım» denmez. Bunum 'bir usu
lü vardır; avukata yazdıracaıfctır dlllekçesİrtL 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komiisyonu Başkamı) — 
Evet, efendim. 
. İkinci bir konu; Yüksek tdare Mahkemesine sa
dece o postalayacak. Yüksek tdare Mahkemesine ge
len dilekçe dki nüsha olacak; bir nüshası mutlaka İMİ;-
lî Savunma Bakanlığımla gönderilliyor. Mlilllî Savumrna 
Bakanlığı ilgili kuvvetin ve Genellkuınmaıy Baışkamih-
ğınım o tasarruf hakkında görüşünü tespit ettikten 
sonra, onları mesnet ittihaz edecek bir cevap veriyor 
karşı tarafa. 

BAŞKAN — Tabiî onsuz cevap veremez. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ 
KAYNAK! (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Çünkü, örneğin kuvvet komutamllıııklarıınım tasarrufu 
(ise, oradan alıyor bilgisini; Genelkurmayın (tasarru
fu ise, oradan allıyor. Kuvvetin biır ordusuna aliıt bir 
tasarruf ise, kolorduda pek olmuyor hu tip tasarruf
lar, kuvvet de ilgili ordusundan 'billgi aldıktan sonra 
cevabını Genelkurmay kanalı Sille Bakanlığa ileti
yor; muhatap, Bakanlık oluyor bu konularda. 

!BAŞKAN — Benlim takıldığım noklta, en yakın 
amirlerine de verebiliyor. O halde, 'o yapamıyorsa ni
ye yazdık onu. «en yakın amirlerimle» ibareslinıi koy
duk? Amirin pulu vesa'iresi yoksa bu dilekçeyi ine ya
pacak? 

HÂKİM AIJBAY MUSTAFA ŞAHİN (MdMî Sa
vunma Komisyonu Üyesi) — Sayım Baışkanıım, bazan 
ımusıtar kalıp, verebilir, süreyi keser. Orası ıtaimaım-
•lıâttırılır, efendim. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAKl (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Şimdi diyoruz ki «fendim : «Haksız fitiıHe ılttıla kes-
'bettin; 60 gün içinde iptal davası aç» Süreyi geçir-
memıek liiçin, nereye gidecek, nasıl yapacak, bilemez; 
ıhıiç olmazsa, yakın amirine verir, orada bir damgası
nı Ibaısıar, yakın amiiri, bir imzasını ve tarihimi atar. O 
zaman, «Git filan yere, pulunu tamamla da, postala-
ym gitsin» diyebilir. 

BAŞKAN — Kıta komutanları bunu fcimez. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ 

KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Verildiği gün çok önemli; evraka girer. 

ORGENERAL NURETTİN ERİSİN — Eski ka
nunda var. Gelişigüzel herkes her yere müracaat et
mez. 

BAŞKAN — Ama bunun önünü allamayız, ada
mın 'ellinden bunu alamayız, etsin müracaatımı. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Amiri 
biMn. 

BAŞKAN — Kendisi açmıyor ekseriya, bir avu
kata veriyor; avukat açıyor ekseriya. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Eski yasamızda da, en yakım amirlerimle dilekçe ver
me mecburiyeti vardı. Şimdi arkadaşlarım «hliç bir 
amirden bize direkt dilekçe gelmedi» diyorlar. 

/BAŞKAN — Avukat vasıtası ile gelliyor. Zaten 
kendisıi gelip burada takip edemez ki; muhakkak bir 
avukalt tutması gerekir. 

HÂKİİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (Mıillî Savunma Komisyonu Başkamı) — 
Bir amire dilekçe verilmiş de, orada .tekemmül etmiş, 
bize amir vasıtası ile gellmiiş hiç uygulama yok. 

BAŞKAN — Onun sebebi, dava dilekçesini ve 
masıl yazılacağıma bilmemesıimdendir. ıBir avukat tutu
yor, dilekçeyi avukat hazırlıyor ve o avukat geSıi!p( 
'burada dilekçeyi veriyor. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ 
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Zaten yalnızca Ankara'da bulunanlar ikemdileri belki 
dava açıyorlar. Taşrada bulunanların avukatsız bu 
gibi bir davayı açması olanaksız. 

BAŞKAN — Avukata da diyemez ki, «ıgit bu 
dilekçeyi kıtaya ver» o da oHmaz. 

HÂKİM ALBAY MUSTAFA ŞAHİN (Millî Sa
vunma Komisyonu Üyesi) — IBir arkadaşımı gönderi
yor buraya, davayı arkadaşı vasıltaısı ile açtırıyor. 

BAŞKAN — Zaten, dava açıldıktan sonra idare
ye soruyor ve bunun hakkında 60 gün içerisinde sa
vunma isteniyor. 

HÂKÎİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Salvunlma Komisyonu Başkanı) — 
Yürürlükte bulunan metlin, valiliye, kaymakamla bıra
kıyordu; onun elinden alildik, idarenıin ellimden aldık, 
mahkemeye bıraktık; yargıya bıraktık bu dilekçe ka
bulünü, 
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IBAŞKA'N — O halde, ©siklisi ile yenlisi arasındaki 
fark: val ve kaymafcamilara verilmesini kaıldırdıınıız. 
Oradaki ildare amirlime de veriyor ımu idi? 

HÂKİM ALBAY MUSTAFA ŞAHİN (Millî Sa
vunma, Komisyonu Üyesi) — Eskiden öyle idi. 

Sayın Başkanım, Danıştay Kanıunıu öyle idi; san
tradan kamun değişikliği yapıldı, onlar da alildi valile
rin kaymakamların ©İlimden. Oma paraliel oHarak dü
zenledik bu maddeyi. 

BAŞKAN — 3l7 inci madde üzerimde başka ıslöz 
almak isteyen var mı?.. YoL 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul «denliler... 
Etmeyenler... Kalbini edilmiştir, 

40 nıcı maddeyi okutuyorum : 
Dava Açma Süresi : 
'Madde 40. — Aslfcerî Yüksek İtdare Mahkemesiinde 

'dava açma 'süresi her çeşit lişılıemllerde yazılı bildirim 
ıtarihinıden itibaren kanonlarda ayrı süre gösteril
meyen! hallerde altmış gündür. Adreslileri bellli oilıma-
yanllara özel kanunlardaki hükümlere göre 'ilan yolu 
ile billdirim yapılan haillerde, özel kamumda aksime 
hüküm bulunımadıkça süre, «lan İlam tarihinıden dıtilba-
ren onibeş gün sonra başlar. 

Kanuna göre ilanı gereken düzenleyici ve genel 
(tasarruflara karşı, ilan tarihimi izleyen ıgündem litiıba-
ren alitmış gün içinde dava açılabilir. Ancak ibu tasar
ruflarım kendilerine uygulanması üzerine, ilgiler dü
zenleyici tasarruf veya uygulamam işlem yahut hler 
ikisi ailleylhine birden dava acımakta muhtardırlar. lllgi-
Jiler ayrıca; düzenleyici tasarrufun kailidınllması, değiş-
ıtirilmesıi veya yenli bir düzenleme yapılımıasını uygu
lamadan ıjtibarem laltmış gün içimde idareden İsteyebi
lirler. Bu isteklerinin reddi veya alitmış gün içıiınıde ce
vap verilmemesi halinde altmış günün ıbitimıinden dıti-
Ibaren isteklerinin yerine getirilmemesi yolundaki iş
leme karşı alitmış gün içinde dava açabilirler. Düzen
leyici tasarrufun kalıdırılmamiası, değiştirilmemesi veya 
dava yoluyla iptal edilmemiş olımaısı bu tasarrufa da
yalı istemlin iptalime engel olmaz. 

'BAŞKAN — Şimdi benim anladığım, 60 gün içe
risinde müracaat edecek. 

HAKİM AUBAY MUSTAFA ŞAHİN (Millî Sa
vunma Komisyonu Üyesi) — Etmeyecek 'Sayın Baş-
Ikanım, burada müracaat yok. Bir örnekle arz edeyim; 
Terli ddememiş ve buna muttali oldu veya emekliliği 
kendisine tebliğ edildi. Bu yazının kendisine tebliğ edil
diği tarihten itibaren 60 gün içerisinde dava açacak. 
Bu 60 gün geçerse, artık dava adamayacak, hakkı su
kut etici.. 
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IBAŞKAN — Eskiden de öyle idi zaten. 
iHÂKÎM ALBAY MUSTAFA ŞAHİN (Millî Sa

vunma Komisyonu Üyesi) — Eskiden 90 gündü; bu, 
60 güne imdi. Değişen bir şey yok; yalnız, bunun «ön 
fıkrasını yeni getirdik, Danıştay Kanununda olduğu 
gibi, biz de köydük. Pek de, bizde uygulama alanı 
yoktur; belki olabilir dedik, düzenleyici tasarruflara 
karşı dava açılması; yönetmelik yapılmış, sirküler çı
karılmış, tüzük yapılmış; ilgili şahıs, «Efendim, şunun 
şu maddesi benim kazanılmış şu hakkımı ihlal ediyor» 
diye idareye müracaat edebilir. 

(BAŞKAN — Evet, işte onu diyorum ben; yani, re' 
sen idareye müracaat edebilir. 

HAKİM AUBAY MUSTAFA ŞAHİN (Millî Sa
vunma Komisyonu Üyesi) — Tabiî, re'sen oraida mü
racaat edebilir : «Buna cevap verilmezse 60 gün içe
risinde, eğer menfaatin ihlal edilmi'şise, davayı aç.» 

Bir de şöyle; Yönetmelik çıkmıştır, hiç dava ac
ımamıştır kişi; ama kendisine uygulandığı zaman da
va 'hakkı ıyar; eski kanunumuzda da vardı. Diyelim, 
Harp Okulunda bir öğrenci; subaylar hakkında bir 
yönetmelik çıkmış bugün, kendisimi hiç ilgilendirmedi
ği, menfaatini ihlal etmediği için dava açmıyor. Yarın, 
subay çıkıyor, bir işlem, oluyor, •yönetmeliğin ilgili 
maddesini kendisine uyguladığımız anda, o vakit da
va açma hakiki doğabiliyor. Madde bunu düzenliyor. 

'BAŞKAN — Açık değil; o kadar Zor ki anlamak... 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHflNlKAYA — Çok 
karışık. 

BAŞKAN — «Kanuna göre ifanı gereken düzenle
yici ve genel tasarruflara karşı, ilan tarihini izleyen 
günden itibaren 60 gün içinde dava açılabilir» diyor, 
tamam «Ancak bu tasarrufların kendilerine uiygulam-
ıması üzerine, ilgililer düzenleyici tasarruf veya uygu
lanan işlem yahut her ikisi aleyhine birden] dava aç-
malklta muhtardırlar.» 

HÂKİM ALBAY MUSTAFA ŞAHİN (Millî Sa
vunma Komisyonu Üyesi) — «Hakkımda yapılan şu 
işlemi iptal ediniz, bunun dayanağı olan yönetmeliğin 
de şu maddesini ipital ediniz»! şeklinde dava açabilece
ği gibi, sadece işlemin iptali için de dava açabilir. 

IBAŞKAN — Yine 60 güm içerisinlde. 
HÂKİM ALBAY MUSTAFA ŞAHİN (Millî Sa

vunma Komisyonu Üyesi) — Yine 60 güm içellisinde. 
(BAŞKAN — «İlgililer ayrıca; düzenleyici tasar

rufum kaldırılma'sı, değiştirilmesi veya yeni bir düzen
leme yapılmasını, uygulamadan itibaren 60 gün içimde 
İdareden isteyebilirler.» Şimdi 60 gün bu. 

HÂKİM ALBAY MUSTAFA ŞAHİN (Millî Sa
vunma Komisyonu Üydsli) — Evet 



M. G. Konseyi B : 87 

(BAŞKAN — «Bu isteklerinin reddi veya 60 gün 
içinde cevap verilmemesi halinde 60 günün bitiminden 
itibaren isteklerinin yerine getirilmemesi yolundaki 
işleme karşı 60 gün içinde daiva açabilirler». 

'işte, 120 oldu diyorum. Evvelâ dilekçe verdi, 60 
•gün içerisinde verdi bunu, 60 günün sununda verdi, 
buna 60 gün içinde de idare cevap vermedi. 

'HÂKİM A U B A Y MUSTAFA ŞAHİN (Millî Sa
vunma Komisyonu Üyesi) —O 120 olur. 

'BAŞKAN — Tamam, ben de, burası 120 ölüyor 
diyorum. 

HÂKİM AUBAY MUSTAFA ŞAHİN (Millî Sa
vunma Komisyonu Üyesi) — O, şu şekilde : Dava aç
madan evvel bir yönetmelik çıktı, hiç davaya gidip 
masraf yapmasin, yorulmasın, iter dökmesin; idareye 
müracaat ediyor; yani gaye davaları da azaltmak, ihti
lâfları önlemek; «müracaat et belki düzelirler.»! Hak'i-
kateh gözlerinden kaçmış olabilir; fakat dava açmasın 
diye o hakkı maUfuz tutuluyor. Sen müracaat et... 

'BAŞKAN — üste o müracaata 60 gün içerisinde 
cevap verme hakkı bırakıyoruz. 

HÂKİM AUBAY MUSTAFA ŞAHİN (Millî Sa
vunma Komisyonu Üyesi) — 60 gün de bekle. 60 gün 
içinde'cevap gelmezse, reddedilmiş, kabul edilir, o vakit 
davayı aç, anlamına. 

(BAŞKAN — Ama, aç; yine 60 gün içinde açabi
lirsin, ondan sonra da tekrar bir 60 gün işliyor. 

(Benîm dediğim o, yani ikisinin ıtoplamı 120 olu
yor. 

HÂKİM AUBAY MUSTAFA ŞAHİN (Millî Sa
vunma Komisyonu Üyesi) — Elvet. 

BAŞKAN — Doğru anlamışım. Eskiden 90 gün
dü, bunu 60 güne indirdik. 

HÂKİM AUBAY MUSTAFA ŞAHİN (Millî Sa-
vurima Komisyonu Üyesi) — 60 güne indirdik. 

3AŞKAN — Evet. 
40 ncı madde üzerinde süz atmak isteyen var mı?... 
HÂKİM TUĞGENİBRAL MUZAFFER ıBAŞ-

KİAYNIAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Danıştayla ilgili yargılama usulümde de aynı süre yazı
lı; kelime kelime böyle. 

BAŞKAN — 40 ncı madde üzerinde başka söz is
teyen?... Yok. 

Maddeyi oylarınıza ısunuıyiorum : Kabul edenler... 
FJtmeyehler... Kabul 'edilmişjtiir. 

41 nci maddeyi okutuyorum : 
Görevli Olmayan Yerlere Başvurma : 
Madde 41. — Askerî Yüksek İdare Mahkemesinin 

görevine 'giren uyuşmazlıklarda, askerî idarî ve adlî 
yargı mercilerine açılan davalarım göröv noktasından 
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reddi halinde, bu husustaki kararların ve bunlara kar
şı kanun yolları varsa 'slüıresi içinde olmak şartıyla 
bu yollara başvurulması üzerine, verilen kararların teb
liği tarihinden itibaren otuz gün içinde Askerî Yüksek 
İdare Mahkemesine dava açılabilir. Bu mercilere baş
vurma tarihi, Askerî Yüksek İdare Mahkemesine mü
racaat tarihi olarak kabul edilir. 

Adlî, idarî veya askerî yargı yerlerine daVa açıl
mış olması ve bu yargı yerlerinin görevsizlik kararının 
keisinleşmesinden sonra birinci fıkrada yazılı dtuz gün
lük sürenin geçirilmiş bulunması, bu kanunda öngörü
len süreler içinde Askerî Yüksek İdare Mahkemesinde 
açılmış olan davanın süreden reddine neden olmaz. 

IBAŞKAN — Bu maddeyi açıklar mısınız?... 
HÂKİM AUBAY MUSTAFA ŞAHİN (Millî Sa

vunma Komisyonu Üyesi) — Sayın Başkanını, bunun 
'ikinci fıkrası donradan ilave edildi, arz edeyim:. 

BAŞKAN — Evvela birinci fıkrasını açıklayınız. 

HÂKİM AUBAY MUSTAFA ŞAHİN (Millî Sa
vunma Komisyonu Üyesi) — Evet, örnekle arz ede
ceğim. 

Bir tarfik kazası oluyor, asker kişi çiğniyor, dava 
açacak. Gidip dava açıyor. Bu dava görülmekte iken 
malhlkeme, «Görevime girmiyor. IBu, Millî Savunma 
Bakanlığı aleyhine, Askerî Yüksek İdare 'Mahkemesin
de açılmalıydı» diyor ve reddediyor. Reddedildikten 
itibaren 30 gün içinde burada dava açma hakkı var. 

(BAŞKAN — Tekrar hakkı var. 
HÂKİM AUBAY MUSTAFA ŞAHİN (Millî Sa

vunma Komisyonu Üyesi) — Veyahut öyle olmuyör-
da, beğenmiyor o kararı, temyiz ediyor. Temyiz Mah
kemesi, kararı, onaylıyor, «Hayır, mahkeme doğru ka
rarı vermiştir» diyor. O ikarar kendisine teblliğ edildiği 
tarihten itibaren 30 gün içerisinde Askerî Yüksek İda
re Mahkemesinde dava açacak. Eskiden fıkra böyle 
büCıtyordu. 

Bir de şu var; Şahıs hemen ertesi günü dava açı
yor. Mahkeme, işini çabuklaştırıyor, üç gün sonra ka
rar veriyor. Daha bunun 60 günlük süresi vardı, 30 
gün içerisinde dava açması, diyelim iki 30 günü ka
çırdı, 60 gün içerisinde dava açma hakkı olduğu için, 
o 30 günle bağlı olmaksızın, 60 gününü kullanabilir 
artık. 

BAŞKAN — Yine anlaşılmadı bu ikinci fıkra. 
Şimdi, «mahkemeye gitti, üç gün içinde karar verdi» 
dediniz. 

HÂKİ'M AUBAY MUSTAFA ŞAHİN (Millî Sa
vunma Komisyonu Üyesi) — Şöyle arz edeyim Sa
yın Başkanım : 
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60 gün içeflîs'inde dava .açması lazımdı, Alslkerî 
Yüksek İdare MahkemesinJde... Açmadı. Adliye mah
kemesine gîtti, orada açtı; diyelim ki, hemen o günü 
açtı. Adliye mahkemesi de bir gün 'Sonra davayı red
detti, «IBenim görevime girmiyor» dedi. 

Şimdi, birinci fıkraya göre, 30 gün içerisinde bu
rada 'dava açması lazım, 

(BAŞKAN — Tamam. 
İHAİKİIM AUBAY I M U S T A F A ŞAHİN (Millî Sa

vunma Komisyonu Üyesi) — Halbuki olaydan İtiba
ren Askerî Yüksek tdare Mahkemesinde '60 gün için
de dava açima hakkı vardı. Diyoruz ki, mahkeme red
detmiş olsa bile, senin o 60 günün dlolmamışsa, 30 gün
le mukayyet değilsin, 60 gün içeririnde burada davayı 
açalbilirsin, 

BAŞKAN — Yani onu beğenmedi, İsen Askerî İda
re Mahkemesinde de bu 60 gün içinde açabilirsin. 

(HÂİKİ'M AUBAY MUSTAFA ŞAHİN (Millî Sa
vunma Komisyonu Üyesi) — 60 gün içerisinde aça
bilir. 

Bir de şu var; Bazen adliye mahkemelerinde açı
lan dava ildi sene, üç sene sürüyor; ondan sonra fark 
ediyorlar, «Görevime girmez» diyorlar. 'Bunu zaten 
30 gün içinde açmak zorunda. ıBu 60 gün, daha vatan
daş o hakkını yememiş; kullanamaimi'ş ise, açmış, mah
keme de hemen karar vermiş, fakat 30 günü 'kaçır
mış; «kaçsın» diyoruz. '60 gün dolmamışsa dava açı
labilir, 

'BAŞKAN — Evet, 
41 nci madde üzerinde söz atmak isteyen?.. Yok. 
(Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler.. 

Etmeyenler.. Kabul edilmlş'tjir. 
43 ncü maddeyi okutuyorum : 
Doğrudan Doğruya Taırh Yargı Davası Açılması : 

Madde 48. — İdarî eylemlerden halkları .ühlal edil-
mıiş olanların Askerî Yüksek İdare Mahkern'esinde dava 
aÇmladan önce, bu eylemlerin yazılı bildirimi üzerine 
veya başka suretle Öğrendikleri tarihten itibaren bir yıl 
ve her halde eylem' tarihinden itibaren beş yıl 'içinde 
yetkili makama başvurarak haklarını yerine getiril
mesini istemeleri lazımdır. Bu isteklerin küsmen veya 
'tamamen reddi halinde bu konudaki işlemin tebliği ta
rihinden ve alıtmi'ş ıgün içiıjıde cevap verilmediği tak
dirde bu sürenin bittiği tarihten itibaren altmış gün 
{çinide tam yargı davası açabilirler, 

Görevli olamayan adlî yargı mercilerine açılan tam 
yargı davasının goreviden reddi halinde sonradan Aske
rî Yüksek İdare Mahkemesine açılan davalarda, birin
ci fıkrada öngörülen idareye başvurma şartı aranmaz. 

BAŞKAN — Bu madde hakkında buyurun. 
HÂKİM ALBAY MUSTAFA ŞAHİN (Millî Sa

vunma Komisyonu Üyesi) — iBir iki örnekle arz ede
yim Sayın Başkanım. 

Bu, tazminat davasıdır, Trafik kazası oluyor, ebe
veyn veya 'dul ve yetimleri tazhünlat istiyorlar. Tazmi-
nait 'davacını doğrudan doğruya açamıyorlar, bu Danıiş-
tayda da var, aynı. Evvelâ, bu tazıminatı ikimden iste
yecekler? Millî Savunmadan. «IM'illî Savunma Bakan
lığına müracaat edin, bir sulh olun. Millî Savunma Ba
kanlığı ödemezse dava açın» diyoruz; madde bu. 
Millî Savunma 'inceler, ret cevabı verir; ret cevabı ver
dikten sonra dava. açılabilir. 

Millî Savunma Bakanlığına ne zaman müracaat 
edecek?. Olay tarihinden İtibaren bir sene içinde, veya 
muttali olmuşsa, d'iyel'im ki, Edirne'de vefalt etmiş, şu
besine bildirmişler,. aileye duyurulmuş, aile o tarihten 
'itibaren bir sene içellisinde Millî Savunma Bakanlığı
na müracaat edecek, «'Bana şu kadar tazminat verin» 
diyecek; vermezlerse, «hayır tazmlınalta gerek yoktur» 
derlerse, dava hakkı doğacak; bu. 

'BAŞKAN — Ama, eğer kendisine bildirilememiş 
ise, olay tarihinden itibaren de 5 yıl içlinde... 

HÂKİM AUBAY MUSTAFA ŞAHİN (Millî Sa
vunma Komisyonu Üyesi) — 5 yıl da, şu vaka oldu 
da, onun için arz ediyorum. Kıbrıs'ta, çocuğu ölmüş; 
ama nasıl ölmüş?. «Savaş içinde mi ölmüş, trafik ka
zalında mı?» belli değil. (Savaşta ölenler için tazminat 
verlitmiyor, tehlike herkese şamildir, burada tazminat 
olmaz; müşahhas bir hadisenin olması lâzım.) Sonra
dan babası öğrenmiş bunu, çocuğu trafik kaızalsında 
çarşıda görevli iken ölmüş; bir askerî araç çiğnemiş, sa
vaş içinde değil, savaiştıan donra. 

'Böyle, öğrenememe halinde de 5 sene azamî. Ola
yın vukubulduğu tarihten İtibaren 5 sene içinde öğ
renememiş ise, artık dava hakkı kalmıyor. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZİAFFBR OAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Bu haksız fiilden doğan tazminat davalarındaki za
man aşımı 5 yıldır zaten. 'Haksız fiilîn vukubulduğunu 
öğrendiğiniz tarihten itibaren 1 yıldır; ama herhalde 5 
yıl içinde dava açılabilir. Öğrenmemişseniz 5 yıl için
de, artık dava açamayacaksıniz demektir, zaman aşı
mına uğruyor. 

'BAŞKAN — Müruru zamana uğruyor. 
43 ncü madde 'üzerinde söz armak isteyen ... Yok. 
Maddeyi oylarınızla sunuyorum : Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir, 
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48 nci maddeyi okutuyorum : 
Duruşma : 
Madde 48. — Daireler ve Daireler Kurulunda in

celeme, evrak üzerinde yapılır. 
İpital davalarında ve miktarı (îküyüzbin lirayı aşan 

tam yargı davalarında taraflardan birinin isifceği üzeri
ne duruşma yapılır. 

