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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Yoklama ilk olarak otomatik cihazla yapıldı 
ve neticede gerekli' çoğunluğun bulunduğu an
laşıldı. 

Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet 
Ali Demir'in, ilkokula dayalı yatılı okullara 
alınacak öğrencilere ait kanun teklifi; teklif 
sahibinin okunan önergesi veçhile geliverildi. 

Konya Milletvekili Cahit Yılmaz'm Millî 
Eğitim, Çankırı Milletvekili Sahan Keskin'in 
Sayıştay ve Hakkari Milletvekili Ahmet Zey-
dan ile Urfa Milletvekili Bekir Sami Karahan-
lı'nın Dilekçe komisyonlarından çekildiklerine 
dair önergeler okundu, bilgi edinildi. 

Sosyal sigortalar kanun tasarısının komis
yondan gelen maddeleriyle geri kalan maddele
rinin de görüşülüp kabulünden sonra tasarının 
tümü açık oya sunuldu. 

Kurumlar Vergisi Kanununun 40 ncı mad
desinin değiştirilmesi hakkındaki kanun tasarı
sının tümü kabul olundu. 

Gelir Vergisi Kanununun bâzı madde ve fık
ralarının değiştirilmesi hakkındaki kanun tasa
rısı da görüşülerek tümü açık oya sunuldu. 

Açık oyların tasnifleri sonucunda yeter sayı 
elde olunamadığmdan. oylamanın gelecek birle
şimde tekrar edileceği bildirildi. 

10 . 42 . 1963 Salı günü , aat 15 te topla
nılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Siirt 

Ferruh Uozheyli Süreyya Öner 
Kâtip 

Balıkesir 
Mithat Şükrü Çavâaroğlu 

GELEN KÂĞITLAR 

Tasarılar 
— Hâkimler ve savcılar kanunu tasarısı 

(1/002) (Adalet ve Plân komisyonlarına) 

-— Millî Savunma Bakanlığı Gülhane As
kerî Tıp Akademisi ile Ankara. Üniversitesi Tıp 
Fakültesinin yekdiğerinden ayrılması hakkın
daki 5985 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı 
(1/608) (Millî Eğitim ve Plân komisyonlarına) 

Teklifler 
— Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahim-

oğlıı ve 53 arkadaşının, âmme menfaatine hiz
met gayesiyle kurulan dernekler tarafından acı
lan özel okul öğretmenlerinin sosyal güvenlik
leri hakkında, kanun teklifi (2/618) (Millî Eği
tim, Çalışma, Maliye ve Plân komisyonlarına) 

— Aydın Milletvekili M. Şükrü -Koç'un, 
Eğitini ödeneği kanun teklifi (2/619) (Millî 
lOğitim. ve Plân komisyonlarına) 

— Konya Milletvekili İhsan Kabadayı ile 
Ankara Milletvekili Ahmet Üst ün'ün, gecekon
duların ıslah, tasfiye ve önlenmesi hakkında 
kanun teklifi (2/620) (Anayasa, Adalet, "İçiş

leri, imar ve İskân, Maliye; ve Plân komisyon
larına)! 

— Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, 
öğretmenimin 788, 1702 ve 4357 sayılı kanun
larla aldıkları disiplin cezalarının affına dair 
kanun teklifi (2/621) (Millî Eğitim Komisyo
nuna) 

Rapor 
— Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu ka

nunu tasarısına dair Cumhuriyet Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca 
yapılan değişiklikler hakkında Millet Meclisi 
Geçici Komisyon raporu (1/483) (Gündeme) 
(S. Sayısı : 455 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
10. 12. 1963] 

Tezkereler 
—• Karayolları Genel Müdürlüğünün 1961 

bütçe yılı kesinhesabına ait uygunluk bildirimi
nin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tez
keresi (3/760) (Sayıştay Komisyonuna) 

— Millî Piyango idaresinin 1952 yılı bilan
çosunun gönderildiğine dair Başbakanlık, tez
keresi (3/761) (Sayıştay Komisyonuna) 



B Î E Î N C Î OTURUM 
Açılma' saati : 15 

BAŞKAN — Fernıh Bozbeyli. 

KÂTİPLER : Nevzat Şener (Amasya), îlyas Kılıç (Samsun) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin Onikmci Birleşimini açıyorum. 

3. YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama otomatik cihazla ya
pılacaktır. Sayın üyeler anahtarlarını lütfen 
sağa çevirsinler. Sayın üyeler; kabul düğmesine 
lütfen bassınlar. Oylama işlemi bitmiştir. («Yan
madı» sesleri, «yeniden tecrübe edelim» sesleri) 

Muhterem arkadaşlar; işaret lâmbası yandı
ğı müddetçe kullanılan oylar muteberdir, ondan 

sonra kullanılan oylar tabloya intikal etmez. 
Yralnız bu arada işaret lâmbası yanarken oyunu 
kullandığı halde lâmbası yanmıyan veyahut 
beyaz bastığı halde yeşil veya kırmızı yanan ar
kadaşlar durumu lütfen Riyaset Divanına bil
dirsinler. 

Çoğunluğumuz vardır, müzakerelere başlıyo
ruz. 

4. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. —• Vazife ile yurt dışına rjidecek olan Millî 
Savunma Bakanı İlhamı Sancar'ın dönüşüne ka
dar kendisine, Gümrük ve Tekel Bakanı Orhan 
öztrak'ın vekillik edeceğine dair Cumhurbaşkan
lığı tezkeresi (3/759) 

BAŞKAN — Okutuyorum . 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına gidecek olan Millî Sa

vunma Bakanı îlhami Sancar'ın dönüşüne ka
dar kendisine, Gümrük ve Tekel Bakanı Orhan 
öztrak'ın vekillik etmesinin, Başbakanın tek
lifi üzerine uygun görülmüş olduğunu arz ede
rim. 

Cumhurbaşkanı 
Cemal Gürsel 

Başkanlık Divanının 6 . 12 . 1963 tarihli top
lantısında kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tasviplerine arz olunur. 

Millet Meclisi Başkanı 
Fuad Sirnıen 

BAŞKAN Bilgilerinize sunulur. 

2. — Sayın üyelerden bâzılarına izin veril
mesi hakkında Başkanlık tezkeresi (3/762) 

BAŞKAN — Kararı okutuyorum : 

Genel Kurula 
Aşağıda adları yazılı sayın milletvekilleri

nin hizalarında gösterilen müddetlerle izinleri 

Samsun Milletvekili Hâmit Kjper, 15 gün, 
hastalığına binaen, 15.11 1963 tarihinden iti
baren. 

Uşak Milletvekili A. Rıza Akbıyıkoğlu, 1 ay, 
hastalığına binaen, 27 . 11 .1963 tarihinden iti
baren. 

Trabzon Milletvekili Nazmi Ökten, 25 gün, 
mazeretine binaen, 5 .12.1963 tarihinden iti
baren. 

BAŞKAN — Teker teker okutup oylarınıza 
sunacağım. 

Samsun Milletvekili Hâmit Kiper, 15 gün, 
hastalığına binaen, 15.11.1963 tarihinden iti
baren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyeııler... 
Kabul edilmiştir. 

Uşak Milletvekili A. Rıza Akbıyıkoğlu, 1 ay. 
hastalığına binaen, 27.11.1963 tarihinden iti
baren. 
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BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 
Trabzon Milletvekili Nazmi ökten, 25 gün, 

mazeretine binaen, 5 . 12 .19613 tarihinden iti
baren. 

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

3. — Sosyal Sigortala?' kanunu tasarısı ve 
Trabzon Milletvekili Selâhattin Güven'in, 
5.1.1961 tarih ve 228 sayılı Kanuna iki ek mad
de eklenmesine ve bu kanunun 14 ncü maddesi
nin tadiline dair kanun teklifi ile Eskişehir 
Milletvekili Şevket Asbuzoğlu, Konya Milletve
kili Fakih özfakis ve Edirne Milletvekili tlhami 
Ertem'in, 4.2.1957 gün ve 6900 sayılı Maluliyet, 
İhtiyarlık ve Ölüm Sigortaları Kanununa ek ve 
geçici maddeler eklenmesine dair kanun teklifi 
ve Geçici Komisyon raporu (1/462, 2/368, 
2/413, 2/506) (S. Sayısı: 338) (1) 

4. — Gelir Vergisi Kanununun bâzı madde 
ve fıkralarının değiştirilmesi hakkında kanun ta
sarısı ve Geçici Komisyon raporu (î/530) (S. 
Sayısı : 454) (2) 

BAŞKAN — ikinci defa oya konulacak işlere 
geçiyoruz. 

Geçen oylamada otomatik cihaz arıza yaptı
ğından oylama işi sepete oy atma suretiyle ya
pılacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, iki tane oylama işi 
vardır. Bunların ikisinin de aynı zamanda konu-
laica'k ayrı ayrı 's^pe-tlere oylanın kullanılması 
suretiyle yapılmasını oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(1) 338 S. Sayılı basmayazı 2.9.1963 tarihli 
128 nci Birleşim tutanağı sonundadır. 

(2) 454 S. Sayılı basmayazı 10.12.1963 tarihli 
11 nci Birleşim tutanağı sonundadır, 

10 .12 .1963 O : 1 
Cihazdaki arıza giderilmiştir. Şimdi sayın 

üyeler Sosyal Sigortalar kanun tasarısı için lüt
fen oylarını kullansınlar. 

Oylama işlemi bitmiştir. 
Muhterem arkadaşlar; işaret lâmbasının yan

dığı müddet içinde lütfen oylarınızı kullanınız. 
Geç kaldığınız anda tabloya intikal etmez. 

Arkadaşlar, şimdi yapılmış olan oylamanın 
neticesi alındıktan sonra itirazlar üzerine tecrü
be mahiyetinde telâkki edilerek yeniden oylama 
yapılacaktır. 

SEYFt ÖZTÜRK (Eskişehir) — Hazır mı
sınız diye lütfen ikaz ediniz. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar hazır mı
sınız ikazına lüzum yok, önünüzdeki 'lâmbanın 
yanmış olması herkesi ikaza kâfidir. 

Oylamayı tekrar ediyoruz. 
(Sağdan «tecrübe mahiyetinde» sesleri). Oy

lamayı tekrar ediyoruz. Sayın üyeler lütfen oy
larını kullansınlar. (Sağdan, «lâmbalar yanmı-
yor» sesleri) 

Sayın üyeler, lütfen oylarını kullansınlar... 
Oylama işlemi bitmiştir. (Gülüşmeler) 

Oylama neticesini arz ediyorum. Kabul eden
ler 281; reddedenler 13, çekinserler 10. Meclisi
mizce Sosyal Sigorta Kanunu tasarısı kabul 
edilmiştir. 

Şimdi ikinci defa oya konacak işlerden Gelir 
Vergisi Kanununun bâzı madde ve fıkralaıınm 
değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı için sayın 
üyeler oylarını lütfen kullansınlar. 

Oylama neticesini a'rz e'diiyorum : 254 bafbul, 
o7 net, 2(9 çekimser. Bu tasarı da Meclisimizce 
foa'bu'1 'edilmiştir. 

Gündeme (geçiyoruz. 
öncelikle görüşülimosıi fearaıılaışltırılmış olan 

işi eı (den1 Mirine i. sırada Ibultman Siyasi partiler 
kaııım taısarıısı daha evvel verilmiş olan ibir öner -
ge ile talik edııllmişjti. («Gündemde yok» sesleri) 
Gündem in i çi ndeyiz. 
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5. — GÖRÜŞ 

1. — Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu 
kanunu tasarısına dair Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca 
yapılan değişiklikler hakkında Millet Meclisi Ge
çici Komisyon raporu (1/483) (S. Sayısı : 455 e 
1 nci ek) (1) 

BAŞKAN — 2 nci sırada hulunan Danıştay 
kanun tasıairnsının! müzakeresine geçiyoruz. An
cak bu arada verilmiş olan ve ömcdlikle görü
şülme talebimi ihlt/iv» öden ilki önerige vardır. 
Bu önergelerle biri ilkte komisyonll ardan veni'lmiş 
olan raponlıarda da 20 ye yatkın1 öndeH'üMe Ve ive
dilikle görüşüne t aileni bulunırnalktaldır. Bütün 
Ibumılar hakkında Riyaset Düıvanı mütalâasını 
•bundan sonraki Birlerimde airz edecektir. An
cak /bu arada Raldylo - Televizyon Kıanununinn 
Anıayiaisa gereğince müddeti içinde çıkmasını 
muktıaızi Radyo - Televizyon Kanununun Cumhu
riyet Senaltıo'sundan gelmiş okım metın'inlin müza-
kene&i ve gündeımo alımarak1 önceTiklie görüşül-
mesin'i istiyen bir önerge vardır, okultuyorom. 

; Yüksek (Başkanlığa 
Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu kanunu 

tasarısının MiMleit Meclsinee kalbul edliü'en ıııo-
tdınde Oumlhuniıycıt Senatosunca yalpılan değişik-
'liiklere dair Geçici Komisyon raporunun bu ta.«-
sarı Anayasanın 7 nci geçici nııaddefâine talb'i ol
duğu ei'heM'e, diğer 'bütün işlere talkdlinıen önce
likle görüşülmek ü/en1, dağıtılması ndam iıtittm-
t'en 48 sa<aıt geçimemiş ollm'aıMıa gündeme alınma
lını arz ve teklif ede itim. 

Geçici Kondisyon Başkanı 
Maflıa'tıya 

Avni Akşiil 

BAŞKAN — önergede tafs'armm gündemi.1 

alınması ve diğer maddelere takdimen görüşül
mesi (hususu derpiş edilmiştir. Evvelâ, 48 saat 
geçmeden gündeme ahnmaısı hususunu oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul elmi-
yenler... Kabul edil mistir. 

Gündeme alınmış o'lan bu tasarının öncelik 
kararı ver'ilmiş olan diığer işlere takdimen gö
rüşülmesi hususunu da oylarınıza sunuyorum. 

(ı) 155 e 1 nci ek S. Sayılı banma yazı tuta
nağın sonundadrr. 

EN İŞLER 

Kaibul edenller... Etm iyeni er... Kabul edilmiştir. 
Komisyon ve Hükümet yerlerini alsınlar. 

Cumhuriyet Senatosundan gelmiş -olanı me
tin hakkında Geçici Komisyonumuzun raporunu 
okutuyorum. 

Geçici Komisyon raporu 

Millet Meclisi 
Geçici Komisyonu 4 . 1 2 . 196:1 
Esas No. : 1/483 
Karar No. : 3 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Komisyonumuz, 4 Aralak 1963 günkü birleşi

minde, Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu ka
nunu tasarısının Millet Meclisince kabul edilm'ış. 
olan metninde Cumhuriyet Senatosunca yapılmış 
olan değişikliklere dair Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlığının 25 Ekim 1963 tarihli ve 2835 sa
yılı yazısı ile eklerini, Hükümet adına Turizm 
ve Tanıtma Bakanının huzurunda ineeliyerelf 
aşağıdaki hususları kararlaştırmıştır. 

1. Cumhuriyet Senatosunun 1 nci maddede 
redaksiyona mütaallik olarak yapmış olduğu 
değişiklik benimsenmiştir. 

2. Cumhuriyet Senatosu, 4 ncü maddede 
yaptığı değişiklik ile, ezcümle, Yönetim Kuru
luna Kurum personelince kendi arasından seçi
lecek iki kişinin katılmasını öngörmüş bulun
maktadır. Komisyonumuz, bu hükmü, personeli 
bir seçim mücadelesinin içine atmak suretiyle, 
Kurum içinde riayeti, zaruri disiplini bozacağı 
ve böyle bir seçim sırasında Kurum personeli 
arasına siyasi nüfuz ve tesirlerin sızması netice
sinde bu personelin temel vasfı olması gereken 
tarafsızlığın ihlâl edilebileceği mülâhazas'ryle 
•benimsenmemiştir. 

3. Cumhuriyet Senatosu 5 nci maddenin 
(!') bendine «Millî Eğitim» ibaresini eklemiş 
olup, bu husus Komisyonumuzca da uygun gö
rülmüştü i'. 

4. Cumhuriyet Senatosunun 9 ucu maddede 
redaksiyona mütaallik olmak üzere yaptığı deği
şiklik benimsenmiştir. 

5. Cumhuriyet Senatosunun 11 nci madde
nin 2 nci bendinde yaptığı değişiklik Hükümet 
dışındaki siyasi partilerin Hükümet 'bildiri ve 
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'konuşma]arına cevap hakkını kabulü caiz olmı-
yan tarzda sınırladığı için uygun görülmemiştir.' 

6. Cumhuriyet Senatosunun 12 nci maddede 
yaptığı değişikliğin Ankara Üniversitesi Siyasal 
Bilgiler Fakültesiyle Ankara Üniversitesi Hu
kuk Fakültesinde «Kamu İdaresi ve İnsan Hak
ları» ada altında bir kürsü bulunduğu gibi yan
lış bir kanaate dayandığı anlaşıldığından, bu 
değişiklik de uygun görülmemiştir. 

7. Cumhuriyet Senatosunun 13 ncü madde
de yaptığı değişiklik, bu maddede söz konusu 
yayınlar bakımından uygun bir temel direktifi 
tasrih ettiğinden yerinde görülmüştür. 

8. Cumhuriyet Senatosunun 14 ncü madde
ye eklediği fıkra, 13 ncü mıadde muvacehesinde 
haşiv .teşkil ettikten gayrı, bütçelerin tümü üze
rinde olmamakla beraber, 'bütçeler üzerinde ya
pılacak Hükümet ve grup konuşmalarını, şahıs
lar adına yapılan konuşmalara nisbetle daha 
dûn bir statü içine sokmaktadır. Bu değişiklik 
bu sebepten kabul edilmemiştir. 

9. Cumhuriyet Senatosunun 15 nci madde
de noktalamaya mütaallik olarak yaptığı deği-
giklî'k b enims enmiştir. 

10. Cumhuriyet Senatosunun 18 nci mad
dede redaksiyona mütaallik olarak yaptığı de
ğişiklik uygun görülmüştür. 

11. Cumhuriyet Senatosunun 23 ncü mad
dede yaptığı değişiklik, maksadı daha iyi ifade 
ettiğinden benimsenmiştir. 

.12. Cumhuriyet Senatosunun 32 nci mad
dede yaptığı değişiklik, özel bir hüküm getirmek 
.suretiyle, Devlet kredi müesseselerinin statüleri 
cevaz vermediği halde dahi Kuruma kredi veri
lebileceği yolunda yorum! anabileciğinden uygun 
görülmemiştir. 

13. Cumhuriyet Senatosunun 36 nci mad le 
de yaptığı redaksiyona mütaallik değişiklik uy
gun görülmüştür. 

14. Cumhuriyet Senatosunun 37 nci madde 
de yaptığı redaksiyona mütaallik değişiklik de 
uygun görülmüştür. 

15. Cumhuriyet Senatosunun, 38 nci madde
de yaptığı tasrih uygun 'görülmüştür. 

16. Cumhuriyet Senatosunun 40 nci mad
dede yaptığı tadiller, 

1 nci fıkranın vuzuhunu azalttığından ve 
2 nci fıkrada da hizmetin icaplarına aykırı oldu
ğundan uygun görülmemiştir. 
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17. Cumhuriyet Senatosunun 41 nci mad

dede redaksiyona müteallik olarak yaptığı deği
şiklikler uygun görülmüştür. 

.18. Cumhuriyet Senatosunun 42 nci mad
dede yaptığı değişikliğe göre, Devlet personeline 
müteallik barem, prensip itibariyle Kurum per
soneli için de uygulanacaktır. Bir kamu iktisa
di teşebbüsü olarak kurulacak olan kurum için 
bu sistemin "uygulanmasının doğuracağı büyük 
mahzurlar dikkate alıinarak, bu değişiklik be
nimsenmemiştir. 

19. Cumhuriyet Senatosunun 46 nci mad
dede yaptığı değişiklik, bu konuda zaruri olan 
elastikiyeti 'kaldırdığından uygun görülmemiş
tir. 

20. Komisyonumuz, dördüncü kısmın beşin
ci kısım olması yolunda Cumhuriyet Senatosun
ca yapılan değişikliği, yeni 5 nci kısma geçici 
hükümlerin yanaşıra geçici olmıyan hükümle»' 
de ithal edildiği cihetle uygun görmemiştir. 

21. Cumhuriyet Senatosunun 4 ncü geçici 
maddede yaptığı değişiklik, hem vuzuhsuz gö
rülmüş; hem de kurumu tecrübeli personelin 
hizmetlerinden mahrum edici telâkki edilmiş 
ve bu sebeplerle uygun görülmemiştir. 

22. Cumhuriyet Senatosunun 5 nci geçici 
maddede yaptığı değişiklik, 4 ncü maddede yap
tığı değişikliğin tabiî bir sonucu olduğundan 
uygun görülmemiştir. 

23. Komisyonumuz, .'beşinci kısmın dördün
cü kısım olması yolunda Cumhuriyet Senato
sunca yapılan değişikliği yukarda izah edilen 
sebeple benimsememiştir. 

24. Cumhuriyet Senatosunca 47 nci mad
dede yapılan değişiklikler, 42 nci maddede ya
pılan değişikliklerin tabiî bir sonucu olduğun
dan benimsenmemişti r. 

25. Cumhuriyet Senatosunca 49 ııcu mad
dede yapılan değişiklikte metinde zikredilen 
madde numaralarının geçici maddelere aidoldu-
ğunun belirtilmesi unutulduğundan, bu değişik
lik de benimsenmemiştir. 

öncelik ve diğer işlere takdimen görüşülmek 
üzere sunulur. 

Geçici Komisyon 
Başkanı Sözcü 
Malatya İstanbul 

A. Akşit C. Kırca 
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Bu Rapor Kâtibi 

Aydın Aydın 
N. Müi'O'iı î. Sezgin 

Eskişehir Muğla 
Ş. Asbuzoğlu M. Baydur 

Artvin 
S. Em inağa oğlu 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, Komis
yon raporundan da -anlaşılacağı üzere Cumhu
riyet "Senatosunca yapılmış olan tadilâtın Ibâızı 
maddeleri Komisyonumuzca benimsenmiş, ıbâzı 
madde] erkle 'ben imsenm emiştir. Kamisy onumuz -
ea 'benimse nmiş olan maddelerin Yüksek Heye
tinizce kabulü halinde bıı maddeler kanunlaşa
caktır. Benimsenmemiş dan maddelerin de Yük
sek 'Heyetiniz tarafından 'benimsenmeme şeklin
de kabulü, karma komisyon teşkilini zaruri kı
lla çaktır. Benimsenmemiş olan (metinlerin Yük
sek Heyetinizce benimsememenin zıddına bir ka
rara (bağlanması halinde de, yine o madde ka
nunlaşmış olacaktır. Şimdi Cumhuriyet Senato
su metninin 1 nci maddesini okutuyorum. 
Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu Kanunu 

BİRİNıCÎ KISIM 
Genel esaslar 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Kuruluş, görev 've yetkiler 

Kuruluş : 
Madde 1. — Türkiye Radyo-Televizyon Ku

rumu adiyle, tüzel kişiliğe sahip özerk. bir ka
mu iktisadi teşebbüsü kurulmuştur. 

Kurumun remizi, TRT dir. 
Kurumun merkezi Ankara'dadır. 

BAŞKAN — Bu madde ile ilgili komisyon 
mütalâasını okutuyorum. 

Madde 1 .— Geçici 'Komisyon Cumhuriyet 
Senatosu metninin benimsenmesini tavsiye et
mektedir. 

BAŞKAN — Komisyonumuz Cumhuriyet Se
natosu metnini benimsemiştir. Bu benimseme 
hususunu oylarınıza sunuyorum. Benimsemeyi 
kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

4 neü maddeyi okutuyorum 
Yönetim kurulunun kuruluşu: 
Madde 4. — Yönetim Kurulu: 
I - Genel Müdür; 
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I I - Millî 'Eğitiım Bakanının teklifi üzerine 

Bakanlar Kurulu kararnamesiyle atanacak fbir 
Hükümet temsilcisi; 

I I I - Turizm ve Tanıtma Bakanının teklifi 
üzerine, bu Bakanlığım dördüncü derece veya 
daha üst dereceli mamurları arasından Bakan
lar Kurulu kararnamesiyle atanacak bir Hükü
met temsilcisi; 

IV - Radyo veya Televizyon konularında kür
süsü bulunan üniversite fakülteleri profesörler 
kurulları üyelerinin aralarından seçecekleri be
şer kişinin İstanbul Teknik Üniversitesi Rektör
lüğünün çağrısı üzerine istanbul'da toplanıp se
çecekleri elektrik veya elektronik uzmanı bir öğ
retim üyesi: 

V - Üniversitelerin hukuk, iktisat ve sosyal 
bilimler fakülteleri öğretim üyelerinin kendi ara
larından seçecekleri 6 er kişinin Ankara Üniver
sitesi Rektörlüğünün çağrısı üzerine Ankara'da 
toplanıp seçecekleri bir öğretim üyesi; 

VI - Ankara Üniversitesi Rektörünün çağrı
sı üzerine; Üniversitelerin Edebiyat, Dil-Tarih 
ve 'Coğrafya Fakülteleri ile Güzel Sanatlar Aka
demisi Profesörler Kurullarının kendi araların
dan seçecekleri üçer öğretim üyesi Ankara Dil-
Tarih ve Coğrafya Fakültesinde toplanıp kendi
lerini seçenler dışından edebiyat, fikir veya sa
nat alanında belirli hizmet ve eserleri görülmüş 
beş kişiyi seçer ve iki kurul müştereken yapa
cakları toplantıda kendi aralarından veya dışar
dan seçecekleri edebiyat, fikir veya sanat ala
nında yüksek hizmetleri görülmüş bir kişi; 

VII - Devlet konservatuvarları öğretim ku
rulları, istanbul Belediyesi Konservatuvarı Ba
tı Müziği Bölümü öğretmenleri, istanbul Beledi
yesi Konservatuvarı Türk Müziği Bölümü öğret
menleri, Devlet Tiyatrosu sanatçıları, Devlet 
Operası sanatçıları, istanbul Belediyeci Tiyat
rosu sanatçıları, 'Cumhurbaşkanlığı Flârmoni 
Orkestrası sanatçılarının kendi aralarından seçe
cekleri ikişer kişi ile Devlet Tiyatroları Genel 
Müdürü, Millî Eğitim Bakanının çağrısı üzerine, 
Ankara'da toplanarak kendi aralarından veya 
dışardan, müzik, tiyatro veya opera sanat alan
larında yüksek hizmet ve eserleri görülmüş kim
selerden seçecekleri bir kişi; 

VIII - Kurum Genel Müdürlüğünün bildirisi 
ve müdürlerin çağrısı üzerine, sürekli kadrolar
da çalışanlarla, sürekli olarak en az bir yıl çailış-

• 
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mış ve çalışmakta olan yevmiyeli teknik perso
nel ve sözleşme ile veya 'iş ;başına ücretle çalı
şanların (hademe, odacı, şoför ve ıbekçilerle bu 
gibilerin gördükleri işin ıma'hiyetçe benzeri olan 
işlerde .çalıştırılanlar hariç) katılacağı seçimle 
kendi aralarından .biri yönetici, diğeri yüksek 
elektrik veya elektronik mühendisi olmak üzere, 
seçeceği iki kişiden kuruludur. 

Yukarda yazılı seçici kurullar üye tamsayısı
nın salt çoğunluğu ile toplanırlar ve seçimi ha
zır .bulunan üyelerin salt çoğunluğunun oyu ile 
yaparlar. 

Yukardaki I I ve I I I ncü bendlerde yazılı 
Yönetim Kurulu üyeleri, görevlerinden atanma-
'larındaki usule göre uzafMaştırılabilirler. 

Yukardaki, IV, V, VI, VII ve VIII nci bend
lerde yazılı Yönetim Kurulu üyeleri 'beş yıl süre 
ile görev yaparlar ve görevlerinden hiçbir su
retle uzaMaştırıiamazlar. Bu süre sona ermeden 
üyeliğin boşalması lıalinde, yeni seçilen üye es
kisinin görev •süresini tamamılar. Tekrar seçil
mek caizdir. iBu üyelerin, siyasi parti mensubu 
olmamaları şarttı r. 

Yönetim Kurulu üyeliği için kanuni bir en
gelin ortaya çıkması veya 'bir Yönetim Kurulu 
üyesinin özürsüz olarak üst üste üç toplantıya 
katılmadığının Yönetim Kurulunca tesbit edil
mesi takdirinde, yukardaki IV, V, VI, VII ve 
VIII nci bendlerde yazılı üyelerin görevi, Tu-
i'iz'in ve Tanıtma Bakanının onayı ile sona erer. 

Yukardaki fıkralarda yazılı seçici kurullar 
üyelerinin seçici kurul toplantısına katılmaları 
için gerekli yolluk ve gündeliklerinin karşılığı 
ödenek, Millî Eğitim (Bakanlığı 'bütçesine konu
lur. 

BAŞKAN — Geçici Komisyonumuz, Cumhu
riyet Senatosunun bu madde ile ilgili tadilâtını 
benimsememiştir. Komisyonumuz Yüksek Heye
tinizin de benimsememesini tavsiye etmektedir. Bu 
hususu oyunuza sunuyorum. Benimsememe key
fiyetini kabul edenler... Kabul etmiyenlcı... Ka
bul edilmiş, benimsenmemiştir. Karma Komısyo-
ne gidecektir. 

5 nci maddeyi okutuyorum. 
Yönetim Kurulu görevleri : 
MADDE 5. — Yönetim Kurulu, Türkiye Rad

yo - Televizyon Kurumuna bu kanunla verilen 
görevlerin yerine getirilmesini sağlar ve yayın 
esaslarını tesbit eder. Bu amaçla : 

a) Secim kanunlarındaki hükümler do saklı 
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kalmak üzere, tam bir tarafsızlık içinde halka 
hizmet edilmesini; 

b) Programların, Anayasanın dayandığı te
mel görüş ve ilkelerle Cumhuriyetin niteliklerini 
benimsetici ve bu görüş, ilke ve niteliklere uygun 
düşünce ve davranış tarzını geliştirici bir zih
niyetle ve Türk toplumunun çağdaş uygarlık sevi
yesine erişmesi amacını güden Atatürk devrim
lerini ve bu devrimlerin getirdiği dünya görüşü 
ile yaşama tarzını yerleştiriri ve geliştirici bir 
tutumla hazırlanmasını; 

c) Haberlerin doğruluk, çabukluk ve çağdaş 
habercilik ilkelerine uygun olmasını ve kaynak
larının belirtilmesini; 

d) Siyasi yorum niteliğindeki yayınların, çe
şitli ve karşıt görüşleri içine alacak şekilde ha
zırlanmasını ve kaynaklarının belirtilmesini; 

e) Haberlerin ve yorumların birbirinden açık 
olarak ayrılmasını; 

f) Programların yetkili uzmanlarca hazırlan
masını ve fikir, sanat, millî eğitim, halk eğitimi 
ve toplum kalkınması bakımlarından yeterli olma
sını; ve 

g) Radyo ve televizyon istasyonlarının tek
nik bakımdan gereken nitelikte çalışmasını göze
tir. 

BAŞKAN — Komisyonumuz Cumhuriyet Se
natosunun madde ile ilgili tadilâtını benimsemiş
tir. Benimseme hususunu oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Benimseme kabul 
edilmiştir. 

Genel Müdür ve yardımcıları : 
MADDE 9. — 1. Genel Müdür, Yönetim Ku

rulunun Turizm ve Tanıtma Bakanlığına inhası 
ve Bakanın teklifi üzerine, Bakanlar Kurulu ka
rarnamesiyle atanır. 

Kurum, Genel Müdür tarafından temsil olu
nur. 

Yönetim Kurulu, Genel Müdürün görevinden 
uzaklaştırılmasını istediği takdirde, Genel Müdür, 
atanmasındaki usule uyularak görevinden uzak
laştırılır. Genel Müdür, Yönetim Kurulunun 
yazılı görüşü alındıktan sonra, millî güvenliği, ka
mu düzenini veya Devletin dış münasebetlerinin 
sağlamlığını korumak amaciyle Bakanlar Kurulu 
kararnamesiyle görevinden uzaklaştırılabilir. Bu 
fıkrada söz konusu işlemler aleyhine açılan iptal 
dâvalarında tebligat, müracaat tarihinden başlı -
yarak kırksekiz saat içinde yapılır; cevap ve ce-
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vaba cevap süreleri onar gündür; bu sürelerin ta
mamlanmasından sonra onbeş gün içinde karar 
verilir. 

2. Genel Müdür yardımcıları üçten fazla ola
maz. Bunlardan birisinin yüksek elektronik veya 
elektrik mühendisi olması gerekir. 

Genel Müdür yardımcıları, Genel Müdürün 
teklifi üzerine Yönetim Kurulu karariyle atanır
lar. Görevlerinden uzaklaştırılmaları aynı usule 
göre olur. 

3. Genel Müdür ve Yardımcısı olabilmek 
için : 

a) İktisadi ve sosyal bilimler veyahut haber
leşme veya radyo - televizyon tekniği veya prog
ramcılığı alanında yüksek öğrenim yapmış ol
mak; 

b) Kurumun Genel Müdürlük veya Yardım
cılığı görevini yerine getirebilecek bilgi ve tecrü
beye; ve 

c) Memurin Kanununun 4 neü maddesinin 
A, B, C, II ve V bendi erindeki niteliklere sahip 
bulunmak gerekir. 

BAŞKAN — Geçici Komisyonumuz, 9 ncu 
madde ile ilgili Cumhuriyet Senatosu tadilini 
benimsemiştir. Bu beninfsemc hususunu oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

ÎKÎNCİ KISIM 
Yayınla ilgili hükümler 

BlRİNCt BÖLÜM 
Yayın Esasları 

Hükümet bildiri ve konuşmaları : 
MADDE 11. — 1. Kurum, Hükümet bildi

rilerini ve Hükümet adına yapılacak konuşma
ları, sadece Hükümeti bağlamak kaydiyle yayın
lamakla yükümlüdür. Ancak, bunların Hükümet 
bildirisi veya konuşması olduğunu yayım sırasın
da açıklar. 

Hükümet bildirilerine ait metinlerin yazılı ya
yın isteği ile verilmesi ve yetkililerin imzalarını 
taşıması şarttır. 

Hükümetin ortak sorumluluğuna giren veya 
kendi bakanlıklarının işleriyle ilgili olan konu
larda Bakanlar Kurulu üyelerinin yapacakları ko
nuşmalara dair yayın istekleri, Başbakan veya 
görevlendireceği bir Bakanın imzasiyle yapılır. 

2. Hükümete dâhil olmıyan siyasi partiler, 
Cumhuriyet Senatosunda veya Millet Meclisinde 
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grup kurma hakkına sahibolmak şartiyle, yuka
rıdaki bendde söz konusu Hükümet bildirisi ve
ya konuşmalarında, kendileriyle Hükümet veya 
Hükümete dâhil siyasi partilerden birisi arasında 
tartışmalı olan bir konuda kendi görüşünün mü
nakaşa veya tenkid edildiğini ileri sürerek bu 
bildiri veya konuşmaya cevap vermek suretiyle 
bu konudaki kendi görüşünü açıklamak isterse, 
bu istem Siyasi Yayınlar Hakem Kuruluna der
hal havale edilir. 

ilgili siyasi partinin bu bendin 1 nci fıkra
sında söz konusu isteminin, Hükümet bildirisi ve
ya konuşmasının yayınlanmasından iki tam gün 
içinde o siyasi partinin Genel Balkanının veya 
ona vekillik etme yetkisine sahip parti merciinin 
imzasiyle Kurum Genel Müdürlüğüne iki örnek 
halinde yapılması gereklidir. 

Siyasi Yayınlar Hakem Kurulu, bu istemi, Ge
nel Müdürlükçe havale edilir edilmez derhal in
celemeye başlar ve kararını en geç iki gün içinde 
verir. Bu karar, yaziyle ilgili siyasi partinin Ge
nel Başkanlığına derhal bildirilir. 

Siyasi Yayınlar Hakem Kurulunun bu istemi 
kabul etmesi takdirinde, ilgili siyasi parti adına 
yapılacak konuşmanın, Siyasi Yayınlar Hakem 
Kurulunun kararının kendisine bildirildiği gün
den başlıyarak iki tam gün içinde yayınlanması 
gerekir. Bu konuşma sadece o siyasi partiyi bağ
lamak kaydiyle yapılır ve bu husus yayının ba
şında Kurum tarafından belirtilir. 

Konuşmanın kimin tarafından .yapılacağı ve 
metni, ilgili siyasi parti Genel Başkanlığınca ve
ya ona vekillik etmeye yetkili parti mercii tara
fından, Kurum Genel Müdürlüğüne konuşmanın 
yapılmasından önce yaziyle bildirilir. 

Bu konuşma, cevap teşkil ettiği Hükümet bil
dirisi veya konuşmasının yayınlandığı saatte ya
pılır ve bildiri veya konuşmanın süresini aşamaz; 
söz konusu konuşma, Hükümet bildirisi veya ko
nuşması hangi yayın postalarından yayınlanmiş-
sa aynı postalardan yayınlanır. 

BAŞKAN — Geçici Komisyonumuz Cumhuri
yet Senatosunca yapılmış olan tadili benimseme
miş yani ka^bul etmemiştir. Komisyonun bu be
nimsememe hususunu oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
ti]'. Metin benimsenmemiştir. Karma Komisyona 
gidecektir. 
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Siyasi Yayınlar Hakem Kurulu : , 
MADDE 12. — Siyasi Yayınlar Hakem Kuru

lu, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler ve Hu-
Hukuk Fakülteleri Anayasa Hukuku, İdare Hu
kuku, Kamu İdaresi ve İnsan Hakları kürsüleri
nin en kıdemli birer öğretim üyesinden olmak üze
re 3 kişiden kurulur. Bu kürsülerin diğer (iğre
tim üyeleri, kıdem sırasiyle yedek üyelik yapar
lar. i 

Kurulun asıl ve yedek üyelerinin lıer hangi bir j 
siyasi partiye mcnsubolmaması ve üç yıl öncesi- j 
no kadar lıer hangi bir siyasi parti ile üyelik ili
şiğinin bulunmaması şarttır. 

En kıdemli asıl üye Kurulun Başkanıdır. 
Kurul, üye tamsayısı ile toplanır ve salt" yo

ğunlukla karar alır. 
Toplantıya katıl m'ıyan asıl üyelerin yerine ye

dek üye çağrılır. 
Başkan, Kurulun zamanında toplanmasını sağ-

lıyacak tedbirleri alır. 

Başkanın izinli veya özürlü olması halinde, bu 
görevi, en kıdemli asıl veya yedek üye yaımr. 

Kurul, Genel Müdürün çağrısı üzerine topla
nır. Genel Müdürün gerekçeli istemi veya Ku
rulun re'sen gerekli görmesi üzerine, Kurul, Ge
nel Müdürü veya görevlendireceği bir yardımcı
sını, oy hakkı olmaksızın, toplantısına davet ede
bilir. 

BAŞKAN — Geçici Komisyonumuz bu madde 
ile ilgili Cumhuriyet Senatosu metnini benimsen
memiştir, yani uymamıştır. Bu uymama hususu
nu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiş metin benimsenmemiş
tir. Karma Komisyona gidecektir. 

T.B.M. Meclisi saati 
MADDE 13. — Kurum, Türkiye Büyük Mil

let Meclisi Birleşik Toplantısı, Cumhuriyet Se
natosu ve Millet Meclisi genel kurullarının gö
rüşmelerini yayınlamak için, bunların toplantı 
günlerinde, uygun dinleme saatlerinde yirmi 
dakikadan az olmamak ve leh ve aleyhteki fikir
leri ve gerekçelerini özetlemek üzere bir yaym 
süresi ayırır. 

BAŞKAN — Geçici Komisyonumuz bu mad
de ile ilgili Cumhuriyet Senatosu metnini benim
semiştir.* Bu benimseme hususunu oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. Benimsenmiştir. 
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Bütçe konuşmaları 

MADDE 14. — Hükümet adına ve Cumhu
riyet Senatosu ile Millet Meclisindeki siyasi par
ti grupları sözcüleri tarafından yasama meclis
leri genel kurullarında genel bütçenin tümü üze-. 
rinde yapılan konuşmalar, sadece konuşmayı ya
panın temsil ettiği Hükümeti veya grupu bağla
mak kaydiyle, yarımşar saati geçmemek üzere 
Kurum tarafından yayınlanır. 

Bütçe üzerindeki kişisel konuşmalar hakkın
da 13 ncü maddi* hükmü uygulanır. 

BAŞKAN —• Komisyonumuz, Cumhuriyet 
Senatosunun bu madde ile ilgili metnini benim-
sememiştir. Bu hususu oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Benimsememe 
hususu kabul edilmiş, metin benimsenmemiştir. 
Karma Komisyona gidecektir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinden naklen 
canlı yayın 

MADDE 15. — Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Birleşik Toplantısı, Cumhuriyet Senatosu ve 
Millet Meclisi Genel kurullarından naklen yapı
lan canlı yayınlarda, Hükümet adına yapılan 
konuşmalar' yayınlandığı takdirde, siyasi parti 
grupları sözcülerinin konuşmaları da aynı şekil
de yayınlanır. 

BAŞKAN — Bu madde ile ilgili Cumhuriyet 
Senatosunun metni Geçici Komisyonumuz tara
fından benimsenmiştir. Bu hususu oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmin, benimsenmiştir. 

Dış politikayla ilgili yayınlar; yurt dışı 
yayınlar; dış temaslar 

MADDE 18. — Devletin dış politikası bakı
mından radyo ve televizyon yayınlarından ve bu 
arada, yurt dışı yayınlarda uygulanacak esas
lar ve usuller, Dışişleri Bakanlığı ile Turizm ve 
Tanıtma Bakanlığınca birlikte tesbit edilir ve 
Genel Müdürlüğe •bildirilir. 

Kurumun yabancı veya milletlerarası radyo 
veya televizyon idareleriyle ve Türkiye Cumhu
riyetini temsil en yabancı devletlerin yetkili mer
cileri ve milletlerarası teşekküllerle temaslarında 
uygulanacak esaslar ve usuller de, 1 nci fıkrada 
gösterilen şekilde tesbit edilir. 

Kurum, programlarının düzenlenmesinde 1 
nci fıkrada, söz konusu esaslara uymakla yüküm
lüdür. 
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Kurum, bu maddede söz konusu yayınlarını 

ve temaslarını, 1 nci fıkrada yazılı bakanlıkla
rın gözetimi altında yapar ve temaslarından bu 
Bakanlıklara derhal bilgi verir. 

BAŞKAN — Komisyonumuz bu madde ile 
ilgili metni benimsemiştir. Bu hususu oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiş, benimsenmiştir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Yayınlar üzerinde haklar 

Fikir haklarına benzer haklar 
MADDE 23. — Kurumun izni alınmadan, 

Kurum.yayınları telli veya telsiz olarak tekrar 
yaymlanamaz, ücretli veya ücretsiz olarak teda
vüle çıkarmak üzere bütünü veya bir kısmı tes-
bit olunamaz, çoğaltılamaz ve televizyon yayın
ları girişi ücrete tabi yerlerde halka gösterilemez. 

Kurum bu hususta Fikir ve Sanat Eserleri 
Kanununun 66 ilâ 79 ncu maddelerindeki hi
mayeden faydalanır. 

Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun eser sa
hiplerine eserleri ve sanatçılara icraları üzerinde 
sağladığı haklar saklıdır. 

BAŞKAN — Komisyonumuz metni benimse
miştir. Bir hususu oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

D. Y. B. Kredileri : 
MADDE 32. — Kurum, yatırımlarının fi

nansmanında Devlet yatırımlarının finansma
nı ile ilgili banka ve teşekküllerin kredilerin
den f aydala ııabiliri e r. 

BAŞKAN — Bir önerge var. Okuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
Millet Meclisi S. Sayısı 455 e 1 nci ek nu

maralı vesikanın 21 nci sayfasında 32 nci 
maddeye ait ilk natırdaki «benimsenmesini» 
kelimesi «benimsenmemesi» olarak düzeltile
cektir. Arz olunur. 

Geçici Komisyon Sözcüsü 
İstanbul 

Coşkun Kırca 

BAŞKAN — Komisyon bu madde ite ilgili 
mütalaasında, bir tabı hatası olarak (.benimsen
miştir) sekilinde .gösterilen ibareyi tashih etmek
tedir. Bu önergede 32. nci madde ile ilgili Cum
huriyet .Senatosu metnimin benimsendiği ifade 
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edilmektedir-. Evvelâ bu tashihatı oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Ka-
IHII edilmiştir. 

Komisyonumuz 32 nci madde ile ilgili Cum
huriyet Senatosu metnini benimsememiştir, 
yani uymamıştır. Bu hususu oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler.. Kabul etmiyenler.. Ka
bul edilmiştir. Metin benimsenmemiştir. Kar
ma Komisyona gidecektir. 

Tahsilat : 
MADDE 36. — 9 Haziran 1937 tarihli ve 

3222 sayılı Telsiz Kanununun 7 nci 'maddesin
de igösterilen alıcı telsiz tesisleri ve cihazları 
için verilen nıhsatnamelerin ücretleri ve ce
zalan, Posta. - Telgraf ve . Telefon Genel Mü
dürlüğü tarafından tahsil olunur. Bu ücret 
ve cezaların tahsilinde Âmme alacaklarının 
tahsil usulü hakkındaki 21 Temmuz 1953 ta
rihli ve 6183 sayılı Kanun uygulanır. Ruh
satname ücret ve cezaları tahsil tarihinden 
sonra iki ay içinde Kuruma ödenir; .gecikme 
olursa, genel hükümlere göre faiz yürütülür. 
Bu tahsilat karşılığında Posta Telgraf ve Tele
fon Genel Müdürlüğüne yüzde on tahsil ücreti 
Kurum tarafından ödenir. 

BAŞKAN — Komisyonumuz metni benim
semiştir. Bu hususu oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler.. Kabul etmiyenler.. Benimsen
me kabul edilmiştir. 

İndirimli PTT tarifesi : 
MADDE 37. — Kurum, haber hizmeti ni

teliğindeki konuşmalar ve radyo - televizyon 
programları ile ilgili olarak Posta Telgraf 
ve Telefon Genel Müdürlüğünden kiralıya-
cağı hat ve kanallar için, basına uygulanan 
indirimli tarifeden faydalanıl'. 

BAŞKAN —Komisyonumuz bu metni de 
benimsemiştir. Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler.. Kabul etmiyenler.. Be
nimsenme kabul edilmiştir. 

İndirimli tarife : 
MADDE 38. — Kuruma indirimli tarife uy

gulayan Devlet daire ve kuruluşları kamu 
tüzel kişileri ve Kamu İktisadi Teşebbüsleri
ne ilân ve reklâm işlerinde indirimli tarife, yö
netim kurulu karariyle uygulanabilir. 

BAŞKAN — 38 nci maddedeki Cumhuri
yet- Senatosu değiş,tirişi de komisyonumuzda 
benimsenmiştir. Bu hususu oylarınıza sunu-
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yorum: Kabul edenler.. Kabul etmiyneler.. Be- ! 
nimsenme 'kabul edilmiştir. 

Kurumun inalları: 
MADDE 40. — Kurumun malları ve çeşitli 

mevcutları, Devlet malı sayılır. 
Kuram un her türlü işletme, tesis ve bina

larının .güvenliğinin korunması, İçişleri Ba
kanlığının sorumluluğu altındadır. I 

BAŞKAN — Bu madde komisyonumuzca 1 
benimsenmemiştir. Benimsenmeme hususunu 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.. Kabul 
etmiyenler.. Benimsenmeme hususu kabul edil
miştir. Karma Komisyona gidecektir. I 

Kamulaştırma-: 
MADDE 4J. —• Kurumun kuracağı her tür

lü tesisler için gerekli taşınmaz inalların 'ka
mulaştırılmasında, Devlet ihtiyaçları için ya
pılan kamulaştırmalarla ilgili hükümler uy
gulanır. 

BAŞKAN — 41 nci madde ile ilgili deği
şiklik komisyonumuzca benimsenmiştir. Bu 
hususu oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.. 
Kabul etmiyenler.. Benimsenme kabul edilmiş
ti ,-. 

Bâzı kanunların uygulanması : 
MADDE 42. — Kurum ve 'kuracağı ortak

lıklar hakkında 14 Haziran .1927 tarihli ve 
1050 sayılı Muhasebci Umûmiye Kanunu ile 
2 Haziran 1934 tarihli ve 2490 sayılı Artınına, 
Eksiltme ve İhale Kanunu ve bu kanunların 
ek ve jdeğişiklikleri uygulanamaz. 

BAŞKAN — 42 nci madde ile ilgili Cum
huriyet Senatosu metnini Geçici Komisyonu
muz benimsemeni iştir. Bu hususu oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler.. 
Benimsenmeme hususu 'kabul edilmiştir. luır-
ma. Komisyona gidecektir. 

Personel için yasaklamalar : 
MADDİM -Ki. •--- Kurumun yönetim kurulu 

üyeleri ile her çeşit görevleri, .görevlerini 
yerine getirilmesi sırasında öğrendikleri sır
ları saklamakla yükümlüdürler. 

Memurin Kanununun 9 ncu maddesi, kuru
mun yönetim kurulu üyeleri ile görevlileri 
hakkında da uygulanır. 

BAŞKAN — Bu madde ile ilgili Cumhuri
yet Senatosu metnini komisyonumuz benimse-
memiştir. Bu hususu oylarınıza sunuyorum, i 
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{ Kabul edenler.. Etmiyenler.. Benimsen/meme 

hususu kabul edilmiştir. 
Karma Komisyona gidecektir. 
Komisyonumuz ayrıca dördüncü kısmın baş

lığı ile ilgili olarak Cumhuriyet Senatosunca ya
pılmış olan tadilâtı da benimsememiştir. Cumhu-
riycıt iSenatosundaki dördüncü İkisim'la ilgili baş-

I lığı okutuyorum. 

I Dördüncü kısım ~ 
Çeşitli hükümler 

BAŞKAN —• Komisyonumuz beşinci kıs
ma aidolan bu başlığı benimseınemiştir. 13u hu-
susu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. 

I Kabul etmiyenler.. Benimsenmeme hususu ka-
I bul edilmiştir. Karma Komisyona gidecektir'. 

Geçici 4 ncü maddeyi okutuyorum :. 
Mski personelin müktesep ha'kları : 
GEÇtCt MADDE 4. — Kurumun kurulu

şundan önceki süre içinde radyo hizmetlerinde 
en az beş yıl başarı ile çalışarak tecrübe ve 
ihtisas sahibi oldukları Yönetim Kurulunca 
tesbit edilenler, Kurumdaki bir göreve atan
mak için yüksek öğrenim kaydının bu kanun
da veya bu kanunun 47 nci maddesinde söz ko
nusu yönetmeliklerde gerekli görüldüğü gö
revlere, bu kayıt 'aranmaksızın ata^ıabilirler. 
Ancak, bu hükümler Kurum Genel Müdürlü
ğü ve yardımcılıkları ile yüksek ihtisas isti-
yen diğer görevlere atanacaklar hakkında 
uygulanamaz. 

BAŞKAN — Geçici 4 ncü madde metni de 
•komisyonumuzca benimsenmemiştir. Bu husu
su oylarınıza .sunuyorum : Kabul edenler.. Ka
bul etmiyenler.. Benimsenmeme hususu kabul 
edilmiştir. Karma Komisyona gidecektir 

iik yönetim kurulu seçimi : 
GEÇİCİ MADDE o. — Kurumun yönelim 

kurulunun, kuruluşu, bu kanunun yayıımv ta
rihinden başlıyarak ."> ay içinde 'tamamlanır. 
Genel Müdür de aynı süre içinde atanır. 

4 ncü maddenin sekizinci bendine göre' ya
pılacak ilk secim, Turizm ve Tanıtına Bakan
lığının bildirisi üzerine Radyo Dairesi ile sü
rekli olarak veya deneme mahiyetinde yayın 
yapan radyoların bulundukları yerlerde aynı 
günde ve saatte sözü gecen berodde nitelikleri 
belirtilen kimselerin toplanmaları suretiyle 

I ve gizli oy ile yapılır. 
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Seçime katılanların kendi aralarından se

çecekleri üç kişilik bir kurul seçimi denetler 
ve sonuçlarını bir tutanakla belli ederek rad
yoların arasındaki en yüksek memurunun ara
cılığı ile Turizm ve Tanıtma Bakanlığına gön
derir. 

Bu tutanaklar Bakanlıkça birleştirilerek 
seçim, sonuçları tesbit edilir. En çok oy alan
lar seçilmiş sayılır. İkiden fazla kişi aynı sa
yıda oy aldığı takdirde bunlardan nitelikleri 
aynı olan kimseler arasında ad çekilir. 

BAŞKAN — Komisyonumuz metne uyma
mıştır. Bu benimsenmeme hususunu oylarını
za sunuyorum: Kabul edenler.. Kabul etmiyen-
ler.. Benimsenmeme hususu 'kabul edilmiştir.-
Karma Komisyona gidecektir. 

5 nci kısmın başlığı ile ilgili komisyon mü
talâası ve 5 nci kısmın başlığını okutuyorum : 

Beşinci kısım 
Geçici hükümler 

BAŞKAN — Komisyonumuz başlıkla ilgi
li tadilâtı da benimsememiştir. Bu hususu da 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.. Kabul 
etmiyenler.. Benimsememe kabul edilmiştir. Kar
ma Komisyona gidecektir. 

Yönetmelikler : 
MADDE 47. — Türkiye Radyo - Televizyon 

Kurumunun kuruluşu, kadroları ve uzmanlık 
yerleri personelinin görev ve yetkileri Yöne
tim Kurulu tarafından Devlet Personel Dai
resinin ve Maliye Bakanlığının mütalâasına 
uygun olarak hazırlanacak ve Turizm ve Tanıt
ma Bakanının onayı ile uygulanacak bir yö
netmelikle 'belirtilir. 

Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu per
soneli Kamu İktisadi Teşebbüsleri personeli
ne uygulanan hükümlere tabidir. Ancak: 

a) Kurumun devamlı kadrolarında çalı
şanlardan temsil veya icra sanatçıları prodük
törler, redaktörler, kameramanlar, efekt, trans
misyon, an rejisi roman, odio ve video operatör
leri gibi yayın veya organizasyon işlerini ya
panlara serbest piyasa rekabeti dolayısıyle 
hizmette kalmaları için verilecek tazminat 
miktarı, 

b) Kurumun devamlı kadroları dışında mu
ayyen ihtisası gerektiren işlerde çalıştırılacak 
yerli ve yabancı uzmanların ücretleri, 
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c) Yayın başına Kurumun içinden ve dı

şından çalıştırılacak olanların ücretleri, 
ç) 7244 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin 

ikinci fıkrasındaki hizmetler için ihtiyaç du
yulan 1 500 ve 1 750 lira ücretlıi kadroları, 

Yönetim Kurulu tarafından Devlet Perso
nel Dairesi ve Maliye Bakanlığının mütalâası
na uygun olarak hazırlanacak ve Turizm ve 
Tanıtma Bakanının onayı ile yürürlüğe gire
cek bir yönetmelikle belli edilir. 

Bu maddenin (a) bendinin uygulanmasında 
7244 sayılı Kanunun o ncü maddesinin ikinci 
bendi tatbik olunmaz.. 

BAŞKAN — Komisyonumuz bu madde ile 
ilgili Cumhuriyet Senatosu metnini benimsenme
miştir. Bu hususta Sayın Burhan Arat söz is
temiştir; buyurun. 

• BURHAN ARAT (Çanakkale) — Benimsen
in ediğine göre mesele yok; vazgeçiyorum. 

BAŞKAN —• Benimsememiştir. Komisyonu
muz 47 nci madde ile ilgili Cumhuriyet Sena
tosu metnini benimsememiştir. Bu hususu oyu
nuza sununuyorunı. Kabul edenler.. Kabul et
miyenler.. Benimsememe hususu kaibul edilmiş
tir. Karma Komisyona gidecektir. 

Yürürlüğe giriş : 
MADDE 49. — Bu kanun, yayımı tarihinden 

sonraki üç :aylık sürenin bitimini takibeden 
ay başında, 4, 5 ve 10 ncu maddeleri hükümle
ri de bu kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe 
girer. 

BAŞKAN — Komisyonumuz bu metni de 
benimsememiştir. Benisememe hususunu' oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler.. Kabul et
miyenler.. Benimsememe hususu kabul edil
miştir. Karma Komisyona gidecektir. 

Muhterem arkadaşlarım, müzakeresini yap
tığımız tasarının 4 ncü, 11 nci 12 nci, 14 ncü, 
32 nci, 40 nci, 42 nci, 46 nci, 4 ncü kısım ' baş
lığı, geçici 4 ncü madde, geçici 5 nci madde, 
5 -nci kısım başlığı, 47 nci madde ve 49 ncu 
maddesi komisyon rumuzca benimsenmemiş ve 
bu benimsenmeme hususu da Yüksek Meclisi-
nizce kabul edilmiştir. Anayasa gereğince bu 
maddelerin Karma Komisyonda 'görüşülmesi 
lâzımgelmektedir. Bu Karma Komisyonun 
sureti teşkil ve iki Meclisten kaçar kişiden 
müteşekkil olması lâzımgeldiği hususu ile il
gili bir önerge vardır, okutuyorum. 
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Yüksek Başkan!ığa 

Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu ka
nunu tasarısının Millet Meclisi ile Cumhuriyet 
Senatosu arasındaki ihtilaflı maddelerini in
celemek üzere kurulacak T. B. M. M. Karma 
Komisyonunun Yasama Meclislerinde bu ta
sarıyı görüşmüş ve raporu müzakerelere esas 
olmuş komisyonlarca kendi üyeleri arasın
dan seçilecek 5 er üyeden kurulmasını arz ve 
teklif ederim. 

Geçici Komisyon Sözcüsü 
Tstanbul 

Coşkun Kırca 

BAŞKAN — önergede, Karma Komisyonun 
iki Meclisten 5 er kişi ve bu tasarının görüşül
düğü komisyon üyeleri arasından seçilmesi su
retiyle teşkili teklif edilmektedir. Her ikisini 
birden oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

2. — Danıştay kanunu tasarısı ile İstanbul 
Milletvekili Reşit Ülker'in, 3546 sayılı Danıştay 
Kanununun Anayasaya aykırı hükümlerinin 
kaldırılmasına dair kanun teklifi ve Geçici Ko
misyon raporu (1/474, 2/440) (S. Sayısı : 369) 
(V 

BAŞKAN — Geçici Komisyon lütfen yerini 
alsın." 

Sayın arkadaşlar; bu tasarıyı incelemekle 
görevli Geçici Komisyon, geçen içtima yılında 
teşkil edilmiş bulunmakta idi. Ancak; Yüksek 
Heyetiniz geçen içtima yılında teşkil olunan 
geçici komisyonların, üçüncü içtima yılında da 
aynen vazifelerine devamlarını kararlaştırdı
ğından Geçici Komisyon görevine devam etmek
tedir. 

Tasarı hakkında öncelik kararı alınmış ve... 
AHMET TAHTAKILIC (Uşak) — Usul 

hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Tahtakıhe. 
AHMET TAHTAKILIC (Uşak) — Muhte

rem arkadaşlar; Tapulama Kanunu hakkında 
Meclisimizde tasarı çıktıktan sonra Senatoda 
hakikaten bu kanunun muayyen maddelerinin 
Medeni Kanunumuzun getirdiği ana prensip
lerde inkılâp hükümlerini ihtiva eden ve gayri-

(1) 369 S. Sayılı basmayazt tutanağın sonun-
dadır. 
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menkul mülkiyetinde rejim tesis eden madde
leri bakımından... 

BAŞKAN — Mevzu bu değil efendim, Danış
tay kanunu tasarısını müzakere ediyoruz. 

AHMET TAHTAKILIC (Devamla) — Affe
dersiniz, efendim. 

BAŞKAN — Danıştay Kanununun tümü 
üzerinde söz istiyenler lütfen isimlerini kaydet
tirsinler. 

Sayın Refet Sezgin, Sayın Ali Dizman. 
Sayın Ali Dizman, buyurun. 
Y. T. P. GKUPU ADINA H. ALI DİZMAN 

'Tokat) - - M u h t e r e m arkadaşlarım, gerekçe
den anladığımıza göre, 'Danıştay 'kanun tasan-
•sının hazırlanmasının başlıca iki, sebebi vardır: 

1 ııcisi; Anayasanın 140 ilci maddesinin son 
fıkrası hükmünü yerine getirmek, ikincisi de ; 
halen Danıştayda 50 bini aşkın, birikmiş iş bu
lunduğu cihetle ve mevcut kadro ve nizamı ile 
bu işin altından kalkması da mümkün görülme
diği için buna bir çare aranması hususlarıdır. 

Filhakika Anayasamızın 140 net maddesi
nin son fıkrası şöyle demektedir: «Danıştay 
kuruluşu, işleyişi, yargılama usulleri mensupla
rının nitelikleriyle atanmaları, hakları ve 
ödevleri, aylık ve ödenekleri, .meslekte ilerle
meleri, haklarında disiplin kovuşturması ya
pılması ve disiplin cezası uygulanması, mahke
melerin bağımsızlığı ve hâkimlik teminatı esas
larına göre kanunla düzenlenir.» 

İşte, Danıştay kanunu tasarısı, mevcut mev
zuatta Anayasanın bu emrettiği hükümlerin 
tamamının bulunmaması dolayısiyle, bu nok
sanlıkların telâfisi maksadını gütmektedir. 
Kanun, tasarısının 'bu noktai nazardan tetkikin
de, Anayasanın bir emrini yerine getirici bir 
çalışma olması itibariyle, bu mevzuda gayret
leri geçenlere teşekkür etmek gerekir. 

İkinci nokta ise; 50 bini aşkın bir işin bu
lunması, yılda da 30 bini aşkın iş çıkarılmış ol
masına rağmen, bir türlü birikmiş işlerin eritile-
meıııesi'- karşısında düşünülen tedbirlerdir. Bu 
aksaklıkların giderilmesine çalışılmaktaki gaye. 
de mükemmel bir işleyişle idare ve Devletin 
hukuka bağlılığını temin etmektedir. 