Duruşma, dava dilekçesi ve cevap lâyihalarımda is
tenebilir. 

Daireler Ve Daireler Kurulu yukarıdaki 'kayıtlara 
bağlı olmaksızın duruşma yapılmasına kendiliğinden 
de karar verebilir. 

Davetiyeler duruşma gününden en az otuz gün ön
ce taraflara gönderilir. 

'BAŞKAN — Bu maddeyi niye değiştirdiniz?. 

MAKİM AUBAY MUSTAFA ŞAHİN (Millî Sa
vunma Komisyonu Üyesi) — Sayın Başkanım, tdarî 
Yargılama Usul Kanununa paralel olarak, 10 bin lira 
idi, miktarı 200 bin liraya çikarltltık. 

Bir de, blir suiistimal vardı; dava açılıyor, tip da
va, 500 dava birden açıyor avukalt. Bir tanesinde du
ruşma İşitiyor, diğerlerinde işitemiyor; davayı kazanıyor 
bilfarz. Hemen arkadan gidip bültün davalar için duL 

ruişma isteğinde bulunuyor; çünkü duruşmaya girmişse, 
ücrdti vekâlet biraz fazla. 

Hüsnüniyetli ise ve davasını duru'şmalı olarak izah 
etmek işitiyorsa, dava arzuhalinde iptesin dedik, bila-
hara bu hakkı kullanmasın. Davalı idare de aynı şe
yi yaptı; davayı çok çürük buluyor, bu sefer de o du
ruşma istiyor; Hazine avukatlarına ücreti vekâlet ve
riliyor. Avukatın hatasını zavallı davacı çekliyordu; 
hu da vicdan sızlatıcı bir husustu. Duruşma İsteniyor
sa, cevap layihasında veyahut da dava arzuhalinde is
temsin; bir de, mahkeme kendisi lüzum görürse, açık
lanması gereken bir husus varsa, bu sınırlarla bağlı 
olmaksızın duruşma yapabilsin, 30 gün önce de kendi
lerine bildireblilsin, ki hazırlıklı gelebilsin. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER ©AŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Bu şöyle tatbikat gördü efendim bizde : 

(îş rîski, iş güçlüğü konusunda subaylar dava açtı. 
Yüksek İdare Mahkemesi bir tanesine karar verdi ve 
haklı buldu bu kişiyi, Avukatın bidayette duruşma 
istememesi - ki duruşmada alacağı ücret başka, duru'ş-
masızda alacağı ücret başka - bir tanesini kazanınca 
kaç ikisinin avukatlığını almış?. 5 bin kişinin bu 
kere ikindi bir dilekçe ile 5 binin de duruşma iste
minde bulundu; bu defa idare bir kişi için, bir karar 
için 5 bin kişinin vekâlet ücrettim avukalta ödemek 

mecburiyetinde kaldı. Danıştayda da bu oldu. Bu pa
rayı ödedik biz. Hiç emeği yok efendim, sadece giri
yor çıkıyor, «Filan tarihte böyle bir karar vermiştiniz; 
aynı kararın bize de uygulanmasını isterim» diyor. 
Mecburen, duruışmıalı davadır diye, karşı taraf avuka
tına idare gereksiz bir ücret ödüyor. Onu önlüyor ki, 
Danışl'ay Yasasına da bu geldi, bu şeyin kaldırılması 
için. 

BAŞKAN — iyi ama, başlangıçta «Hepsi için de, 
5 bini için de duruşmalı işitiyorum» derse, kabul ede
cek... 

HÂKİM AUBAY MUSTAFA ŞAHİN (Millî Sa
vunma Komisyonu Üyesi) — O, vakit de kendisi, kar
şı tarafa, haksız çıkarsa, ücreti vekâlet ödeyecek. 

BAŞKAN — «Onun İpin, pek cesaret edemez« di
yorsunuz. 

HÂKİM AUBAY MUSTAFA ŞAHİN (Millî Sa
vunma Komisyonu Üyesi) — Evet. 

«BAŞKAN — Evvela bir tanesini alıyor, oddan son
ra istiyor diğerlerini. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER ©AŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Evet, samimiyetsizlik var. Baştan verir, davayı kaybe
der, o zaman bize borçlu kalır. 

BAŞKAN — Evet. 
48 nci madde üzerinde söz almak isteyen?... Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
36 nci maddeyi okutuyorum : 
ildarî Yargılama Usulü Kanunu ile Hukuk Usulü 

Muhakemeleri Kanununun Uygulanacağı Haller : 
Madde 56. — Bu Kanunda aksine hüküm bulun

mayan hallerde, İdarî Yargılama Usulü Kanunu ile 
Hukuk Usûlü Muhakemeleri Kanununun hâkimin da
vaya bakmaktan memnuniyetini gerektiren ehliyet, 
üçüncü şahısların davaya katılması, davanın ihbarı, 
bağlılığı, tarafların vekilleri, feragat ve kabul, teminat, 
mukabil dava, bilirkişi, keşif, delillerin tespiti, yargıla
ma giderleri, adlî yardım ve duruşmanın inzibatına iliş
kin hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN — 56 nci madde üzerinde açıklamanız 
olacak mı?.., 

HÂKİM AUBAY MUSTAFA ŞAHİN (Millî Sa
vunma Komisyonu Üyesi) — Arz edeyim Sayın Baş
kanım önce küçük bir noktaya temas etmek isliyo
rum. 

İkinci satırın sonunda «.... gerektiren haller, ehliyet, 
üçüncü şahısların davaya...» şeklinde olacak. «Gerek
tiren» kelimesinden sonra «halter» gelirse cümle daha 
düzenli oluyor. 
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HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Bu, İdarî Yargılatma Usulündeki aynı prensipleri bu
raya getiriyor; onlarda «haller» var; matbaa hatasıdır 
diye düşünüyoruz. 

HÂKİM ALBAY MUSTAFA ŞAHİN (Millî Sa
vunuma Komisyonu Üyesi) — Sayın Başkanım:, bu bir 
ihtiyat maddesi. İdarî Usule genel bir atıf yaptık, ola 
ki, bu kanunda bulunmayan, ileride değişir, uygum 
bir şey olabilir; usul hükümleri daima en iiyli, en ko
lay, en ucuz yargılama usulünü getirir; oradan yarar
lanabilelim diye düşündük. 

Bir de, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda 
bu müesseseler var; oradan yararlanılabilmesi için 
bunların hepsinin buraya konmasına gerek yolk. «Bi
lirkişi nasıl tayin edilir? Ehliyet nedir?. 18 yaşını bi-
ıtirmemiş 'kimse dava açamaz, ehliyetsizdir; mahcur 
olan kimse Ehliyetsizdir,» Bunlar, buralarda müessese 
olarak zaten düzenflenmiiştir, genel bir ,aftnftıtr. 

•BAŞKAN — 56 ncı madde üzerinde Söz almak 
isteyen?... Yok. 

Maddeyi Komisyonun ilavesiyle oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Kabul etoeiyenler... Kalbul ed'il-
rcişltir. 

'62 mel maddeyi okutuyorum : 
Yürütmenin Durdurulması : 
Madde 62. — Askerî Yüksek İdare Mahkemesıinde 

idarî dava açılması ve kanun yollarınla başvurulması 
itiraz olunan idarî işlemlerin veya yargı karlarlarının 
yürütülmesini durdurmaz. 

Şu kadar ki idarî işlemin uygulanmıası halinde te
lafisi güç veya imkânsız sararların dogması ve idarî iş
lemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlkte 
gerçekleşmesi durumunda, gerekçe göstererek yürüt
menin durdurulmasınla karar verilebilir. 

Savaş halinde yürütmenin durdurulması kararı ve
rilemez. 

Sıkıyönetim halinde, sıkıyönetim ilân edilen böl
gelerden alınan veya bu bölgelere naklen atlanmaları 
yapılan personele ilişjkin olarak açılan iptal davaların
da yürütmeyi durdurma karan verilemez. 

Olağanüstü haller sebebiyle alınan tedbirlerin uygu
lanmasında görevlendirilen katau personelinin nak
len atanmalarına ilişkin iptal davalarında yürütmeyi 
durdurma kararı verilemez. 

Yürütmeyi durdurma kararı verilen dosyalar önce
likle incelenir. 

Taraflarım isiteği üzerine doksan günün sonunda 
yürütmenin durdurulmasına yeniden karar verilmezse 
durdurma kararı kendiliğinden orfladan kalkar. Yürüt

menin durdurulmasına karar verilen dava dosyaları 
tekemmül etmelerinden itibaren otuz gün içinde ka
rara bağlanmazsa, yürütmenin durdurulması kararı 
kendiliğinden hükümsüz kalır. 

Yürütmenin durdurulması kararlan teminat kar
şılığında verilir. Ancak durumun gereklerine göre te
minat aranmayabilir. 

Yürütmenin durdurulması istenen davalarda 46 ncı 
maddede yazılı süreler kisai'tılabilir. 

Taraflar arasında teminata ilişkin konularda çı-
klan anlaşmazlıklar, yürütimenin durdurulmasına karar 
Veren daire veya kurulca çözümlenir. 

İdare ile adlî yardımdan faydalanan kimselerden 
teminat alınmlaz. 

BAŞKAN — 'Bu madde Danıştay Kanunundaki-
nin aynı. 

HÂKİM ALBAY MUSTAFA ŞAHİN (Milî Sa
vunma Komisyonu Üyesi) — Aynı Sayın Başkanım. 
Burada dün işaret 'buyurdunuz; «karar verme süresi 
60 gün olsun, 30 gündü zalten.» İşimiz daha sürati 
olsun diye, onu aynen muhafaza ettik. 

İBAŞKAN — Yalnız, «Şu kadar ki, idarî işlemin 
uygulanması halinde telafisi güç veya imkânsız za
rarların doğması ve idarî işlemin açıkça hukuka ay
kırı olması şartlarının 'birlikte gerçekleşmesi durumun
da, gerekçe göstererek yürütmenin durdurulmasına ka
rar verilebilir» deniliyor. Dün de 'bunu aynen 'benim
semiştik. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAlK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) —• 
Aynen. 

BAŞKAN — Eskiden «veya» imiş o, şimdi «ve» 
olmuş. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Bir de bizimkinde, 90 gün içinde esas hakkında karar 
vermemiş ise, ötomatikman kalkıyor, 

IBir de, karar tekemmül edip 30 gün içinde (ora
da 60 gün, bizde 30 gün) karar alıp girmemiş iseniz, 
bizde otomatik kalkıyor. Orada aklımda kaldığına 
göre, «tercihan» dendi, «'öncelikle» derseniz bitire
meyiz dediler, «tercihan» dendi; hizde «öncelikle», 
daha hızlı. 

HÂKİM ALBAY MUSTAFA ŞAHİN (Millî Sa
vunma Komisyonu Üyesi) — Sayın Başkanım, zaten 
hu madde ile öyle sanıyorum ki, arkadaşlarla da dü
şündük, bizde hemen hemen artık bundan sonra yü
rütmenin durdurulması kararı vermemiz mümkün de
ğil. Çünkü onlar da biir yıkım kararını verdiler, bizde 
öyle örnek yok. 
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'BAŞKAN — Öyle 'bir şey yok bizde. 
HÂKİM ALBAY MUSTAFA ŞAHİN (Millî Sa

vunma Komisyonu Üyesi) — Biz bir tek örnek bu
labildik; Bazen okuldan kovuluyor öğrenciler, devre 
kaybediyorlar. Olsa olsa dedik, 'bunlarda olabilir; 
devre kaybediyor. Hakikaten nakli ise, telafisi de müm
kün değil devre kaybının, çok ağıra mal oluyor, güç. 
Bir tek örnek bulabildik. Bundan sonra sanıyorum ki, 
yürütmenin durdurulması kararı silinmiştir, artık ol
mayacaktır. 

'BAŞKAN — 62 nci mafdde üzerinde söz almak 
isteyen var mı efendim?.. 

6 ncı fıkrada «Yürütmenin durdurulması karar
ları teminat karşılığında verilir. Ancak durumun ge
reklerine göre teminat aranmayabilir deniyor» ıdeni-
yor. 

Bunu açıklar mısınız; ne gibi durumlarda alınma
yabilir, haflgi durumlarda teminat karşılığı verilir? 

HÂKİM ALBAY MUSTAFA ŞAHİN (Millî Sa
vunma Komisyonu Üyesi) —Bizde uygulama bugüne 
kadar olmadı; oradan aynen aldık. Yürütmenin dur
durulması kararı acaba idareye ne gibi zarar tevlit 
eder? Bunu temin içindir. Evet, yürütmeyi durdurma 
kararı veriyoruz; ama orada, olabilir, bina yıkılıyor 
veya belediyenin bir işîi geri kalıyor, zarar ediyor; 
adam tutmuştur, vasıta 'kiralamıştır bu şeyi yıkmak 
için. Tehiri icra kararı verdiler. Dolayısıyla, onların 
kirasını ödemek zorunda kalıyor. Teminat, bu; zara
rını karşılama teminatı. Bizde yok Sayın Başkanım. 

'BAŞKAN — Bizde olmadığına göre, niye koyduk 
bunu? 

HÂKİM ALBAY MUSTAFA ŞAHİN (Millî Sa
vunma Komisyonu Üyesi) — Olabilir, 'diye koyduk; 
«fazla mal göz çıkarmaz» diye. 

'BAŞKAN — Bir şey mi var efendim?.. 
'HÂKİM ALBAY EDİP GÜLTEKİN (Millî Sa

vunma Komisyonu Üyesi) — Sayın Başkanım, işle
min nedeni; işlemin özelliği nedeniyle yürütmenin dur
durulması kararı çok istisnaî hallerde de verilse; fa
kat davacıdan bir teminat alınması gerekirse, böyle 
bir 'hüküm konulmazsa, teminat alınması mümkün ola
maz. Bu her halükârda teminat alınmasını öngörecek... 

BAŞKAN — Ama, işlemesi bizde mümkün değil. 
62 nci madde üzerinde söz almak isteyen?,. Yok

tur. 
Ma'ddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

63 ncü maddeyi okutuyorum : 
Askerî Yüksek İdare Marnkemesinin Kararlarının 

Sonuçları : 
Madde 163. — Daireler ve Daireler Kurulu ka

rarları kesin olup, kesin hükmün bütün hukuki so
nuçlarını hâsıl eder. Bu kararlar aleyhine, ancak bu 
kanunda yazılı kanun yollarına başvurabilir. 

Askerî Yüksek İdare Mahkemesinin esasa ve yü
rütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icapla
rına ıgöre idare, altmış gün içlinde işlem tesis etmeye 
veya eylemde bulunmaya mecburdur. 

Mahkeme ilamlarının icaplarına göre eylem ve iş
lem tesis etmeyen idare aleyhine Askerî Yüksek İda
re Mahkemesinde tam yargı davası açılabilir. 

Tam yargı davaları hakkındaki kararlar, genel hü
kümler dairesinde infaz ve icra olunur. 

'BAŞKAN — Bu madde ile eskisi arasındaki fark 
nedir? 

HÂKİM ALBAY MUSTAFA ŞAHİN (Millî Sa
vunma Komisyonu Üyesi) — Hiçbir fark yok Sayın 
Başkanım., 

BAŞKAN — Niye değiştirdiniz? 
HÂKİM ALBAY MUSTAFA ŞAHİN (Millî Sa

vunma Komisyonu Üyesi) — Yalnız «60 gün» keli
mesini, biz de, İdarî Yargılama Usulü Kanununa mu
vazi olarak aldık; «60 gün içerisinde yerine getirilir.» 
Bu tartışıldı. 60 gün Ölçüsü nedir? Niye 60; günde, 30 
günde getirmiyor; 60 günde getiriyor? 

BAŞKAN — Peki, birinci fıkrada; «Bu karar
lar aleyhine, ancak bu kanunda yazılı kanun yollarn 
na başvurulabilir» deniyor... 

HÂKİM ALBAY MUSTAFA ŞAHİN (Millî Sa
vunma Komisyonu Üyesi) — Tashihi karar yolu var
dır; bir de başka yol daha vardır; iadei muhakeme 
olabilir. 

BAŞKAN — Tekrar, bir daha itiraz edebiliyor... 
(HÂKİM ALBAY MUSTAFA ŞAHİN (Millî Sa

vunma Komisyonu Üyesi) — Bazen aldatılmıştır 
mahkeme. Delili çıkar, bulunabilir; idare, «Siz alda
tıldınız. Şu belgeler olsaydı böyle karar vermezdiniz» 
diye iadei muhakemeye gelebilir veyahut da tashihi 
karar olabilir; 15 gün içerisinde, «Yaptığınız işlem 
kanuna aykırıdır; şurada yanlış karar vermişsiniz» 
dîye gelebilir. Kanun yolları bunlar. 

BAŞKAN — 63 ncü madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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71 nci maddeyi okutuyorum : 
Yargılama Masrafları1 : 
Madde 711. — Askeri 'Yüksek İdare (Mahkeme

sinde açılan dava dolayısıyla ödenen harç ve posta 
ücretleri ile bilirkişi incelemeleri, delil tespiti ve ke
şif için yapılan harcamalar ve avukat marifetiyle ta
kip olunan davalarda tarifesine göre avukatlık ücreti 
haksız çıkan tarafa ve davanın kısmen kabulü ve kıs
men rdddi halinde bu masraflar orantılı olarak taraf
lara yükletilir. Davadan feragat eden veya davayı 
kabull eden taraf, yargılama masrafları ve avukatlık 
ücreti 'bakımından haksız çıkmış sayılır. 

BAŞKAN — Bu maddede neyi değiştirdik? 
HÂKİM ALBAY MUSTAFA ŞAHİN (Millî Sa

vunma Komisyonu Üyesi) — Burada isteğe bağlı idi. 
Taraflara, malhkeme masrafını verebilmemiz için, 
dilekçede istemiş olmaları lazım; bunlar unutuluyor
du. Nasılsa bizden böyle geçmiş idi; fakat Hukuk 
Yargılama Usulü Kanunu mahkeme masraflarını is
teksiz hükmettiriyor; çünkü kanun, haksız çıkan ta
rafa yüklüyor. Bizde istek vardı. İdarî Yargılama 
Usulü Kanunu da aynını aldı, biz de; isteği kaldır
dık. 

BAŞKAN — 71 nci madde üzerinde ,söz almak is
teyen var mı?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kaibul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

79 ncu maddeyi okutuyorum : 
Savcıların Görevleri : 
,Madde 79. — Savcılar, kendilerine havale olu

nan dosyaları Başsavcı adına incelerler ve onun ye
rine düşüncelerini, davalarda bir ay, yürütmenin 
durdurulması isteminde iki gün içinde gerekçeli ve 
yazılı olarak verirler. Bu süreler geçirilirse durumu 
sebepleriyle birlikte Başsavcıya 'bildirirler. Başkanın 
ve Başsavcının vereceği düğer görevleri yerine getirir; 
çalışma düzeninin korunması ve iş veriminin artırıl
ması için Başsavcının alacağı tedbirlere uyarlar. 

Savcılar, ilgili yerlerden Başkan aracılığı ile her 
türlü bilgileri isteyebilecekleri giibi işlem dosyalarını' 
da getirtebilirler. 

Daireler ile Dava Daireleri Kurulunca gerekli 
görüldüğü takdirde, savcılar önceden haiber verilmek 
suretiyle, düşüncelerini sözlü olarak da açıklarlar. 

IBAŞKAN — Bu maddede neyi değiştirdik? 
HÂKİM ALBAY MUSTAFA ŞAHİN (Millî 

ıSavunma Komisyonu Üyesi) — Savcılar daha evvel 
Ibağımsızdı, Ibaşkanunsözcüsüne bağlı değildi kanun-
ıSözeü'leri, mütalaalarında serbest idiler. Halbuki, bu 

j askerî otorite ile bağdaşmıyor. Başta bir amiri var
sa, belki ayrı görüşü olalbilir; ama 'ihtilafa düşme
meleri lazım. Başsavcı adına dosyaları incelerler ve 
o beğenmiyorsa, emreder, o şekilde düzeltilir, diye 

j onu getirdik. 
iBir de son fıkra olarak geldi; gerek görülürse 

savcılar gelsin, kurulda görüşlerin'i açıklasınlar, bel
ki püf noktaları vardır, çıkartılabilir. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Bu madde eskiden Danıştaydan alınmış. Danıştayda 
kanunsözcüleri, başkanunsözcüsüne bağlı olmaksızın 
görüşlerini müstakil verirler, bağımsız verirler, ora
dan alınmış bu hüküm. Fakat Askerî Yargıtayda 
savcı yardımcıları, savcının imzasıyla ancak mah
kemeye müracaat edebilirler. Aynı ilkeyi buraya da, 
benimseyerek getirmiş bulunuyoruz. 

!BAŞKAN — Yargıtaya paralel olarak. 
IHÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ

KA YNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
'Bunun dışında, eskiden, «başsavcı» deyimi vardı; 
onu «savcı» diye kullandık. 

'Bir yerde, müsaade buyurulursa, bu «bir ay» 
deyimi bizde geçerli değildir; «30 gün» olarak dü-
zeltilse... 

IBAŞKAN — Hep günle gittik şimdiye kadar 
zaten; «30 gün» dedik, «60 gün» dedik, 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Evet; çünkü ay bazen 2ı8, .bazen 30, bazen 31 çeker; 
iyanlışllık olabilir bu konuda. 

IBAŞKAN — Evet... «Onun yerine düşüncelerini 
davalarda 30 gün...» 

Onu o şekilde düzeltin. 
Eskiden de iki gün mü idi, yürütmenin durdu

rulması? 
HÂKİM ALBAY MUSTAFA ŞAHİN (Millî 

'Savunma Komisyonu Üyesi) — Aynı; iki gün idi, 
yürütmenin durdurulmasında. 

IBAŞKAN — Çok az değil mi iki gün? 
HÂKİM ALBAY MUSTAFA ŞAHİN (Mıillî Sa

vunma Komisyonu Üyesi) — Sayın Başkanım, o gün 
liızalh edilmedi burada. 

Yürütmenin durdurulması için, dava açıldığı 
zaman her şeyin tamam olması lazım. İdareden ba
zen istiyorlar; «İdarenin . vereceği cevapla, yazı ge
linceye kadar» deniyor, Bu, dilekçenin noksan veri
lişinden... Bütün belgeler bağlanmışsa, hakikaten 

I haiklı ise, telafisi imkânsız da bir durum varsa, yü-
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Tütmenin durdurulması kararı bir ihtiyatî tedbir ola
rak veriliyor. 

IBAŞKAN — Çok az geldi bana iki gün de; üç 
gün hiç olmazsa olmalıydı. Cuma gününe rastla-
mışsa ne olacak, 

HÂKİM AUBAY MUSTAFA ŞAHİN (Millî Sa
vunma Komisyonu Üyesi) — lErtesi gün başlar, 
özel hükmümüz vardır; son gün tatile rastlarsa, özel 
ihüküm var. 

IBAŞKAN — Cuma olmuşsa, pazartesiye... 
HÂKİM ALBAY MUSTAFA ŞAHİN (Millî Sa

vunma Komisyonu Üyesi) — Ertesi günün akşamına 
kadar devam eder. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Bu, yargılama usulünün genel ilkesidir; tatil gü
nüne rastlamışsa, tatilin bittiği günü takip eden gün
de devam eder süre. 

IBAŞKAN — 79 ncu madde üzerinde söz almak 
isteyen?..ı 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
IKAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
iSayın Başkanım, bu galiba, «En çok 30 gün» olacak, 
mücerret 30 gün değil, «en çok 30 gün» olacak. 
Eski metinde de zaten, «en geç 30 gün» tabiri kul-
lanılmış. 

IBAŞKAN — «En geç 30 gün». 
IBu değişikliği de ilave ediniz. 
79 ncu madde üzerinde başka söz almak isteyen 

var mı?.. Yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum': Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
ı80 inci maddeyi okuyunuz. 
Çeşitli Hükümler : 
Madde 80. — Askeri Yüksek İdare Mahkemesi

nin hâkim sınıfından olmayan üyeleri, yükselme, 
yaş haddi, emeklilik ve diğer özlük hakları yönünden 
kendi sınıfındaki emsallerine uygulanan hükümlere; 
hâkim sınıfından olan 'Başkan, Başsavcı, daire baş
kan ve üyeleri aylık, ödenek ve ek göstergeleri, 
meslekte ilerlemeleri, yaş hadleriyle emeklilik ve 
diğer özlük hakları yönünden Askerî Yargıtay baş
kan ve üyelerine uygulanan hükümlere tabidir. 

Askerî hâkim sınıfından olmayan üyeler, bu gö
revleri süresince hem rütbe oldukları hâldim üyeler 
gibi yargı ödeneği alırlar. 17 t 1 - 1963 gün ve 144 
sayılı, 18 . 4 . 1963 gün ve 223 sayılı kanunların 
hükümleri saklıdır. 

(BAŞKAN — Bu maddeyi açMar mısınız? 
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HÂKİM ALBAY MUSTAFA ŞAHİN (Millî Sa
vunma Komisyonu Üyesi) — 'Birisi uçucularla ilgili, 
birisi denizalitıcıiafla ilgili efendim. 

IBAŞKAN — Onlar yine o şeyleri almaya devam 
edecekler mi?.* 

HÂKİM ALBAY MUSTAFA ŞAHİN (Millî Sa
vunma Komisyonu Üyesi) — Şayet onlardan gelen 
'olursa, bu hakları saklı tutulsun diye. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Şimdi konu şöyle efendim: Maaş, gösterge ve diğer 
özlük haklarını kendi sınıfındaki subaylar gibi sade
ce 've -sadece yargı ödeneğini, hem rütbe bulundukları 
hâkim subaylar gibi alacaklar, denizden ve havadan 
pilot veya denizaltı kurmay su/bay buraya geldiğin
de..» 

IBAŞKAN — Veya karadan da var pilot... 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK '(Millî Savunıma Komisyonu Başkanı) — 
Veya karadan da olabilir tabiî. 

Pilot kurmay subay geldiğinde, hu halklarını da 
'beraberinde getirecek. Aksi halde maaş düşüşü olu
yor ve gelmezler de. 

Eski metinde de bu böyleydi, aynen benimsedik. 
Bir sıkıntısı olur; eğer biz ileride 144 ve 223 sayılı 
yasaları olduğu gibi değiştirirsek, bir başka numara 
alacak o zaman; o zaman bunları değiştiririz, o 
yasada düşünürüz buraya bir gönderme yapmayı. 
Bugünkü uygulama hu tarzdadır. 

BAŞKAN — Şimdiki yürürlükte olan bu. 
i80 nci madde üzerinde söz almak isteyen?... 
Buyurun. 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — As
kerî hâkimlerle ilgili olarak, yani hâkim sınıfından 
olanlar, bu özlük hakları hususunu çok aşmışlar. Di
ğer sınıf sübaylarınkinde böyle bir şey yok. Mesela, 
«Başkan, başsavcı, daire başkan ve üyeleri aylık, 
ödenek, ek göstergeleri, meslekte ilerlemeleri, yaş 
hadleriyle emeklilik ve diğer özlük hakları» diyor. 

Simidi, «diğer özlük hakları» nedir efendim? Ya
ni, maaşının dışında başka nedir? Aylık var, öde
nek var, efe gösterge var; öbürlerinde yok ama. 

IBAŞKAN — Mesela yakacak zammı. 
ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — 

Ama bizim diğer sınıf emsal, öbürlerinde yok, ar
kadaşlarda yok, diğer subaylarda yok. Öbür subay
lar şöyle. «Emekli ve diğer özlük hakları yönünden...» 
Maaşı dahi yok yani. Yani bunun düzenlenmesinde 
bir şey var. 
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(BALKAN — Hayır, var... 
OROBNERAL TAHSlN ŞAHİNKAYA — Ba

kın efendim; «..yükselime, yaş haddi, emekli ve diğer 
özlük hakları yönünden...» Şimdi birinci satırda, yani 
ter tiplemede bir ayrı yazma şekli var efendim; sı
nıf 'Subayları ile, hâlkim sınıf arasında yazmada bir 
değişiklik var. 

BAŞKAN — Şimdi, hıâkimller yan ödeme almıyor, 
üş güçlüğü, iş riski aılmıyorlar; doğrudan doğruya 
maaşlarının % 50 nispetinde tazminat alıyorlar. 
Halbuki, diğer subayların iş riski, iş güçlüğü, temi
nindeki güçlük gibi yan ödemeleri var. O bakımdan 
onları, tabiî, sayamıyor, 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHÎNKAYA — Ay
lık, ödenek...̂  

(BAŞKAN — İşte, onlar ödenek ölüyor. 
ORGENERAL TAHSÎN ŞAHtNKAYA — Ay

lık da var efendim. 

BAŞKAN — Aylık malum zaten. 
ORGENERAL TAHSlN ŞAHtNKAYA — Öbür 

sınıf subaylarının da aynı, onlarınkinden bahsetmi
yor. 

BAŞKAN — Aynını alacak 'bir kere; yani geldi
ği bir sınıfta ne alıyorsa, mesela yarbaysa, yarbay 
ımaaşının her şeyini alacak; ayrıca hâkimlik tazmi
natı var; % 50 idi o galiba, onu da alacak. Peki, hâ
kimler o yan ödemeyi almıyor... 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Bunlar da alamayacaklar. 

HÂKİM ALBAY MUSTAFA ŞAHİN (Millî Sa
vunma Komisyonu Üyesi) — Biz alamıyoruz Sa
yın Başkanım, burada çalışan arkadaşlarımız da al
mıyor. Çünkü, kanundaki hâkim ödeneğini alıyo
ruz. 

BAŞKAN — Tabiî; 'hem onu alır, bir de öteki 
olursa çdk fazla olur o. 

HÂKİM ALBAY MUSTAFA ŞAHİN (Millî Sa
vunma Komisyonu Üyesi) — «Almaz» dendi; evet, 
2379 sayılı Kanun çıktı şubatta. Orada, «Bunlar, 
% 20 artışları daha az alıyorlarsa aradaki fark ka
patılır» dendi. 

Biz simidi, o suretle, emsalimiz albaylar kadar 
para alabiliyoruz. 

BAŞKAN — E, peki böyle yazarsak o zaman 
diğer şeyleri de alır bunlar. Şimdi bakın, dedik ki, 
«Hâkim sınıfından olmayan üyelerin yükselme, yaş 
haddi, emeklilik ve diğer özlük hakları yönünden...» 

«Diğer özlük hakları» dediğim/iz, maaşı, yani yan 
ödemesi.... 

HÂKİM ALBAY MUSTAFA ŞAHİN (Millî Sa
vunma Komisyonu Üyesi) — Ama, özel kanun, bu
rada altında koymuşuz, «hâkim ödeneği alırlar» de
lmişiz. 2379 sayılı Kanun, «Ihâkiim ödeneği, ihekim 

ı tazminatı alanlar bu kanundan yararlanamaz» de
mektedir. 

BAŞKAN — Hayır, güzel de, özlük hakları yö
nünden kendi sınıfındaki' emsallere uygulanan hü
kümlere talbi bir kere. Aynını alacak. Maaşı, özlük 
hakları, vesaifesi 'bakımından kendi maaşını alacak, 
yan ödemeleri de dahil; bir de altında, 'hâkim öde
neğini de alacak. O zaman bir yarbay, hâkimden 
çok dalha fazla alacak, (ben öyle anladım1. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Eski metinde 'böyleydi efendim, buradan aynen alın
dı bu kısım, 

BAŞKAN — 'Böyle miydi eskiden de? Eskisini 
okuyun. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNA'K (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
2379 sayılı Kanun var efendim; diyor ki ek 17 nci 
maddesinde: «17 Ocak 1963 günlü ve 144 sayılı Uçuş 
Hizmetleri Tazminat Kanunu, 18 Nisan 1963 gün
lü ve 223 sayılı Denizaltı, Dalgıç, Kurbağaadam 
Tazminat Kanunu, 2556 sayılı Hâkimler Kanunu, 
20 Mart 1975 günlü 1'871 sayılı Kanunla ilave edi
len ek 1 noi madde ve 521 sayılı Danıştay'Kanunu
nun 22 Mayıs 1975 günlü ve 1903 sayılı Kanunla ek-
l'enen ek geçici 2 nci madde ve ıbu kanunların ek 
ve değişikliklerinden yararlanmak suretiyle tazmi
nat ve ödemek alanlar...ı»' 

Binaenaleyh, 521 sayılı Kanun gereğince, hâkirn 
olmayan subaylar tazminat alıyorlar, ödenek alıyor
lar, bundan yararlanıyorlar; iş güçlüğünü, iş riskini 
almıyorlar.. 

BAŞKAN — Onda o kadar teferruatlı yazılmış 
da, bunda yazılmamış... 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Hayır, bu bir başka yazı.. 

BAŞKAN — Hayır, eskiden bu madde nasıldı, 
onu istiyorum, onu okuyun. 

HÂKİM ALBAY EDİP GÜLTEKİN (Millî Sa
vunma Komisyonu Üyesi) — Maddeyi okuyorum 

I efendim. 
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«Madde 80. — Askerî Yüksek İdare Mahkeme
sinin hâkim sınıfından olmayan Başkanı ve üyeleri, 
yükselme, sicil işlemleri, yaş haddi, emeklilik ve di
ğer haklar yönünden kendi sınıfındaki emsallerine 
uygulanan hükümlere, hâkim sınıfından olan başkan 
ve üyelerinin aylık ve ek göstergeleri, meslekte iler
lemeleri, sicil işlemi ve yaş hadleriyle emeklilikleri 
ve diğer özlük hakları, Askerî Yargıtay Başkan ve 
üyelerimin ta'bi olduğu hükümlere tabidirler.:» 

BAŞKAN — Aynıdır, burada, aynı koymuş; yal
nız sicilleri1 kaldırmışsınız.* 

HÂKİM ALBAY EDİP GÜLTEKİN (Millî Sa
vunma Komisyonu Üyesi) — Aynı hükümler buraya 
alındı. Şimdi ıbu hüküm, askerî hâkim sınıfından 
olan üyelerle ilişkili olan sicil işlemine ilişkin. 

Daha önce, maddenin başlangıcında subay üye
lerin statüsünü düzenleyen «Uygulanan hükümlere» 
ibaresine kadar olan kısımları, iki ayrı davada Ana
yasa Mahkemesince iptal edildi.» îlk defa, subayla
rın özlük haklarının hu kanunda kendi, emsalleri gi-
Ibi düzenlenmesi, 'bu kişilerin hâkimlik sıfatı olma
sı nedeniyle, kendi sınıflarına göre değil, hâkim sı
nıfı gübi düzenlenımesi gerekir» diye iptal etmişti 
Anayasa Mahkemesi; 

Biz burada, Anayasa Mahkemesince iptal edil
meden önceki kısmı aynen tekrarladık ve 'bugüne 
kadarki uygulamada da herhangi bir aksama ol
madı. 

Askeri hâkimler kanununda yargı ödeneğini alan 
askerî hâkimlerin, iş güçlüğü, iş riski ödeneklerin!! ala
mayacağı hakkında açık hüküm var. 

Yine, Askerî Yüksek İdare Mahkemesinin subay 
sınıfından olan üyeleri, 'bizim, «yargı ödeneği» dedi
ğimiz hususu, Danıştay Kanununa 19Üİ3 sayılı kanunla 
getirilen ek maddeyle alıyorlardı ve o kanunun met
ninde de «Ibu tazminatı alanlara 926 veya 657 sayılı 
Kanunun öngördüğü yan ödemeler ödenmez» diye açık 
hüküm var. 

»Bu nedenle 'bugüne kadar da yan ödeme olarak, iş 
güçlüğü iş riski alınması söz konusu değil. 

BAŞKAN — Ben oikudum bir fark var mı diye, 
aynı. 

'HÂKİM ALBAY EDİP GÜLTEKİN (Millî Sa
vunma Komisyonu Üyesi) — Fark yok Sayın Başka
nım; ama özellikle 'belirtilmek istenirse, onların da 
'başına «aylılkları, ek 'göstergeleri» ibaresi konulabilir. 
Hiçbir sakıncası yolk. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Efendim, son kanun 

olduğuna göre, hepsinden Sonra çıktığına göre bu 
maddenin hükmünde sarahat olmasında fayda var. 

O zaman efendim, o kanunla bütün hakları alacak, 
zait, «l% 50 de hâkim ödeneği alır» diye ekleyelim. 

Binaenaleyh, son kanun 'bu olduğuna göre, daha 
evvel çıkmış kanunlara atıf mı yapılır, ondaki mad
deler buraya mı gelir, nasıl yapılırsa hunu mükemmel 
hale getirmek lazım. 'Binaenaleyh, idarî mahkemelere 
güden herkes bu 'kanuna baksın, hakkını, hukukunu 
'buradan alsın. Yoksa, «bu nereden geldi, bu nereden 
çıktı?» şeklindeki 'bir istifham, bir karışıklık yaratır. 

Kaldı ki, o eski İdare Mahkeme Yasasına göre 
ve Anayasadaki tabiriyle, oraya gönderdiğimiz sınıf 
subayları 'hâkim addedildi; ama şimdi hâkim adde
dilmiyor. Efendim, bunların müddeti oradaki hizmet 
süresi belli; gerektiğinde onu ibir sene tutacağız ora
da, sonra 'kıtaya göndereceğiz. 

IBu itibarla, bu özlük hakları hakımından 'buraya 
sarahat getirilmesinde zannediyorum ki, yarar ola
caktır. 

'BAŞKAN — 1 % 2Ö'yi alıyor mu? 
HÂKİM ALBAY MUSTAFA ŞAHİN (Millî Sa

vunma Komisyonu Üyesi) — Almıyoruz efendim. 
'BAŞKAN — Almıyorlar; ama aradaki fark aley

hine ise, o zaman o aradaki fark veriliyor. 
HÂKİM ALBAY MUSTAFA ŞAHİN (Millî Sa

vunma Komisyonu Üyesi) — O aradaki farkı onlar 
da bizim gilbi öyle alıyorlar Sayın Başkanım; 2 00101 
lira civarında. Aradaki fank öylece telafi ediliyor. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Efendim, biz aslında hiçbir şey getirmedik, eski metni 
tekrarladık. 

Şim'di müsaade 'buyururlarsa şöyle arz edeceğim 
ben : 1903'le gelen, geçici madde 2. — «Kendi kanun
larında değişiklik yapılıncaya kadar Askerî Yüksek 
İdare Mahkemesinin asker üyelerine brüt maaşları tu
tarının ı% 50'si nispetinde yargı ödeneği verilir. Bu 
maddeden yararlananlar 926 sayılı Türk Silahlı Kuv
vetleri Personel Kanunu ile bunun ek ve tadilleri ve 
diğer kanunlarla verilen yan Ödemeleri alamazlar» 
diyor. 

ıBurada sarahat var. 

'BAŞKAN — Hangi kanun o? 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Bu Danıştay Kanunu. 

(BAŞKAN — Biz Askerî Yüksek İdare Mahkeme
sini görüşüyoruz. 
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HÂKİM ALBAY MUSTAFA ŞAHİN (Millî Sa
vunma Komisyonu Üyesi) — Şundan ileri geldi Sayın 
Başkanım, arz edeyim : Hâkimlerin ödeneği ı% 50'ye 
çıkarıldı. ıBizi ıhâkim gibi kabul ettiler, bu arkadaşla-
rırnız açıkta kaldı. 

T871 sayılı Kanunla sivil blkimlerinki artınca, 
biz de otomatikman aldık onu; bu arkadaşlarımız 
açıkta kaldı, 'hâkim olmadıkları için. Onlar için de 
bu kanun yapıldı. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (MiUî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Şimdi şöyle oldu efendim; 357 sayılı Kanunun 18 ndi 
maddesi 'bizde 'bir gönderme yapıyor. 926 sayılı Ka
nunun Ek 9 ncu maddesi de, e'k göstergelerimizi hâ
kimler gibi düzenliyor. Her iki madde nedeniyle biz, 
sivil hâkimlerin almakta olduklarını aldık; ama As
kerî Yüksek İdare Mahkemesinde 'bulunan asker üye
ler için ibir yasal düzenleme olmadığından, Danıştay 
Kanunu burada görüşülürken, 'buraya bir geçici madde 
getirildi; getirirken de şu ibare kullanıldı; «(Kendi 
kanunlarında gerekli değişiklik yapılıncaya kadar.» 

Bu defa, şimdi kendi kanununda değişiklik getirdik. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güvenlik 

Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Başkanım, bu 
maddeyi müsaade ederseniz Komisyona iade edelim. 

'BAŞKAN — Başka türlü yazalım. Biraz anlaması 
zor 'bunu. Madem aynını alıyor, onu, onu niye ayır- i 
dı!k; hepsi aynı alıyorsa, özlük hakları bakımından 
aynıysa?.. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Mül'lî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Hayır. Müsaade eder misiniz efendim; hâkimlerin ek 
göstergeleri farklı, fazla. 

Subaylarda ek gösterge ldö'den 'başlar, 600'e ka
dar gelir; bizde 150\Ien başlar 600'e kadar gelir. Biz
de hâkim yarbaylar 500 ek gösterge alır, subaylarda 
sınıf yarbayları 4CK) ek gösterge alır. Bizde hâkim al
baylar, albay olduğu zaman 600ı alır, subaylarda kı
demli olduğu zaman 600 alır. 

BAŞKAN — O bakımdan da, «aynen» diyemeyiz. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK {Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Mecbur olduk. «Aynı» dersek, bize gelen hâkim sı
nıfı subaylar, ek gösterge yönünden bize gelirler. 

BAŞKAN — Fuat Faşa sen 'bir şey söyleyecek
tin? 

TÜMGENERAL FUAT AVCI <Miilî Savunma 
Bakanlığı Tem'silcisi)' — Sayın Başkanım, aynı ko
nuyu arz edecektim; Sayın Komutanım haklılar. 

Danıştay Kanununda bunlar açıkta kaldığı için, bun
ların durumu ek maddeyle tanzim edildi. Orada, 
dikkat buyurulursa, «esas kanunlarında değişiklik 
yapılıncaya kadar» diye bir tabir var. 

'BAŞKAN — O halide bunu yapalım. 
TÜMGENERAL FUAT AVCI (MiUî Savunma 

Bakanlığı Temsilcisi) — Şimdi yapıyoruz, evet. 
Müsaade ederseniz, konuyu yeniden tartışalım. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — Efendim, müsaade 
ederseniz, bu madde üzerinde gerekli oil'an son deği
şiklikleri ve düzenlemeleri yapmak üzere 80 nci mad
deyi Komisyona iade edelim ve oradan daha iyi bir 
şekilde tekrar buraya gelsin efendim. 

'BAŞKAN — Evet, daha açık yazsınlar; biraz 
muğlak bu; yani karışıklıklar doğurabilir. 80 nci 
maddeyi yeniden bu bakımdan düzenlemek lazım. 

Onun için 80 nci maddenin ben bu yönüyle Ko
misyona iadesini oylarınıza sunuyorum : Kabul 
ederi! elr... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

«Kemdi kanunları çıkıncaya kadar» dediğine gö
re, burayı tam açıklıkla yazalım. 

Şimdi 86 nci maddeyi okutuyorum •:» 
Sürelerin Bitmesi' :' 

MADDE 86. — Da'va ve karar düzeltilmesi iste
mine ilişkin sürelerle 46 nci maddede yazılı sürele
rin bitmesi çalışmaya ara verme zamanına rastlarsa 
bu süreler, ayrıca bir karar vermeye lüzum kalmak
sızın, ara vermenin sona erdiği 6 Eylülden itibaren 
yedi gün uzatılmış sayılır. Tatil günleri süre hesabına 
katılır. Şu kadar ki sürenin son günü tatil gününe 
rastlarsa süre tatil gününü izleyen çalışma gününün 
bitimine kadar uzar. 

BAŞKAN — 86 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yok-

Maddeyi oylarınıza sunuyoruta;. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

Efendim, 80 nci maddeyi Komisyona iade etti
ğimiz için buraya kadar görüştüğümüz, kabul etti
ğimiz; 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 
23, 24, 35, 37, 40, 41, 43, 48, 56, 62, 63, 71 ve 
79 ncu maddelerin dahil olduğu çerçeve maddeyi 
oylayarnıyoruz, geldikten sonra oylayacağız. 

Şimdi 2 nci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 2. — 4.7,1972 tarih ve 1602 sayılı Ka

nunun 45 nci maddesinin (C) bendi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir. 

C) 42 nci maddede öngörülen şart yerine geti
rilmeden açılan tam yargı davaları ile (b) bendinde 
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yazılı hallerde dilekçenin görevli mercie tevdiine ka
rar verilir., 

BAŞKAN — Bu maddeyi izah eder misiniz? 
HÂKİM ALBAY MUSTAFA ŞAHİN (Millî Sa

vunma Komisyonu Üyesi) — Arz edeyim Sayın 
Başkanım. Bir 42 nci maddemiz var; tazminat da
vası açılmadan evvel 'idareye müracaatla sulh teşeb
büsünde bulunulması lazım. Bunu yapmadan doğ
rudan doğruya dava açanlar oluyor; o vakit bu da
vaları reddediyorduk; reddedince, süre de geçiyor
du, hak zail oluyordu, 

Şimdi dedik ki, böyle bir dava açılırsa, davayı 
yine 'görmeyelim, sanki Millî Savunmaya müracaat 
edilmiş gibi - bize geliyor ya - oraya gönderelim bu 
dilekçeyi; 'bir bu. 

Bir de, merci tecavüzleri oluyor. Mesela, Asker
lik Kanunumuzda hüküm var : Mahallinde alınan 
askerlik kararlarına evvela Millî Savunma Bakan
lığı nezdinde itiraz edilir. Bu itiraz yapılmadan da
va açılmaz, çünkü kesinleşmez. Böyle bir itiraz ya
pılmamışsa bunlar da yine doğrudan doğruya merci 
'tecavüzü diye Millî Savunma Bakanlığına iade edi
liyor. 

Buraya sadece 42 nci madde ekîendi.ı 

BAŞKAN — Bvet, 
2 nci madde üzerinde söz almak isteyen var mı 

efendim?.. Yoktur, 
2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kafbul eden-

fer... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3 ncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — 4.7,1972 tarih ve 1602 sayılı Ka

nunun 34 ve 42 nci maddelerinde gösterilen doksan 
günlük süreler altmış gün, 46 nci maddesindeki alt
mış günlük süre de otuz gün olarak değiştirilmiştir. 

BAŞKAN — 3 ncü madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yoktur., 

3 ncü maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

4 ncü maddeyi okutuyorum : 

MADDE 4. — 4.7.1972 tarih ve 1602 sayılı Ka
nunun çeşitli maddelerinde geçen «ikinci 'başkan» ve 
«ıBaşkanunsözcüsü başyardımcısı» unvanları kaldı
rılmış; «Başflcanunsözcüısü» unvanı «Başsavcı», «Ka-
nunısözcüsü» unvanı da «Savcı» olarak değiştirilmiş
tir, 

ikinci başkana ait olan görevler Başkan tarafın
dan yerine getirilir. 

BAŞKAN — 4 ncü madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yoktur, 

4 ncü maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler,.. Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

5 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 5. — 4.7,1972 tarih ve 1602 sayılı Ka

nunun 29 ncu maddesinin (a) bendi ile 45 nci mad
desinin beşinci fıkrası ve 74 ncü maddesi yürürlükten 
kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Bu 29 ncu maddenin (a) bendi, 
45 nci maddenin beşinci fıkrası ve 74 ncü madde
nin konuları ne idi? 

HÂKİM ALBAY MUSTAFA ŞAHİN (Millî Sa
vunma Komisyonu Üyesi) — 74 ncü madde tama
men İkinci Başkanın görevlerini düzenliyordu; onu 
kaldırdık. 

29 ncu maddenin (a) bendini de, yanılmıyorsam, 
baştaki maddelerden 8 nci maddeye verdik. 

BAŞKAN — 29 ncu maddenin (a) bendi, «Aske
rî Yüksek İdare Malhkemesinin askerî hâkim sını
fından olan üye adaylarını seçmek» şeklinde. 

HÂKİM ALBAY MUSTAFA ŞAHİN (Millî Sa
vunma Komisyonu Üyesi) — Üyelerin seçimi bu 
maddeye girdiği için, bunu oradan çıkardık. 

BAŞKAN — 45 noi maddenin beşinci fıkrası?.. 
HÂKİM ALBAY MUSTAFA ŞAHİN (Millî Sa

vunma Komisyonu Üyesi) — Sayın Başkanım, 45 nci 
maddenin birinci fıkraisı var, arkasından (a), (b), (c) 
bentleri var, ondan sonra ikinci, üçüncü, dördüncü 
fıkralar var, beşinci fıkra kalkıyor efendim. 

BAŞKAN — <«(b) bendi gereğince reddedilmesi 
üzerine, yeniden verilen dilekçelerde aynı yanlışlık
lar yapıldığı takdirde dava reddedilir» diyor. 