Halbuki idari kazanın doğıi'm memleketi 
Fransa'da bu sistem, bu gayenin tam aksine, 
idarenin yolsuzluklarını, idarenin nüfuzu al
tındaki bir teşkilât marifetiyle kapatmak için 
kurulmuş, .ancak bilâhara hukuk hâkimiyeti-

— 290 — 
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ni tesis ve ferdi korumak görevini ifaya baş
lamıştır. 

Bu se'beplcdir ki, idari ihtilaf ve dâvaların 
hususiyetleri itibariyle adlî mahkemelerin bir 
ihtisas işine bakabilmekteki müşkülâtı karşı-
smda idari mahkemelerin zarureti açık olması
na rağmen bu sistem bütün genişliği ile yayı-
lamamış, ancak genel olarak muhtelif sistem 
dünyaya hâkim olmuştur. Burada yalnız men-
şee olan çekingenlik değil, işin icabı da geniş 
ölçüde müessir olmuştur. 

Tasarı Anayasanın emrettiği noksanlıkları 
ihmalden gayrı bir yenilik getirmemiştir. Bu 
itibarla pek de başarılı sayılamıyacak idari 
kaza sistemimizin "aynı başarısızlıkla devamı
na imkân vermiştir. Çünkü: 

1. [fak tâyininin en kötü yolu kâğıt üze
rinde gerçeği aramaktadır.' Danıştay evrak 
üzerinde tetkikatta bulunduğuna ve binlerce 
iş 'çıkarmak çabası içerisinde tam tetkik im
kânı da bulunamıyaeağına göre, geniş çapta 
adlî hata ile malul olabileceği şüphesinden 
kurtulunamaz. Kaldı ki, sırf evrak üzerinde 
tetkikatta. bulunulmasından dolayı adlî hata
ya düşmese bile ferdi kâmil mânada inandıra
maz. 

2. İnandırıcı hüküm, altında imzası bulu
nan başkan ve üyelerce tam olarak tetkik edil
dikten sonra verilen hükümdür. Bir insanın 
ise ancak basit işlerden bir günde o - 4 aded, 
kompleks işlerden ise ancak haftada belki de 
.15 günde bir aded işi intacedebileceğine ina-
nılabilir. Şu hale göre yılda 4 - 5 bin çıkarı
lan işin esas mesuliyet sahiplerince incelendi
ğine inanılamaz. 

o. Hâdiselerin kıymetlendirilnıesinde ma
hallî hususiyete re vııkufiyctin payı büyüktür. 
Kararı verenlerin mahallinden uzak ve husu
siyetlere az çok vâkıf olmamaları bir noksan
lıktır. 

4. Dâva sahiplerinin mahkemelerin bulun
duğu yere gelmeleri iş takip insiyakının tabiî 
bir neticesidir. Pek zaruri bir sebebolmadıkça 
dâva mahallinin hâdise mahallinden uzak ol
ması. dâva sahiplerinin fuzuli zaman ve para-' 
kaybına sebebolut;. 

işte tasarı şu mahzurları izale edici esas
lı bir hüküm getirmemektedir. Sadece 5 dâva 
dairesini 9 a çıkarmaktadır. Bu ise kâfi olma-
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dığı gibi, bütün mahzurların da karşılığı değil
dir. Çünkü, oü bini aşkın iş çıkarıldığına göre, 
daire başına bugün için 4 - 5 bin, yarın için 
ise o - 4 bin iş düşecektir ki, bu da fazladır. 
Ancak daire ededini 50 veya 100 e çıkarabilir-" 
sek bu yoldan başarıya ulaşabiliriz. Halbuki, 
böyle bir yük altına girmeye ne sebep ve ne 
de imkân vardır. Zaten bu defa da başka mah
zurlar doğar. Şu halde en isabetli yol; birçok 
işleri Danıştay mevzuundan çıkarmaktır. 

Meselâ; Danıştay kira işine de karışır. An
kara'dan hiç. çıkmamış bir zat, Ankara'daki 
mülk kıymeti ve kira bedeli ile hiçbir benzer
liği olmıyan Anadolu'nun bir şehrindeki kira
nın kanuna uygunluğunu tetkik edecektir, is
tirham ederim, mahallinden ne gibi ahval içeri
sinde hazırlandığını bilinmeyen vesika üzerin
den hakkı bulmak mümkün müdür1? Daha ga
rip tarafı; idarenin leh ve aleyhinde bir men
faatti de yoktur. Mal sahibi şahıstır, kiracı 
şahıstır. Ancak, idare bir .kanunim tatbikinde 
hakem olmuştur. Ama, biz bu dâvayı da 
Danıştay'da tetkik ettiririz. Ve ondan sonra 
«10 bin olan iş o0 bine çıktı, aman yeni daire 
kuralım, deriz. Mülkî âmir bir köy hududu 
çizdirir, iktisadi, içtimai ve coğrafi netice iti
bariyle mahallî duruma göre son hükmü Da
nıştay verir ve biz Danıştayım görevinin bu 
olduğu, bu misillû. .görevlerle idarenin huku
ka bağlılığını temin ve ferdin haklarının korun
masını sağlamak işini bağımsız, tahtı teminat 
altında, yüksek dereceli hâkimlerle gerçek
leştiriyoruz zannederiz ve ilâve kadro isteriz. 
Halbuki biz bu anlayışla adetâ Şûrayı Dev
letin fonksiyonunu' ret ve inkâr ediyoruz. 

Şu hale göre tasarıdan beklediğimiz Da-
nıştaym vazife hududunu fonksiyonu ile mu
ti nasibol arak tâyin, etmek, küçük işlerle uğ
raşan bir müessese olmaktan kurtarıp, bir 
Anayasa, müessesesi, şanına lâyık işlere bakan 
bir teşekkül olarak yeniden teşkilâtlanması 
ve böylece, bütçeye de#ayn. bir külfet yükle-
memesi idi. 

Taşanımı, müesseselerimizde ihtiyacını duy
duğumuz bir reform ruhunu taşımadığı, dün
ya milletleri çoğunluğunun kabul ettiği daha. 
elverişli bir sisteme girmek yolunu tutmadığı, 
başarısız sistemde ısrarettiği kanaatiyle hu
zurunuzdan ayrılır hürmetlerimi sunarım. 
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BAŞKAN — Sayın Refet Sezgin. 
A. P. GRUPU ADINA REFET SEZGİN 

(Çanakkale) — Sayın Başkan, muhterem mil
letvekilleri; Danıştay kanunu tasarısı hakkın
da Adalet Partisi Meclis Grupunun görüşlerini 
arz etmek üzere yüksek huzurlarınızı işgal et
miş bulunuyorum. Bu vesile ile Grupumuz adı
na Yüce Meclisi ve muhterem Danıştay mensup
larını hürmetlerimle selâmlarım. 

Muhterem milletvekilleri; 
Yeni Anayasamız 132 nci madde ile başlıyan 

üçüncü bölümünü yargı kuvvetine tahsis ile bu 
yönden, öngördüğü hükümleri vaz'eylemiştir. 

Anayasamız, bu hükümleri ile Danıştaya, 
yüksek mahkemeler arasında bulunması lâzım-
gelcn yerini vermiş ve genel olarak, mahkeme
lerin bağımsızlığı prensibini hukuka bağlı dev
let ilkesine yaraşır şekil ve nitelikte nizamla-
. mıştır. 

Yine Anayasamız Cumhuriyetin temel kuru
luşunu kapsıyan üçüncü kısmında yasama, yü
rütme ve idareyi ayrı ayrı derpiş ederken 112 
ilâ 125 nci maddeleriyle idari rejimin yargı de
netimini eski tâbiri ile idarenin kazai muraka
besini kaideleştirmiştir. Burada konunun öne
mine binaen Anayasamızın 114 ncü ve 132 nci 
maddeleri hükmüne işaretle fayda ummakta 
olduğumuzu arz ederim. 

Yüksek malûmlarıdır ki, Anayasamız 114 
ncü madde ile (İdarenin hiçbir eylem ve işlemi, 
hiçbir halde yargı mercilerinin .denetimi dışın
da bırakılamaz.) 132 nci madde ile (Yasama ve 
yürütme organları ile idare mahkeme kararla
rına uymak zorundadır; bu organlar ve idare 
mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştire
mez ve bunların yerine getirilmesini geciktire
mez.) prensibini vaz'etmekle demokratik hukuk 
devletinin esaslı iki karakterini münakaşaya 
dahi tahammülü olmıyan bir şekilde ortaya koy
muştur. 

Muhterem milletvekilleri; 
Danıştay kanunu tasarısı vesilesiyle görüşle

rimizi izaha gayret edenken konuya, bu açıdan 
gerekli önemi vermeye dikkat edeceğiz. 

Denilebilir ki, Danıştayın faaliyet konusu, 
genel olarak idari ihtilâf ve dâvaların çözümü
dür. İdari ihtilâf ve dâva mefhumu hukuk kai
delerinin istihale ve oluşunun belli bir safha
sında ve tahsisen idare hukukunun doğuşu ile 
ortaya çıkmıştır. 
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İdare hukuku, Devletin hukuka bağlılığının 

sonucu olarak doğduğu gibi idari ihtilâflar ve 
dâvalarda, idare hukukunun doğumunun ve ge
lişmesinin bir neticesidir, bu gelişme hukukun, 
Devletten üstünlüğünü kabul eden çağdaş me
deniyetin yeni bir anlayışı icabıdır. 

Devletin hukuk kaidelerine bağlılığını, sa
dece ferdin tabiî haklarını kanunsuz tecavüz
lere karşı koruyan düşünce telâkkisi Orta çağa 
gömülmüş olmak iktiza eder. Modern hukuk ve 
anlayış, idarenin hukuk kaidelerine bağlılığını 
temin eden bir müeyyideye (Sanction) a kavuş
muştur. Bu müeyyide, idare ve onun faaliyet
leri üzerinde eskiden nıevcudolmıyan ve olamı-
yan kazai murakabedir. Bu işe, idarenin görev
lerini yerine getirebilmek için yaptığı tasarruf
ların mevzu kanunlara ve hizmet kurallarına 
uygun olup olmadığını; tarafsız, bilgili ve tec
rübeli hâkimler süzgecinden geçirmek, fertlere 
lüzumundan fazla bir külfet yüklenip yüklen
mediğini araştırmak, yüklenmiş ise bunun hak
kaniyete uygun bir giderilme yol ve çarelerini 
araştı rmaktır. 

İşte bu fonksiyonu, görevinin hudut ve şü
mulü kanunla çizilen Danıştay, idari rejim 
manzumemiz içerisinde ifa edecektir. Bu itibar
la gerek idari rejimimiz ve gerekse demokratik 
hukuk devletimiz bakımından Danıştayın fev
kalâde ehemmiyeti bir gerçek olarak ortadadır. 

Anayasamızın geçici 7 nci maddesine göre 
iki sene zarfında çıkarılması nınktazi kanunlar 
meyanmda bulunan Danıştay kanunu tasarısı, 
gerdekten hukukun Devletten üstünlüğü pren
sibini öngören Anayasamızın esprisine uygun 
bir görüşle hazırlanmıştır. 

Halen yürürlükte bulunan 3546 sayılı Dev
let Şûrası Kanununa nazaran şayanı şükran 
birçok yenilikleri ihtiva eden tasarı, Yüce Mec
lisçe kurulan Geçici Komisyonda esaslı bir ince
lemeye tabi tutularak bâzı isabetli değişiklik
lere de uğramıştır. 

Muhterem milletvekilleri; 
Tasarı, Danıştaya intikal, etmiş ve edecek 

dâvaların daha sürat ve isabetli sonuçlandırıla
bilmesi için yeni hükümler getirmektedir. Bu 
tasarı münasebetiyle, vatandaşların, idari kaza 
mercii önünde ihtilâflarının çok geç halledildi
ğinden şikâyetçi olduklarını istitraden arzda 
fayda mülâhaza etmekteyiz. 
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Yine 'belirtmek zorundayız ki, Anayasamı

zın 132 nci maddesindeki kesin hükme rağmen, 
münferit de olsa, bâzı idari makamlar, çeşitli 
bahane ve mütalâalar ile idari mahkeme karar
larına uymakta ve gereğini ifada hassasiyet 
göstermekte ve hattâ mütemerridolmaktadırlar. 
Ancafk polis Devlet irejimlerinde vaır olabile
cek buı telâkkinin işbu kanunun meriyette gir
mesiyle tarihin sinesiındeki yerine avdet etme
mek üzere gömüleceğini ümidetmıek istiyoruz. 

Biraz önce idari kaza mercileri önünde ih
tilâfların 'çeşitli sebeplerle geç halledilmesinden 
vatandaşlarım müşteki olduğuna işaret eyle
miştik. Nitekim tasarınım gerekçesinde de vu
zuhla belirtilmiş olduğu üzere Danıştay iş hac
mi bir çıığ gibi yükselmektedir. 1%2 yıilı so
nunda devredilen iş adedi 51 000 i geçmekle 
bu tasarıda ve komisyon tadillerinde sürat 'ba
kımından düşünülen isabetli tedbirlerin kâfi 
olmadığı inancındayız. Tasarının 5 nci madde
sinde işaret olunduğu veçhile alt derece idaıri 
mahkemelerin bir an önce (kurulmasını temin 
ederek işlerin normale ircamı sağlamak ve haklı 
'şikâyetleri sonuçlan durmak gerekmektedir. 

1924 Anayasasının 52 nci maddesindeki tü
züklerin kaınuınlaıra aykırılığının çözüm yerinin 
T. B. M. Meclisi olmasına ait hükmü mer'î Ana
yasada derpiş edilmediğinden, bir yüksek 
mahkeme olan Danıştaya bu görevin verilmiş 
olmasını uygun mütalâa etmekteyiz. 

İptal dâvalarında hâkimin talebi üzerine, 
'darenin, idari işlemde dayandığı sebebi bildlr-
nıekle mükellef bulunmasını fertler bakımın
da* çok esaslı bir teminat telâkki ve bu yön
den 30 ncu maddeyi çok faydalı bulduğumuzu 
beyanetmek isteriz. 

Sıracı geldikçe maddeler üzerindeki görüş
lerimizi Yüce Meclise sunmaya gayret edece
ğiz. 

Kabulümüze mazihar dlacağıımızı ta'hmin ey
lediğimiz b t* kanunun vatan ve milletimize ha
yırlı olmasım temenni ederken emeği geçenlere 
şükranLarımızisun arız. 

BAŞKAN — Danıştay ikanun tasarısının tü
mü üzerinde ba^a söz istiyen? Yok. 

Maddelere geçlmesini oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kâ)U] etmiyenleır... Kabul edil
miştir. 

Daıha evvel önceli: v& ivedilik kararı /istiyen 
önergeyi tekrar okutuyorum, 
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Yüksek. Başkanlığa 

Anayasamızın 140 nci maddesi gereğince 
tedvini gereken Danıştay Kanununun, Anaya
sanın geçici 7 nci »maddesi hükmüne göre T. 
B. M. Meclisinin ilk toplantısından itibaren 
iki yıl içerisinde çıkarılması icabettiğinden, 
gündemin '66 sırasında kayıtlı 369 No. lu tasarı 
ile Geçici Komisyon raporunun öncelik ve ive-
dililkle görüşülmesini arz ve teklif >eiderim. 

Geçici Komisyon Başkanı 
Edirne 

îlhami Erten 

BAŞKAN — önergede tasarının ivedilikle 
görüşülmesi .hususu derpiş edilmiştir. Bu hu
susu oyunuza sunuyorum. Kabul' edenler... Ka
bul 'etmiyenler... Kabul edilmi!§tir. 

Madde 1 i okutuyorum. 

Danıştay kanunu tasarısı 
Birinci Bölüm 

Kuruluş 
Danıştay 

MADDE 1. — Danıştay, Türkiye Cumhuri
yeti Anayasası ile görevlendirilmiş yüksek ida
re mahkemesi, danışma ve inceleme merciidir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bağımsızlık ve yönetim 
MADDE 2. — Danıştay bağımsızdır. Yöne

timi ve temsili Birinci Başkana aittir. 
Danıştaym, bütçe ve Hükümetle ilgili işleri 

Başbakanlık aracılığı ile yürütülür. 
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 

Buyurun Sayın Halil özmen. 
HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Muhterem 

arkadaşlar, bu madde üzerinde uzun uzun ko
nuşarak sizleri yormak istemiyorum. Yalnız 
küçük bir noktayı Yüksek Heyetinize arz etmek 
için söz almış bulunuyorum. 

İkinci maddede; «Danıştay Bağımsızdır. 
yönetimi ve temsili Birinci Başkana aittir, Da
nıştaym bütçe ve Hükümetle ilgili işleri Başba
kanlığın aracılığıyle yürütülür» denmektedir. 
Maddenin birinci cümlesi «Danıştay bağımsız
dır.» Bu kelimeyi koyduktan sonra aşağıda «Da
nıştaym bütçe ve Hükümetle ilgili işleri Başba
kanlık aracılığı ile yümtülür» kelimesine ben 
şahsan muhalifim arkadaşlar. Mademki bağım-

i 
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sızdır, bağımsız olduğuna göre bütçesini de, di
ğer işlerini de kendisinin görmesi lâzımdır. 
Komisyondaki arkadaşlarımızın bu kelimeler 
hakkındaki düşüncelerini öğrenmek istiyorum. 
Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka söc is-
tiyen? Buyurun Sayın Refet Aksoy. 

REFET AKSOY (Ordu) — Muhterem arka
daşlar, Devlet Şûrası yahut yeni tabiriyle Da-
nıştaym müzakere etmekte olduğumuz kanunu
nun ikinci maddesi üzerinde tereddüt ifade eden 
'konuşmayı yapan Halil üzmen Bey arkadaşımı
zın görüşmesine filhakika komisyon salâhiyet1! 
olarak bir cevap verecek ise de, (bendeniz de 
şahsi görüşümü şurada açıklamayı lüzumlu 
gördüm. O da, dikkat duyurulacak olursa, ikin
ci maddenin birinci cümlesinde; «Danıştay ba
ğımsızdır» diyor. 

Hakikaten Anayasa, bütün mahkemeleri 
bağrmsız olarak kabul etmesine rağmen, burada 
bunun tekerrürü bir teyittir ki, yerinde olmuş
tur. Buna istinaden Halil Bey arkadaşımızın 
(bütçesini ve idari işlerini Başbakanlığa bağh 
kalmasına itiraz etmeleri yerinde değildir. Ka-
zai hakka bağımsız olarak yapan bu müessese 
bittabi, umumiyet itibariyle Başbakanlığa (bağlı 
olmasından dolay, bütçesinin tanzimi, Meclise 
sevkı ve 'müstakil bir bütçe olarak Mecliste mü
zakeresi dolayısiyle istiklâline bir tecavüz sa
yılmaz. Bu bir formaliteden ibarettir. Madde 
iyi tanzim edilmiştir. Diğer emsali müesseseler' 
de aynı şekle tabi olduğu için bunun yerinde 
olduğuna kaaniim. 

, BAŞKAN — Madde hakkında başka söz isti-
yen ? Komisyon istiyor mu ? 

GEÇlCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SABRI 
VARDARLI (İstanbul) — Lüzum yok efendim, 
Refet Aksoy Bey söyledi. 

BAŞKAN — Maddeyi .oyunuza 'sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Danıştay meslek unenspuları 
MADDE o. — Danıştay ımoslek mensupları 

şunlardır : 
A) Birinci Başkan, daire başkanları ve 

üyeler; 
B) Başkanunsözcüsü ile kanun sözcüleri; 
C) Başyardımcılar ve yardımcılar. 
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 

Yok. Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler.,. Kabul edilmiştir. 
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Teminat 

MADDE 4. — Danıştay Birinci Başkanı, 
daire Ibaşkanları ve üyeleri ile Başkanunsözcüsü, 
yüksek mahkeme hâkimleri olarak Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasasının kendilerine sağladığı 
teminat altında hizmet görürler. 

Diğer meslek mensuplarının teminatı, 'bu 
kanunla düzenlenir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Karar organları 
MADDE 5. — Danıştayın karar organları 

şunlardır: 
I - A) daireler; 
B) Danıştay Genel Kurulu; 
C) idari Daireler Kurulu; 
D) Dâva Daireleri Genel Kurulu; 
E) İçtihatları Birleştirme Kurulu; 
II - A) Başkanlar Kurulu; 
B) Yüksek Disiplin Kurulu; 
C) Yönetim ve Disiplin Kurulu. 

BAŞKAN — Madde ile ilgili olarak söz isti
yen var mı? Buyurun Sayın- Dizmian. 

H. ALİ DİZMAN (Tokat) — Muhterem 
arkadaşlarım, Danıştayda (daireler iki grupa ay
rılmakta. İdari daireler, dâva daireleri ve bun
ların meydana getirdikleri kuruîlarda birinci
sine idari Daireler Kurulu diye tâbir kullanıl
mıştır. 

Dâva dairelerinden husule gelen .tura
la ise Dâva Daireleri Genel Kurulu denmiştir. 

Halbuki, gerek idari gerekse dâva dairele
rinden müştereken meydana gelen k-trula Da
nıştay Genel Kurulu denilmektedir Danıştay 
Genel Kurulu ile Dâva Daireler Kurulunu 
birebirinden ayırmak için ve ikUci bir nokta 
olarak da İdari Daireler Kurulu lenildiği halde 
Dâva Daireleri Kurulu deme! daha münasip 
olacağından, Dâva Daireleri 4enel Kurulu tâ
birinin, Dâva Daireleri Kumu olarak düzeltil
mesinin münasibolacağı #nnı ile bir takrir 
takdim ediyorum. Bir ı»mi yoksa kabulünü 
istirham edeceğim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Başka ^öz istiyelı? Yok. Veril
miş bulunan önerge v-rdır, okutuyorum. 

— 294 — 
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Sayın Başkanlığa 

idari dairelerden teşekkül eden kurula (İdari 
Daireler Kurulu) dendiği halde Dâva Dairele
rinden teşekkül eden kurula (Dâva Daireleri 
Genel Kurulu) denmek suretiyle benzer (kurul
lar adlarında bir ahenksizlik meydana getiril
miştir. Bu hali önlemek üzere 5. madde 1. 
bend (d) fıkrasının (Dâva Daireleri Kurulu) 
olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Tokat 
H. Ali Dizman 

BAŞKAN —• Komisyon ıbu önergeye katılı
yor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SABRI 
VARDARLI (İstanbul) — Meclisin karar ım 
Hır akıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor. Oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Komisyon filhal iştirak ediyor. Bu değişik
likle birlikte maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiy enler... Kabul edil
miştir. 

Genel Kâtiplik 
MADDE 6. — Birinci Başkanın, üyeler ara

sından seçeceği bir zat, Danıştay Genel Kâtip
liği görevini yapar. 

Genel Kâtipliğe, dördüncü derecedeki Da
nıştay meslek mensuplarından bir yardımcı" ilo 
lüzumu kadar memur verilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyeıı.' 
Yok. Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

İdari hizmetler 
MADDE 7. -— Danıştayda, özlük işleri Mü

dürlüğü, Evrak Müdürlüğü, Levazım Müdürlü
ğü ve 'bu kanunda yazılı veya ihtiyaca göre ku
rulacak bürolar ve 'kalemler ile kadrolarda gös
terilen memur ve hizmetliler bulunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istlyen9 

Yok. Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiy enler... Kabul edilmiştir. 
Danıştay meslek mensupları ile idare memur li

rinin nitelikleri, seçilmeleri ve atanmaları 

Başkanların, üyelerin ve Başkanunsözcüsünün 
ııitelilkleri 

MADDE 8. — Danıştay Birinci Başkanı, 
daire başkanlara, üyeler ve Başkanunsözcüsü, 
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yüksek öğrenimlerini bitirdikten sonra en az 
'onbeş yıl Devlet 'memuriyetinde başarı ile çalış
mış, dördüncü derece kadroda bu derece maaşı 
kazanılmış hak olarak almış, yüksek hâkimliğin 
gerektirdiği ahlâk ve seciyeye sahip ve : 

A) Bakanlık, müsteşarlık, elçilik, eylemli 
valilik; 

B) Yargıtay Başkanlığı veya üyeliği veya 
Cumhuriyet Başsavcılığı yahut bu görevlere 
seçilebilme niteliğini kazanmış olmak şartiyle 
hâkimlik; 

C) Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat fakülte
leri veya İktisadi ve Ticari İlimler akademile
rinde, hukuk, iktisat, maliye veya âmme idaresi 
kollarında profesörlük; 

D) Tuğgeneral tuğamiral veya daha yüksek 
rütbelerde generallik veya amirallik veya Aske-

•rî Yargıtay Başkanlığı veya üyeliği ile başsav
cılık ; 

E) Genel veya katma bütçeli dairelerde 
genel ımüdürlülk veya en az bu sınıf ve derece
deki daire başkanlığı veya 'bu memuriyetler»-
eşit görevler; 

F) Bakanlıkların, başhukuk müşavirliği 
veya birinci hukuk müşavirliği veya Maliye 
Bakanlığında *bıı sınıf ve derecedeki hukuk mü
şavirliği, müşavir avukatlık ve Merkez Muha-
kemat Müdürlüğü; 

G) Vergiler Temyiz Komisyonu Başkanlığı, 
daire başkanlığı veya üyeliği; 

H) Danıştay Başyardımcılığı veya bu de
recedeki kanunsözcülüğü; • 

Görevlerinden birinde bulunmuş olanlar ara
sından seçilirler. 

Başkanunsözeüsünüıı, yüksek öğrenimini, 
14 ncü maddede sayılan fakülte veya yüksel-: 
okullardan 'birinde yapmış olmasa lâzımdır. 

BAŞKAN — Madde hakkında Sayın Burhan 
Arat. 

BURHAN ARAT (Çanakkale) — 8 nci mad
dede; Danıştaya üye olabilecekler arasında 
muhakemat müdürleri, Hazine Hukuk müşavir
leri, Hazine avukatları dahi mevzuubahis olduğu 
halde, fiilen uzun yıllar avukatlık yapmış olan 
kimselerden bahsedilmenıektedir. Halbuki Ana
yasa Mahkemesine, hattâ Yargıtaya muayyen 
süre ile fiilen avukatlık yapmış olanların da üye 
olma salâhiyetleri tanınmıştır. Bu itibarla buna 
muvazi olarak en az 15 yıl fiilen avukatlık yap
mış olanların, bu maddede yazılı nitelikleri mu-
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hafaza etmek kaydü şartiyle, üye olabilmelerine 
dair bir (t) fıkrası eklenmesini arz ve teklif 
ediyorum. Desteklenmesini rica ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Befet Aksoy. 
REFET AKSOY (Ordu) — Efendim; 8 nci 

maddede Danıştaj'a üye veya daire reisleri üye
leri olaraktan seçileceklerin vasıfları hakkın
daki 1 nci fıkranın son cümlesi şöyle diyor : 
«4 ncü derece kadroda bu derece maaşı kazan-
nılmış hak olarak almış »... Bu, yanlış bir ta
birdir. Kazanmış, hak olarak almış olsaydı ifa
dede bir düşüklük olmazdı. Kazanılmış ve hak 
olarak almış tâbiri biraz sakattır. Bu hususta 
acaba muhterem komisyon ne düşünüyor? Bu
nun düzeltilmesi imkânı varsa kendilerinin tek
lif etmesini rica ederim. 

BAŞKAN — Sayın Sadık Tekin Müftüoğlu.' 
SADIK TEKLN MÜFTÜOĞLU (Zongul

dak) — Muhterem arkadaşlar, hepinizin bildiği 
veçhile, Anayasada kuvveetler ayrılığı prensip 
olarak kabul edilmiş ve bu meyanda teşriî vazife 
de idari ve adlî kaza olmak üzere iki katagoridc 
bağımsız olarak mütalâa edilmiştir. Burada bu 
kaza organlardan idari kazaya taallûk eden bir 
husus da ana teşkilât kanunu çıkarılırken bu 
idari kazada vazife alacak veya vazife görecek 
arkadaşlarımızın 'adlî kazadaki 'arkadaşlardan da
ha az bir seviyede veya onlara nazaran mağdur 
duruma düşünülmemesi, kanunların ahengi ve 
karşılıklı menfaatlerin ve statükoların muhafa
zası bakımından kanaatimce elzemdir. Meseleyi 
Ibu şekilde mütalâa ettğimiz zaman karşımıza 
şöyle 'bir şey çıkıyor: Yine yüksek malûmlarınız 
olduğu üzere 2556 sayılı Hâkimler Kanununu ta
dil eden 6798 sayılı Kanunun 71 nci maddesine 
göre ıhâkimliikten avukatlığa veya avukatlıktan 
hâkimliğe geçiş sıralarında ıbu arkadaşlarımızın 
sınıf ve derecelerimi tâyin bakımından âmme hiz
meti mahiyetinde olduğu kabul edilen ve meslek 
icabı adlî kazada yaptıkları faydalı hizmetlerle 
hâkimlik mesleğine intibakları kanun hükmü ile 
kabul edildiği veçhile avukatlıkta geçen müddet
lerin 2/3 ü hâkimlik mesleğine geçtiği zaman 
sınıf ve derecelerine ilâve edilir. Bu müddet üze
rinden bu arkadaşların dereceleri tahakkuk etti
rilir. Biraz önce Sayın Burhan Arat arkadaşı
mız avukatlık mesleğinde 15 sene icrayı faali
yette bulunan arkadaşlarımızın da Danıştay'da 
vazife alabilmelerini teklif ettiler. Mesele sade-
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ce avukatlıkta geçen muayyen bir zaman sonra 
bir hukukçu arkadaşın Danıştay'da veya adlî 
kazada vazife alması değil; zaten bu arkadaşımı
zın vazife alabilmesi herşeyden evvel kendi mes
lekinde geçirmiş olduğu müddetlerin ileride ken
disine verilecek derece ile yakın irtibatı sonun
da veya diğer bir tâbir ile verilecek derece ken
disini tatmiıı ettiği takdirde ancak oraya geçe-
ibileceği de bir vakıadır. Şöyle ki; hâkimlikte ve 
Danıştay âzalığmda geçen dört sene müddet ve 
.bu dört sene müüddotle hu meslekte çalışan bir 
arkadaş istifa edip nasıl avukatlık ruhsatı ala
biliyor ve avukatlık yapabiliyorsa burada da İra
na mütenazır olarak ve Hâkimler Kanununa da 
aynı derecede paralel olarak bidayeten avukat 
olduğu halde muayyen süreleri ve buradaki dev
rini doldurduğu takdirde Devlet Şûrasında va
zife alması halinde avukatlıkta geçen müddeti
nin 2/3 sinin sınıf ve derecesine sayılması veya 
yine bidayette Devlet Şûrasında vazife alıp, bi-
lâlıara İstifa edip avukatlık yapan ve avukatlığı 
.bırakarak tekrar Devlet Şûrasına dönen arka
daşların 'avukatlıkta geçen müddetlerinin, Hâ
kimler Kanununun 71 nci maddesine paralel ola
rak 2/3 müddetlerinin sınıf ve derecelerine sa
yılması, bu arkadaşlarımız için de, kanunların 
vahdeti bakımından elzem olduğu kanaatinde 
olduğum cihetle bu maddenin sonuna (I) fıkrası 
olarak bir hend ilâvesi şeklini bir takrirle teklif 
ediyorum. Müzahir olmanızı hassaten rica ediyo
rum efendim. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka söz isti-
ycıı"!. Buyurun Sayın özmen. 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Muhterem 
arkadaşlar; Burhan Arat Bey ve Sadık Tekin 
Müftüoğlu arkadaşım çok mjüihim bir noktaya 
temas ettiler. Hakikaten arkadaşlar, bu cümle
de avukatlık kelimesini bendeniz bulamadım. Ar
kadaşlarımın da uzun uzun izah ettikleri gibi 
avukatlarda, ikazai sahada, adlî sahada tecrübe 
görmüş, uzun yıllar meslekte -çalışmış insanlar
dır. Şu 'halde vergiler temyiz komisyonu başkan
lığı, daire başkanlığı ve üyeliği, bakanlıklar hu
kuk müşavirliği veya birinci hukuk müşavirliği 
veya Maliye Bakanlığında -bu sınıf ve derecede
ki hukuk müşavirliği, müşavir avukatlık ve mer
kez muhalkemat müdürlüğü gibi unvanlarda ça
lışan arkadaşlarımız Devlet Şûrası gibi yüksek 
bir mahkemeye üye oldukları halde, uzun yıl-
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lar meslekte tecrübeleriyle tanınmış avukat ar
kadaşlarımız bu haktan mahrum edilmektedir-
ıler. 

Muhterem arkadaşlar, hepiniz fai lirsiniz ki, 
hukuk mezunu olmak, bir fakülteden mezun ol
mak kâfi değildir, insanlar kendilerini daha zi
yade meslek hayatında yetiştirmektedirler. Ma
liye Vekâletinde çalışan bir arkadaşımızla, Dev
let Şûrasında çalışan ve uzun yıllar avukatlık 
mesleğinde çalışan arkadaşlarımız arasında bilgi 
bakımından hiçbir fark yoktur. Bilâkis dâvala
rın çeşidi bakımından avukatların gördükleri 
dâvalarla, Maliye Vekâletindefci dâvalar ve Ver
gi Komisyonundaki dâvalar arasında fark var
dır arkadaşlar. Vergi Komisyonunda çalışan ar
kadaşlarımız sadece bu mevzuu müşahade ve 
müzakere ettikleri halde avukatlar Türkiye'nin 
hemen her tarafında çeşitli konularda çalışırlar 
ve bu mevzularda dâvaları hallederler. Böyle 
mühim konularda iş yapan arkadaşlarımızın da 
Devlet Şûrası gibi yüce ve yüksek bir mahke
mede bulunmaları kanaatimce şarttır. Onların 
da ilimlerinden istifade edilir, kanaatindeyim. 
Bu itibarla her iki arkadaşımızın verdikleri tak
rirlerin bu yönden kabul buyurulmasını Yüce 
Heyetinizden rica ediyorum arkadaşlar. 

BAŞKAN — Sayın Arat. 
BURHAN ARAT (Çanakkale) — Demin tek

lifimin 'gerekçesini arz ederken bir noktayı mek-
sût bırakmıştım. Bu itibarla Sadık 'Tekin Müf-
tüoğlu arkadaşımızın teklifi ile bir noktada ufak 
bir sürtüşme oldu. Bunu arz etmek için söz al
mış bulunuyorum. Burada kanunun 8 nci mad
desinde derece, kadro ve kazanılmış haklardan 
bahsedilmektedir. 15 sene hizmet etmiş avukat 
için böyle iktisabedilmiş bir maaş dereccsj mev-
zuubahisolamıyacağma ıgöre, bendeniz teklifim
de yüksek hâkimlik niteliğini iktisabedecek du
rumda olan ve fiilen 1:5 sene avukatlık yapmış 
bulunan kimselerin bu müktesep hak ve kadro 
müiâhaaalariyle mukayyet olmaksızın -seçilme 
hakları olsun diye teklif yaptım. Teklifimi bu 
şekilde takdim ettim. Bunu tavzih ediyorum, 

BAŞKAN — Savın Sarıibralıimoğlu. 
KEMAL S A R I Î B R A H I M O G L U (Adana) — 

Komisyondan sonra konuşacağım efendim, lütfe
derseniz. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, buyurun. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İLHAMI 

ERTEM (Edirne) — Muhterem arkadaşlarım, 
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Yüksek malûmlarınız olduğu üzere idarenin 
kontrolunda iki sistem vardır. Birisi adlî sis
tem, diğeri idari sistem. Adlî sistemde normal 
adlî mahkemeler dışında diğer yüksek dereceli 
bir idari mahkeme kurulması lüzumlu görüle
mez. Bizim Anayasamıza göre, bizim siste
mimiz idari sistemdir. İdari sisteme gidişin 
tabiî bir neticesi vardır, o da âmme hizmetini 
ve dolayısiyle Devlet varlığını birinci derecede 
ilgilendiren uyuşmazlıkların daha çok idari sa
hada yapmış, yüksek hâkimler önünde çözül
mesini temin etmektedir. Bu sebeple Danış
tay üyeleri seçilirken, her şeyden ev ĵ£İ bu 
kurula girecek kimselerin yüksek hukuk nos
yonu bulunmakla beraber, âmme hizmeti icap
larını da bilmeleri zaruri görülmüştür. Bu se
bepledir k i ; 8 nci maddede seçilme nitelikleri 
fıkra fıkra ayrılırken, sayılırken burada müs
teşarlık, umum müdürlük, valilik, genarallik, 
•elçilik gibi Devlet işleyişine tesir edici ve 
bunun icaplarını bilici meslekler dikkate alın
mıştır. Bu sebeple bu idari mahkeme kurulu
şunun tabiî neticesi olarak, bu yüksek mahke-
medo vazife alacak kimselerin hukuk nos
yonları olduğu kadar âmme hizmetlerinin 
işleyişine vukufları da esastır. Bunu dikkate 
alan gerek Hükümet tasarısı, gerek encüme
nimiz avukatların, maddenin (B) ve (F) fık
rası içinde avukatlık yapmış olmaları şar-
tiylc bu yüksek mahkemeye üye seçilebilme
lerini mümkün kılmıştır. Yoksa esasında avu
katlara, buraya seçilme hakkı tanınmıyor 
gibi bir hal yoktur. Yalnızca avukatların ge
rek (B) fıkrasında, gerek (F) fıkrasında sayı
lan hususiyetleri taşımış olmaları ve bu va
sıfları kazandıktan sonra üye olmaları ko
misyonumuzca lüzumlu ve zaruri bulunmakta-
d.u*. Bunun da sebebini aynı yere getiriyorum. 
Devlet Şûrası idari sistemin kabulünden 
doğmuştur, İdari sistemin mucip sebebi ise; 
âmme hizmetlerinden doğan uyuşmazlıkları, 
bu mesel.derin bu dâvaların çözümünü âmme 
hizmetlerinin işleyişinde vukuf sahibi olan yük
sek hâkimlerin önüne sevk etmektir. Bu se
beple verilen takrirleri kabul edemiyoruz. 
(B) ve (F) fıkraları, avukat olan arkadaşlara, 
(B) ve (F) fıkralarına girmeleri şartiyle, Da-
nıştaya üye olmak hakkını tanımaktadır. Hür
metlerimle. 
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BAŞKAN — Sayın Sarıibrahimoğlu, buyu

run. 
KEMAL SARIÎBRAHtMOĞLU (Adana) -

Muhterem arkadaşlarım, sayın komisyon söz
cüsü arkadaşımı dinlemiş bulunmaktasınız. 
Bu 'avukatların, hakikaten garip bir tecellileri 
vardır. Hakları alınır, hakları verilmez ve 
Meclislerde hemen, yarıya yakın hukukçu (bu
lunur. Yani garip bir tezattır. 

Muhterem arkadaşlarım, deniyor k i ; Dev
let hayatının, idare hayatının inceliklerine 
girdi çıktılarına vâkıf olmuş va tecrübeli in
sanlar JDU kurullarda yer alacaktır. Avukatlar, 
Devlet hayatının bütün kollarında vazifeli, 
bütün kollarında vatandaş hakkının müdafii, 
koruyucusu ve arayıcısıdır. 

Bakanlık yapmış olmak... Bir avukat pekâlâ 
Bakan ola'bilir, fakat Danıştay üyesi olamaz. 
Bir avukat müsteşar olabilir, Danıştay üyesi ola
maz; vali olabilir Danıştay üyesi olamaz. Hâkim 
olabilir, hem de yüksek dereceli bir hâkimliğe tâ
yin edilebilir, Danıştay üyesi olamaz. Fakültelerde 
icabında iktiza eden merasimleri tamamlamak 
kaydiyle öğretim üyesi olabilir. Fakat Da
nıştay üye olamaz. Bu acayip, garip bir tezat 
oluyor. Yani şurada sayılan (H)'bendine kadar 
olan memuriyetlerden muayyen bir tahsil ve ih
tisas istiyen askerlik [hariç, 'her meslekin lâyıfciyle 
görebilir, görebilmektedir, bundan sonra da gör
mekte devam edecektir hukukçu arkadaşlarımız. 
Fakat Danıştay üyeliği kapılarını kapamıştır. Bu 
garip bir tezat oluyor. Bundan evvelki kanun
larda da zannederim bu hak kısıtlanmış değildi. 
Kaldı ki, arkadaşlarım; baş hukuk müşavirliği, 
hukuk müşavirlikleri, hattâ muhakemat müdürle
ri yani fonksiyon itibariyle tamam iyi e avukatlık 
yapan, avukatlık meslekini icra eden arkadaşlar 
Danıştaya üye olabilmekte, fakat serbest meslek 
sahibi olan avukat, velev kısa veya uzun müddet 
Devlet memuriyet hayatı dahi olsa, Danıştay üye
si olamamaktadırlar. Bunlar, dediğim gibi, bil
hassa teşriî hayatın, garip cilveleridir Ve bilmi
yorum, kendi içimizde doğan mâna veremediğim 
birtakım tepkilerin neticesi olsa gerek. 

Muhterem arkadaşlarım, dediğim gibi avukat 
âmme hayatının her kolu ile yakından temasta ol
duğu gibi, vatandaşla da direkt olarak temas ha
lindedir. Vatandaşın hisleri, heyecanları, keder
leri, arzuları bütün çıplaklığı ile avukatın Önün
dedir. Avukat içtimai dertleri vatandaşın şah,«m-
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da teşrih masasına direktnıan yatıran ,ve temas 
halinde olan bir insandır ve bu itibarla sosyal ik
tisadi ve hukukî realiteleri meslekinin icabı ola
rak, diğer her meslek mensubundan daha çok ve 
daha yakından tesbit etmek, müşahede etmek ve 
değerlendirmek durumundadır. Halbuki bu sayın 
yüksek memurlar meseleleri bir noktadan, bir açı
dan, Devlet memuriyeti açısından görmektedirler. 
Bu da lüzumludur. Bu da faydalıdır. Ama avu
kat hem vatandaşın bütün heyecan ve arzularını, 
realitelerini açıkça görmekte hem de devairi Dev
letin bütün girinti ve çıkmtılariyle vatandaş üze
rindeki vâki icraatlarının bütün tepkilerini ya
kında yanılmaz şekilde tesbft etmek durumunda
dır. Daha doğrusu avukatlar için demokratik ida
renin vazgeçilmez unsurlarıdır diyebiliriz. 

Arkadaşlarım Mussolini'nin bir sözünden bah
sederler ki; Mussolini demiş ki, avukatlar olma
saydı İtalya'yı'çok daha rahat idare ederdim. Da
nıştaya vatandaş dertlerini, ıstıraplarını ve sos
yal gidişi yakından temasla öğrenmiş, realitelere 
vâkıf, tecrübeli ve Devlet' idaresinde vatandaş 
üzerindeki mâkul, ferahlatıcı tesirlerini şahsan 
tesbit etmiş bulunan avukatların bu en yüksek ka
za organına girmesi rahatsızlık âmili mi olacak
tır. Acaba bu neden istenmez, neden bu tasarıyı 
hazırlıyan muhterem heyet kendiliğinden avukat
ları bu heyete dâhil olma hakkına sahip kılmak 
istemez? Nedir bu çekingenlik?.. Neden ekserisi 
hukukçu olan sayın komisyon üyeleri demokratik 
idarenin tabiî icabı olan vatandaş ve Devlet mü
nasebetlerini, en iyi telif durumunda olan meslek 
mensuplarını bu haktan mahrum etmek ister?.. 
Anlamadığım noktalar bunlardır. 

Muhterem arkadaşlarım, biz halkı halk için, 
halkla beraber idare etmek zorundayız. Bunun da 
en bellibaşlı elemanlarından birisi avukatlardır. 
Bu meslek adamlarını devairi Devlette istihdam 
imkânından mahrum etmek değil, hattâ birçok 
Devlet hizmetlerini tevcih etmek ve bu suretle 
halkla Devlet münasebetlerini daha realist ve ras
yonel bir imkân içinde mütalâa etmek zorunda ve 
durumundayız. Onun için bendeniz Yüksek He
yetinizin bu noksanı izale için Sayın Burhan Arat 
arkadaşım ve diğer arkadaşlarım tarafından ya
pılmış teklifleri desteklemenizi ve bu suretle ada
letsizliği ortadan kaldırmanızı arz ve istirham 
ederim, hürmetlerimle. 
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BAŞKAN — Buyurun Komisyon. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI I.LHAMÎ 

ERTEM (Edirne) — Muhterem arkadaşlarım, 
maruzatım çok kısa olacaktır. 

, Sayın Sarıibrahimoğlu buyurdular ki, bu r ski 
kanunda da yoktu. Hayır arkadaşlar, eski kanun
da da vardı. Bu seçilme şartları eski kanunda da 
avukatlar hakkında aynı idi. îdare rejimini ka
bul etmiş dış memleketlerde Fransa'da da Dev-

- let Şûrasına üye seçilmek şartları böyledir. Hiç
bir vakit Komisyonun ve tasarıyı hazırlıyan Hü-
!Mim!eftm avukatları bir haktan mahrum etmek 

* gibi görüşleri asla ve katiyen vâridolamaz. Sa
dece bir mesele mevzuubahistir. 

Aynı yere geliyorum. îdare mahkeme kuru
luşunun idare sistemi kabul edişin tabiî bir es-
pirisi vardır. Bu espiri mutlak surette bu yük
sek hâkimlerin âmme hizmetlerinin işleyişini 
yakînen tanıyan, bilen kimseler olmalarıdır. Ve 
Devlet Şûrası ekseriyetinin ancak bu tarzda 
hukukçu olmuş, avukat olmuş arkadaşlardan, 
âmme hizmetinin işleyişine iştirak etmiş, tecrü
beli kimselerden seçilmesi evlâdır. Aksi takdirde 
idari sisteme gitmenin mucip sebebi kalmaz. Hiç
bir vakit, Komisyonun avukatları böyle bir hak
tan mahrum etmek gibi bir düşünceleri vâridola-
maz. Maddenin (f) fıkrasını okursak; «Bakan
lıkların başhukuk müşavirliği ve birinci hukuk 
müşavirliği veya Maliye Bakanlığınca bu sınıf 
ve derecedeki hukuk müşavirliği, müşavir avu
katlık ve Merkez Muhakemat Müdürlüğü yapmış 
olması lâzımdır demektedir. Bunun mânası şu
dur: Avukat olan arkadaşlarımızın hususi hu
kuk sahasında bütün çalışmaları geçmiş olabilir 
ama şu fıkrada yazılı olan hukukçu arkadaşları
mız âmme hizmetlerinin işleyişleriyle kâfi dere
cede tecrübe sahibi olmuşlardır. Bu bakımdan 
avukat olan arkadaşların şu sıfatları ihraz ettik
ten şu âmme hizmetleri işleyişinde bulunduktan 
sonra bu yüksek mahkemede vazife almaları ta
biîdir. Tekrar ediyorum, bu doğrudan doğruya 
idari sistemin espirisi icabıdır. Yoksa avukat ar
kadaşlarımıza sonsuz hürmetimiz, sevgimiz var
dır. Avukat arkadaşlarımızdan şu (F) fıkrası 
ile âmme hizmetlerinin çalışmasına, işleyişine iş
tirak etmiş olanlarının tercihinden ibarettir. 
Hürmetlerimle. 

(BAŞKAN — Sayın Tekin Müftüoğlu. 
S A D M TEKİN MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) 

— Muhterem arkadaşlarım, 'bendenize öyle ge-
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liyor iki, komisyon 'maalesef bir çelişımeyei düş
mektedir, şöyle k i ; 8 nci maddenin (B) bendi
ni aynen okuyorum : 

K<ıYar.gıt.ay Başkanlığı veya üyeliği veya 
Cumlhuriyet Başsavcılığı yahut bu gönıevlere 
seçilebilme niteliğini kazanmuş <olmalk şarıtiyle 
hâkimlik1» yapanlar yani 'hâkim «olanlar Şûrayı 
Devi ette vaızife alabilmektedirler, 

'Meslek hayatımdaki geçirdiği süre itibariyle 
öyle bir avukat tasavvur ediniz ki, bu avukat 
bir müddet sonra, 'meslek hayatınım sonlarıma 
doğru tutuyor, hâkimlik meslekime gıpta edi
yor ve avukathiktam ayolmak suretiyle hâkim
lik meslekine geçiyor. Avukatlıkta geçirdiği sü
re bu arikadaışımızın Yargıtay üyeliğini alabil-

, meşine ve o sıfatı 'kazanmasınla kâfi 'gelmekte
dir ve bu >arkadaışlaır, bu şekilde: Yargıtay üye
si olduktan 'kısa 'bir müddet sonra tutuyor; bu, 
defa Devlet Şûrasında açılmış olan bir üyeliğe 
heves edip vazife 'almak içini müracaatta bulu
nuyor. Şimdi bu takdirde Ikarşıım-ıza şu sual çı-
ıkacaıktıır : 

Acaba Hâkimler Kamıınuna .göre bu şekilde 
bir 'hâkimlik kisvesini iktisabeitmiş olıam çski 
bir avulkat aırlkadaş'imiız, çok 'kısa. bir süre son
ra ve müsait imkânlarla Devlet Şûrasında bir 
vazife almak istediği zaman, acaba komisyon-
dalki arkadaşlarımuz, bu arkadaşım da(ha evvel 
avukat olduğu mülâhazasiyle buradaki hükme 
.göre bu arkadaşın Şûrayı 'Devlette bir vazife 
alamıyacağı kanaatinde .midirler? («Değildir» 
sesleri), («15 sıene» sesleri) Veya, o kanaatte 
değillerse •olabileceklerse o takdirde bir avu
kat 'arkadaşımızın dolambaçlı yollardan ıŞûrayı 
Devlete 'geçirmesine ne diye inikân veya fırsat 
vermıelk isterler? 'Bumun garabeti' sebebi nedir? 

Gelelim en 'mühim. noktaya; sayım 'komisyon 
'Sözcüsü 'arkadaşımız buyurdular ki, idari re
jimi kabul etmiş olan devletlerde tasarınım 8 nci 
maddesinin'(B) ve (F) bendimde izahı ve ifa
desi geçen .avukatlar ancak Şûrayı Devlette 
•vazife görebilirler. 

Mulhtenem arlkadaşılarıırn; hukukçu olmıya 
hiç de lüzum yok. Şöyle düşündüğünüz takdir
de, 'hâdisata bir göz attığımız takdirde şunu gö
rürüz : Tasarının 8 nci maddesinin (F) ben
dinde ifadesi ve zikri ıgeçen avukat (arkadaşla
rımız sureti mutlalkada % 90 Şûrayı Devlette 
bir dâVaya girdikleri zamaın o dâva hususi eş
has tarafımdan tevkil edilen avukatların Şû-
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rayı Devlette açtıkları dâvadır. Binaenaleyh, 
•bu dâvayı Şûrayı Devlete getiren bizatilhi ser
best bir avukatıtır. Demincek, Sayın .Sarıibra-
Ihimoğlu arkadaşiımızın ifade ettiği gibi, bir 
•avuıkat müvekkiliyle, fertle, vatandaşla en iyi 
şekilde 'haşır ve neşiir olabilen ve ferdin tered
dütsüzce dertlerini ve ıstıraplarımı döktüğü bir 
İkisidir. Esasen bu 'Sıfatladır ki, Avukatlık Ka
nununda avukatlık meslekinin bir âmmıe 'hiz
meti olduğu 'kabul edilmiştir. Şu durum murva-
cehesinde karşımıza şöyle :bir şey geliyor : 
Ferdin ıstıraplarımı, dileklerini en iyi bir şekil
de terennüm edebilen veya ifade edebilen bir 
avukata bu dâvalarda, vekillik sıfatı tanımıyor, 
:mü)dafa:aı yaptırılıyor ve ekseri hallerde de Sayım 
Devlet Şûrasına m en su b olan arkadaşlarımız 
avukatlarım görüşlerine aynı paralellerden ha
reket etmek suretiyle ona uygun karar1!ar veıre:-
bi.liyorl.ar. 

Binaen aleyh, eğer sadece ve sadece âmmenin 
ve Devletin menfaatini himaye ve hu sebeple 
Şûrayı Devlete bu yolda vazife görmüş olan, 
Devletim avukatlığını yapmış 'olan kişilerim 
gelmesinde fayda mütalâa ediyor; fakat, (hususi 
şahısların, fertlerin, vatandaşlarım ıhaklarıımm 
•müdafaasını yapan .avukatlarım., bumu vazife 
Ikabul eden aırkadaşlaırımızım buraya 'gelmesi 
istenmiyorsa burada apaçık olarak bir devlet
çilik, hem de kötü bir devletçilik 'görüşümün 
hâkim 'olduğumu kabul etmek icabeder. Biz 
öyle bir «istem kurmaya mecburuz ki, vatan
daş menfa ati eriyle Devlet .menfaaıtle'rini aynı 
şekilde ve aynı seviyede mütalâa edebilecek 
arkadaşlarımızım Şûrayı Devlete (getirilmesini 

•sağlamış olalım. 'Ben: o kanaatteyim k i ; ister 
Devlet 'kademesinden gelsin, ister serbest avun 
ikat'lıktan 'gelsin bir arkadaş ; sureti mutlalka-
da o organda idari kazanın sisteminin içinde 
bulunarak idarenin 'menfaatlerini kabul eder 
ve o yolda karar verir .gibi bir düşüncemin esiri! 
olmamıştır ve olmıyacaktır. Olmam ıştır ve ol-
mıyac.akıtır olduğuna göre, fert ve idare men
faatlerini karşılıklı olarak 'himaye ve müdafaa 
edecek .arkadaşı!arımızın oraya .gelmesini peşi
nen kabul 'edeceğine göre, 'O takdirde müsaade 
buyurun da serbest avukatlarla, hususi avukat
lığı ilcra .eden arkadaşlaırıtmızıın gelmesinde bir 
.mahzur bulunmadığı kendiliğinden meydana 
çıksın. Bu sebeple vermiş 'olduğumuz, takrirle
rin lehimde oy kullanmanıızı istirham! ederim. 
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(BAŞKAN — .Sayın Arat. 
BURHAN ARAT (Çanakkale) — Muftıterem 

arkadaşlarını, sayım komisyon sözcüsü arkada
şım, 8 inci maddenin (B) bendi ile, (F) bendi 
kan allarından diğer avukatların da Devlet Şu
rasına üye seçilmelerimin mümkün olduğu 
noktai nazarını savundular. 

IBu savunma bizim takririmizin amaç tuttu
ğu yolla bağdaşacak bir şey değildir. 

Çünkü, biz apaçık bir şekilde, serbest avu
katlık yapan, fiilen en az 15 sene serbest avu
katlık yapan kimselerin Şûrayı Devlete üye 
olmalarını vermiş olduğumuz takririmizle iste
miş bulunmaktayız. Halbuki Sayın îlhami 
Ertem arkadaşımızın burada kanal olarak gös
terdiği (B) bendini aynen okuyorum: «Yargı
tay Başkanlığı veya üyeliği veya Cumhuriyet 
Başsavcılığı yahut bu görevlere seçilebilme nite
liğini kazanmış olmak şartiyle hâkimlik;» diyor. 
Hiçbir şekilde hâkimlik yapmamış avukatları 
mevzuubahis ediyor teklifimiz. 

Bu itibarla bu (B) bendi ile işi halletmeğe 
imkân yoktur. (F) bendine gelince : 

«Bakanlıkların, bu hukuk müşavirliği veya 
Birinci Hukuk Müşavirliği veya Maliye Bakan
lığında bu sınıf ve derecedeki hukuk müşavir
liği, müşavir avukatlık ve Merkez Muhakemat 
Müdürlüğü;» demektedir. Bundan da istifade 
etmeğe imkân yoktur. 

Şimdi geriye kalıyor; bunlarda bulunmadığı 
için girmesin. Ben komisyon üyelerine ve 
bilhassa komisyon sözcüsü arkadaşa sormak 
isterim : Ankara'da veya İstanbul'da büro
sunu, çalışma sıkleti merkezinin % 90 mı ve 
hattâ daha fazlasını- sadece Danıştay dâvaları 
teşkil eden serbest avukatlar var. Bu avukatlar 
yıllarca münhasıran aşağı-yukarı Devlet Şûrası 
dâvalarını deruhte edecekler, yani idari dâva
ların savunmasını deruhte edecekler. Bunun 
üzerinde ihtisas sahibi olacaklar ve Maliye 
Velâletinin müşavir avukatı, Merkez Muhake
mat Müdürü kadar Devlet Şûrasının idari dâva
ları hakkında fikir sahibi, ihtisas sahibi olduk
larını iddia edemiyeceğiz. Olur mu böyle şey? 
Dairelerin baş hukuk müşavirlerini, Muhake
mat Umum Müdürünün, diğer merkez muhake
mat müdürlüklerinin ve o derecedeki Maliye 
avukatlıklarının faaliyetlerinin % 50 si, % 60 ı, 
hattâ % 40 ı idari dâvalar değildir. Onlar daha 
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ziyade umumi kaza işleriyle meşgul olan avu
katlardır. 

Halbuki bizim teklifimizin derpiş ettiği 
avukatlar içinde, biraz evvel arz ettiğim gibi 
faaliyetlerinin % 90 mı münhasıran idari dâva
lar teşkil eden serbest avukatlar vardır. Onları 
buraya seçilme imkânından mahrum etmeğe 
hakkımız yoktur. Hem bu arkadaşlardan Da-
nıştayımızm istifade kapısını kapatmağa da 
hakkımız yoktur. Bu sebeple biz bu takriri ver
miş bulunuyoruz. Kaldı ki, hepinizin yüksek 
malûmlarıdır, avukatlık müessesesi başlı başına 
kanunumuzda bir âmme hizmeti sayılmıştır. 
Avukat âmme hizmetini gören bir insandır. 
Devlet Şûrasının karşısına geçer, kürsünün ön 
tarafından bir hakkı müdafaa eder; kürsünün 
öbür tarafında bulunanlar da bu hüküm üzerin
de hüküm tesis ederler. Ama kürsünün bu ta
rafında, hakkı müdafaa edenler kürsünün öbür 
tarafında, bu hak hakkında hükmün tesis eden
lerin bastıkları zemin aynıdır. Aynı zemin 
üzerine basan, aynı zemin üzerinde çalışan in
sanların bu taraftan öbür tarafa geçmesini 
önlemeye hem hak bakımından, hem zatı masla
hat bakımından, hem mantık bakımından hem 
memleket faydası bakımından telifine imkân 
yoktur. Bu itibarla takririmizi desteklemenizi 
tekrar istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Halil özmen. 

HALÎL ÖZMEN (Kırşehir) — Muhterem 
arkadaşlar, llhami Bey (F) fıkrasının üzerinde 
durmakta ve orada serbest kelimesinin yazılı 
olduğuna kaani bulunmaktadır. Bendeniz (F) 
fıkrasını birkaç defa okudum, böyle bir kelime
ye tesadüf etmedim. Yüce Heyetiniz huzurun
da tekrar ediyorum; (F) fıkrasında; bakanlık
ların Baş Hukuk Müşavirliği veya Birinci Hu
kuk Müşavirliği veya Maliye Bakanlığında bu 
sınıf ve derecedeki Hukuk Müşavirliği müşavir 
avukatlık ve merkez muhakemat müdürlükleri 
kelimeleri yazılıdır, serbest avukatlık diye bir 
kelime mevcut değildir. 

Sonra muhterem arkadaşım, Danıştay Kanu
nu tasarısının hazırlanmasında ve 8 nci madde
nin yazılmasında Fransa'dan örnek verdiler, 
«Fransız kanunun!da da aynı şiey'Jıer vardır.»' 
dediler. Arkadaşlar, biz daima açık söylemeye, 
açık yazmaya kendimizi zorlamalıyız, icbar et
meliyiz. Ben burada, F fıkrasında serbest avu-
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katlık kelimesini görmediğim için buradaki şe
yi hukuk müşavirliği zannediyorum. Ben bir 
yerde bir hukuk müşaviri değilim ki? Yahut di
ğer arkadaşlarım diğer yerlerde birer hukuk 
müşaviri değiller ki? Biraz evvvel burada ko
nuşan arkadaşlarım söyledikleri gibi, serbest ha
yatta çalışan arkadaşlarımız binlercedir ve hep
si de Devlet Şûrasının dâvalarında çalışmakta
dırlar. Burada bir «serbest» kelimesi olmadık
ça hiçbir mâna ifade etmemektedir. 

Muhterem arkadaşıma şurasını arz etmeyi 
büyük bir vazife saymaktayım. Bundan evvel 
İsviçre'den ve kantonlarından, italya'dan bir
çok kanunlar aldık, devrimler ve inkılâplar do-
layısiyle. Arkadaşlar, her zaman söylediğim 
gibi, Yüce Heyetinizin huzurunda arz ediyorum, 
Medeni Kanunumuz istediğimiz şekilde tatbik 
edilememektedir. Bugün köylerimize gidersiniz, 
söylediğim şeyleri aynen görürsünüz. Evlenme 
muamelesi yapılır; fakat tescili yoktur, bir imam 
nikâhı ile iş bitirilir. Binaenaleyh Medeni Ka
nun tatbik edilmiyor demektir. Şu halde ar
kadaşımız bu kanunun yazılmasında, bu mad
denin yazılmasında Fransız Kanununu bize ör
nek göstermesi beni tatmin etmemiştir. 

îkinei bir husus da; arkadaşım şurayı Yü
ce Heyete arz etti. 8 nci maddede yazılı arka
daşların hepsi de kendi lisanları ile, vukuf sa
hibi insanlar.. Kerem buyursunlar, muhterem 
arkadaşlarım; kendileri nasıl ki, idare meslekin
de vukuf sahibi iseler, adlî sahada ve diğer sa
halarda çalışan bütün arkadaşlarımız da vukuf 
sahibidirler. Ama, biri diğerinden daha üstün 
olabilir. Bunu her zaman kabul edebiliyoruz. 