Niye kaldırdık bu hükmü? 
HÂKİM ALBAY MUSTAFA ŞAHİN (Millî Sa

vunma Komisyonu Üyesi) — Sayın Başkanım, bu, 
çok haksızlıklara sebebiyet veriyordu : Vatandaş di
lekçe veriyor, diyelim ki soyadını unutmuş veya has
mı unutmuş, «Millî Savunma» diyecekken, «Millî 
Eğitimi» demiş veya hiç yazmamış. Biz bu dilekçe
leri reddediyoruz. Bu hükme göre, reddedilen dilekçe 
üzerine yeniden verilen dilekçede de aynı hatalar 
yapılırsa, bu sefer dalva reddediliyordu. Yine geli
yor, 'bakıyoruz ki, Millî Savunmayı unutmuş, ama 
dildkçenin muhtevasından, Millî Savunmayı dava et
tiği anlaşılıyor. Danıştayda da bu hüküm vardı, on
lar da çıkardı, haksızlığa neden oluyor diye, yanlış
lık yaparsa bir daha dilekçeyi reddederiz, düzeltsin 
diye, hakkı yememek için, 

BAŞKAN — Bizde olur mu böyle şey? 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Oluyor 

efendim, 
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BAŞKAN — Alma köylü vatandaşların açtıkları 
davalarda olur. 

HÂKİM ALBAY MUSTAFA ŞAHİN (Millî Sa
vunma Komisyonu Üyesi) — Köylüler açıyor efen
dim; dalha çok onlarda oluyor. 

BAŞKAN — Yalnız, «beşinci fıkra» deyince, yan
lış anlamazlar mı? 45 nci maddenin 'birinci fıkrası 
«Daireler veya Daireler Kuruluna gelen dilekçelerde 
44 ncü maddede yazılı noktalardan kanunsuzluk gö
rülürse» sekinde. 

(a), (b), (c), birinci fıkranın içine mi giriyor. 
HÂKİM ALBAY MUSTAFA ŞAHİN (Millî Sa

vunma Komisyonu Üyesi) — Oraya giriyor. 

BAŞKAN — Ondan sonra, «Dilekçelerin görevli 
mercie tevdii halinde., J» diye ikinci fıkra; ondan son
ra üç, dört ve 'beşinci fıkralar geliyor.' 

ORHAN DÜLGERLER (Kanunlar Müdürü) — 
İzin verirseniz efendim, açıklık getirmesi için «45 nci 
maddenin şu şekildeki beşinci fıkrası;» desek. Yani, 
fıkrayı oraya aynen alalım izin verirseniz. 

BAŞKAN — Bir yanlışlık olmaması için. 
ORHAN DÜLGERLER (Kanunlar Müdürü) — 

Prensip olarak kabul edilirse, o fıkrayı buraya alırız. 
BAŞKAN — İki satırlık 'bir şey çünkü. Onu ora

ya koyun. O şekilde yazın ve öyle okuyun. 
Buyurun. 
.«•Madde 5. — 4.7.1972 tarih ve H6Û2 sayılı Ka

nunun 29 ncu maddesinin (a) bendiyle, 45 nci mad
desinin «ı(b) bendi gereğince reddedilmesi üzerine, ye
niden verilen dilekçelerde aynı yanlışlıklar yapıldığı 
takdirde dava reddedilir şeklindeki (beşinci fıkrası ve 
74 ncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.» 

BAŞKAN — Şimdi daha açık oldu. 
5 nci madde üzerinde başka söz almak isteyen 

var mı efendim?.. Yoktur., 
5 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kaibul eden-

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir., 
6 ncı maddeyi okuyunuz. 

MADDE 6. — 357 sayılı Askerî Hâkimler Ka
nununa 27 Mart 1979 gün ve 2219 sayılı Kanunla ek
lenen ek madde 5'in dördüncü fıkrasına aşağıdaki 
(E) ve (F) bentleri eklenmiştir. 

E) Yarbayların rütbe terfii esals ve şartları :, 
1. '926 «ayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel 

Kanununda belirtilen rütbe bekleme süresini tamam
lamış olmak, 

2. Hâkimlik veya askerlik vakar ve onuruna 
dokunan şalhsî haysiyet ve itibarını kıran veya görev 
gereklerine uymayan davranışlardan dolayı 1600 sa

yılı Askerî Yargıtay Kanununun 34 ncü maddesin
de yazılı cezalardan birini almamış olmak, 

3, 11600 ısayılı Askerî Yargıtay Kanununun 37 nci 
maddesinde belirtilen görevle ilgili suçlardan veya 
taksirli suçlar hariç olmak üzere 38 nci maddesinde 
yer alan şalhsî suçlardan, mahkûm edilmemiş olmak, 

Yukarıda belirtilen şartları taşıyanlar 926 'sayılı 
Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu hükümleri
ne göre bir üst rütbeye terfi ettirilirler. 

F) Yarbayların kademe ilerlemesi : 
Yarbaylar, sicil notu hariç olmak üzere 926 sayılı 

Türk Silalhlı Kuvvetleri Personel Kanununun hüküm
lerine göre Askerî Yargıtay Başkanının onayı ile ka
deme ilerlemesi yaparlar. 

BAŞKAN — Bunlar daha evvel yok muydu; ni
ye ekledik? 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Askerî Yargıtaya eskiden albay rütbesinde veriyor
duk, yarbay rütbesinde vermiyorduk; şimdi yarbay
ları da veriyoruz. 

BAŞKAN — Yarbayları da aldık şimdi. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BA'Ş-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Şimdi yarbayları Askerî > Yargıtaya verince, sicil al
mayacaklar ve terfi edecekler. AHbaylarm nasıl terfi 
edeceğini orada zikretmiştik, sicil almamalarına 
rağmen... 

BAŞKAN — Şimdi aynı şeyleri yarbaylar için 
de ilave elttik. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Tabiî, Askerî Yüksek İdare Mahkemesine de, ka
bul buyurduğunuz bir metinle, yarbay vereceğiz. On
lar için de şimdi ek 6 ncı maddede geliyor. 

Yargı tayla ilgili kanunun görüşülmesinde «Askerî 
Yüksek İldare Mahkemesi için ne düşünülüyor?» 
diiye buyurmuştunuz. 

O zaman ifademizle, «Ek 6 ncı madde Askerî 
İdare Mahkemesini düzenliyor, o düzenlemeyi ora
da yapacağız. O zaman da yarbayların terfisini her 
iki siistemin içinde beraber dikkate alacağız» diye 
arz ve ifade etmiştik. Sadece onu düzenledik. Sicil 
almayacak. 

BAŞKAN — Eskiden yalnız albaylar vardı, onun 
için buna gerek yoktu. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 

Aynı konular yazılıydı. 
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BAŞKAN — Evet; albaylarda da bunlar yazdı. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ

KA YNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Yazılı; onlar yürürlükte., 

BAŞKAN — 6 ncı madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı efendim?.. Yoktur. 

6 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kaibul edilimiştAr. 

7 nci tnaiddeyi okutuyorum : 
MADDE 7. — 357 sayılı Askerî Hâkimler Kanu

nuna 27 Mart: 1979 gün ve 2219 sayılı Kanunla ek
lenmiş bulunan ek madde 6 aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir.' 

Ek Madde 6, — Askerî Yüksek İdare Mahke
mesi Başkanının rütbesi tuğgeneral - tuğamiraldir. 

Bu rütlbe, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Per
sonel Kanununda gösterilen kadro oranları dışında 
tutulur.-

General - amiral iken Askerî Yüksek İdare Mah
kemesi üyeliğine seçilenler yukarıda gösterilen kad
ri miktarı dışındadır. 

Askerî Yüksek İdare Mahkemesi Başkanı, Baş
savcısı ve üyelerinin rütlbe terfii ve rütbe kıdemliliği 
esas ve şartları aşağıda gösterilmiştir, 

A) Yarbayların rütbe terfii esas ve şartları : 
1. 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel 

Kanununda gösterilen rütbe bekleme süresini tamam
lamış olmak* 

2. Hâkimlik veya askerlik vakar ve onuruna 
dokunan şahsî haysiyet ve itibarını kıran veya gö
rev gereklerine uymayan davranışlardan dolayı 1602 
dayılı Askerî Yüksek İdare Mahkemesi Kanununun 
28 nci maddesinde yazılı cezalardan (birini almamış 
olmak. 

3. \16Ö2 sayılı Askerî Yüksek İdare Mahkemesi 
Kanununun 32 nci maddesinde belirtilen görevle il
gili suçlardan veya taksirli suçlar hariç olmak üze
re 33 ncü maddesinde yer alan şahsî suçlardan mah
kûm edilmemiş olmak.' 

Yukarıda belirtilen şartları taşıyanlar 926 sayılı 
Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu hükümle
rine göre bir üst rütbeye terfi ettirilirler. 

B) Yarbayların kademe ilerlemesi: 
Yarbaylar, sicil notu hariç olmak üzere 926 sa

yılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
hükümlerine göre Askerî Yüksek İdare Mahkemesi 
Başkanının onayı ile kaideme ilerlemesi yaparlar. 

C) Albayların rütlbe terfii esas ve şartları : 
1. Bu maddede öngörülen general - amiral rüt

besine tahsis olunan yerde açık bulunmak. 

2. 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel 
Kanununda gösterilen rütbe bekleme süresini tamam
lamış olmak. 

,3. Üsteğmen, yüzbaşı, ıbinibaşı, yarbay ve albay 
rütbelerine ait sicil nottan toplamlarının, sibil notu 
adedine bölünmesi sonucu ortaya çıkan not ortala
masının, sicil tam notunun % 70 ve daha yukarısı 
olmak.ı 

4. (Hâkimlik veya askerlik vakar ve onuruna 
dokuman şahsî haysiyet ve itibarını kıran veya gö
rev gereklerine uymayan davranışlardan dolayı, 1602 
sayılı Askerî Yüksek İdare Mahkemesi Kanununun 
28 nci maddesinide yazılı cezalardan birini almamış 
olmak. 

5, 1602 sayılı Askerî Yüksek İdare Mahkemesi 
Kanununun 32 nci maddesinde belirtilen görevle il
gili suçlardan veya taksirli suçlar hariç olmak üze
re 33 ncü maddesinde yer alan şahsî suçlardan mah
kûm edilmemiş olmak. 

Bu şekilde terfi şartlarını taşıdıkları anlaşılan 
albaylar; üsteğmen, yüzbaşı, binbaşı, yarbay ve al
bay rütbesinde almış oldukları sicil notlarının top
lamının sicil notu adedine bölünmesi sonunda or
taya çıkan not ortalamasına göre kendi aralarında, 
kuvvetlerine bakılmıaksızm sıralanırlar. Bunların 
şahsî ve sicil dosyaları Yüksek Askerî Şûraya gön
derilir^ 

Şahsî ve sicil dosyaları Yüksek Askerî Şûra ta
rafından incelenen bu albaylardan kadro ihtiyacı 
kadarı Türk 'Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu 
hükümlerine göre değerlendirilerek bir üst rütbeye 
terfii ettirilir. 

Herhangi bir nedenle boşalan general - amiral 
yeri, müteakip 30 Ağustostan önce doldurulm'az. 

D) Albayların rütbe kıdemliliği : 
Nasıp tarihinden itibaren üç yılını tamamlayan 

albayların rütbe kıdemliliği, Askerî Yüksek İdare 
Mahkemesi Başkanlığınca onanır. Kıdemlilikleri 
onananların isimleri ilgili Kuvvet Personel Başkan
lığına bildirilir, 

E) Rütbe bekleme süresi sonunda terfi edeme
yen Askerî Yüksek İdare Mahkemesi Başkanı ge
neral - amiral hakkında 926 sayılı Türk Silahlı Kyv-
vetleri Personel Kanununun 49 ncu maddesi hüküm
leri uygulanır. Ancak, Genelkurmay Başkanının tek
lifi ve Yüksek Askerî Şûranın-üçte iki çoğunluğunun 
kararı ile bir yıl daha aynı rütbede hizmete devam 
edebilir, 
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Aynı neşetli emsali, kadrosuzluk nedeniyle emek
liye ayrılan Askerî Yüksek İdare Mahkemesi Baş
savcısı ve üyesi olan albayların, kendi istekleri ile 
emekliye ayrılmaları halinde Türk Silahlı Kuvvetle
ri Personel Kanununun 49 ncu maddesindeki kadro
suzluk tazminattı hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN — Bunlar yok muydu eskiden? 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Hayır efendim. 

BAŞKAN — General terfileri kıdeme göreiydi. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Evvela yarbayları; arkadan mecburen, albayları Yar-
gıtayda yaptığımız gibi yaptık. İlkelerin 'bütünü var
dır; sadece Askerî Şûrayı soktuk. Başka bir deği
şiklik yapmadık. 

BAŞKAN — Eskiden kıdeme güreydi... 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkana) — 
Evet. 

(Şimdi yarbaylar sicil almayacakları için... 
BAŞKAN — Yarbay, daha evvel de geçti zaten; 

onları aynen ıburaya koyduk; tamam. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Eskiden albaylar. kıdem alabilmek için rütbe bekle
me süresinde uyarma, kınama almayacak, taksirli 
bir suçtan mahkûmiyeti bulunmayacak ve en kı
demliden başlamak üzere boş kadro kadarı terfi 
edecekti. Şimdi, «Ihayır» diyoruz. 

BAŞKAN — Yargıtayda olduğu gibi, değerlen
dirmeye girecek Askerî Şûrada. O değerlendirmede 
kim en fazla notu almışsa, üsteğmen, yüzbaşı filan 
notlarıyla beraber, o alacak. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Diyoruz k'i, «Sizin Yüksek İdare Mahkemesi sicili
niz yok; ama, dalha önce sicilleriniz var. Onları ben 
yazarım...» 

BAŞKAN — Diğer generallerin şartlarına tabi 
olacak. Diğer generaller nasıl albaylıktan general 
oluyorsa, bunlar da aynı oluyor. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Talbiî. Yalnız diğer generaller albaylıkta sicil aldık
ları için 3 sicili var. 

BAŞKAN — Varsa bunun?.. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Bunlarda da aşağı 'indi. Bunlara dalha başka hüküm 
getirdik. 

BAŞKAN — Üsteğmenden başladı; çünkü al
bayların olmayabilir, sicili., 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Ağırlaşma getirdik. 

BAŞKAN — 7 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı efendim?.. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Hangi 
•sicilleri buraya kadar gelecek? Hâkimlerin 2 tane si
cili var. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
IKAYNÂIK ıflMiMÎ Savunma Komisyonu Başkanı) — 
O ortalama alınacak. Bir adlî sicil alır, bir idarî sicil 
alır, ikisinin toplamı ikiye bölünür; o onun sicili 
olur. 

Birisini Yargıtay savcılığı veya Yargıtay hâkim
leri verir veya müfettişler verir; bir de komutanlar 
verir. İkisi toplanır, ikiye bölünür, ortaya sicili çı
kar. 

BAŞKAN — Evet., 
7 nci madde üzerinde başka söz almak isteyen 

var mı?.. Yoktur. 7 nci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

8 nci maddeyi okutuyorum s 
MADDE 8. r— 4.7.1972 tarih ve 1602 sayılı As

kerî Yüksek İdare Mahkemesi Kanununa aşağıdaki 
ek geçici maddeler eklenmiştir. 

EK GEÇİCİ MADDE 1. — Askerî Yüksek İda
re Mahkemesinin askerî hâkim sınıfından olmayan 
başkan ve üyelerine 4.7.1972 gün ve 16-02 sayılı Ka
nunla ta'nınan sıfat ve teminat bu Kanunun yürür
lüğe girdiği tarihte sona erer. Bu suretle sıfat ve te
minatları kalkan başkan ve üyeler ile general kad
rosu kaldırılan Başkanunsözcüsü atama işlemine ta
bi tutulurlar. Ancak, bunlardan emsalleri kadrosuz
luk nedeniyle emekli edilmiş olanların emeklilik iş
lemleri 2 Mart 1982 tarihi itibariyle yapılır. Bu su
retle emekli olacaklar 926 sayılı Türk Silahlı Kuv
vetleri Personel Kanununun 49 ncu maddesinde ön
görülen kadrosuzluk tazminatından yararlanırlar. 

BAŞKAN — Bunu «mart» diye mli yaptık, «30 
Ağustos» diye mi çıkardık? 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî îSavunma Komisyonu Başkanı) — 
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Şimdi şöyle düşünmüştük biz, öyle buyurmuştunuz; 
generali ağustosa götürelim, diğerlerimi marta ko
yalım. 

Biz, sıkıntı doğar dıiye düşündük. General için, 
kıta sicil'i olmadığı içlin, ağustostaki değerlendirmede 
kıta sicili yok, 'kıtaya çıkmak zorunluğu doğar diye 
düşündük. Ama emrediyorlarsa Yüksek Askerî Şûra 
30 ağustos değerlöndirmesine soksun. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — «Değer
lendirmeye girmez» denilliyarH 

(BAıŞlKiAlN — Niye? Tümgenerallik sicili yok mu? 
TÜMGENERAL FUAT AVCI (Millî Savunma 

Bakanlığı Teimsülclfei) — Sayın Başkanım, tümgene
rallikte sicil ydk; çünkü kemdisli devamüi Askerî Yük-
»sek İdare Mahkemöslinde bulunduğu için... 

BAŞKAN — Tuğ'dan tüm olup da mı geçti ora
ya? 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Milîî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Evet. 

TÜMGENERAL FUAT AVCI (Millî Savunma 
Bakanlığı Temsilcisi) — Sonra, asıl kıta hizmeti yok. 
Malumunuz, terfi edebilmesi için, kıta mecburiyeti 
var, 10 ay kıta mecburiyeti daha. 

Üçüncü bir konu da, kadrosuzluktan, böyle ka
nunen emekli olabilir; fakat, Askerî Şûradan geç
mesi daha yasal olur, bizim 926'ya göre daha yasal 
olur. 

Lütfeder, bunu 30 Ağustos 1982 olarak kabul bu
yurursanız, diğer üyelerle beraber. 

BAŞKAN — «30 Ağustos 1982» olarak düzelte
lim. 

TÜMGENERAL FUAT AVCI (Millî Savunma 
Bakanlığı Temsilcisi) — Yalnız, hemen başka bir 
göreve atama yapacağız. 

HÂKİM ALBAY MUSTAFA ŞAHİN (Millî Sa
vunma Komisyonu Üyesi) — Sayın Başkanım «2 ey
lül» dersek tam uyar. 

BAŞKAN — Neden? 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAS-

KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
1 eylülde maaş alsın diye efendim. 

HÂKİM ALBAY MUSTAFA ŞAHİN (Millî Sa
vunma Komisyonu Üyesi) — Hep 2 eylülden geçer
li olarak emekli yapıyoruz. 

TÜMGENERAL FUAT AVCI (Millî Savunma 
Bakanlığı Temsilcisi) — Sayın Başkanım, zaten onu 
uygulamada öyle yapıyoruz. 

BAŞKAN — Öyle yapıyoruz, «30 ağustos» da 
desek, öyle yapıyoruz. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Şimdi, Birinci Başkanın Şûraya girme olanağı yok 
şimdiki düzenlenen metne göre; burada hiç bahsedil
miyor. Emsali kadrosu nedeniyle emekli edildiğine 
göre... 

BAŞKAN — 30 ağustosa kadar kalsın diye düşü
nüyoruz. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Tabii, olur. Biz de böyle arzu ettik aslında. 

BAŞKAN — «30 Ağustos 1982» olarak düzelte
lim. 

2 Mart 198*2 tarihini «30 Ağustos 1982» tarihi 
diye düzeltiyoruz. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Bizim yaptığımız hesaba göre, üç veya dört albay 
ile, Birinci Başkan, kadrosuyla emekli edilebiliyorlar; 
onun dışında bulunan subay üyelerle, başkanunsözcü-

sünün bekleme süreleri dolmamış; onları Silahlı Kuv
vetler istihdam edecek. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güvenlik 
konseyi Genel Sekreteri) — 2 eylül olursa, tam ka
nuni olacak, 30 ağustosta emekli olmayacak. 

TÜMGENERAL FUAT AVCI (Millî Savunma 
Bakanlığı Temsilcisi) — Sayın Komutanım, 30 Ağus
tostan geçerli olmak üzere 2 eylülde yapıyoruz. Bek
leme süresi ağustosta artırılıyor; ama, 2 Eylülde ya
pıyoruz. 

BAŞKAN — Hep ağustos olduğu için, zaten alsa 
da, almasa da yapılıyor emekli işleminde. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) •— 
Sayın Başkanım, şuradan kaynaklanıyor : General
lerin sayısı belli olduğu için, 30 ağustostan geçerli 
yapacağız ki, 2 eylülden önce boşalsın, ağustostan 
önce, onun yerine gelen kişi oraya geçsin. 

BAlŞKlAıN — Tabiî... !Buı kadfo dışında ama; ifaz-
ladan kadroya giriyor. Binaenaleyh, biz buna yeni 
bir kadro açmayacağız, kadro değiştirmeyeceğiz. 
Tümgenerallik kadrosu yine bellidir bizde. Onun 
için, «30 ağustos» demek lazım ona. 

Ek geçici 1 nci madde üzerinde «30 ağustos» de
ğişikliğinden başka söz almak isteyen var mı efen
dim?.. Yok. 

Ek geçici 1 nci maddeyi «2 Mart 1982» yi, «30 
Ağustos 1982» olarak düzeltilmiş şekliyle , oylarınıza 
sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
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Ek geçici 2 nci maddeyi okutuyorum... 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güvenlik 

Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Başkanım, müsa
ade buyururmusunuz; ek 2 nci madde üzerinde deği
şiklik önergemiz var, onu takdim edeceğiz. 

BAŞKAN — önce maddeyi okutayım da sonra 
önergeyi işleme koyayım. 

Ek geçici 2 nci maddeyi okutuyorum : 

EK GEÇİCİ MADDE 2. — Devlet Başkanı, bu 
Kanunun yayımı tarihinden itibaren onbeş gün için
de; Askerî Yüksek İdare Mahkemesinin Başkanını, 
Başsavcısını, daire başkanlarını mahkemenin mevcut 
hâkim sınıfı üyeleri arasından, rütbe ve kıdem sıra
sına göre, subay üyelerini ise doğrudan atar. 

2. — Askerî Yüksek İdare Mahkemesi Kanunu ile 
Askerî Hâkimler Kanununda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komis
yonu Raporu. (1/256) (S. Sayısı : 310) (Devam) 

BAŞKAN — 3 ncü oturumu açıyorum. 
Komisyon Başkanı ve Bakanlık temsilcileri yerle-

rindeler. 
Ek geçici 2 nci madde üzerinde Genel Sekreterli

ğin hazırlamış olduğu önergeyi okutuyorum : 
Millî Güvenlik Konseyi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının çerçeve 
8 nci maddesinde düzenlenen Ek Geçici 2 nci mad
desinin birinci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştiril
mesini arz ve teklif ederim. 

Necdet! ÜRUĞ 
Orgeneral 
MM'iî Güvenlik Konseyi 
Geneli Sekreteri 

Bu atamalardan sonra Başkan ve daire başkanla
rından oluşan kurul, üyelerin tamamının dairelerini 
yeniden belirler. 

Hâkim sınıfından olmayan üyeler seçilip göreve 
başlayıncaya kadar kurullarda subay üye bulunma
sı şartı aranmaz. 

BAŞKAN — Evet, şimdi önergeyi veriniz. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güvenlik 

Konseyi Genel Sekreteri) — Yazılıyor efendim; lütfe
derseniz öbür maddelere geçelim. 

BAŞKAN — Beş on dakika bir ara versek iyi ola
cak. 

Birleşime, 18.20'de tekrar devam etmek üzere 15 
dakika ara veriyorum. 

Kapanma Salali : 18.06 

S TEKLİFLERİ (Devam) 

Devlet Başkanı, bu kanunun yayımı tarihinden 
itibaren onbeş gün içinde; 

a) Askerî Yüksek İdare Mahkemesinin Başkanı
nı, Başsavcısını, Daire Başkanlarını bu mahkemenin 
mevcut hâkim sınıfı üyeleri arasından rütbe ve kıdem 
sırasına göre, 

b) Subay üyelerini ise bu kanunun hükümleri 
uyarınca yeniden, 

c) Bu suretle Askerî Yüksek İdare Mahkemesi
nin kadro fazlası kalan hâkim sınıfı üyelerini de As
kerî Yargıtay Üyeliğine; 

Doğrudan artar., 
BAŞKAN — Birinci fıkra üzerinde evvela Ko

misyonun görüşünü dinleyelim. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Sayın Başkanım, Askerî Yüksek İdare Mahkemesinin 
subay üyelerini kaldırdık. 

•'•>• O ^ » — < • • • 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati : 18.20 

BAŞKAN : Orgeneral Kemaın EVREN (DıeMIet Başkanı, GeoKÜkurmıay ve Millî GüvenlMc Konseyi 'Başkanı) 
ÜYELER : Orgeneral Nurettin ERSİN <K. K. K. ve Millî GüvenOik Kooıkseyi Üyesi) 

Orgeneral Tahsin ŞAHİNKAYA (Hv. K. K. ve MÜI 'GiivemOik Kooüaeyi Üyesi) 
Omımral Nejalt TÜMER <Dz. K. K. ve M i l GiivenSilk Konseyi Üyesi) 
Orgeneral Sedat CELAıSUN (J. Gn. K. ve MİM Güvenlik Konseyi Üyesi) 

İL — KANUN TASARI 
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BAŞKAN — Kurmay verdik? 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Kurmay verdik. 

Evvela 1 Birinci Başkanlık, 1 Başsavcılık, daire 
başkanlığı müesseselerini ihdas ettik ve oraya «hâ
kim sınıfı kişiler rütbe ve kıdem sırasına göre atanır
lar» dedik. 

Binaenaleyh, Devlet Başkanı, hâkim sınıfı üyeler 
arasından Birinci Başkan, Başsavcı ve daire başkan
larını atayacak, doğrudan; üçlü kararnameye ihtiyaç 
yok. 

İkincisi; eski hâkim olmayan subayların üyelikle
rini kaldırdığımız için, bu kanunda öngörülen şekil
de bu defa doğrudan atama yapılacak. Çünkü, kanun 
metninde biz «Genelkurmay Başkanlığı üç katını gös
terir, Devlet Başkanı onun içinden boş kadro kadar 
atar» diyorduk ve bir defaya mahsus bir geçici mad
de olarak, «Genelkurmay üç katını göndermesin, 
Devlet Başkanı ondan yeterince seçmesin, bir defa 
bu işi yapsın» diye getirdik. 

BAŞKAN — Sene ortasında ocak ayı içerisinde 
subay üyelerin kurmay olarak seçilip buraya atan
masında zorluk vardır. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güvenlik 
Konseyi Genel Sekreteri) — Birer kişi efendim, her 
kuruluş bir kişi atayacak, 4 kişi. 

BAŞKAN — Buna göre ben şimdi doğrudan ata
ma yapacağım? 

HÂKÎM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Kuvvetler adaylarını bildirecekler, birer kurmay su
bay; doğrudan atama yapacaksınız. 

BAŞKAN — Ama yer sorunu olmasın; Ankara'
dan seçmek zorunda kalacaksınız. Dışarıdan olursa, 
kış ortasında zor olur. 

TÜMGENERAL FUAT AVCI (Millî Savunma 
Bakanlığı Temsilcisi) — Üçer aday olsun Sayın Baş
kanım. 

BAŞKAN — Üçer aday da bildirebilirsiniz efen
dim, o mühim değil, «doğrudan» dediğine göre. 

HÂKİM TUĞGENERAL HUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Bir de, yüksek malumunuz, Yargıtay üyeliğine seçi
lebilmek için, Yargıtay Genel Kurulundan çıkarttığı
nı seçecek, Devlet Başkanına bildirecek, Devlet Baş
kanı boş kadro kadarını atayacak. Halbuki bunlar 
Yüksek Yargı Mahkemesinin üyesi zaten. Bir kere, 
seçime girmesinler. 

İkincisi de; niçin üç katı seçilip de gelsin? Doğ
rudan doğruya onların arasından artanlardan iki ki
şiyi atasın. 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — Na
sıl olsa biz aday vereceğiz, siz seçeceksiniz efendim. 

BAŞKAN — Peki, öteki asker üyeleri ne yapaca
ğız? 30 Ağustosa kadar onları başka yere mi verece
ğiz? 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Yukarıda söylediğimiz gibi, kendi kuvvetlerine iade 
edeceğiz. Onların içinde kurmay subay olsaydı, tek
rar buraya gelme olanağı vardı; fakat aralarında hiç 
kurmay subay yok. 

BAŞKAN — Demek «Yüksek İdare Mahkemesi
nin Başkanını, Başsavcısını -ki albaydır Başsavcı- da
ire başkanlarını -onlar da tabiî albay olacak- bu mah
kemenin mevcut hâkim sınıfı üyeleri arasından rütbe 
ve kıdem sırasına göre, 

b) Subay üyelerini ise bu kanunun hükümleri 
uyarınca yeniden, 

c. Bu suretle Askerî Yüksek İdare Mahkemesi
nin kadro fazlası kalan hâkim sınıfı üyelerini de As
kerî Yargıtay Üyeliğine doğrudan atar» şeklinde 
oluyor. 

«Subay üyelerini de» ibaresi demin maddelerde 
geçtiği için, buraya artık koymaya lüzum kalmadı? 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güvenlik 
Konseyi Genel Sekreteri) — «Subay üyeleri» ibaresi 
1 nci maddede geçti. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Tabiî, şöyle ifade kullanmıştık orada. «Askerî Yük
sek idare Mahkemesinin askerî hâkim sınıfından ol
mayan başkan ve üyelerinin 4.7.1972 gün 1602 sayılı 
Kanunla tanınan sıfat ve teminat bu kanun yürürlü
ğe girdiği tarihten itibaren sona erer.» 

Bu suretle sıfat ve teminatları kalkan başkan ve 
üyeleri ile general kadrosu kalmayan Başkanunsözcü-
sünü de kuvvete verdik. Onlar normal şey içinde ka
lacaklar. Ne var ki, emsali gelecek olanlar, 30 Ağus
tosta emekli olacaklar, onların arasından. 

BAŞKAN — Efendim bu ek geçici 2 nci madde 
üzerinde verilen bu önerge hakkında görüşmek iste
yen var mı?.. Yoktur. 

Bu önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Ek geçici madde 2 bu önergeye göre yeniden dü
zenlenecektir. 
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Ek geçici madde 3'ü okutuyorum : 
EK GEÇİCİ MADDE 3. — Askerî Yüksek İda

re Mahkemesinin 3 ncü dairesindeki dava dosyaları 
ayrıca bir karar verilmesine gerek kalmaksızın Mah
keme Başkanlığınca konularına göre ilgili dairelere 
devredilir. 

BAŞKAN — Ek geçici 3 ncü madde üzerinde söz 
almak isteyen var mı?.. Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Ek geçici madde 4'ü okutuyorum : 

EK GEÇİİCt MADDE 4. — Askerî Yüksek İda
re Mıahkeırnesinün 3 nıcü dairesince verilmiş bulunan 
kararlara karşı yapılacak karar düzeltme, yaıngıillaimıa-
mın iadesi, tavzih, oııaddî hatalarım düzeltifatesli giilbi 
İstekler, konularıma göre dava dosyalarının devredildi
ği dairelerce incelenerek karara ibağfemır., 

•BAŞKAN — Ek geçici 4 meü madde üzerinde söz 
allmıak isteyen var mı?.. Yok. 

İMıaddeyi oylarımıza sunuyorum : Kaibul ©denfar... 
Kabul etmeyenler... Kaibul «ditanişltür. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAS-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkamı) — 
Müsaade ©der misimiz Sayın Başkanım? 

BAŞKAN — Buyurun, 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Daha önce kanunun 2 nci maddesinde, «kurmay yar
bay ve kurmay allbay» deyimlerini kullanmıştık. Eğer 
Jandarma Genel Komutanlığı, «'Bâr sıkıntı çekmiyo
rum, yarbay veriyorum» diyetoülliırs© mesele yok; eğer, 
veremeyecekse, (bir geçici 5 inci madde getireoekıtlik. 
O da şu id'i: 

«Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Askerî Yük
sek İdare Mah'kemesfoe seçilmek üzere yeteri kadaır 
allbay veya yarbay rütbesinde jandarma kurmay su
bayı ıbulunımıaması halinde, üye olarak jandarma al
bayı rütbesinde subay seçilebilir» 

Eğer verecekse, gerek 'kalmıyor. 
ORGENERAL SEDAT CELASUN — Hayır 

veremem, 
IBAŞKAN — Veremez, bunu şjiımdi veremez. Bu 

(bakımdan jandarma için bliır öael madde koyalım de
miştik. 

Ek geçici 4 ncü maddeden sonra bir ek geçici 5 
nci maddenin konulması hakkında Genel Sekreterli
ğin bir önergesi var; okutuyorum : 
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j /Millî Güvenlik Konseyi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Askerî Yüksek İdare Mahke

mesi Kanunu ile Askerî Hâkimler Kanununda Deği
şiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Tasarısınla aşa
ğıdaki maddenin Ek Geçidi 5 nci mıadde olarak ©k-
lenımesinıe ve diğer Ek Geçiici Mıadde numaralarının 
'buna göre düzeltilmesine karar verilmesini arz ede
rim, 

Neod'eH ÜRUG 
'Orgeneral 
Millî Güvenlik (Konseyi 
Genel Sekreteri 

İEİK GİEÖİC!t MAIDİDE 5. — (Bu Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihte, Astfcerî Yüksek İdare Mahkemesine 

I seçilmıek üzere yeteri kadar albay veya yarbay rüt
besinde jandarma kurmay subay bulunmaması halin
de, üye olarak jandarma yarbay veya albay rütbesin
de subay ıseçüüebidlir. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAlŞ-
KAYNAK (Milî Savunma Komisyonu Başkamı) — 
'İleri ıtarilhıte, bulunduğu zıaman, öbürlleriyle değiştiri-
ılecekittir. 

i BAŞKAN — Ek geçici 5 nci maddeyi düzenleyen 
j bu önerge hakkında söz almak (isteyen var mı?.. Yok-
I ıtur. 

Bu önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kaibul, edilmiştir. 

,Ek geçici madde 6'yı okutuyorum : 
EK GEÇİCİ MADDE 6. — Bu Kanunun yürür

lüğe girmesinden önce başlayan idarî müracaat, dava 
açma, cevap verme ve kanun yollarına 'başvurma sü
releri 4.7.1972 gün ve 16012 sayılı Kanunun hükümle
rine taibidir. 

(BAŞKAN — Ek geçici 6 nci madde üzerinde sıöz 
almak isteyen var mı?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kaibul, edenler... 
Kabul etmeyenler... Kaibul edilmiştir. 

Ek geçici madde 7'yli okutuyorum : 
EK GEÇİCİ MADDE 7. — Bu Kanunun uygu

lanmasında, 27.10.1980 tarih ve 2324 sayılı Anayasa 
Düzenli Hakkında Kanun hükümleri saklıdır. 

BAŞKAN — Buyurun. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ

KA YNAK (Millî Savunma Komisyonu Başikanıı) — 
Sayın Başkanımı şöyle bir endişemiz oldu : Birtakım 
dava açma şeyleri oldu. Acaba, «hu muahhar bir ka
nundur, açıldı» deriler mi diye Damışıtaya da bunu ge-

j Diriyoruz. 
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BAŞKAN — Yani, Anayasa değişikliği olarak 
kabul ©ditecek. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Yani şöyle : Dava açma orada kısııtJanrruşsa aynı hü
küm devam ediyor. 

.BAŞKAN — Ek geçici madde 7 üzerinde söz al
mak isteyen var mı?.. Yoktur. 

jMıaddeyii oylarınıza sunuyorum : Kabul edıenüıer... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi kabul edilen ek geçici madde 1, madde 2, 
madde 3„ madde 4, madde 5, madde 6 ve madde 7'ye 
bağlı olanak çerçeve 8 nci maddeyi oylarınızla sunu
yorum : Kalbul edenJıer... Kabul etmeyenler... EKalbut 
editaişjtir.. 

!Bir maddeyi Komisyona iade ettiğimiz liçin yü-< 
rürîlük maddesiyle, yürütme maddesini oylanılıyorum. 

Gündemimizde başka da görüşülecek teklif ve 
tasan bukınmadığmdan, 25 Aralık 198i saat l(XOQ'da 
toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 18.36 

ı<a^ •»— 
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MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ 
GÜNDEMİ 

87 NCÎ BİRLEŞİM 

24 Aralık 1981 Perşembe 

Saat : 10.00 

I. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 

1. — 8 Mart 1950 Tarihli, 5590 Saydı Kamumun 
Adı ile ıBaızı Maddelerimin Değiştirilmesi ve Bu Ka
nuna Ek ve Geçüüi Maddeler Bklenmesiıne Dalir Ka
mum Tasarısı ve lihıtisas Komisyonu Raporu. (1/195, 
1/196) (S. Sayısı: 306 ve 3.06'ya. 1 nci ek) 

2. — Askerî Yüksek idare Mahkemesi Kanunu. 
>ile Askerî Hâkimler Kanunumda Değişiklik Yapılma
sı Hakkında Kamum Tasarısı ve Milî Savunma Ko-
miisyomu Raporu. (1/256) (S. Sayısı: 3;10) 

3. — Adlî Tıp Kurumu iKanumu Tasarısı ve Ada-
(bet Komisyonu Raporu. (1/2)21) (S. Sayısı : 278) 

4. — Sendikalar Kamunu Tasarısı. (1/235) 
5. — Toplıu tş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Ka

munu Tasarısı. (1/236) 

16. — Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurba
ğa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu Tekffiîfi. 
(2/77) 

7. — Karayolları Trafik Kamumu Tasarısı. (1/230) 
.8. — 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel 

Kamununum Bazı Maddelerinim Değiştirilmesiinje Dair 
Kanun Teklifi. (2/78) 

9. — Turizmi Teşvik Kamumu Tasarısı. (1/207) 
,10. — Telsiz Kamumu Tasarısı. (1 /224) 
Tl. — Bor, Kömür, Asfalltit, Fosfat, Demir Ma

den'leri ile Nükleer Enerji HamrnaddelıeramSm işiıeıtât-
mesinıi Düzenleyen Kanun Tasarısı. (1/209) 

(112. — 1312 sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Ka-
ımununum Bazı Maddelerimin Değiıştirilımesi iki Mad-
desıimin Yürürlükten KaiMırıliması Bazı Madde, Bent 
ve Fıkra Eklenmesi Hakkında Kamun Tasarısı. (1/239) 

13. — 618 Sayılı Limanllar Kanununun Bazı Mad
delerimin Değiştirilmesi ve ıBu Kanuna Dört Ek Mad
de Eklenmesi Hakkımda Kamum Tasarısı. (1/162) 

14. — 4922 Sayıth Denizde Can ve Malı Konuna 
Hakkımdaki Kanuna Dört Ek Madde Eklenmesi Hak
kında Kanun Tasarısı. (1/163) 

.15. — 6762 Sayılı Türk Ticaret Kamununum Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı 
Maddeler Eklenmesi Hakkımda Kamun Tasarısı. 
(1/164) 

16. — B'üim ve Teknoloji Komitesi Kurulmasına 
tliişMn Kanun Tasarısı. (1 /228) 

17. — Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Kamunu 
Tasarısı. (1/229) 

:1&. — Danıştay Kanunu Tasarısı. (1/260) 
19. — Bölge idare Mahkemeleri, idare Mahke

meleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görev
leri Hakkında Kamun Tasarısı. (1 /255) 

20. — idarî Yargılama Usulü Kanunu Tasarısı. 
(1/254) 

211. — 2247 Sayıiı Uyuşmazlık Mahkemesinin Ku
ruluş ve işleyişi Hakkında Kamunun Bazı Maddeleri -
riin Değiştirilmesi Hakkında Kamun Tasarısı. (1/253) 

22. — Adalet Bakanlığı Merkez Kuruluş Kamu
nu Tasarısı. (1/261) 

23. — Hâkimler ve Savcılar Kanunu Tasarısı 
(1/262) 

24. — Türk Silahlı Ku/vvetflleri Disiplin Ceza Ka
nunu Teklifi. (2/82) 

25. — 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunumun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bazı Maddelerimin 
Kaldırılması ve Bu Kamuma ıBazı Maddeler Ekilenime 
si Hakkında Kanun Tasarısı. (1/251) 

26. — 657 ıSayıl Devlet Memurları Kanunumun 
Bazı Maddelerimin Değaştarilirnesi Hakkımda Kanun 
Tasarısı. (1/265) 

27. — Başkanlık Kuruluş Kanunu Tasarısı. 
(1/264) 

28. — Türk Ticaret Kanununun Meriyet ve Tat
bik Sekli Hakkmda Kanunda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı. (T/241) 

29. — 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Perso
nel Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, 
Bir Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması ve Kanuna 
4 Ek ^Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasa
rısı. (1/252) 

(Devamı arkada) 



30. — Deniz Ticaret Flflıosomı Geliştirme itle Ge
mi İnşa TeslMerkuin Teşıviki Hakikında Kamun Tasa
rısı. (1/170) 

31. — Enerjinin Tasarruflu Kurmaması Haktoı-
<İa Kaimin Tasarısı, (t/267) 

3,2. — Sosyal Hizmetler Kurumu Kanunu Tasa
rısı. (1/268) 

33, — 1475 Sayılı İş Kanununun Bazı Maddelıari-
ntn Değişitüniılmesi Hakkında Kanun Tasarısı. (1/269) 

34. — Bazı Vergi Kanunlarında ve TansffiıaıtMi Hız
landırılması Hakkınıdaıki Kânunjda Değişikllik Yapıl
ması Hakkında Kanun Tasarısı. (1/270) (S. Sayısı : 
292) 



MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı: 306'y& 1 nci Ek 

5590 Sayılı «Ticaret ve Sanayi Odaları», «Ticaret Odaları», 
«Sanayi Odaları», «Ticaret Borsaları», ve «Ticaret ve Sanayi 
Odaları», «Ticaret Odaları», «Sanayi Odaları» ve «Ticaret Bor
saları» Birliği Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine, Bu 
Kanuna Geçici Maddeler Eklenmesine ve 6763 Sayılı Türk Ti
caret Kanununun Mer'iyet ve Tatbik Şekli Hakkında Kanunun 
12 nci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ile 5590 
Sayılı Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine, Bu Kanuna 
Bir Ek ve Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 

ve İhtisas Komisyonu Raporu. (1/195, 1/196) 

TC 
Milli Güvenlik Konseyi 

İhtisas Komisyonu 
Esas No. ,• 1/195, 1/196 

Karar No. : 74 

İhtisas Komisyonu Raporu 

23 Aralık 1981 

MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

1. M i l Güvenlik Konseyinin 18 Aralık 1981 günkü 86 nci birleşiminde 306 sıra 'sayı ile görüşülen 
8.3.1950 tarihi ve 5590 sayılı Kanunun adı ile bazı maddelerinin değişltirilmesi ve ıbu Kanuna ek ve geçici 
maddeler eklenmesine dair kanun tasarısının 6 nci ve 14 ncü (maddeleri tekrar incelenmek üzere komisyona 
iade edilmiştir. Bakanlık temsil&lerinıin de katıldığı komisyon toplantısında adı geçen ilki madde incelenerek 
yenliden d'üzenlenm'iş ve tensIpUlenine arz edİJmliştir. 

2. 6 nci madde ile 28.5.1981 ve 8.7.1981 tarihli tasarılar bir metin halinde bideştirilımliş ve maddeye; de
miz tiicaretindekıi son gelişmelerin izlenmesi ve isıfcatİBtJ!derin tutulması, deniz ticareti ile ilgili Milletlerarası 
kuruluşlara asli üye olarak katıimıaliaruiiin sağlanması ile 1739 sayılı Mili Eğitim Temel Kanunu ilkeleri doğ
rultusunda eğitim faaliyetlerinin yapılmasına açıklık gefiirimesıi faydalı mütalaa edilerek odaların görevleri 
tadat edilmiş ve tensiplerine arz edilmiştir. 

3. Odalara kayıtlı üyelerin munzam aidattylıa ilgili 14 ncü maddede gelirlerle ihtiyaçların dengelenmesi 
esas alınarak; Kurumlar Vergisine tabı kuruluşların aidatının binde beş ve tavanın yirmi'bin (20 000) lira ol
ması, gecikme zammı rispetterinin de bu Kanunun 13 ve 22 nci maddeleriyle, paralel kılınması ve munzam 
aidatın Mayıs ve Aralık aylarında iki eşit taksitte ödenmesi uygun mütalaa edilörek tensiplerime sunullmuşturv 

Arz edeniz. 

komisyon Başkanı 
Cumhur EVCİL 
Kurmay Albay 

Üye 
Behzat BİLGİÇ 
Kurmay Bnb. 

Üye 
Kemal YİLMAZ 

Kurmay Albay 

Üye 
Raif BOZKURT 

Raportör 

Üye 
Recep YILMAZ 

Ulaştırma Bak. Uzmanı 

Proje Subayı 
Kadri ÖZER 

Kurmay Yarbay 

Üye 
Şemsettin VURAL 

Ticaret Bak. İç Tic. Gn. Md. Yard. 
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İHTİSAS KOMİSYOiNUNUN TEKLİF ETTİĞİ İUK METİN 

8 Mart 1950 Tarihli ve 5590 Sayıh Kanunun Adı ile Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Ek ve 
Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 6. — 8.3.1950 tarihli ve 5590 sayılı Kanunun 5 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 5. — Ticaret ve sanayi odaları, ticaret odaları, sanayi odaları ve deniz ticaret odalarının görevle

ri şunlardır : 
a) MesMci aMalkı ve tesanüdlü torumaik, ticaret ve sanayiinıin genel rcıenlf asitlere uygun surette gelişme

sine' çalışmak, 
ıb) Ticaret ve sanayii iligfeıdiren Ibülgi ve hıalberleri dedöyerdk illgi'lierıe ulaştırmak, resmi makamlarca 

'ilsıfceneoelk Ibigiferi vertmıek ve 'bilhassa ticaret ve sanaiyi erfaalbınm mesleklerinin icrasında ihıtiiyacı ol'abilecelk 
her çeşi't bilgiyi ımlüracıaatları halinde ücmditerine vermek 'Veya bunların elde edilmesini kalaylaştırmak, 

c) Ticareit ve sanayie ait her ıtürftü incelemeleri yapmak:, böligefari 'içimdeki, ifctûisadi, ticari ve sınai faali
yetlere alilt endlelks ve isltatlisitikleri yapmalk, 'başlıca maddölerin piyasa fiyatlarını taikip ve kaydeylemeık ve 
mümlkün olan vasıtalarla yaymak* 

d) 27 nci maddedeki bölgeleri tanzim ve tasdilk etmek, 
e) Sair mevzuatın verdiği görevlerle, Ticaret Bakanlığınca verilecek görevlıeri yapmak,. 
f) Mevzualtla Ticaret Balkanlığına ve ibu Bakanlığa Ibağlı müesseselere verilecek işlerin adalara tevdii 

halinde büroları yapmalk, 
>g) Meslek faaliyetlerine aıit mevzular hakkında bakanlikl'ara, ilere ve belediyelere tekliflerde ve dilek

lerde butomıak, ' 
h) Bölgeleri içindeki ticari teamülleri tespit edip, örf ve âdet haline getirmek, 
ı) Ticaret ve sanayi erbabınca riayet edilmesi mecburi mesleki karar alabilmek, . , 
j) Deniz ticaretinin kamu yararına, milli ulaştırma ve deniz ticareti politikasına uygun şekilde geliş

mesine çalışmak, 
k) Milli ve milletlerarası deniz ticaretine ait incelemeler yapmak ve bu konudaki bilgileri sağlamak, 

limanlarımız arası ve yurt dışı navlun, acente komisyonu ve ücretleri ile liman masrafları gibi bilgileri 
toplamak ve bunları mümkün olan vasıtalarla en seri şekilde yaymak, 

1) Deniz ticaretine ait ticari örf, teamül ve uygulamaları tespit etmek, navlun anlaşmaları, konişmen-
to ve benzeri evraka ait tip formları hazırlamak, 

m) Yabancı gemi sahip ve donatanları ile denizcilikle ilgili müesseselere Türkiye limanlarının imkân
ları, çalışma şekilleri, tarifeleri ve liman masrafları hakkında bilgi vermek ve onlardan aynı bilgileri sağ
lamak, 

n) Deniz ticareti ile ilgili milletlerarası kuruluşlarda delege bulundurmak, 
o) ilgililerin talebi üzerine deniz ticareti ile ilgili ihtilaflarda hakemlik yapmak, 
p) Deniz acenteliği hizmet ücret tarifelerini hazırlamak ve Maliye Bakanlığının tasvibini alarak, Ulaştırma 

Bakanlığının tasdikine sunmak, 
r) Odalar, bunlardan başka yürürlükteki mevzuat hükümleri dahilinde aşağıdaki görevleri de yapabilir : 
(1) Ticaret mallarının vasıf ve keyfiyetinin tayinine yarayıcı laboratuvarlar kurabilir veya bunlara iştirak 

edebilirler, 

(2) Ticaret, denizcilik ve sanayi kursları açabilirler, memleket içinde ve dışında ihtiyaç duyduğu alanlar için 
öğrenci okutabilirler ve stajiyeler bulundurabilirler, 