Şu halde arkadaşım ve Yüce Komisyondan 
rica ediyoruz; bu maddede «serbest avukatlık» 
kelimesi yazılmadıkça bizi tatmin etmiyor. Onun 
için arkadaşlarımızın takriri yerindedir. Hattâ 
ben bir noktada takrir sahihi arkadaşlardan 
ayrılıyorum; o da 15 sene değil, 10 sene müddet 
de kâfidir, arkadaşlar, iyi çalışan, emeğini 
iyi tanzim eden, bilfiil vazifesine bağlı olan bir 
arkadaş 10 sene memleketin muhtelif köşelerin 
de, muhtelif konularda vazife yaptıktan sonra 
pekâlâ Danıştayda üye olabilir. Anayasa Mah
kemesinde üye olan bir hukukçu Danıştayda ka
rar verelbillir, orada da üye olabıiilıir. 

Arkadaşlarımızdan hu hususun düzeltilme
sini rica ediyorum. 

Hürmetlerimle. 
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BAŞKAN — Sayın Giritlioğlu. 
FAHİR GÎRÎTLÎOĞLU (Edirne) — Pek 

muhterem arkadaşlarım, konuştuğumuz mad
de münasebetiyle verilen bir önerge için evvelâ 
şahsi fikirlerimi arz etmek, ondan sonra da, 
aynı maddenin diğer hususları hakkında görüş
lerimi arz etmek için huzurunuza çıktım. 

Sayın Arat arkadaşımızın teklifine şahsan 
iştirak ediyorum. Gerekçe olarak, benden evvel 
konuşan arkadaşımın sözlerine şu noktayı da 
ilâve etmek isterim: 15 sene avukatlık yapmış 
bir şahıs yüksek bir mahkemeye, yani Yargıtaya 
üye seçilebilir. Yargıtay mertebesinde olan yük
sek bir mahkemeye üye seçilmek için bu kadar 
müddet avukatlık yapmak kahul edildiğine göre. 
Yargıtaym muadili mertebesinde olan diğer bir 
idari yüksek mahkemeye aynı vasıftaki kimse
lerin seçihnemesi hukukan bizi tenakuza düşü
rür. Bu noktayı tebarüz ettirmek ve takdirini
ze arz etmek için işaret etmekle yetiniyorum. 

2 nei bir tezadı da bizzalt tasarıdaki hüküm
den çıkartmak isterim : 

Bir avukat, Maliye Bakanlığı Hukuk Müşa
virliği kadrosunda ise bu Danıştaya üyeliği için 
kâfi görülmektedir'. Fakat aynı avukat başka iş
lerde bulundu ise ve alelumum serbest meslek 
erbabı olarak yıllardan bu yana meslekî tecrübe
si ile, ilmî yayınları ile ve Danıştay'da takibet-
tiği dâvaları hüsnü idaresi ile temayüz etmiş ise 
Danıştaya üye seçilemez şeklindeki mantık biz
zat madde içinde tezat halinde kendisini göster
mektedir. Birinin kusuru serbest oluşudur, öbü
rünün tercih edilecek tarafı da Maliye Bakanlı
ğında müşavir oluşudur. Bu tezadı halletmek 
mecburiyetindeyiz. Bunu da yine dikkatinize 
ve takdirinize arz etmekle yetiniyorum. 

Maddenin diğer hususları ile ilgili olan şahsi 
mütalâalarımı da arz etmek isterim : 

(D) fıkrası alelumum Yargıtay üyelerinin 
Danıştay'a seçilebileceğini mutazammmdır. Bu 
kelimenin içinde Askerî Yargıtay da vardır. As
kerî Yargıtay üyeliği yarbaylıktan başlar. Yar
bay rütbesi, filhakika maddede yer alan, 4 ncü 
derecede bir maaşa muadil ise 27 Mayıs İhtilâ
linden sonra subaylar üzerinde yapılan maaş ter-
tiplerindeki tashihten sonra yarbaylar 4 ncü 
dereceye yükselmiştir. Şahsi kanaatime göre yar
baylık rütbesi Danıştay üyeliği için kâfi bir ni
telik değildir. Bu hususun tashih edilerek, hiç 
değilse albay ve generaller seviyesinde olan kim-
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selerden, şeklinde bir kayıt konmasında fayda 
ol acağı kanaatindeyim. 

(E) fıkrası : 
fıkrada «... veya bu memuriyetlere eşit gö

revler...» tâbiri vardır. Bugün hemen he
men her bakanlıkta tetkik kurulları var
dır. Tetkik kurullarında görevli olan öyle kim
seler vardır ki, 1 250 lira, 1 500 lira aylık üc
ret almaktadırlar. Meselâ İçişleri Bakanlığı tet
kik kurullarında görevlendirilmiş kaymakam, 
vali muavini sıfatmdaki kimseler 1. 250 veya 1 500 
lira almaktadırlar. Eğer 1 250 yahut 1 500 lira 
aylık ücreti kâfi görüyorsak bir kaymakamı Da
nıştay üyesi yapacağız demektir. Bu takdirde, bu 
maddeden istenen maksat kaybolmuş oluyor, ha
zırlanan tasarıda bir tezat hâsıl oluyor. 

Kanaatimce bunun tashih edilmesi gerekir. 
(F) fıkrası; Maliye Bakanlığı müşavir avu

katlarım, Merkez Muhakemat Müdürünü üye 
olarak ve başkan olarak Danıştay'a seçebilece
ğimizi göstermektedir. Bu fıkra haksızlıklar ya
ratmaktadır. Maliye Bakanlığına imtiyaz tanı
maktadır. Fuzuli bir fıkra karekterindedir. Bu
nu diğer umumi hükümlere uygun bir surette 
tashih etmek için fıkrayı kaldırmak gerekir, 
kanaatindeyim. Bu hususta hazırladığım önerge
mi de takdim ediyorum, kabulünü istirham ede
rim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI RAİF AYBAR (Ankara) 

— Muhterem arkadaşlarım, 8 nci madde üzerin
de, avukatlara bilhassa 15 sene avukatlık yap
mış olanlara Danıştaya üye olabilme hakkının ta
nınması bakımından açılan müzakerede söyleni
len hususlar, bu maddenin şevkinde: bugüne ka
dar düşünülmemiş ve diğer kanunlarda da mev-
cudolmıyan birtakım mütalâaları ve bâzı arzula
rı kürsüye getirmiş oldu. Bu itibarla Komisyo
nun maruzatına ilâveten, 8 nci maddenin böyle 
tanziminde, Hükümet bakımından meselenin na
sıl görüldüğünü Yüksek Meclise arz etmeden ya
pamadım. 

Komisyon tarafından ifade edildiği üzere, 
Danıştay bir idari kaza organıdır. İdari kaza, 
fertle Devlet arasındaki nizamın halli mekaniz
ması, ihtilâfların çözülmesi mekanizmasıdır. İda
ri kazada, dünyanın her yerinde, formasyon, ora
ya üye olabilmenin, intisabedebilmenin, bilhassa 
hâkim sıfatiyle, üye sıfatiyle intisabedebilmenin 
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birtakım prosedürlere ve birtakım merhalelere 
bağlı tutulduğunu gösteriyor. 

Şimdi, 15 sene en muvafık şekilde, farz ede
lim Balıkesir'de, gayrimenkul hukuku ile ceza ve 
asliye ceza mevaddmda çalışmış olan bir avukat 
burada Devlet Şûrasına âza olabilsin demeye va
ran temennilerin önündeyiz. Halbuki; Danıştaya 
âza olabilmek için aranan vasıf, idarenin zikzak
larda muayyen seneler yetişmiş, Devletle fertler 
arasındaki münasebetlerin tedvininde, karşılaş
masında muhtelif idare şubelerinde muayyen bir 
ihtisas seviyesine kadar gelmiş olan insanların 
vukufuna tevdi edilecek bir hizmettir, Devlet 
Şûrası âzalığı diye prensip itibariyle kabul edil
miştir. Bu âzalığm verilmesinde ve ondan son
ra yukarı doğru terfilerde bu esası böyle kabul 
etmeye mecburuz. 

Bir kere şu noktayı arz edeyim ki; avukatlık 
meslekinin - ben de avukatım o itibarla rahat ko
nuşacağım. - arkadaşlarımın bir noktada kıpır
dadığını hissettiğim hassasiyetlerinin duyulması
na mahal verecek şekilde reddedilmiş olması, 
hidematı âmme faslından reddedilmiş olması 
diye bir fikir katiyen tasarıda yer almamıştır. 
Böyle bir şey ne bu tasarıda ve ne de bundan 
evvelkinde düşünülmüştür. Hizmetin icapları 
düşünülmüştür. Devlet Şûrası dün altı daire idi, 
sonra 9 daire oldu, bu tasarı ile de 11 daire ol
maktadır. Devlet Şûrasının her dairesinde 4 ta
ne üye vardır. Dün de bugün de, demek ki, 10 
dairede 40 tane üyelik eder. Devletin günden 
güne* artan şuabatı idarenin kollarında muayyen 
bir ihtisas mertebesinde kendisini kabul cttire-
memiş olan bir insanın, fertle Devlet arasındaki 
ihtilâfların çözümünde hüküm mevkiine oturtu
labilmesi için mücerret 15 sene avukatlık etme
sini vâzıı kanun kâfi addetmemiştir. Kâfi addet
tiği zaman ne olacaktır? 40 tane Devlet Şûrası 
Danıştay üyesinin arasına, farzumuhal iki tane 
15 seneyi doldurmuş avukat da girebilecektir. 
Ya girebilirler, veya giremez. Çünkü, ayrıca bir 
prosedür vardır ki, Devlet Şûrasına hâkim sıfa
tında insan yetiştirmenin umumi formasyonunu 
tâyin eden bir prosedürdür. 

O prosedürü göz Önünde tutarak Devlet Şû
rasına üye seçimi yapacak heyetler harekete gel
diği zaman 15 sene avukatlık yapmış olmayı 
% 99 bu formasyonun içine girmiş olmak şek
linde te'lâlkki etmiyecektir, 15 sene avukatlık 
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yapmış diye maddeye bir hüküm koysak dahi 
işlemesi ihtimali muhal olan bir hüküm vaz'etmiş 
olacağız ve hiç yeni bir iş sahasında kimseyi 
tatmin etmiyen bir adım atmış olacağız. Zaten 
Danış'taydaM kadronun içerisinde 3-5 sandalye-
lik üyelik vardır. Biz Devlet Şûrasında değil 
serbest mesleke böylece yeni damarlar açmak; 
Devlet hizmetinin muhtelif safhalarında şurada 
tadadedilmiş evsafı ihraz etmiş olanlardan Da
nıştaya üye göndermeye çalışırken, bunları da, 
âmme idaresinin muhtelif kollarında yetişmesi 
bakımından bir muvazenet içerisinde Danıştay 
faaliyetini besliyecek istikamette içeriye seçmek 
durumundayız, gerek Danıştay olarak, gerdk 
Hükümet olarak adayları seçerken, meselâ bu
gün inkişaf eden îş hukukunun Danıştaya ak
settireceği dâvalarında îş Hukukunda, iyi ye
tişmiş olmak, buradaki nitelikleri ihraz etmiş in
sanlar varsa vekâlet namzetlerinden, şahsi mü
racaatlardan; bakıyoruz, bu seferki namzetler 
içinden bir tane iş hukuku sahasından; bir tane 
adlî kaza sahasından, bir tane askerî kaza saha
sından, bir tane de sıhhi hizmetler veya maden 
işlerinde hususi ihtisas yapmış veya vakıf işle
rinde ihtisas yapmış olan kimse alalım kL.mem-
ba bu suretle gürlüğünü ve hizmetin her dama
rında hizmet edecek olan ihtisas insanlarını si
nesinde toplıyacak bir şekilde, Danıştayı besli
yecek bir şekilde olsun diyoruz. 

Bütün bu mülâhazalar Danıştay kurulduktan 
sonra, âza seçiminde rol oynamış, ve azanın ni
teliğini tesbit eden 8 nci maddenin bu suretle 
tanziminde âmil olmuştur. Başka hiçbir mülâ
haza, avukatlık meslekini reddetmek gibi bir 
mülâhaza vâridolmaksızm, Devlet Şûrasının yıl
lar yılı çalışmasının neticesi direkt Devlet Şûra
sının ihtisaslı elemanlarının elinden çıkmış olan 
bu tasarının Hükümetçe de bu şekilde kabulü 
münsif görülerek Meclisi Âliye sevk edilmiştir. 
Böylece kabulünde hiçbir mahzur olmadığım, 
takriri veren arkadaşlarımın Devlet Şûrasına 
birkaç avukat girebilmesi bahtının yahut yolu
nun açılmasını bu kadar mühimsememelerini is
tirham edeceğim. 

Maruzatım bundan ibarettir. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Ülker. 
REŞlT ÜLKER (İstanbul) — Çok muhterem 

arkadaşlar, söylenilen sözleri tekrarlamıyacağım. 
Yalnız Sayın Bakan, kıpırdayan hassasiyetten 
bahsettiler. Yani avukatların kıpırdayan meslekî 
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hassasiyetlerinden bahsettiler. Şunu arz etmek 
isterim ki ve öyle zannediyorum ki, Sayın Bakan 
meseleyi tamamen bir başka yönden almışlardır. 
Konuşulan 8 nci madde Bakanların, üyelerin ve 
başkamın sözcülerinin niteliklerini gösteren mad
dedir. 

Yani bu maddenin içcrMn'e bir fıkra olarak: 
on ıbeış' yıl avukatlık yapmış olmak kellimesini, 
cüimlesiınJi ilâve 'ettiğimiz zaıman, on beş yıLavu-
ikathlk yapmış olan bir kimsenin Şûrayı Dev
lete gireceğini bu madde göstermez. Ancalk böy
le (bir kimscnıin Danııştaıyda başkan, üye ve İbaş-
kanunsöızeülsıü adayı o h a hakkını getirir bu 
madde. 

Getirir de ne olur?... Yüce, müstakil, seıçim-
le üyelerini seçen Danışltaya, eğer Sayın Baikan 
•arkadaşımızın belirttiği ıgilbi Balıkesir'de 15 se
ne ceza dâvası görmüş Ibir avukat ımıüracıaait e't-
nıiış ise, Danıştay 9, 10, 11 nci maddelerine gö
re toplanır, der k i ; «Bu müracaatçı 15 sene 
Balıkesir'de ceza dâvası görmüştür. Şöhrelti ve 
durumu Danıştay ülyeliği yapmıya uygun de
ğildir, kalbul etmiyoruz.» der. Mesele bu kadar 
basittir. Binaenaleyh, müzakerenin sevk ve gi
dişinde bu fılkra buraya konur konmaz 15 seme 
avukatlık: yapanların sanlki Danıştaya hemen 
girecekleri kanaatinden hareket eltlrmek (yanlış
tır. 

Şiımldi her şeyden evvel Ibu noktayı açıkla
dıktan onra hiçbir telhUiike olmadığını... Çünkü 
Danıışjtîajy Genel Kurulunun yarıdan bir fazla
sının oyumu almak lâzım. Eğer bu oyu 15 se-
ınel'ük eeza avukaltına Danıştay verirse, ona da 
Ibizilm bir diye'cıeğFKmi'z olmaz. Demek: İki, IO zat
ta Danıştay uunu'mli heyeti muhtar müessese bir 
vasıf görmıüışitür, lâyık görmüştür. Biz de Ana
yasamızda, kanunumuzda buna bir ş&y dıiyemıe-
yiz. 

Gölelim tenakuza; hakikaten Sayın Sadık 
Telkin Müftlüoğlu iarkadaişıımız gaıyelt esaslı ola
rak bu noktayı tebarüz ettirdiler: Bir şahıs, bir 
•avukalt 15 sene avukatlık lyaptıktan sonra Tem
yiz MalhlkeMelsine ımıüraıcaat ediyor ve T'ömyiz 
ıMattıkemestin'dıe üye oluyor. Üye olıdulkltan sıonra 
buradaki, (B) fıkrasına göre, üyelikten ayrıl
dıktan sıonra Danışıtaıya gelebiliyor. Ama bu zat 
onbeş sene dioığrudan doğruya avukatlıik yaptık-
tan sonra gelemiyor. 

Arkadaşlar; Danıştay ve Yangı/tay (birbM-
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ne eş, birbliraıe (benzer yükslek mahkemelerdir. 
Biz Yüce Meclisten kanunları çıkarırken ada
let, eşitlik ve nasafeltle kanun çıkarmak mee-
buoyetllndleyİK. Bir taraftan onbeış sene avukat
lık yapmış olanlara Yargıtayda üyeilik halkikı 
tanırken, öbür tarafta işi, aynı durumda olan -̂
lara Itaınımaımak ve dolambaçlı bir yoldan ge
lenlere de orada vazife vermek iadalet, 'eşitlik 
ve ıhakkaniıyet esasına aykırıdır. Gönül ilsiter M, 
Sayın Bakan benden evvel konuşan çok kıy-
m'cltli arkadaşlarımın ve benim naçiz mütalâa
larımdan sıonra şu hakkı teslim 'ötısin. Gönül 
'burnu anzu 'öder, hürımeitlerilmle. 

BAŞKAN — Bir kifayet takriri vardır, ı'olku-
tuyoruım. 

Yüksek Başkanlığa 
'Madde üzerinde yapılan görüışmeller 'konuyu 

•tamamen aıydml atmıştır. 

Görüşımölenin yelteırlliğinin oya sunulmasını 
arz ederim. 

Hakkâri 
Ahmet Zeıytdam 

BAŞKAN — Kifayet önergesini oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kalbul edilmişitir. 

Bu ımaddie ile ilgllli dört önerge verillmliıştiır. 
Bu dört önergeden iki (tanesi nıaddöyi yeni bir 
(î) fıkrası ıdkılteromesini tdklif etmelktedür. Diğer 

ilki tanesi de maddenin ıtadiliyle ilgilidir. Sıra-
siyle okutuyorum: 

Yüksek B'aşkanlığa 
Müzakeresi yapılmakta olan tasarının 8 nci 

maddesine aşağıdaki bendin (I) bendi olarak 
ilâvesini arz ve teklif 'ederim. 

Zonguldak: 
'Sadık Tdkin Müfltüıoğlu 

Benid : 
(î) — Danışt'ayda üyeiik, üye yardımcılığı 

ve kanun ısözıcülüğü hizmetlerinden avukatlığa 
veya mal'iye muıhalkemat müdürlük! eıri ile hu
kuk müşavirliklerine veya müşavir avukatlık
larına göçenlerden tekrar mesleklerime dönmelk 
îst'iıyenler; bilfiil avukatlıkta veya yukarda tas
rih edilen vazifelerde geçirdllklıeri müddetin üç
te ikisi, ütyelk, üye yardımcılığı veya (kanun 
sözcülüğünde geçmiş sayılmak suretiyle tesbüt 
edilecek sınıf ve derecelere tâyin (olunabilirler. 
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Avukatlık meslekinden Danışt'ay, üye, üye 

yardımcılığı ve (kaniunisözcıüLüğü hiızımeltlerinıe 
ıgeçıme'k ilsit'ryenlierin avu'katlıkıta geçen süreleri 
•de yu'kaırld'aiki fJkrada Ibeüirlbildiği üzere sınıf ve 
derece .tâyininde nazara alınır. 

KEMAL SARIİBRAHlMOĞLU (Adana) — 
Uisul balkkında söz Miyorum. 

'BAŞKAN — Ne usulü halkfkınida Sayın îbr'a-
ihimıoğlu? Simidi, şu anda önergeyü okultuıyıoraz. 
Bu önergeyi ofkuıtaıamız ıiısule aıylkırı mı görü
lüyor? 

KEMAL SARIÎBRAHÎMOĞLU (Adana) — 
önergenin okutıılimaısınıdaJki usule dair. 

BAŞKAN -— Buyurun Sayın SarıİD'Failiiim-
oğlu. 

KEMAL SARIÎBRAHÎMOĞLU (Adana) — 
Mulhterem arkadaşlarım, usulün Meclis- müza
kerelerinin tarzı cereyanlıdaki ehemmiyetini 
anlatmayı zait bulurum. Basit gibi görünür, 
fakat ileride emsal teşkil etmesi ve Sayın 
Riyasetin de bundan sonra daha hassas bulun
ması bakımından nazarı dikkatlerini celbetmeyi 
uygun buldum. 

Müşahedemize göre Sayın Burhan Arat 
Beyefendi söz aldılar ve bir takrir verdiler. 

Sayın Sadık Tekin Müftüoğlu arkadaşımız 
ondan sonra söz aldılar ve bir takrir verdi
ler. 

Bu takrirlerin, Riyasete geliş sırası ile 
okutulması ve takdim edilmesi ve bu sıraya 
riayet edilerek oylamaya gidilmesi iktiza eder. 

Bu itibarla evvelâ takdim -edilmiş bulunan 
Burhan Arat Beyefendinin takriri yerine di
ğer takrirlerin okutulmasını usule "aykırı bul
makta ve Başkanlık Divanın da nazarı dik
katini çekmeyi bir vazife saymaktayım. Hür
metlerimle. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, tekrir
ler 'esas komisyondan gelen metne aykırılık
ları derecesine göre sıraya girerler. Sayın 
Arat'm ve Saym Sadık Tekin Müftüoğlu'nun 
vermiş olduğu iki önerge de maddeye yeni bir 
fıkra eklenmesi hakkındadır. Ancak Saym 
Arat 'm •eklenmesini istediği fıkra daha kısa, 
Saym Müftüoğlu'nun eklenmesini istediği fık
ra daha uzundur, öteden beri en aykırı olan 
başta olmak üzere bir sıraya girmiştir. Bu 
sebeple biz evvelâ Sadık Tekin Müftüoğlu'nun 
önergesini okuduk. Usul doğrudur. 
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Saym Arat 'm öneresini okutuyorum : 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Danıştay Kanununun 

Geçici " Komisyon tarafından teklif olunan 8 
nci maddesine "aşağıdaki hükmün (î) fıkrası 
halinde ilâvesini arz ve teklif ederim. 

Çanakkale 
Burhan Arat 

(t) maddesinin ilk fıkradaki kayıtlar aran
maksızın 15 yıl fiilen avukatlık yapmış olmak. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
8 nci maddenin aşağıdaki şekilde değiştiril

mesini arz -ederim. 
Edirne 

Fahir Giritlioğlu 
(D) Fıkrası : 
Askerî Yargıtay içinde yarbaylar vardır. 

Bunlar üye olmamalı, albay ve yukarı seviye
deki kimseler üye olabilmelidirler. 

(E) Fıkrası : 
(Veya feu memuriyetlere eşit görevler) tâ

biri, tetkik kurullarını da içine almaktadır. 
Halbuki bunlar içinde meselâ İçişleri Ba

kanlığın da (1 250) (1 500) lira aylıklı kay
makamlar, vali muavinleri vardır. Bunlar Da-
nıştava üye veya başkan olamamalıdır. 

Fıkranın böylece tashihini talebederim. 
(F) Fıkrası : 
Maliye Vekâleti müşavir avukatlığı ve Mer

kez Muhakemat Müdürlüğü fıkrası kaldırılma
lıdır. 

Yüksek Başkanlığa 
Müzakere edilen Danıştay Kanununun 8 

nci maddesinin birinci fıkrasının sondan bir 
evvelki satırındaki (Kazanılmış hak olarak 
•almış) tâbirinin : 

îzah ettiğim veçhile (Bu derece maaşı ka
zanmış olarak almış) şeklinde tashihen kabu
lünü arz ve teklif ederim. 

Ordu 
Refet Aksoy 

BAŞKAN — Okunmuş olan önergeleri sıra-
siyle tekrar okutup, oylarınıza sunacağız : 

(Zonguldak Milletvekili Sadık Tekin Müf
tüoğlu'nun önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon bu önergeye katılı
yor mu!.. 
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KOMİSYON SÖZCÜSÜ SABRÎ VARDARLI 

(İstanbul) — Hayır, katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon bu önergeye katıl

mıyor. önergenin nazarı mütalâaya, alınıp 
alınmaması hususunu oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... ^Kabul edil
miştir. 

İkinci önergeyi okutuyorum. 
(Çanakkale Milletvekili Burhan Arat'm 

önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
KOMİSYON SÖZCÜSÜ SABRÎ VARDARLT 

(İstanbul) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon iştirak etmiyor. 

önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden-
br... Kabul etmiyenler... 

Tekrar oyunuza sunacağım, vuzuh hâsıl ol
madı. önergenin n'azarı dikkate alınmasını ka-

(bn. edenler... Kabul etmiyenler... önerge kabul 
edilmiştir. 

BAŞKAN — Komisyon f illi al iştirak ediyor 
mu? 

SABRI VARDARLT (İstanbul) — Etmiyo
ruz. 

BAŞKAN —• Komisyon filhal iştirak etmi
yor. Diğer takriri okutuyorum. 

• (Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'nun 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN —• Sayın Giritlioğlu, bu önerge
niz sarih metin teklifi yerine bâzı temennileri 
ihtiva etmektedir. Bu önergenizde temenni et
tiğiniz hususların metin olarak kabulünü mü 
istiyorsunuz?. 

FAHİR GtRİTLÎOÖLU (Edirne) — Ko
misyonun benimseyip, benimsememesine göre. 
Eğer komisyon benimserse sarih metin, olarak 
yazarım. 

BAŞKAN — Temenni takriri mahiyetinde 
olursa oylama imkânı yoktur. Sarih metin tek
lif etmiyorsunuz. 

FAHİR GİRİTLİOĞLU (Edirne) — Müsa
ade buyurursanız sarih olarak yazayım. 

BAŞKAN — Komisyon takrirle ilgili söz is
tiyor. Buyurun Sayın Komisyon. Sayın Girit
lioğlu, bu arada siz de sarih metninizi yazınız. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SABRÎ 
VARDARLT (İstanbul) — Efendim, 8 nci mad
de bir umumi bir de hususi olarak nitelikleri 
kaydetmektedir. Sayın Fahir Giritlioğlu, bura-
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daki Yargıtay Başkanlığı ve üyeliği mevzuunda, 
Askerî Yar git ayı kapsayıp kapsamadığı husu
sunda tereddüt olmadığı için sadece bu vaziyette 
olan yarbaylardan bahsetti. Şunu söylemek 
isterim ki, burada rütbe «mevzuubahis değildir. 
Sadece birinci fıkradaki şartları haiz olmak 
yani dördüncü dereceye gelmek 15 yıl Devlet 
hizmetinde bulunmak ve bunların zamimeten 
Yargıtay Başkanlığı üyeliği veya bu sınıflara 
muadil hâkimlikte bulunmak Danıştay üyeliğine 
seçilmek için, nitelikler için kafidir. Bu bakım
dan bunu albay, yarbay diye tefrik etmekte biz 
büyük güçlükler çıkacağına inanıyoruz. (E) 
fıkrasaadaki bu memuriyetlere eşit görevlerden 
maksat Genel Müdürlük veya bu sınıf ve dere
cedeki daire başkanlığı ve buna mümasil olan
lardan maksat şudur. Buyurdukları gibi tetkik 
kurulu üyeleri bu maddenin: kapsamına girme
mektedir. Ama Tetkik Kurulu Başkanlığı bu 
maddenin kapsamına girer. Talim ve terbiye 
dairesi Reisi bunun kapsamına girer. Bu ba
kımdan bunun da dedikleri şekilde bir mahzur 
tevlidedeceğini zannetmiyorum. Bakanlıkların 
Baş Hukuk müşavirlikleri, Maliye Bakanlığının 
Hukuk Müşavirliği, müşavir avukatlık ve Mer
kez Muhakemat Müdürlüğünün fıkraya alınma
sındaki tek esbabı, biraz ileride geldiği zaman 
görüleceği üzere, Danıştaym fonksiyonları ara
sında vergi mevzuunda çıkan anlaşmazlıkların 
hallinde bunlardan istifade etmek imkânını 
sağlamak için bilhassa konulmuştur. Bu bakım
dan bunun da tadilinde lüzum olmadığı kanaa
tindeyiz. 

Bir de (kazanılmış hak) ki, Sayın Refet 
Aksoy teklif etmiştir. Aradaşlar burada kaza
nılmış hak (mütesep hak) mânasında kullanıl
mıştır. Bu bakımdan (müktesep) in tam kar
şılığının (kazanılmış) olduğunu kabul ediyoruz. 
Kazanılmış başka, kazanmış başka olduğuna. 
göre maddede bunun müktesep hak karşılığı 
olarak bulunmasında fayda vardır. Tahmin 
ediyorum ki, kendileri de bunda fazla ısrar etimi -
yeceklerdii'. 

FAHİR, GİRİTLİOĞLU (Kdirne) — Ben 
ikna edildim efendim. Önergemi geri alıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Fahir Giritlioğlu önerge
sini geri almıştır. 

(Ordu Milletvekili liefet Aksoy'un önergesi 
yeniden okundu.) 
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BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SABRİ 
VARDARLI (istanbul) — İştirak etmiyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon iştirak etmiyor, öner
geyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Yüksek Heyetinizce kabul edilmiş ve Sayın 
Burhan Arat'a ait olan önerge ile birlikte mad
de komisyona verilmiştir. 

Danıştay Genel Kurulunun aday seçimi 
toplantısı 

ÜADDE 9. — Danıştay Birinci Başkanlığın
da, daire başkanlarında, üyeliklerinde veya 
Başkanunsözcülüğünde boşalma olunca, Danış
tay Genel Kurulu tarafından, her boş yer için 
bir aday seçilir. 

Danıştay Genel Kurulunun bu maksatla ya
pacağı toplantılara, başkan ve üyeler tamsayısı
nın en az dörtte üçünün katılması şarttır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen... 

HALÎL ÖZMBN (Kırşehir) — Bir kelime 
halası olduğu kanaatindeyim. 

BAŞKAN — Söz mü istiyorsunuz ? Buyurun 
Sann özmen. 

HALÎL ÖZMEN (Kırşehir) — Muhterem 
Başkan, sayın arkadaşlar, (Danıştay Birinci Baş
kanlığında, daire başkanlarında, diye yazılmış
tır. (Daire başkanlıklarına) şeklinde olması 
lszımgelir kanaatindeyim. Muhterem komisyon 
ne der? Sırf bunun için huzurunuza gelmiş bulu
nuyorum. 

KOMİSYON ADINA SABRI VARDARLI 
(İstanbul) — Maddi bir hatadır, düzeltilebilir. 

BAŞKAN — Sayın özmen'in ifade tttiği gibi 
metin (başkanlarında) değil, (başkanlıklarında) 
şeklinde Riyasetçe okunmuştur. Maddîyi bu se
li ile oyunuza sunuyorum: Kabul edener.... Ka
bul etmiyenler Kabul edilmiştir. 

Aday listesi 
MADDE 10. — Adaylık için Damgaya mü

racaat eden kimselerin niteliklerini ncelemek 
ve belirtmek üzere, Genel Kurul, secinden en az 
15 gün önce kendi üyeleri arasından leş kişilik 
bir kontisyon seçer. Bu komisyon, a kıdemli 
başkan veya üyenin başkanlığı altındı toplanır 

10.12.1963 O : 1 
ve adayların soyadlarma göre alfabetik bir lis
tesini düzenler. 

Listede, ilgililerin, gizli ve açık sicil dosyala
rından çıkarılacak kısa hal tercümeleri ile komis
yonca lüzum görülecek, diğer bilgiler bulunur. 

Liste, seçimden en az bir hafta önce kurul 
üyelerine dağılır. 

Komisyon seçimden sonraki adaylık müraca
atları dikkate alınmaz. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Aday seçimi 
MADDE 11. — Danıştay Genel Kurulunun 

aday seçimi için yapacağı toplantıda, listedeki 
adaylar için oya başvurulur. 

Toplantıda hazır bulunanların en az yarıdan 
fazlasının oyunu alanlar, boş yer adedine göre, 
oy sırasiyle, adaylığa seçilmiş sayılırlar. 

İkinci fıkra gereğince yapılan oylamada boş 
yer kaldığı takdirde, yarıdan fazla oy alamıyan-
lar arasında boş yer adedine göre, en çok oy alan
lardan ikişer kişi ayrılarak aralarında yeniden 
oya başvurulur. Bunlardan eşit oy alanlar boş yer 
adedinden fazla olduğu takdirde aralarında 
oylamaya devam olunur. İkinci fıkra gereğince 
yapılacak oylamalar, toplantıda hazır bulunanla
rın en az yarıdan fazlasının oyu sağlanıncaya 
kadar tekrarlanır. 

Seçim gizli oyla yapılır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Oylama sonunda yapılacak işlem 
MADDE 12. — Danıştay Genel Kurulundaki 

oylama sonucu bir tutanakla tesbit edilir. Bu tu
tanağın bir nüshası Anayasa Mahkemesine ve bir 
nüshası da Başbakanlığa gönderilir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 140 ncı 
maddesi uyarınca Bakanlar Kurulunun göstere
ceği aday, Başbakanlık tarafından, Anayasa Mah
kemesine ve Danıştaya bildirilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kaimi etmiyenler... Kabul edil
miştir. 
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Boş yerlerin doldurulması ve süresi 

MADDE 13. — Boşalan yerler en çok bir haf
ta içinde Başbakanlığa bildirilir. Aday tesbiti 
ve seçim işlemleri boşalma tarihinden itibaren, 
Danıştayca ve Bakanlar Kurulunca en çok iki ay, 
Anayasa Mahkemesince bir ay içinde tamamlanır. 
Çalışmaya ara verme süresi hesaba katılmaz. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı- Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 
Kanunsözcüleri ile başyardımcı ve yardımcıların 

nitelikleri 
MADDE 14. — Kanunsözcülüğüne, başyar-

dımcılığa veya yardımcılığa atanabilmek için, 
Memurin Kanununda yazılı genel nitelikleri haiz 
bulunmak ve ayrıca Hukuk, Siyasal Bilgiler ve 
İktisat Fakülteleri ile, iktisadi ve Ticari İlimler 
Akademilerini yahut öğrenim itibariyle bunlara 
eşit yabancı memleketler fakülte veya yüksek 
okullarını bitirmiş olmak şarttır. 

BAŞKAN — Madde hakkında Sayın Sarıib-
rahimoğlu buyurun. 

KEMAL SARltBRAHİMOĞLU (Adana) 
—• Muhterem arkadaşlarım, bu madde ile 
İktisadi ve Ticari İlimler Akademilerini veya 
bu tahsile muadil ecnebi okulları bitirmiş ol
mak kaydı getirilmektedir. Eski kanunda, 
mer'i mevzuatta kanun sözcüsü dâva daireleri
ne üye olmak hakkı veya kanun sözcüsü yar
dımcılığı veya başyardımcılığı İktisadi Tica
ri İlimler Akademisi mezunlarına tanınmamış
tır. Bu eski mevzuata göre, Hukuk, Siyasal 
Bilgiler Fakültesi ve İktisat Fakültesi mezun
ları bu hakka sahip kılınmıştır. 

Şahsi kanaatime göre, İktisadi ve Ticari 
İlimler akademileri ve alelûmum yüksek ti
caret okulları, Danıştaym icabettirdiği hukuk 
nosyonuna tam ve kâmil mânada sahiptir di
ye bugün iddia edilemez. Ama bir gün gelecek, 
tedris sistemlerini tam kâmil mânada akademi 
haline getirecekler bclkide o gün böyle (bir 
hakkın verilmesinde bir sakınca bahis mevzu 
olmıvacaktır. Ama bugün için tedris şekilleri 
derslerin hocalar tarafından verilişi ve okul
larının imkânları bakımından kâfi derecede 
bir hukuk nosyonuna sahibolduğu cesaretle 
iddia edilemez. Belki denilebilecektir ki, tica
ri ve iktisadi mevzularda bilgileri vardır. Bu 
mevzularda faydalanmak mümkün olacaktır. Ik-
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tisat Fakültesi mezunları zaten giriyor, Siyasal 
Bilgiler Fakültesi mezunları da giriyor. Herkesçe 
malûmdur ki, bugün İktisat Fakültesi mezunla
rına daha yüksek bir iktisat kültürü vermek, da
ha kâmil bir hukuk nosyonu kazandırmaktadır. 
Siyasal Bilgiler Fakültesinde de Yüksek Ti
caretten daha az olmıyan bir iktisat ve maliye 
tahsili yapılmaktadır. Hukuk Fakültesinle da
hi bugün İktisat ve maliye dersleri allı ba
şında bir insanın, hattâ iyi bir iktisatçı olma
sına imkân verecek kadar, genişletilerek an
latılmakta, izah edilmekte, tedris edilnekte-
dir. Bu itibarla İm yeni ilâvenin fazlalığ. ve 
bugün için zamanının gelmemiş bulunluğu 
kanaatindeyim. Ve bu kısmın çıkarılması sa
dedinde de bir takrir hazırlamış buluıumkta-
yıın. Yüksek Başkanlığa takdim ediyomm. 
Kabulünü istirham ederim. Hürmetlerimle 

BAŞKAN — Madde hakkında başka söz 
istiyen var mı ! Yok. Buyurun komisyon. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SA3Rİ 
VARDARLI (istanbul) —Muhterem arkalaş-
larıın, Danıştay mütenevvi işlerin kendisinle 
biriktiği bir yüksek mahkemedir. Kanunsöz
cüleri başyardımcıları ve yardımcılarının ni
telikleri meyanında Yüksek Ticari ve ikti
sadi İlimler akademilerini, bizim bilhassa soy
muş olmamzzın tek sebebi, vergi ihtilaflımı 
da ve buna mümasil diğer işlerde bu okullan 
gelenlerin muhasebesi bakımından, vergilerin 
şu veya bu şekildeki değerlendirmesi bakımın
dan ihtisaslarının bulunduğu göz önüne îlı-
narak konulmuştur. Bunun şu veya bu daire
deki tefrikinde ise; alttaki maddede geliyor. 
16 ncı maddede yardımcıların, kanun sözelle
rinin da.reler arasındaki dağıtımını, birinci 
başkan yapacaktır; deniliyor. Binaenaleyh; 
birinci başkan, bu dağıtımı yaparken vergi 
işlerini görecek bir daireye gayet tabiî İm 
aıkadeımierden mezun olanları, her hangi bir 
işi görerek olan diğer dâva dairelerine ise 
hukuk Te mülkiyeden mezun birisini intihabe-
decek V5 ederken de mutlaka mütalâa etmenin 
doğru oduğu kanaatindeyiz. 

BAŞÎAN — Madde hakkında 'başka söz is-
tiyesn yek. Verilmiş 'bulunan bir öanerge vardır, 
okutuyorum. 

Milılet Meclisi Başkanlığıma 
Tasamın, 1(4 ncü maddesindeki «İktisadi ve 

ticari il lal er akademileri» «veya yüksek okul-
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laranı» kelimelerinin çıkarılması suretiyle ta
dili ile aşağıda!ki şekilde kabulünü arz ve tek
lif ederim. 

Adana 
Kemal ıSaırıibrahimoğlu 

Madde 14. — Kanun sözcülüğüne, 'başyaır-
dımcılığa veya yardımcılığa atanabilmek için, 
Memurin Kanununda yazılı genel nitelikleri 
haiz bulunmak ve ayrıca, Hukuk, Siyasal Bil
giler ve İktisat fakülteleri ile öğrenim itiba
riyle bunlara eşit yabancı memleketler fakül
telerimi bitirmiş olmak .şarttır. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye iştirak edi
yor mu? 

G-EÇİOI KOMİSYON BAŞKANI tLHAMÎ 
ERTEM (Edirne) —Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmamaktadır. 
ünergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul1 edenler... 
Kabul etmi'y enler... Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Yardımcılar 
MADDE 15. — Yardımcılar altı sınıfa ayrı

lırla/r : 
Altıncı! ısınılf yardımcılar sınavla alınırlar. 

Bu sınava, otuz yasanı bitirmemiş olanlar gire
bilir. 

Sınavı (kazananlar, başarı dere<celerine ve 
boş yerlere göre, Birinci Başkan tarafından al
tıncı sınıf yardumcılığa. aday olarak atanırlar. 

Adaylık süresi bir yıldır. Bu sürenin 'biti
minde görevli oldukları daire kurulu tarafın
dan 123 ıiıeü madde uyarınca verilecek sicille
re ve yapılacak sınavdaki ıbaşasrılarına göre, 
Yönetim ve Disiplin. Kurulunca hizmete, elve
rişli gömülenlerin 16 ncı madde gereğince yar
dımcılığa atanmaları yapılın*. Bir yıllık adaylık 
süresi sonunda aynı suretle, hizmete •elverişli 
görülmiyenlerin görevlerine, Birinci Başkan 
tarafından son verilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında sö<z istiyen? 
Yok. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... KaJbul edilmiştir. 

Kanumsözcüleri, başyardımcı ve yardımcıların 
atanmaları 

MADDE 16. — KanunsözcüleTİ, başyardımcı 
. ve yardımcılar Birinci Başkan tarafından ata
nırlar. Yükselmeleri de aynı suretle yapılır. 
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Başyardımcılar, birinci sınıf yardum-cılıikta 

veya o derecedeki kanunsözcülüğünde en az bir 
yıl çalışmış ve bu 'görevi yapabil e edişlerine dair 
sicil almışı olanlar arasından meslekî bilgi ve 
idari kabiliyetleri bakımından üstün görülen
lerden atanırlar. 

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

Başyardımcı ve yardımcıların dairelere verilmesi 
MADDE 17. — Başyardımcı ve yardımcılar, 

Birinci Başkan tarafından dairelere ayrılırlar 
ve daireleri aynı şekilde 'değiştirilir, idari ba
lomdan zaruret olmadıkça aynı dairede bir si
cil devresini doldurmadan daireleri değiştiril
mez. iSicil devresi en az altı aydır. 

BAŞKAN — Madde haikkmda söz istiyen? 
Yok. Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İdare memurlarının nitelikleri ve- atanmaları 
MADDE 18. — Bu kanunun 7 nci maddesin

de yazılı memur ve hizmetlilerin Memurin Ka
nununda gösterilen nitelikleri haiz olmaları 
lâzımdır. 

Müdürler ve diğer memur ve hizmetliler, 
Birinci Başkan tarafından atanırlar. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Üçüncü bölüm 

Karar organlarının kuruluşu 

1. A) Daireler 

MADDE 19. — Danıştay, dokuzu idari dâ 
valara ve üçü idari işlere bakan oniki daireye 
ayrılır. 

i ler daire bir başlkan ve en az dört üyeden 
kurulur. 

Dairelerde görüşme sayısı beştir. Kararlar 
çoğunlukla verilir. 

Dairelere, bir başyardımcı ve lüzumu kadar 
yardımcı verilir. 

Her dairede, ayrıca bir başkâtibin yönetimi 
altında bir kalem bulunur. Kalem yaza ve tebliğ 
işlerim yürütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
Buyurun Sayın Ali Dizraan. 
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H. ALÎ DIZMAN (Tokat) Sayın mil

letvekilleri, genişliyen hizmetleri daima ge
nişleyen kadrolarla ifa etime usulüdür ki, 
60 bin olan memur sayımımı bugün beşyi'u, 
bine çıkarmıştır. Halen bu sistemden vazgeç
memiş bulunduğumuza göre ilerideki senelerde 
Ibeşyüz 'bin rakamı da gözümüze küçük gele
cektir. Bu sonucu ise daima bir çığ gibi (büyü
yen cari masraflar Türkiye'nin iktisadi bünye
sini gittikçe ziayıflatacak ve 'bunun neticesinde 
siyasi ve içtimai bünyemiz sarsıntılara mâruz 
kalabilecektir. Bu itibarla bu sistemi süratle 
değiştirtmek, genişleyen hizmetleri genişleyen 
kadrolarla değil, kullanılacak usul ve metodlar 
sayesinde en iktisadi yollarla halletmek çaresini 
aramağa mecburuz. Bugün Danıştaydaki dokuz 
daire adedi onikiye çıkarılmak Suretiyle bu
güne kadar devam eden usul bugün de yürür
lüğe konmaktadır. Tümü üzerindeki görü ;-
melerde de arz ettiğim veçhile, Şûrayı Devlet, 
Devletin en büyük şûrasıdır. Bir Anayasa mü
essesesi olan bu idari mahkeme sıfatına uygun 
işleri kendisine havale ettiğimiz takdirde bugün
kü daire adediyle işlerini /görebilmesi pek
âlâ imkân dahilindedir. Yeter ki /tümü üzerin
deki görüşmelerde arz ettiğim, kira veya köy 
hudutları meselesi gibi aslında Devletin, Hü
kümetin tasarrufu sayılmayacak mevzuları onun 
iş çeşidinden çıkarma yoluna gidelim. Bu iti
barla eskiden olduğu gibi daire adetlerinin do
kuzda kalmasını; yalnız 4 ü idari dâva 5 i dâva 
dairesi imiş ve bu idari dâvaların 3 e indirile
bileceğini gerekçe belirtmektedir; bu itibarla 
idari dâva dairelerinin dörtten üçe indirilmesi 
ve dâva dairesinin ise 5 ten 6 ya çıkarılması 
suretiyle, fakat umumi yekûn itibariyle haliha
zırda bulunduğu şekilde, 9 olarak ipkası yolun
da bir takrir takdim ediyorum, oyunuza maz-
har olursa umarım ki, Danıştay'da bir sistem 
değişikliği yoluna giderek iktisat yolundan iş
lerini görebilmek imkânına kavuşacaktır. Hür
metlerimle, 

BAŞKAN — Sayın Özmen. 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Muhterem 
arkadaşlarım, 19 ncu madde ile pek mühim bir 
meseleye, bühassa Devlet Şûrasının işlerinde 
mühim ıbıir konuya gelmiş bulunuyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, bu maddeye naza
rı dikkatlerinizi celbediyorum, Devlet Şûrasının 
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işlemesi ve işlerin günü gününe çıkması mem
lekete hizmet edebilmesi bakımından bu madde
min ve ibu prensiplerin imlemesi kanaatımca şart
tır. Yalnız gerek Komisyondaki arkadaşlarımdan 
ve gerekse hürmet ettiğim iSaym Başkanımdan 
bâzı ricalarım vardır. Danıştay, dokuzu idari 
dâvalara ve üçü idari işlere (bakan 12 daireye 
ayrıldıktan sonra işler istediğimiz şekilde Yüce 
Heyetinizin arzu ettiği şekilde yürüyecek midir, 
dosyalar yıldan yıla devredilecek midir, raflar
da tozlanacak mıdır, yıllarca ele alınmıyacak 
mıdır, vatandaş hakkını istediği dakikada ala-
mıyacak mıdır? Mühim olan mesele buradadır 
arkadaşlar. Bu kanun maddesi görüşülürken 
parımağıımızı (basacağımız nokta 'burasıdır. 

Sevgili arkadaşlarım, bu madde ile 12 dai
reyi kabul ettikten sonra artık bir daha Devlet 
Şûrasının ısaym başkanı bizim huzurumuza gelip 
dâvalar vaktinde yürütülemiyor, yemden iki da
ire daha isterim, şu ıkadar memur, bu kadar baş 
yardımcı isterim dememelidir. Dâvalar olduğu 
yerden alınmalı, yıllarca kaldırıldığı mahzen
den çıkarılma/İl, pırıl pırıl bu dâvalar görülmeli 
ve vatandaş da (beklediği adalete kavuşmalıdır, 
arkadaşlar. Birinci ricam çok Sayın Başkandan 
burasıdır. Evet canı gönülden arzu ediyorum, 
eğer istediğimiz neticeyi alacaksak, Devlet Şû
rası tam mânasiyle bu çalışmanın içine girecek-
se, değil 112, bendeniz yüce müsadenizle 13 daire 
dahi vermeye hazırım. 

Muhterem arkadaşlar, «Her dairede ayrıca 
•bir başkâtibin yönetimi altında İbir kalem 'bulu
nur. Kalem yazı ve tebliğ işlerini yürütür.» An
cak bu kelimeleri yazmakla biz bütün endişeleri-
mizden sıyrılmış ımı oluyoruz? Bu son fıkrayı 
kabul ettiğimiz zaman bir daha Devlet Şûrasın
da gördüğümüz eksiklikler gelmiyecekmidir, bun
ları görmiyeeek miyiz? Arkadaşlarımdan ve Sa
yın Başkanımdan beni aydınlatmalarını rica edi
yorum. 

Muhterem arkadaşlar, Devlet Şûrasına bir 
iptal dâvası açtığımız zaman dnekçeyi götürü
yorsunuz. Hususi hir yer var, orada (kaydı ka
leme) kelimeleri yazılıyor ve muayyen işler ya
pıldıktan sonra isiz© haydi gidim deniyor. Tam 
aradan 1,5-2 ay geçiyor, birgün bakıyorsunuz 
postadan ibir tebligat çıkıyor karşınıza hususi 
zarflariyle. İçini açıp haklıyorsunuz, matbu bir 
kâğıt, bu kâğıtın bir maddesinde çizilmiş bir 
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yer: «150 kuruşluk posta pulunu, unutmuşsu
nuz, veyahut kararın 3 ncü bir suretini ekleme-
mişsiniz.» Ben size dilekçemi getirdiğim zaman 
tetkik memuru olarak orada siz görevli bir ar
kadaş olarak onu o zaman tetkik edip 150 ku
ruşluk posta pulunun eksik olduğunu ve Ibir ka
rar suretinin leksik olduğunu neden bana söyle-
ımedinıiz. Aradan Ibir buçuk ay veya iki ay geç
tikten sonra bana tebligat yapıyorsunuz? 

BAŞKAN — Sayın üzmen lütfen madde ile 
ilgili mütalâada bulununuz. 

HALİL ÖZMEN (Devamla) — Madde ile 
ilgili gayet tabiî. Altındaki madde oradan geli
yor işte. Acaba bu madde kabul edildikten son
ra, bir daha biz böyle müşkülâtlarla karşılaşmı-
yacak mıyız, yeni dairedeki başkâtip dilekçeyi 
alacak, (kaydı, kaleme) diyecek, eksikliklerini 
tamamladıktan sonra derhal taraflara tebligatı
nı yapacak? 

Muhterem arkadaşlar, benim şahsi kanaatime 
ve anlayışıma göre bu maddedeki eksikliklerin, 
muhterem komisyon tarafından düzeltilmesini ve 
Sayın Başkanımız tarafından da izahat verilme
sini arz ediyorum, takdir Yüce Heyetinizindir. 

BAŞKAN — Sayın Arat, buyurunuz. 
BURHAN ARAT (Çanakkale) — Muhte

rem arkadaşlar, Sayın Ali Dizmen arkada
şım dairelerin sayılarının bu maddedeki ölçü
den daha da aşağıya indirilmesine mütedair 
bir önerga verdiler. Bendeniz hu önergenin 
aleyhindeyim. Esbabı mucibe olarak kendi
leri eskiden 60 bin memurumuz varken, şimdi 
bu adedin 500 bine çıktığını söylediler ve hu 
gidişin doğru bir gidiş olmadığını beyan 
ettiler. Belki lüzumsuz bir artış olmuştur; 
bunun bendeniz de aleyhindeyim. Ama, bir işin 
ve bir hizmetin gerektirdiği malzemeyi, im
kânı, aleti o hizmeti istediğimiz yere vermez
sek o daireden Sayın Halil özmen arkadaşımın 
yaptığı şikâyetleri yapmaya imkân kalmaz. 
Ama, o zaman kabahatte o müessesede bulun
maz. Şimdi zamanımızda memur adedinin ve 
buna muvazi olarak teşkilâtımız da artmıştır. 
Elbette ki, artaeaktır. Eskiden 60 000 memu
rumun varken 13 000 000 nüfusumuz vardı. 
Şimdi 30 000 000 nun üzerine çıktık. 13 000 000 
nüfusumuzun üzerinden otuz seneden fazla za-
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man geçti. Bu süre içinde dünyayı alt üst 
edecek değişiklikler oldu. Mesafe mefhumu 
ortadan kalktı. Eskiden bir yerde hastalık 
olur, öbür tarafa sirayet etmezdi. Şimdi Pa-
rist'e bir hastalık virüsü çıkıyor, bir kaç saat 
sonra o virüs oradan onu alan tarafından 
İstanbul'a hattâ Kars'a getirilebiliyor. Fikir
ler do böyle insanlar arasındaki münasebet
lerde (böyle çok büyük inkişaflar kaydetti. 
Bu yüzden Şûrayı iDevlette dâva adedi de arttı. 
Bir an için hazırlıkları yapılmakta olan bi
dayet idari mahkemelerinin kurulduğunu ka
bul edelim. Bu takdirde yine bu on iki daire 
çok gelmiyecektir. Sayın arkadaşlarım. Ha
lil özmen arkadaşımın burada ifade etmiş 
olduğu şikâyetlerin dinlenmemesi için 12 daireyi 
behemahal kabul etmemiz lâzımdır. Esasen 
istenilen kadro da bu yüce müessesenin fonk
siyonuna ve yapacağı hizmetlere göre haki
katen mütevazi bir miktardır. Bir yazı yaz
maktan ibaret değildir, dâvayı halletmek. 
Kaza mevzuunun zamanında halledilebilmesi 
için, o kaza organına çalışma, işleri çabuk çı
karma imkânı sağlamak lâzımgelir. Bu bakım
dan bendeniz, Ali Dizman arkadaşımızın tak
ririnin reddedilmesini ve bu yolda oy vermenizi 
hem kendilerinden hem de siz muhterem arka
daşlarımdan istirham ederim. 

Maddenin kalemler hakkındaki fıkrasına ge
lince : 

Halen Danıştaym bütün kalem muamelâtı 
bir idare altında toplanmıştır. Oraya işi dü
şen arkadaşların, vatandaşların şikâyetleri de, 
bütün dairelere aidolan bu işlerin bir kalem 
altında toplanmasından ileri gelmektedir. Bu 
şikâyetler Yargıtay için mevzuubahis değildir. 
Çünkü, Yargıtayın her dairesinin kendisine 
mahsus bir kalemi vardır. Şimdi bu 19 neu 
madde de Yargıtaydaki işlerle paralel olarak 
her dairenin kalemi ayrıldığına göre; tahmin 
ediyorum ve kuvvetle ümidediyorum ve hattâ 
inanıyorum ki, Sayın Halil özmen arkadaşı
mın ileri sürdüğü şikâyetler çok geniş bir öl
çüde ortadan kalkacaktır. Madde iyi tanzim 
edilmiştir, düşünülerek tanzim edilmiştir, he-
sabedilerek tanzim edilmiştir. Bu sebeple ay
nen kabulü hakkında oy kullanılmasını bilhassa 
rica ediyorum. 
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BAŞKAN —• Madde hakkında başka söz is--

tiyen... Buyurun Rayın Ali Dizman. 
H. ALÎ DİZMAN (Tokat) — Muhterem "ar

kadaşlarım; tasarıdaki teklifi dâva dairele
rinin adadı bakımından aynen kabul etsek 
dahi hiçbir zaman bu sistemde değişiklik yap
madıkça Danıştayda ki, işlerin sürüncemede kal
masının şikâyetinden kurtulamıyacağız. Bugün 
yılda otu?; bini aşkm iş çıkarttığı halde elin
de elli bini aşkın birikmiş iş dosyası vardır. 
Demek ki, asgari yılda kırk bin iş çıkarmak 
mecburiyetindedir. Dâva dairesi adedidini 12 
değil 20 dahi yapsak kırk bini 20 ye böldüğü
müz takdirde, senede iki bin iş beher dairenin 
çıkarması îcabetmoktedir, Beher dairenin nor
mal iki bin işi çıkarması dahi büyük bir' 
müşkülât gösterir. Yılda iki bin işi çıkaracak 
bir daire ya o işi lâyıkı veçhile inceliyememek 
durumiyle karşı - karşıya kalacak veyahut da 
bu isi çıkarmamak ienbedecektir. Kaldı ki, mev
cut beş - altı daireyi 9 a çıkarmakla veya dört 
daire artırmakla, 30 binden 40 bine işi çıkar
dığımız takdirde yine de birikmiş dosyaları 
eritemiyeceğiz. Sadece bu da bugünkü geçici 
bir tedbir olacaktır. Bir veya bir buçuk yıla 
mahsus olmak üzere bir ferahlandırmadan iba
ret olacaktır. İki yıl sonra bugünkü durumla 
yine karşı - karşıya kalınacak ve vatandaşın Da-
nıştaydaki işleri yıllarca sürüncemede kalma
ya devam edecektir. Bu itibarla, teşkilâ
tın genişletilmesi suretiyle işlerin halledilme
sini Yüce Meclis münasip buluyorsa, daire 
adedini 12 ye değil, 52 ye çıkaralım, o zaman 
bu şikâyetlerden ancak kurtulmak imkânı 
vardır. Bunları çıkarmaya imkân olmadığına 
göre takririmin kabulünde Danıştayı fuzuli 
işlere bakma yolundan kurtulma çabasını ken
disine aışılıyacağımız için; bu şekilde, kanun 
tekliflerinin Yüee Meclise gelmek imkânını 
ve mecburiyetini kendilerine tahiml edeceği
miz için, ümidederim ki, o zaman daha isabetli 
bir yola gitmiş oluruz. Hürmetlerimle. 

SABRI VARDARLI (İstanbul) — Söz isti
yorum. 

BAŞKAN —• Sayın komisyon, buyurunuz. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SABRİ 
VARDARLI (İstanbul) —• Efendim, muhterem 
arkadaşımız bir çelişme içerisinde bulunuyor
lar. Evvelâ dediler ki, Danıştaya gelen işler 
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çoktur, teraküm etmiş dosyalar fazladır. Ama 
bu daire adedini artırmakla önlenmez. Daireler 
böyle kalırsa ne olur. Şu anda teraküm eden 
dosyalar iki misline çıkar. İşleri azaltalım bu
yurdular. Ancak Anayasamızın 114 ncü madde
si idarenin hiçbir eylem ve işlemi hiçbir halde 
yargı mercilerinin deneti dışında bırakılamaz.) 
hükmünü koymuştur. Burada ki, çalışmalar iki 
başlıdır. Bir tanesi alt dereceli idari mah
kemelerin kurulması bir taraftan da Danış
tayda teraküm eden işlerin bir an evvel çık
masının çabasıdır. Bu bakımdan Sayın Ali 
Dizman arkadaşım beni affetsinler, bu tak
rirlerini geri alırlarsa şikâyet edilen teraküm 
etmiş dosyalar bir an evvel çıkmak imkânına 
kavuşacak ve zamanla kurulacak alt derece
deki idari .mahkemelerle bir süzgeçten geçen 
idari dâvaların bugünkü dairelerde ele alındı
ğında halledilmiş olacağını göreceklerdir. Bu 
bakımdan bu takririn reddini bilhassa istirham 
ediyorum. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka söz is-
tiyen arkadaşımız var mı?. Buyurun Sayın Ak-
soy, 

REFET AKSOY (Ordu) — Bendeniz usul 
hakkında konuşacağım. 

BAŞKAN — Buyurun. 
REFET AKSOY (Ordu) — Efendim, 19 

ncu maddenin müzakeresi sırasında Danıştay 
dairelerine ilâveten iki dairenin konulması 
hakkındaki esbabı mucibe üzerinde fikirlerini 
beyan eden arkadaşların esas fikirlerim ve es
babı mucibeyi Halil özmen arkadaşımız ka
bul etmiş bulunuyor. Fakat Halil Bey Danış
taya vâki olan müracaatlerin hakikaten üzüntü 
verecek bir şekilde, bedahet içinde yürüdü
ğünü .acı acı ifade ettiler, yerden göğe kadar 
hakları vardır. Şimdi usul bakımından konuş
mak istiyorum : 

Burada konuşurlarken bir takrir verme
diler de dediler ki, «Komisyondan ve Danış
tay iSaym Başkanından bu bedahetin kaldı
rılması hususunu - madde kabul edildiği tak
dirde - beyan etmelerini rica ediyorum» dedi
ler. Bu bir milletvekilinin komisyona daveti
dir. Danıştay Reisini, buraya çağıramazlar. 
Çünkü burada Hükümet 'mümessili vardır. 
Hükümet müsaade ederse Danıştay Reisi kür
süye gelir ve bu bahta gerekli izahatı verir. 
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Ben merakla bekliyordum; muhterem komis
yon âzası geldiler buraya yalnız Niyazi Bey 
arKadaşımızn noktai nazarını 'kabul etmiyecek-
lerini beyan ettiler. Fakat, Halil Beyin sözü 
sakıt kaldı. Bu, usul ve teamüle uygun de
ğildir. Ben Halil Beyin yerinde olsam ısrar 
ederim. Noktai nazarım izah edilmedi; bana 
cevap verilmedi, cevap veriniz derdim. Bura
da bir gaflete düştüklerinden dolayı bunun 
bir menfi teamül olmaması mülâhazasiyle rica 
ediyovum. 

BAŞKAN — Muhterem, arkadaşlar; riyase
tin tutumunda her hangi bir usulsüzlük yok
tur. 

RKFET AKSOY (Bolu) — Riyaseti kaydet
miyorum. 

BAŞKAN — Ama burada tenkid edilen, usul 
'hakkında söz istenen şey, Riyasetin müzakere 
usûlünü yerine getirmemesidir. Her hangi bir 
milletvekilinin değil, Riyaset müzakere usu
lünü idare ettiğine göre Riyasetin tutumu
dur. Kaldı ki; içtüzüğümüzde (sualler, sözler 
bittikten sonra cereyan eder) diye bir kayıt 
vardır. Burada biraz evvel bu mevzuda baş
ka söz istiyen arkadaş var mı, dediğime göre 
daha sözler bitmemiştir. Şimdi 'komisyondan 
veya Hükümetten sual soracak arkadaşımız 
var m i l . Yok. Bu madde ile ilgili söz ve sual 
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I yok. Madde ile ilgili bir önerge var, okutuyo-
I rum. 

I Sayın Başkanlığa 
I 19 ucu maddenin birinci fıkrasının aşağıda-
I ki şekilde değiştirilmesini, sözlü olaraık arz 
I ettiğim gerekçeye müsteniden arz ve teklif 
İ ederim. 

Tokat 
I Ali Dizman 

'Danıştay, altısı idari dâvalara ve üçü idari 
işlere bakan dokuz daireye ayrılır. 

BAŞKAN — Bu önergeye komisyon katı
lıyor mu? 