(3) İlgililerin talebi halinde, ticari ve sınai ihtilaflarda hakem olabilirler, 

(4) Mahalli veya bölge.sergileri, panayırlar, umumi mağazalar, depolar, kredi müesseseleri ve mevzuları da
hilinde kulüpler, müzeler ve kütüphaneler açabilirler veya açılmış veya açılacaklara katılabilirler, 

(5) Yetkili Bakanlıkça tayin edilen sahalarda, sanayi siteleri veya organize sanayi bölgeleri kurabilirler 
ve yönetebilirler. 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 306'ya 1 nci Ek) 
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İHTİSAS KOMİSYONUNUN TEKLİF ETTİĞİ YENİ METİN 

8 Mani. 1950 TarihKi ve 5590 Sayılı Kanunun Adı (ile Dazı Maddelerilnin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Ek 
ve Geçici Maddeler Eklenmesine Dıaür Kanun Tasarısı 

MADDE 6. — 8.3.1950 tarihli ve 5590 Kanunun 5 nci maddesi aşağıdaki şek'îlde değiştirilmiştir. 
Madde 5. — Ticaret ve sanayi odaları, ticaret odaları, sanayi odaları ve deniz ticaret odalarının görevleri 

şunlardır : 
a) Mesleki ahlakı ve tesanüdü korumak, ticaret ve sanayinin genel menfaatlere uygun suretite gelişmesine 

çalışmak, 
b) Ticaret ve sanayii ilgilendiren bilgi ve haberleri derleyerek ilgililere ulaştırmak, resmi makamlarca isle

necek 'bilgileri vermek ve 'bilhassa ticaret ve sanayi erbabının mesleklerimin icrasında ihtiyacı olabilecek her çe
şit bilgiyi 'müracaatları halinde kendilerine vermek veya bunların elde edilmesini kolaylaştırmak, 

c) Ticaret ve sanayie ait her türlü incelemeleri yapmak, bölgeleri İçindeki, iktisadi, ticari ve sınai faaliyet
lere ait endeks ve istatistikleri yapmak, başlıca maddelerin piyasa fiyatlarını takip ve kaydetmelk ve mümkün 
olan vasıtalarla yaymak, 

d) 27 nci maddedeki belgeleri tanzim ve tasdik etmek, 
e) Sair mevzuatın verdiği görevlerle, Ticaret Bakanlığınca verilecek görevleri yapmak, 
f) Mevzuatla Ticaret Bakanlığına ve bu Bakanlığa bağlı müesseselere verilecek işlerin odalara tevdii ha

linde bunları yapmak, 
g) Meslek faaliyetlerine ait mevzular hakkında bakanlıklara, illere ve belediyelere tekliflerde ve dilekler

de bulunmak, 
h) Bölgeleri içindeki ticari teamülleri tespit edip, örf ve âdet haline getirmek, 
ı) Ticaret ve 'sanayi erbabınca riayet edilmesi mecburi mesleki karar alabilmek, 
j) Deniz ticaretinin kamu yararına, milli ulaştırma ve deniz ticareti politikasına uygun şekilde gelişmesine 

çalışmak, 
k) Milli ve •milletlerarası deniz ticaretine ait incelemeler yapmak ve bu konudaki bilgileri sağlamak, liman

larımız arası ve yurt dışı navlun, acente komisyonu ve ücretleri ile liman masrafları gibi bilgileri toplamak ve 
bunları mümkün olan vasıtalarla en seri şekilde yaymak, dünya deniz ticaretindeki en son gelişmeleri izlemek, 
istatistikler tutmak ve bunları ilgiMlere duyurmak, 

1) Deniz ticaretine aüt ticari örf, teamül ve uygulamaları tespit ötmek, navlun anlaşmaları, konşimento ve 
benzeri evraka ait tip formları hazırlamak, 

m) Yabancı gemi sahip ve donatanları ile denizcilikle ilgili müesseselere Türkiye limanlarının imkânları, ça
lışma şekilleri, tarifeleri ve liman masrafları hakkında bilgi vermek ve onlardan aynı bilgileri sağlamak, 

n) Deniz ticareti ile ilgili milletlerarası kuruluşlara asli üye olmak ve delege bulundurmak, 
o) İlgililerin talebi üzerine deniz ticareti ile ilgili ihtilaflarda hakemlik yapmak, 
p) Deniz acenteliği 'hizmet ücret tarifelerini hazırla nak ve Ticaret Bakanlığının tasdikine sunmak, 
r) Odalar, bunlardan başka yürürlükteki mevzuat hükümleri dahilinde aşağıdaki görevleri de yapabilir : 
(1) Ticaret mallarının vasıf ve keyfiyetinin tayinine yarayıcı laboratuvarlar kurabilir veya bunlara iştirak 

edebilir, 

(2) Milli Eğitim Bakanlığının müsaadesi ve denetiminde ticaret, denizcilik ve sanayi kursları açabilirler, 
açılan kurslara yardımda bulunabilirler, memleket içinde ve dışında İhtiyaç duyduğu alanlar için öğrenci okuta
bilirler ve stajyerler bulundurabilirler (Denizcilik ile ilgili faaliyetlerde Ulaştırma Bakanlığı ile koordine edilir), 

(3) İlgililerin talebi halinde, tıicari ve sınai ihtilaflarda Wakem olabilirler. 

(4) Mahalli veya bölge sergileri, panayırlar, umumi mağazalar, depolar, kredi müesseseleri ve mevzuları 
dahilinde kulüpler, müzeler ve kütüphaneler açabilirler veya açılmış veya açılacaklara katılabilirler. 

(5) Yetlkili bakanlılkça tayin edilen sahalarda, sanayi siteleri veya organize sanayi bölgeleri kurabilirler ve 
yönetebilirler. 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 306'ya 1 nci Ek) 
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(İhtisas Komisyonunun Teklif Ettiği İlk Metin) 

MADDE 14. — 8.3.1950 tarihli ve 5590 sayılı Kanunun 26 ncı maddesi aşağıdaki sekide değiştirilmiş
tir. 

Madde 26. — Munzam aidat, odaya kayıtlı tacir ve sanayicilerin o yıl içinde Gelir Vergisine matrah 
teşkil eden ticari ve sınai faaliyetlerinden elde ettikleri kazanç toplamının binde beşidir. 

Hem ticaret ve hem sanayi odasına kayıtlı bulunanların munzam aidatı, Ticaret Odaları ve Sanayi Oda
larının ayrı bulundukları yerlerde sanayi odalarınca tahsil olunur. Anoak, kayıtlı bulundukları odalar 
arasında her odaya ödedikleri aidatla mütenasip olarak müteakip takvim yılının azami ilk 3 ayı içinde 
paylaşılır. 

Zarar eden sanayici ve tecirler o yıl için munzam aidat ödemezler. 
4 ncü maddede belirtilen çalışma alanlarında birden fazla şubesi bulunan üyelerin munzam aidatı bü

tün şubelerden elde ettikleri gelir vergisine matrah teşkil eden ticari ve sınai faaliyetlerden elide ettikleri 
kazancın binde beşidir. 

Kurumlar Vergisine tabi kuruluşların munzam 'aidatı, ödedikleri Kurumlar Vergisinin yüzde beşidir. 
Müstakil bilançosu yapılan kurum ve müessese şubelerinin munzam aidatı, o şubelerden elde edilen ka

zançların binde 'beşidir. Ve şubenin bulunduğu mahallin odalarına ödenir. 
Bilançoları bir merkezden yapılan ve birden fazla odaya kayıtlı bulunan kurum ve müesseselerin mun

zam aidatı, ticaret odası ve sanayi odasının ayrı olması halinde merlkezin bulunduğu yerdeki sanayi oda
sınca tahsil olunur. Ancak bu munzam aidat şubelerin bulunduğu yerler ticaret odaları ve sanayi odaları 
arasında, her odaya ödedikleri aidatla mütenasip olarak bir ay içerisinde paylaşılır. 

Bütün bu hallerde bir müessesenin şubeleri ile birlikte ödeyeceği munzam aidat tutarı 50 000 TL'yı 
geçemez. 

Ancak bu miktar Bakanlar Kurulu Kararı ile üç katına Ikadar artırılabilir. 
Munzam aidat tahakkuk ettirildiği yılın sonuna kadar ödenir. Önceki yıldan itibaren geçerli olarak kay

dedilmesi gerekenlerin munzam aidatı ise kendilerine tebliğ edildiği yılın sonuna kadar ödenir. Zamanında 
ödenmeyen munzam aidat % 50 zamlı olarak tahsil olunur. 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 306'ya 1 nci Ek) 
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(İhtisas Komisyonunun Teklif Ettiği Yeni Metin) 

MADDE 14. — 8.3.1950 tari'Mi ve 5590 sayılı Kanunun 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 26. — Munzam aidat, odaya kayıtlı tacir ve sanayicilerin bir yıl önceki Gelir Vergisine matrah teş
kil eden ticari ve sınai faaliyetlerinden elde ettikleri kazanç toplamının binde beşidir. 

Birden fazla odaya kayHÖı 'bulunanların munzam aidatı, odaların ayrı 'bulundukları yerlerde Dirlikçe tek
lif edilen, Ticaret Bakanlığınca belirlenen odalar tarafından tahsil olunur. Ancak, kayıtlı bulundukları odalar ara
sında her odaya ödedikleri aidatla mütenasip olarak müteakip takvim yılının azami ilk 3 ayı içinde paylaşılır. 

Zarar eden sanayici ve tacirler o yıl için munzam aidat ödemezler. 
4 ncü maddede belirtilen çalışma alanlarında birden fazla şubesi bulunan üyelerin munzam aidatı bütün şu

belerden elde ettikleri Gelir Vergisine maitrah teşkil eden ticari ve sınai faaliyetlerden elde ettikleri kazancın 
binde beşidir. 

Kurumlar Vergisine tabi kuruluşların munzam aidatı, ödedikleri Kurumlar Vergisinin binde beşidir. 
Müstakil bilançosu yapılan kurum ve müessese şubelerinin munzam aidatı, o şubelerden elde edilen kazanç

ların binde biridir.. Ve şubenin bulunduğu mahallin odalarına ödenir. 
Bilançoları bir merkezden yapılan ve birden fazla odaya kayıtlı bulunan kurum ve müesseselerin mun

zam aidatı, odaların ayrı olması halinde Birlikçe teklif edilen, Ticaret Bakanlığınca belirlenen odalar tarafın
dan tahsil olunur. Ancak bu munzam aidat şubelerin bulunduğu yerlerdeki odalar arasında, her odaya öde
dikleri aidatla mütenasip olarak müteakip takvim yılının azami ilk 3 ayı içinde paylaşılır. 

Bütün bu hallerde bir müessesenin şubeleri ile birlikte ödeyeceği munzam aidat tutarı 20 000 lirayı geçe
mez. 

Ancak bu miktar Bakanlar Kurulu kararı ile üç katına kadar artırılabilir. 
Munzam aidat 'her yılın Mayıs ve Aralık aylarında iki eşit taksitle ödenir. Önceki yıldan itibaren geçerli 

olarak kaydedilmesi gerekenlerin munzam aidatı ise kendilerine tebliğ edildiği yılın sonuna kadar ödenir. Za
manında ödenmeyen munzam aidait ilk ay için % 10 müteakip her ay içtin % 2 zamlı olarak ıtahsil olunur. 
Ancak gecikme zammı munzam aidatın bir mislini geçemez, 

•* ^ » ^ • ı 
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MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Milli Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 15 . 10 . 1981 tarihinde 
kararlaştırılan «Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin Kaldırılması Hakkında Kanun Tasarısı» ile gerekçesi 
ekli olarak gönderilmiştin 

Gereğini emirlerine arz ederim. 
Bülend ULUSU 

Başbakan 

GEREKÇE 

Askeri Yüksek İdare Mahkemesi 1961 tarihli Anayasasının 140 ncı maddesinde 1488 saydı Kanunla yapılan 
değişiklik üzerine, asker kişilerle ilgili idari eylem ve işlemlerin yargısal denetimini yapmak üzere 4 . 7 . 1972 
tarihli ve 1602 sayılı Kanunla kurulmuştu. 

Bu yüksek mahkemenin kurulması ile idari yargıda bölünme olmuş ve Damştayın bir kısım görevleri 
Askeri Yüksek İdare Mahkemesine verilmiştir. On yıla yakın bir süredir devam eden bu uygulamanın çeşitli 
sakıncaları görülmüştür. 

Silahlı Kuvvetlerin yönetimiyle ilgili olarak alınan çeşitli idari kararların ve uygulanan işlemlerin, Silahlı 
Kuvvetler camiası içinde hiyerarşi ve rütbe esası dışında bir denetim sistemine tabi tutulması Silahlı Kuvvet
lerimizin yapısına ve geleneksel hiyerarşi ve disiplin anlayışına ters düşmüştür. Bu sebeple Silahlı Kuvvetler 
personeliyle diğer asiker kişilerin kendilerini ilgilendiren işlem ve eylemler hakkında açacağı idari davaların diğer 
idari davalar gibi idare mahkemeleri ve Danıştayda görülmesi gerekli olmuştur. 

Yukarıda açıklanan sebepler dikkate alınarak Askeri Yüksek tdare Mahkemesi kaldırılmış ve bu yüksek 
mahkemedeki dosyalar Damştaya devredilmiştir. Böylece uygulamada Silahlı Kuvvetlerin yönetimine hakim 
olan hiyerarşi ve disiplin anlayışına ters düşen bir sistem kaldırıldığı gibi, idari yargı reformu ile gerçekleştiril
mesine çalışılan idari yargının bütünlüğü de sağlanmıştın 

Bu Kanunla Askeri Yüksek idare Mahkemesindeki dosyaların tamamı Damştaya devredilmiş ve bu dava
ların çözümü için Danıştayda özel bir dava dairesi kurulmuştur. Bu dairenin görev süresi iki yıldır, tki 
yılın sonunda elde kalan dosyalarla yeni açılan davalar Danıştay Kanununda görevli kılınan dava dairelerince 
çözümlenecektir J 

Askeri Yüksek tdare Mahkemesinin kaldırılması ile burada görevli askeri personelden hakim sınıfından 
olanların kıdem ve hizmet gereklerine göre Askeri Yargıtayda, askeri hakimlik hizmetlerinde ve Danıştayda 
görevlendirilmeleri, hakim sınıfından olmayan subayların ise emsalleriyle aynı işleme tabi tutulmaları esası 
kabul edilmiştir.; 
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Milli Savunma Komisyonu Raporu 

TC 
Milli Güvenlik \Konseyi 

Milli Savunma Komisyonu 
Esas No. : 1/256 
Karar No. : 40 

MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

-Mıffl'i Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunun 15 . 10 . 1981 tarihli kararına istinaden 
M ü Güvenlik Konseyi Başkanlığına sunulmuş bulunan «Askeri Yüksek İdare Mahkemesi»'nin 'kaMırılma-
sını öngören kanun tasarısı, Komisyonumuzca incelendi. 

Ariayasanun 1488 sayıilı Kanunla değişik 140 nci maddesi gereğince 4 . 7 H 1972 gün ve 1602 sayılı Ka
nunla kurulan ve Danışitayın 'bir kısım görevlerini üstlenmiş bulunan >bu mahkemenin kaldırılması nede-
niiıniin, idari yarigı bütünlüğüne aylkırı olduğu ve aynı zamanda Silahlı 'Kuvvetlerin yönetimi ile ilgili olarak 
alman çeşiMi İdari kararlarım ve uygulanan işlemlerin Silahlı Kuvvetler camiası içinde 'hiyerarşi ve rütbe esa
sı ıdışınıda bir denetim süsltemine talbi tutulmasının Silahlı Kuvvetlerin yalpısına ve geleneksel disiplin anla
yışına tens tdüşjtüğÜ gerekçesine dayandırıldığı görülmüştür. 

Danıştay, idari davalara da IbakinTak üzere her ne kadar 1868 tarihinde «Şûrayı Devlet» adıyla kurul
muş ise de, (bu tmlahkemenin dava yetkisi 1876 tarihinde tamamen ellinden alınmış ve Cumhuriyet kurulun
caya Ikaldar sadece (bir istişare organı olarak görev yapmıştır. Danıştay, idari davalara bakmak ve isttişari gö-
revinli sürdürmek maksadıyla gerçdk ahlaimlda 1926 tarihinde yeniden kurulmuş ve 1927 tarihinde fiilen gö
reve başlamış ve bu sıifaltla 'hiçbir zaman askeri uyuşmazlıkların yargı mercii olmamıştır. 

Aslkerli şahısların idari eylem; ve işlemlerden doğan şikâyetlerini incelemek üzere 18 . 6 T 1934 tarih ve 
2515 sayılı Kanunla «Zat İşlerimin Son Tetkik Mercii» adıyla bir komisyon kurulmuştur. Bu komisyon Ge
nelkurmay İBaşkanının veya onun seçeceği 'bir zatın başkanlığında, ikisi Genelkurmay, İkisi de Milli Savun-
mıa Bakanlığı Daire Başkanlarından oluşmakta ve bu merciin kararları afeylhine Türkiye Büyük Millet Mec
lisine itiraz ©dilmekte idi. 

Son tetkik mercii encülmeninin kararları aleyhine Türkiye Büyük Millet Meclisine müracaatların tevali 
etaesli karşısında ondu (mensupları arasında emniyet ve itimadın gevşemekte ve askerliğim esas vasıfların
dan en mühimi olan iltaatın sarsılmakta olduğu fark edİltmiş ve bu miaksatla 30 .. 5 R1938 tarih ve 3410 sa
yılı «Aslkerleria Zait İşlerine Taalluk Eden Davaların Tetkik ve Muhakeme Usulü Hakkında Kanun» çıka
rılarak idani 'eyleimı ve işlemlerden şikâyetçi olan asker kişilerin idari davalarına Askerli Yargıtayda bakılmıa-
sı sağlanmıştır. 

Bilahara 1924 Anayasanın 51 nci maddesine göre, idari davalara bakmak' yetkisi. esas itibariyle Danıştaya 
veratmıiş lolduğundlan Anayasa gereğince tüım idari uyuşmazlıklara bakacak mormıa! Ibir malhkeme varken, as
keri şahıslarla Slgii idari davaların Askeri Yarğıtaya verilmesinin, hukukun ve Anayasanın oligun ve mütekâ
mil sfflsteminıe uymayacağı düşüncesiyle 13 * 7 . 1953 tariih Ve 6142 sayılı Kanunla asker kişilerin idari uyuş-
rnazlılkllaırdan doğan davalarına bakıma yetkisi Danıştaya verilmiştir.: 

•Silahlı Kuvvetlerin İdari işlemlerinin yargısal denetiminim Danııştaya verilmiş olması, umulan faydayı sağ
lamamış, mülki idare toyerarşisinin dışında üstün ve güçlü otioriltesi, mertebeler içindeki ilişkileri, hukuki 
durumları, talbi oldukları kural ve müeyyideler, askeri (gerekler açısından ziyade hukukun genel kuralları için
de de alınmış ve Silahlı Kuvvetlerin yapısına ve ruhuna ters düşen Ibir uygulama içine girilmiştir. 

Bunun üzerine 1488 sayılı Kanunla Anayasanın 140 nci maddesinde yapılan bir değişiklikle «Askeri Yük
sek İdare Mahkemesi»'nin kurulmasına imkân hazırlanmış ve 4 . 7 s 1972 güm ve 11602 sayılı Kanurla As
keri Yüksek İdare Malhkemiesıi kurulmuş, 20.7.1972 tarihinde göreve başlamıştır. 

İdari ihtilaflarda, karşılıklı hakların çatışması söz konusu değildir, tdari bir ihtilafta idare, sübjektif bir 
hakkının mevcudiyetini ve buna riayet edilmesini istemez. İdari eylem ve işlemlerin objektif hukuk kurul-
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larına ve idari fonksiyonun gereklerine uygunluğunu savunur. Şu halde idari davalarda, kanunları sosyal 
amacına ters düşmeyecek biçimde uygulaması gereken idare ile davacı arasında çıkan ihtilafı çözümleyen, 
resmi faaliyet ve hizmet ile alakası bulunmayan ibir hâkimin rütbeli olmasını askeri hiyerarşi ile bağdaştı-
ramamak, dış görüntüyü muhtevaya tercih etmek demek olur. Hâkimlerin bilgili, şahsi düşünce ve endişe
den ziyade hizmet fikrine, adalet ve hakkaniyet şuuruna sahip yüksek karakterli kimseler olması halinde böyle 
bir sakınca asla düşünülemez- Kaldı ki, uzun yıllardan beri askeri mahkemelerde uygulanan bu sistem, şahıs 
bakımından bir mahzur yaratmadığına göre idari eylem ve işlemler bakımından da yaratmaması gerekir, 

Danıştay idareden ayrı bir teşkilat olmak ve kazai usullerle çalışmakla beraber, burada görevli hâkim
lerin gerek statüleri ve gerekse tecrübe ve melekeleri askerlerde yer eden askeri gereklere yatkın ruh ve vasıflara 
yabancıdır. Bunlar sivil idare teşkilatı ve hiyerarşisi içinde yetişmiş, bu teşkilatın usul ve ananeleri ile 
yoğrulmuş kimselerdir. Bilgi, ihtisas, tecrübe ve melekeleri askeri gerekleri hoş görecek yoğunlukta değildir. 
Kendileri istemeseler dahi itiyat ve alışkanlıklarının tesirinde kalmaları mümkündür. Esasen idari yargının bütün
lüğü fikri mutlak ve istisnasız bir kaide olarak ileri de sürülemez. Devletin organlarının fonksiyonları ara
sında biyolojik sahada olduğu gibi mutlak bir ayrılık yoktur ve olamaz. Toplumsal yapı ve sosyal seviye 
teorinin ihmalini, gerçeğin tercihini zorunlu hale getirir. Bu itibarla, Askeri Yüksek îdare Mahkemesinin v 

kaldırılmasına ilişkin Hükümet tasarısı Komisyonumuzca benimsenmemiş, ancak, 9 yılı aşkın bir uygulamadan 
edinilen tecrübeye dayanılarak, mahkemenin kuruluş ve işleyişinde aksayan yönlerin düzeltilmesi, günün zor
layıcı şartları karşısında personel tasarrufuna gidilmesinin yerinde olacağı düşüncesiyle 1602 sayılı Askeri 
Yüksek îdare Mahkemesi Kanununda bazı değişikliklerin yapılması ve mahkemenin göreve devamının ya
rarlı olacağı ilkesi benimsenmiştir. \ 

BİRİNCİ MADDE İLE 4.7.1972 TARİH VE 1602 SAYILI KANUNUN 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 
21, 22, 23, 24, 35, 37, 40, 41, 43, 48, 56, 62, 63, 71, 79, 80 VE 86 NCI MADDELERİNDE KOMİSYONCA 

YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN GEREKÇESİ 

Madde 6. — Bu madde metninden «ikinci başkanlık» ibaresi çıkarılmış başkanunsözoüsü başsavcı olarak dü
zeltilmiş ve genel sekreterin kadrosu dairelerdeki üye sayısının dışında tutulmuştur. Daire üyeleri arasından seçi
len genel sekreter bu görevi süresince daire çalışmalarına katılamadığı için dairelerde üye sayısı azalmakta ve 
dolayısıyla işler aksamaktadır. Bu sebeple üyelik hukuku saklı tutulan genel sekreter için ayrı bir kadroya 
ihtiyaç duyulmuş ve madde ona göre düzenlenmiştir. 

Madde 7. — Eski metinde general ve amirallerin de Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde görevlendirümesi 
mümkün idi. Bunların terbilerinin güç olması ve bu mahkemede görevlendirilecek kadar general ve amiralin bu
lunmayışı nedeniyle seçilecek üyelerin yarbay ile 3 yılını doldurmamış albaylardan olması ilkesi benimsenmiş ve 
hâkim sınıfından olacak üyelerin de rütbesi yarbaydan başlatılmıştır. 

Madde 8. — Bu maddede yapılan değişiklik hâkim sınıfından olan üye adaylarının yine hâk'im sınıfından 
olan üyeler tarafından belirlenmesinden ibarettir. Hâkim sınıfından olmayan üyelerin hakimlileri tanımaması 
nedeniyle böyle bir düzenleme zaruri görülmüştür. 

Madde 9. — Madde metninden ikinci başkan çıkarılmış başkanunsözdüsü başsavcı olarak düzeltilmiş; ge
reksiz görüldüğü için «8 nci maddeye göre» cümlesi yeni metne alınmamıştır. 