GFÇlCt KOMİSYON SÖZCÜSÜ SABRÎ 
VARDARLI (istanbul) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, önerge
yi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. Ka
bul etmiyenler.. Önerge reddedilmiştir. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler.. Kabul etmiye.vler,. Kabul edilmiştir. 

Böylece 19 ncu maddenin de müzakeresi 
bitmiştir. 

I Vakit gecikmiş olduğundan 11 Aralık Çar
şamba günü saat 15.00 de toplanılmak üzere 
Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18,30 
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Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu kanunu tasarısına dair Cumhu
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îlgi: 2 . 10 . 1963 gün ve 5888 - 35394 sayılı yazınıza karşılıktır : 
Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu kanunu tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 25 . 10 . 1963 tarihli 124 ncü Birleşiminde değiştirilerek 
kabul edilmiş dosya ilişikte sunulmuştur, 

Arz ederim. 
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Suad Hayri Ürgüplü Y. 
/. H. Tigrel 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Açık oya arz edilen maddeler : 
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Geçici Komisyon raporu 
Mület Meclisi , 1 

Geçici Komisyonu 4 . 12 . 1963 
Esas No. : 1/483 

Karar No. : 3 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Komisyonumuz, 4 Aralık 1963 günkü birleşiminde, Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu kanu
nu tasarısının Millet Meclisince kabul edilmiş olan metninde Cumhuriyet Senatosunca yapılmış 
olan değişikliklere dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığının 25 Ekim 1963 tarihli ve 2835 sayılı 
yazısı ile eklerini, Hükümet adına Turizm ve Tanıtma Bakanının huzurunda inceliyerek aşağıdaki 
hususları kararlaştırmıştır. 

1. Cumhuriyet Senatosunun 1 nei maddede redaksiyona miitaallik olarak yapmış olduğu de
ğişiklik benimsenmiştir. 

2. Cumhuriyet Senatosu, 4 ncü maddede yaptığı değişiklik ile, ezcümle, Yönetim Kuruluna 
Kurum personelince kendi arasından seçilecek iki kişinin katılmasını öngörmüş bulunmaktadır. 
Komisyonumuz, bu hükmü, personeli bir seçim mücadelesinin içine atmak suretiyle, Kurum için
de riayeti, zaruri disiplini bozacağı ve böyle bir seçim sırasında Kurum personeli araşma siyasi 
nüfuz ve tesirlerin sızması neticesinde bu personelin temel vasfı olması gereken tarafıszlığın ihlâl 
edilebileceği mülâhazalariyle benimsememiştir. 

3. Cumhuriyet Senatosu 5 nci maddenin (f) bendine «Millî Eğitim» ibaresini eklemiş olup, bu 
husus komisyonumuzca da uygun görülmüştür. 

4. Cumhuriyet Senatosunun 9 ucu maddede redaksiyona miitaallik olmak üzere yaptığı deği
şiklik benimsenmiştir. 

5. Cumhuriyet Senatosunun 11 nei maddenin 2 nci bendinde yaptığı değişiklik Hükümet dı
şındaki siyasi partilerin Hükümet bildiri ve konuşmalarına cevap hakkını kabulü caiz olnnyan 
tarzda sınırladığı için uygun görülmemiştir. 

6. Cumhuriyet Senatosunun 12 nei maddede yaptığı değişikliğin Ankara Üniversitesi Siyasal 
Bilgiler Fakültesiyle Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde «Kamu idaresi ve tnsan Hakları» 
adı altında bir kürsü bulunduğu gibi yanlış bir kanaate dayandığı anlaşıldığından, bu değişiklik 
de uygun görülmemiştir. 

7. Cumhuriyet Senatosunun 13 ncü maddede yaptığı değişiklik, bu maddede ŝöz konusu ya
yınlar bakımından uygun bir temel direktifi tasrih ettiğinden yerinde görülmüştür. 

8. Cumhuriyet Senatosunun 14 ncü maddeye eklediği fıkra, 13 ncü madde muvacehesinde 
haşiv teşkil ettikten gayrı, bütçelerin tümü üzerinde olmamakla beraber, bütçeler üzerinde yapı
lacak Hükümet ve grup konuşmalarını, şahıslar adına yapılan konuşmalara uisbetle daha dün bir 
statü içine sokmaktadır. Bu değişiklik bu sebepten kabul edilmemiştir. 

9. Cumhuriyet Senatosunun 15 nci maddede noktalamaya, miitaallik olarak yaptığı değişiklik 
benimsenmiştir. 

10. Cumhuriyet Senatosunun 18 nci maddede redaksiyona mütaallik olarak yaptığı değişiklik 
uygun görülmüştür. 

11. Cumhuriyet Senatosunun 23 ncü maddede yaptığı değişiklik, maksadı daha iyi ifade etti
ğinden benimsenmiştir. 

12. Cumhuriyet Senatosunun 32 nci maddede yaptığı değişiklik, özel bir hüküm getirmek su
retiyle, Devlet kredi müesseselerinin statüleri cevaz vermediği halde dahî Kuruma kredi verilebi
leceği yolunda yorumlanabileceğinden uygun görülmemiştir. 

13. Cumhuriyet Senatosunun 36 nci maddede yaptığı redaksiyona, mütaallik değişiklik uygun 
görülmüştür. 

14. Cumhuriyet Senatosunun 37 ncî maddede yaptığı redaksiyona mütaallik değişiklik de uy
gun görülmüştür. 
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15. Cumhuriyet Senatosunun, 38 nci maddede yaptığı tasrih uygun görülmüştür. 
16. Cumhuriyet Senatosunun 40 nci maddede yaptığı tadiller, 
1 nci fıkranın vuzuhunu azalttığından ve 2 ni fıkrada da hizmetin icaplarına aykırı oldu

ğundan uygun görülmemiştir. 
17. Cumhuriyet Senatosunun 41 nci maddede redaksiyona müteallik olarak yaptığı değişik

likler uygun görülmüştür. 
18. Cumhuriyet Senatosunun 42 nci (maddede ya'ptığı değişikliğe göre, Devlet personeline mü

teallik barem, prensip itibariyle kurum personeli için1 de ' uygulanacaktır. (Bir kamu iktisadi teşeb
büsü olarak kurulacak olan kurum için bu sistemin uygulanmasının doğuracağı büyük, mahzurlar 
dikkate alınarak, bu değişiklik benimsenmemiştir. 

19. Cumhuriyet Senatosunun 46 nci maddede yaptığı değişiklik, hu konuda zaruri olan elasti
kiyeti kaldırdığından uygun görülmemiştir. 

20. Komisyonumuz, dördüncü kısmın beşinci kısmı olması yolunda Cumhuriyet Senatosunca ya
pılan değişikliği, yeni 5 nci kısma geçici hükümlerin yanışım geçici olmıyan hükümler de ithal 
edildiği cihetle uygun görmemiştir. 

21. Cumhuriyet Senatosunun 4 ncü geçici maddede yaptığı değişiklik, hem vuzuhsuz görül
müş; hem de kurumu tecrübeli personelin hizmetlerinden mahrum edici telâkki edilmiş ve bu se
beplerle uygun görülmemiştir. 

2İ2, Cumhuriyet Senatosunun 5 nci geçici maddede yaptığı değişiklik, 4 ncü maddede yap
tığı değişikliğin tabiî bir sonucu olduğundan uygun görülmemiştir. 

23. Komisyonumuz, beşinci kısmın dördüncü kısım olması yolunda Cumhuriyet Senatosunca 
yapılan değişikliği yukarda izah edilen sebeple benimsememiştir. 

'24. ICumhuriyet Senatosunca 47 nci maddede yapılan değişiklikler, 42 nci maddede yapılan 
değişikliklerin tabiî bir sonucu olduğundan benimsenmemiştir. 

2ı5. Cumhuriyet Senatosunca 49 ncu maddede yapılan değişiklikte metinde zikredilen madde 
numaralarının geçici maddelere aidolduğunun belirtilmesi unutulduğundan, bu değişiklik de be
nimsenmemiştir. 

öncelikle ve diğer işlere takdimen görüşülmek üzere sunulur. 

Geçici Komisyon 
Başkanı . Sözcü Bu Rapor Kâtibi 
Malatya İstanbul Aydın Aydın 
A. Akşit C. Kırca N. Müren 1. Sezgin 

Eskişehir Muğla Artvin 
Ş. Asbuzoğlu H. Baydur 8. Eminağaoğlu 
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu Kanunu 

BİRİNCİ KISIM 

Genel esaslar 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Kuruluş, görev ve yetkiler 

Kuruluş : 

MADDE 1. — Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu adiyle, tüzel kişiliğe sahip özerk bir kamu 
iktisadi teşebbüsü kurulmuştur. 

Kurumun remzi, TRT dir. 
Kurumun merkezi Ankara'dır. 

Yönetim Kurulunun kuruluşu : 

MADDE 4. — Yönetim Kurulu : 
I - Genel Müdür; 

II - Millî Eğitim Bakanının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararnamesiyle atanacak bir 
Hükümet temsilcisi; 

III - Turizm ve Tanıtma Bakanının teklifi üzerine, bu Bakanlığın dördüncü derece veya daha 
üst dereceli memurları arasından Bakanlar Kurulu kararnamesiyle atanacak bir Hükümet temsil
cisi; 

IV - Radyo veya televizyon konularında kürsüsü bulunan Üniversite Fakülteleri Profesörler 
Kurulları üyelerinin İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğünün çağrısı üzerine İstanbul'da topla
nıp kendi aralarından seçecekleri elektrik veya elektronik uzmanı bir öğretim üyesi; 

V - Üniversitelerin hukuk, iktisat ve sosyal bilimler öğretim üyelerinin Ankara Üniversitesi 
Rektörlüğünün çağrısı üzerine Ankara'da toplanıp kendi aralarından seçecekleri bir öğretim 
üyesi; 

VI - istanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Ankara Üniversitesi Dil - Tarih ve Coğrafya Fa
kültesi ve Güzel Sanatlar Akademisi Profesörler Kurullarının kendi aralanndan seçecekleri üçer 
öğretim üyesi ile bu öğretim üyelerinin kendileri ve kendilerini seçen seçici kurullar mensuplan 
dışından kurulu bir seçici kurul tarafından seçilecek edebiyat, fikir veya sanat alanında yüksek 
hizmetleri görülmüş bir kişi; 

VII - Devlet konservatuvarlan öğretim, kurullan üyelerinin Millî Eğitim Bakanının çağrısı 
üzerine Ankara'da toplanıp kendi aralarından seçecekleri iki öğretmenin; tstanbul Belediyesi Kon-
servatuvan Batı Müziği Bölümü öğretmenlerinin kendi aralanndan seçecekleri İM öğretmenin; 
İstanbul Belediyesi Konservatuvan Türk Müziği Bölümü öğretmenlerinin kendi aralanndan seçe
cekleri İM öğretmenin; Devlet Tiyatrosu Genel Müdürünün; Devlet Tiyatrosu sanatçılarının ken
di aralarından seçecekleri İM sanatçının; Devlet Operası sanatçılarının kendi aralanndan seçe
cekleri iki sanatçının; İstanbul Belediyesi Tiyatrosu sanatçılarının kendi aralanndan seçecekleri 
iki sanatçının ve Cumhurbaşkanlığı Filarmoni Orkestrası sanatçılannın kendi aralanndan seçecek
leri iki sanatçının, Millî Eğitim Bakanının çağrısı üzerine Ankara'da toplanarak, müzik, tiyatro ve 
opera sanatlannda yüksek hizmetleri görülmüş kimseler arasından seçecekleri bir kişiden kurulu
dur, 

M. M'eclisi ( S, Sayısı ; 455 e ] nei ek) 



- 6 -
CU.MÎÎUHİYET SENATOSUNCA KABUL EDlLEN METİN 

Türkiye Eadyo - Televizyon Kurumu Kanunu 

BÎRİNCÎ KISIM 

Genel esaslar 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Kuruluş, görev ve yetkiler 

Kwuluş : 

MADDE 1. — Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu adiyle, tüzel kişiliğe sahip özerk bir kamu 
iktisadi teşebbüsü kurulmuştur. 

Kurumun remzi, TRT dir. 
Kurumun merkezi Ankara'dadır. 

Yönetim kurulunun kuruluşu : 

MADDE 4. — Yönetim Kurulu :• 
I - Genel Müdür; 
II - Millî Eğitim Bakanının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararnamesiyle atanacak bir Hü

kümet temsilcisi; 
III - Turizm ve Tanıtma Bakanının teklifi üzerine, bu Bakanlığın dördüncü derece veya daha üst 

dereceli memurları arasından Bakanlar Kurulu kararnamesiyle atanacak bir Hükümet temsilcisi; 
IV - Radyo veya Televizyon konularında kürsüsü bulunan üniversite fakülteleri profesörler 

kurulları, üyelerinin aralarından seçecekleri beşer kişinin İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü--
nün çağrısı üzerine İstanbul'da toplanıp seçecekleri elektrik veya elektronik uzmanı bir öğretim 
üyesi : 

V - Üniversitelerin hukuk, iktisat ve sosyal bilimler fakülteleri öğretim üyelerinin kendi arala
rından seçecekleri 5 er kişinin Ankara Üniversitesi Rektörlüğünün çağrısı üzerine Ankara'da 
toplanıp seçecekleri bir öğretim üyesi; 

VI - Ankara Üniversitesi Rektörünün çağrısı üzerine; Üniversitelerin Edebiyat, Dil - Tarih ve 
Coğrafya Fakülteleri ile Güzel Sanatlar Akademisi Profesörler Kurullannıh kendi aralarından 
seçecekleri üçer öğretim üyesi Ankara Dil - Tarih ve Coğrafya Fakültesinde toplanıp kendilerini 
seçenler dışından edebiyat, fikir veya sanat alanında belirli hizmet ve eserleri görülmüş beş kişiyi 
seçer ve bu iki kurul müştereken yapacakları toplantıda kendi aralarından veya dışardan seçecek
leri edebiyat, fikir veya sanat alanında yüksek hizmetleri görülmüş bir Mşi; 

VII - Devlet konservatuvarları öğretim kurulları, İstanbul Belediyesi Konservatuvarı Batı Mü
ziği Bölümü öğretmenleri, İstanbul Belediyesi Konservatuvarı Türk Müziği Bölümü öğretmenleri, 
Devlet Tiyatrosu sanatçıları, Devlet Operası sanatçıları, İstanbul Belediyesi Tiyatrosu sanatçıları, 
Cumhurbaşkanlığı Flârmoni Orkestrası sanatçılarının kendi aralarından seçecekleri ikişer kişi ile 
Devlet Tiyatroları Genel Müdürü, Millî Eğitim Bakanının çağnsı üzerine, Ankara'da toplanarak 
kendi aralarından veya dışardan, müzik, tiyatro veya opera sanat alanlarında yüksek hizmet ve eser
leri görülmüş kimselerden seçecekleri bir kişi; 

VIII - Kurum Genel Müdürlüğünün bildirisi vj müdürlerin çağrısı tinerine, sürekli kadrolarda 
çalışanlarla, sürekli olarak en az bir yıl çalışmış ve çalışmakta olan yevmiyeli teknik personel ve 
sözleşme ile veya iş başına ücretle çalışanların (haisme, odacı, şoför ve bekçilerle bu gibilerin gör-
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Yukarda yazılı seçici kurullar üye tamsayısının salt çoğunluğu ile toplanırlar ve seçimi hazır 
bulunan üyelerin salt çoğunluğunun oyu ile yaparlar. 

Yukardaki II ve III ncü bendlerde yazılı Yönetim Kurulu üyeleri, görevlerinden atanmalarm-
daki usule göre uzaklaştırılabilirler. 

Yukardaki IV, V, VI ve VII nci bendlerde yazılı Yönetim Kurulu Üyeleri beş yıl süre ile gö
rev yaparlar ve görevlerinden hiçbir suretle uzaklaştınlamazlar. Bu süre sona ermeden üyeliğin 
boşalması halinde, yeni seçilen üye eskisinin görev süresini tamamlar. Tekrar seçilmek caizdir. 
Bu üyelerin, siyasi parti mensubu olmamaları şarttır. 

Yönetim Kurulu üyeliği için kanuni bir engelin ortaya çıkması veya bir Yönetim Kurulu üye
sinin özürsüz olarak üst üste üç toplantıya katılmadığının Yönetim Kurulunca tesbit edilmesi 
takdirinde, yukardaki IV, V, VI ve VII nci bendlerde yazılı üyelerin görevi, Turizm ve Tanıtma 
Bakanının onayı ile sona erer. 

Yukardaki fıkralarda yazılı seçici kurullar üyelerinin seçici kurul toplantısına katılmaları için 
gerekli yolluk ve gündeliklerinin karşılığı ödenek, Millî Eğitim Bakanlığı bütçesine konulur. 

Yönetim Kurulunun görevleri : 
MADDE 5. — Yönetim Kurlu, Türkiye Radyo - Televizyon Kurumuna bu kanunla verilen 

görevlerin yerine getirilmesini »ağlar ve yayın esaslarını tesbit eder. Bu amaçla : 
a) Seçim kanunlarındaki hükümler de saklı kalmak üzere, tam bir tarafsızlık içinde halka 

hizmet edilmesini; 
b) Programların, Anayasanın dayandığı temel görüş ve ilkelerle Cumhuriyetin niteliklerini 

benimsetici ve bu görüş, ilke Ve niteliklere uygun düşünce ve davranış tarzını geliştirici bir zih
niyetle ve Türk toplumunun çağdaş uygarlık seviyesine erişmesi amacını güden Atatürk devrim
lerini ve bu devrimlerin getirdiği dünya görüşü ile yaşama tarzını yerleştirici ve geliştirici bir 
tutumla hazırlanmasını; 

c) Haberlerin doğruluk, çabukluk ve çağdaş habercilik ilkelerine uygun olmasını ve kaynak
larının belirtilmesini; 

d) Siyasi yorum niteliğindeki yayınların, çeşitli ve karşıt görüşleri içine alacak şekilde ha
zırlanmasını ve kaynaklarının belirtilmesini; 

e) Haberlerin ve yorumların birbirinden açık olarak ayrılmasını; 
f) Programların yetkili uzmanlarca hazırlanmasını ve fikir, sanat, halk eğitimi ve toplum 

kalkınması bakımlarından yeterli olmasını; ve 
g) Radyo ve Televizyon istasyonlarının teknik bakımdan gereken nitelikte çalışmasını göze

tir. . 

Genel müdür ve yardımcıları : 

MADDE 9. — 1. ' Genel Müdür, Yönetim Kurulunun Turizm ve Tanıtma Bakanlığına inhası 
ve Bakanın teklifi üzerine, Bakanlar Kurulu kararnamesiyle atanır. 

Kurum, Genel Müdür tarafından temsil olunur. 
Yönetim Kurulu, Genel Müdürün görevinden uzaklaştırılmasını istediği takdirde, Genel Mü

dür, atanmasındaki usule uyularak görevinden uzaklaştırılır. Genel Müdür, Yönetim Kurulu
nun yazılı görüşü alındıktan sonra, millî güvenliği, kamu düzenini veya Devletin dış münasebet
lerinin sağlamlığını korumak amaciyle Bakanlar Kurulu kararnamesiyle görevinden uzaklaştın-
labilir. Bu fıkrada söz konusu işlemler aleyhine açılan iptal dâvalarında tebligat, müracaat tari-
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dükleri işin mahiyetçe benzeri olan işlerde çalıştırılanlar hariç) katılacağı seçimle kendi araların
dan biri yönetici, diğeri yüksek elektrik veya elektronik mühendisi olmak üzere, seçeceği iki kişiden 
kuruludur. 

Yukarda yazılı seçici kurullar üye tamsayısının salt çoğunluğu ile toplanırlar ve seçimi hazır 
bulunan üyelerin salt çoğunluğunun oyu ile yaparlar. 

Yukardaki II ve III ncü bendlerde yazılı Yönetim Kurulu üyeleri, görevlerinden atanmalann-
daki usule göre uzaklaştırılabilirler. 

Yukardaki IV, V, VI, VII ve VIII nci bendlerde yazılı Yönetim Kurulu üyeleri beş yıl süre ile 
görev yaparlar ve görevlerinden hiçbir suretle uzaklaştınlamazlar. Bu süre sona ermeden üyeliğin 
boşalması halinde, yeni seçilen üye eskisinin görev süresini tamamlar. Tekrar seçilmek caizdir. Bu 
üyelerin, siyasi parti mensubu olmamaları şarttır. , 

Yönetim Kurulu üyeliği için kanuni bir engelin ortaya çıkması veya bir Yönetim Kurulu üye
sinin özürsüz olarak üst üste üç toplantıya katılmadığının Yönetim Kurulunca tesbit edilmesi takdi
rinde, yukardaki IV, V, VI, VII ve VIII nci bendlerde yazılı üyelerin görevi, Turizm ve Tanıtma 
Bakanının onayı ile sona erer. 

Yukardaki fıkralarda yazılı seçici kurullar üyelerinin seçici kurul toplantısına katılmaları için 
gerekli yolluk ve gündeliklerinin karşılığı ödenek, Millî Eğitim Bakanlığı bütçesine konulur. 

Yönetim Kurulunun görevleri : 

MADDE 5. — Yönetim Kurulu, Türkiye Radyo - Televizyon Kurumuna bu kanunla verilen 
görevlerin yerine getirilmesini sağlar ve yayın esaslarını tesbit eder. Bu amaçla : 

a) Seçim kanunlanndaki hükümler de saklı kalmak üzere, tam bir tarafsızlık içinde halka 
hizmet edilmesini; 

b) Programların, Anayasanın dayandığı temel görüş ve ilkelerle Cumhuriyetin niteliklerini 
benimsetici ve bu görüş, ilke ve niteliklere uygun düşünce ve davranış tarzını geliştirici bir zih
niyetle ve Türk toplumunun çağdaş uygarlık seviyesine erişmesi amacınıJ güden Atatürk devrim
lerini ve bu devrimlerin getirdiği dünya görüşü ile yaşama tarzını yerleştirici ve geliştirici bir 
tutumla hazırlanmasını; 

c) Haberlerin doğruluk, çabukluk ve çağdaş habercilik ilkelerine uygun olmasını ve kaynak
larının belirtilmesini; 

d) Siyasi yorum niteliğindeki yayınların, çeşitli ve karşıt görüşleri içine alacak şekilde ha
zırlanmasını ve kaynaklarının belirtilmesini; 

e) Haberlerin ve yorumların birbirinden açık olarak ayrılmasını; 
f) Programların yetkili uzmanlarca hazırlanmasını ve fikir, sanat, millî eğitim, halk eğiti

mi ve toplum kalkınması bakımlarından yeterli olmasını; ve 
g) Radyo ve televizyon istasyonlarının teknik bakımdan gereken nitelikte çalışmasını göze

tir. 

Genel Müdür ı)e yardımcıları :ı 

MADDE 9. — 1. Genel Müdür, Yönetim Kurulunun Turizm ve Tanıtma Bakanlığına inhası 
ve Bakanın teklifi üzerine, Bakanlar Kurulu kararnamesiyle atanır. 

Kurum, Genel Müdür tarafından temsil olunur. 
Yönetim Kurulu, Genel Müdürün görevinden uzaklaştırılmasını istediği takdirde, Genel Mü

dür, atanmasındaki usule uyularak görevinden uzaklaştırılır. Genel Müdür, Yönetim Kurulu
nun yazılı görüşü alındıktan sonra, millî güvenliği, kamu düzenini veya Devletin dış münasebet
lerinin sağlamlığını korumak amaciyle Bakanlar Kurulu kararnamesiyle görevinden uzaklaştın-
labilir. Bu fıkrada söz konusu işlemler aleyhine açılan iptal dâvalarında tebligat, müracaat tari-
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hinden bağlıyarak kırksekiz saat içinde yapılır; cevap ve cevaba cevap süreleri onar gündür; 
bu surelerin tamamlanmasından sonra onbeş gün içinde karar verilir. 

2. Genel Müdür Yardımcıları üçten fazla olamaz. Bunlardan birisinin yüksek elektronik 
veya elektrik mühendisi olması gerekir. 

Genel Müdür Yardımcıları, Genel Müdürün teklifi üzerine Yönetim Kurulu karariyle ata
nırlar. Görevlerinden uzaklaştırılmaları aynı usule göre olur. 

3. Genel Müdür ve Yardımcısı olabilmek için : 
a) İktisadi veya sosyal bilimler veyahut haberleşme veya radyo - televizyon tekniği veya 

programcılığı alanında yüksek öğrenim yapmış olmak; 
b) Genel Müdürlük veya Yardımcılığı göre/ini yerine getirebilecek bilgi ve tecrübeye; 
c) Memurin Kanununum 4 ncü maddesinin A. B. O. H ve V bendlerindeki niteliklere sahip 

bulunmak gerekir. 

İKİNCİ KISIM 

Yayınla ilgili hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Yayın Esasları 

Hükümet bildiri ve konuşmaları • 

MAfrDE 11. — 1. Kurum, Hükümet bildirilerini ve Hükümet adına yapılacak konuşmaları, 
sadece Hükümeti bağlamak kaydiyle yayınlamakla yükümlüdür. Ancak, bunların Hükümet bildi
risi veya konuşması olduğunu yayını sırasında açıklar. 

, Hükümet bildirilerine ait metinlerin yaslı yayüs isteği fe verilmesi ve yetkililerin imzalarını 
taşıması şarttır. 

Hükümetin ortak sorumluluğuna giren veya kendi bakanlıklarının işleriyle ilgili olan konular
da Bakanlar Kurulu üyelerinin yapacakları konuşmalara dair yayın istekleri, Başbakanın veya gö-
revUeüdii*eceği bir Bakanın imzasiyle yapılır. 

2. Hükümete dâhil olmıyan siyasi partiler, Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısın
da grup kurma hakkına sahibolmak şartiyle yukarıd&M bendde söz konusu Hükümet bildirisi ve
ya konüşmalannda, kendileriyle Hükümet veya Hükünıete dâhil siyasi partilerden birisi arasında 
tartışmalı olan bir konuda kendi görüşünün münakaşa veya tenkid edildiğini ileri sürerek bu bildiri 
veya konuşmaya cevap vermek suretiyle bu konudaki kendi görüşünü açıklamak isterse, bu istem 
Siyasi Yayınlar Hakem Kuruluna derhal havale edilir. 

İlgili siyasi partinin bu bendin 1 nci fıkrasında söz konusu isteminin, Hükümet bildirisi veya 
konuşmasının yayınlanmasından iki tam gün içinde o siyasi partinin Genel Başkanının veya ona ve
killik etmek yetkisine sahip parti merciinin imzasiyle Kurum Genel Müdürlüğüne iki örnek halin
de yapılması gereklidir. 

Siyasi Yayınlar Hakem Kurulu, bu istemi, Genel Müdürlükçe havale edilir edilmez derhal ince
lemeye başlar ve kararını en geç İM gün içinde verir. Bu karar, yaziyfle ilgili siyasi partinin Genel 
Başkanlığına derhal bildirilir. 

Siyasi Yayınlar Hakem Kurulunun bu istemi kabul etmesi takdirinde, ilgili siyasi parti adına 
yapılacak konuşmanın, Siyasi Yayınlar Hakem Kurulunun kararının kendisine bildirildiği günden 
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hinden, başlıyarak kırksekiz saat içinde yapılır; cevap ve cevaba cevap süreleri onar gündür; 
bu sürelerin tamamlanmasından sonra onbeş gün içinde karar verilir. 

2. Genel Müdür yardımcıları üçten fazla olamaz. Bunlardan birisinin yüksek elektronik veya 
elektrik mühendisi olması gerekir. 

Genel Müdür yardımcıları, Genel Müdürün teklifi üzerine Yönetim Kurulu karariyle atanırlar. 
Görevlerinden uzaklaştırılmaları aynı usule göre olur. 

3. Genel Müdür ve Yardımcısı olabilmek için: 
a) İktisadi ve sosyal bilimler veyahut haberleşme veya radyo - televizyon tekniği veya prog

ramcılığı alanında yüksek öğrenim yapmış olmak; 
b) Kurumun Genel Müdürlük veya Yardımcılığı görevini yerine getirebilecek bilgi ve tecrübe

ye ; ve 
c) Memurin Kanununun 4 ncü maddesinin A, B, C, H ve V bendlerindeki niteliklere sahip bu

lunmak gerekir. 

ÎKÎNCİ KISIM 

Yayınlarla ilgili hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Yayın Esasları 

Hükümet bildiri ve konuşmaları : f 

MADDE 11. — 1. Kurum, Hükümet bildirilerini ve Hükümet adına yapılacak konuşmaları, 
sadece Hükümeti bağlamak kaydiyle yayınlamak!?, yükümlüdür. Ancak, bunların Hükümet bildi
risi veya konuşması olduğunu yayını sırasında açıklar. 

Hükümet bildirilerine ait metinlerin yazık yayın isteği ile verilmesi ve yetkililerin imzalarını 
taşıması şarttır. 

Hükümetin ortak sorumluluğuna giren veya k >ndi bakanlıklarının işleriyle ilgili olan konular-
da Bakanlar Kurulu üyelerinin yapacakları konulmalara dair yayın istekleri, Başbakanın veya gö
revlendireceği bir Bakanın imzasiyle yapılır. 

2. Hükümete dâhil olmıyan siyasi partiler, Cumhuriyet Senatosunda veya Millet Meclisinde 
grup kurma hakkına sahibolmak şartiyfle, yukarıdaki bendde söz konusu Hükümet bildirisi ve
ya konuşmalarında, kendileriyle Hükümet veya H.lkümete dâhil siyasi partilerden birisi arasında 
tartışmalı olan bir konuda kendi görüşünün münakaşa veya tenkid edildiğini ileri sürerek bu bildiri 
veya konuşmaya cevap vermek suretiyle bu konudaki kendi görüşünü açıklamak isterse, bu istem 
Siyasi Yayınlar Hakem Kuruluna derhal havale edilir. 

İlgili siyasi partinin bu bendin 1 nci fıkrasında söz konusu isteminin, Hükümet bildirisi Vöya 
konuşmasının yayınlanmasından iki tam gün içinde o siyasi partinin Genel Başkanının veya ona ve
killik etme yetkisine sahip parti merciinin imzasiyle Kurum Genel Müdürlüğüne iki örnek halin
de yapılması gereklidir. 

Siyasi Yayınlar Hakem Kurulu, bu istemi, Genel Müdürlükçe havale edilir edilmez derhal ince
lemeye başlar ve kararını en geç ild gün içinde verir. Bu karar, yaziyle ilgili siyasi partinin Genel 
Başkanlığına derhal bildirilir. 

Siyasi Yayınlar Hakem Kurulunun bu istemi kabul etmesi takdirinde, ilgili siyasi parti adına 
yapılacak konuşmanın, Siyasi Yayınlar Hakem Kurulunun kararının kendisine bildirildiği günden 
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başlıyarak iki tam gün içinde yayınlanması gerekir. Bu konuşma sadece o siyasi partiyi bağlamak 
kaydiyle yapılır ve bu husus yayının başında Kurum tarafından belirtilir. 

Konuşmanın kimin tarafından yapılacağı ve metni, ilgili siyasi parti Genel Başkanlığınca veya 
ona vekillik etmeye yetkili parti mercii tarafından, Kurum Genel Müdürlüğüne konuşmanın yapıl
masından önce yaziyle bildirilir. 

Bu konuşma, cevap teşkil ettiği Hükümet bildirisi veya konuşmasının yayınlandığı saatte ya
pılır-ve bildiri veya konuşmanın süresini aşamaz; söz konusu konuşma, Hükümet bildirisi veya ko
nuşması hangi yayın postalarından yaymlanmışsa aynı postalardan yayınlanır. 

Siyasi Vaynılar Hakem Kurulu : 

MADDE 12. — Siyasi Yayınlar Hakem Kurulu, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler ve Hukuk 
Fakülteleri Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Kamu idaresi ve insan Hakları kürsülerinin sırayla 
en kıdemli üç öğretim üyesinden kuruludur. Bu kürsülerin diğer öğretim üyeleri, İadem sırasiyle 
yedek üyelik yaparlar. 

Kurulun asıl ve yedek üyelerinin her hangi bir siyasi partiye mensubolmaması ve üç yıl öncesine 
kadar her hangi bir siyasi parti ile üyelik ilişiğinin bulunmaması şarttır. 

En kıdemli asıl üye Kurulun Başkanıdır. 
Kurul, üye tamsayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve karar alır. 
Başkan, Kurulun zamanında toplanmasını sağlıyacak tedbirleri alır. 
Başkanın izinli veya özürlü olması halinde, bu görevi, en kıdemli asıl veya yedek üye yapar. 
Kurul, Genel Müdürün çağrısı üzerine toplanır. Genel Müdürün gerekçeli istemi veya Kurulun 

re'sen gerekli görmesi üzerine, Kurul, Genel Müdürü veya görevlendireceği bir yardımcısını, oy 
hakkı olmaksızın, toplantısına davet edebilir. 

T. B. M. Meclisi Raaii : 

MADDE 13. — Kurum, Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısı, Cumhuriyet Senatosu 
ve Millet Meclisi genel kurullarının görüşmelerini yayınlamak için, bunların toplantı günlerinde, 
uygun dinlenme saatlerinde her gün onbeş dakikadan az olmamak üzere bir yayın süresi ayırır. 

Bütçe Konuşmaları : 
MADDE 14. — Hükümet adına ve Cumhuriyet Senatosu ile Millet Meclisindeki siyasi parti 

grupları sözcüleri tarafından yasama meclisleri genel kurullarında genel bütçenin tümü üzerinde 
yapılan konuşmalar, sadece konuşmayı yapanın temsil ettiği Hükümeti veya grupu bağlamak kay
diyle, yarımşar saati geçmemek üzere Kurum tarafından yayınlanır. 

Türkiye Büyük Millel Meclisinden naklen canlı-yayın: 

MADDE 15. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısı, Cumhuriyet Senatosu ve Mil
let Meclisi Genel kurullarından naklen yapılan canlı yayınlarda Hükümet adına yapılan konuşma
lar yayınlandığı takdirde, siyasi parti grupları sözcülerinin konuşmaları da aynı şekilde yayınlanır. 
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başlıyarak iki tam gün içinde yayınlanması gerekir. Bu konuşma sadece o siyasi partiyi bağlamak 
kaydiyle yapılır ve bu husus yayının başında Kurum tarafından belirtilir. 

Konuşmanın kimin tarafından yapılacağı ve metni, ilgili siyasi parti Genel Başkanlığınca veya 
ona vekillik etmeye yetkili parti mercii tarafından, Kurum Genel Müdürlüğüne konuşmanın yapıl
masından önce yaziyle bildirilir. 

Bu konuşma, cevap teşkil ettiği Hükümet bildirisi veya konuşmasının yayınlandığı saatte ya
pılır ve bildiri veya konuşmanın süresini aşamaz; söz konusu konuşma, Hükümet bildirisi veya ko
nuşması hangi yayın postalarından yayınlanmışsa aynı postalardan^yayınlanır. 

Siyasi Yayınlar Hakem Kurulu: 

MADDE 12. — Siyasi Yayınlar Hakem Kurulu, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler ve Hukuk' 
Fakülteleri Anayasa Hukuku, îdare Hukuku, Kamu idaresi ve insan Hakları kürsülerinin en, kı
demli birer öğretim üyesinden olmak üzere 3 kişiden kurulur. Bu kürsülerin diğer öğretim üyeleri, 
kıdem sırasiyle yedek üyelik yaparlar. 

Kurulun asıl ve yedek üyelerinin her hangi bir siyasi partiye mensubolmaması ve üç yıl önoe-
sin'e kadar her hangi bir siyasi parti ile üyelik ilişiğinin bulunmaması şarttır. 

En kıdemli asıl üye Kurulun Başkanıdır. 
Kurul, üye tamsayısı ile toplanır ve salt çoğunlukla karar alır. 
Toplantıya katılmıyan asıl üyelerin yerine yedek üye çağrılır. 
Başkan, Kurulun zamanında toplanmasını sağlıyacak tedbirleri alır. 
Başkanın izinli veya özürlü olması halinde, bu görevi, en kıdemli asıl veya yedek üye yapar. 
Kurul, Genel Müdürün çağrısı üzerine toplanır. Genel Müdürün gerekçeli istemi veya Kurulun 

re'sen gerekli görmesi üzerine, Kurul, Genel Müdürü veya görevlendireceği bir yardımcısını, oy 
hakkı olmaksızın, toplantısına davet edebilir. 

T. B. M. Meclisi Saati 

MADDE 13. — Kurum, Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısı, Cumhuriyet Senatosu 
ve Millet Meclisi genel kurullarının görüşmelerini yayınlamak için, bunların toplantı günlerinde, 
uygun dinleme saatlerinde yirmi dakikadan az olmamak ve leh ve aleyhteki fikirleri ve gerek
çelerini özetlemek üzere bir yayın süresi ayırır. 

Bütçe Konuşmaları : 

MADDE 14. — Hükümet adına ve Cumhuriyet Senatosu ile Millet Meclisindeki siyasi parti 
grupları sözcüleri tarafından yasama meclisleri genel kurullarında genel bütçenin tümü üzerinde 
yapılan konuşmalar, sadece konuşmayı yapanın temsil ettiği Hükümeti veya grupu bağlamak kay
diyle, yarımşar saati geçmemek üzere Kurum tarafından yayınlanır. 

Bütçe üzerindeki kişisel konuşmalar hakkında 13 ncü madde hükmü uygulanır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinden naklen canlı yayın : 

MADDE 15. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısı, Cumhuriyet Senatosu ve 
Millet Meclisi Genel kurullarından naklen yapılan canlı yayınlarda, Hükümet adına yapılan ko
nuşmalar yayınlandığı takdirde, siyasi parti grupları sözcülerinin konuşmaları da aynı şekilde ya
yınlanır. 
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Dış politikayla ilgili yayınlar; yurt dışı yayı..lav; dıs temaslar : 
MADDE 18. — Devletin dış politikası bakımlıdan radyo ve televizyon yayınlarında ve bu ara

da, yurt dışı yayınlarda uygulanacak esaslar vo usuller, Dışişleri Bakanlığı ile Turizm ve Tanıt
ma Bakanlığınca birlikte tesbit edilir ve Genel Müdürlüğe bildirilir. 

Kurumun yabancı veya milletlerarası radyo veya televizyon idareleriyle temasları ile Türkiye 
Cumhuriyetini temsilen yabancı devletlerin yetkili mercileri ve milletlerarası teşekküllerle temas
larında uygulanacak esaslar ve usuller de, 1 nci fıkrada gösterilen şekilde tesbit edilir. 

Kurum, programlarının düzenlenmesinde 1 nci fıkrada söz konusu esaslara uymakla yükümlüdür. 
Kurum, bu maddede söz konusu yayınları ile temaslarını, 1 nci fıkrada yazılı bakanlıkların gö

zetimi altında yapar ve temaslarından bu bakanlıklara derhal bilgi verir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Yayınlar üzerindeki haklar 

Fikir haklarına benzer haklar : . 

MADDE 23. — Kurum, yayınlarının ıtslli veya telsiz olarak tekrar yayınlanmasına, ücretli 
veya ücretsiz olarak tedavüle çıkarılmak üzere bir kısmının veya bütününün tesbitine veyahut 
bunların çoğaltılmasına izin vermek veya ameliye lsri menetmek hakkına 'sahiptir. 

Girişi ücrete tabi yerlerde televizyon yayıklarının halka gösterilmesinde de, Kurum, yufcar-
daki fıkrada söz konusu haktan faydalanır. 

Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 66 ilâ 79 ncu maddeleri hükümleri, yukardaki fıkralarda 
belirtilen hallerde de uygulanır. 

D. Y. B. kredileri : 
MADDE 32. >— Kurum, y&tmmlarının fmansaaaaunda Devlet Yatırım Bankası kredilerinden 

faydalanabilir. 

Tahsilat: 
MADDE 36. — 19 Haziran 1937 tarihli ve 3222 sayılı Telsiz Kanununun 7 nci maddesinde gös

terilen alıcı telsiz tesisleri ve cihazları için verilen ruhsatnamelerin ücretleri ve cezalan, Posta - Tel
graf - Telefon Genel Müdürlüğü tarafından tahsil olunur. Bu ücret ve cezaların tahsilinde Kamu 
alacaklarının tahsili hakkındaki 21 Temmuz 1953 tarihli ve 6183 sayılı Kanun uygulanır. Ruhsat
name ücret ve cezalan tahsil 'tarihinden sonra iki ay içinde Kuruma ödenir; gecikme olursa, genel 
hükümlere göre faiz yürütülür. Bu tahsilat tearsılığHida JFossta - Telgraf - Telefon Genel Müdür
lüğüne yüzde on tahsil ücreti Kurum tarafından ödenir. 

Tenzilâtlı PTT tarifesi : 
MADDE 37. — 'Kurum, haber hizmetli niteliğindeki konuşmalar ve radyo - televizyon program

lan ile ilgili olarak Posta - 'Telgraf - 'Telefon Genel Müdürlüğünden Mraliyacağı hat ve kanallar için, 
basma uygulanan indirimli tarifeden faydalanır. 
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Dı§ politikayla ilgili yayınlar; yurt dışı yayınlar; dı§ temaslar : 

MADDE 18. — Devletin dış politikası bakımından radyo ve televizyon yayınlarında ve bu 
arada, yurt dışı yayınlarda uygulanacak esaslar ve usuller, Dışişleri Bakanlığı ile Turizm ve Ta
nıtma Bakanlığınca birlikte tesbit edilir ve Genel Müdürlüğe bildirilir. 

Kurumun yabancı veya milletlerarası radyo veya televizyon idareleriyle ve Türkiye Cumhuri
yetini temsilen yabancı devletlerin yetkili mercileri ve milletlerarası teşekküllerle temaslarında uy
gulanacak esaslar ve usuller de, 1 nci fıkrada gösterilen şekilde tesbit edilir. 

Kurum, programlarının düzenlenmesinde 1 nci fıkrada söz konusu esaslara uymakla yükümlü
dür. 

Kurum, bu maddede söz konusu yayınlarını ve temaslarını, 1 nci fıkrada yazılı bakanlıkla
rın gözetimi altında yapar ve temaslarından bu Bakanlıklara derhal bilgi verir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Yayınlar üzerindeki haklar 

Fikir haklarına henzer haklar : 

MADDE 23. — Kurumun izni alınmadan, Kurum yayınları telli veya telsiz olarak tekrar ya-
ymlanamaz, ücretli veya ücretsiz olarak tedavüle çıkarmak üzere bütünü veya bir kısmı tesbit olu
namaz, çoğaltılamaz ve televizyon yayınları girişi ücrete tabi yerlerde halka gösterilemez. 

Kurum bu hususta Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 6& ilâ 79 ncu maddelerindeki hima
yeden faydalanır. 

Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun eser sahiplerine eserleri ve sanatçılara icraları üzerinde 
sağladığı haklar saklıdır. 

D. Y. B. Kredileri : 

MADDE 32. — Kurum, yatırımlarının finansmanında Devlet yatırımlarının finansmanı ile 
ilgili banka ve teşekküllerin kredilerinden faydalanabilirler. 

Tahsilat : 

MADDE 36. — 9 Haziran 1537 tarihli ve 3222 sayılı Telsiz Kanununun 7 nci maddesinde gös
terilen alıcı telsiz tesisleri ve cihazları için verilen ruhsatnamelerin ücretleri ve cezaları, Posta - Tel
graf ve Telefon Genel Müdürlüğü tarafından tahsil olunur. Bu ücret ve cezaların tahsilinde Amme 
alacaklarının tahsil usulü hakkındaki 21 Temmuz 1953 tarihli ve 6183 sayılı Kanun uygulanır. 
Ruhsatname ücret ve cezaları tahsil tarihinden sonra iki ay içinde Kuruma ödenir; gecikme olur
sa, genel hükümlere göre faiz yürütülür. Bu tahsilat karşılığında Posta Telgraf ve Telefon Genel 
Müdürlüğüne yüzde on tahsil ücreti Kurum tarafından ödenir. 

İndirimli PTT tarifesi : 

. MADDE 37. —=- Kurum, haber hizmeti niteliğindeki konuşmalar ve radyo - televizyon program
lan ile ilgili olarak Posta Telgraf ve Telefon Genel Müdürlüğünden kiralıyacağı hat ve kanallar 
için, basına uygulanan indirimli tarifeden faydalanır. 
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İndirimld tarife : 
MADDE 38. — Kuruma indirimli tarife uygulayan Devlet, kamu tüzel kişileri ve 'kamu iktisadi 

teşebbüslerine ilân ve reklam işlerinde indirimli tarife, yönetim kurulu karariyle uygulanabilir. 

Kurumun mallan : 
MADDE 40. — Kurumun mallan ve her çeşit mevcutları, her bakımdan Devlet malı sayılır. 
Kurumun işletme, tesis ve binaların güvenliğinin korunması, (Millî Savunma ve içişleri Ba

kanlıklarının ortak sorumlulukları altındadır. 

Kamulaştırma: 

MADDE 41. — Kurumun kuracağı her türlü tesisler için gerekli taşınmaz malların kamulaştı
rılması, Devlet ihtiyaçları için yapılan kamulaştırmalarla ilgili hükümlere göre yapılır. 

Bâzı kanunlari7i uygulanması: 

MADDE 42. — Kurum ve kuracağı ortaklıklar hakkında 14 Haziran 1927 tarihli ve 1050 sayılı 
Muhasebei Umumiye Kanunu ile 2 Haziran 1934 tarihli ve 2490 sayıh Artırma, Eksiltme ve İhale 
Kanunu ve kurumun ve ortaklıklarının personeli hakkında da 30 Haziran 1939 tarihli ve 3656 sa
yılı Kanun, 3 Temmuz 1939 tarihli ve 3659 sayılı Kanun ve 28 Şubat 1959 tarihli ve 7244 sayılı 
Kanun ve bu kanunların ek ve değişiklikleri uygulanmaz. 

Personel için yasaklamalar : 

MADDE 46. — Kurumun Yönetim Kurulu üyeleri ile görevlileri, süresiz veya geçici olarak baş
ka hiçbir hizmet göremezler. 

Yönetim kurulu üyeliğine atanan veya seçilen Millî Eğitim Bakanlığı ve Turizm ve Tanıtma Ba
kanlığı memurları ile üniversite öğretim üyeleri ve Siyasi Yayınlar Hakem Kurulunda görevli üni
versite öğretim üyeleri hakkında 1 nci fıkra hükmü uygulanmaz. 

Yönetim kurulunun yukarıdaki fıkrada söz konusu ohnıyan üyeleri ile diğer görevlilerin, üniver
site ve yüksek okullarda öğretim üyeliği veya görevliliği veyahut her türlü okul ve öğretim ve eği
tim kurumlarında ve kurslarda öğretmenlik yapmalarına, yönetim kurulunca izin verilebilir. Kurum 
görevlilerinin yönetim kurulu karariyle kurumu ortaklıklarından görevlendirilmeleri de mümkün
dür. 

Kurumun yönetim kurulu üyeleri ile her çeşit görevlileri, görevlerinin yerine getirilmesi sıra
sında öğrendikleri sırlan saklamakla yükümlüdürler. 

Memurin Kanununun 9 ncu maddesi, kurumun yönetim kurulu üyeleri ile görevlileri hakkında 
da uygulanır. 
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İndirimli tarife : 

MADDE 38. — Kuruma indirimli tarife uygulayan Devlet daire ve kuruluşları kamu tüzel ki
şileri ve Kamu tktisadi Teşebbüslerine ilân ve reklâm işlerinde indirimli tarife, yönetim kurulu ka-
rariyle uygulanabilir. 

Kurumun malları: • 

MADDE 40. — Kurumun malları ve çeşitli mevcutları, Devlet malı sayılır. 
Kurumun her türlü işletme, tesis ve binalannın güvenliğinin korunması, tçişleri Bakanlığının 

sorumluluğu altındadır. 

Kamulaştırma : 

MADDE 41. — Kurumun kuracağı her türlü tesisler için gerekli taşınmaz malların kamulaştı
rılmasında, Devlet ihtiyaçları için yapılan kamulaştırmalarla ilgili hükümler uygulanır. 

Bazı kanunların uygulanması: 

MADDE 42. — Kurum ve kuracağı ortaklıklar hakkında 14 Haziran 1927 tarihli ve 1050 sa
yılı Muhasebei Umumiye Kanunu ile 2 Haziran 1934 tarihli ve 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve 
İhale Kanunu ve bu kanunların ek ve değişiklikleri uygulanamaz. 

Personel için yasaklamalar : 

MADDE 46. — Kurumun yönetim kurulu üyeleri ile her çeşit görevlileri, görevlerinin yerine 
getirilmesi sırasında öğrendikleri sırları saklamakla yükümlüdürler. 

Memurin Kanununun 9 ncu maddesi, kurumun yönetim kurulu üyeleri ile görevlileri hakkında 
da uygulanır. 

M, Meclisi ( S. Sayısı; 456e İnci ek) 
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DÖRDÜNCÜ KISIM 

Geçici hükümler 

Eski personelin müktesep haklan : 

GEÇÎCÎ MADDE 4. — Kurumun kuruluşundan önceki süre içinde radyo hizmetlerinde en az 
beş yıl başarı ile çalışarak tecrübe ve ihtisas sahibi oldukları Yönetim Kurulunca tesbit edilen
ler, Kurumdaki bir göreve atanmak için yüksek öğrenim kaydının bu kanunda veya bu kanunun 
47 nci maddesinde söz konusu yönetmeliklerde gerekli görüldüğü görevlere, bu kayıt aranmaksı
zın atanabilirler. Yüksek elektronik veya elektrik mühendisi olması gereken Genel Müdür Yar
dımcısı için bu madde hükmü uygulanmaz. 

tik Yönetim Kurulu seçimi : 

GEÇÎCl MADDE 5. — Kurumun Yönetim Korulunun kuruluşu, bu kanunim yayımı tarihinden 
başlıyarak üç ay içinde tamamlanır. Genel Müdür de, aynı süre içinde atanır, 

BEŞİNCİ KISIM 

Son hükümler 

Yönetmelikler : l 

MADDE 47. — Türkiye Radyo - Televizyon Kurumunun kuruluşu, pernonelinin kadro ve üc
retleri, görev ve yetkileri, özlük işler; danışma kurullarının kuruluş ve çalışma usulleri; Kuru
ma bağlı iş yerlerinin hangi saatlerde işletmeye açık bulunacağı ve görevlilerin çalışma saatleri; 
bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte mevcut veya sonradan yapılacak Kuruma ait personel mes
kenlerinden faydalanma hakkı ve şekilleri Yönetim Kurulunca hazırlanıp Turizm ve Tanıtma Ba
kanlığınca onaylanacak yönetmeliklerle belirtilir. 

Türkiye Radyo - Televizyon Kurumunun kıruluşu, personelinin kadro ve ücretleri, görev ve 
yetkileri ve özlük işleri ile ilgili yönetmeliğin Turizm ve Tanıtma Bakanlığınca onaylanmasın
dan önce, Maliye Bakanlığı ile Devlet Personel Dairesi Başkanlığrnın görüşü alınır. 

M. Meclisi ( S. dayısı : 45ö e 1 nei ek ) 
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DÖRDÜNCÜ KISIM 

Çeşitli hükümler 

Yönetmelikler : 

MADDE 47. — Türkiye Radyo - Televizyon Kurumunun kuruluşu, kadroları ve uzmanlık yer
leri personelinin görev ve yetkileri Yönetim Kurulu tarafından Devlet * Personel Dairesinin ve 
Maliye Bakanlığının mütalâasına uygun olarak hazırlanacak ve Turizm ve Tanıtma Bakanının 
onayı ile uygulanacak bir yönetmelikle belirtilir. 

Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu personeli Kamu İktisadi Teşebbüsleri personeline uygu
lanan hükümlere tabidir. Ancak: 

a) Kurumun devamlı kadrolarında çalışanlardan temsil veya icra sanatçıları pr,QdjUc$rJer, 
redaktörler, kameramanlar, efekt, transmisyon, anrejistreman, odio ve video operatörleri $bi ya
yın veya organizasyon işlerini yapanlara serbest piyasa rekabeti dolayısiyle hikmette kalmaları 
için verilecek tazminat miktarı, 

b) Kurumun devamlı kadroları dışında muayyen ihtisası gerektiren işlerde çalıştınlaoak yerli 
ve yabancı uzmanların ücretleri, 

c) Yayın başına Kurumun içinden ve dışından çalıştırılacak olanların ücretleri, 
ç) 7244 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin ikinci fıkrasındaki hizmetler için ihtiyaç duyulan 

1 500 ve 1 750 lira ücretli kadroları, 
Yönetim Kurulu tarafından Devlet Personel Dairesi ve Maliye Bakanlığının mütalâasına uy

gun olarak hazırlanacak ve Turizm ve Tanıtma Bakanının onayı ile yürürlüğe girecek bir yönet
melikle belli edilir. 

Bu maddenin (a) bendinin uygulanmasında 7244 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin ikinci 
bendi tatbik olunmaz. 

BEŞİNCİ KISIM 

Geçici hükümler 

Eski personelin müktesep haklan : ' . 

GEÇİCİ MADDE 4. — Kurumun kuruluşundan önceki süre içinde radyo hizmetlerinde en az 
beş yıl başarı ile çalışarak tecrübe ve ihtisas sahibi oldukları Yönetim Kurulunca tesbit edilen
ler, Kurumdaki bir göreve atanmak için yüksek öğrenim kaydının bu kanunda veya bu kanunun 
47 nci maddesinde söz konusu yönetmeliklerde gerekli görüldüğü görevlere, bu kayıt aranmaksı
zın atanabilirler. Ancak, bu hükümler Kurum Genel Müdürlüğü ve yardımcılıkları ile yüksek 

. ihtisas istiyen diğer görevlere atanacaklar hakkında uygulanamaz. 

İlk 'yönetim kurulu seçimi : 

GEÇİCİ MADDE 5. — Kurumun yönetim kurulunun kuruluşu, bu kanunun yayımı tarihinden 
bağlıyarak 3 ay içinde tamamlanır. Genel Müdür de aynı süre içinde atanır. 

4 ncü maddenin sekizinci bendine göre yapılacak ilk seçim, Turizm ve Tanıtma Bakanlığının 
bildirisi üzerine Radyo Dairesi ile sürekli olarak veya deneme mahiyetinde yayın yapan radyola-

M. Meclisi (S. Sayısı : 456e İnci ©k) 
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Yürürlüğe giriş: 

MADDE 49. — Bu kanun, yayımı tarihinden sonraki üç aylık sürenin bitimini takibeden ay 
başında yürürlüğe girer. Ancak, bu kanunun 4,5 ve 9 ncu geçici maddeleri hükümleri, bu kanu
nun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

M. Meclisi ( S. Sayısı: 456e İnci efe) 
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rın bulundukları yerlerde aynı günde ve saatte sözü geçen bendde nitelikleri belirtilen kimselerin 
toplanmaları suretiyle ve gizli oy ile yapılır. 

Seçime katılanların kendi aralarından seçecekleri üç kişilik bir kurul seçimi denetler ve sonuç
larını bir tutanakla belli ederek radyoların arasındaki en yüksek memurunun aracılığı ile Turizm 
ve Tanıtma Bakanlığına gönderir. 

Bu tutanaklar Bakanlıkça birleştirilerek seçim sonuçları tesbit edilir. En çok oy alanlar seçil
miş sayılır. İkiden fazla kişi aynı sayıda oy aldığı takdirde bunlardan nitelikleri aynı olan kimseler 
arasında ad çekilir. 

Yürürlüğe giriş :' 

MADDE 49. — Bu kanun, yayımı tarihinden sonraki üç aylık sürenin bitimini takibeden ay 
başında, 4, 5 ve 10 ncu maddeleri hükümleri de bu kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

M. Mieelteî ( S. Sayısı: 455 # 1 nei «Ik ) 
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Kanun başlığı — Kesinleşmiştir. 
Kısım ve Bölüm başlıkları.— Dördüncü ve beşinci bölümler hariç kesinleşmiştir. 

MADDE 1. — Geçici Komisyon, Cumhuriyet Senatosu metninin benimsenmesini tavsiye et
mektedir. 

MADDE 2. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 3. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 4. — Geçici Komisyon, Cumhuriyet Senatosu metninin benimsenımemesini tavsiye et
mektedir. 

MADDE 5. — Geçici Komisyon, Cumhuriyet Senatosu metninin benimsenmesini tavsiye et
mektedir.' 

MADDE 6. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 7. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 8. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 9. — Geçici Komisyon, Cumhuriyet Senatosu metninin benimsenmesini tavsiye et
mektedir. . 

MADDE 10. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 11. — Geçici Komisyon, Cumhuriyet Senatosu metninin benimsenmemesini tavsiye et
mektedir. 

MADDE 12. — Geçici Komisyon, Cumhuriyet Senatosu metninin benimsenımemesini tavsiye et
mektedir. 

MADDE 13. — Geçici Komisyon, Cumhuriyet Senatosu metninin benimsenmesini tavsiye et
mektedir. 

MADDE 14. — Geçici Komisyon, Cumhuriyet Senatosu metninin benimsenmemesini tavsiye et
mektedir. 

MADDE 15. — Geçici Komisyon, Cumhuriyet Senatosu metninin benimsenmesini tavsiye et
mektedir. 

MADDE 16. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 17. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 18. — Geçici Komisyon, Cumhuriyet Senatosu metninin benimsenmesini tavsiye et
mektedir. 

MADDE 19. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 20. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 21. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 22. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 23. — Geçici Komisyon, Ouımhuriyet Senatosu metalinin benimsenmesini (tavsiye et
mektedir. 

M. Macli'si ( S. Sayısı: 456 e 1 nwi «k) 



MADDE 24. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 25. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 26. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 07. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 28. — KesMeşmiştir. 

MADDE 29. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 30. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 31. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 32. — Geçici Komisyon, Cumhuriyet Senatosu metninin benimsenmesini tavsiye et 
mektedir. ( 

MADDE 33. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 34. — Kesinleşmiştir. 

. MADDE 35. — Kesinleşmiştir. * 
MADDE 36. — Geçici Komisyon, Cumhuriyet Senatosu metninin benimsenmesini tavsiye et

mektedir. 

MADDE 37. — Geçici Komisyon, Cumhuriyet Senatosu metninin benimsenmesini tavsiye et
mektedir. 

MADDE 38. — Geçici Komisyon, Cumhuriyet Senatosu metninin benimsenmesini tavsiye et
mektedir. 

MADDE 39. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 40. — Geçici Komisyon, Cumhuriyet Senatosu metninin benimsenmemesini tavsiye 
etmektedir. 

MADDE 41. — Geçici Komisyon, Cumhuriyet Senatosu metninin^nimaanmesiaıi (tavsiye et
mektedir. 

MADDE 42. — Geçici Komisyon, Cumhuriyet Senatosu metninin benimsenmemesini tavsiye 
etmektedir. 

.MADDE 43. — Kesinleşmiştir. 
, MADDE 44. — Kesinleşmiştir. •=<•••; 

MADDE 45. — Kesinleşmiştir. 

•a. MADDE 46. — Geçici Komisyon, Cumhuriyet Senatosu metninin benisenmemesini tavsiye 
etmektedir. 

Dördüncü kısım başlığı. Geçici Komisyon, dördüncü kısmın numarası ve ihtiva ettiği mad
deler bakımından Cumhuriyet Senatosunca yapman değişikliğin benimsenmemesini tavsiye et
mektedir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Kesinleşmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Kesinleşmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Kesinleşmiştir. 

M. Meclisi ( S. Sayısı: 455 e 1 nci ek) 
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GEÇİCİ MADDE 4. — Geçici Komisyon, Cumhuriyet Senatosu metninin benimsenmemesini 

tavsiye etmektedir. 

GEÇİCİ MADDE 5. — Geçici Komisyon, Cumhuriyet Senatosu metninin benimsenmemesini 
tavsiye etmektedir. 

GEÇİCİ MADDE 6. — Kesinleşmiştir 

GEÇİCİ MADDE 7. — Kesinleşmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 8. — Kesinleşmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 9. — Kesinleşmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 10. — Kesinleşmiştir. 

Beşinci kısım başlığı. — G-eçici Komisyon, beşinci kısmın numarası ve ihtiva ettiği maddeler 
bakımiindan Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişikliğin benimsenmemesini tavsiye etmektedir. 

MADDE 47. — Geçici Komisyon, Cumhuriyet Senatosu metninin benimsenmemesini tavsiye 
etmektedir. 

MADDE 48.' — Kesinleşmiştir. 

MADDE 49. — Geçici Komisyon, Cumhuriyet Senatosu mentinin benimsenmemesini tavsiye 
etmektedir. < 

MADDE 50. — Kesinleşmiştir. 

> iT> • î * "*—-
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Dönem : 1 
Toplantı : 2 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

Danıştay kanunu tasarısı ile İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
3546 sayılı Danıştay Kanununun Anayasaya aykırı hükümlerinin 
kaldırılmasına dair kanun teklifi ve Geçici Komisyon raporu 

(1 /474, 2 /440) 

Danıştay kanunu tasarısı (1/474) 
T. G. 

Başbakanlık 
Kanunlar ve Kararlar 12 . 6 . 1963 

Tetkik Dairesi 
Sayı : 71 - 2019/2078 

MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 10 . 6 . 1963 tarihinde kararlaştı
rılan «Danıştay kanunu tasarısı» ve gerekçesi, ekleriyle birlikte ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
İsmet înÖnü 
(Başbakan 

-G E R ıB K Ç E 

Türkiye • Cumhuriyeti Anayasası, Danıştaya yüksek mahkemeler arasında yer vermiş bulun
maktadır. 

Anayasanın 140 nci maddesinin ikinci fıkrasında Danıştayın görevleri 'gösterilmiş ve son 
fıkrasında da, Danıştay hakkında yapılması emredilen kanunla hangi konuların düzenleneceği 
açıklanmıştır. 

ikinci fıkra hükmüne göre Danıştayın esas görevleri 1924 Anayasasında olduğu gibi, kazai, 
idari olmak üzere iki kısma ayrılmıştır. 

ıSon fıkrada yazılı kanunlardan, Danıştay mensuplarının hakları ve ödevleri, aylık ve öde
nekleri, meslekte (ilerlemeleri, haklarında disiplin koğuşturması yapılması ve disiplin cezası uy
gulanması hususları hakkında, 1924 Anayasasında bir işaret bulunmadığından yürürlükte bulu
nan Danıştay Kanununda bunlara dair hükümler yoktur. 'Bu hususların yeni kanunda, Anaya
sa hükmü dle yer almıası gerekmektedir. Aynı fıkra, bu kanunların, mahkemelerin bağımsızlığı 
ve hâkimlik teminatı esaslarına göre düzenlenmesi direktifini de vermektedir. 

Danıştay kanun tasarısı, Anayasanın yukarda belirtilen hükümlerine uyularak hazırlanmış
tır. 

Malûm olduğu üzere, Danıştay ilk defa «Şûrayı Devlet» adı altında 1868 yılında kurulmuş, 
1876 Kanunu Esasisinde devamı teyit olunmuştur. Cumhuriyet, devrinde, Teşkilâtı Esasiye Ka
nunu ile bir Anayasa organı haline getirilmiş olup 23 'Kasım 1341 tarihinde kabul olunan 669 
sayılı Kanun, Danıştayın ilk teşkilât kanunudur. Bu kanun, 1859 sayılı Kanunla değişiklik gör
müştür. Bugünkü kuruluş 3446 sayılı ve bunu değiştiren 4904 ve 7354 sayılı kanunlara dayan
maktadır. Bunlardan 7354 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (F) fıkrası, 14 . 7 . 1960 tarihli ve 
20 sayılı Kanunla; 3546 saplı Kanunun 3 ve 10 ncu maddeleri de 20 . 9 . 1960 tarih ve 84 
sayılı Kanunla değiştirilmiş ve yine 84 «ayılı Kanunla bir geçici madde eklenmiştir, 

369 
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Bu surette Türkiye 'de yüz yıla yakın bir mazisi olan Danıştayın, zaman zaman, adı, teşkilâ

tı ve görevleri değişikliğe uğramıştır. Cumhuriyet devrinde .bilhassa 3546 sayılı Kanunun ka
bul edildiği 21 . 12 . 1938 tarihinden itibaren, teşkilât ve görevleri itibariyle, Danıştayın istik
rarlı bir organ haline geldiği söylenebilir. Yeni Anayasa, Danıştayın görevlerinde bir değişiklik 
yapmadığı gibi bugünkü kuruluş esaslarında da bir değişikliği tazammuıı etmemektedir. Anaya
sa bir yenilik olmak üzere, idari mahkemelerin kurulması imkânlarını açık bırakmıştır ki, bu 
da ayrı bir kanun konusu teşkil eder. 

İdari (mahkemelerin kurulması yeni tahsisatı gerektirmekte idari yargı alanında yetişmiş ele
manların tem inine bağlı bulunmakta ve ayrıca b u mahkemelerin görev ve yetkilerinin . tesbiti ve 
işleyişlerinin düzenlenmesi için bâzı incelemelerin yapılmasını ve ibu meyanda, ilçe ve il idare 
kurulları ve vergi itiraz ve temyiz komisyonları gibi idari uyuşmazlıkları çözümleyen, fakat 
tanı mânası ile bir idari mahkeme niteliğini taşıınıyan kurulların durumlarının da göz önünde 
tutulmasını icabettirmektedir. Bu sebeplerle idari mahkemeler kanun tasarısının hazırlanması 
uzunca bir zaman alacaktır. Halbuki, Danıştay Kanununun Anayasanın geçici 7 nci maddesi 
gereğince en geç iki yıl içinde çıkarılması lâzımgeldiği gibi, yine Anayasanın, kanunla düzen
lenmesini emrettiği konulara da yer verilmek suretiyle Danıştay kanun tasarısının bir an önce 
hazırlanması ve bu yüksek mahkemenin daha düzenli ve verimli bir şekilde çalışabilmesinin sağ
lanması zaruri olduğu düşünüldüğünden, idari mahkemeler kanun tasarısının hazırlanmasını 
beklemeye lüzum görülmemiştir. 

Esasen iki tasarının hükümleri arasında bir tedahül bahis konusu değildir. Bununla beraber, 
sunulan tasarıda, kurulacak idari mahkemeler de göz önünde tutulmuştur. 

Tasarı, bölümler halinde düzenlenmiş olup on bölüme ayrılmış bulunmakta ve bir de (son 
hükümler) başlığını taşıyan hükümleri ihtiva eylemektedir. 

Bölümlerde, sırası ile : Kuruluş Danıştay meslek mensupları ile idare memurlarının nitelik
leri, seçilmeleri ve atanmaları, karar organlarının kuruluşu, Danıştayın ve organlarının görevleri, 
yargılama usulleri, Danıştay mensuplarının ödevleri, hakları ve meslekte ilerlemeleri, disiplin 
kovuşturması, cezai kovuşturma, görevin sona ermesi, çeşitli hükümler; konuları düzenlenmiştir. 

Gerekçe de bölümler sırasına göre kaleme alınmıştır. Her bölümün' gerekçesinde yalnız, esas
lara taallûk eden veya izahında fayda mülâhaza edilen maddeler üzerinde durulmuş ve ica-
bettikçe, yürürlükteki kanun hükümleri ile mukayeseler yapılmıştır. 

BÜtÎNCÎ BÖLÜM . 

1 nci ve 2 nci maddeler — Tasarının 1 nci maddesi ile Anayasaya göre tarifi yapılan Danış
tay'ın yürürlükte bulunan kanununun 1 nci maddesinde, Başbakanlığa bağlı olduğu yazılıdır. 
Anayasanın 132 nci maddesinin kena,r başlığı ve metni, mahkemelerin ve görevlerinde hakimlerin 
bağımsızlığını ifade etmektedir. Danıştay da bütün olarak bir Yüksek Mahkeme olduğuna göre 
bağımsız olması zarurî görülmüş ve tasarının 2nci maddesinde bu esas belirtilmekle beraber, büt
çe ve Hükümetle ilgili işle finin Başbakanlık aracılığı ile yürütüleceğine dair maddeye ıbir fıkra 
eklenmiştir. 

3 ncü madde — Anayasanın 140 nci maddesinin son fıkrasında Danıştay mensuplarından bah
sedilmekte ise de bunların kimler olduğu açıklanmamıştır. Aynı fıkrada yazılı hususların kapsa
mını tâyin bakımından, Danıştay mensuplarının tesbit edilmesi lüzumlu görülmüştür. Bu fıkra
da, yapılacak kanunda mahkemelerin bağımsızlığı ve hakimlik . teminatı esaslarının gözönünde 
tutulması direktifi verilmiştir. Başkanlar ile üyeler ve Başkanunsözcüsü yüksek hakim durumun
da bulunduklarına göre, 'bunların, Danıştay mensupları içinde mütalâa edilmeleri gerektiğinde 
şüphe edilemez. Yine Anayasanın 137 nci maddesinde kanun sözcülerinin özlük işlerinde ve gö
revlerini yapmalarında kanuna, teminat sağlayıcı hükümler konulması 'emredilmiştir. Bu hüküm 
karşısında, kanunsözcülerinin de Danıştay mensubu sayılmaları icabedeceği aşikârdır. Yukarıda 
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sayılanlar dışında Danıştayda yardımcılar sınıfı vardır. Bunlar da çalışmalar ile adalet 'hizmeti
nin yürütül meşine yardıım etmektedirler. Bu itibarla., başyardımcı ve yardımcılarım da, Danıştay 
mensupları içine 'alınmaları ve kanuna, bunlar hakkmda da teminat sağlayıcı hükümler konul
ması, Anayasanın 140 ueı maddesinin maksadına ve hizmetin icaplarına uygun olacağı kanısma 
varılmış ve tasarının Danıştay meslek mensupları matlabmı taşıyan 3 ncü maddesi bu sebeple 
düzenlenmiştir. . 

Danıştayda görevli diğer memurların Danıştay meslek mensupları arasında yer almalarına 
mahal ve imkân görülmemiştir. 'Bu memurların nitelikleri, aıtıaiMtıaları, baikları ve ödevleri., memur
lar hakkındaki hükümlere tâbi olacak (madde J8 ve 13), görevleri, • Danıştay Tüzüğünde göste
rilecektir. (Madde: 112) 

5 nei madde — Tasarımlı 5 nci maddesinde, Danıştayııı 'karar organları toplu bir halde sayıl
mış Ve bunların kuruluşları 19 - 28 nci maddelerde, görevleri ise 29 - 61 nci maddelerde belirtilmiş
tir. Bu organlardan yüksek disiplin kurulu yeni ihdas edilmiş olup başkanlar ve üyeler hakkın
da disiplin kovuşturması yapılması ve disiplin cezası verilmesi işlerini görecektir. Diğer Danıştay 
mensupları hakkında bu işler Yönetim ve Disiplin Kurulu tarafından yüratüleeektir. Bu kuru
lun kumlusuna, bir başyardımcı ile bu d'erecede bir kanunsözcüsü ilâve etmek suretiyle, bugün
kü kuraluş kısnnien değiştirilmiştir. 

İKİNCİ BÖLÜM 

8 nci madde — Danıştay başkan ve üyelerinin nitelikle rinde, yürürlükteki hükümlere nazaran 
bâzı değişiklikler yapılmıştır. Bu cümleden olarak 40 yaş kaydı kaldırılmış, bunun yerine, yük
sek tahsillerini bitirdikten sonra en az onbeş yıl Devlet memuriyetinde başarı ile çalışmış ve. dar 
düncü derecedeki kadroda bu derece m&aşı kazanılmış hak olarak almış olmaları aranmıştır. Da
nıştay, idare ile feriler 'arasındaki münasebetlere ilişkin işlere bakmakta olduğuna göre, başkan
lıklara ve üyeliklere seçilecek olanların, uzun zaman Devlet memuru olarak çalışmak suretiyle 
tecrübe görmüş ve idarî icapları kavramış kimselerden olmaları lüzumu kendiliğinden anlaşılır. 
Yüksek tahsilden sonra en az onbeş yıl Devlet memuriyetinde bulunmak, gerekli tecrübeyi ik-
tisabetmek için kâfi görülmüştür. 8 nci maddede yazılı valilik görevi eylemdi valiliğe hasredilmiş 
ve Askerî Yargıtay Başkanlığı veya üyeliği ile Başsavcılık ve .belirli branşlarda profesörlük de 
kabul edilmiştir. Vergiler Temyiz Komisyonu Başkanı ile daire başkanlı klanında ve üyeliklerinde. 
bulunanların vergi işlerindeki ihtisasları dolayısiyle Danıştayda kendilerinden faydalanılacağı dü
şünülmüş ve 8 nci maddede bu görevler de gösterilmiştir. Öte yandan Anayasanın 140 nci mad
desinde, Başfeamıusözcüsü, başkan ve. üyeler meyanmda yer aldığından ibıı göreve seçilecek olan
lar için, aynı maddede yazılı nitelikler aranmış, ancak kendisi idarî dâvalarda Jıukükî bakımdan 
düşünce bildireceği cihetle tahsilini, 14 ncü maddede .sayılan fakülte veya yüksek okullardan bi
rinde yapmış olması icabettiği maddenin son fıkrasında açıklanmıştır. 

10 ve 11 nci maddeler — Anayasanın 140 nci maddesi gereğince, başkan ve üyolerle Baş-
kaııunsözcüşünün sevimlerinde, Bakanlar kurulu ilo Danıştay G-enel Kurulunca ayrı ayn boş yer 
sayısı kadar aday gösterilmesi lâzımdır. Tasarının 10 uncu maddesinde, aday seçimi için G-enel Ku
rula bir aday listesi verilmesi usulü kabul edilmiştir. Bu liste, Genel Kurulca seçilecek bir ko
misyon tarafından hazırlanacak, seçimden en az bir hafta önce kurul üyelerine tevzi edilecek ve, 
bunda ilgililerin kısa hal tercümeleri de gösterilecektir. Bu suretle üyeler, oy verecekleri kimsele
rin niteliklerini öğrenmek ve icabında araştırmak imkânını bulacaklardır. Genel Kurulda serbest
çe teklifte bulunmak usulü tercih edilmemiştir. Zira bu takdirde, liste usulünün aksine olarak. 
üyelerin, aday gösterilenlerin nitelikleri bakımından bir inceleme yapmaları kabil . olmıyacağı ve 
adaylık için çok kimseler teklif edilebileceğinden oylamanın güçleşeceği düşünülmüştür. 11 nci 
madde oylamanın usulünü göstermektedir. 

13 ncü madde — Danıştayın verimli bir şekilde çalışabilmesi için kadrolarının uzun bir süre 
boş kalmamasını sağlamak üzere, Anayasada gösterilen organlar tarafından yapılacak işlerin be-
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lirli bir süre içinde ncticelcndirilmesi lüzumlu görüldüğünden, madde bu maksatla " sevk edilmiş-
tir. 

14 ncü madde — Yürürlükte bulunan Danıştay Kanununda, kânunsözçillerinin nitelikleri, 
yardımcıların niteliklerine atıf yapılmak suretiyle gösterilmiş iken bu defa aynı maddede birleşti
rilmiştir. Keza kanuna göre yardımcıların Hukuk ve Ekonomi Fakültelerini veya Siyasal Bilgi
ler Okulunu yahut bunlara denk yabancı memleket fakülte ve yüksek okullarını bitirmiş olmala
rı şartı meyanma; bilhassa vergi uyuşmazlıklarına ilişkin dâvalarda, hem kuvvetli bir hukuk 
formasyonu olan, hem de iktisadi ve malî konularda ve hesap işlerinde bilgi sahibi bulunan kanun-
sözcüsü ve yardımcılara da ihtiyaç bulunduğu, Ekonomi Fakültesini, iktisadi ve Ticari İlimler 
Akademisini bitirmiş olanların bu ihtiyaca cevap verecek durumda oldukları göz önünde tutularak 
bu müesseselerde yüksek tahsil görmüş olanların da kanunsözcüsü ve yardımcılığa alınmaları esa
sı kabul edilmiştir. 

16 ncı madde — Danıştay, Anayasa gereğince, bağımsız bir yüksek mahkeme haline geldiğin
den, kanunsözcüleri ile yardımcıların atanmalarının ve yükselmelerinin Yönetim ve Disiplin Kuru
lunun sççimi veya teklifi üzerine (Madde 01) Birinci Başkan tarafından yapılması uygun görül
müş; ayrıca idari bir kabiliyeti gösterilmesini gerektiren başyardımcılık görevine atanacaklarda 
aranacak nitelikler de bu maddede belirtilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

19 ncu madde — Danıştayda halen, dört idari daire ve beş dâva dairesi vardır. 4904 sayılı 
Kanunla, 1946 yılında dâva dairelerinin sayısı ikiden üçe çıkarılmıştır, iş hacmi ise, 1954 ten 
itibaren mütemadiyen artmış ve bu yıla kadar ortalama oniki bin cviarmda dâva açılmış iken bu 
miktar, 1955 yılında onyedi bine, sonraki yıllarda yirmi bine yükselmiş ve 1960 yılında otuzbir bi
ni aşmıştır. Bu arada çalışmaya da hız verilmiş ve 1955 yılma kadar gelen dâva nisbetinde iş çı
karılmış ise de bu yıldan sonra birikme başlamış ve 1951 yılında devir dokuz bin iken 1960 yılı so
nunda kırkdört bini, 1961 yılı sonunda kırkdokuz bini ve 1962 yılında ellibir bini geçmiştir. Bu 
artış karşısında ancak 1959 yılında yürürlüğe giren 7354 sayılı Kanunla yeniden iki dâva dairesi 
ve bir idrai daire ihdas edilmiştir. Yeni daireler 1960 yılında faaliyete geçebilmiştir. Bu tedbir 
faydalı olmuş ve 1958 yılma kadar yılda onbin ile önüç bin civarında dâva intaç edilmekte iken 
bu miktar 1960 yılında yirmi dört bini, 1961 yılında otuzbir bini ve 1962 yılında da otuziki bini 
tecavüz etmiştir. Buna rağmen, vaktinde tedbir alınmaması yüzünden hâsıl olan birikme yenile
memiş ve ayrı bir tedbir olarak, 7354 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak, İkinci Daireden 
gayrı idari dairelere de dâvalara bakmak görevi verilmiştir. Aynı organın idari ve kazai ayrı iki 
görev yapması doj>ru olmadığı gibi idari daierlerin asli işlerinden artan zamanları mahdut oldu
ğundan dâva işlerine yardımları da yetersizdir. Bu sebeple tasarıda idari dairelere yargı yetkisi 
vermek usulü terk edilmiştir. Tasarı hazırlanırken, birikmiş olan işlerin süratle tasfiyesi imkânla
rı ve bundan sonra gelecek işlerin muhtemel artışı üzerinde durulmuştur. Yüksek Hâkimler Ku
rulu Kanunu, Danıştaya yeni görev vermiş ve 64 ncü maddesinde bölümlerden ve Genel Kuruldan 
verilen kesin kararlar aleyhine Danıştaya başvurma yetkisi saklı tutulmuştur. Bütün hâkimleri 
ilgilendiren bu kararlara karşı açılacak dâva adedini tahmin etmek kabil olmamakla beraber bun
ların oldukça yüksek bir yekûna varacağı muhakkaktır. 

Anayasa Mahkemesince, yürürlükteki kanunlardan bâzılarının iptal edilmekte bulunması sonu^ 
cu olarak birçok idari dâvaların açılmakta olduğunu ve açılabileceğini ve çıkarılacak kanunların 
yeni uyuşmazlıklara yol açabileceğini de hesaba katmak lâzımdır. Takdir buyurulacağı üzere, 
işlerin ilerdeki seyrini kati olarak kestirmek mümkün değil ise de, iş hacminin bugünküne na
zaran hayli artacağı tahmin olunabilir. Birikmiş işlerin tasfiyesi ve bundan sonra birikmeyo 
meydan verilmemesi endişesi karşısında, dâva daireleri sayısının bugün için sekize 'çıkarılması 
zaruri görülmüştür. Halen sayısı dört olan idari dairelerin daha kesif bir 'çalışma yapmaları 
suretiyle üçe indirileibileceği sonucuna varılmısttır. Bu suretle idari dairelerden birisinin dâva 
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dairesi haline getirilmesi ve böylece yeniden üç dâva dairesi ıkurulması teklif olunmuştur. 

Bu tedbirle birlikte çalışmalara da (hız verilince gecikmenin, önlenebileceği umulmaktadır. 
ilerde alt derece idari mahkemeler, 'kurulduğu takdirde işlerin normal hale getirilmesi imkân
ları da artacaktır. 

19 ncu maddede daireler buna göre tesbit edilmiştir. 
Halen bütün dairelerin' tebliğ işleri, bir başyardımcının başkanlığı altında (bulunan tetkik 

ve tebliğ heyeti tarafından yürütülmektedir. Bu usul 7354 sayılı Kanunla ihdas edilmiştir. Bu
güne kadar olan takibattan, tebliğ işlerinin aksadığı anlaşıldığından bu işlerin daireler tara
fından. yapılması daha doğru olacağı düşünülmüş ve bu maksatla her dairede, bir başkâtibin 
yönetimi altında bir ıkalem bulunması 19 ncu maddede derpiş olunmuştur. 

20 nci madde — Üyelerin dairelere ayrılması ve dairelerde vukubulacak noksanlıkların diğer 
dairelerden tamamlanması işleminin, bir kurul tarafından kullanılması daha uygun görüldü
ğünden, bu yetki birine; başkandan alınarak başkanlar kuruluna 'bırakılmış; dâva dairelerine 
ayrılacak üyelerde aranılacak tahsil branşlarına da, 14 ncü maddede izah olunan gerekçeye müs
teniden İktisat Fakültesi ve iktisadi ve Ticari ilimler akademileri ilâve olunmuştur. Ayrıca bu 
fakülte ve yüksek okullar ımezunlarından olmıyan üyelerin, dâva dairelerinde ve dâva daireleri 
genel kurulunda görevlendirilmeleri mümkün olmadığından ve idari daireler sayısı da üçe indi
rildiğinden, başkan ve üyelikler için yapılacak seçimlerde bu durumun gözönünde tutulması za
ruri görülmüş ve bu maksatla maddeye son fıkra konulmuştur. 

23 ncü madde — Tasarıda dâva dairelerinin sayısı sekize çıkarıldığından bu dairelerin baş
kan ve üyelerinin sayısı en az kırk kişiye baliğ olma'ktadır. Dâva daireleri genel kurulunun 
toplanması, Ibütün başkan ve 'üyelerin katılması'şıartına taibi tutulduğu takdirde, tatbikatta güç-
lüikl'er baş 'gösterecektir. Bu itibarla ayrı bir toplanma yeter sayısı tesbiti zaruri 'görülmüştür. 
Ancak bu ihalde de, kurula iştirak edecek olanlar Iher Ittoplanıtıda değişebilirler. Bu durumun 
ise, ıkurulda istikrar sağlanamamasına ve doılayısiyle içtihatlarda sık sık aykırılıklar 'hâsıl 'ol
masına sebebolacağı şüplhıesizdir. Tatbikatta bu maJhzurla karşılaşılmıştır. Buna karşı îbir ted
bir olmak üzere '23 ncü maddeye Ikurulun, inıkân nlsbetinde salbit Ibir 'hale getirilmesini temin 
edecek hükümler konmuştur. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

®0 ncu madde — Yürürlükteki Danıştay Kanununda, idari işlemlerin iptali sebepleri, yetki, 
şekil, 'esas ve. maksat cilhetlerinie munlhasırdır. Tasarıdaı Ibu sebepler derpiş edilmiştir. Ancak 
bu sebepler, idari kazanın tam foir (kontrol yapmasına yeitmemektedir. İdari işlemlerin Ibir. se
bebe dayanması 'idare hukuikunun icaplarından dır. Bu se'bep, işlemin yapıldığı sırada mevcud-
o'lan, objektif vakıalardır 'ki idareyi, işlemi tesis etmeye isevlk etmiştir. Sebebin, kabule şayan 
olması için, evvelâ gerçeğe uyması ve sonra da işlemin (tesisini, Ikanunun maksadına »göre, haildi 
gösterecek nitelikte olması lâzımdır. İdari yargı hâkimi bu .'bakımdan da işlemi 'kontrol ede
bilmelidir. Aksi ta'kdirde kontrol, Ibütün 'kapsamı ile yapılmış sayılamaz, idari işlemde sebep 
gösterilmesini Ikanun emretmese bile, hâkimin 'kontrolünü yapaıb'ilmıesi için, idare, 'hâkimin tale
bi üzerine, dayanmış 'olduğu sebepleri bildirmekle mükellef 'olmalıdır. /Sebep unsuru, Ibunu »ağlı-
yacaktır. Maksat unsuru, idari işlemin (bir huıkulk kaidesine uygunluğunu objeiktif ölaralk Iktanlt-
Hol ediimesiıni değil, sadece sübjektif 'bir inceleme yapılmasını, yani idarenin ıgayeş'in'ih, kanun 
vazıı tarafından 'gözetilen ıgayeye uyup uymadığını kontrol etmeyi istihdaf eder. Bu itibarla se
bep unsuru, maksat unsurundan farklıdır. Mevzuatımızda kazai kontrol alanında ıbu bakumdan 
mevcudıolan iboşluk, yürür'lükte 'olan Danıştay Kanununda iptal selbepleri arasında gösterilen 
(•esas) unsurunun, (sebep) ve (fconu) olarak iki lıususu ilhtiva eylediği 'gerekçesiyle ve içtihat 
yoliyle doldurulmaya 'çalışılmaktadır. Malûm olduğu üzere, iptal sebeplerinden olan ^kfonu); 
idarece ittihaz edilen ıkararıın 'konusu ile kanunun tâyin ettiği 'konunun ayniyet göstermemesi 
hâlini ifade eder. Bir 'kararın konusu, (hukuki tasarrufun, diğer Ibir ifade ile icrai Ikararm bir 
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tınsuru, y*xA o tasarrufun (husule getireceği netieedir. Bu netice yami kararın konusu, kanu
nun ıgfasterdiğ'L konuya uyigun olmadığı takdirde 'bir iptal sebelbi teşkil etmektedir. (Bu itibarla 
tasannın '30 ııcu maddesi, esas unsuru yerine sefoep ve konu unsurları saralıatla konulmak su
retiyle, düzenlenmiştir, 

Anayasada idarenin eylem ve işlemlerinden bahsedilmektedir. (ıMadde d!4) Tasarının ibirçok 
maddjellerinde, 'bunlar meyanında, İdari uyuş<mazlılkiları ve dâvaları tarif eden 80. ncu maddesinde 
bu 'tabirler yer almıştır. îşlem re 'eylem kelimelerinin mânası ve kapsamı Danııştay yargı «organ
larının içtihatları ile 'belirecektir. Burnunla fberaiber, tasarı 'gerekçelerinin !bu ikramda ışık tuta
bilecekleri aşikârdır. tşlem tabirinin, idare una kam lan «tarafımdan ıgerek tüzük, yönetmelik 
gibi »oıbjeiktif tanzimi tasarrufları ve «gerelk bunların ve kanunların uygulanması zımnında, ka
rar, ımuamede ve (başka adlar altımda, idari «maksatla teslis olunan her çeşit Ihukufci tasarrufları; 
idaçj. eylem talbirinin ise, yine idarenin tamamen maddî «olan fiil ve hareketlerini ifade ettiği dü
şünülmüş ve tasarının çeşitli maddelerinde 'bu anlamda «kuıllanılmıştır. Anayasanın 114 ncü 
ımadıdesîne ilişkin igerefcçesinden de işlem tabirimin, yukarda 'belirtilen mânada 'alındığı anlaşıl-
majktadır. 

Yürürlükteki Danıştay Kanununda, idari 'dâvalar, tamı. yangı d'âvaları, iptal .dâvaları, idari 
mukavelelerden çıkan ihtilâflar ve idari yangı mereileri arasındaki «görev ve yetki Uıyuşımazlık-
lan ottmalk üzere dört kısma ayrılmıştır. 'Hallbulki adalet maihlkemeılerinde 'bakılmakta olan Hır 
dâvada idari bir işlemin mânası veya şü'mulüuün tâyini (hususları ihtilâf- Ikon usu loklbilir. 

Bıı uyuşmazlık (hakkında karar vermeye idari yangı ıgörevl'i olduğundan unalhkemo ilk önce 
tarafların idari yargıda 'bu kısım uyuşmazlıkları !ha!llettirmeler!ine karar verebilir. '30 ncu mad
dede, ibıı eeşit uyuşmazlıklar da derpiş edilmiş •'bulunmaktadır. 

81 nci madde — Anayasanın 140 ncı mvaddosi. Danıştayı, «kanunların 'başka idari yargı «mer
cilerine «bırakmadığı konularda ilk derece ve genel olarak üst derece idare mailıkemes'i» «olarak. 
tavsif etmiş ve bu itibarla alt derece İdare mahkemelerinin kurulmasını deıpiiş etmiş (bulunması
na ve kurulacak idare mahkemelerinden verilecek kararlar da Danıştayda 'temyiz yoliyle ince
leneceğine, İhalen yarigı 'görevli yaptığı kalbul e lman idare kurulları Temyiz ve îtiraız komisyon
ları gibi diğer mercilerin Anayasanın 140, 114 ve 7 nci maddelerine göre bağımsız birer yargı mercii 
veya idare mahkemesi haline ıgetirilmeleri zaruri bulunmasına binaen, ileride 'buna göre teşekkül 
edecek organların şimdiden tadadı şekilde sayılmasına mahal ve imkân görülmediğinden, bunların bü
tününü kapsayacak şekilde bir tarif ile temyiz davalarının tesbiti uygun görülmüştür. 

32 -. 42 nei maddeler - $2 - 42 nci maddelerde 4,5,6,7,8,9,10,11 nci dava dairelerinin görevleri be
lirtilmiştir. 42 nci madde ile, dava dairelerindeki işlerde birbirlerine nazaran nisbetsizlik görüldüğü 
takdirde belirli konulara ilişkin olmak kaydı ile, bu işlerden bir kısmının diğer dâva dairelerine veril
mesi yetkisi, Başkanlar Kurulu kararma bırakılmış ve keyfiyet göreve taallûk etmesi nakımından ilgi
lilerin daha önce bu durumdan bilgi edinmelerini sağlamak amacı ile son fıkra ilâve olunmuştur. 

43 ncü madde - Yürürlükteki kanunda, Dâva Daireleri Genel Kurulunum görevleri 5 bent halin
de sayılmış iken tasarının 43 noü maddesinde, bugörevîer 10 (bent halinde 'gösterilmiştir. 

Bu maddenin A bendi tüzüklerin iptali için açılacak davalara aittir. Filhakika, 1924 Anayasası
nın 152 nci maddesinde tüzüklerin kanunlara aykırılığı ileri sürüldükte bunun ' çözüm, yerinin 
Türkiye (Büyük Millet Meclisi olduğu 'hükmü mevcut idi. Bu hüküm karşısında tüzüklerin kanu
na aykırılığı iddiasiyle Danıştay'da idari dâva. açılması mümkün değildi. Yeni Anayasa da bu yolda 
bir 'hüküm "bulunmadığından 'bundan 'böyle tüzüklerin iptali hakkında da dava açılabilecektir. Bu 
itibarla mezkûr bentte (bu davalara, Dava Daireleri 'Genel Kurulunda bakılacağı tasrih edil
miştir. 

Maddenin C beninde; Anayasa gereğince çıkarılanı Yüksek Hakimler Kurulu Kanununun 64 
ncü maddesi, bölümlerden ve Genel Kuraldan verilen kesin karalar aleyhine (Danıştaya (başvurma 
yetkisini saklı tutmuş olduğundan Yüksek Hakimler Kurulu Genel Kurulundan verilen kararlar 
aleyhine açılacak davalara Dava Daireleri Genel K u r u t a c a »bakılacağı belirtilmiştir. Yüksek lîa-
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kimler Kurulunun bölümlerinden verilen kararlara karşı açılacak davalar ise, Danıştay sekizinci 
Dairesince çözümlenecektir. (Madde 37) 

Maddenin G bendi; Danıştay dava daireleri veya idarî yargı mercileri arasında çıkan görev ve 
yetki anlaşmazlıklarının çözümü hususunda yürürlükteki Danıştay Kanununda bir hüküm bulunma
dığı için ıbu 'boşluğu doldurmak ve ileride idare maihkemelerinin teşekkül edeceği de göz önünde 
tutulmak suretiyle, tasarıya ilâve olunmuştur. 

Maddenin diğer «bentleri; Anayasanın hükümleri dâhilinde hazırlanan Ira tasarı ile Danıştay'da 
kurulan yeni 'organların görevlerinden doğacak bir kısum işlerin Dâva Daireleri Genel Kurulun
da ığörülmesini veya yürürlükte ibulunan Danıştay Kanununda mevcut boşlukların doldurulmasını 
istihdaf etmektedir. 

(Bundan başka yürürlükteki kanunda Genel kurulun .görevleri ımeyanında bulunan yönetmelik
ler hakkındaki iptal dâvaları, Genel Kurulun görevleri arasından çıkarılmıştır. Bu suretle, eğer 
yönetmelik (Bakanlar Kurulu kararma iktiran etmiş ise maddenin (A) bendi gereğince bu husus
ta açılacak dâvalar Dâva Daireleri Genel Kurulunda, bir hakanlık veya kamu idaresi veya bir
kaç (bakanlık veya kamu idaresi tarafından müştereken çıkarılmış ise 'bu hususta açılacak dâva
lar, yönetmeliğin düzenlendiği konuların mahiyetine göre ilgili dâva dairelerinde çözümlene
cektir. ~~ . 

44 - 45 nci maddeler — İçtihatları Birleştirme Kuruluna ilişkin hükümler yürürlükteki kanuna 
nazaran, bâzı özellikler taşımaktadır. Bu cümleden olmak üzere içtihatların 'birleştirilmesi veya 
değiştirilmesi gerekli görüldüğü takdirde Başkanunsözcüsünün de mütalâası alınarak işin ince
lenmesi ve Ibu hususttaki kararların ıbelirli ıbir süre içinde Resmî gazetede yayınlanması hakkında 
hüküm sevk edilmiş ve ayrıca ibu kararalra idari yargı mercileriyle 'birlikte idarenin de uymaya 
mecbur olduğu tasrih edilmiştir. 

46 - 51 nci maddeler — Yukarda açıklandığı üzere 4 idari daireden birisinin (Dokuzuncu Dai
renin) dâva dairesi haline getirilmesi uğun görüLnekle, idari dairelerin görevleri, işlerin hacım ve 
mahiyetine ıgöre yeniden düzenlenmiş ve taallûk ettiği (maddelerde 'gösterilmiştir. Dânıştayı ilgi
lendiren işlerde de Danıştay Başkanlığınca mütalâa istenmesi lüzumu hâsıl olmaktadır. Bu halde, 
işin Başbakanlık kanalı ile Danıştaya intikal ettirilmesinin fuzuli bir işlem .olacağı mülâhaza edi
lerek Danıştay Başkanlığınca doğrudan doğruya mütalâa istenebileceği 49 ncu maddenin son fık
rasında belirtilmiştir. Bu kabîl isteklerin incelenmesi de tasarmin esasları dairesinee yapıla
caktır. 

52 nci madde -7- 7354 sayılı Kanunun 19 ncu maddesi hükmüne göre, kanun tasarılarının, Bi
rinci Dairece incelendikten sonra Danıştay Genel Kurulundan geçirilmesi Birinci Başkanın havale
sine bağlıdır. 

Hükümetçe ancak önemli konulara taallûk eden kanun tasarılarının Danıştay'ın tetkikine su
nulacağı düşünülmüş ve bu itibarla, bunların Genel Kurulda incelenmesi her bakımdan faydalı 
görülmüş olduğundan, 52 nci madde, bunu da sağlıyacak şekilde kaleme alınmış ve ayrıca Da
nıştay idari daireleri arasında çıkan görev uyuşmazlıklarının halli yetkisi de Genel Kurula veril
miştir. 

56 nci madde — Yürürlükte bulunan Danıştay Kanununda açık bir hüküm 'bulunmadığı için 
tatbikatta meydana gelen tereddütlerin izalesi maksadiyle, evrak getirilmesine ve yetkililerin 
dinlenmesine dair olan bu maddeye, açıklanmasında Devletin yüksek menfaatlerine zarar veril
mesi umulan ve sır halinde saklanması gereken bilgilerin verilmesinden ve evrak ve belgelerin 
gönderilmesinden kaçınmak hususunda ilgili makama takdir hakkı tanıyan son fıkra ilâve ol
muştur. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

66 nci Madde — Yürürlükteki Danıştay Kanununda açık bir hüküm bulunmadığı için mey
dana gelen çeşitli içtihatları önlemek maksadiyle ve idare hukuku prensiplerine de uygun olarak, 
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dâva açma süresi hakkındaki bu maddenin üçüncü fıkrasiyle, kanuna göre ilânı gereken düzen
leyici ve genel tasarruflara karşı bu tasarrufların ilgililere uygulanmasından önce objektif şe
kilde iptal dâvası açılabileceğine ve bu tasarrufların ilgililere uygulanmasından sonra da iptal 
veya tam yargı dâvası açmak haklarının saklı bulunduğuna dair hüküm sevkolunmuştur. 

67 nci Madde — ilk derece mahkemesi olarak Danıştay'ın görevine giren işlerde adalet mah
kemelerine başvurulduğu ve dâva görev noktasından reddalunduğu takdirde bu zühulün sonucu 
olarak süre aşımı sebebiyle hakkın ziyama mahal kalmamak için 171 sayılı tefsir Karan ile, 
dâvanın Danıştayca görülmesi imkânı bâzı kayıt ve şartlarla sağlanmıştır. Bu imkân, adalet 
mahkemeleri dışında tasarının 31 nci maddesinde yazılı yerler vâki olacak başvurmalara da teş
mil edilmiş ve 67 nci maddede bu konu düzenlenmiştir. 

68 - 69 neu Maddeler — Tasarının 68 nci maddesi, ortada henüz idari dâvaya konu olabilecek 
bir tasarruf bulunmamakla beraber ferdin, kendisi hakkında, idarece bir işlem veya eylem yapıl
masını istiyebilmesi; 69 neu madde ise, tesis edilmiş olan ve idari dâva konusu teşkil eden 
bir tasarruf mevcut olmakla beraber bunun ıslah edileceği ihtimaline binaen fuzulen dâva açıl
masına mahal kalmamak üzere idareden tasarrufun kaldırılmasını, değiştirilmesini veya yenisi
nin tesis edilmesini idari dâva açma süresi içinle talebedilmesi hallerine taallûk etmektedir. Her 
iki halde idare, üç ay zarfında cevap vermezse red cevabı vermiş sayılarak idari dâva açılabile
cektir. Bu müracaat imkânları, yürürlükteki Danıştay Kanununda da derpiş olunmuştur. Yeni 
hüküm olarak tasarının 69 neu maddesinde de, 68 nci maddeye mütenazır lolarak üç ay içinde 
cevap verilmezse isteğin reddedilmiş sayılacağı açıklanmış ve tasarının aynı maddesine, idareye 
baş vurma tarihine kadar geçen sürenin, isteğin reddi üzerine işlemeğe başlıyan dâva süresine 
ekleneceğini ifade eden bir fıkra ilâve -edilmiştir. 

Filhakika; Anayasanın, idarenin işlemlerinden dolayı açılacak dâvalarda süre aşımının yazılı 
bildirim tarihin'den başlıyacağmı âmir bulunan hükmü muvacehesinde, dâva süresinin yazılı 
bildirim tarihinden başlaması şart ise de, idare tarafından uzun müddet cevap verilmemesi ha
linde fertlerin haklarını dâva yoluyla aramalarına imkân sağlamak bakımından idarenin sukutu
na ait 68 nci madde ile fertlere ayrıca bir hak daha tanınması uygun görülmüş ve ancak yü
rürlükte olan kanundan farklı, yeni bir husus vo Anayasanın hükmüne mütenazır bir hal şekli 
olarak dâva açılmayan haller ile 90 gün geçtikten sonra açıldığı için tetkik olunamıyacağı yönün
den dâva dilekçesinin reddi hallerinde, maddede bahis konusu sürenin bitiminden sonra idarece 
cevap verildiği takdirde yeniden dâva açmak haklan fertlere tanınmıştır. 

70 nci madde — Halen uygulanan içtihada göre, iptali istenen bir işlem ferdin hakkını da 
ihlâl etmiş ise, tam yargı yani tazminat dâvası;ım iptal dâvası ile birlikte açılması icap eylemek
tedir. itiraz olunan işlemin Danıştayca iptaline karar verildikten sonra bu karara dayanılarak 
açılan tam yargı dâvası süre aşımından reddolun maktadır. Bu içtihadı bilmeyen fertler mağdur 
olmaktadır. Halbuki işlemin iptal edilip edilemiyeceği henüz meçhul iken mutlaka iptal edile
cekmiş gibi tazminat dâvası açmak ve bunun için hare ödemek mantıkî ve prat ik flbir yol değildir. 
Kaldı ki, işlem iptal edildikten sonra, ilgilinin idareye başvurarak tazminat istemesi mümkün ve 
idarenin yeniden bir dâvaya muhatap olmamak için bu isteği yerine getirmesi de varittir. Bu dü
şüncelerle, 70 nci maddede iptal ve tam yargı dâvalarının birlikte açılması yolu açık bırakıldığı 
gibi, iptal kararından sonra tam yargı dâvasının açılmasına mesağ verilmiş ve bu dâvanın açıl
masından önce tazminat verilmesi hakkında, 69 neu madde hükmü dairesinde idareye başvurma hak
kı saklı tutulmuştur. 

71 nci madde — Bu madde ile de, fert lehine başka bir kolaylık gösterilmiştir. Yürürlükteki 
hükümler gereğince, zararı mucibolan bir eylemin öğrenildiği tarihten itibaren doksan gün içinde 
tazminat dâvası açılması icabeylemektedir. Bu kabil eylemler, hususi hukukun haksız fiillerine ben
zemektedir. Bu itibarla, bu fiillerde uygulanan zaman aşımına kıyasen ferdin idari eylemi öğrendi
ği tarihten itibaren bir sene içinde ilk önce idareye başvurarak hakkının yerine getirilmesini iste
mesi ve bu talebi kısmen veya tamamen reddedildiği takdirde doksan gün içinde tazminat dâvası 
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açması İâzımgeldiği 71 nci maddede açıklanmıştır. Bu usul, idari dâva aç|mak için idari bir kararın 
bulunması yolunda idare hukukunda genel olarak kabul olunan esasa da uygun düşmektedir. Öte 
yandan idarenin tazminat isteğini yerine getirmesi de varit olup bu takdirde dâvaya mahal kalma
mış olacaktır. Aynı zamanda dâva açılması için ferde, doksan güne nisbetle daha uzun bir süre 
verilmiş bulunmaktadır. Ancak idari muamelelerin bir an önce sonuca bağlanması zarureti dolayı-
siyle, bu konuda, hususi hukuktan farklı olarak beş yıllık zaman aşımı kabul edilmiştir. 

73 - 74 ncü maddeler — 7354 sayılı Kanunun ek maddesi ile ihdas olunan Tetkik ve Tebliğ He
yeti, dâva dilekçelerini, görev ve usul noktalarından incelemekte, bu yönden bir kanunsuzluk gu-
lürse durumu bir raporla görevli daireye bildirmekte ve .dairesi bir kanunsuzluk görmezse tebliğ 
işlemi yapılmaktadır. Dairece kanunsuzluk görülen hallerde, bunun niteliğine göre, dâvanın veya 
dilekçenin reddine ve belirli süre içinde yeniden dâva açılmasına, noksanların tamamlanmasına 
veya merci tecavüz edilmiş ise dilekçenin görevli mercie tevdiine karar verilir. Bu usulün faydalı 
olduğu, tatbikattan anlaşılmış ve tasarıda da muhafaza edilmiştir. Ancak bu ilk incelemenin her 
dâvada görevli dairelerce yapılması daha isabetli olacağına kanaat getirilmiş olduğundan, bu iş, ta
sarıda dairelere verilmiş ve Tetkik ve Tebliğ Heyeti kaldırılmıştır. Dosyaların tekemmülüne ka
dar bu heyetin gördüğü işler dairelerde yürütülecektir. Dosyaların, görevli daireye havalesini de 
adı geçen heyet yapmaktadır. Bu heyet kaldırılınca bu işi ıgörmelk üzere, genel kâtibin denetimi 
altında, üç yardımcıdan ibaret bir büro kurulması zarureti hâsıl 'olmuştur. Ancak, aynı yar
dımcıların bu işte süresiz çalıştırılması, şahsi istifadeleri bakımından zararlı olacağından, mü
navebe ile 'altışar aylık müddetlerle havale işinde görevlendirilmeleri yerinde görülmüştür. 

Tasarının 73 ve 74 ncü maddelerimde, yukarıki esaslar yer almış bulunmaktadır. 
79 mcu madde — Kanun sözcüleri, inceledikleri dâva dosyalarında mevcut evnak ve belge

lerden yeter derecede "bir kanaat edineımezlerse işlem dosyasının getirilmesini, keşif veya bilir
kişi tetkikatı yahut, delil tesbiti yapılmasını isteyebilirler. 

Bu istekleri görevli dairece kabul edilmiyebilir. Bu durum, 'tatbikatta başgöstermiş ve tered
dütler doğurmuş olduğundan 79 ncu »maddede, bu hususta bir hal şekli gösterilmesi lüzumu hâ
sıl olmuştur. 

81 mci «madde — Dâva daireleri ile Dâva Daireleri Genel Kurulunun dosya dışında yapacağı 
incelemeye dair olan 81 nci maddeye, Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri 
hakkındaki 44 sayılı Kanunun 40 nci maddesine mütenazır olarak, istenen bilgi ve belgeler Tür
kiye Cumhuriyetinin güvenliğine ve yüksek menfaatlerine veya Türkiye Cumhuriyetinin güven
liği veya yüksek menfaatleri ile birlikte yabancı devletlere de ilişkin ise, il'gili makama, sözü edi
len bilgi ve belgeleri vermemek hususunda takdir hakkı tanıyan son fıkra ilâve olunmuştur. 

83 ncü madde — Bu maddede ve tasarının diğer maddelerinde (Madde 54 ve 86 gibi) geçen 
«raportör» tâbiri, dosyayı inceliyen ve kurullara açıklamalarda bulunan üye ve yardımcıları ifa
de etmektedir. 

84 ncü madde — Yürürlükteki Danıştay Kanununa göre, Danıştay Dâva daireleri veya Dâva 
Daireleri Genel Kurulu kararlarının kesin ve lâzımülinfaz ve icra olması muvacehesinde (Mad
de 56), karar lan 'bozulan idari yargı mercilerinin bu kararlara karşı ısrar hakları mevcut de
ğil ise de, 213 sayılı Vengi Usul Kanununun 406 nci maddesinin son fıkrası ile Vergiler Tem
yiz Komisyonuna ısrar hakkı tamınıması dolayısiyle, işbu tasarının 84 ncü maddesinin son fıkra
sına, idare hukuku esaslarına uygun olarak, açık bir şekilde böyle bir hükmün konulmasında 
fayda ve zaruret görülmüş ve sözü geçen 213 sayılı Kanunun 406 nci maddesinnim son fıkrası 
da tasarının 173 ncü maddesiyle kaldırılmıştır. 

86 nci madde — Dairelerde dâva dosyaları üzerinde görüşüldükten sonra karar verilmekte 
ise de kararlar aynı toplantıda imzalanmamaktadır. Bu hal mahzurlu görüldüğünden, her dosya 
için karar sonucunu ve lüzumlu diğer hususları ihtiva eden bir tutanak düzenlenerek dosyada 
saklanması 86 nci maddede derpiş olunmuştur. 
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87 nei Madde — Danıştayın yargılama usulleri tasarıda yer almıştır. Ancak bu konuda sadece 

idari kazanın özelliğinin gerektirdiği kurallar tesbit edilmiştir. Bunlar dışında kalan hususlar
da Hukuk Usulü Mahkemeleri Kanunundan faydalanılması mümkün olduğundan tasarıda bun
ların tekrarlanması fuzuli olacağı, düşünülmüş ve 87 nei maddede adı geçen kanuna atıfta bulu
nulmakla yetinilmiştir. Ancak yürürlükteki Danıştay Kanununda, (madde 44) yapılan atıf ihti
yacı tamamen karşılayamadığından, tasarının bu maddesinde daha • geniş (bir atıf yapılmak yolu--
na gidilmiştir. 

88 nei Madde — Danıştay meslek mensuplarının dâvaya bakmaktan çekinmesi ve reddi özel
lik taşıyan konulardan olduğu cihetle 88 nei maddede bu özelliğe göre gereken hükümler sevk 
olunmuştur. Bu hükümler dışında, Hukuk Usulü Mahkemeleri Kanununun çekinmeye ve redde 
ilişkin diğer hükümleri tatbik olunacaktır. 

89 ncu Madde — Danıştayda açılmış veya açılacak dâvalarda da delillerin tesbiti lüzuma hâ
sıl olmaktadır. Danıştayoa delil tesbiti yapılması, usulü dairesinde dâva açıldıktan ve bu dâva
nın, Danıştayın ıgörevine girdiği anlaşıldıktan sonra mümkün ola,bilir. Nitekim yürütmenin dur
durulmasında da usul böyledir. Bu itibarla, tasarıda, dâva açılmadan önce Danıştaya delil tesbiti 
görevi verilmemiştir. Buna mukabil dâva açıldık tan sonra, delil tesbiti de bunun bir safhası oldu
ğundan Danıştayoa yapılması asıl olmakla beraber Danıştayın kadrosu dar olduğundan, mem
leketin çeşitli yerlerinden gelebilecek delil tesbiti taleplrini yerine getirmemesi ihtimali .göz önün
de tutulmuştur. Bu halde hakkım kaybına mahal verilmemek için delil tesbiti işinin mahallî mah
kemelerce yapılması zaruri olur. Bu düşüncelerle tasarının 89 ncu maddesi 'kaleme alınmış ve 
delil teshilinin ancak Danıştaydan istenebileceği ve dairesi bunu uygun görürse, üyelerden biri
ni bu işle görevlendirebileceği gibi, tesbitin mahallî adlî ve idari yargı mercilerine yaptırılması
na da karar verebileceği belirtilmiştir 

91 nei Madde — Taraflara tebliğ olunan ilâmlarda muhalefet şerhlerinin yazılıp ya
zılmaması hususunda genel bir kural bulunmadığından tatbikat dairelere göre değişmektedir. 
Muhalefet şerhlerinin taraflarca bilinmesinde bir mahzur hatıra gelmemiş, bilâkis fayda onülâba-
ha edilmiş ve tatbikatta birliği sağlamak amacı ile 91 nei maddede, bu »şerhlerim yazılacağı 
hakkında hüküm konmuştur. -

93 ncü Madde — Yürütmenin durdurulması konusunda, yürürlükteki Danıştay Kanunundan 
farklı olarak; bâzı iptal dâvaları içim teminat istenilmesinde fayda ve lüzum bulunmadığından, 
'bu kabîl dâvalarda yetkili daire veya kurulun icabı halinde teminat aramıyabileceğine ve taraf
lar arasında teminata ilişkin olarak çıkan anlaşmazlıkların da yürütme hakkında karar veren 
daire veya kurulca çözümleneceğine dair iki fıkra tasarının 93 ncü maddesine ilâve olunmuştur. 

94 ncü Madde — Danıştay Kanununun 56 ncı maddesinde, Danıştaydan çıkan kararların umu
mi hükümler dairesinde infaz ve icra olunacağı yazılıdır. Bu hüküm maksadı temin edememek
tedir. îdari İşlemlerin Danıştayoa iptali üzerine, iptal kararı dairesinde, . idarenin yeni karar 
alması lâzımdır. Yeni karar üzerine de icabında dâva açılabilir. Umumi infaz hükümlerine göre 
idarenin şu veya bu yolda karar vermeye zorlanamıyacağı aşikârdır. Tam yargı dâvalarında 'ise 
idarenin tazminata mahkûmiyeti halinde âmme hükmî şahıslarına ait malların faydalandığı 
haklar dolayısiyle icra yürütülememektedir. Bu sebeple yukarıda işaret olunan 56 ncı madde hük
müne tasarıda yer verilmemiştir. Bununla beraber bu an eşele üzerinde ayrıca durulmuştur. Anaya
sanın 132 nei maddesinde, idarenin de mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu kararla
rı hiçbir suretle değiştiremiyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremiyeceği emredilmiş
tir. Danıştay yüksek bir mahkeme olduğundan Anayasanın emri Danıştayın kararlarını da 
kapsamaktadır. Esasen yüksek bir mahkeme olavak Danıştaydan çıkan kararlar bir muhkem ka
ziye meydana getirirler. Bu hükümlerden ve prensiplerden faydalanarak tasarımın 94 ncü maddesi 
düzenlenmiştir. 
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Şu fcadar ik5, yu-kaçda işaret edildiği üzere, ipital kararları üz'erine idare, Danıştay kararının 

ışığı altında, icabında işi tekrar 'inceledikten ve gerekli (tedbirleri aldıktan sonra yeni »bir işlem te
sis etmeye medbur olduğu glıbi, tazminata hükmedilen hallerde de bâzı formaliteleri yerine 'getir
dikten sonra 'gereğini yapabileceğinden, maddeye, Danıştay ilâmlarının icaplarına göre işlem ve
ya eylem tesis etmeye medbur olduğu yolunda 'bir fıkra eklenmiştir. (Bu fıkra idarenin yeni 
kararını venmok veya Iblir formaliteyi yerine 'getirmek bahanesiyle, Anayasanın 132 noi ımaddesi 
hükmünü ihmal ederek 'işlem veya eylemi, lüzumsuz yere 'geciktirmesine vesile teşkil 'edemez. 

102 nci -madde — Mevzuatımızda, Danıştayca muhakeme 'masraflarına ve <avukatlık ücretle
rine hükmedilip edilm'iyeceği hakkında bir sarahat bulunmadığından hu konu çeşitli içtihatlara 
yol acımış ve hirtbir'ine aykırı kararlar verilmiştir. 'Bu tereddütleri önlemek maksadı ile 102 nci 
madde sevk edilmiş vç istek halinde mulhaikeme masraflarına ve bunlar raıeyanında sayılması 
gereken avukatlık 'ücretine hükni'edilmesi kaıbul olunmuştur. 

ALTINCI BÖLÜM 

ıBu bölümde, Anayasanın emrine uyularalk, Danıştay mensuplarının ödevleri, hakları ve mes-
leikte ilerlemeleri 104 - 131 nci maddelerde düzenlenmiştir. 

104 - 108 nci maddeler — ödevlere dair konulan hükümlerle, Ibütün Danıştay 'meslek: men
suplarının düzenli ve verimli biir şelkiılde çalıma l-armın sağlanması göz önünde tutulmuştur. Bu 
cümleden solarak, /birinci (başkanın da. dairelerdeki -çalışmaları izliyebilmesi iiçin, 104 - 108 nci 
maddelerde, daire başkanlarının ve Başkanunsozcüsünün her takvim yılı sonumda, işlerin durumu 
ve bunların yiMitülmıesinde aksak! ı'k varsa sebepleri hakkında Başkanlığa bir rapor vermeleri 
ve alımn'asını lüzumlu ıgördülkleri tedbirleri 'bildirmeleri ımedburİyetıi konmuştur. 

113 ncü 'madde — En yüksek idari mahkeme olan Danıştaym birinci kademedeki (meslek 
mensuplarına, gördükleri hizmetin ehemmiyetiyle mütenasip şekilde aylık verilmesinin hizmetin 
yaralına olacağı düşüncesiyle, Danışta y Birinci Başkanı ve Daire başkanları ile Başkanunsoz
cüsünün ibirinci derecedelki, üyelerin 'ikinci derecedeki memurluk kadrosu aylığı almalarını sağ-
lamaik üzere, Anayasa Mahkemesi üyelerinin aylıklarına imütaallik hüküm de göz 'önünde 'bulun
durularak, 113 fncü maddenin sevkı 'cihetine gidilmiştir. 

114 ncü madde •— Anayasa, Daıştayı yüksek mahkemeler arasında zikretmiş ve bu itibarla 
Danıştay başkanları ve üyeleriyle Başkanunsözcüsünü yüksek hâlkimler meyanında göstermiş ol
masına ve 140 nci maddenin son fıkrasında da Danıştay mensuplarının meslekte ilerlemelerinin 
mahkemelerin Ibağımsizliği ve h'âk'imlilk teminatı 'esaslarına göre kanunla düzenleneceğini âmir 
(bulunmasına hinaen, Danış/tay (başkanları ve üyeleriyle Başkanıınsözcüsünün 'kazanılmış hakları
na ait yükselme süresinin Hâkimler Kanununda olduğu gibi iki yıl olarak teshiti uygun görü
lerek bu »üre sonunda kendiliğinden bir üst dereceye yükseleceği hükmü 114 ncü madde ile 
sevk olunmuştur. 

116 nci madde — Danıştayda uzun zaman hizmet görerek yüksek bir dereceye ulaşımış olan 
tkanıınsözıcüleri ile başyardımcı ve yardımcıların, idarenin işleyişine yakınen vâlkıf, tecrübe sahibi 
kimseler olması, Danıştayın görevlerinin dcap'larmdaridır. Bu müesseseye doğrudan doğruya veya 
hir müddet idarede çalıştıktan sonra intisaheden Ibu gibi elemanların idare ile yakın temasları kal-
mamaiktadır. Halbuki idarenin işleyişinde yenilikler ve değişiklikler 'olmaktadır. Bu liltilbarla, sözü 
geçen meslek mensuplarının, Ibunları ıtaklb etmeleri çok faydalı olacağı aşikârdır. Bu da iken dile ri

tim zaman zaman, idari hizmetlerde görevlendirilmeleri ile mümkündür. Ayrıca idare de keindi-
lerinin bilgilerinden faydalanmış olacaktır. Tasarının 116 nci maddesinde bu konu düzenlenmiş 
ve idari hizmetlerde 'görevlendirmenin ne suretle ve hangi şartlarla yapılabileceği belirtilmiştir. 

117-nci madde — Tasarının bu maddesi ile, Danıştay meslek mensuplarınm idari yargı siste
minin uygulandığı' yabancı memleketlere gönderilerek idare hukuku alanında bilimsel araştır
malar ve meslekî' incelemeler vapmaları ve bilgilerini genişletmeleri derpiş olunmuştur. 

ı~.. 
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Maddenin, Danıştay başkanları ve üyeleri ile başkanıınsözcüsüne ait olan (A) bendi, üniver

siteler Kanununda, öğretim üyeleri için kabul olunan statüye uygun olarak; kanunsözcüleri 
ile başyardımcı ve yardımcılara aidolan (B) bendi ise, 4489 sayılı Kanundaki esaslardan mül
hem olarak düzenlenmiş ve bu kısım meslek mensuplarının yabancı memleketlere gönderilmelerin
den umulan faydanın elde edilebilmesi için gönderileceklerin iyi seçilmelerinde, kendilerine ve
rilecek program dairesinde incelemeler yapmalarında, çalışmalarının kontrol edilmesinde, mec
buri hizmetlerini bitirmeden görevlerinden ayrılanların yükümlü bulunacakları tazminat nis-
bet ve miktarlarında, terfi ve disiplin gibi görevleri ile ilgili konular ile bu maddenin uygulan
masına taallûk eden her türlü hususlarda tabi tutulacakları esaslar Danıştay Tüzüğünde tesbit 
edilecektir. 

118 nci madde — Anayasanın 134 ncü maddesinde, hâkimlerini kamınla belirtilenlerden başka, 
genel ve özel hiçbir görev alamıyaeakları yazılıdır. Bu hüküm yüksek hâkim olan Danıştay 
Başkan ve üyeleri ile Başkanunsözcüsünü de kapsamakta olduğu gibi, adalet hizmetinde çalışan 
ve kendilerine özel haklar tanınan diğer Danıştay meslek mensuplarının da bu takyide tabi tu
tulmaları uygun görülmüş ve Danıştay meslek mensuplarının hangi görevleri kabul edebilecek
leri 118 nci maddede tâyin olunmuştur. Diğer kanunlarla verilmiş veya verilecek görevleri yap
malarına da imkân verilmiştir. 

119 ncu madde — Tasarıda gözetilen amaçlardan biri de, Danıştayın, mensupları için bir mes
lek müessesesi haline gelmesidir. Buraya, bilhassa yardımcı veya kanunsözcüsü olarak intisa-
bedecek olanlar, istikballerini emniyetle bağlıyabileceklerine kanaat getirmelidirler. Bu suretle 
Danıştaya karşı rağbet artacak, iyi elemanlar »bulmak kolaylaşacak ve yetişenler de meslekle
rinde 'kalmayı, diğer görevlere tercih edeceklerdir. Damştayda üyeliğe ve başkanlığa kadar yük
selebilmek imkânları çok olursa kanunsözcülüğü ve yardımcılık ilgililer için bir meslek halini ala
bilir. Bu düşünce ile, 119 ncu maddede, üyeliklerin en az yarısının, Damştayda yetişmiş ve üye 
olmak niteliğini kazanmış olanlara tahsis edileceği ve üye seçimlerinde bu hükmün gözönünde tu
tulması tasrih edilmiştir. (Nitekim bu nisbet Fransa'da üçte ikidir). Bunlar 'arasında gerekli ni
telikleri haiz aday (bulunmazsa bu takdirde dışarııdan aday gösterilebilecektir. 

120 nci madde — Aynı düşünceler, 120 nci maddede, boşalan 'kanunsözcülüklerine ve yar
dımcılıklara, alt dereoedekilerin atanacakları hükme bağlanmış ve fakat bu tasarı ile ihdas edile
cek olan dairelerin gerektirdiği kadroların, halen görevde bulunanlar tarafmda'n doldurulmasına 
imkân bulunmadığından, geçici 9 ncu madde ile bu (kadrolaıra bir defaya mahsus olmak üzere, 
dışarıdan gerekli nitelikleri haiz olanların atanabilecekleri hükmü sevkolummuştur. Ancak, baş-
yardımcılılk görevi, 16 nci madde hükmüne bağlı tutulmuştur. 

121 nci madde — Yürürlükteki mevzuata göre, Damştayda ancak dâva dairelerinde geçen 
süreler, diğer şartlar mevcut ise, avukatlık stajı için kalbul edilmektedir, idarî dairelerde hizmet 
görenler bu haktan faydalanmadıkları cihetle 'bu dairelerde çalışanlar mağdur olmaktadırlar. Hal
buki idarî dairelerde de tamamiyle hukukla ilgili işler görüldüğüne ve meslek mensupları da bu 
dairelerde nöbetleşe çalıştıklarına ve esasen ibu lurum Anayasanın Damştayı bütünüyle bir yük
sek mahkeme olaralk mütalâa eden 140 nci maddesi hükmüne de uygun olmadığına göre, bu tef
rik yerinde görülmemiş ve 121 nci madde ile bu eşitsizlik kaldırılmıştır. 

122 nci madde — Başkanlar ve üyeler ile Başkanunsözcüsünün teminatı Anayasada gösterilmiş
tir. Diğer meslek mensupları için de Anayasanın 140 nci maddesinin son fıkrası hükmüne uyula
rak, teminat sağlanması tabiî görüldüğündan, 122 nci maddede bu hususta gerekli hükümler ko
nulmuştur. 