Madde 10. — Madde metni kısaltılmış, hâkim sınıfından olmayan üyelerin görev süresi 2 yıl ile sı
nıflandırılmıştır. Bundan maksat bu üyelerin kıtadan uzun süre uzak kalmalarım önlemek ve terlilerine imkân 
vermektir. 

Madde 13. — Madde metninden ikinci başkanla ilgili olan fıkralar çıkarılmış, başlkanunsözcüsü başsavcı 
olarak düzeltilmiş ve başkanunsözcüsü başyardımcısı kaldırılmıştır. 

Madde 14. — Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin 3 daire sayısı 2'ye indirilmiş ve gerektiğinde daire sayısı
nın çoğaltılmasına imkân verecek esneklik getirilmiş ve ayrıca üye kadrosu bu kanunda belirtilmiştir. 

Madde 16. — Eski metinde daireler kurulunun üye sayısı on idi. Daire sayısında yapılan indirim nedeniyle 
kurul üyelerinin miktarı düşürülmüş, başkanlar dışında kalan Kurul üyelerinin seçimle getirilmesi esası 
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benimsenmiştir. Amaç daha güçlü ve hevesli üyeleri kurula sokmak ve aynı zamanda hizmetin ağırlığını pay
laştırmaktır. 

Madde 17. — Daire sayısının azalması dolayısıyla 3 kişilik başkanlar kurulunun 5 »kişiden oluşması düşünü
lerek yeni bir düzenleme gerekli görülmüştür. 

Madde 18. — Kuruldaki üye sayısını 5'e yükseltebilmek için hangi daireden olursa olsun mahkemenin en 
kıdemli üyesi kurula dahil edilmiştir. 

Madde 20. — Edinilen tecrübelere dayanılarak madde yeniden düzenlenmiş, asker kişiyi ilgilendiren ve 
askeri hizmete ilişkin tasarruflar, mülki makamlar dahil hangi makamca tesis edilmiş olursa olsun bunlardan 
doğacak ihtilafların yargı mercii Askeri Yüksek İdare Mahkemesi olacak şekilde kaleme alınmış ve ayrıca as
keri mükellefiyet sebebiyle yapılan tasarruflarda ilgili şahıs asker olmasa dahi uyuşmazlığın bu mahkemece 
çözümlenmesi bir istisna olarak benimsenmiş ve bu suretle askeri hizmetin bütünlüğü korunmuş, yargı eko
nomisi sağlanmış ve içtihat farkları önlenmiştir. 

Madde 21. — Maddeye 2 fıkra eklenmek suretiyle yargı yetkisinin askeri hizmetin kanunlara uygun su
rette yürütülmesini engelleyecek biçimde kullanılamayacağı, idari eylem ve işlem niteliğinde karar verilemeye
ceği vurgulanmış, Devlet Başkanının, Yüksek Askeri Şûranın tasarrufları ile disiplin suç ve cezalarından ötürü 
disiplin amirlerince verilen cezalar yargı denetimi dışında tutulmuştur. 

Madde 22, 23. — Daire sayısında yapılan indirim dolayısıyla dairelerin görev alanına giren işler yeniden 
düzenlenmiştir, 

Madde 24. — Bu madde yeniden düzenlenmiş, personelin idari hizmet maksadıyla veya bu düşünce ile yap
tığı eylem ve işlemlerden dolayı açılacak tam yargı davalarının hizmetin sahibi olan idareye yöneltilmesi ve 
personelin davacı tarafından hiçbir suretle dava edilememesi esası getirilmiştir. Ancalk, kamu gücünün kötüye 
kullanılmasını önlemek için gerektiğinde mahkemece işlem veya eylemi yapan personel de davaya dahil edile
cek ve tazminatla yükümlü tutulabilecektir. 

Madde 35. — Bu maddede yapılan değişiklikle, işlem yapıldıktan sonra üst makama veya işlemi yapmış olan 
makama yapılacak müracaatlar ile bir işlemin tesisi için yapılacak müracaatlara karşı idarenin sükûtu halinde 
takip edilecek usulü muameleler fıkralar halinde belirtilmiş ve iltibasın önlenmesi sağlanmıştır. 

Madde 37. — İdari Yargılama Usulü Kanununa paralel olarak madde değiştirilmiş, Askeri Yüksek İdare 
Mahkemesinde açılacak davalarda dilekçelerin verilebileceği yerler gösterilmiştir. 

Madde 40. — Maddede yapılan değişiklikle, düzenleyici işleme karşı ilgilinin düzenleyici tasarruf aley
hine veya sadece kendisine uygulanan işlem aleyhine yahut da hem düzenleyici ve hem de kendisine uygu
lanan işlemin birlikte dava edilerek iptalini istemesi imkânı getirilmiş ve ayrıca davadan önce düzenleyici ta
sarrufun kaldırılması, değiştirilmesi veya yeni bir düzenleme yapılmasını isteme hakkı tamnmış ve bu arada 
düzenleyici işlem değiştirilmemiş ya da iptal edilmemiş olsa bile kendisine uygulanan işlemin iptal edilebileceği 
hükmü getirilmiştir. 

Madde 41. — Bu maddeye eklenen fıkra ile görevli olmayan yerlere başvuran davacının davasının görev
den reddi halinde dava açmak için kanunda öngörülen süre 30 günden fazla ise 'bu haktan yararlanabileceği, 
diğer bir ifadeyle redden sonra geriye kalan dava açma süresi 30 gün içinde dava açma mecburiyetinde olma
yacağı normal kanuni süreden yararlanabileceği esası getirilmiştir. 

Madde 43. — Maddeye eklenen son fıkra ile önşartı yerine getirmeden adliye mahkemesinde açılan dava
ların görevden reddi halinde; Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde açılacak aynı konuya ilişkin davalarda ön-
şart aranmayacak ve dava bu şart olmadan görülecektir. 

Madde 48. — Eski metinde olan 10 000 TL., 200 000 TL.'ye çıkarılmış ve hakkın kötüye kullanılmaması 
maksadıyla duruşmaların ancak dava dilekçesi ve cevap layihalarında istenebileceği şartı getirilmiş, bu safha
da istenmemiş davalar için tarafların artık sonradan duruşma isteyemeyecekleri belirtilmiştir. 

Madde 56. — Usulü tıkanıklıkları gidermek maksadıyla İdari Yargılama Usulü Kanununun tümüne atıfta 
bulunulmuş ve Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun hangi hükümlerinin Askeri Yüksek İdare Mahkemesin
de de uygulanabileceği tadadi ve tahdidi bir surette gösterilmiştir. 
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Madde 62. — Madde metni yeniden düzenlenmiş, yürütmenin durdurulması kararlarının verilebilmesi 
davada haklılılk ve aynı zamanda idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkânsız durumların 
birlikte gerçekleşmesi takdirinde verilebileceği, savaş halinde yürütmenin durdurulması kararının verileme
yeceği, sıkıyönetim ve olağanüstü hallerde bazı personel hakkında yürütmeyi durdurma kararının verilemeye
ceği, yürütmeyi durdurma kararlarıyla ilgili dosyaların tekemmül etmesini takiben 30 gün içinde karara bağla
nacağı aksi halde yürütmenin durdurulması kararının kendiliğinden ortadan kalkacağı ve bu dosyalar hakkın
da yürütmenin durdurulması kararının tekrarlanamayacağı esası getirilmiştir. 

Madde 63. — Bu maddede yapılan değişiklikle Askeri Yüksek İdare Mahkemesinden çıkan kesin karar
ların idarece 60 gün içerisinde yerine getirilmesi mecburiyeti öngörülmüştür, 

Madde 71. — Mahkeme masrafları, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununa paralel: olarak düzenlenmiş, 
mahkeme masraflarına hükmedilebilmesi için tarafların istekte bulunmuş olmaları şartı kaldırılmıştır. 

Madde 79. — Maddede yapılan değişiklikle savcıların, başsavcı adına dosyaları inceleme, yenileği getiril
miş, başsavcının görüşüne ters düşen bağımsız davranışlara yer verilmemiş ve ayrıca savcıların başsavcı 
dahil daireler ile dava daireleri kurulunda sözlü olarak açıklamalarda bulunabilme imkânı getirilmiştir. 

Madde 8Q. — Evvelce Anayasa Mahkemesi tarafından kısmen iptal edilen bu madde lüzumuna binaen 
tekrar ihya edilmiş, askeri hâkim sınıfından olan üyeler ile askeri hâkim sınıfından olmayan üyelerin yük
selme, yaş haddi, emeklilik ve diğer özlük haklan yönünden tabi olacakları usul ve esaslar belirtilmiştir. 

Madde 86. — Eski metinde unutulmuş olan «Kararların düzeltilmesi» deyimi yeni metne alınmış ve bu 
suretle eksik telafi edilmiştir., 

MADDE 2. — Yerleşen içtihadı birleştirme kararlarına uygun olarak tam yargı davalarında idareye 
müracaatla, ihtilaf yaratılmadan açılan davaların reddi önlenmiş ve bu tür dosyaların merciine tevdi edilmesi 
sağlanmıştır. 

Madde 3. — İdari Yargılama Usulü Kanununa paralel olarak süreler kısaltılmış, 90 günlük süre 60'a; 
60 günlük süre de 3Q'a indirilmiştir. 

Madde 4. — İkinci Başkanlık müessesesi kaldırılmış, ikinci Başkan ile Birinci Başkanın görevleri ve 
yetkileri mahkeme başkanında birleştirilmiş, 13 . 5 . 1981 gün ve 2461 sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek 
Kurulu Kanununa paralel olarak başkanunsözcüsü başsavcı, kanunsözcüleri de savcı olarak düzeltilmiştir. 

Madde 5, — 8 nci maddede yapılan değişiklik nedeniyle gereksiz kalan 29 ncu maddenin 1 nci fıkrası 
ile ikinci başkanlığın kaldırılması dolayısıyla gereksiz kalan 74 ncü madde hükümleri yürürlükten kaldırılmış
tır., 

11 . 12 . 1981 gün ve 2563 sayılı Kanunla Askeri Yargıtay üyeliğine seçilebilmek için en az yarbay rüt
besinde olmak hükmünün getirilmiş bulunması, keza Askeri Yargıtay kadrolarında görevli general ve amiral-

> 1er hakkında da 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun uygulanacağının öngörülmüş bulun
ması karşısında bu hükümlere paralel olarak yeni bir düzenleme yapılması ve 357 sayılı Askeri Hâkimler 
Kanununa 27 Mart 1979 gün ve 2219 sayılı Kanunla eklenmiş bulunan ek 6 nci maddenin değiştirilmesi 
zaruri görülmüştür. 

Kanun tasarısı ve gerekçesi raporumuzla birlikte Milli Güvenlik Konseyinin onayına arz olunur. 

Başkan Üye Üye 
Muzaffer BAŞKAYNAK Zeki GÜNGÖR Mustafa ŞAHİN 

Hâkim Tuğgeneral Hv. Hâkim Albay Hâkim Albay 

Üye Üye Üye 
İsmet ONUR Edip GÜLTEKİN İlhan KÖSEOĞLU 
Hâkim Albay Hâkim Albay Hâkim Albay 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin Kaldırılması Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 4 . 7 . 1972 tarihli ve 1602 sayılı Kanunla kurulmuş olan Askeri Yüksek İdare Mahkemesi 
kaldırılmıştır. 

MADDE 1. — 1, Askeri Yüksek îdare Mahkemesinde bakılmakta olan dava dosyaları Danıştaya devre
dilir. 

2. Askeri Yüksek İdare Mahkemesinden Danıştaya devredilen dosyalarının sonuçlandırılması amacıyla, 
Danıştayda özel bir Dava Dairesi kurulmuştun 

MADDE 3, — Özel dairenin görev süresi bu Kanunun yürürlük tarihinden itibaren iki yıldır. Bu süre 
içinde karara bağlanamayan dosyalar Danıştay Kanununda belirtilen görevli dairelere devredilir. 

MADDE 4. — Daha önce Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin görev alanında olup, bu mahkemenin 
kaldırılmasıyla İdare Mahkemeleri ve Danıştayın görevine giren konularla ilgili davalar, Jdare Mahkeme
leri göreve başlayıncaya kadar Danıştayda açılır ve Özel Dairece sonuçlandırılır, 

MADDE 5. — 1. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Askeri Yüksek îdare Mahkemesinin Başkanı, 
İkinci Başkanı, Başkanunsözcüsü, Daire Başkanı ve üyesi olanlardan : 

a) Hâkim sınıfından olanlar dışında, general rütbesinde bulunanların, rütbe nasıp tarihlerine göre em
salleri emekli edilmiş olanlar, 

b) Hâkim sınıfından subaylar dışında, albay rütbesinde bulunanların subaylığa nasıp tarihlerine göre 
emsalleri emekli olanlar, 

c) B̂u Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 15 gün içinde emeklilik isteğinde bulunanlardan hizmet 
ve kadro ihtiyaçlarına göre emekliliğinde sakınca görülmeyenler, 

Emekli edilirler* 

2. Yukarıdaki fıkraya göre emekli edilenlerin, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
49 ncu maddesinin (f) bendinin öngördüğü koşullara sahip olmak kaydıyla kadrosuzluk tazminatı alma hak
ları saklıdır., 

3, Emekli edilmeyen ve askeri hâkim sınıfından olmayan başkanlar ve üyeler ile, Başkanunsözcüsü 
Başyardımcısı, kanunsözcüleri, raportörler, idari hizmetlerle ilgili görevlerde çalıştırılan personel, rütbe, 
derece, kadro, hizmet ve ihtiyaç gereklerine ve usulüne uygun olarak Silahlı Kuvvetler ve Milli Savunma 
Bakanlığı hizmetlerine atanırlar. 

MADDE 6. — 1. Askeri Yüksek îdare Mahkemesinin hâkim sınıfından olan başkanları, başkanunsözcü
sü ve üyelerinden yukarıdaki maddeye göre emekli edilmeyenler rütbe, kıdem ve hizmet gerekleri gözönünde 
tutularak Danıştay üyeliklerine, Askeri Yargıtay Beşinci ve Altıncı Daireleri başkanlıklarına, Askeri Yargıtay 
üyeliklerine veya Silahlı Kuvvetler hâkimlik hizmetlerine Devlet Başkanınca atanırlar, 

2. Danıştay üyeliğine atananların emeklilik yoluyla Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilişiği kesilir. Ancak, 
bunların asker emeklisi olarak kazanılmış hakları saklıdır. Göreve başlamaları, özlük hakları, yükümlülük
leri Danıştay Kanununa göre yürütülür. 

MADDE 7, — L Bu Kanuna göre Askeri Yüksek İdare Mahkemesinden Danıştaya atananlar Danıştay 
özel dava dairesinde görevlendirilirler. Bunlardan Askeri Yüksek îdare Mahkemesinde kıdemli olanı Daire 
Başkanlığı görevini yapar., 

2. Özel dava dairesi üyeleri iki yılın sonunda Danıştay Başkanlık Kurulunca diğer dairelerde görevlen
dirilirler,, 
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MADDE 8. — Danıştay kadro cetveline yedi üye kadrosu eklenmiştir. 

MADDE 9. — 4 . 7 . 1972 tarihli ve 1602 sayılı Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kanunu yürürlükten 
kaldırılmıştır., 

MADDE 10. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE .11. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

15 . 10 . 1981 

Başbakan 
B. Ulusu 

Devlet Bak. - Başbakan Yrd. 
Z. Baykara 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. M. N. Özdaş 

Dışişleri Bakanı 
/. Türkmen 

Ticaret Bakanı 
K. Cantürk 

Tarım ve Orman Bakanı 
Prof. Dr. S. Özbek 

Turizm ve Tanıtma Bakam 
/. Evliyaoğlu 

Dev. Bak.-'Başbakan Yrd, 
T. Özal 

Adalet Bakanı 
C. Menteş 

Maliye Bakanı 
K. Erdem 

Sağlık ve Sos. Yrd. Bakanı 
Prof. Dr. N, Ayanoğlu 

Çalışma Bakanı 
Prof. Dr. T. Esener 

îmar ve tskân Bakam 
Dr. Ş. Tüten 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
S. Side 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. İ. Öztrak 

Milli Savunma Bakanı 
Ü. H. Bayülken 

Milli Eğitim Bakanı 
H. Sağlam 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
R. Baîuraln 

Sanayi ve Tek. Bakanı 
Ş. Kocatopçu 

Köy. îş. ve Koop, Bakanı 
M. R. Güney 

Kültür Bakam 
C. Baban 

Devlet Bakanı 
M. özgüneş 

îoi$Ieri Balkanı 
S. Çetiner 

Bayındırlık Bakam 
Dr. T. Önalp 

Ulaştırma iBakanı 
N. Özgür 

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı 
S. Bingöl 

Gençlik ve Spor Bakanı 
V. Özgül 
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MİLLİ SAVUNMA KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Askeri Yüksek tdare Mahkemesi Kanunu ile Askeri Hâkimler Kanununda Değişiklik Yapıhnası Hakkında 
Kanun Tasarısı 

MADDE la — 4 . 7 . 1972 tarih ve 1602 sayılı Askeri Yüksek: İdame Mahkemesi Kanununun 6, 7, 8, 9, 
10, 13, 14, 16, 17, 18, 2Q, 21, 22, 23, 24, 35, 37, 40, 41, 43, 48, 56, 62, 63, 71, 79, 80 ve 86 ncı maddeleri aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir..: 

Genel Sekreterlik ve Kalemler : 
Madde 6. — Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başkanlar Kurulunum, seçeceği ıbir, üye Genele Sekreterlik 

görevini yapar. Bu görev için ayrıca kadro verilir. 
Genel Sekreter, Başkana bağlıdır. 
Genel Sekreterliğe yeteri kadar 'yardımcı personel verdik Ayrıca Başsavcılıkta, Daireler Kurulunda ve 

dairelerde yazı ve sair ti$ernieri yürütecek (birer kalem teşlkülaıtı kurulur. 
Üyelerin Nitelikleri : 
Madde 7. — Askeri Yüksek İdare MalbJkemesinliını üyeleri; 
a) Albay rütbelinde üç yılını doıklummıamış kurmay subaylar, 
Ib) En az yarbay rütbesinde birinci sınıf askeri Mfcimler, 
Arasından seçillMer3 

Üyelerin Seçimi : 
Madde 8. — Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin askeri hâMlm sınıfından öteun üyeleri, bu sınıftan odan 

başkan ve üyeler tam sayısının salt çoğunluğu ile her hoş yer için gösterilecek üç aday arasımdan, 
Hâkim sınıfından otaıayan üyeler, Genelkurmay Başkanlığınca her boş yer için göslteriiecefc üç aday ara

sından, 
'Devldt Başkanınca seçffir. 
Atanma : 
Madde 9. — Seçilenler arasından rütlbe ve kıdemi sırasına göre Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başkan

lığına, Başsavcılığına, daire başkanlıklarına ve üyeliklere, Mili Savunma Balkanı ve Başbakanın imzalayaca
ğı, Devlet Başkanının onaylayacağı Kararname ile atama yapılır. Atamalar Resmi Gazetede yayımlanır. 

Başkan, Başsavcı ile daire" başkanlarının askeri hâkim sınıfından olması şarttır. 

Görev Süresi : 
Madde 10. — Askeri Hâküm sınıfından olmayan üyelerin görev süresi ilkii yıldır. 
Başkanlara ve Başsavcıya Vekâlet: 
Madde 13. — Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başkanlığının boşalması, Başkanın izinli olması veya ma

zereti balerinde, en kıdemli daire başkanı Başkana vekâlet eder. 
Aynı sebeplerle daire başkanlıklarına, o dairenin en kıdemi üyesi vekâlet eder. 
Başsavcıya, mahkemedeki hâkim sınıfı üyelerden en kıdemlisi vekalet eder. 
Boşalan başkan ve üyeliklere bir ay içinde 8 ve 9 ncu maddeler gereğince seçim ve atamalar yapılır. 
Daireler : 
Madde 14. — Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, iki daireden oluşur. İş hacmine göre, Genel Kurulun 

teklifi ve Genelkurmay Başkanlığının uygun görmesi üzerine Milli Savunma Bakanlığınca daire sayısı üçe 
yükseltilebileceği gibi, aynı usulle ikiye de indirilebilir. 

Her daire, bir başkan ile yedi üyeden kurulur. Üyelerden 5'i askeri hâkim, ikisi kurmay subaydır. Ancak 
iş hacmine göre Genel Kurulun teklifi ve Genelkurmay Başkanlığının uygun görmesi üzerine Milli Savunma 
Bakanlığınca dairelerde üye sayısı belli oran dahilinde beşe kadar indirilebilir. Bu şekildeki indirme sonunda 
üyeler kadroları ile görevlerine devam ederler. Şu kadar ki, üye sayısı 'tespit edilen miktara ininceye kadar üye 
seçimi yapılmaz, 

Dairelerde çoğunluk askeri hâkim sınıfından olmak üzere görüşme sayısı beştir. Kararlar oyçokluğu ile 
verilir. 
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Daireler Kurulu : 
Madde 16. — Daireler Kurulu, Başkanın yönetiminde daire başkanları ile her dairenin kendi üyeleri ara

sından bir yıl süre için seçeceği biri askeri hâkim, biri de bu sınıftan olmayan üyelerden oluşur. 
Başkan ve üyelerden 'birinin özürü halinde kendi daire ve statüsünde olan en kıdemli üye kurula katılır. 
Kurulda kararlar oyçokluğu ile verilir. 

Başkanlar Kurulu : 

Madde 17. — Başkanlar Kurulu; Başkan, daire başkanları ve her dairenin en kıdemli "birer üyesinden olu
şur. 

Başkan ve üyelerin özürü halinde aynı daireden en kıdemli üye kurula katılır. 
Başsavcılığı ilgilendiren konular ile kurulca düzum görülen diğer işlerin görüşülmesinde, Başsavcı toplan

tılara katılır ve oy kullanır. 
Kararlar oyçokluğu ile verilir. Kurul üye sayısmm çift olması halinde kıdemsiz üye oylamaya katılamaz. 

Yüksek Disiplin Kurulu : 
Madde 18. — Yüksek Disiplin Kurulu; Başkan, Başsavcı, daire başkanları ve mahkemenin en kıdemli bir 

üyesinden oluşur. 
Karariaır oyçokluğu ile verilir. 
Kurula sevkedilenler ile bunlardan -daha kıdemsiz olan üyeler görüşmelere katılamaz. Kıdemsiz olanların 

katılamaması sonucu, kurul üye sayısı üçten az olursa, konu Genel Kurudda incelenir. Genel Kurulun kararı 
kesindir. 

Kurulun yazı işlerini Genel Sekreter yürütür. 

Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin Görevleri : 
Madde 20. — Askeri Yüksek idare Mahkemesi Türk 'Milelöi adına; askeri olmayan makamlarca tesis edil

miş olsa bile, aslker kişileri ilgilendiren ve askeri hizmete ilişkin idari işlem ve eylemlerden doğan uyuşmazlık
ların ilk ve son derece mahkemesi olarak yargı denetimini ve diğer kanunlarda gösterilen görevleri yapar. An
cak, askerlik yükümlülüğünden doğan uyuşmazlıklarda; ilgilinin asker kişi olması şartı aranmaz. 

Bu kanunun uygulanmasında asker kişiden maksat; Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli bulunan veya hiz
metten ayrılmış olan subay, askeri memur, astsubay, askeri öğrenci, uzman çavuş, uzman jandarma çavuş, er
baş ve erler ile sivil memurlardır. 

İdari Davalar ve Yargı Yetkisinin Stnırı : 
Madde 21. — 20 nci maddede belirtilen kişileri ilgilendiren ve askeri hizmete ilişkin idari işlem ve 

eylemlerden dolayı; yetki, sebep, şekil, konu ve maksat yönlerinden biri ile hukuka aykırı olduklarından bahis
le menfaatleri ihlal edilenler tarafından açılacak iptal davaları, aynı idari işlem ve eylemlerin haklarını ihlal et
mesi halinde açılacak tam yargı davaları, doğrudan doğruya ve kesin olarak Askeri Yüksek İdare Mahkeme
sinde çözümlenir ve karara bağlanır. 

Yargı yetkisi, askeri hizmetlerin kanunlarda gösterilen şekil ve esaslara uygun olarak yerine getirilmesini 
sınırlayacak tarzda kullanılamaz. İdari işlem ve eylem niteliğinde yargı kararı verilemez. 

Devlet Başkanının, Yüksek Askeri Şûranın tasarrufları ile disiplin suç ve tecavüzlerinden ötürü disiplin 
amirlerince verilen cezalar yargı denetimi dışındadır. 

Birinci Dairenin Görevleri : 
Madde 22. — Birinci Daire; atanma, yer değiştirme, nasıp, sicil, kademe ilerletilmesi, terfi, emeklilik, 

maluliyet, aylık ve yolluklara 'ilişkin iptal ve tam yargı davalarım çözümler. 