123 ncü madde — Bu maddede kanunsözcülerinin ve yardımcıların yükselme süreleri iki yıl 
olarak tesbit edilmiş ve yeterli olanlar birden fazla olduğu takdirde hangi hususların tercih se-
Ibnbi sayılacağı aynı maddenin üçüncü fıkrasında derpiş olunmuştur. Kanunsözcülerir.in ve yar
dımcıların, adalet hizmetinin yürütülmesindeki etkileri dolayısiyle, hakimlere kıyasen yükselme sü
nelerinin iki yıl olarak kabulü, Anayasa hükmüne uygun olarak: yerine masruf bir tevcih teşkil 
edecektir. 
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124 - 125 nci maddeler — Siciller halen her memurun -derecesine göre, en yakın iki üstü ta

rafından verilmekte ve sicil varakalarında üstlerin cevaplandırmakta güçlük çektikleri sualTer 'bu
lunmaktadır. Sicillerden beklenen amaç bu usul ile elde edilememektedir. Bu itibarla, tasarıda 
bu usul terkedilmiş ve bunun yerine sicillerin, kanunsözcülerinli ve yardımcıları yakından tanı
yan kurullar tarafından ve 124 ncü maddede yazılı üç nokta üzerinde verilmesi usulü benimsen
miştir. Bu suretle sicillerin daha iyi sonuçlar vereceği düşünülmüştür. Sicilleri dolduracak kurul
lar 124 -125 nci maddelerde gösterilmiştir. Kanaatlerin tesbit şekli genel esaslar halinde 124 ncü 
maddenin son fıkrasında izah edilmiş, bunların uygulama şekli 130 ncu maddede belirtilen Da
nıştay Tüzüğüne bırakılmıştır. 

127 nci madde — Sicilleri menfi olanların dutruram bilmeleri kendileri için bir uyarma teşkil 
edeceği ve icabında dâva açabilmelerine imkân verilmiş olacağı cihetle ilgililere 'bildirim yapıl
ması usulü tesis edilmiştir. Yeterli oldukları halde diğerlerini tercih dolayısiyle yükseltilmiyen-
lere de bilgi verilecektir. 

128 nci madde — Bulundukları görevde başarı gösteremıeıâSkleıi yolunda üst üslte üç sicil alan 
kanunsözcüleri ile yardımcılardan, bu hizmetlerde istifade ümidi kalmamış demektir. Bu gibilerin 
daha fazla görevlerinde bırakılması tecviz edilemiiyeceğinden emekliliklerini istemeye veya isti
faya davet edilmeleri zaruret halini alır. Bu gibiler başarabilecekleri başka hizmetlere girebilir
ler. 128 nci madde ile bu konu düzenlenmiştir. 

129 ncu madde — Kendilerine 127 ve 128 nci maddeler gereğince (bildirim yapılanlar, dâva aça
bileceklerdir. Bu hak tabiî olmakla beraber, bu dâvalara, Dâva Daireleri Genel Kurulunda bakı
lacağı ve bunların üç ay içinde karara bağlanacakları açıklanmak üzere 129 ncu madde konulmuş
tur. İlgililere bildirilecek hususlar sicillere ilişkin olup birinci başkan, daire başkanları ve üyeler, 
yerine göre bu hususta oy kullanmış olacakları ve bunlar ilgililerin açacakları dâvalara katıla
nı ıyac akları cihetle, belirli bir daire bu dâvalar için görevlendirildiği takdirde kurul teşekkül ede-' 
miyeeektir. Bu sebeple- bahis konusu dâvalara IbaJkma görevi Dâva Daireleri Genel Kuruluna 
verilmiştir. Her (hâdisede-- daha önce sicil veya karar vermiş olanlar adı ıgeçen Kurula yine iştirak 
edemiyecekler ise de diğer başkan ve üyelerden kurulu teşkil etmek kabil olacaktır. 

YEDİNOl BÖLÜM 

Danıştay başkanları ve üyeleri ile Başkanımsözcüsü, dalha önce belirtildiği üzere, Anayasanın 
140 ncı maddesindeki Danıştay mensupları tâbirinin kapsamına "girdiklerine ıgöre, bunlar (hakkında 
da Anayasanın aynı ımaddesi (gereğince disiplin kovuşturması yapılması ve disiplin cezası veril
mesi hakkında tasarıya'hüküm konulmasının tabiî olacağı düşünülmüş ve 132 nci madde bu mak
satla kaleme alınmıştır. 

Karar vermek yetkisi başkanlar ve üyeler ile Başkanııns'özcüsü hakkında Yüksek Disiplin Ku
ruluna ve diğer ^Danıştay meslek (mensupları hakkında Yönetim ve Disiplin Kuruluna ait bulun
maktadır. 

Başkanlar ve üyeler ile Başkanunsözcüsü hakkında disiplin kovuşturmasını icabettiren hal ve 
hareketler 132 nci ve verilecek cezalar 138 nci maddelerde gösterilmiştir. 

Disiplin kovuşturmasını 'gerektiren hal ve hareketler iki grupta mütalâa edilmiş olup birisi 
yüksek 'hâkimlik vakar ve şerefi ile bağdaşamıvanlar, diğeri ise hizmetin aksamasını ımucibolan-
lardır. Metinler, (her iki gruptaki hal ve hareket1 erin alan ve sınırlarının tâyin ve takdirini müm
kün kılacak açıklıktadır. Kovuşturma konusu olan bal ve hareketlere uygulanacak cezaların tâyini 
de görevli kurulun takdirine bırakılmıştır. Kurulun teşekkül tarzı, bu takdirin isabetle yapılaca
ğına başlı basma teminat sayılabilir. r.* - - -

Haklarında isnat yapılanlara lüzumlu ve mümkün olan teminat sağlanmış, bu meyanda, 135 nci 
maddede, isnadolunan hail ve hareketin kendilerine bildirilmek suretiyle sorgularının yapılması, 
137 nci (maddede soruşturma dosyasını inceleyebilmeleri, karardan önce savunmalarının alınıması 
derpiş olunmuş ve 140 ncı maddede dâva baklan da saklı .tutulmuştur. 
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Diğer Danıştay meslek (mensupları hakkında kovuşturmayı gerektiren 'hal ve hareketler 141 nci 

maddede, kısmen farklı şekilde ifade edilmiş ve 145 nci (maddeye, verilecek cezalar arasında ay
rıca (kınama ve aylığın kesilmesi de ilâve edilmiştir. 

[Başkanlar ive üyeler ile Başkanunsözcüsüne sağlanan teminat kanunsözcülerime ve yardımcılara 
da verilmiştir. 

SEKİZİNCİ BÖLÜM 

Bu bölüm Danıştay meslek mensuplarının (görevden doğan veya ıgftrev sırasında işlenen suçlar 
ile şalisi suçları hakkında yapılacak cezai kovuşturmaya dairdir. 

Anayasanın 140 nci .(maddesinde cezai kovuşturma konusunda Danıştay Kanununa hüküm ko
nacağına dair 'bir 'kayıt yoktur. Ancalk yine Anayasanın 134 neü maddesinde, Hâkimler Kanunun
da, hâkimlerin görevleri ile ilgili suçlardan dolayı yapılacak soruşturmanın da yer alması emredil
miş bulunduğu ve Danıştay da yüksek mahkeme okluğu cihetle, tasarıya ibu kovuşturmaya dair de 
hükümler konulmuştur. 

Şahsi suçlara gelince, .bunlar hakkında özel soruştu rina usulü derpiş edilip edilmiyeceğine dair 
Anayasada bir işaret yoktur. Ancak hâkimlerin gördükleri hizmet itibariyle, şahsi suçlarında da 
özel 'bir soruşturma usulüne talbi olmaları icafoedeeeği düşünülmüştür. Nitekim, Yükselk Hâkimler 
Kurulu, ve Anayasa Mahkemesi kanunilarında da aynı esas kabul edilmiştir. 

Kanunsözcülerine ve yardımcılara 'bu tasarıda tanınan diğer haklar ve ıgörevlerinin nitelikleri 
göz önünde tutularak gerek (görevleri ile ilgili suçlarından ve gerek şahsi suçlarından dolayı bun
lara da özel soruşturma usulü teşmil edilmiştir. 

Cezai soruşturmanın, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun soruşturmaya ilişkin hükümleri 
dairesinde yapılacağı 156 nci maddede tasrih edilmiş, 152 - 155 nci maddelerde, itiraz süreleri, gö
revli daire ve kurullardaki inceleme, soruşturma dosyasının yargı ımercilerine intikal ettirilmesi ve 
karara 'katılmıyacaik olanlar hakkında (gerekli '.görülen özel hükümler konulmuştu/r. 

DOKUZUNCU BÖLÜM 

Anayasanın hâkimlik teminatına dair olan 133 neü. maddesinde meslekten çılkarılmayı (gerekti
ren bir suçtan dolayı hüküm giymiş olanlar ile görevini sağlık (bakımından yerine gettiremiyeceği 
kesin olarak anlaşılanlar hakkında kanundaki istisnaların saklı olduğu yazılı bulunduğundan Da
nıştay meslek mensupları için de, tasarıda bu sebeplerle görevin sona ermesi konusunda 158 ve 
159 ncu maddeler sevkedilmiş, karar vermeğe yetkili organlar gösterilmiş ve 160 nci maddede 
ilgililerin dâva haklarının saklı olduğu belirtilmiştir. 

ONUNCU BÖLÜM -

161 - 172 nci maddeleri ihtiva, eden bu bölümde çalışmaya ara verme, tatilden istifade edecek 
olanlar, dâva dilekçelerinin ara verme süresi içinde kabulü, nöbetçi dairenin göreceği işler, sü
relerin bitmesi Tasnif ve Yayın Bürosu, tebliğ işleri ve posta, ücretleri, Danıştay meslek (men
suplarının ödenekleri ve diğer memurların tazminatları, bütçe ve kıyafet hakkında hükümler 
mevcuttur. ' 

Bu bölümde, sürelerin bitmesine dair olan 165 nci madde, dâva açma ve kararın düzeltilmesi 
gibi sükutu hak süreloriyle ilgili olmayıp, aaıcalk 75 nci madde de bahis konusu edilen ve kararla 
uzatılması mümkün olan cevap verme süresine matuftur. 

Yine, bu bolumda yer alan Tasnif ve. Yayın Bürosu tasarı ile ihdas olunan yeni bir kuruluş
tur. Bu büro, Danıştay daireleriyle kurullarından verilen kararların muntazam bir şekilde tas
nif edilmesi, âmme hukuku ile ilgili ilmî yayml'irm takibi ve mevzuatın tertip ve tasuifi işleri, 
aynı zamanda kitaplığın düzenlenmesi ve Danıştay Dergisinin yayınlanması ile meşgul olacak 
ve hir üyenin başkanlığı altında, bulunacaktır. Bu büroda, bir başyardımcı veya bu derecede 
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bir kanun sözcüsü, yardımcılar ve diğer memurlar da görevlendirilecektir. Geçirilen tecrübe
lerden böyle bİT büronun kurulması zarureti anlaşılmış bulunmaktadır. Bu büro, Danıştayda, 
daha ilmî, verimli ve süratli çalışılmasını ve kararlar arasında görülen aykırılıkların büyük 
ölçüde azaltılmasını sağlıyacaktır. 

Anayasanın 140 ncı maddesi, .Danıştay mensuplarının ödeneklerinin de kanunla düzenlen
mesini emrettiğinden bu konu hakkında Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usul
leri Hakkındaki 44 sayılı Kanunla, Hakimler Kanunu hükümlerine mütenazir olarak 168 ve 169 
ncu maddeler düzenlenmiş ve Danıştay mensuplarının ödeneklerine ilişkin 6716 ve 7197 sayılı 
kanunlar kaldırılmıştır. Ayrıca, Anayasanın 140 ncı maddesinin son fıkrasına göre Danıştay 
meslek mensuplarına verilmesi emrolunan ödeneklerin 7244 sayılı Kanunun. 3 ncü maddesi şümulü
ne giren istihkaklar mahiyetinde telâkki edilemiyeecği düşünülmekle beraber; esasen hâkimler, 
Anayasanın 134 ncü maddesinin son fıkrası gereğince kanunda belirtilenlerden başka, genel ve 
özel hiçbir görev alamıyacaklarmdan ve kanunda belirtilen görevler dolayısiyle bir istihkak veril
mesi bahis konusu olduğu takdirde bu istihkakın ödenekle birleşmesi halinde tediyesine imkân ola-
mıyacağmdan ve kanımla karşılığı verilen bir işin bu karşılık alınmadan yaptırılması da bahis ko
nusu edilemiyeceğinden, bir tereddüde mahal kalmamak üzere tasarının 168 nei maddesinin son 
fıkrasına, bu hususu düzenliyen sarih bir hüküm ilâve olunmuştur. 

Danıştayda hizmet gören bâzı memurlara da gördükleri ağır ve ıuesuliyetli hizmetleri nazara 
alınarak Adliye teşkilâtında çalışan bir kısım memurlara verildiği gibi bir tazminat verilmesi ye
rinde olacağı düşüncesiyle bu tazminatın miktarı da 170 nci maddede gösterilmiştir. 

»ÜN HÜKÜMLER 

Tasarının, son hükümler başlıklı kısmı, Danıştay ile ilgili kanunların ilgasına dair olan 173 ncü 
madde ile, kaldırılan ve yürürlüğe konulan kadro cetvellerine ait 174 ncü maddeden, dokuz geçici 
maddeden ve yürürlük ve yürütme hakkındaki 175 ve 176 ncı maddelerden ibarettir. 

Tasarının 173 ncü maddesi ile yürürlükten kaldırılan hükümler arasında bulunan 213 sayılı 
Vergi Usul Kanununun 406 ncı maddesinin son fıkrası; tasarının 84 ncü maddesinin gerekçesin
de izah olunan sebep, dolay isiyle; 788 sayılı Memurin Kanununun 50 nci maddesinin ikinci cümle
sindeki fıkra ise, bu maddenin yürürlüğe girdiği 1926 yılından beri uygulanma yeri bulmamış ol
ması itibariyle, yürürlükten kaldırılmaktadır. 

Geçici maddelerde; sırası ile, kanunun yürürlüğe gireceği tarihte görevli bulunan Danıştay 
meslek mensupları ile diğer memurlarının yeniden seçilmelerine veya atanmalarına lüzum kalma
dan görevlerinin devam etmesine; tasarıda terfi sürelerinin iki yıl olarak tesbit edilmiş olması 
karşısında Danıştay meslek mensuplarının bulundukları derecelerde geçirdikleri sürelerin tabi tu
tulacağı işleme; yeni teşkilât kuruluncaya kadar eski organ ve servislerin görevlerine devam ede
ceklerine; kaldırılan vergi, resim ve harçlara ait kanunlarla ilgili dâvaların hangi dairelerde çö
zümleneceğine; bu tasarı ile görevleri değişen dairelerde mevcut dosyaların, ayrıca bir karar 
verilmesine hacet kalmaksızın görevli dairelere devredilmesine; eski Siyasal Bilgiler (Mülkiye) ve 
Yüksek İktisat ve Ticaret Okulları mezunlarının, bilâhara bu okulların yerini almış olan Siyasal 
Bilgiler Fakültesi ve İktisadi ve Ticari İlimler akademileri mezunlarına bu tasarının 8, 14 ve 20 
nei maddeleriyle tanınan haklardan faydalanmalarını ve keza 14 . 7 . 1960 tarihli ve 20 sayılı 
Kanunla üye seçilmelerine imkân verilen birinci sınıf yardımcılar ile bu derecedeki kanunsözcü-
lerinin tasarının 8'nci maddesinin (H) bendi hükmünden istifadelerini sağlamak amacını güden 
kazanılmış hakların saklı tutulmasına; Danıştayda halen 119 ncu madde şümulüne giren eleman
ların noksan bulunması dolayısiyle mezkûr maddenin uygulanmasının altı yıl sonraya bırakılması
na; bu tasarı ile ihdas olunan dairelerin gerektirdiği kadrolara bir defaya mahsus olmak üzere 
dışarıdan atanma yapılabilmesine dair hükümler yer almıştır. 
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İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 354G sayılı Danıştay Kanununun Anayasaya aykırı hüküm

lerinin kaldırılmasına dair kanun teklifi (2/440) 

5.2. 1963 
Millet Meclisi Başkanlığına 

30 . 12 . 1938 tarih ve 3546 sayılı «Danıştay Kanununun Anayasamıza aykırı hükümlerinin de
ğiştirilmesi» ne dair İtamın teklifim gerekçesiyle birlikte sunulmuştur. 

O ereğinin yapılmasını rica ederim. 
İstanbul Milletvekili 

R. Ülker 

3546 sayılı Danıştay Kanununun Anayasaya aykın hükümlerinin kaldırılmasına dair kanun 
teklifi 

GEREKÇE 

Halen ineri Danıştay Kanununun 3 neü madde sine göre, Danıştay Başkan ve üyelerininBüyük 
Millet Meclisince seçilmesini fimi] ..lir. öte-yar, dan yeni Anayasamızın 140 nci maddesinin 3 neü 
fıkrası : Danıştay Başkan ve üyelerinin ve Başkanunun sözcüsünün Anayasa Mahkemesi Genel 
Kurulunca seçileceğini göstermektedir. Teklifimizde 3 nıeü madde Anayasaya uydurulmuştur. 

Aynı kanunun 7 nci /maddesi «Danıştay memurları hakkında disiplin cezası veren idare ko
misyonunun 'kararlarının kesin (olduğunu 'buna karşı dâva açılamıyacağını» ıhüküm altına almış 
bulunmaktadır. 

Yeni Anayasamızın memur teminatından bakis eden 118 nci maddesi «ünıcü fıkrasında» Disiplin 
kararları, yargı mercilerinin denetimi dışında bırakılamaz» (hükmünü.koymuştur. Bu madde de 
Anayasaya uydurulmuştur. 

Bakanlıklararası Anayasaya aykırı kanuni/arı -tcıs'bi'tle görevli komisyon raporunda da yer alan 
bu değişikliklerin temini ibiran önce tam Anayasa egemenliğini kurmak için bu kanun teklifi ya
pılmıştır. 

İSTANBUL MİLLETVEKİLİ REŞİT ÜLKER'İN TEKLİFİ 

3546 sayılı Danı§tay Kanununun Anayasaya aykırı hükümlerinin kaldırılmasına dair Kanun 

MADDE 1. — 21 Kânunusâni 1936 tarih ve 3546 sayılı Danıştay Kanununun 20 Eylül 1960 
tarih ve 84 sayılı Kanunla değişik 3 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 3. — Danıştay Başkan ve üyeleriyle Başkanun sözcüsü, kanunda gösterilen nitelik
lere sahip kimseler arasından, Anayasa Mahkemesinin asıl ve yedeklerinden meydana gelen ku
rulca gizli oyla ve üçte iki çoğunlukla seçilir. İlk oylamada çoğunluk sağlanmazsa, salt çoğunluk
la yetinilir. 

MADDE 2. — 21 Kânunusâni 1936 tarih ve 3546 sayılı Danıştay Kanununa 27 . 5 . 1946 
tarih ve 4904 sayılı Kanunla değişik 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 7. — Danıştay Birinci Başkanı tarafından seçilecek bir daire bakkam ile bir üyeden 
ve genel kâtipten meydana gelen bir idare komisyonu bulunur. 

Komisyona daire başkanı başkanlık yapar. Ve komisyon tam üye ile toplanır. 
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Başyardımcı ile yardımcılar idare komisyonu tarafından seçilir. 
îdare komisyonu bütün memurlar hakkında disiplin cezası tertip ve Birinci Başkanın havale 

ettiği işler hakkında düşünüşünü bildirir. 
idare komisyonu toplantısında üye eksik olduğu zaman Birinci Başkan tarafından seçilecek 

başkan daire başkan ve üyeleriyle eksik tamamlanır. ( 
MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 4. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. . 

, , Geçici Komisyonun raporu 

Millet Meclisi 
Geçici Komisyonu 17 . 7 . 1963 

Esas No. 3/474, 2/440 
Karar No. : 2 

Yüksek Başkanlığa 

Başkanlığınız tarafından komisyonumuza havale edilen Danıştay kanunu tasarısı ile îstaribul 
Milletvekili Reşit Ülker'in, 3546 sayılı Danıştay Kanununun Anayasaya 'aylkın Ihükümlerinin 
kaldırılmasınla dair kanun teklifi, Hükümet temsilcilerinin iştirakiyle tetkik ve 'müzakere edildi 
Her iki ikamın 'tasarı ve teklifinin tevhMen g-örüşüimesine ve imüzalkereye esas olarak da ıtasarı 
nm Intcelenımesıine koımiisyıonııımıızca karar verilmiştir. 

Tasarının tümü üzerindeki 'görüş<me,lerdien sonra gıerefcçenin aynen kalbul ©dilmesine ive mad
delerin incelenmesine ^geçilmiş ve aşağıda izattı edeceğimiz steibeplerle Ibâzı değişiklikler yapıl-
'mışltır. 

I •- 'Tasarının 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 14, 16, 117, İS, 20, 212, 124, 25, '27, 28, 29, 30, 31, 
33, 35 nci maddeleri aynen; 

II 4 'Tasarının 41 nci (maddesi 42, 42 nci 43, 44 neü 45, 45 nci 46, 46 nci 47, 47 nci 48, 48 mci 
49, 51 nci 52, 152 nci 53, 53 ncü 54, 54 rieül 55, 55 nci '56, '56 nci 57, 57 nci 58, '58 inci 59, '59 ncu '60, 
60 nci 61, «62 nci ı03, 63 ncü '64, '64 ncü '65, 66 n>eı ;67, 67 /nci 08, '68 nci 69, 69 mcu 70, 70 nci 71, 
71 nci '72, 72 nci 73, 75 nci 76, 76 nci 77, 77 nci 78, 78 nci 79, 79 ncu 80, 180 nci 81, 81 ncü 8(2, 82 
nci 83, 83 ncü 84, 84 ncü 85, 85 mel 86, 86 nci 87, 88 nci 89, 89 ncu 90, 90 nci 91, 91 nci 92, 92 
nci 93, 93 «ncü 94, '94 neü 95, 95 nci 96, 9'6 nci 97, 97 nci 98, 100 ncü 101, 101 nci 102, 102 nci 
103, 104 ncü 105, 105 nci 106, 106 nci 107, 107 nci 108, 108 -mci 109, 109 ncu 110, 110 ncu 111, 
111 nci 112, 112 nci 113, 114 ncü 115, 115 nci 116, 116 nci 117, 119 ncu 120, 120 nci 121, 121 nci 
132, 1&4 ncü '125, 1126 nci 1İ27, 127 nci 128, 128 mdi 129, 130 ncu (131, 131 nci 132, 13<2 nci 133, 
133 ncü 134, 134 n<cü 135, 136 nci 137, 137 ncü 138, 139 ncu 140, 140 nci 141, 141 nci 142, 143 
ncü 144, 145 nci 146, 14'6 nci 147, 147 nci 148, 148 nci 149, '149 nen 150, 150 nci 151, 1'51 nci 
152, 152 nci '153, 153 ncü 154, 155 nci 156, 156 nci 157, 157 mci 138, 158 nci 159, 159 ncu 160, 
161 nci 162, 102 nci '163, 194 ncü '165, 166 nci 167, 107 nci 168, 169 ncu 170, 170 nci 171, 171 
nci .172, 172 nci 173, 173 ncü 174, 174 ncü 175, 175 nci 176, 176 nci 177 nci madde olarak aynen; 

I I I - Tasarının aşağıda yazılı maddeleri, madde içinde geçen diğer maddelere ait numaralarda de
ğişiklik yapılarak, 15 ve 21 nci maddelerle 41 den büyük madde numaraları bir sayı büyütülmek şar-
tiyle tasarının 43 ncü 44, 61 nci 62, 65 nci 66, 73 ncü 74, 74 ncü 75, 98 nci 99, 99 nem 100, 125 nci 
126, 129 ncu 130, 135 nci 136, 142 nci 143, 154 ncü 155, 160 nci 161, 163 ncü 164, 165 nci 166 nci 
madde, geçici 8 nci madde yine 8 nci madde olarak aynen, 

IV - Tasarının geçici 1, 2, 3, 5, 6, 7 nci maddeleri aynen, 
V - Tasarının 23, 26, 52, 34, 36, 37, 38, 39 ve 40 nci maddeleri ile geçici 4 ve 9 ncu maddeleri 

aynı numaraları taşıyarak, tasarının 49 ncu maddesi 50, 50 nci 51, 87 nci 88, 103 ncü 10 i, 122 nci 
' f 
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123, 123 ncü 124, 138 nci 139, 144 ncü 145 nci madde numaralarını almak üzere 19 nen madde ile «dâ
va daireleri» adedine bir daire daha ilâve edilmesi, madde metinlerindeki yabancı kelimeler yerlerine 
uygun Türkçe kelimeler kullanılması, metinlere açıklık verilmesi gibi sebeplerle değiştirilerek, 

VI - Haziran 1963 gününe 51 745 dâva dosyası devredilmesi, Danıştayın bütün gayretine rağmen 
bilhassa Anayasamızın 114 ncü maddesi ve Anayasa Mahkememizin bâzı kanunları Anayasaya aykırı 
bularak iptal etmesi sebeplerinden fazla miktarda yeni dâvalar açılması karşısında dâvaları kısa za
manda neticelendiremiyeceği anlaşılarak, bu halin hak ve huzur zedeliyen neticelerini kaldırmak için 
bir dâva dairesi daha ilâve etmek suretiyle 19 ncu madde; 

Başkan ve üyelerin aynı nitelikleri taşıdıkları, esas vazifelerinin idareye ilmin ve tecrübelerin ışığı
nı tutmak ve anlaşmazlıkları beraberce çözmek olduğu, bu bakımdan da hiyerarşi düşünü1 miyeceği, 
geldikleri eski ödevlerinin çoğu zaman birinci derece kadro olduğu, tamamına yakının « fiilen birinci 
derece maaş almakta bulundukları görülerek üyebrin aylıkları da birinci derece memur kadrosu ay
lığına yükseltilmek suretiyle tasarının 113 ncü maddesi 114 ncü madde olarak, 

Yabancı memleketlere bilimsel araştırmalar yapmak üzere gönderilme usulünü daha objektif şekle 
sokmak gayesiyle tasarının 117 nci maddesi 118 nci madde olarak; 

Danıştay mensuplarının, nazari ve bilimsel araştırmalarda bulunmaları, üniversite ile sıkı iş birliği 
yapmaları çok lüzumlu ve faydalı görülmekle beraber bunun yegâne yolunun buralarda öğretim göre
vi kabul etmek olmıyacağı, öğretim görevi kabul etmeye Danıştayın vazife yükünün imkân vermediği 
mütalâa edilerek birinci fıkra çıkarılmak suretiyle tasarının 118 nci maddesi 119 ncu madde olarak, 

Anayasamızın yüksek mahkeme olarak saydığı mahkemeler arasında ödenek eşitliğini sağlamak ga
yesiyle tasarının 168 ndi maddesi 169 ncu madde )larak; 

Daire ilâvesi ve üye aylıklarının yükselmesi sebepleriyle içinde bahsedilen 1 ve 3 sayılı cetveller dü
zeltilerek tasarının 174 ncü maddesi 175 nci madde olarak değiştirilmek; 

VII - Yeniden kurulan dâva dairesinin vazifelerini tanzim etmek için 41 nci madde olarak yeni bir 
madde ilâve olunmak suretiyle tasarı Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

Genel Kurulum tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Sözcü Kâtip 
Edirne , tstanbul Diyarbakır Eskişehir 

/. Ertem S. Vardarİı R. tskenderoğlu Ş. Asbuzoğlu 

Clümüşane İçel İzmir 
S. Havacı M. Arıkan Söz hakkım mahfuzdur 

İmzada bulunamadı M. Uyar 
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HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ 

Danıştay kanunu tasarısı 

(BÎRINOI BÖLÜM 
Kuruluş 

Danıştay 

MADDE 1. — Danıştay, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile görevlendirilmiş yüksek idare mah 
kemesi, danışma ve inceleme merciidir. 

Bağımsızlık {ve yönetim 

MADDE 2. — Danıştay bağımsızdır. Yönetimi ve temsili Birinci Başkana aittir. 
Danıştayın, bütçe ve Hükümetle ilgili işleri Başbakanlık aracılığı ile yürütülür. 

Danıştay meslek mensupları 

MADDE 3. — Danıştay meslek mensupları şunlardır : 
A) Birinci Başkan, daire başkanları ve üyeler; 
B) Başkanunsözcüsü ile kanunsözcüleri; 
C) Başyardımcılar ve yardımcılar. 

Teminat 

MADDE 4. — Danıştay Birinci Başkanı, daire başkanları ve üyeleri ile Başkanunsözcüsü, 
yüksek mahkeme hâkimleri olarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının kendilerine sağladığı temi
nat altında hizmet görürler. 

Diğer meslek mensuplarının teminatı, bu kanunla düzenlenir. 

Karar organları \ 

MADDE 5. — Danıştayın karar organları şunlardır : 
I - A) Daireler; 
B) Danıştay Genel Kurulu; 
C) îdari Daireler Kurulu; 
D) Dâva Daireleri Genel Kurulu; 
E) İçtihatları Birleştirme Kurulu. 
I I -A) Başkanlar Kurulu; 
B) Yüksek Disiplin Kurulu; 
C) Yönetim ve Disiplin Kurulu. 

Genel Kâtiplik 

MADDE 6. — Birinci Başkanın, üyeler arasından seçeceği bir zat, Danıştay Genel Kâtipliği 
görevini yapar. 

Genel Kâtipliğe, dördüncü derecedeki Danıştay meslek mensuplarından bir yardımcı ile lü
zumu kadar memur verilir. 

İdari hizmetler 

MADDE 7. — Danıştayda, özlük işleri Müdürlüğü, Evrak Müdürlüğü, Levazım Müdürlüğü 
ve bu kanunda yazılı veya ihtiyaca göre kurulacak bürolar ve kalemler ile kadrolarda gösterilen 
memur ve hizmetliler bulunur, 
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GEÇİCİ KOMİSYONUN DEĞIŞTİRİŞİ 

Danıştay kanunu tasarısı 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Kuruluş 

Danıştay 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Bağımsızlık ve yönetim 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Danıştay meslek mensupları 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Teminat 

MADDE 4.. —Tasarının 4 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

i 

Karar organları 

MADDE 5.. — Tasarının 5 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Genel kâtiplik 

MADDE 6. — Tasarının 6 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

İdari hizmetler 

MADDE 7. — Tasarının 7 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Hü. 

ıtKÎNCÎ BÖLÜM 

Danıştay meslek mensupları ile idare memurlarının nitel ilkleri, seçilmeleri ve.a-tanm adarı 

Başkanların, üyelerin ve Başkanunsözcüsünün nitelikleri 

MADDE 8. — Danıştay Birinci Başkanı, daire başkanları, üyeler ve Başkanunsözcüsü, yük
sek öğrenimlerini bitirdikten sonra en az onbeş yıl Devlet memuriyetinde basan ile çalışmış, dör
düncü derece kadroda bu derece maaşı kazanılmış hak olarak almış, yüksek hâkimliğin gerek
tirdiği ahlâk ve seciyeye sahip ve : 

A) Bakanlık, müsteşarlık, elçilik, eylemli valilik; 
B) Yargıtay Başkanlığı veya üyeliği veya Cumhuriyet Başsavcılığı yahut bu görevlere seçi

lebilme niteliğini kazanmış olmak şartiyle hâkimlik; 
- C) Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat fakülteleri veya İktisadi ve Ticari İlimler akademilerin
de. hukuk, iktisat, maliye veya âmme idaresi kollarında profesörlük; 

D) Tuğgeneral, tuğamiral veya daha yüksek rütbelerde generallik veya amirallik veya Aske
rî Yargıtay Başkanlığı veya üyeliği ile başsavcılık; 

E) Genel veya katma bütçeli dairelerde genel müdürlük veya en az bu sınıf ve derecedeki 
daire başkanlığı veya bu memuriyetlere eşit görevler; 

F) Bakanlıkların, başhukuk müşavirliği veya birinci hukuk müşavirliği veya Maliye Bakan
lığında bu sınıf ve derecedeki hukuk müşavirliği, müşavir avukatlık ve Merkez Muhakemat Mü
dürlüğü; 

G) Vergiler Temyiz Komisyonu Başkanlığı, daire başkanlığı veya üyeliği, 
E) Danıştay Başyardımcılığı veya bu derecedeki kanunsözcülüğü; 
Görevlerinden birinde bulunmuş olanlar arasından seçilirler. 
Başkanunsözcüsünün, yüksek öğrenimini, 14 ncü maddede sayılan fakülte veya yüksek okullar

dan birinde yapmış olması lâzımdır. 

Danıştay Genel Kurulunun aday seçimi toplantısı 

MADDE 9. — Danıştay Birinci Başkanlığında, daire başkanlannda, üyeliklerinde veya Başka-
nunsözcülüğünde boşalma odunca, Danıştay Genel Kurulu tarafından, her boş yer için bir aday se
çilir. 

Danıştay Genel Kurulunun bu maksatla yapacağı toplantılara, başkan ve üyeler tamsayısının 
en az dörtte üçünün katılması şarttır. 

Aday listesi 

MADDE 10. — Adaylık için Danıştaya müracaat eden kimselerin niteliklerini incelemek ve be
lirtmek üzere, Genel Kurul, seçimden en az 15 gün önce kendi üyeleri arasından beş kişilik bir ko
misyon seçer. Bu komisyon, en kıdemli başkan veya üyenin başkanlığı altında toplanır ve aday
ların soyadlarına göre alfabetik bir üstesini düzenler. 

Listede, ilgililerin, gizli ve açık sicil dosyalarından çıkarılacak kısa hal tercümeleri ile komis
yonca lüzum görüılecek, diğer bilgiler bulunur. 

Liste, necimden en az bir hafta önce kurul üyelerine dağıtılır. 
Komisyon seçiminden sonraki adaylık müracaatları dikkate alınmaz. 
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ÎKlNCÎ BÖLÜM 

Danıştay meslek mensupları ile idare memurlarının nitelikleri, seçilmeleri ve atanmaları 

Başkanların, üyelerin ve Baskanunsözcüsünün nitelikleri 

MADDE 8. — Tasarının 8 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Danıştay Genel Kurulunun aday seçimi toplantısı 

MADDE 9. — Tasarının 9 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir.. 

Aday listesi 

MADDE 10. — Tasarının 10 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Aday seçimi 

MADDE 11. — Danıştay Genel Kurulunun aday seçimi için yapacağı toplantıda, listedeki aday
lar için oya başvurulur. 

Toplantıda hazır bulunanların en az yandan fazlasının oyunu alanlar, boş yer adedine göre, 
oy sırasiyle, adaylığa seçilmiş sayılırlar. 

İkinci fıkra gereğince yapılan oylamada boş yer kaldığı takdirde, yandan fazla oy alamıyan-
lar arasında boş yer adedine göre, en çok oy alanlardan ikişer kişi ayrılarak aralarında yeniden 
oya başvurullur. Bunlardan, eşit oy alanlar boş yer adedinden fazla olduğu takdirde aralarında 
oylamaya devam olunur. İkinci fıkra gereğince yapılacak oylamalar, toplantıda hazır bulunanla-
nn en az yarıdan fazlasının oyu sağlanıncaya kadar tekrarlanır. 

Seçim gizli oyla yapılır. 

Oylama Sonunda yapılacak işlem 

MADDE 12. — Danıştay Genel Kurujundaki oylama sonucu bir tutanakla tesbit edilir. Bu tu
tanağın bir nüshası Anayasa Mahkemesine ve bir nüshası da Başbakanlığa gönderilir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 140 ncı maddesi uyarınca Bakanlar Kurulunun göstereceği 
aday, Başbakanlık tarafından, Anayasa Mahkemesine ve Danıştaya bildirilir. 

Boş yerlerin doldurulması ve süresi 

MADDE 13. — Boşalan yerler en çok bir hafta içinde Başbakanlığa bildirilir. Aday tesbiti 
ve seçim işlemleri boşalma tarihinden itibaren, Danıştayca ve Bakanlar Kurulunca en çok iki ay, 
Anayasa Mahkemesince bir ay içinde tamamlanır. Çalışmaya ara verme süresi hesaba katılmaz. 

Kanunsözcüleri ile başyardımcı ve yardımcıların nitelikleri 

MADDE 14. — Kanunsözcülüğüne, başyardımcılığa veya yardımcılığa atanabilmek için, Memu
rin Kanununda yazılı genel nitelikleri haiz bulunmak ve aynca Hukuk, Siyasal Bilgiler ve İkti
sat Fakülteleri ile, İktisadi ve Ticari İlimler Akademileri yahut öğrenim itibariyle bunlara eşit 
yabancı memleketler fakülte veya yüksek okullarını bitirmiş olmak şarttır. 

Yardımcılar 

MADDE 15. — Yardımcılar altı sınıfa aynlırlar : 
Altıncı sınıf yardımcılar sınavla alınırlar. Bu sınava, otuz yaşını bitirmemiş olanlar girebilir. 
Sınavı kazananlar, basarı derecelerine ve boş yerlere göre, Birinci Başkan tarafından altıncı 

sınıf yardımcılığa aday olarak atanırlar. 
Adaylık süresi bir yıldır. 
Bu sürenin bitiminde görevli olduktan daire kurulu tarafından 124 ncü madde uyarınca veri

lecek sicillere ve yapılacak sınavdaki başanlanna göre, Yönetim ve Disiplin Kurulunca hizmete el
verişli görülenlerin 16 ncı madde gereğince yardımcılığa atanmaları yapılır. Bir yıllık adaylık 
süresi sonunda aynı sujetle, hizmete elverişli görülmiyenlerin görevlerine, Birinci Başkan tara
fından son verilir. 

Kanunsözcüleri, başyardımcı ve yardımcıların atanmaları 

MADDE 16. — Kanunsözcüleri, başyardımcı ve yardımcılar Birinci Başkan tarafından atanır
lar. Yükselmeler de aynı suretle yapılır. 
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Aday seçimi 

MADDE 11. — Tasarının 11 nci maddesi aynen kabul edilmiştir, 

Oylama sonunda yapılacak işler 

MADDE 12. — Tasarının 12 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Boş yerlerin doldurulması ve süresi 

MADDE 13. — Tasarının 13 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Kanunsözcüleri üe Başyardımcı ve yardımcıların nitelikleri 

MADDE 14. — Tasarının 14 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Yardımcılar 

MADDE 15. — Yardımcılar altı sınıfa ayrılırlar: 
Altıncı sınıf yardımcılar sınavla alınırlar. Bu sınava, ûtus yaşını feitiraftnıiş filanlar girebilir. 
Sınavı kazananlar, başarı derecelerine ve boş yerlere göre, Birinci Baş&SjB tarafından altencı 

sınıf yardımcılığa aday olarak atanırlar. 
Adaylık süresi bir yıldır. Bu sürenin bitiminde görevli oldukları Daire Kurulu tarafından 

125 nci madde uyarınca verilecek sicillere ve yapılacak sınavdaki basanlarına göre, Yönetim ve 
Disiplin Kurulunca hizmete elverişli görülenlerin 16 neı madde gereğince yardımcılığa atanmala
rı yapılır. Bir yıllık adaylık süresi sonunda aynı suretle, hizmete elverişli görülmiyenlerin gö
revlerine, Birinci Başkan tarafından son verilir. 

Kanunsözcüleri, Başyardımcı ve yardımcıların atanmaları 

MADDE 16. — Tasarının 16 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Başyardımcılar, birinci sınıf yardımcılıkta veya o derecedeki kanunsözcülüğünde en az bir yü 
çalışmış ve bu görevi yapabileceklerine dair sicil almış olanlar arasından meslekî bilgi ve idari ka
biliyetleri bakımından üstün görülenlerden atanırlar. 

Başyardımcı ve yardımcıların dairelere verilmesi 

MADDE 17. — Başyardımcı ve yardımcılar, Birinci Başkan tarafından dairelere ayrılırlar ve 
daireleri aynı şekilde değiştirilir. İdari bakımdan zaruret olmadıkçar aynı dairede bir sicil devresini 
doldurmadan daireleri değiştirilmez. Sicil devresi en az altı aydır. 

tdare memurlarının nitelikleri ve atanmaları 

MADDE 18. — Bu kanunun 7 nci maddesinde yazılı memur ve hizmetlilerin Memurin Kanu
nunda gösterilen nitelikleri haiz olmaları lâzımdır. 

Müdürler ve diğer memur ve hizmetliler, Birinci Başkan tarafından atanırlar. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Karar 'organlarının kuruluşu 

1. A) Daireler 

MADDE 19. — Danıştay, sekizi idari dâvalara ve üçü idari işlere bakan onbir daireye ayrılır. 
Her daire bir başkan ve en az dört üyeden kurulur. 
Dairelerde görüşme sayısı beştir. Kararlar çoğunlukla verilir. 
Dairelere, bir başyardımcı ve lüzumu kadar yardımcı verilir. 
Her dairede, ayrıca bir başkâtibin yönetimi altında bir kalem bulunur. Kalem yazı ve tebliğ iş

lerini yürütür. 

Başkan ve üyelerin dairelere ayrılmaları 

MADDE 20. — Daire başkanları belirli bir dairenin başkanı olarak seçilirler. 
Üyeler, Başkanlar Kurulunun kararı ile dairelere ayrılırlar ve hizmetin icaplarına göe, daire

leri aynı suretle değiştirilir. 
Dairelerde vukubulacak noksanlıklar, idari dairelere diğer idari dairelerden ve dâva daireleri

ne diğer dâva dairelerinden üye alınmak suretiyle, tamamlanır. Bu üyeler, Başkanlar Kurulunun 
karan ile önceden tesbit edilir. 

Dâva dairelerine ayrılacak üyelerin Hukuk ve Siyasal Bilgiler ve İktisat fakülteleri ile İktisadi 
ve Ticari İlimler akademileri yahut öğrenim itibariyle bunlara eşit yabancı memleket fakülte veya 
yüksek okullarından jnezun olmaları şarttır. 

Üye seçimlerinde yukarıki esaslar göz önünde tutulur. . , 

B) Danıştay Genel Kurulu 

MADDE 21. — Danıştay Genel Kurulu, Birinci Başkan, daire başkanları, üyeler ve Genel Kâ
tipten kurulur. 

Genel Kurulun toplanma ve görüşme yeter sayısr başkan ve üyeler tam sayısının yansından 
fazlasıdır. 

Kararlar çoğunlukla verilir. Oylarda eşitlik halinde, başkanın bulunduğu tarafın oyu üstün 
sayılır... 9 ncu ve 148 nci maddelerin toplantı yeter sayısına ilişkin hükümleri saklıdır. 
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Başyardımcı ve yardımcıların dairelere verilmesi 

MA-UDE 17. — Tasarının 17 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

İdare memurlarının nitelikleri ve atanmaları 

MADDE 18. — Tasarının 18 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Kamı* «ilanlarının kuruluşu 

1. A) Daireler 

MADDE 19. — Danıştay, dokuzu idari dâvalara ve üçü idari işlere bakan oniki daireye ay
rılır. 

Her daire bir başkan ve en az dört üyeden kurulur. 
Dairelerde görüşme sayısı beştir. Kararlar çoğunlukla verilir. 
Dairelere, bir başyardımcı ve lüzumu kadar yardımcı verilir. 
Her» dairede, aynca bir başkâtibin yönetimi altında bir kalem bulunur. Kalem yazı ve tebliğ 

işlerini yürütür. 

MADDE 20. 

Başkan ve üyelerin dairelere ayrılmaları 

Tasarının 20 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

B) Danıştay Genel Kurulu 

MADDE 21. — Danıştay Genel Kurulu, Birinci Başkan) daire başkanlan, üyeler ve Genel Kâ
tipten kurulur. 

Genel Kurulun toplanma ve görüşme yeter sayısı, başkan ve üyeler tamsayısının yansından 
fazlasıdır. 

Kararlar çoğunlukla verilir. Oylarda eşitlik halinde, başkanın bulunduğu tarafın oyu üstün 
sayılır. 9 ncu ve 149 ncu maddelerin toplantı yeter sayısına ilişkin hükümleri saklıdır. 
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îdari dâvaya konu olabilecek işlerin görülmesine ve karara bağlanmasına, bu işlere bakmaya 
görevli dairenin başkan ve üyeleri katılmazlar. 

Danıştay Genel Kuruluna bir başyardımcı ve lüzumu kadar memur verilir. 

C) îdari Daireler Kurulu 

MADDE 22. — İdari Daireler Kurulu, İkinci Daire haricolmak üzere, idari daireler balkan ve 
üyelerinden teşekkül eder. Bu Kurula daire başkanlarından en kıdemlisi başkanlık eder. 

Toplanma ve görüşme yeter sayısı en az dokuzdur. Kararlar oy çokluğu ile verilir. 
Oylarda eşitlik halinde Başkanın bulunduğu tarafın oyu üstün sayılır. 
Üye noksanı, dâva daireleri üyelerinden tamamlanır. 
îdari Daireler Kuruluna, bir başyardımcı ile lüzumu kadar yardımcı ve memur verilir. 

D) Dâva Daireleri Genel Kurulu 

MADDE 23. — Dâva Daireleri Genel Kurulu, Birinci Başkan ve dâva daireleri başkanları 
ile her dâva dairesince, kendi aralarından birer yıl için seçilecek birer üyeden teşekkül eder. Top
lanma ve görüşme sayısı onyedidir. 

Dâva dairlerinin diğer üyeleri, zaruret halinde, dairelerinin üye noksanını tamamlamak üzere kı
dem sırasiyle kurula katılırlar. 28 nci madde hüknü bu halde de uygulanır ve daire başkanına ve
kâlet eden üyenin yerine diğer kıdemli üye kurula girer. 

Dâva Daireleri Genel Kurulunda kararlar oy çokluğu ile verilir. 
Kurula, bir başyardımcı ve lüzumu kadar yardımcı verilir. Kurulda ayrıca bir başkâtibin yö

netimi altında bir kalem bulunur. Kalem yazı ve tebliğ işlerini yürütür. 

s E) İçtihatları Birleştirme Kurulu 

MADDE 24. — İçtihatları Birleştirme Kurulu, Birinci Başkan ve dâva daireleri başkanları ile 
üyelerinden kurulur. 

Toplanma ve görüşme yeter sayısı en az otuzbe}tir. Toplantıda hazır bulunanlar çift sayıda olur
sa en kıdemsiz üye Kurula katılmaz. 

Esas hakkındaki kararlar, üçte iki oy çokluğu ile verilir. Birinci toplantıda bu çoğunluk sağla
namaz ise ikinci toplantıda salt çoğunlukla yetinilir. 

Kurulun diğer kararlan oy çokluğu ile verilir. 

II - A) Başkanlar Kurulu 

MADDE 25. — Başkanlar Kurulu, Birinci Başkan ile daire başkanlarından kurulur. 
Birinci Başkanın veya daire başkanlarından birinin katılmamaları halinde, vekilleri toplantılar

da bulunur. 
Başkanun Sözcülüğünü ilgilendiren işler ile Kuralca lüzum görülen diğer işlerin görüşülmesinde, 

Başkanun Sözcüsü veya katılamaması halinde vekili toplantılara katılır ve oy kullanır, 
Kararlar oy çokluğu ile verilir. 
Oylarda eşitlik halinde, Başkanın bulunduğu tarafın oyu üstün sayılır. 

B) Yüksek Disiplin Kurulu 

BTADDE 26. — Yüksek Disiplin Kurulu, her to,kvim yılı başında, Danıştay Genel Kurulunca her 
daireden seçilecek birer üye ile ildsi dâva daireleri ve ikisi de idari daireler başkanları arasından se
çilecek dört da^re başkanından kurulur. Kurula en kıdemli daire başkanı, Başkanlık eder. 
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îdari dâvaya konu olabilecek işlerin görüşülmesine ve karara bağlanmasına, bu işlere bak
maya görevli dairenin başkan ve üyeleri katılmazlar. 

Danıştay Genel Kuruluna bir başyardımcı ve lüzumu kadar memur verilir. 

C) İdari Daireler Kurulu 

MADDE 22. — Tasarının 22 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

D) Dâva Daireleri Genel Kurulu 

MADDE 23. — Dâva Daireleri Genel Kurulu, Birinci Başkan ve dâva daireleri başkanları ile 
her dâva dairesince, kendi aralarından birer yıl için seçilecek birer üyeden teşekkül eder. Top
lanma ve görüşme sayısı ondokuzdur. 

Dâva dairelerinin diğer üyeleri, zaruret halinde, dairelerinin üye noksanını tamamlamak üze
re kıdem sırası ile Kurula katılırlar. 28 nci madde hükmü bu halde de uygfulanır ve daire başka
nına vekâlet eden üyenin yerine idiğer kıdemli üye kurula girer. 

Dâva Daireleri Genel Kurulunda kararlar oy çokluğu ile verilir. 
Kurula, bir başyardımcı ve lüzumu kadar yardımcı verilir. Kurulda ayrıca bir Başkâtibin yö

netimi altında bir kalem bulunur. Kalem yazı ve tebliğ işlerini yürütür. 

E) İçtihatları Birleştirme Kurulu 

MADDE 24, — Tasarının 24 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

II - A) Başkanlar Kurulu 

MADDE 25. — Tasarının 25 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

B) Yüksek Disiplin Kurulu 

MADDE 26. — Yüksek Disiplin Kurulu, her takvim yılı başında, Danıştay Genel Kurulunca 
her daireden seçilecek birer üye ile üçü dâva daireleri ve ikisi de idari daireler başkanları 
arasından seçilecek beş daire başkanından kurulur. Kurula en kıdemli daire başkanı başkanlık 
eder. 
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Kurulun toplanma sayısı onbeştir. Kararlar üçte iki oy çokluğu ile verilir. 
Kurul üyeliklerinde boşalma halinde boşalan yer için en çok on gün içinde Genel Kurulca yu-

kardaki esaslara göre yeniden seçim yapılır, 
Kurulun yazı işlerini Genel Kâtip yürütür. 

C) Yönetim ve Disiplin Kurulu 

MADDE 27. — Yönetim ve Disiplin Kurulu, Genel Kurulun her takvim yılı başında seçeceği bir 
daire başkanı ile bir üyeden ve bir başyardımcı ile bu derecedeki bir kanun sözcüsünden kurulur. 

Aynı şekilde birer yedek seçilir. 
Genel Kâtip Kurulun tabiî üyesidir. 
Kurul oy çokluğu ile karar verir. 
Kurul üyesi olan başyardımcı ve kanun sözcüsü, şahıslarını ilgilendiren konuların görüşüldüğü 

toplantılara katılamazlar. 
Başkanlara ve Başkanunsözcüsüne vekâlet 

MADDE 28. — Birinci Başkanlığın boşalması, Birinci Başkanın izinli olması veya maaareti hal
lerinde, daire başkanlanndan, başkanlığa seçilme tarihi itibariyle en kıdemlisi ve kıdemde eşitlik 
halinde en yaşlısı Başkanvekilliğini yapar. 

Dairelerde de aynı usule göre üyelerden birisi Başkana vekâlet eder. 
• Başkanunsözcüsüne, en yüksek kadrolu kanun sözcülerinden kadroya tâyin itibariyle en kıdem
lisi ve kıdemde eşitlik halinde en yaşhsı vekâlet eder, 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

üanıştayın ve organlarının görevleri 

Danıştay m görevleri 

MADDE 29. — Danıştay : 
A) îdari uyuşmazlıkları ve dâvaları görür ve çözümler; 
B) Bakanlar Kurulunca gönderilen kanun taşanları hakkında düşüncesini bildirir, tüzük tasa

rılarını ve imtiyaz sözleşme ve şartlaşmalannı inceler; 
0) Başbakanlık tarafından tevdi olunan her türlü işler hakkında mütalâasını bildirir; 
D) Kanunlarla gösterilen diğer işleri görür. 

A) idari uyuşmazlıklar re dâvalar 

1. ilk derece mahkemesi olarak Danıştayda görülecek dâvalar 

MADDE 30. — Kanunlarda ayrı bir idari yargı mercii gösterilmemiş olan aşağıda yazılı idari 
uyuşmazlıklar ve dâvalar doğrudan doğruya ve kesin olarak Danıştayda çözümlenir. 

A) îdari işlemler hakkında yetki, şekil, sebep, konu ve maksat cihetlerinden biri ile kanuna ay
kırı olduklarından dolayı iptalleri için menfaatleri ihlâl edilenler tarafından açılacak dâvalar; 

B) îdari eylem ve işlemlerden dolayı haklan muhtel olanlar tarafından açılacak tam yargı dâ
vaları; 

0) Umumi hizmetlerden birinin yürütülmesi için aktedilen idari mukavelelerden dolayı taraf
lar arasında çıkan uyuşmazlıklara ilişkin dâvalar; 

D) îdari yargı yetkisini haiz merciler arasındaki görev ve yetki uyuşmazlıkları; 
E) Adalet mahkemelerinde bakılmakta olan bir dâvada idari bir kararın mânası veya şümulü

nün tâyini hususunda çıkacak uyuşmazlıkların halli için açılacak dâvalar. 
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Kurulun toplanma sayısı onyedidir. Kararlar üçte iki oy çokluğu ile verilir. 
Kurul üyeliklerinde boşalma halinde boşalan yer için eh çok on gün içinde Genel Kurulca 

yukardaki esaslara göre yeniden seçim yapılır. 
Kurulun yazı işlerini Genel Kâtip yürütür. 

C) Yönetim ve Disiplin Kurulu 

MADDE 27. — Tasarının 27 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Başkanlara ve Başkanunsözcüsune vekalet 

MADDE 28. — Tasarının 28 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Danış/tayın ve organlarının görevleri 

Danıştaym görevleri 

MADDE 29. — Tasarının 29 nou maddesi aynen kabul edilmiştir. 

A) İdari uyuşmazlıklar ve dâvalar 

i. tik derece mahkemesi olarak Danıştay da görülecek dâvalar 

MADDE 30. — Tasarının 30 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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2. Temyiz dâvaları 

MADDE 31. — İdari yargı mercilerinden özel kanunlarına göre kesin olarak verilmiş olan ve üst 
idari yargı mercii bulunmıyan veya üst idari yargı mercilerine başvurulması kanunen kabil olmı-
yan yargı kararlan dâva daireleri ile Dâva Daireleri Genel Kurulunda temyiz yolu ile kesin olarak 
görülür. 

îdari uyuşmazlık ve dâvalarda görev 

MADDE 32. — İdari uyuşmazlıklar ve dâvalar, Dördüncü, Beşinci, Altıncı, Yedinci, Sekizinci, Do
kuzuncu, Onuncu ve Onbirinci daireler ile Dâva Daireleri Genel Kurulunda incelenir ve karara 
bağlanır. 

Bu dairelerle Dâva Daireleri Genel Kurulu bağımsız mahkeme sıfatiyle Türk Milleti adına hü
küm verir. 

A) Dördüncü Dairenin görevleri 

MADDE 33. — Dördüncü Daire : 
Gelir ve Kurumlar vergilerine (Gelir Vergisinde götürü matrahlara yapılan itirazlar ile ortalama 

kâr hadlerine yapılan itirazlar dâhil); 
İlişkin dâvaları çözümler. 

Beşinci Dairenin görevleri 

MADDE 34. — Beşinci Daire : 
A) Memurlara ait kanunlar ile memurların maaş, teadül, askerî ve sivil kişilerin emeklilik işle

rine ; 
B) Danıştay. Yönetim ve Disiplin Kurulu tarafından verilen disiplin cezalanna; 
İlişkin dâvaları çözümler. 

Altıncı Dairenin görevleri 

MADDE 35. — Altıncı Daire : 
A) İmar, kamulaştırma ve yıkma işleri ile bunlara bağlı işlere; 
B) özel idare, belediye ve köyleri ilfirilendiren mevzuatın uygulanmasına; 
O) öğrenci, öğrenim işlerine; 
İlişkin dâvalan çözümler. 

Yedinci Dairenin görevleri 

MADDE 36. — Yedinci Daire : 
A) Gümrük ve Gider vergileri ile ithale terettübeden vergilere; 
B) Vergi ihbarlan dolayısiyle talebedilen ikramiyelere; 
D) Damga Resmine; 
İlişkin dâvalan çözümler. 

Sekizinci Dairenin görevleri 

MADDE 37. — Sekizinci Daire : 
A) Yüksek Hâkimler Kurulu bölümlerinden çıkan kesin kararlara; 
B) Avukatlık ve meslekî teşekküller mevzuatına; 
C) Sınır, iskân, toprak, çevirme ve emvali metruke mevzuatına; 
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2. Temyiz dâvaları 

MADDE 31. — Tasarının 31 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

tdari uyuşmazlık ve dâvalarda görev 

MADDE 32. — tdari uyuşmazlıklar ve dâvalar, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci sekizinci, 
dokuzuncu, onuncu, onbirinci ve onikinci daireler ile Dâva Daireleri Genel Kurulunda incelenir ve 
karara bağlanır. 

Bu dairelerle Dâva Daireleri Genel Kurulu bağımsız mahkeme sıfatiyle Türk Milleti adına 
hüküm verir. 

A) Dördüncü dairenin görevleri 

MADDE 33. — Tasarının 33 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Beşinci dairenin görevleri 
MADDE 34. — Beşinci daire : 
A) Memurlara ait kanunlar ile memurların maaş ve teadül işlerine; 
B) Askerî mevzuat ile askerî kişilerin maaş, teadül, sivil ve askerî kişilerin harcırah işlerine; 
C) Askerî akademiler ve diğer askerî okullar öğrenci işlerine; 
D) Danıştay Yönetim ve Disiplin Kurulu'tarafmdan verilen disiplin cezalarına; 
İlişkin dâvaları çözümler. 

Altıncı dairenin görevleri 

MADDE 35. — Tasarının 35 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Yedinci dairenin görevleri 

MADDE 36. — Yedinci daire : 
A) Gümrük ve Gider vergileri ile ithale terettübeden vergilere; 
B) Vergi ihbarları dolayısiylc talebedilen ikramiyelere; 
İlişkin dâvaları çözümler. 

Sekizinci dairenin görevleri 

MADDE 37. — Sekizinci daire : 
A) Yüksek Hâkimler Kurulu bölümlerinden çıkan kesin kararlara; 
B) Avukatlık ve meslekî teşekküller mevzuatına; 
C) Sınır, iskân, toprak edinme ve emvali mstruke mevzuatına; 
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D) Maden, taşocaklan ve orman mevzuatına; 
E) İş mevzuatına; 
F) Karayollan Trafik Kanunu ile Motorlu Kara taşıtları vergisine; 
İlişkin dâvalan çözümler. 

Dokuzuncu dairenin görevlen 

MADDE 38. — Dokuzuncu daire: 
A) Bina ve arazi vergileri ve bunlarla birlikte tahsil edilen vergi ve resimlere (tarifeler 

dahil): 
B) Belediye ve Özel idare vergisi, resim ve paylan ile diğer gelirlerime ve bunlara ait 'tari

felere: 
C) Harçlar Kanununa ve emlâk alım vergisine; 
D) Veraset ve intikal vergilerine; 
İlişkin dâvalan çözümler. 

Onuncu dairenin görevleri 

MADDE 39. — Onuncu daire : 
A) Askerî mevzuat ile askerî kişilerin maaş,teadül, sivil ve askerî kişilerin hıarcrah işlerine; 
B) Askerî akademiler ve diğer askerî okullar öğrencileri işlerine, askerlik mükellefiyeti ve 

jpedek subay işlerine; 
İlişkin dâvalan çözümler. 

* * l Onbirinci dairenin görevleri 

MADDE 40. — Onbirinci daire: 
A) Gayrimenkul kiralan hakkındaki 6570 sayılı Kanuna göre tesis edilen işlemlere ilişkin 

dâvalan; 
B) Tasarruf bonolarına ait dâvalan; 
0) Türk Parasının kıymetini koruma mevzuatına ve Dış Seyahat Harcamaları Kanununa 

ilişkin dâvalan; 
D) Diğer dâva dairelerinin görevleri dışında kalan dâvalan; 
Çözümler. 

Âmme alacaklarına ilişkin dâvalar 

MADDE 41. — Âmme alacaklarının tahsil usulü hakkındaki Kanunun uygulanmasına ilişkin 
dâvalar alacağın tahakkukuna taallûk eden dâvalara bakmağa görevli dâva daireleri tarafından 
çözümlenir. 
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D) Maden, taşocaklan ve orman mevzuatına; 
E) tş mevzuatına; 
İlişkin dâvaları çözümler. 

Dokuzuncu dairenin görevleri 

MADDE 88. — Dokuzuncu daire : 
A) Bina ve Arazi vergileri ve bunlarla birlikte tahsil edilen vergi ve resimlere (Tarifeler dâ

hil); 
B) Belediye ve özel idare vergi, resim ve payları ile diğer gelirlerine ve bunlara ait tarife

lere; 
G) Harçlar Kanununa ve Emlâk Alım Vergisine; 
İlişkin dâvaları çözümler. 

Onuncu dairenin görevleri 

MADDE 89. — Onuncu daire : 
A) Askerî ve sivil kişilerin emeklilik işlerine; 
B) Askerlik mükellefiyeti ve yedek subay işlerine; 
İlişkin dâvaları çözümler. 

Onbirinci dairenin görevleri 

MADDE 40. — Onbirinci daire : 
A) Karayolları Trafik Kanunu ile Motorlu Kara Taşıtları Vergisine; 
B) Veraset ve İntikal vergilerine; 
C) Damga Resmine; 
D) Vergi, resim ve harçlarla ilgili olup da diğer dâva dairelerinin görevleri dışında kalan 

işlere; 
İlişkin dâvaları çözümler. 

Onikinci dairenin görevleri 

MADDE 41. — Onikinci daire : 
A) Tasarruf bonolarına ait dâvaları; 
B) Türk parasının kıymetini koruma mevzuatına ve Dış seyahat harcamaları Kanununa iliş

kin dâvaları; 
C) Diğer dâva dairelerinin görevleri dışında kalan dâvaları; 
Çözümler. 

Âmme alacaklarına ilişkin dâvalar 

MADDE 42. — Tasarının 41 nci maddesi 42 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
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Bir kısım işlerin diğer dairelere verilmesi 

MADDE 42. — Dâva dairelerinin işlerinde, birbirine nazaran, nisbetsizlik görülürse, Başkan
lar Kurulu karariyle bir dairenin görevine giren işlerden, belirli konulara ilişkin olanlar, diğer 
dâva dairelerine verilebilir. 

Bu husustaki kararlar Aralık ayı başında verilir, aynı ay içinde Resmî Gazetede yajyınlanır ve 
yeni takvim yılında uygulanır. 

£tyf„ . Dâva daireleri Genel Kurulunun görevleri. 

MADDE 43. — Dâva daireleri Genel Kurulu aşağıda yazılı uyuşmazlıklara ve dâvalara bakar: 
A) Tüzüklerin iptali için açılan dâvalar; 
B) Bakanlar Kurulu kararlarına karşı açılan dâvalar; 
C) Yüksek Hâkimler Kurulunun Genel Kurulu kararlarına karşı açılan dâvalar; 
D) Danıştay idari dairelerinden veya Genel Kurulundan verilen kararlar üzerine uygulanan 

eylem ve işlemler hakkında açılan dâvalar; 
E) Sayıştay Genel Kurulu kararlarının iptali için açılan dâvalar; 
P) Birden fazla dâva dairesinin görevine taallûk eden dâvalar; 
G) Danıştay dâva daireleri veya idari yargı mercileri arasında çıkan görev ve yetki uyuşmaz

lıkları; 
H) 48 nci maddenin (B) bendi gereğince verilen disiplin cezalarına karşı açılacak dâvalar; 
I) Danıştay Yüksek Disiplin Kurulu 'kararlan aleyhine açılan dâvalar; 
J) Birinci başkanın veya başkanunsözcüsüîiün yahut dâva dairelerinin prensibe taallûk eden 

hususlarda dâva daireleri genel kurulunda görüşülmesini uygun gördükleri dâvalar; 

içtihatları birleştirme kurulunun görevleri 

MADDE 44. — içtihatları birleştirme kurulu, dâva dairelerinin veya dâva daireleri Genel Ku
rulunun kendi kararlan veya ayn verdikleri kararlar arasında aykınlık veya uyuşmazlık görül
düğü veyahut birleştirilmiş içtihatlann değiştirilmesi gerekli sayıldığı takdirde, birinci başka
nın havalesi üzerine, başkanunsözcüsünün düşüncesi alındıktan sonra işi inceler ve lüzumlu 
görürse, içtihadın birleştirilmesi veya değiştirilmesi hakkında karar verir. 

Birleştirme veya değiştirin* istemeğe yetkili olanlar. 

MADDE 45. — içtihatların birleştirilmesi veya birleştirilmiş içtihatların değiştirilmesi, birinci 
başkan, konu ile ilgili daireler veya başkanunsözcüsü tarafından istenebilir. 

Kurulun, içtihatların birleştirilmesi veya değiştirilmesi hakkındaki kararları, gönderildikleri 
tarihten itibaren bir ay içerisinde Resmî Gazetede yayınlanır. 

Bu kararlara, Danıştay organları ile 31 nci maddedeki idari yargı mercileri ve idare uymak 
zorundadır. 

B - tdkıri işler ve görüşme usulü: 

îdari işlerde görev 

MADDE 46. — idari işlere ilişkin idari uyuşmazlıklar ve görevler, birinci, ikinci ve üçüncü 
dairelerle Danıştay Genel Kurulunda ve idari daireler kurulunca görülür. 
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Bir kısım işlerin diğer dairelere verilmesi 

MADDE 43. — Tasarının 42 nci maddesi 43 ncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Dâva daireleri Genel Kurulunun görevleri 
MADDE 44. — Dâva Daireleri Genel Kurulu aşağıda yazılı uyuşmazlıklara ve dâvalara bakar: 
A) Tüzüklerin iptali için açılan dâvalar; 
B) Bakanlar Kurulu kararlarına karşı açılan dâvalar; 
G) Yüksek Hâkimler Kurulunun Genel Kurulu kararlanna karşı açılan dâvalar; 
D) Danıştay idari dairelerinden veya Genel Kurulundan verilen kararlar üzerine uygulanan 

eylem ve işlemler hakkında açılan dâvalar; 
E) Sayıştay Genel Kurulu kararlarının iptali için açılan dâvalar; 
F) Birden fazla dâva dairesinin görevine taıllûk eden dâvalar; 
G) Danıştay dâva daireleri veya idari yargı mercileri arasından çakan görev ve yetki uyuş

mazlıkları 
H) 49 ney maddenin B bendi gereğince Terilen disiplin cezalarına karşı açılacak dâvalar; 
î ) Danıştay Yüksek Disiplin Kurulu kararlan aleyhine açılan dâvalar; 
J) Birinci Başkanın veya Başkanunsözcüsiinün yahut dâva dairelerinin prensibe taallûk 

eden hususlarda Dâva Daireleri Genel Kurulunda görüşülmesini uygun gördükleri dâvalar. 

içtihatları Birleştirme Kurulunun görevleri 

MADDE 45. — Tasarının. 44 ncü maddesi 45 nci madde olarak .aynen kabul edilmiştir. 

Birleştirme veya değiştirme istemeye yetkili olanlar 

MADDE 46. — Tasarının 45 nci maddesi 46 ncı madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

B) İdari işler ve görüşme usulü 

MADDE 47. — Tasarının 46 ncı maddesi 47 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

M. Meclisi (S. Sayım ; 369) 



- 3 S -
Hü. 

Birinci dairenin görevleri 

MADDE 47. — Birinci daire : 
A) Bakanlar Kurulunca gönderilen kanun tasarıları hakkında düşüncesini bildirir; 
B) Başbakanlıktan gönderilen tüzük taşanlarını inceler; 
0) idari makamlar arasında görev ve yetkiden doğan ve Başbakanlıktan tevdi olunan uyuş

mazlık işlerini; 
Karara bağlar. 

İkinci dairenin görevleri. 

MADDE 48. — îkinci daire : 
A) îl idaresi veya idarei Umumi|yei Vilâyat kanunları gereğince doğrudan doğruya veya itiraz 

yoliyle Danıştaya verilen işleri; 
B) Birinci derecede disiplin cezası verilmesi Danıştaya aidolan işleri; 
0) Memurin Muhakematı hakkındaki Kanun hükümlerine göre Danıştayca görülecek işleri, 
karara bağlar. 

Üçüncü Dairenin görevleri 

MADDE 49. — Üçüncü Daire : 
A) Bayındırlık imtiyazları ile madenlerin imtiyaza bağlanması ve maden imtiyazlarının bo

zulması işlerini; 
B) Kanunlarında Danıştaydan alınacağı yazılı bulunan düşüncelere ilişkin istekleri; 
0) Danıştayca istişari mahiyette incelenmek ve mütalâa beyan edilmek üzere Başbakanlıktan 

gönderilecek işleri; 
D) 6830 sayılı istimlâk Kanununun 30 ncu maddesinin uygulanmasından çıkan anlaşmaz

lıkları ; 
E) Belediye Kanunu ile Danıştaya verilip idari dâvaya konu olmıyan işleri; 
F) Derneklerin, genel menfaatlere yarar derneklerden sayılması için Başbakanlıkça yapıla

cak teklifleri; 
G) Diğer idari dairelerin görevi dışında kalan işleri; 
gereğine göre, karara bağlar veya düşüncesini bildirir. 
Birinci Başkan, Danıştayı ilgilendiren işlerde, doğrudan doğruya mütalâa istiyebilir. 

İki daireyi ilgilendiren işler 

MADDE 50. — Birinci Başkanın lüzum göreceği işlerle iki daireyi ilgilendiren işler, Birinci 
Başkanın Ihavalesi üzerine ilgili iki dairenn yapacakları birleşik toplantıda görüşülüp karara bağ
lanır. 

Bu toplantıya, daire başkanlarından kıdemlisi başkanlık eder. Kararlar oy çokluğu ile veri
lir. Oylarda eşitlik halinde Başkanın bulunduğu tarafın oyu üstün sayılır. 

Bir kısım işlerin diğer dairelere verilmesi 

MADDE 51. — idari dairelerin işlerinde birbirine nazaran nisbetsizlik görülürse, Başkanlar 
Kurulunun kararı ile bir dairenin görevine giren işlerden belirli konulara ilişkin olanlar diğer 
idari dairelere verilebilir. 
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Birinci Dairenin görevleri 

MADDE 48. — Tasarının 47 nci maddesi 48 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

ikinci Dairenin görevleri 

MADDE 49. — Tasarının 48 nci maddesi 49 nou madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Üçüncü Dairenin görevleri 

MADDE 50. — Üçüncü Daire : 
A) Bayındırlık; imtiyazları ile madenlerin imtiyaza bağlanması ve maden imtiyazlarının bo

zulması işlerini; 
B) Kanunlarında Danıştaydan* alınacağı yazılı bulunan düşüncelere ilişkin istekleri; 
C) Danıgıtayca istişari mahiyette incelenmek ve mütalâa beyan edilmek üzere Başbakanlıktan 

gönderilecek işleri; ' » ' 
D) 6830 sayılı istimlâk Kanununun 30 ncu maddesinin uygulanmasından çıkan anlaşmazlık

ları; 
. E) Belediye Kanunu ile Danıştaya verilip idari dâvaya konu olmıyan işleri; 

F) Derneklerin, genel menfaatlere yarar derneklerden sayılması için Başbakanlıkça yapılacak 
teklifleri; 

G) Diğer idari dairelerin görevi dışında kalan işleri; 
Gereğine göre, karara bağlar veya düşüncesini bildirir. 
Birinci Başkan, Danıştayı ilgilendiren işlerde, doğrudan doğruya düşünce istiyebilir. 

1 

! 
İlci daireyi ilgilendiren işler 

MADDE 51. — Birinci Başkanın lüzum göreceği işlerle iki idari daireyi ilgilendiren işler, Bi
rinci Başkanın havalesi üzerine ilgili iki dairenin yapacaklan birleşik toplantıda görüşülüp kara
ra bağlanır. 

Bu toplantıya, daire başkanlarından kıdemlisi başkanlık eder. Kararlar oy çokluğu ile verilir. 
Oylarda eşitlik halinde Başkanın bulunduğu tarafın oyu üstün sayılır. 

Bir kısım işlerin diğer dairelere verilmesi 

MADDE 52. — Tasarının 51 nci maddesi 52 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
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Danıştay Genel Kurulunun görevleri 

MADDE 52. — Danıştay Genel Kurulu : 
A) Kanun ve tüzük tasarılarını, 
B) imtiyaz şartlaşmalarını ve sözleşmelerini; 
C) Kanunda, Danıştay Genel Kurulunca görüleceği yazılı olan işleri; 
D) Danıştay idari daireleri arasında çıkan görev uyuşmazlıklarını; 
E) Yukarda yazılı olanlardan başka idari dairelerden çıkan işlerden Birinci Başkanın hava

le edeceği işleri; 
inceliyerek sonuca bağlar. 
idari dairelerin birinden çıkıp, E bendi uyarınca Birinci Başkan tarafından Danıştay Genel 

Kuruluna havale edilmiyen işler, ilgili Bakanlığın istemesi halinde Danıştay Genel Kurulunda gö
rüşülür. 

idari Daireler Kurulunun görevleri 
MADDE 53. — idari Daireler Kurulu, MemuMn Mııhakematı hakkındaki Kanıma göre ikinci 

Daire tarafından birinci derecede verilen men'i muhakeme kararlarını kendiliğinden, lüzumu 
muhakeme kararlarını itiraz üzerine ve kanunla verilen diğer işleri inceliyerek karara bağlar. 

idari işlerin görüşülmesi 

MADDE 54. — Dairelerle kurulların toplantılarında raportörlerin açıklamaları dinlendikten 
sonra işlerin görüşülmesine geçilir. Konular aydınlanınca göreve ve usule ilişkin meseleler var
sa, ilk önce bunlar ve sırası ile diğer meseleler karara bağlanır. 

Kanun ve tüzük tasarıları 

MADDE 55. — Danıştay Genel Kurulunda kanun ve tüzük tasarılarının ilk önce tümü üzerin
de görüşme yapılır. Bu cihet karara bağlandıktan sonra maddelerin görüşülmesine geçilir. 

Kanun ve tüzük taşanları için iki defa görüşme yapılır. Ancak ivedili olanlar ile konularının 
niteliği bakımından görüşmelerin tekrarında fayda göriilmiyenlerin, bir defa görüşülmesine kurul 
karar verebilir. 

Evrak getirtilmesi ve yetkililerin dinlenmesi 

MADDE 56. — incelenmekte olan işler hakkında lüzum görülen her türlü evrak getirilebileceği 
ve bilgi istenebileceği gibi tamamlayıcı veya aydınlatıcı bilgiler alınmak üzere ilgili dairelerden veya 
uygun görülecek diğer yerlerden yetkili memur ve uzmanlar çağırılabilir. 

Ancak; açıklanmasında Devletin yüksek menfaatlerine zarar vermesi umulan ve sır halinde 
saklanması gereken bilgilerin verilmesinden ve evrak belgelerin gönderilmesinden ilgili makam 
kaçınabilir. 

Görüşmeleri• in idaresi 

MADDE 57. — Başkan, görüşmeleri idare ve oya sunulacak hususları tâyin eder. Göreve ve 
usule ait meselelerde azlıkta kalanlar, işin esası hakkında oylarını kullanırlar. 

Kararlar 

MADDE 58. — Kararlarda, toplantıya katılanların ad ve soyadları, için konusu, verilen 
kararın gerekçesi ile azlıkta kalanlar, muhalefet sebepleri ve karar tarihi gösterilir. 

Kararlar, toplantıya katılan başkan ve üyeler tarafından imzalanır. 
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Danıştay Genel Kurulunun görevleri 

MADDE 53. — Tasarının 52 nci maddesi 53 ncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

İdari Daireler Kurulunun görevleri 

MADDE 54. — Tasarmın 53 ncü maddesi 54 ncü madde olacak aynen kabul edilmiştir. 

İdari işlerin görüşülmesi 

MADDE 55. — Tasarının 54 ncü maddesi 55 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Kanun ve tüzük tasardan 

MADDE 56. — Tasarının 55 nci maddesi 56 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Evrak getirtilmesi ve yetkililerin dinlenmesi 

MADDE 57. — Tasarının 56 nci maddesi 57 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

Görüşmelerin idaresi 

MADDE 58 — Tasannın 57 nci /maddesi 58 nci madde olarak aynen kabul .'edilmiştir. 

Kararlar 

MADDE 59 ı— Tasarının 58 nci maddesi 59 ncu madde alarak aynen kabul edilmiştir. 
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" O. Diğer idari organların görevleri : 

t. Başkanlar kurulunun görevleri 

MADDE 59. — Başkanlar kurulu; bu kanunla görevli kılındığı işler ile Birinci Başkanın kurum
da görüşülmesini uygun gördüğü idari işler hakkında, gereğine göre, karar verir veya düşüncesini 
bildirir. 

Başkanlar kurulu, Birinci Başkanın daveti ile toplanır. 

2. Yüksek disiplin kurulunun görevleri 

MADDE 60. — Yüksek disiplin kurulu, yedinci bölüm hükümleri dairesinde, Birinci Başkan 
ile daire başkanları, üyeler ve Başkanunsözcüsü hakkında, disiplin koğuşturması yapılmasına ve 
disiplin cezası uygulanmasına karar verir ve bu kanunla görevli kılındığı diğer işleri görür. 

.?. Yönetim ve disiplin kurulunun görevleri 

MADDE 61. — Yönetim ve disiplin kurulu : 
A)" 123 ncü madde hükümlerine göre yükselmeleri gereken kanunsözcüleri ile başyardımcı ve 

yardımcıları tesbit eder ve bunlar 128 nci madde gereğince işlem yapılması icabedenler hakkında 
Birinci Başkana teklifte bulunur; 

B) Danıştaya kanunsözcüsü veya yardımcı olarak alınacak olanları, gerekli incelemeleri ve 
sınavı yapmak sureti ile seçer; 

C) Kanunsözcüleri ile başyardımcı ve yardımcılar hakkında bu kanun gereğince disiplin 
kovuşturması yapar ve disiplin cezası verir; 

D) Meslek mensupları dışında kalan Danıştay memurları hakkında genel hükümlere göre 
disiplin cezası verir; 

E) Yukarıki bentte yazılı memurlar hakkında Memurin Muhakemetı hakkındaki Kanuna gö
re birinci derecede karar verir; 

F) Birinci Başkanın tevdi edeceği işler hakkında düşüncesini bildirir. 

BEŞÎNCİ BÖLÜM 

Yargılama usulleri 

İdari dâvaların açılması / 

MADDE 62. — İdari dâvalar, Danıştay Başkanlığına hitaben yazılmış dilekçelerle açılır. * 
Dilekçeler Danıştay Başkanlığına verilir. ; J-
Dilekçelerde : 
A) Tarafların ve varsa vekillerinin veya temsilcilerinin ad ve soyadları veya unvanları ve 

adresleri; 
B) Dâvanın konusu ve sebepleri ile dayandığı deliller; 
C) Dâvaya konu olan idari işlemin veya temyiz olunan kararın yazılı bildirim tarihi; 
Gösterilir ve varsa yazılı bildirimin veya kararın ve müsbit evrakın asılları veya tasdikli örnek

leri eklenir. 
D) Duruşma istenen ve miktarı beşbin lirayı aşan vergi, resim, hare, para cezası, gecikme 

zamları ve tazminat dâvalarında uyuşmazlık konusu miktar gösterilir. 
Dilekçeler ile bunlara ekli evrakın, karşı taraf sayısınca birer örneği verilir. 
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C) Diğer idarî organların görevleri 

1. Başkanlar {kurulunun görevleri 

MADDE 60 — Tasarının 59 ncu maddesi 60 ncı madde olarak aynen kabul,edilmiştir. 

2. Yüksek disiplin kurulunun görevleri 

MADDE 61 — Tasarının 60 tacı maddesi 61 İnci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

.ı. Yönetim ve'disiplin kurulumun görevleri 

MADDE 62 — Yönetim ve disiplin .kurulu : 
A) 124 ncü madde hükümlerine göre yükselmeleri gereken kanunsözcüleri ile !başy ardıma ve 

yardımcıları tesbit eder ve bunlar ile 129 ncu madde gereğince işlem yapılması icabedenler 'hak
kında birinci başkana teklifte bulunur; 

B) Danıştaya kanunsözcüsü veya yardımcı olarak alınacak olanları, gerekli incelemeleri ve 
sınavı yapmak suretiyle seçer; ( 

0) Kanunsözcüleri ile başyardımcı ve yardımcılar hakkında bu kanun gereğince disiplin ko-
ğuşturması yapar ve ^disiplin jcezası verir; 

D) Meslek mensupları dışında kalan Danıştay memurları hakkında genel hükümlere göre di
siplin cezası verir; 

E) Yukarıki bentte yazılı memurlar hakkında memurin muhakematı hakkındaki kanuna gö
re, birinci iderecede karar verir; 

F) Birinci başkanın tevdi edeceği işler hakkında düşüncesini bildirir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Yargılama usulleri 

İdarî dâvaların açılması 

MADDE 63 — Tasarının 62 nci maddesi 63 ncü madde olarak aynen kabul edilmiştir, 
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ÜÎTflîçelerin verilebileceği diğer yerler 

MADDE 63. — Dilekçelerle savunmalar ve dâvalara ilişkin her türlü evrak, Danıştay Başkan
lığına gönderilmek üzere valilik veya kaymakamlıklara ve yabancı memleketlerde Türkiye elçi
liklerine veya konsolosluklarına da verilebilir. 

Aynı dilekçe ile dâva açılabilecek haller 

MADDE 04. — Her idari işlem veya yargı kararı aleyhine ayrı ayrı dâva açılır. Ancak ara
larında maddi ve hukuki balamdan bağlılık varsa, aynı şahsı ilgilendiren birden fazla işlem ve
ya yargı karan aleyhine bir dilekçe ile dâva açılabilir. 

Birden fazla şahsı ilgilendiren işlem veya yargı kararlarından dolayı müşterek dilekçe ile dâ
va açılabilmesi, hak veya menfaatte iştirak ve maddi ve hukuki sebeplerde birlik bulunmasına 
bağlıdır. 

Dilekçeler üzerinde uygulanacak işlem 

MADDE 65. — Danıştay Başkanlığına veya 63 ncü maddede yazılı yerlere verilen dilekçele
rin hare ve kaydiyeleri ile posta ücretleri alındıktan sonra deftere kayıtlan derhal yapılır ve 
kayıt tarih ve sayısı dilekçenin üzerine yazılır. Dâva, bu kaydın yapıldığı tarihte açılmış sayılır. 

Davacılara, kayıt tarih ve sayısını gösteren imzalı ve mühürlü, pulsuz bir alındı kâğıdı veri
lir. 

63 ncü maddede yazılı yerlere verilen dilekçeler, en geç üç gün içinde Danıştay Başkanlığına 
taahhütlü olarak gönderilir. Bu yerlerde hare pulları bulunmadığı takdirde bunlara karşılık 
alman paraların miktan ve alındı kâğıdının tarih ve sayısı dilekçelere yazılır. 

Dâva açma süresi 

MADDE 66. — Danıştayda idari dâva açma süresi her çeşit işlemlerde yazılı bildirim tari
hinden itibaren, kanunlarda ayrı süre gösterilmiyen hallerde, doksan gündür. 

Adresleri belli olmıyanlara özel kanunlardaki hükümlere göre ilân yolu ile bildirim yapılan 
hallerde, özel kanunda aksine hüküm bulunmadıkça, süre, son ilân tarihinden itibaren onbeş 
gün sonra başlar. 

Kanuna göre ilânı gereken düzenleyici ve genel tasarruflara karşı ilân tarihinden itibaren dok
san gün içinde dâva açılabilir. Ancak, bu tasarrufların kendilerine uygulanması üzerine ilgili
ler dâva açmakta muhtardırlar. 

31 nci maddede yazılı idari yargı mercilerin den çıkan kesin yargı kararlarına karşı Danışta-
ya temyiz yolu ile başvurma süresi; özel kanunlarda ayrı süre gösterilmiyen hallerde, bu kara-
nn tebliğinden itibaren doksan gündür. 

Görevli ölmıyan yerlere başvurma 

MADDE 67. — Danıştaym görevine giren uyuşmazlıklarda, 31 nci maddede yazılı idari yar
gı mercilerine veya adlî yargı mercilerine açılan dâvalann görev noktasından reddi halinde, bu 
husustaki kararlann ve bunlara karşı kanun yolları varsa, süresi içinde olmak şartiyle, bu yol
lara başvurulması üzerine, verilen kararlann tebliği tarihinden itibaren otuz gün içinde Danış-
taya dâva açılabilir. Bu mercilere başvurma tarihi, Danıştaya müracaat tarihi olarak kabul edilir. 

31 nci maddede yazılı idari yargı mercileri tarafından uyuşmazlığın esası hakkında karar 
verildiği ve bu karara karşı süresi içinde Danıştaya dâva açıldığı takdirde bu mercilerin kararı 
bozulur ve başka ret sebebi yoksa dâvanın esası hakkında kesin karar verilir. 
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Dilekçelerin verilebileceği diğer yerler 

MADDE 64 — Tasarının 63 ncü maddesi 64 n cü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Aynı dilekçe ile dâva açılabilecek haller 

MADDE 65 — Tasarının 64 ncü maddesi 65 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir, 

Dilekçeler üzerinde uygulanacak işler 

MADDE 66 — Danıştay Başkanlığına veya 64 ncü maddede yazık ;y eri ere verilen dilekçele
rin hare ve kaydiyeleri ile posta ücretleri alındıktan sonra deftere- kayıtları ^erhal yapılır ve ka
yıt tarih ve sayısı dilekçenin üzerine yazılır. Dâva bu kaydın yapıldığı tarihte açılmış sayılır,. 

Davacılara, kayıt tarih ve sayısını gösteren imzalı ve mühürlü, pulsuz bir alındı (kâğıdı ve
rilir. 

64 ncü maddede yazılı yerlere verilen dilekçeler, en geç üç gün içinde Danıştay Başkanlığına 
taahhütlü olarak gönderilir. Bu yerlerde hare ıpulları bulunmadığı takdirde bunlara karşılık alınan 
paraların miktarı ve almdı kâğıdının tarih ve sayısı dilekçelere yazılır. 

Davı açma süresi 

MADDE 67 — Tasarının 66 ncı maddesi 67 neı madde lolarak aynen kabul edilmiştir, 

Görevli olmıyan yerlere başvurma 

MADDE 68 — Tasarının 67 nci maddesi 68 ncı madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
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tdare makamlarının sükûtu 

MADDE 68. — İlgililer, haklarında idari dâvaya konu olabilecek bir işlem veya eylemin yapıl
ması için idari makamlara başvurabilirler. Bu halde yetkili makamlar en çok üç ay içinde bir 
karar verirler. 

Bu süre içinde cevap verilmez ise istek reddedilmiş sayılır ve ilgililer, üç ayın bittiği tarihten 
itibaren doksan gün içinde Danıştaya dâva açabilirler. Dâva açılmıyan haller ile dâvanın dok
san günlük süre geçtikten sonra açılması sebebiyle dilekçenin reddi halinde, üç aylık sürenin 
bitmesinden sonra cevap verilirse, bunun tebliğinden itibaren dâva açma süresi yeniden işleme
ye başlar, 

Üst makamlara başvurma 

MADDE 69. — ilgililer tarafından, idari dâva açılmadan önce idari bir işlemin kaldırılması, 
değiştirilmesi veya yeni bir işlem yapılması üst makamdan ve üst makam yoksa işlemi yapmış 
olan makamdan idari dâva açmak için belli olan süre içinde istenebilir. Bu müracaat, işlemeye 
başlamış olan idari dâva süresini durdurur. 

Üç ay içinde bir cevap verilmez ise istek reddedilmiş sayılır. 
İsteğin reddi üzerine dâva açma süresi işlemeye başlar ve müracaat tarihine kadar geçmiş olan 

süre de hesaba katılır. 
Temyiz yolu ile Danıştaya açılacak dâvalarda bu madde hükmü uygulanmaz. 

iptal ve tam yargı dâvaları 

MADDE 70. — İlgililer, haklarını da ihlâl edsn bir idari işlem dolayısiyle Danıştayda iptal 
ve tam yargı dâvalannı birlikte açabilecekleri gibi, ilk önce iptal dâvası açarak bu dâva üzerine 
işlemin iptali halinde bu husustaki kararın tebliği tarihinden itibaren doksan gün içinde tam yar
gı dâvası açabilirler. Bu halde de ilgililerin yukarıki madde uyarınca idareye başvurma hakları 
saklıdır. ' n - • - • • - - • * • T .«•.-r« .*•* • .-s r - - : * * , • 

Doğrudan doğruya tam yargı dâvası açılması ; 

MADDE 71. — İdari eylemlerden hakları ihlâl edilmiş olanların, idari dâva açmadan önce, 
bu eylemleri yazılı bildirim üzerine veya başka suretle öğrendikleri tarihten itibaren bir yıl ve 
her halde eylem tarihinden itibaren beş yıl içinde, ilgili idareye başvurarak haklarının yerine 
getirilmesini istemeleri lâzımdır. Bu isteklerin kısmen veya tamamen reddi halinde bu konudaki 
işlemin tebliği tarihinden ve üç ay içinde cevap verilmediği takdirde bu sürenin bittiği tarihten 
itibaren doksan gün içinde dâva açabilirler. 

Temıfiz hakkının düşmesi 

MADDE 72. — Danıştaya temyiz yolu ile başvurma için belli olan sürenin geçmesi ile temyiz 
hakkı düşer. 

Ancak, taraflardan biri, süresi içinde temyiz yoluna başvurduğu takdirde diğer taraf, cevap 
verme süresi içinde temyiz dâvası açabilir. 

Dilekçeler üzerinde ilk inceleme 

MADDE 73. — Kaydı yapılan dilekçeler, Genel Kâtipliğe verilir. Genel Kâtibin denetimi 
altında olmak üzere, Birinci Başkanın, altı aylık süre için, münavebe ile seçeceği yardımcılardan 
kurulu bir büro tarafından bu dilekçeler incelenerek Genel Kâtiplikçe görevli dairelere veya Dâ
va Daireleri Genel Kuruluna havale olunur. 
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idare makamlarının sükûtu 

MADDE 69 — Tasarının 68 nci maddesi 69 ncu madde iolarak aynen kabul edilmiştir. 

Üst makamlara başvurma 

MADDE 70 — Tasarının 69 ncu maddesi 70 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

tptal ve tam yargı dâvaları 

MADDE 71 — Tasarının 70 nci maddesi 71 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Doğrudan doğruya tam yargı dâvası açılması 

MADDE fl2 — Tasarının 71 nci maddesi 72 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Temyiz hakkının düşmesi 

MADDE 73 — iTasarının 72 nci maddesi 73 ncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Dilekçeler üzerinde ilk inceleme 

MADDE 74. — Kaydı yapılan dilekçeler, Genel Kâtipliğe verilir. Genel Kâtibin denetimi al
tında olmak üzere, Birinci Başkanın, altı aylık süre için, münavebe ile seçeceği yardımcılardan ku
rulu bir büro tarafından bu dilekçeler incelenerek Genel Kâtiplikle görevli dairelere veya Dâva 
Daireleri Genel Kuruluna havale olunur. 
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Dairelere veya Dâva Daireleri Genel Kuruluna gelen dilekçeler, daire başkanının veya Birin
ci Başkanın görevlendirecekleri yardımcılar tarafından: 

1. Görev; 
2. tdari veya yargı mercii tecavüzü; 
3. Ehliyet; 
4. Husumet; 
5. 62 nci ve 64 ncü maddelere uygun olup olmadıkları; 
6. Süre aşımı; 
noktalarından, sırası ile incelenir. 
Dilekçeler bu noktalardan kanuna aykırı görülürse, bunları inceliyen yardımcılar tarafından 

görevli daire veya Kurula, durum bir raporla bildirilir. 
Yardımcılar bu noktalardan kanuna aykırılık görmezler veya daire yahut Kurul tarafından 

kanunsuzluk varit görülmezse tebligat işlemi yapılır. 

İlk inceleme üzerine verilecek karar 

MADDE 74. — Daire veya Kurul tarafından, yukarıki maddede yazılı noktalardan kanunsuz
luk bulunduğu görülürse: 

A) 1, 3 ve 6 numaralı bentlerde yazılı hallerde, dâvanın reddine; 
B) 4 ve 5 numaralı bentlerde yazılı hallerde, otuz gün içinde, doğru hasım aleyhine dâva 

açılmak veya 62 nci ve 64 ncü maddelere uygun şekilde, yeniden düzenlenmek yahut noksanları 
tamamlanmak üzere, dilekçelerin reddine; 

O) 2 numaralı bentte yazılı halde dilekçelerin görevli mercie tevdiine; 
karar verilir. 
Dilekçelerin görevli mercie tevdii halinde, Danıştaya başvurma tarihi, merciine başvurma ta

rihi olarak kabul edilir. 
Dilekçelerin 62 nci maddeye uygun olmamalar* dolayısiyle reddi halinde, yeni dilekçeler için 

ayrıca hare alınmaz. * 

Tebligat ve cevap verme 

MADDE 75. — Dâva dilekçelerinin ve eklerinin birer örneği dâva edilen tarafa ve bu tara
fın vereceği savunma davacıya tebliğ olunur. 

Davacının ikinci dilekçesi dâva edilen tarafa ve bu tarafın vereceği ikinci savunma da dava
cıya tebliğ edilir. Buna karşı davacı cevap veremez. Ancak bu savunmada davacının cevap
landırılmasını gerektiren hususlar bulunduğu, işin görüşülmesi sırasında anlaşılırsa, davacıya 
bunun için bir mühlet verilir. 

Taraflar, yapılacak tebliğlere karşı tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde cevap venneye 
mecburdurlar. Bu süre, ancak haklı sebeplerin bulunması halinde, taraflardan birinin isteği 
üzerine, görevli daire veya Kurul kararı ile altmış günü geçmemek ve bir defaya mahsus olmak 
üzere uzatılabilir. Sürenin geçmesinden sonra yapılan uzatma talepleri kabul edilmez. 

Taraflar sürenin (geçmesinden sonra verecekleri savunmalara veya ikinci dilekçelere dayana
rak hak iddia edemezler. 

Temyiz dâvalarında, dilekçe diğer tarafa ve bunun vereceği savunma davacıya tebliğ edilir. 
Davacı buna karşı cevap veremez. Ancak, işin görüşülmesi sırasında görevli daire veya Kurul 
lüzum görürse tarafların birer defa daha cevap vermelerine karar verebilir. 
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Dairelere veya Dâva Daireleri Genel Kuruluna gelen dilekçeler, daire başkanının veya Birinci 
Başkanın görevlendirecekleri yardımcılar tarafından; 

1. Görev; 
2. İdari veya yargı mercii tecavüzü; 
3. Ehliyet; 
4. Husumet; 
5. 63 ncü ve 65 nci maddelere uygun olup olmadıkları; 
6. Süre aşımı; 
noktalarından, sırası ile incelenir. 
Dilekçeler bu noktalardan kanuna aykırı görülürse, bunları inceliyen yardımcılar tarafından gö

revli daire veya kurula, durum, bir raporla bildirilir. -
Yardımcılar bu noktalardan kanuna aykırılık görmezler veya daire yahut kurul tarafından ka

nunsuzluk varit görülmezse tebligat işlemi yapılır. 

4 t İlk inceleme üzerine verilecek karar 
MADDE 75. — Daire veya kurul tarafından, yukarıki maddede yazılı noktalardan kanunsuzluk 

bulunduğu görülürse : 
A) 1, 3 ve 6 numaralı bentlerde yazılı hallerde, dâvanın reddine; 
B) 4 ve 5 numaralı bentlerde yazılı hallerde, otuz gün içinde, doğru hasım aleyhine dâva açıl

mak veya 63 ncü ve 65 nci maddelere uygun şekilde yeniden düzenlenmek yahut noksanlan tamam
lanmak üzere, dilekçelerin reddine; 

G) 2 numaralı bentte yazılı halde dilekçelerin görevli mercie tevdiine; 
karar verilir. • 
Dilekçelerin görevli mercie tevdii halinde, Danıştaya başvurma tarihi, merciine başvurma ta

rihi olarak kabul edilir. 
Dilekçelerin 63 ncü maddeye uygun olmamaları dolayısiyle reddi halinde, yeni dilekçeler için 

ayrıca hare alınmaz. 

Tebligat ve cevap verme 
MADDE 76. —- Tasarının 75 nci maddesi 76 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
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Dâva dosyalarının Başkanunsözcülüğüne verilmesi 

MADDE 76. — Dilekçeler ve savunmalar alındıktan veya cevap süreleri geçtikten sonra," dâ
va dosyaları Başkanunsözcülüğüne verilir. Kanunsözcülerinin düşünceleri alındıktan sonra dosya
lar görevli daireye veya Dâva Daireleri Genel Kuruluna gönderilir. 

Duruşma 

MADDE 77. — Dâva daireleri ile Dâva Daireleri Genel Kurulunda inceleme evrak üzerinde 
yapılır. 

iptal dâvalarında ve miktarı beşbin lirayı aşan vergi, resim, hare, para cezası, gecikme zamla
rı ve tam yargı dâvalarında, taraflardan birinin isteği üzerine duruşma yapılır. 

Dâva daireleri ile Dâva Daireleri Genel Kurulu yukanki kayıtlarda bağlı olmaksızın duruşma 
yapılmasına kendiliğinden de karar verebilirler. 

Davetiyeler duruşma gününden en az bir ay önce taraflara gönderilir. 

Duruşmalara ilişkin esaslar 

MADDE 78. — Duruşmalar açık olarak yapılır. 
Genel ahlâkın veya kamu güvenliğinin kesin olarak gerekli kıldığı hallerde, görevli daire veya 

kurul kararı ile, duruşmanın bir kısmı veya tamamı gizli olarak yapılır. 
Duruşmada, ancak tarafların dilekçe ve savunmalarında ileri sürdükleri sebep ve deliller tar

tışılır. 
Duruşmalarda taraflara ikişer defa söz verilir. Taraflardan yalnız biri gelirse onun açıklama

ları dinlenir; hiçbiri gelmezse duruşma açılmaz, inceleme evrak üzerinde yapılır. 
Duruşmalarda kanunsözcüsünün bulunması şarttır. Taraflar dinlendikten sonra kanunsözcüsü 

düşüncesini bildirir ve duruşmaya son verilir. 
Duruşmaları başkan yönetir ve disiplin sağlar. 

Duruşmalı işlerde kanunsözcülerinin istekleri 

MADDE 79. — Duruşmalı işlerde, kanunsözcüleri, keşif, bilirkişi incelemesi veya delil tesbiti 
yapılmasını yahut işlem dosyasının getirtilmesini istedikleri takdirde, bu istekleri görevli daire 
veya kurul tarafından kabul edilmezse, işin esası hakkında ayrıca yazılı olarak düşünce bildirir
ler. 

Duruşmalı işlerde kyrar verilmesi 

MADDE 80. — Duruşmanın yapılmasından itibaren onbeş gün içinde karar verilmesi lâzımdır. 
Ara kararı verilen hallerde de bu kararın yerine getirilmesi üzerine dosyalar öncelikle incelenir. 

Dosya dışında inceleme 

MADDE 81. — Dâva daireleri veya Dâva Daireleri Genel Kurulu, bakmakta oldukları dâvalara 
ait her çeşit incelemeleri kendiliklerinden yapabilecekleri gibi, tâyin edecekleri süre içinde, lü
zum gördükleri evrakın gönderilmesini ve her türlü bilgilerin verilmesini taraflardan ve ilgili di
ğer yerlerden istiyebilirler. Bu husustaki kararların, ilgililerce, süresi içinde yerine getirilmesi 
mecburidir. 

Taraflardan biri ara kararının icaplarını yerine getirmediği takdirde bunun verilecek karar 
üzerindeki etkisi görevli daire veya kurulca önceden takdir edilir, ara kararında bu husus aynca 
belirtilir. 
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Dâva dosyalarının Başkanunsözcülüğüne verilmesi 

MADDE 77. — Tasarının 76 ncı maddesi 77 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Duruşma 

MADDE 78. — Tasannın 77 nci maddesi 78 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Duruşmalara ilişkin esaslar 

MADDE 79. — Tasarının 78 nci maddesi 79 ncu madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Duruşmalı işlerde kanun sözcülerinin istekleri 

MADDE 80. — Tasannın 79 ncu maddesi 80 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Duruşmalı işlerde karar verilmesi 

MADDE 81. — Tasannın 80 nci maddesi 81 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Dosya dışında inceleme 

MADDE 82. — Tasarının 81 nci maddesi 82 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
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Ancak, istenen bilgi ve belgeler Türkiye Cumhuriyetinin güvenliğine ve yüksek menfaatlerine 
veya Türkiye Cumhuriyetinin güvenliği ve yüksek menfaatleri ile birlikte yabancı devletlere de 
ilişkin ise, ilgili makam, gerekçesini bildirmek suretiyle, söz konusu, bilgi ve belgeleri vermiye-
bilir. 

Sonradan ibraz olunan evrak ve belgeler 

MADDE 82. — Dilekçeler ve savunmalarla birlikte verilmiyen müsbit evrak ve belgeler, bun
ların vaktinde ibraz edilmelerine imkân bulunmadığına daire veya kurulca kanaat getirilirse, ka
bul ve diğer tarafa tebliğ edilir. Bu evrak ve beilgeler duruşmada ibraz edilir ve diğer taraf, ce
vabını hemen verebileceğini beyan eder veya cevap vermeye lüzum görmezse, ayrıca tebliğ yapıl
mam. 

Dosyaların incelenmesi 

MADDE 83. — Dâva daireleri ile Dâva Daireleri Genel Kurulunda, raportörün açıklamaları 
dinlendikten ve kanunsözcüsünün yazılı düşüncesi okunduktan sonra işin görüşülmesine geçilir. 
Konuların aydınlandığına daire veya kurul karar verince, meseleler sırası ile oya konulur ve ka
rara bağlanır. 

Göreve ve yargılama usullerine ilişkin meselelerde azlıkta kalanlar işin esası hakkında oyları
nı kullanırlar. Azlıkta kalanlar ve muhalefet sebepleri, kararların altına yazılır. 

Temyiz dâvalarının incelenmesi 

MADDE 84. — Dâva daireleri ve Dâva Daireleri Genel Kurulu, temyiz yolu ile inceledikleri 
kararlan bozdukları takdirde, işbu bozma kararı dairesinde kararı bozulan idari yargı mercii ta
rafından incelenir. Ancak, dâva daireleri ve Dâva Daireleri Genel Kurulu, dâva evrakının ve lü
zumu halinde getirtilecek dosyanın incelenmesinden maddi vakıalar hakkında edinilen bilgi yeter 
görülürse veya uyuşmazlık sadece hukuki noktalara ilişkin ise, kararı bozmakla beraber işin esası 
hakkında da karar verirler. 

Kararları bozulan idari yargı mercilerinin ısrar haklan yoktur. 

Temyiz yolu ile incelenen işlerde bozma sebepleri 

MADDE 85. — Temyiz yolu ile incelenen işlerde bozma sebepleri şunlardır : 
A) Görev ve yetki dışında bir işe bakılmış olması, 
B) Mevzuat hükümlerine aykırı karar verilmesi, 
0) Usul hüküm ve kurallanna riayet edilmemiş olması. 

Tutanaklar 

MADDE 86. — Dâva dairelerinde ve Dâva Daireleri Genel Kurulunda, her dâva dosyası için 
görüşmelere katılan başkan ve üyeler ile düşünce veren kanunsözcüsünün, raportörün ve taraflann 
ad ve soyadlarını, incelenen dosya numarasını, kısaca dâva konusunu ve verilen karann neticesini, 
çoğunlukta ve azlıkta bulunanlan gösteren bir tutanak düzenlenir. Bu tutanaklar görüşmelere ka
tılanlar tarafından aynı toplantıda imzalanır ve dosyalarında saklanır. 

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun tatbik edileceği haller 

MADDE 87. — Bu kanunda hüküm bulunmıyan hususlarda; hâkimin dâvaya bakmaktan mem-
nuiyeti ve reddi, ehliyet, üçüncü şahsın dâvaya müdahalesi, tarafların vekilleri, feragat ve kabul, 
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Sonradan ibraz olunan evrak ve belgeler 

MiADDE 83. — Tasarının 82 nci maddesi 83 ncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Dosyaların incelenmesi 

MADDE 84. — Tasarının 83 ncü maddesi 84 ncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Temyiz dâvalarının incelenmesi 

MADDE 85. - Tasarının 84 ncü maddesi 85 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Temyiz yolu ile incelenen işlerde bozma sebepleri 

MADDE 8G, — Tasarının 85 nci maddesi 86 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Tutanaklar 

MADDE 87. — Tasarının 86 nci maddesi 87 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun tatbik edileceği haller 

MADDE 88. — Bu kanunda hüküm bulunmıyan hususlarda; hâkimin dâvaya bakmaktan 
memnuiyeti ve reddi, ehliyet, üçüncü şahsın dâvaya müdahalesi, taraflann vekilleri, feragat ve 
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mukabil dâva, bilirkişi, keşif, delillerin tesbiti, adlî müzaheret hallerinde ve duruşmanın icrası sıra
sında tarafların sükunu ve inzibatı bozacak hareketlerine karşı yapılacak muamelelerde Hukuk 
Usulü Muhakemeleri Kanununun umumi hükümleri uygulanır. 

Danıştay meslek mensuplarının çekinmesi ve reddi 

MADDE 88. — Dâvaya bakmakta olan dâva dairesi başkan ve üyelerinin reddi istenirse, bun
lar hariç tutulmak suretiyle, o daire kurulu 20 nci madde mucibince tamamlanarak, bu husus 
incelenir ve ret isteği yerinde görülürse işin esası hakkında karar verilir. 

Reddedilenler ikiden fazla ise, bu husus Dâva Daireleri Genel Kurulunda incelenir. Kurulca ret 
isteği kabul olunduğu takdirde dâvanın esası hakkında da karar verilir. 

Başkan ve üyelerden ikiden fazlası dâvaya bakmaktan çekinirlerse, Dâva Daireleri Genel Kuru
lunda işin esası tetkik edilerek karara bağlanır. 

Dâva Daireleri Genel Kurulu Başkanının veya üyelerinden bir kısmının çekinmesi veya reddi 
halinde noksan, 23 ncü maddenin ikinci fıkrası hükmüne göre tamamlanır. 

Kanunsözcüleri ve yardımcılar da sebeplerini bildirerek çekinebilecekleri gibi kendileri taraf
larca reddedilebilirler. 

Çekinme veya ret sebepleri dâvaya bakmaya görevli daire veya kurul tarafından incelenerek 
karara bağlanır. 

Delillerin tesbiti 

MADDE 89. — Taraflar, Danıştaya idari dâva açıktan sonra bu dâvalara ilişkin delillerin tes-
bitini ancak Danıştaydan istiyebilirler. 

Görevli daire veya kurul, isteği uygun gördüğü takdirde üyelerden birini bu işle görevlendire
bileceği gibi, tesbitin mahallî adlî veya idari yargı mercilerine yaptırılmasına da karar verebilir. 

Delillerin tesbiti istekleri, ivedilikle karara bağlanır. 

Kararlarda bulunacak hususlar 

MADDE 90. — Kararlarda, sırasiyle, aşağıdaki hususlar bulunur : 
A) Tarafların ve varsa vekillerinin veya temsilcilerinin ad ve soyadları yahut unvanları ve ad

resleri; 
B) Davacının ileri sürdüğü maddi vakıaların dayandığı hukukî sebeplerin özeti ve isteğinin 

sonucu ile dâvâlının savunmasının özeti; 
O) Raportörün ve kanunsözcüsünün ad ve soyadları ve üye olmıyan raportör ile kanunsözcü-

sttnün düşünceleri; 
D) Duruşmalı dâvalarda duruşma yapılıp yapılmadığı ve yapılmış ise hazır bulunan' taraflar 

ve vekil veya temsilcilerinin ad ve soyadları; 
E) Kararın dayandığı kanuni ve hukukî sebepler ile gerekçesi ve hüküm; 
F) Muhakeme masrafları ile vekâlet ücretinin hangi taraf a yükletildiği; 
G) Kararın tarihi ve oybirliği ile mi, oy çokiluğu ile mi verildiği; 
H) Kararı veren daire veya Kurul Başkan ve üyelerinin ad ve soyadları ve imzaları ve varsa 

ayrışık oyları. 

İlâmlar 

MADDE 91. — Taraflara tebliğ olunacak ilâmlar, resmî mühür ile mühürlenir ve daire veya 
kurul başkanı veya memur edeceği üye veya başyardımcı tarafından imzalanır. Bu ilâmlarda mu
halefet şerhleri de yazılır. 
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kabul, teminat, mukabil dâva, bilirkişi, keşif, delillerin tesbiti, adlî müzaheret hallerinde ve du
ruşmanın icrası sırasında taraf lann sükûnu ve inzibatı bozacak hareketlerine karşı yapılacak 
muamelelerde Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun umumi hükümleri uygulanır. 

Danıştay meslek mensuplarının çekinmesi ve reddi 

MADDE 89.'— Tasarının 88 nci maddesi 89 ncu madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Delillerin tesbiti 

MADDE 90. — Tasarının 89 ncu maddesi 90 ncı madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Kararlarda bulunacak hususlar 

MADDE 91. — Tasarının 90 ncı maddesi 91 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

İlâmlar 

MADDE 92. — Tasarının 91 nci maddesi 92 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
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Hamların asılları dosyalarında ve tasdikli örnekleri dairelerinde veya Dâva Daireleri Genel Ku
rulunda saklanır. 

• Tarafların kişilik ve niteliğinde değişiklik 

MADDE 92. — Dâva esnasında ölüm veya başka her hangi bir sebeple tarafların kişilik veya 
niteliğinde değişiklik olursa, dâvayı takip hakkı kendisine geçenin başvurmasına kadar ve gerçek 
kişilerden olan tarafın ölümü halinde, idare mirasçılar aleyhine takibi yenileyinceye kadar dosya
nın muameleden kaldırılmasına karar verilir. Yalnız öleni ilgilendiren dâvalara ait dilekçeler ip
tal olunur. 

Davacının gösterdiği adrese tebligat yapılamaması halinde, yeni adresini bildirinceye kadar dâ
va dosyası işlemden kaldırılır. 

İşlemden kaldırılan dosyalara ait dâvalarda yürütmenin durdurulmasına karar verilmiş ise bu 
kararlar kendiliğinden hükümsüz kalır. 

Dosyalanıl işlemden kaldırılmasına ait ilâmlar diğer tarafa tebliğ edilir. 

Yürütmenin durdurulması 

MADDE 93. — Danıştayda idari dâva açılması ve kanun yollarına başvurulması itiraz olunan 
idari işlemlerin veya yargı kararının yürütülmesini durdurmaz. 

Şu kadar ki, dâva daireleri ile Dâva Daireleri Genel Kurulu taraflardan birinin isteği halinde, 
teminat karşılığında yürütmenin durdurulmasına karar verebilirler. Ancak halin icabına göre, ip
tal dâvalarında yetkili daire veya kurul teminat aramıyabilir. 

îdare ile adlî müzaharetten faydalanan kimselerden teminat alınmaz. 
Taraflar arasında teminata ilişkin olarak çıkan anlaşmazlıklar, yürütme hakkında karar veren 

daire veya kurulca çözümlenir. 

Danıştay kararlarının sonuçları 

MADDE 94. — Dâva daireleri ile Dâva Daireleri Genel Kurulu kararları kesin olup muhkem 
kaziyenin bütün hukuki sonuçlarını hâsıl eder. Bu kararlar aleyhine, ancak bu kanunda yazılı ka
nun yollarına başvurulabilir. 

îdare, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 132 nci maddesi gereğince, Danıştay ilâmlarının icap
larına göre işlem veya eylem tesis etmeye mecburdur. 

Kanun yolları 

1. Muhakemenin iadesi 

MADDE 95. — Dâva daireleri ile Dâva Daireleri Genel Kurulundan verilen kararlar hakkında, 
aşağıda yazılı sebepler dolayısiyle muhakemenin iadesi istenebilir : 

A) Zorlayıcı sebepler dolayısiyle veya lehine karar verilen tarafın eyleminden doğan bir se
beple elde edilemiyen bir belgenin, kararın verilmesinden sonra ele geçirilmiş olması; 

B) Karara esas olarak alınan belgenin sahteliğine hükmedilmiş veya sahte olduğu, mahkeme 
veya resmî bir makam huzurunda ikrar olunmuş veya sahtelik hakkındaki hüküm karardan ev
vel verilmiş olup da, muhakemenin iadesini istiyen kimsenin, karar zamanında bundan haberi 
bulunmamış olması; 

G) Karara esas olarak alman bir ilâm hükmünün muhkem kaziye halini alan bîr kararla bozu
larak ortadan kalkması, 

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

MADDE 93. — Tasanmn 92 nci maddesi 93 neü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Yürütmenin durdurulması 

MADDE 94. — Tasanmn 93 ncü maddesi 94 ncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Danıştay kararlarının sonuçları 

MADDE 95. — Tasanmn 94 ncü maddesi 95 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Kanun yolları 

1. Muhakemenin iadesi 

MADDE 96. — Tasanmn 95 nci maddesi 90 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
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E) Lehine karar verilen tarafın, karara etkisi olan bir hile kullanmış olması; 
F) Vekil veya kanuni temsilci olmıyan kimseler huzuru ile dâvanın görülüp karara bağlanmış 

bulunması; 
G) Çekinmeye mecbur olan başkan veya üyenin katıllması ile karar verilmiş olması; 
H) Tarafları ve sebebi aynı olan bir dâva hakkında verilen karara aykırı yeni bir karar 

verilmesine sebebolabilecek bir madde yokken, aynı daire veya kurul yahut başka bir daire veya 
kurul tarafından evvelki ilâmın hükmüne aykırı bir karar verilmiş bulunması. 

Muhakemenin iadesinde süre 

MADDE 96. — Muhakemenin iadesinde, Hukuk usulü Muhakemeleri Kanununun, süreye ait 
hükümleri kıyas yolu ile uygulanır. 

2. Kararın düzeltilmesi 

MADDE 97. — Dâva daireleri ile Dâva Daireleri Genel Kurulundan verilen kararlar hakkında, 
bir defaya mahsus olmak üzere, ilâmın tebliği tarihinden itibaren onbeş gün içinde, aşağıda yazılı 
sebepler dolayısiyle kararın düzeltilmesi istenebilir : 

A) Kararın esasına etkisi olan iddia ve itirazların, kararda karşılanmamış olması; 
B) Bir ilâmda birbirine aykırı hükümler bulunması; 
C) Kararın usul ve kanuna aykırı bulunması; 
D) Temyiz yolu iîe görülen işlerde, görevli daire veya kurula ibraz olunan evrakta sahtelik 

veya sania vukubulmuş olması. 
Dâva daireleri ile Dâva Daireleri Genel Kurulu, kararın düzeltilmesi dilekçesinde ileri sürülen se

beplerle bağlıdır. 
Kanun yollarına ili§kin özel hükümler 

MADDE 98. — Muhakemenin iadesi ve kararın düzeltilmesi istekleri dilekçe ile yapılır. Bu 
istekler esas kararı vermiş olan dâva dairelerinde veya Dâva Daireleri Genel Kurulunca karara bağ
lanır. 

isteğin ilişkin olduğu konu, diğer bir dâva dairesinin görevine girmiş ise, karar bu dairece 
verilir. 43 ncü maddenin F bendi hükmü, muhakemenin iadesinde ve kararın düzeltilmesinde de 
uygulanır. 

Karşı tarafın savunması ve kanunsözcüsünün düşüncesi alındıktan sonra istekler incelenir 
ve kanunda yazılı sebepler varsa dâvaya yeniden bakılarak karar verilir. 

Muhakemenin iadesi ve kararın düzeltilmesi istekleri; kanunda yazılı sebeplere dayanmıyor 
ise isteğin reddine karar verilir ve Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun bu husustaki hüküm
lerine göre para cezasına da hükmolunur. 

Muhakemenin iadesi ve kararın düzeltilmesi isteklerinde duruşma yapılması, görevli daire 
veya kurulun kararına bağlıdır. 

Kanun yollarında yargılama usulü 

MADDE 99. — Bu bölümün 95, 96, 97 ve 98 nci maddeleri dışında kalan hükümleri de, muha
kemenin iadesinde ve kararın düzeltilmesinde uygulanır. 

Tavzih 

MADDE 100. — Dâva daireleri veya Dâva Daireleri Genel Kurulundan verilen kararlar müp
hem ise yahut birbirine aykırı hüküm fıkralarını taşıyorsa, taraflardan her biri kararın tavzihini 
veya aykırılığın kaldırılmasını istiyebilir. 
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Muhakemenin iadesinde süre 

MADDE 97. — Tasarının 96 ncı maddesi 97 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

2. Kararın düzeltilmesi 

MADDE 98. — Tasarının 97 nci maddesi 98 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Kanun yollarına ilişkin özel hükümler 

MADDE 99. — Muhakemenin iadesi ve kararın düzeltilmesi istekleri dilekçe ile yapılır. Bu 
istekler esas kararı vermiş olan dâva dairelerinde veya Dâva Daireleri Genel Kurulunca kara
ra bağlanır. 

İsteğin ilişkin olduğu konu, diğer bir dâva dairesinin görevine girmiş ise, karar bu dairece 
verilir. 44 ncü maddenin (F) bendi hükmü, muhakemenin iadesinde ve karann düzeltilmesinde 
de uygulanır. 

Karşı tarafın savunması ve kanunsözcüsünün düşüncesi alındıktan sonra istekler incelenir ve 
kanunda yazılı sebepler varsa dâvaya yeniden bakılarak karar verilir. 

Muhakemenin iadesi ve kararın .düzeltilmesi istekleri; kanunda yazılı sebeplere dayanmıyor 
ise isteğin reddine karar verilir ve Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun bu husustaki hü
kümlerine göre para cezasına da hükmolunur. 

Muhakemenin iadesi ve kararın düzeltilmesi isteklerinde duruşma yapılması, görevli daire 
veya kurulun kararına bağlıdır. 

Kanun yollarında yargılama usulü 

MADDE 100. — Bu bölümün 96, 97, 98 ve 99 ncu maddeleri dışında kalan hükümleri de, mu
hakemenin iadesinde ve kararın düzeltilmesinde uygulanır. 

Tavzih 

MADDE 101. — Tasarının 100 ncü maddesi 101 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
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Tavzih dilekçeleri karşı taraf sayısından bir nüsha fazlası ile verilir. 
Karan vermiş olan dâva dairesi veya kurul, işi inceler ve lüzum görürse dilekçenin bir nüsha

sını, tâyin edeceği süre içinde cevap vermek üzere, diğer tarafa tebliğ eder. Cevap iki nüsha ola
rak verilir. Bunlardan birisi, tavzih veya aykırılığın kaldırılmasını isteyen tarafa gönderilir. 

Görevli daire veya kurulun bu husustaki kararı, taraflara tebliğ olunur. 
Tavzih veya aykırılığın kaldırılması, kararın yerine getirilmesine kadar istenebilir. 

Yanlışlıkların düzeltilmesi 

MADDE 101. — İki tarafın adı ve soyadı ile sıfatı ve iddiaları sonucuna ilişkin yanlışlıklar ile 
hüküm fıkrasındaki hesap yanlışlıklarının düzeltilmesi de istenebilir. 

Yukarıki maddenin son ' fıkrası dışında kalan hükümleri, bu istekler hakkında da uygula
nır. 

Yanlışlıkların düzeltilmesine karar verilirse keyfiyet ilâmın altına yazılır. 

Mahkeme masrafları 

MADDE 102. — Taraflardan birinin talebi halinde, Danıştayda açtığı dâva dolayısiyle öde
diği hare, kaydiye ve posta ücretleri ile bilirkişi incelemeleri, delil tesbiti ve keşif için yaptığı 
harcamalar ve avukat marifetiyle takibolunan dâvalarda, tarifesine göre avukatlık ücreti hak
sız çıkan tarafa ve dâvanın kısmen kabulü ve kısmen reddi halinde bu masraflar orantılı ola
rak taraflara, yükletilir. Dâvadan feragat eden veya dâvayı kabul eden taraf, muhakeme mas
rafları ve avukatlık ücreti bakımından haksız çıkmış sayılır. 

Yol masrafları ve yevmiyeler 

MADDE 103. — Danıştay meslek mensuplarından keşif, bilirkişi incelemesi veya delillerin 
tesbiti için görevlendirilenlere, hakiki yol masrafları ve Harcırah Kanunu ile belirli yevmiyeleri 
verilir. 

ALTINOI BÖLÜM: 

Danıştay .'mensuplarınım öderleri, hakları ve meslek ilerlemeleri 

A) ödevler 

Birinci Başkanın ödevleri 

MADDE 104. — Birinci Başkan, Danıştayın genel işleyişinden sorumludur. Bütün kurulu
şun düzenli çalışmasına bakar. 

Gerekirse, ilgili daire başkanlan veya Başkanlar Kurulu ile de istişare ederek, lüzumlu idari 
tedbirleri alır. 

Birinci Başkan, Danıştay Genel Kurulu ile Dâva Daireleri Genel Kuruluna, İçtihatları Bir
leştirme Kuruluna ve Bakanlar Kuruluna başkanlık eder. 

Daire başkanlarının Ödevleri 

MADDE 106. — Daire başkanlan, dairelerinde görevli bulunanlann görevlerine devamlannı, 
intizamla çalışmalannı, daire işlerinin verimli bir şekilde yürütülmesini ve yardımcılar ilfl diğer 
memurların yetişmelerini sağlarlar, görüşmeleri idare ederler, dâhil bulundukta kurullann top
lantılarına katılarak düşünce ve kanaatlerini bildirirler ve oylarını verirler. 
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Yanlışlıkların düzeltilmesi 

MADDE 102. — Tasarının 101 nci maddesi 102 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Muhakeme masrafları ' 

MADDE 103. — Tasarının 102 nci maddesi 103 ncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Yol giderleri ve gündelikler 

MADDE 104. — Danıştay meslek mensuplarından keşif, bilirkişi incelemesi veya delillerin 
tesbiti için görevlendirilenlere, hakiki yol giderleri ve Harcırah Kanunu ile belirli gündelikleri ve
rilir. 

ALTINCI BÖLÜM 

Daftııştay mensuplarının ödevleri, hakları ve meslekte ilerlemeleri 

A) ödevler 

Birinci Başkanın ödevleri 

MADDE 105. — Tasarının 104 ncü maddesi 105 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Daire başkanlarının ödevleri 

MADDE 106. — Tasarının 105 nci maddesi 106 nci madde olarak aynen -kabul edilmiştir. 
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Daire başkanları her takvim yılı sonunda, dairelerindeki işlerin durumu, bunların yürütülme
sinde aksaklık varsa sebepleri hakkında Birinci Başkanlığa bir rapor verirler ve alınmasını lü
zumlu gördükleri tedbirleri bildirirler. 

Üyelerin ödevleri 

MADDE 106. — Üyeler, bulundukları dairelerde başkanlar- ve dâhil bulundukları kurullarda 
kurul başkanları tarafından kendilerine verilen dosyalan geciktirmeden inceliyerek görevli daire 
veya * kurullara gerekli izahatı verirler, kararları yazarlar, dairelerinin ve üyesi bulundukları ku
rulların toplantılarına katılırlar, düşünce ve kanaatlerini bildirirler, oylarını verirler ve daire 
ile ilgili olmak üzere tevdi edilen diğer işleri görürler. 

Genel Kâtibin ödevleri 

MADDE 107. — Genel Kâtip bu kanunun görevli kıldığı işler ile Birinci Başkanın vereceği 
idare ve yazı işlerini yürütür. 

Müdürlükler ile doğrudan doğruya Birinci Başkana, daire başkanlarına ve Başkanunsözcüsüne 
bağlı olmıyan diğer servisler, Genel Kâtibin yönetim ve denetimi altında bulunur. 

Genel Kâtip, dâva daireleri ile Dâva Daireleri Genel Kuruluna ve içtihatları Birleştirme Ku
ruluna katılamaz. 