İkinci Dairenin Görevleri : 
Madde 23. — ikinci Daire; istifa, hizmet yükümlülüğü, askeri akademiler, askeri öğrenci ve yedeksu-

bay işlemleri ile Birinci Dairenin görevi dışında kalan işlem ve eylemlerden doğan iptal ve tam yargı davala
rım çözümler. 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 310) 



— 10 — 

Hizmet ve Şahsi Kusurun Birleşmesi : 
Madde 24. — Askeri hizmetlerle ilgili olarak uğranılan zararlardan ötürü, zararla personelin yürüttüğü 

görev arasında herhangi «bir noktadan ilişki kurulabili yorsa, bu görevleri yerine getirmek durumunda olan 
personel aleyhine değil, sadece ilgili idare aleyhine tazminat davası açılabilir. Ancak yargılama sıra
sında dava konusu edilen zararın doğmasında ağır görev kusuru bulunduğu saptanan personele bir ara 
kararı ile dava dilekçesinin ve idarenin savunmasının birer örneği gönderilerek otuz gün içinde savun
masını vermesi bildirilir. 

Mahkemece davanın esastan kabul edilmesi halinde, zararın doğmasında idarenin hizmet kusuru, 
personelin ise ağır görev kusuru yönünden sorumluluk oranlarına göre davacıya gerekiyorsa müteselsilen 
tazminat ödemelerine karar verilir. 

İhtiyari Müracaat ve İdari Makamların Sükûtu : 
Madde 35. — a) İhtiyari müracaat : 

Kesin işlem yapmaya yetkili makamlarca tesis edilen idari işlemlerin geri alınması, 'kaldırılması, 
değiştirilmesi veya yeni bir işlem yapılması; üst makamdan, yoksa işlemi yapmış olan makamdan idari 
dava açmak için belli olan süre içinde istenebilir. Bu müracaat işlemeye başlamış olan dava açma süre
sini durdurur. 

Altmış gün içinde cevap verilmez ise, istek reddedilmiş sayılır. 
isteğin reddi üzerine dava açma süresi başlar ve müracaat tarihine kadar geçmiş dan süre de hesaba 

katılır. 
b) İdari makamların sükûtu : 
İlgililer, haklarında idari davaya konu olabilecek bir eylem veya işlemin yapılması için idari makam

lara başvurabilirler. Bu halde yetkili makamlar en çok altmış gün içinde bir cevap verirler. 
Bu süre içinde cevap verilmez ise, istek reddedilmiş sayılır. İlgililer altmış günün bitiminden itibaren 

idari dava açma süresi içinde Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde dava açabilirler. Dava açılmayan 
haller ile davanın altmış günlük süre geçtikten sonra açılması sebebiyle dilekçenin reddi halinde, altmış 
günlük sürenin bitmesinden sonra cevap verilirse, bunun tebliğinden itibaren dava açma süresi yeniden 
işlemeye başlar. 

Müracaatçıya kayıt tarihi ve sayısını gösterir imzalı ve mühürlü pulsuz bir alındı kâğıdı verilir. 

Dilekçelerin Verilebileceği Diğer Yerler : 
Madde 37. — Dilekçeler ile savunmalar ve davalara ilişkin her türlü evrak, Askeri Yüksek İdare mah

kemesi Başkanlığına gönderilmek üzere en yakın amirlere, bölge ve idare mahkemesi başkanlıklarına, 
bölge ve idare mahkemesi bulunmayan yerlerde asliye hukuk hâkimliklerine, yabancı memleketlerde Türk 
konsolosluklarına verilebilir. 

Dava Açma Süresi : 
Madde 40. — Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde dava açma süresi her çeşit işlemlerde yazılı bildi

rim tarihinden itibaren kanunlarda ayrı süre gösterilmeyen hallerde altmış gündür. Adresleri belli olma
yanlara özel kanunlardaki hükümlere göre ilan yolu ile bildirim yapılan hallerde, özel kanunda alksine 
hüküm bulunmadıkça süre, sön ilan tarihinden itibaren onbeş gün sonra başlar. 

Kanuna göre ilanı gereken düzenleyici ve genel tasarruflara karşı, ilan tarihini izleyen günden itibaren 
altmış gün içinde dava açılabilir. Ancak bu tasarrufların kendilerine uygulanması üzerine, ilgililer düzen
leyici tasarruf veya uygulanan işlem yahut her ikisi aleyhine birden dava açmakta muhtardırlar. İlgililer 
ayrıca; düzenleyici tasarrufun kaldırılması, değiştirilmesi veya yeni bir düzenleme yapılmasını uygulamadan 
itibaren altmış gün içinde idareden isteyebilirler. Bu isteklerinin reddi veya altmış gün içinde cevap ve
rilmemesi halinde altmış günün bitiminden itibaren isteklerinin yerine getirilmemesi yolundaki işleme 
karşı altmış gün içinde dava açabilirler. Düzenleyici tasarrufun kaldırılmaması, değiştirilmemesi veya 
dava yolunda iptal edilmemiş olması bu tasarrufa dayalı işlemin iptaline engel olmaz, 
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Görevli Olmayan Yerlere Başvurma : 
Madde 41. — Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin görevine giren uyuşmazlıklarda, askeri, idari ve 

adli yargı mercilerine açılan davaların görev noktasından reddi halinde, bu husustaki kararların ve bun
lara karşı kanun yolları varsa süresi içinde olmak şartıyla ıbu yollara başvurulması üzerine, verilen karar
ların tebliği tarihinden itibaren otuz gün içinde Askeri Yüksek İdare Mahkemesine dava açılabilir. Bu 
mercilere başvurma tarihi, Askeri Yüksek İdare Mahkemesine müracaat tarihi olarak kabul edilir. 

Adli,, Mari veya askeri yargı yerlerine dava açılmış olması ve bu yargı yerlerinin görevsizlik kararının ke
şi nileşmesinden sonra bininci fıkrada yazılı otuz günlük sürenin geçirilmiş bulunması, 'bu kanunda öngörülen 
süreler içinde Askeri Yüksek îdare Mahkemesinde açılmış olan davanın süreden reddine neden olmaz. 

Doğrudan Doğruya Tam Yargı Davası Açılması : 
Madde 43. — İdari eylemlerden hakları ihlâl edilmiş olanların Askeri Yüksek idare 'Mahkemesinde' da

va açmadan önce, ibu eylemlerin yazılı bildirimi üzerine veya başka suretle öğrendikleri tarihten itibaren bir 
yıl ve her halde eylem tarihinden itibaren beş yıl içinde yetkili makama başvurarak haklarının yerine geti
rilmesini istemeleri lazımdır. Bu isteklerin kısmen veya tamameh reıddi IhalSnde bu konudaki işlemin tebliği 
tarihinden ve altaıış güm içinde oevap verilımediği takdirde bu sürenin (bittiği tarihten itibaren altmış gün 
içinde tam yangı davası açabilirler, 

Görevli olmayan adli yargı mercilerine açılan tam yangı davasının görevden reddi halinde sonradan As
keri Yüksek İdari Mahkemesine açılan davalarda, birinci fıkrada öngörülen idareye başvurma şartı aranmaz. 

Duruşma : 
Madde 48. — Daireler ve Daireler Kurulunda inceleme, evrak üzerinde yapılır. , 
İptal davalarımda ve miktarı ilkiyüzhin lirayı aşan tam' yargı davalarında taraflardan birinin isteği üzeri

ne duruşma yapılır^ 

Duruşma, daVa dilekçesi ve cevap lâyihalarında istenebiliir. 
Daireler ve Daireler Kurulu yukarıdaki kayıtlara bağlı olmaksızın duruşma yapılmasına kendiliğinden 

de karar verebilir,; 
Davetiyeler duruşma günümden en az otuz gün önce taraflara gönderife 

İdari Yargılama Usulü Kanunu ile Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun Uygulanacağı Haller : 
Madde 56. — Bu Kanunda akisine hüküm bulunmayan hallerde, İdari Yargılama Usulü Kanunu ile Hu

kuk Usulü Muhakemeleri Kanununun hâkimim davaya bakmaktan memmuli yetini gerektiren ehliyet, üçüncü 
şahısların davaya katılması, davanın ihbarı, bağlılığı, tarafların vekilleri, feragat ve kabul, teminat, mukabil 
dava, bilirkişi, keşif, delillerin tespiti, yargılama giderleri, adli yardım ve duruşmanın inzibatına ilişkin hü
kümleri uygulanır. 

Yürütmenin Durdurulması : 
Madde 62. — Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde idari dava açılması ve kanun yollarına başvurulması 

Miraz olunan idari işlemlerin veya yargı kararlarının yürütülmesini durdurmaz^ 

Şu kadar ki idari işlemin uygulanması halinde telafisi ıgüç veya imkânsız zararların doğması ve idari işle
min açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçeklieşımesli durumunıda, gerekçe göstererek yürütme
nin durdurulmasıma karar verilebilir. 

Savaş halinde yürütmenin durdurulması kararı verilemez* 
Sıkıyönetim halinde, sıkıyönetiim ilân edilen bölgelerden alınan veya bu bölgelere naklen atanmaları yapı

lan personele ilişkin olarak açılan iptal davalarında yürütmeyi durdurma kararı verilemez. 

Olağanüstü haller sebebiyle 'alınan tedbirlerin uygulanmasında görevlendirilen kamu personellinin nak
len atanmalaırına ilişkim iptal davalarında yürütmeyi durdurma kararı verilemezi 

Yürütmeyi durdurma kararı verilen dosyalar öncelikle incelenir, 
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Tarafların isteği üzerine doksan günün sonunda yürütmenin durdurulmasına yeniden karar verilmezse 
durdurma kararı kendiliğinden, ortadan kalkar. Yürütmenin durdurulmasına karar verilen dava dosyaları te
kemmül etmelerinden itibaren otuz gün içıinde karara (bağlanmazsa, yürütmenin durdurulması kararı kendili
ğinden hükümsüz kalır. 

Yürütmenin durdurulması kararları teminat ıtoarşılığıinda verilir* Ancak durumun gerelMerİne göre temıi-
nalt arartmayalbdir. 

Yürütmenin durdurulması istenen davalarda 46 ncı maddede yazılı süreler kısaltıilaibilir. 
Taraflar arasında terninalta ilişkin konularda çıkan anlaşmazlıklar, yüırültmenlin durdurulmasına karar ve-

ren daire veya tortulca çözümlenir. 
İdare ile adli yardımdan faydalanan kimselerden itenıinalt atamaz. 

Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin Kararlarının Sonuçları : 
Madde 63., — Daireler ve Daireler Kurulu kararları kesin ditip, kesin hükmün bütün hukuki sonuçlarını 

hâsıl eder. Bu kararlar aleyhine, ancalk bu kanunda yazıh kanun yollarına (başvurul:alhilir,: 
Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına 

göre idare, altmış gün içinde işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecburdur, 
Mahkeme ilamlarının icaplarına göre eylem ve işlem tesis etmeyen idare aleyhine Askeri Yüksek İdare 

Mahkemesinde tam yargı davası açılabilir. 
Tam yargı davaları hakkındaki kararlar, genel hükümler dairesinde infaz ve icra olunur. 

Yargılama Masrafları : 
Madde 71w — Askeri Yüksek idare Mahkemesinde açılan dava dolayısıyla Ödenen harç ve posta ücretleri 

ile bilirkişi incelemeleri, delil tespiti ve keşif için yapılan harcamalar ve avukat marifetiyle takip olunan dava
larda, tarifesine göre avukatlık ücreti haksız çıkan tarafa ve davanın kısmen kabulü ve kısmen reddi halinde 
bu masraflar orantılı olarak taraflara yükletilir. Davadan feragat eden veya davayı kabul eden taraf, yargı
lama masrafları ve avukatlık ücreti bakımından haksız çıkmış sayılır, 

Savcıların Görevleri : 
Madde 79. — Savcılar, kendilerine havale olunan dosyalan Başsavcı adına incelerler ve onun yerine 

düşüncelerini, davalarda bir ay, yürütmenin durdurulması isteminde iki gün içinde gerekçeli ve yazılı olarak 
verirler. Bu süreler geçirilirse durumu sebepleriyle birlikte Başsavcıya bildirirler. Başkamn ve Başsavcının 
vereceği diğer görevleri yerine getirir; çalışma düzeninin korunması ve iş veriminin artırılması için Başsavcı
nın alacağı tedbirlere uyarlar. 

Savcılar, ilgili yerlerden Başkan aracılığı ile her türlü bilgileri isteyebilecekleri gibi işlem dosyalarım da 
getirtebilirler., ! 

Daireler ile Dava Daireleri Kurulunca gerekli görüldüğü takdirde, savcılar önceden haber verilmek sure
tiyle, düşüncelerini sözlü olarak da açıklarlar. 

Çeşitli Hükümler : 
Madde 80. — Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin hâkim sınıfından olmayan üyeleri, yükselme, yaş haddi, 

emeklilik ve diğer özlük hakları yönünden kendi sınıfındaki emsallerine uygulanan hükümlere; hâkim sınıfın
dan olan Başkan, Başsavcı, daire başkan ve üyeleri aylık, ödenefk ve ek göstergeleri, meslekte ilerlemeleri, yaş 
hadleriyle emeklilik ve diğer özlük hakları yönünden Askeri Yargıtay başkan ve üyelerine uygulanan hüküm
lere tabidir. 

Askeri hâkim sınıfından olmayan üyeler, bu görevleri süresince hem rütbe oldukları hâkim üyeler gibi 
yargı ödeneği alırlar. 17.1.1963 gün ve 144 sayılı, 18.4.1963 gün ve 223 sayılı kanunların hükümleri saklıdır. 

Sürelerin Bitmesi : 
Madde 86. — Dava ve karar düzeltilmesi istemine ilişkin sürelerle 46 ncı maddede yazıh sürelerin bitmesi 

çalışmaya ara verme zamanına rastlarsa bu süreler, ayrıca bir karar vermeye lüzum kalmaksızın, ara verme-
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nin sona erdiği 6 Eylülden itibaren yedi gün uzatılmış sayılır. Tatil günlleri süre hesabına katıdır. Şu kadar ki 
sürenin son günü tatil gününe rastlarsa süre tatil gününü izleyen çalışma gününün bitimine kadar uzar. 

MADDE 2. — 4 . 7 . 1972 Tarihli ve 1602 sayılı Kanunun 45 nci maddesinin (C) bendi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

C. 42 nci maddede öngörülen şart yerine getirilmeden açılan tam yargı davaları i'le (b) bendinde yazılı 
hallerde dilekçenin görevli mercie tevdiine karar verilir. 

MADDE 3. — 4 . 7 . 1972 Tarihli ve 1602 sayılı Kanunun 34 ve 42 nci maddelerinde gösterilen doksan 
günlük süreler altmış gün, 46 nci maddesindeki altmış günlük süre de otuz gün olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 4. — 4 . 7 . 1972 Tarihli ve 1602 sayılı Kanunun çeşitli maddelerinde geçen «ikinci başkan» ve 
«Başkanunsözcüsü başyardımcısı» unvanları kaldırılmış; «Başkanunsözcüsü» unvanı «Başsavcı», «Kanunsözcü-
sü» unvanı da «Savcı» olarak değiştirilmiştir, 

İkinci başkana ait olan görevler Başkan tarafından yerine getirilir. 

MADDE 5. — 4 . 7 . 1972 Tarihli ve 1602 sayılı Kanunun 29 ncu maddesinin (a) bendi ile 45 nci maddesi
nin beşinci fıkrası ve 74 ncü madesi yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 6. — 357 sayılı Askeri Hâkimler Kanununa 27 Mart 1979 gün ve 2219 sayılı Kanunla eklenen 
ek madde 5'in dördüncü fıkrasına aşağıdaki (E) ve (F) bentleri eklenmiştir. 

E) Yarbayların rütbe terfii esas ve şartları : 
1. 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda 'belirtilen rütbe bekleme süresini tamamlamış ol

mak. 
2. 'Hâkimlik veya askerlik vakar ve onuruna dokunan şahsi haysiyet ve itibarını kıran veya görev gerekle

rine uymayan davranışlardan dolayı 1600 sayılı Askeri Yargıtay Kanununun 34 ncü maddesinde yazılı ceza
lardan birini almamış olmafk. 

3. 1600 sayılı Askeri Yargıtay Kanununun 37 nci maddesinde belirtilen görevle ilgili suçlardan veya 
taksirli suçlar hariç olmak üzere 38 nci maddesinde yer alan şahsi suçlardan mahkûm edilmemiş olmak. 

Yukarıda belirtilen şartlan taşıyanlar 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu hükümlerine göre 
bir üst rütbeye terfi ettirilirler. 

F) Yarbayların kademe ilerlemesi : 
Yarbaylar, sicil notu hariç olmak üzere 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun hüküm

lerine göre Askeri Yargıtay Başkanının onayı ile kademe ilerlemesi yaparlar. 

ıMADDE 7. — 357 sayılı Asikeri Hâkimler Kanununa 27 Mart 1979 gün ve 2219 sayılı Kanunla eklenmiş 
bulunan ek madde 6 aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Ek Madde 6. — Asikeri Yüksek İdare Mahkemesi Başkanının rütbesi tuğgeneral - tuğamiraldir. 
Bu rütbe, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personeli Kanununda gösterilen kadro oranları dışında tutulur. 
General - amiral iken Askeri Yüksek İdare Mahkemesi üyeliğine seçilenler yukarıda gösterilen kadro mik

tarı dışındadır, 
Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başkanı, Başsavcısı ve üyelerinin rütbe terfii ve rütbe kıdemliliği esas ve 

şartları aşağıda gösterilmiştir. 
A) Yarbayların rütbe terfii esas ve şartları : 
1. 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda gösterilen rütbe bekleme süresini tamamlamış 

olmak. 
2. Hâikimlik veya askerlik vakar ve onuruna dokunan şahsi haysiyet ve itibarını kıran veya görev gerekle

rine uymayan davranışlardan dolayı 1602 sayılı Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kanununun 28 nci madde
sinde yazılı cezalardan birini almamış olmak. 

3. 1602 sayılı Asikeri Yüksek İdare Mahkemesi Kanununun 32 nci maddesinde belirtilen görevle ilgili suç
lardan veya taksirli suçlar hariç olmak üzere 33 ncü maddesinde yer alan şahsi suçlardan mahkûm edilme
miş olmak. 

Yufkanda belirtilen şartlan taşıyanlar 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu hükümlerine 
göre bir üst rütbeye terfi ettirilirler. 
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B) Yarbayların kademe ilerlemesi : 
Yarbaylar, sicil notu hariç olmak üzere 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun hüküm

lerine göre Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başkanının onayı ile kademe ilerlemesi yaparlar. 
C) Albayların rütbe terfii esas ve şartları : 
1. Bu maddede öngörülen general - amiral rütbesine tahsis olunan yerde açık bulunmak. 
2. 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda gösterilen rütbe beldeme süresini tamamlamış ol

mak. 

3. Üsteğmen, yüzbaşı, binbaşı, yarbay ve albay rütbelerine ait sicil notları toplamlarının, sicil notu adedi
ne bölünmesi sonucu ortaya çıkan not ortalamasının, sicil tam notunun % 70 ve daha yukarısı olmak. 

4. Hâkimlik veya askerlik vakar ve onuruna dokunan şahsi haysiyet ve itibarını kıran veya görev gerek
lerine uymayan davranışlardan dolayı, 1602 sayılı Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kanununun 28 nci madde
sinde yazılı cezalardan birini almamış olmak. 

5. 1602 sayılı Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kanununun 32 nci maddesinde belirtilen görevle ilgili suç
lardan veya taksirli suçlar hariç olmak üzere 33 ncü maddesinde yer alan şahsi suçlardan mahkûm edilmemiş 
olmak. 

Bu şekilde terfi şartlarını taşıdıkları anlaşılan albaylar; üsteğmen, yüzbaşı, binbaşı, yarbay ve albay rütbe
sinde almış oldukları sicil notlarının toplamının sicil notu adedine bölünmesi sonunda ortaya çıkan not or
talamasına göre kendi aralarında, kuvvetlerine bakılmaksızın sıralanırlar. Bunların şahsi ve sicil dosyaları 
Yüksek Askeri Şûraya gönderilir. 

Şahsi ve sicil dosyaları Yüksek Askeri Şûra tarafından incelenen bu albaylardan kadro ihtiyacı kadarı, 
Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu hükümlerine göre değerlendirilerek bir üst rütbeye terfi ettirilir. 

Herhangi bir nedenle boşalan general - amiral yeri, müteakip 30 Ağustostan önce doldurulmaz. 
D) Albayların rütbe kıdemliliği : 
Nasıp tarihinden itibaren üç yılını tamamlayan albayların rütbe kıdemliliği, Askeri Yüksek İdare Mah

kemesi Başkanlığınca onanır. Kıdemlilikleri onananların isimleri ilgili Kuvvet Personel Başkanlığına bildirilir. 
E) Rütbe bekleme süresi sonunda terfi edemeyen Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başkanı general - ami

ral hakkında 926 sayılı Türk Silaihh Kuvvetleri Personel Kanununun 49 ncu maddesi Ihülkiüımleri uygulanır. 
Ancak, Genelkurmay Başkanıının tekİfi ve Yüksek Askeri Şûranın lüçtö iki çoğunluğunun kararı ile bir yıl 
daha aynı rültbeide hizmete devam edebilir. 

Aynı neşeti emsal, kadrosuzluk nedenliyle emekliye ayrılan Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başsavcısı 
ve üyesi olan albayların, kendi istekleri ile emekliye ayrılmaları halinde Türik Silahlı Kuvvetleri Personel 
Kanununun 49 ncu maddtesindekii kadrosuzluk tazminatı hükümleri uygulanır, 

MADDE 8. — 4,7.1972 Itarih ve' 1602 sayılı Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kanununa aşağıdaki ek ge
çici maddeler eklenmişjtıir. 

EK GEÇİCİ MADDE 1. — Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin askeri haklim sınıfından olımayan Ibaşkan ve 
üyelerine 4.7.1972 (gün 've 1602 sayılı Kanunla tanınan sıfalt ve ıtemlirialt bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih
te sona erer. Bu suretle sıfat ve teminatları kalkan başkan ve üyeler üie general kadtfosu kaldırılan Başkanun-
s'özcüsü atama işleminle talbi tutulurlar. Ancak, bunlardan emsalleri kadrosuzllulk nedeniyle emekli edilmiş 
olanların emeklilik işlemleri 2 Martt 1982 tarihi itibariyle yapılır. Bu suretle 'emekli olacalklar 926 sayılı Türk 
Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 49 ncu maddesinde önlgörlüllen kadrosuzluk tazminatından yararla
nırlar. 

EK GEÇİCİ MADDE 2. — Devlet Başkanı, bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren onbeş gün içinde; As
keri Yüksek! İdare Mahkemesinin Başkanını, Başsavcısını, daire başlkanlarını mahkemenin mevcut hâkim sı
nıfı üyeleri arasından, rütibe" ve kıdem sırasına göre, subay üyelerini (ise doğrudan atar. 

Bu atamalardan sonra Başkan ve daire başkanlarından oluşan kurul, üyelerin tamamının dairelerini yeni
den belirler. 
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Hâlkiım sınıfından olmayan üyeler seçilip göreve başlayıncaya kadar (kurullarda subay üye bulunması 
şartı ararumaZi 

EK GEÇİCİ MADDE 3. — Askeri Yüksek İdare Maahkemesinin 3 ncü dairesindeki dava dosyaları ayrıca 
bir karar verilmesine gerek kalmaksızın Mahkeme Başkanlığınca konularına göre ilgili dairelere devredilir. 

EK GEÇİCİ MADDE 4. — Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin 3 ncü dairesince verilmiş bulunan kararlara 
karşı yapılacak karar düzeltme, yargılamanın iadesi, tavzifti, maddi hataların düzeltilmesi gilbi is/tekler, konu
larına göre dava dosyalarının devnedSldıiği dairelerce' incelenerek karara bağlanır.; 

EK GEÇİCİ MADDE 5. Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce başlayan idari müracaat, dava açma, 
cevap verme ve kanun yollarına başvurma süreleri 4.7.1972 gün ve 1602 sayılı Kanunun hükümlerine 
tabidir^ 

EK GEÇİCİ MADDE 6. — Bu Kanunun uygulanmasında, 27.10.1980 tarih ve 2324 sayılı Anayasa Düzeni 
Hakkında Kanun hükümleri saklıdır. 

MADDE 9. — Bu Kanunun 8 nci maddesine bağlı ek geçici 2 nci maddesi yayımı tarihinde, diğer mad
deleri yayımından 15 gün sonra yürürlüğe girer. 

MADDE 10. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 
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