Başkanunsözcüsünün ödevleri 

MADDE 108. — Başkanunsözcüsü, dâva dosyalarını uygun göreceği görev ayırımîna göre ka-
nunsözcülerine havale eder, düşüncelerinin vaktinde bildirilmesini ve kanunsözcüleri ile başkanun-
sözcülüğünde görevli diğer memurların devamlarını ve intizamla çalışmalarını sağlar, gelen dosya
ların kaydı ve muhafazası ile işi bitenlerin ilgili yerlere geciktirilmeden gönderilmesi için gerekli 
tedbirleri alır. 

Başkanunsözcüsü, incelediği dâva dosyaları hakkında düşüncelerini bildirir ve kanunlarla ken
disine verilen diğer ödevleri de yapar. 

Her takvim yılı sonunda Başkanunsözcüsü, işlerin durumu ve bunların yürütülmesinde aksak
lık varsa sebepleri hakkında Birinci Başkanlığa bir rapor verir ve alınmasını lüzumlu gördüğü 
idari tedbirleri bildirir. 

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

< 
KanunsÖzcülerinin, ödevleri 

MADDE 109. — Kanunsözcüleri, kendilerine havale olunan dâva dosyalarını vaktinde inceliye
rek hukuk bakımından düşüncelerini en geç bir ay içinde yazılı olarak verirler. Bu süre geçirilir
se durumu, sebepleri ile birlikte Başkanunsözcüsüne bildirirler, kanunsözcülüğü ile ilgili olmak 
üzere verilen diğer işleri görürler. 

Kanunsözcüleri, ilgili yerlerden, Başkanlık vasıtasiyle her türlü bilgileri istiyecekleri gibi iş
lem dosyalarını da getirtebilirler. 

Düşüncelerin gerekçeli olması lâzımdır. 
Kanunsözcüleri, düşüncelerinde tamamen serbesttirler. Ancak, çalışma düzeninin korunması ve 

iş veriminin artırılması için Başkanunsözcüsünün alacağı tedbirlere uyarlar. 
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Üyelerin Ödevlen 

MADDE 107. — Tasannın 106 nci maddesi 107 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kâtibin ödevleri 

MADDE 108. — Tasannın 107 nci maddesi 108 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir.. 

Başkanunsözcüsünün ödevleri 

MADDE 109. — Tasarının 108 nci maddesi 109 ncu madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Kanunsözcülerinin ödevleri 

MADDE 110. — Tasannın 109 ncu maddesi 110 ncu madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
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Başyardımcıların ödevleri 

MADDE 110. — Başyardımcılar, dairelerindeki yardımcıların ve diğer memurların görevlerine 
devamlarını, yetişmelerini ve verimli bir şekilde çalışmalanm, idare, dosya, karar ve diğer yazı 
işleri ile tebligat işlerinin gecikmeden ve düzenli şekilde yürütülmesini sağlarlar, içtihatları ta-
kibederler ve Birinci Başkanın, daire başkanının vereceği diğer görevleri yerine getirirler. 

Yardımcıların ödevleri 

MADDE 111. — Yardımcılar, Birinci Başkanın, daire başkanının veya yetki verilmesi halinde 
başyardımcının, kendilerine havale ettikleri işleri vaktinde inceliyerek daire veya görevli kurula 
gerekli açıklamaları yaparlar, kendi düşünce ve kanaatlerini sözlü ve yazılı olarak bildirirler, ka
rar müsveddelerini yazarlar, gerekli tutanakları düzenlerler ve Birinci Başkanın, daire başkanının 
ve başyardımcının verecekleri diğer görevleri yerine getirirler. 

Yardımcılar, idare ve disiplin bakımından başyardımcıların alacakları tedbirlere de uyarlar. 

Ödevlerin uygulanma sekli 

MADDE 112. — Danıştay meslek mensuplarının, yukanki maddelerde yazılı esas görevlerinin 
uygulanmasına ilişkin hükümler ile yedinci maddede yazılı müdürlükler, bürolar ve kalemlerin 
görevleri Danıştay Tüzüğünde gösterilir. 

B) .Haklar : Başkanlar ve üyeler ile Başkanıınsözcüsünün aylıkları 
MADDE 113. — Danıştay Birinci Başkanı, daire başkanları ve Başkanunsözcüsü birinci dere-

ce, üyeler ikinci derece memurluk kadrosunun aylığını alırlar. 
Bu suretle alman aylıklar, bunların emekliliklerinde ve diğer memuriyetlere geçmelerinde ka

şanılmış hak sayılmaz. Bu gibilerin emekliliklerinde ve diğer memuriyetlere geçmelerinde Ihizmet 
sürelerine göre kazandıkları derece aylıkları esastır. 

Kazanılmış haklara ait yükselme süresi 

MADDE 114. — Danıştay Birinci Başkanı, daire başkanları ve üyelerinin ve Başkanunsözcü-
sünün kazanılmış haklara ait yükselme süreleri iki yıldır. Bu sürenin bitiminde, kazanılmış hak
lan, kendiliğinden bir üst dereceye yükselir. 

ödenekler 

MADDE 115. — Danıştay meslek mensuplanna, aylıklarından ayn olarak, sınıf ve dereceleri
ne göre bu kanun hükümleri dairesinde ödenek verilir. 

Danıştay dışında görevlendirme 

MADDE 116. — Danıştay kanunsözcüleri, başyardımcı ve yardımcılan (yedinci ve daha aşağı 
aylık derecelerindeki yardımcılar ha.riç) Başbakanın veya Bakanların teklifi üzerine, kendilerinin 
kabulü ve iş durumunun müsaadesine göre, Birinci Başkanın muvafakati ile, bakanlıkların yurt 
içi ve yurt dışı kuruluşlannda, Danıştaydaki mevkilerine ve ihtisaslarına uygun idari hizmet
leri yürütmekle görevlendirilebilirler. Bu görevlendirme süresi iki yılı geçemez. Bu süre içinde 
izinli sayılırlar, Danıştay bütçesinden aylık ve ödenekleri verilir ve diğer özlük hakları saklı 
kalır. 
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Başyardımcıların ödevleri 

MADDE 111. — Tasarının 110 ncu maddesi 111 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Yardımcıların ödevleri 

MADDE 112. — Tasarının 111 nci maddesi 112 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

ödevlerin •uygulanma şekli 

MADDE 113. — Tasarının 112 nci maddesi 113 ncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

B) Haklar 

Başkanlar ve üyeler ile Başkanunsözcüsünün aylıkları 

MADDE 114. — Danıştay Birinci Başkanı, daire başkanları, üyeler ve Başkanunsözcüsü bi
rinci derece memurluk kadrosunun aylığını alırlar. 

Bu suretle alman aylıklar, bunların emekliliklerinde ve diğer memuriyetlere geçmelerinde ka
zanılmış hak sayılmaz. Bu gibilerin emekliliklerinde ve diğer memuriyetlere geçmelerinde hizmet 
sürelerine göre kazandıkları derece aylıkları esastır. 

Kazanılmış haklara ait yükselme süresi 

MADDE 115. — Tasarının 114 ncü maddesi 115 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

ödenekler 

MADDE 116. — Tasarının 115 nci maddesi 116 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Danıştay dışında görevlendirme 

MADDE 117. — Tasarının 116 nci maddesi 117 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
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Bu madde hükmü, Danıştayda, en az beş yıl çalışmış bulunanlara uygulanabilir. Sonraki gö
revlendirmelerde de bu süre gözetilir. 

Danıştay dışında bu suretle görevlendirilenler, hakkındaki her türlü disiplin ve ceza kovuştur
maları, bu kanunun yedinci ve sekizinci bölümleri hükümlerine göre yapılır. 

Yabancı memleketlere gönderilme 

MADDE 117. — A) Danıştay başkanları ve üyeleriyle Başkanunsözcüsünün; idare hukuku 
alanında bilimsel araştırmalar yapmak ve meslekî incelemelerde bulunmak için, aylık ve ödenek
leri ve hakikî yol masrafları ödenmek ve gündelikleri memleket içi gündeliklerinin üç katına ka
dar olmak üzere, Başkanlar Kurulunun düşüncesi alınmak suretiyle, idari yargı sisteminin uygu
landığı yabancı memleketlere göndermeye, Birinci Başkan yetkilidir. 

B) Her yıl, Danıştay kanunsözcüleri ile başyardımcı ve yardımcılardan en az iki kişi; idari 
yargı sisteminin uygulandığı yabancı memleketlere, idare hukuku alanındaki bilgilerini artırma
ları ve meslekî incelemelerde bulunmaları için, aylıkları ve aycıra Harcırah Kanunu hükümleri 
dairesinde yol masrafı ile seyahat ve yurt dışındaki ikamet yevmiyeleri ödenmek ve her türlü 
özlük haklan saklı kalmak üzere, en çok üç yıla kadar, Başkanlar Kurulunun düşüncesi alınmak 
suretiyle, Birinci Başkan tarafından gönderilir. Yurda dönenler yabancı memleketlerde kaldıkla
rı sürenin iki katı Danıştayda mecburi hizmet görürler. 

Bu suretle gönderilecek olanların seçilmeleri, o memleketlerdeki çalışmaların kontrolü, terfi, 
disiplin gibi görevleri ile ilgili bütün hususlarda tabi tutulacakları esaslar ile 1108 sayılı Maaş 
Kanununun 4 ncü maddesi hükümlerine göre vaktinde işlerinin başına dönmemelerinden dolayı is
tifa etmiş sayılanların ve dısanda bulundukları müddet içinde ceza voliyle veya mecburi hiz
metlerini bitirmeden görevlerinden ayrılmış olanların, yükümlü bulunacaklan tazminat nisbet ve 
miktarlanna ve bu maddenin uygulanması ile ilgili her türlü hususlara ait hükümler bir tüzük
le belirtilir. 

Bu maddenin (B) bendi hükmünden faydalanabilmek için Danıştayda meslek mensubu ola
rak en az beş yıl çalışmış olmak şarttır. 

Başka iş ve görev kabul etme 

MADDE 118. — Danıştay meslek mensuplan, fakülteler ile yüksek okullarda ihtisaslanna gi
ren branşlarda, esas görevlerini aksatmamak sar tiyle, öğretim görevi kabul edebilirler. îlmî araş
tırma ve yayınlarda bulunabilirler; davet edildikleri millî ve milletlerarası kongre, konferans ve 
ilmî toplantılara katılabilirler; bunun dışında ancak kanunlarla belirtilen görevleri yapabilirler. 

Üyeliklerin tahsisi 

MADDE 110. — Boşalan üyeliklerin yarısı, sekizinci maddenin (H) işaretli bendinde yazılı 
Danıştay mensuplarına tahsis olunur. Bunlar arasında gerekli nitelikleri haiz aday bulunmadığı 
takdirde dışarıdan aday gösterilir. 

Seçimlerde bu madde hükmü göz önünde tutulur. 

içerden yapılacak atanmalar 

MADDE 120. — Boşalan kanunsözcülüklerine ve yardımcılıklara alt derecelerdeki kanunsöz
cüleri veya yardımcılar atanır. 
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Yabancı memleketlere gönderilme 
MADDE 118. — A) Danıştay başkanları ve üyeleriyle Başkanunsö&üsü; idare hukuku ala

nında bilimsel araştırinalar yapmak ve mesleld incelemelerde bulunmak için, aylık ve ödenekleri 
ve hakiki yol masrafları ödenmek ve gündelikleri memleket için gündeliklerinin üç katı
na kadar olmak üzere, Başkanlar Kurulunun karan üzerine, idari yargı sisteminin uygulan
dığı yabancı memleketlere Birinci Başkan tarafından gönderilir. 

B) Her yıl, Danıştay kanunsözcüleri ile başyardımcı ve yardımcılardan en az iki kişi; idari 
yargı sisteminin uygulandığı yabancı memleketlere, idare hukuku alanındaki bilgilerini artırma-
lan ve mesleld incelemelerde bulunmaları için, aylıklan ve aynca Harcırah Kanunu hükümleri 
dairesinde yol masrafı ile seyahat ve yurt dışındaki ikamet yevmiyeleri ödenmek ve her türlü 
özlük haklan saklı kalmak üzere, en çok üç yıla kadar, Başkanlar Kurulunun karan üzerine, Bi
rinci Başkan tarafından gönderilir. Yurda dönenler yabancı memleketlerde kaldıklan sürenin iki 
katı Danıştayda mecburi hizmet görürler. 

Bu bent hükmüne göre gönderilecek olanların seçilmeleri, o memleketlerdeki çalışmalarının 
kontrolü, terfi, disiplin gibi görevleri ile ilgili bütün hususlarda tabi tutulacaklan esaslar ile 
1108 sayılı Maaş Kanununun 4 ncü maddesi hükümlerine göre vaktinde işlerinin başına dönme
melerinden dolayı istifa etmiş sayılanlann ve dışarıda bulundukları müddet içinde ceza voliyle 
veya mecburi hizmetlerini bitirmeden görevlerinden ayrılmış olanlann, yükümlü bulunacaklan 
tazminat nisbet ve miktarlanna ve bu bent ile (A) bendinin uygulanmasına ilişkin her türlü hu
suslara ait hükümler bir tüzükle belirtilir. 

Bu maddenin (B) bendi hükmünden faydalanabilmek için Danıştayda meslek mensubu olarak 
en az beş yıl çalışmış olmak şarttır. 

Başka iş ve görev kabul etme 

MADDE 119. — Danıştay meslek mensuplan, ilmî araştırma ve yayınlarda bulunabilirler; da
vet edildikleri millî ve milletlerarası kongre, konferans ve ilmî toplantılara katılabilirler; bunun 
dışında ancak kanunlarla belirtilen görevleri yapabilirler. 

tiyeJiklerin tahsisi 

MADDE 120. — Tasarının 119 ncu maddesi 120 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

içerden yapılacak atanmalar 

MADDE 121. — Tasarının 120 nci maddesi 121 nci madde olarak aynen kabıü edilmiştir, 

M. Meclisi ( S. Sayısı: 369 ) 



- 68 -
Hü. 

Avukatlık stajı, 

MADDE 121. —- Danıştay meslek mensuplarından, bu meslekte en az dört sene hizmet etmiş 
olanlar, Avukatlık Kanununda yazılı diğer nitelikleri haiz oldukları takdirde, ayrıca avukatlık 
stajına tabi tutulmazlar. 

Kanunsözcüleri ile başyardımcı ve yardımcıların teminatı 

MADDE 122. — Bu kanunda yazılı haller ile âmme hizmetlerinden mahrumiyeti gerektiren 
mahkûmiyet halleri dışında; kanunsözcüleri ile başyardımcı ve yardımcıların görevlerine son ve
rilemez; kendileri istemedikçe başka göreve atanamazlar ve yaş haddinden önce emekliye sevk 
olunamazlar. 

Ü) Meslekte ilerleme, yükselme süresi ve esasları 

MADDE 123. — Kanun sözcüleri ile başyardımcı ve yardımcıların yükselme süresi iki yıldır. 
Bu süreyi dolduranların, bulundukları kadro la üst derece aylığı verilerek veya üst kadroya 

atanarak, yükselmelerinde yeterlik csa,stır. Yeterlik sicillerine göre tâyin olunur. 
Boşalan bir üst kadroya atanmaya aynı derecede yeterli olanlar birden fazla olduğu takdirde, sı

rası ile; kıdem, disiplin cezası almamış bulunmak, meslekî inceleme ve yayınlarda bulunmuş olmak, 
bir yabancı dilden Devlet dil imtihanını kazanmış olmak, takdirname almış bulunmak, tercih sebep
leri sayılır. Tercih sebepleri yoksa, yapılacak sınavda daha üstün basan gösterenler yükseltilir. 

Dairelerde görevli başyardımcı ve yardımcıların sicilleri 
MADDE 124. — Dairelerde görevli başyardımcı ve yardımcıların sicilleri, her takvim yılı sonun

da : 
A) Bulundukları görevlerde, hizmetin gerektirdiği derecede başarı gösterip gösteremedikleri; 
B) Mevzuata vukuflarına, genel bilgilerine ve görevlerinde gösterdikleri başarıya göre yük

selmeye yeterli olup olmadıkları, 
C) Disipline riayetleri ve ahlâk bakımından durumları; 
Yönünden, görevli bulundukları dairenin kurulu tarafından gizli oyla verilir. Kurul, yardımcılar 

hakkında, başyardımcının mütalâasını dinlsr. 
Kariaatlor her bsnt iğin ayrı ayrı olmak üzere belirtilir. Disiplin ve ahlâk bakımından disiplin 

kovuşturmasını gerektirebilecek haller varsa veya disiplin kovuşturmasına başlanmış veya disiplin 
cezası verilmiş yahut hakkında ceza kovuşturmasına girişilmiş veya ceza verilmiş ise bunlar zikre
dilir. Her bende ait sicilin müspet veya menfi sayılması çoğunluğun bu yolda oy vermesine bağlı
dır. Siciller çoğunluğun oyuna göre düzenlenir ve kurul tarafından imzalanır. 

Kanun sözcüleri ile diğer yerlerde görevli başyardımcı ve yardımcıların sicilleri 

MADDE 125. — Yukarıki maddenin A, B ve O bentlerinde yazılı konulara ilişkin siciller : 
A) Kanım sözcüleri hakkında, Birinci Başkan ile bir yıl içinde en çok düşünce verdikleri dâva 

(dairesi başkanından ve Başkanunsöscüsünden; 
B) Danıştay Genel Kurulu ile İdari Daireler Kurulu başyardımcı ve yardımcıları hakkında, Bi

rinci Başkan ile en kıdemli iki idari daire başkanından; 
0) Dâva Daireleri Genel Kurulu Başyardımcı ve yardımcıları hakkında, Birinci Başkan ile en 

Jademli iki dâva gairesi başkanından; 
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Avukatlık stajı 

MADDE 122. — Tasarının 121 nci maddesi 122 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Kanunsözcüleri ile Başyardımcı ve yardımcıların teminatı 

MADDE 123. — Bu kanunda yazılı haller ile kamu hizmetlerinden mahrumiyeti gerektiren 
hükümlülük halleri dışında; kanunsözcüleri ile başyardımcı ve yardımcılann görevlerine son ve
rilemez; kendileri istemedikçe başka göreve atanamazlar ve yaş haddinden önce emekliye sevk-
olunamazlar. 

C) Meslekte ilerleme 

Yükselme süresi ve esasları 

MADDE 124. — Kanunsözcüleri ile Başyardımcı ve yardımcıların yükselme süresi iki yıldır. 
Bu süreyi dolduranların, bulundukları kadroda üst derece aylığı verilerek veya üst kadroya 

atanarak, yükselmelerinde yeterlik esastır. Yeterlik, sicillerine göre belli olur. 
Boşalan bir üst kadroya atanmaya aynı derecede yeterli olanlar birden fazla olduğu takdirde, 

sırasiyle; kıdem, disiplin cezası almamış bulunmak, meslekî inceleme ve yayınlarda bulunmuş ol
mak; bir yabancı dilden Devlet dil imtihanını kazanmış olmak, takdirname almış bulunmak; 
tercih sebepleri sayılır. Tercih sebepleri yoksa, yapılac4k sınavda daha üstün basan gösterenler 
yükseltilir. 

Dairelerde görevli Başyardımcı ve yardımcıların sicilleri 

MADDE 125. — Tasarının 124 ncü maddesi 125 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Kanunsözcüleri İle diğer yerlerde görevli başyardımcı ve yardımcıların sicilleri 

MADDE 1126. — Yukanki maddenin A, B, ve O bentlerinde yazılı konulara ilişkin siciller: 
A) Kanunsözcüleri hakkında, Birinci Başkan ile bir yıl içinde en çok düşünce verdikleri 

Dâva Dairesi Başkanından ve BaşkanunsözcüsLinden; 
B) Danıştay Genel Kurulu ile îdari Daireler Kurulu Başyardımcı ve yardımcılan hakkında, 

Birinci Başkan ile en kıdemli iki İdari Daire Başkanından; 
C) Dâva Daireleri Genel Kurulu Başyardımcı ve yardımcıları hakkında, Birinci Başkan ile 

en kıdemli Dâva Dairesi Başkanından; 
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D) 166 ncı maddede yazılı büroda görevlendirilen kanun sözcüleri ile başyardımcı ve yardım
cılar hakkında Birinci Başkan ile Genel Kâtip ve büro başkanından; 

Tevekkül eden kurullar tarafından, gizli oyla verilir. 
Bu kurulların verecekleri sicillere de, 124 ncü maddenin son fıkrası hükmü uygulanır. 

Yükselme şartları 

MADDE 126. — Kanun sözcüleri ile başyardımcı ve yardımcıların yükselebilmeleri, üst üste iki 
sicillerinin müspet olmasına bağlıdır. Üc sicil devresinde iki müspet sicil alanlar da yükselebilirler. 

Sicil durumunun bildirilmesi 

MADDE 127. — Görevlerinde başarı gösteremedikleri veya yükselmeye yeterli olmadıkları yolun
da sicil alanlara ve yeterli oldukları halde diğerlerinin tercihi sebebiyle yükseltilmiyenlere durum 
Birinci Başkan tarafından her yıl yazılı olarak bildirilir. 

İstifa ve emekliliğe sevk 

MADDE 128. — Bulundukları görevde basan gösteremedikleri yolunda üstüste üç sicil alan
lara Yönetim ve Disiplin Kurulunun teklifi üzerine Birinci Başkan tarafından emekliliklerini 
istemeleri veya istifa etmeleri bildirilir. Bir ay içinde bu davete uymıyanlar istifa etmiş sayı
lırlar. 

Dâva açılması 

MADDE 129. — 127 nci ve 128 nci maddeler gereğince kendilerine yazılı bildirim yapılanlar 
bu bildirim tarihinden itibaren onbeş gün içinde idari dâva açabilirler. Bu dâvalara Dâva Dai
releri Genel Kurulunda bakılır ve savunmaların alındığı veya cevap sürelerinin geçtiği tarihten 
itibaren üç ay içinde karara bağlanır. 

Çalışmaya ara verme süreleri hesaba katılmaz. 
İlgililer hakkında Sicil veya Yönetim ve Disiplin Kurulunda karar vermiş olanlar, bu dava

ların bakıldığı kurul toplantılarına giremezler. 

Tüzükte yer alacak hükümler 

MADDE 130. — Kanunsözcüleri ile başyardımcı ve yardımcıların sicillerine ilişkin hükümlerin 
uygulanma şekli ve diğer memurların sicillerine ait hükümler Danıştay Tüzüğünde belirtilir. 
i 

İdare memurlarının öderleri, hakları, yükselmeleri 

MADDE 131. — Danıştay meslek mensupları dışında kalan memurların ödevleri, hakları ve 
yükselmeleri memurlarla ilgili kanunların hükümlerine tabidir. 

YEDINCI BÖLÜM 

Disiplin kovuşturması 

Başkanlar ve üyelerle Başkanunsözcüsii hakkında. 

MADDE 132. — Danıştay Birinci Başkanı ile daire başkanları, üyeler ve Başkanunsözcüsü-
nün, yüksek hâkimlik vakar ve şerefi ile bağda^amıyan veya hizmetin aksamasını mucibolan 
hal ve hareketleri görülür veya öğrenilirse, haklarında bu kanun hükümleri dairesinde disip
lin kovuşturması yapılır. 
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D) 167 nci maddede yazılı büroda görevlendirilen kanunsözcüleri ile Başyardımcı ve yardım
cılar hakkında Birinci Başkan ile Genel Kâtip ve büro başkanından; 

teşekkül eden kurullar tarafından, gizli oyla verilir. 
Bu kurulların verecekleri sicillere de, 125 nci maddenin son fıkrası hükmü uygulanır. 

Yükselme şarttan 

MADDE 127. — Tasarının 126 nci maddesi 127 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Sicil durumunun bildirilmesi 

MADDE 128. — Tasarının 127 nci maddesi 128 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

İstifa ve emekliliğe sevk 

MADDE 129. — Tasarının 128 nci maddesi 129 ncu madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Dâva açılması 
MADDE 130. — 128 nci ve 129 ncu maddeler gereğince kendilerine yazılı bildirim yapılanlar 

bu bildirim tarihinden itibaren onbeş gün içinde idari dâva açabilirler. Bu dâvalara Dâva Da
ireleri Genel Kurulunda bakılır ve savunmaların alındığı veya cevap sürelerinin geçtiği tarihten 
itibaren üç ay içinde karara bağlanır. 

Çalışmaya ara verme süreleri hesaba katılmaz. 
İlgililer hakkında Sicil veya Yönetim ve Disiplin Kurulunda karar vermiş olanlar, bu dâva

ların bakıldığı Kurul toplantılarına giremezler. 

Tüzükte yer alacak hükümler 

MADDE 131. — Tasarının 130 ncu maddesi 131 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

İdare memurlarının ödevleri, hakları, yükselmeleri 

MADDE 132. — Tasarının 131 nci maddesi 132 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

YEDİNCİ BÖLÜM 

Disiplin koğuşturması 

Başkanlar ve üyelerle Başkanunsözcüsü hakkında 

MADDE 133. — Tasarının 132 nci maddesi 133 ncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

M. Meclisi ( S. Sayısı: 369 ) 



_ ?2 — 
Hü. 

İşin Yüksek Disiplin Ku/ruluna intikal ettirilmesi 

MADDE 133. — Danıştay Birinci Başkanı ile daire başkanları, üyeler ve Başkanunsözcü-
sünün yukarıki maddede yazılı hal ve hareketlerinin görülmesi veya öğrenilmesi halinde olayın 
Yüksek Disiplin Kuruluna intikal ettirilmesi; duruma göre, Başkanlar Kurulu tarafından tak
dir edilir. 

Disiplin kovuşturması karan 

MADDE 134. — Yüksek Disiplin Kurulu, eldeki bilgi ve delillere ve isnadolunan hal ve hare
ketin mahiyetine göre disiplin kovuşturması yapılmasına mahal olup olmadığını takdir eder. 

Kurul, disiplin dovuşturması yapılmasına karar verirse, kurul dışındaki daire başkanları ve 
üyeler arasından seçeceği üç kişiyi soruşturma yapmakla görevlendirir. Haklarında isnatta bu
lunanlar, kurulun üyesi ise, kurulun bu husustaki toplantılarına katılamazlar. Bunların yerleri, 
geçici olarak 26 ncı maddedeki usule göre doldurulur. 

Soruşturmanın şekli 

MADDE 135. — Soruşturma yapmakla görevlendirilenler, ilgiliye, isnadolunan hal ve hareketi 
bildirerek sorgusunu yaparlar; lüzum gördükleri kimseleri andla dinler, konu ile ilgili bilgileri 
toplar, sübut delillerini tesbt ederler. 

Bütün daire, teşekkül ve kurumlar ile gerçek ve tüzel kişiler, sorulan hususlara cevap vermek 
ve diğer istekleri yerine getirmek zorundadırlar. 

81 nci maddenin son fıkrası hükmü saklıdır. 

Rapor verilmesi 

MADDE 136. — Soruşturmayı yapanlar, yaptıkları soruşturmaları ve elde ettikleri bilgi ve 
delilleri gösteren ve bunlara göre disiplin cezası verilmesine mahal olup olmadığı hakkındaki ka-
naatlannı belirten bir rapor hazırlarlar ve müsbit evrak ve belgeleri bu rapora bağlarlar. 

Rapor üzerine yapılacak işlem 

MADDE 137. — Yukarıki madde gereğince hazırlanan rapor, Yüksek Disiplin Kuruluna ve
rilir. Bu kurula, soruşturmayı yapmış olanlar katılmazlar. 

Kurul başkanı, soruşturma sonucunu ilgiliye yazılı olarak bildirir ve beş günden az olmamak 
üzere tâyin edeceği süre içinde yazılı savunmasını vermeye kendisini davet eder. 

Kurul başkanı, soruşturma dosyasını üyelerin birine havale eder. 
Kurul, işi evrak üzerinde inceler ve gerekirse soruşturmanın genişletilmesine veya derinleşti

rilmesine karar verir. 
İlgili, bu dosyayı raportörün huzurunda inceliyebilir. 

Disiplin cezaları 

MADDE 138. — Yüksek Disiplin Kurulu, isnat olunan hal ve hareketi sabit görmezse dosya
nın muameleden kaldırılmasına karar verir. 

Kurul, bu hal ve hareketleri sabit gördüğü takdirde bunların mahiyetine ve ağırlığına göre, 
ilgilinin uyarılmasını veya hizmet süresine göre istifa etmeye yahut emekliliğini istemeye davet 
edilmesini karar altına alır. 

Kurul kararı, Birinci Başkan hakkında ise vekili, diğerleri hakkında ise Birinci Başkan tara
fından ilgiliye tebliğ edilir. 
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İşin Yüksek Disiplin Kuruluna intikal ettirilmesi 

Tasarının 133 ncü maddesi 134 ncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Dişildin boğuşturması kararı 
1 MADDE 135. — Tasarının 134 ncü maddesi 133 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Soruşturmanın şekli 

MADDE 136. — Soruşturma yapmakla görevlendirilenler, ilgiliye, isnadolunan hal ve hareketi 
bildirerek sorgusunu yaparlar; lüzum gördükleri İdmseleri andla dinler, konu ile ilgili bilgileri top
lar, sübut delillerini tesbit ederler. 

Bütün daire, teşekkül ve kurumlar ile gerçek ve tüzel kişiler, sorulan hususlara cevap vermek 
ve diğer istekleri yerine getirmek zorundadırlar. 

82 nci maddenin son fıkrası hükmü saklıdır. 

Rapor verilmesi 

MADDE 137. — Tasarının 136 nci maddesi 137 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 138. 

Rapor üzerine yapılacak işlem 

Tasarının 137 nci maddesi 138 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Disiplin cezaları 

MADDE 139. — Yüksek Disiplin Kurulu, isnadolunan hal ve hareketi sabit görmezse dosyanın 
işlemden kaldırılmasına karar verir. 

Kurul, bu hal ve hareketleri sabit gördüğü tak lirde bunların mahiyetine ve ağırlığına göre, ilgi
linin uyarılmasını veya hizmet süresine göre istifa etmeye yahut emekliliğini istemeye davet edil
mesini karar altına alır. 

Kurul karan, Birinci Başkan hakkında ise, vekili, diğerleri hakkında ise Birinci Başkan tarafın
dan ilgiliye tebliğ edilir. 
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Kararların yerine getirilmesi 

MADDE 139. •— ilgili, emekliliğini istemeye veya istifa etmeye dair olan karara, tebliğ tarihin
den itibaren bir ay içinde uymazsa istifa etmiş sayılır. 

Bir aylık müddet zarfında, ilgili, izinli addolunur. 

Disiplin karan aleyhine dâva açılması 

MADDE 140. — İlgili, Yüksek Disiplin Kurulu kararının kendisine tebliği tarihinden itibaren 
onbeş gün içinde, bu karara karşı dâva açabilir. Bu dâvalar, savunmaların alındığı veya cevap 
sürelerinin geçtiği tarihten itibaren üç ay içinde karara bağlanır. 

Çalışmaya ara verme süresi hesaba katılmaz. 
Dâva sonuçlanıncaya kadar, ilgililerden, bofalan yerler doldurulmaz. 

Diğer Danıştay meslek mensupları hakkında disiplin koğuşturması 

MADDE 141. — Kanunsözcüleri ile başyardımcı ve yardımcıların: 
A) Meslekin vakar ve şerefi ile bağdaşamıyan, 
B) Hizmetin veya görevlerinin aksamasını mucibolan yahut çalışma düzenini veya disiplini 

bozan hal ve hareketleri görülür veya öğrenilirse, haklarında bu kanun hükümleri dairesinde disip
lin koğuşturması yapılır. 

Yukanda yazılı hallerde keyfiyet, Yönetim ve Disiplin Kurulunda gizli olarak görüşülür ve el
deki bilgi ve karinelere ve isnadolunan hal ve hareketin mahiyetine göre, disiplin koğuşturması ya
pılmasına mahal olup olmadığı takdir edilir. 

Koğuşturma yapılmasına karar verilirse, Kurulca görevlendirilecek bir Danıştay üyesinin baş
kanlığında bir başyardımcı ile bu derecede bir kanunsözcüsünden teşekkül eden bir kurul tarafın
dan soruşturma yapılır. 

Soruşturmanın şekli 

MADDE 142. — Kanunsözcüleri ile başyardımcı ve yardımcılarla ilgili soruşturmanın şekli ile 
verilecek rapor hakkında 135 nci ve 136 ncı maddeler uygulanır. 

Raporun verileceği yer . 

Madde 143. — Soruşturma raporu Yönetim ve Disiplin Kuruluna verilir. 
Soruşturma sonucu Kurul Başkanı tarafından yazılı olarak ilgiliye bildirilir ve beş günden az 

olmamak üzere tâyin edilecek süre içinde yazılı savunmasını vermeye davet olunur. 
Başkan, soruşturma dosyasını kurul üyelerinden birine havale eder. 
Kurul, işi evrak üzerinde inceler ve gerekirse soruşturmanın genişletilmesine veya derinleştiril

mesine karar verir. 
İlgili bu dosyayı, raportörün huzurunda inceliyebilir. 

* Kurulun karart 

MADDE 144. — İnceleme ve görüşme sonunda Kurul, isnadolunan hal ve hareketi sabit görmez
se dosyanın muameleden kaldırılmasına karar verir. Bu hal ve hareketi sabit gördüğü takdirde, 
aşağıdaki maddede yazılı disiplin cezalarından birinin verilmesini karar altına alır. 
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Kararların yerine getirilmesi 

Tasarının 139 ncu maddesi 140 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Disiplin kararı aleyhine dâva açılması 

MADDE 141. — Tasarının 140 nci maddesi 141 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Diğer Danıştay meslek mensupları hakkında disiplin koğıışturması 

MADDE 142. — Tasarının 141 nci maddesi 142 nci madde olarak ""aynen kabul edilmiştir. 

Soruşturmanın şekli 

MADDE 143. — Kanunsözcüleri ile başyardımcı ve yardımcılarla ilgili soruşturmanın şekli ile 
verilecek rapor hakkında 136 nci ve 137 nci maddeler uygulanır. 

MADDE 144. 

Raporun verileceği yer 

Tasarının 143 ncü maddesi 144 ncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Kurulun kararı 

MADDE 145. — İnceleme ve görüşme sonunda kurul, isnadolunan hal ve hareketi sabit görmez
se dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verir. Bu hal ve hareketi sabit gördüğü takdirde, aşağı
daki maddede yazılı disiplin cezalarından birinin verilmesini karar altına alır. 
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Disiplin 

MADDE 145. — Disiplin cezalan şunlardır : 
A) Uyarma; 
B) Kınama; 
C) Onbeş günlüğü geçmemek üzere aylığın kesilmesi; 
D) Hizmet süresine göre istifaya veya emekliliğini istemeye davet. 
Kurul, sabit olan hal ve hareketin mahiyetinş, ağırlık derecesine ve tekerrür haline göre veri

lecek disiplin cezasını takdir eder. 

Disiplin kararlan aleyhine dâva açılması 

MADDE 146. — İlgililer, disiplin cezası kararlarının kendilerine tebliği tarihinden itibaren on
beş gün içinde dâva açabilirler. Bu dâvalar, savunmalann alındığı veya cevap sürelerinin geçtiği 
tarihten itibaren üç ay içinde karara bağlanır. 

Çalışmaya ara verme süresi hesaba katılmaz. 
Dâva sonuçlanıncaya kadar, ilgililerden boşalan yerlere atanma yapılmaz. 

Dâva Daireleri Genel Kuruluna katilamıyacak' olanlar 

MADDE 147. — Yüksek Disiplin Kurulunda veya Yönetim ve Disiplin Kurulunda karar ver
miş, veya soruşturmayı yapmış olanlar, disiplin cezalanna ilişkin dâvalara bakan Dâva Daireleri 
Genel Kuruluna ve dâva dairesine katılamazlar. 

SEKJÎZÎNCÎ BÖLÜM 

Cezai koğuşturma 

A) Görevden doğan veya görev sırasında işlenen suçlar 

1. Başkanlar ve üyelerle başkanunsözcüsü hakkında 

MADDE 148. — Danıştay Birinci Başkanı, daire başkanlan ve üyeleriyle başkanunsözcüsünün 
görevlerinden doğan veya görevleri sırasında işlenmiş bulunan suçlanndan dolayı Danıştay Birinci 
Başkanının seçeceği bir daire başkanı ile iki üyeden teşkil edilen bir kurul tarafından ilk soruş
turma yapılır. 

Birinci Başkan hakkında soruşturma, kendisinin katılmıyacağı Başkanlar Kurulunca seçilecek 
bir daire başkanı ile iki üyeden teşkil olunan bir kurul tarafından yürütülür. 

Kurul, soruşturma sonunda düzenliyeceği fezlekeyi ve buna ilişkin evrakı Birinci Başkana, Bi
rinci Başkan hakkında ise vekiline verir. Bu husustaki dosya Birinci Başkan veya vekili tarafın
dan, gerekli karar verilmek üzere îdari Daireler Kurulu Başkanlığına tevdi edilir. Bu kurulun 
vereceği kararlar sanığa ve varsa şikâyetçiye tebliğ olunur. 

Yargılamanın meni kararı kendiliğinden ve son soruşturmanın açılmasına dair kararlar itiraz 
üssrine idari Daireler Kurulu Başkan ve üyelerinin katılmıyacağı Danıştay Genel Kurulunda in
celenir. 

Danıştay Genel Kurulunun bu toplantılannda yeter sayı en az 21 dir. Toplantıda hazır bulu
nanlar çift sayıda ise en kıdemsiz üye toplantıya katılmaz. 
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Disiplin cezaları 

MADDE 146. — Tasarının 145 nci maddesi 145 ncı madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Disiplin hararları aleyhine dâıia açılması 

MADDE 147. — Tasannm 146 ncı maddesi 147 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Dâva Daireleri Genel Kuruluna katılamıyacak olanlar 

MADDE 148. — Tasarının 147 nci maddesi 148 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

SEKİZİNCİ BÖLÜM 

Cezai koğuştıırma 

A) Görevden doğarı veya görev sırasında işlenen suçlar 

1. Başkanlar ve üyelerle Başkanunsözcüsü hakkında 

MADDE 149. — Tasannm 148 nci maddesi 149 ncu madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
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.!?. Diğer Danıştay meslek mensupları hakkında 

MADDE 149. — Kanunsözcüleri ile başyardımcı ve yardımcıların yukarıki maddede yazılı suç
larından dolayı Birinci Başkanın seçeceği bir üyenin başkanlığında bir başyardımcı ile bu derece
deki bir kanunsözcüsünden teşkil olunan kurul tarafından ilk soruşturma yapılır. Kurul soruştur
ma sonunda düzenliyeceği fezlekeyi ve buna ilişkin evrakı Birinci Başkana verir. 

Bu husustaki dosya Birinci Başkan tarafından İkinci Daire Başkanlığına tevdi edilir. Bu daire
nin vereceği karar sanığa ve varsa şikâyetçiye tebliğ olunur. 

Yargılamanın meni kararı kendilliğinden ve son soruşturmanın açılmasına dair kararlar itiraz 
üzerine tdari Daireler Kurulunda incelenir. 

Yargılama, Yargıtay'ın görevli ceza dairesinde yapılır. 

/>) Şahsi surlar : 

./. Hakanlar vr. üyelerle başkanv.nsözcüsü hakkında 

MADDE 150. — Danıştay Birinci Başkanı, dairo başkanları ve üyeleriyle başkanunsözcüsünün 
görevlerinden do^mıvan veya görevleri sırasın % islenmiş bulunmıyan her türlü suçlardan dolayı 
ilk soruşturma, Birinci Başkanın seçeceği bir 4ai~e başkanı ve iki üyeden teşkil edilen kurul tara
fından yakılır. Birinci Başkan hakkında soruşturma kendisinin katılmıyacağı Başkanlar Kurulun
ca seçilecek bir daire başkanı ile iki üyeden teşkil olunan kurul tarafından yürütülür. Bu kurul
ların vereceği yargılamanın meni kararı kendilisinden, son soruşturmanın açılmasına dair karar 
itiraz üzerine Danıştay Genel Kurulunda incelenir. 

Yargılama, Yargıtay Ceza Genel Kurulunda yapılır. 

:J. Diğer Danıştay meslek mensupları hakkında 

MADDE 151. — Kanunsözcüleri, başyardımcı ve yardımcıların yukarıki maddede yazılı suçla
rından dolayı ilk soruşturma, Birinci Başkanın sekeceği bir üyenin başkanlığında bir başyardımcı 
ve bu derecedeki bir kanunsözcüsünden teşkil okunan kurul tarafından yapılır. 

Bu kurulun vereceği yargılamanın meni kararı kendiliğinden, son soruşturmanın açılmasına dair 
karar itiraz üzerine İdari Daireler Kurulunda incelenir. 

Yargılama, Yargıtay'ın görevli ceza dairesinde yapılır. 

itiraz süresi 

MADDE 152. — Bu bölüm hükümlerine göre birinci derecede verilen kararlara itiraz süresi, bu 
kararların sanığa veya şikâyetçiye tebliğ tarihinden itibaren on gündür. 

Görevli daire ve kurullarda inceleme 

MADDE 153. — Yukarıki maddelerde yazılı daire ve kurullarda inceleme evrak üzerinde ya
pılır. Sanıklar soruşturma dosyalarını son soruşturmanın açılmasına dair kararın tebliği üzerine 
karar veren daire veya kurul başyardımcısının gözetimi altında inceliyebilirler. 

Kararlar, bu daire veya kurul başyardımcıları tarafından Tebligat Kanunu hükümlerine göre 
ilgililere tebliğ edilir. 

Soruşturma dosyasının yargı mercilerine intikal ettirilmesi 

MADDE 154. — 148 nci madde gereğince verilen son soruşturmanın açılmasına dair kararlar 
üst kurulca onanmak veya itiraz olunmamak suretiyle kesinleştikten sonra, soruşturma dosyası 
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2. Diğer Danıştay meslek mensupları hakkında 

MADDE 150. — Tasarının 149 ncu maddesi 150 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

B) Şahsi suçlar 

I. Başkanlar ve üyelerle Başkanunşözcüsü hakkında 

MADDE 151. — Tasarının 150 nci maddesi 151 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

2. Diğer Danıştay meslek mensupları hakkında 

MADDE 152. — Tasarının 151 nci maddesi 152 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

itiraz süresi 

MADDE 153. — Tasarının 152 nci maddesi 153 ncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Görevli daire ve kurullarda inceleme 

MADDE 154. — Tasarının 153 ncü maddesi 154 ncü ma-' .3 olarak aynen kabul edilmiştir. 

Soruşturma dosyasının yargı mercilerine, intikal ettirilmesi 

MADDE 155. — 149 ncu madde gereğince verilen son soruşturmanın açılmasına dair karar
lar üst kurulca onanmak veya itiraz olunmamak suretiyle kesinleştikten sonra, soruşturma dos-
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gereği yapılmak üzere Birinci Başkan veya vekili tarafından Anayasa Mahkemesinin Yüce Divan 
sıfatiyle yargılamasında savcılık görevini yapacak olan Cumhuriyet Başsavcısına gönderilir. 

Şahsi suçlardan dolayı verilerek kesinleşen son soruşturmanın açılmasına dair kararlar üzerine, 
soruşturma dosyaları Birinci Başkan veya vekili tarafından Cumhuriyet Başsavcılığına yollanır. 

Karara katûmıyacak olanlar 

MADDE 155. — Soruşturma yapanlar, soruşturmalar üzerine karar verecek olan daire veya ku
rulların toplantılarına katılamazlar. 

Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun uygulanacağı haller 

MADDE. 156. — Bu bölüm hükümlerine göre yapılacak soruşturmalar ile verilecek kararlarda, 
bu kanunda hüküm bulunmıyan hallerde, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun soruşturmaya dair 
hükümleri uygulanır. 

Soruşturma kurulları sorgu hâkiminin yetkilerini haizdir. 
Soruşturma kurullarının gösterecekleri lüzum üzerine, son soruşturma kararı vermeye yetkili 

daire veya kurullarca sanık hakkında tutukluluk veya salıverme kararı verilebilir. 

İşten elçektirme 

MADDE 157. — Görevlerinden doğan veya görevleri sırasında işlenmiş bulunan suçlarından do
layı haklarında son soruşturmanın açılmasına karar verilen kanun söscüsii, başyardımcı v*» yardım
cıların görevlerinde kalmaları, soruşturmanın veya hizmetin selâmetini ihlâl edeceğine kanaat geti
rilirse, geçici bir tedbir olarak Danıştay İkinci Dairesince işten el çektirilebilir. 

DOKUZUNCU BÖLÜM 

Görevin sona ermesi 

Hüküm giyme hali 

MADDE 158. — Danıştay meslek mensuplarından birinin, ağır hapis, kasdî bir suçtan dolayı altı 
ay veya daha fazla hapis cezası yahut kaseli olmıyan bir suçtan dolayı iki yıldan fazla hapis cezası 
ile kesin olarak hüküm giymesi halinde görevi kendiliğinden sona erer. 

Kasdî bir suçtan dolayı altı aydan aşağı hapis cezası ile hüküm giyme halinde, bu suç, meslekin 
vakar ve şerefini bozan veya mesleke karşı genel saygı ve güveni gideren nitelikte görülürse, ilgi
linin meslekten çıkarılması gerekip gerekmediğine, başkanlar ve üyeler ile Başkamın Sözcüsü hak
kında Yüksek Disiplin Kurulu ve diğer Danıştay meslek mensupları hakkında Yönetim ve Disiplin 
Kurulu tarafından karar verilir. 

Sağlık bakımından görevin yerine getirilememesi 

MADDE 159. — Görevini sağlık bakımından yerine getiremiyeceği tam teşekküllü resmî sağ
lık kurulu raporu ile kesin olarak anlaşılan Danıştay meslek mensuplarının görevlerine son veril
mesine; sınıfına göre, yukarıki maddede yazılı kurullarca karar verilir. 
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yası gereği yapılmak üzere Birinci Başkan veya vekili tarafından Anayasa Mahkemesinin Yü
ce Divan sıf atiyle yargılanmasında savcılık görevini yapacak olan Cumhuriyet Başsavcısına gön
derilir. 

Şahsi suçlardan dolayı verilerek kesinleşen son soruşturmanın açılmasına dair kararlar üzeri
ne, soruşturma dosyalan Birinci Başkan veya vekili tarafından Cumhuriyet Başsavcılığına yol
lanır. 

Karara kaUlmıyacak olanlar 

MADDE 156. — Tasannın 155 nci maddesi 156 ncı madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 157. 

Ceza Muhakemeleri Jhulü Kanununun uygulanacağı haller 

Tasarının 156 ncı maddesi 157 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 158. 

İşten el çektirme 

Tasarının 157 nci maddesi 158 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 159. 

DOKUZUNCU BÖLÜM 

Görevin sonıa ermesi 

Hüküm giyme hali 

Tasarının 158 nci maddesi 159 ncu madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 160. 

Sağlık bakmmıdan görevin yerine getirilmemesi 

Tasannın 159 ncu maddesi 160 ncı madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
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Dâva hakkı 

MADDE 160. — 158 nci maddenin ikinci fıkrası ile 159 ncu maddeye göre, görevlerine son ve
rilen ilgililerin, bu kararlara karşı açacakları dâvalarda 140 ve 146 inci maddeler hükümleri uygu
lanır. 

ONUNCU BÖLÜM 

Çeşitli hükümler 

Çalışmaya ara verme 

MADDE 161. — Danıştay daireleri, her sene Temmuz ayının 20 sinden Eylül ayının 5 ine kadar 
(beşinci gün dâhil) çalışmaya ara verirler. 

Ara verme süresi içinde çalışmak üzere, bir daire başkanı ile dört üyeden ve iki yedek üyeden 
mürekkep bir nöbetçi daire kurulur. Yedek üyelerden biri Genel Kâtiplik görevini yapar. 

Bu dairenin başkanı ile üyeleri, Danıştay dairelerinin başkan ve üyeleri arasından karma olarak 
Birinci Başkan tarafından seçilir. 

Ayrıca lüzumu kadar kanun sözcüsü ve yardımcı görevlerine devam ederler. 

Tatilden istifade edecek olanlar 

MADDE 162. — Çalışmaya ara verme süresi içinde, görevli olarak kalanlar haricolmak üzere, 
Danıştay Birinci Başkanı, daire başkanları ve üyelerle Başkanuh sözcüsü, kanun sözcüleri, başyar
dımcılar çalışmaya ara verirler. Bu süre içinde Birinci Başkana, nöbetçi daire başkanı vekâlet eder. 

Diğer memurlar çalışmaya devam ederler. Ancak çalışmaya ara verme süresi içinde işin icapla
rına göre görevde kalmaları Birinci Başkan tarafından lüzum görmiyen memurlar, kanuni izinleri
ni kullanırlar. 

Çalışmaya ara verme süresi içinde görevleri başında kalanların, yıllık izin hakları saklıdır. 

Dâva dilekçelerinin kabulü ve tebligat 

MADDE 163. — Çalışmaya ara verme süresi içinde, açılacak dâvalara ait dilekçelerin, bu ka
nunda yazılı makamlar tarafından kabulüne, 73 üncü maddede yazılı işlere ve tebligat işlemlerine 
devam olunur. 

Nöbetçi dairelerin göreceği işler 

MADDE 164. — Nöbetçi daire, çalışmaya ara verme süresi içinde, aşağıda yazılı işleri görür : 
A) Kanun ve tüzük tasarıları hariç olmak üzere Hükümetçe verilecek ivedili veya kanunen bel

li süre içinde karara bağlanması gereken işler; ' 
B) Yürütmenin durdurulmasına veya delillerin tesbitine ait işler; 
O) Tutuklu memurlar hakkında, Memurin Muhakematı hakkındaki Kanuna göre Danıştaya ge

len işler. 

Sürelerin bitmesi 

MADDE 165. — 75 inci maddede yazılı sürelerin bitmesi, çalışmaya ara verme zamanına raslar-
sa, bu süreler, ayrıca bir karar vermeye lüzum kalmaksızın, ara vermenin sona erdiği 6 Eylülden iti
baren yedi gün uzatılmış sayılır. 
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Dâva hakkı 

MADDE 161. — 159 ncu maddenin ikinci fıkrası ile 160 ncı maddeye göre, görevlerine son 
verilen ilgililerin, bu kararlara karşı açacaklan dâvalarda 141 ve 142 nci maddeler hükümleri 
uygulanır. 

ONUNCU BÖLÜM 

Çeşitl hükümler 

Çalışmaya ara verme 

MADDE 162. — Tasarının 161 nci maddesi 162 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Tatilden istifade edecek olanlar 

MADDE 163. — Tasarının 162 nci maddesi 163 ncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Dâva dilekçelerinin kabulü ve tebligat 

MADDE 164. — Çalışmaya ara verme süresi içinde, açılacak dâvalara ait dilekçelerin, bu ka
nunda yazılı makamlar tarafından kabulüne, 74 ncü maddede yazılı işlere ve tebligat işlemleri
ne devam olunur. 

Nöbetçi dairenin göreceği isler r » 

MADDE 165. — Tasarının 164 ncü maddesi 165 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Sürelerin bitmesi 

• MADDE 166. — 76 ncı maddede yazılı sürelerin bitmesi, çalışmaya ara verme zamanına rast
larsa, bu süreler, aynca bir karar vermeye lüzum kalmaksızın, ara vermenin sona erdiği 6 Ey
lülden itibaren yedi gün uzatılmış sayılır. 
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Tasnif Ve yayın bürosu 

MADDE 166. — Danıştay daireleri ve kurulla i : ;;:*afmclan verilen idari veya yargı kararlarının 
ve mevzuatın tertip ve tasnifini yapmak, kitaplığın düzenlenmesini sağlamak, Danıştay Dergisinin 
yayınlanması işini yürütmek ve Âmme Hukuku ile ilgili ilmî yayınları takibetmek üzere, Birinci Baş
kan tarafından görevlendirilecek bir üyenin başkanlığında bir başyardımcı veya bu derecedeki bir 
kanun sözcüsü ile yardımcılardan ve kitaplık, yayın ve tasnif şeflerinden ve lüzumlu diğer memur
lardan mürekkep bir büro kurulur. 

Büronun görevlerinin uygulanma seldi, Danıştay Tüzüğünde gösterilir. 

Tebliğ işleri ve ücretler 

» MADDE 167. — Danıştaya ait her türlü tebliğ işleri, Tebligat Kanunu hükümlerine göre Posta, 
Telgraf ve Telefon İşletmesi aracılığı ile yapılır. Bu suretle yapılacak tebliğlere ait ücretler ilgililer 
tarafından peşin olarak ödenir. 

Danıştay meslek mensuplarının ödeneklerinin miktarı 

MADDE 168. — Danıştay Birinci Başkanı, daire balkanları, üyeler ve Başkanun Sözcüsüne, ay
lıklarından ayrı olarak, her ay (1 000) lira ödenek verilir. 

Kanun sözcüleri, başyardımcı ve yardımcılara bu kanuna bağlı (II) sayılı cetvelde gösterilen 
miktarlarda ödenek verilir. Bunlara verilecek ödemeklerin miktarında kadro aylıkları ve bulunduk
ları memuriyet kadrosundan aşağı derecede aylık alanlar için aklıkları aylık d.o:ecGr,i esas tr'.tulu.r. 

Bu ödeneklerin tediyesinde 7244 sayılı Kanunim üçüncü maddesi hükmü uygulanmaz. 

Ödeneklerin ödenme şekli 

MADDE 169. — Yukarıki maddede yazılı ödenekler ay başlarında ve aylıklarla birlikte ödenir. 
Bu ödeneğe hak veren bir göreve tâyin edilenlerin ödenekleri göreve başlayış tarihinden sonra ge

len ay başından itibaren verilir ve bu görevden ayrılanların ay sonuna kadar olan Ödenekleri geri 
alınmaz. 

Terfi eden kanun sözcüleri, başyardımcı ve yardımcılara, ödenekleri, terfi ettikleri tarihten son
ra gelen ay başından itibaren verilir. 

Diğer memurların tazminatları 

MADDE 170. — Danıştay Teşkilâtında görevli olan Başkâtip, zabıt kâtibi ve hare memurlarına 
(150), tetkik ve tebliğ memurları ile birinci ve ikinci sınıf kâtiplere (150), mübaşirlere (75) lira, 
aylıklarından ayrı olarak, her ay, tazminat verilir. 

Bütçe 

MADDE 171. — Danıştay genel bütçe içinde, kendi bütçesi ile yönetilir. 
Bütçenin ita emri birinci başkandır. Danıştasın muhasebe işleri, Başbakanlık Muhasebe Mü

dürlüğü tarafından yapılır. 

Kıyafet 

MADDE 172. — Danıştay meslek mensuplarının resmî kıyafetlerinin şekli ve bunların giyilme 
zaman ve yerleri bir yönetmelikle düzenlenir. 
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Tasnif ve yayın bürosu 

MADDE 167. — Tasarının 166 ncı maddesi 167 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Tebliğ işleri ve ücretler 

MADDE 168. — Tasarının 167 nci maddesi 168 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Danıştay meslek mensuplarının ödeneklerinin miktarı 

MADDE 169. — Danıştay Birinci Başkanı, daire başkanları, üyeler ve Başkanunsözcüsüne, 
aylıklarından ayrı olarak, kadro aylıklarının yüzde altmışı tutarında ödenek verilir. 

Kanunsözcüleri, başyardımcı ve yardımcılara bu kanuna bağlı (II) sayılı cetvelde gösterilen 
miktarlarda ödenek verilir. Bunlara verilecek ödeneklerin miktarında kadro aylıkları ve bulunduk
ları memuriyet kadrosundan aşağı derecede aylık alanlar için aldıkları aylık derecesi esas tutulur. 

Bu ödeneklerin tediyesinde 7244 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi hükmü uygulanmaz. 

^^^Pf--:- ! . \ • ödeneklerin ödenme şekli 

MADDE 170. — Tasarının 169 ncu maddesi 170 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Diğer memurların tazminatları 

MADDE.İ71. — Tasarının 170 nci maddesi 171 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Bütçe 

MADDE 172. — Tasarının 171 ncı maddesi 172 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Kıyafet 

MADDE 173. — Tasarının 172 nci maddesi 173 ncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
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SON HÜKÜMLER 

KaHdırılan hükümler 

MADDE 173 — Danıştaya ait 3546, 4904, 6716, 7197, 7354, 14 . 7 . 1960 tarihli ve 20, 20.9.1960 
tarihli ve 84 sayılı kanunlar ile 4 . 1 . 1960 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 406 nci 
maddesinin son fıkrası ve 788 sayılı memurin Kanununun 50 nci maddesinin 2 nci cümlesindeki 
«vekil aleyhine ise Şûrayı Devlete» ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır. 

« 
Kaldırılan ve yürürlüğe konulan kadro cetvelleri. 

MADDE 174. — 3656 sayılı Kanuna bağlı Danıştaya ait kadro cetvelleri, 4904 ve 7354 sayılı 
kanunlarla yapılan ek ve tadilleri ile birlikte kaldırılmış ve yerine bu kanuna bağlı (I) ve (III) 
sajyıib. cetveller konulmuştur. 

Yeniden seçilmeye ve atanmaya tabi tutulmıyacak olanlar. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Danıştayda görevli bulunan birinci 
başkan, daire başkanları, üyeler, başkanunsözcüsü ve kanunsözcüleriyle, başyardımcı ve yardım
cıların yeniden seçim ve atanma, işlemlerine lüzum kalmadan görevleri ve bütün özlük hakları de
vam eder 

Bu kanuna bağlı (III) sayılı kadro cetvelinde unvanları değişmemiş bulunanlarla eski unvan
larının karşılığı başka unvanlarla ifade edilmiş olanlar ve Özlük İşleri Müdürü unvanı ile ifade 
edilen eski Sicil ve Levazım Müdürü hakkında da yukarıki fıkra hükmü uygulanır. 

Yükselmelerde nazara alınacak süre 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu kanun yürürlüğe girdiği tarihte Danıştayda görevli bulunan Da
nıştay meslek mensuplarının bulundukları aylık derecelerinde geçirdikleri süreden iM yıldan fazla 
kısmı, sonraki yükselme süresindeki kıdemlerine eklenir. 

Orğmiların görevlerinin devamı. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu kanuna göre, yeni daireler, kurullar, müdürlükler ve bürolar ku
ruluncaya kadar eski dairelerin, umumi heyetlerin, hususi heyetler, reisler divanının, idare ko
misyonunun ve müdürlüklerin, tetkik ve tebliğ heyetinin ve büroların görevleri devam eder. 

Görev 

GEÇİCİ MADDE 4.— Kaldırılan, iktisadi Buhran, Muvazene ve Hava Kuvvetlerine yardım, 
esnef ve kazanç vergilerine ait dâvalar dördüncü dairede; Hayvanlar, Muamele ve istihlâk vergi
lerine ilişik dâvalar yedinci dairede; trafik resim ve harçları ile hususi otomobil vergisine aiifc 
dâvalar sekizinci dairede; çözümlenir. : 

Görevli dairelere iade edilecek dosya 

GEÇÎCt MADDE 5. — Dâva daireleri genel kurulu haricolmak üzere diğer dâva dairelerin
de mevcut dâvalardan, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte sözü geçen dairelerin görevine gir-
miyenlere ait dosyalar, ayrıca karar verilmesine' mahal kalmaksızın, görevli dairelere devrolunur. 

M. Meclisi ( S. Sayısı: 369) 



• — 3 7 — 

Gemici Ko. 

SON HÜKÜMLER 

Kaldırılan hükümler 

MADDE 174. — Tasarının 173 ncü maddesi 174 ncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Kaldırılan ve yürürtüğe konulan kadro cetvelleri 

MADDE 175. — Tasarının 174 ncü maddesi 175 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Meniden seçilmeye ve atanmaya tabi tutulmıyacak olanlar 

GEÇİCİ MADDE 1. — Tasarının geçici 1 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Yükselmelerde nazara alınacak süre 

GEÇİCİ MADDE 2. — Tasarının geçici 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Organların görevlerinin devamı 

OEÇÎOİ MADDE 3. — Tasarının geçici 3 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Görev 

GEÇİCİ MADDE 4. — Kaldırılan, İktisadi Buhran, Muvazene ve Hava Kuvvetlerine Yardım, 
Esnaf ve Kazanç vergilerine ait dâvalar Dördüncü Dairede; Hayvanlar, Muamele ve İstihlâk ver
gilerine ilişkin dâvalar Yedinci Dairede, Trafik Resim ve Harçları ile Hususi Otomobil Vergisine 
ait dâvalar Onbirinci Dairede; çözümlenir. 

Görevli dairelere iade edilecek dosya 

GEÇİCİ MADDE 5. — Tasarının geçici 5 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Kazanılmış kalkar. 

GEÇÎCÎ MADDE 6. — Bu kanunun 14 ncü maddesiyle 8 ve 20 nci maddelerinin son fıkrası 
hükümleri, eski Siyasal Bilgiler (Mülkiye) ve Yüksek İktisat ve Ticaret okulları mezunları 
hakkında da uygulanır. 

GEÇİCİ MADDE 7. — Bu kanun yürürlüğe girdiği tarihte 4 ncü derece maaşını kazanılmış hak 
olarak almakta olan birinci sınıf yardımcilarla bu derecedeki kanunsözcüleri sekizindi maddenin 
(H) bendi hükmünden istifade ederler. 

[iyelikler oranının ertelenmesi. 

GEÇİCİ MADDE 8. — Bu kanunun 119 ncu maddesi hükmü, yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren altı yıl süre ile uygulanamaz. 

Dışarıdan yapılacak atanmalar 

GEÇİCİ MADDE 9. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte boş olan kanun sözcülükleri ile 
yardımcılıkların 120 nci madde gereğince doldurulması mümkün olmadığı takdirde, dışarıdan ge
rekli nitelikleri haiz olanlar alınabilir. Bu suretle alınacak olanların yapılacak yeterlik sınavını 
kazanmaları lâzımdır. 

Danıştay dışında alman kanunsözcüleri ile yardımcıların, bulundukları derecelerde, daha ön
ce geçirmiş oldukları süreler ve aldıkları siciller nazara alınır. Ancak, bunların yükselebilmeleri 
için, Danıştayda en az bir müspet sicil almaları şarttır. 

MADDE 175. 

Yürürlük 

Bu kanun, yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütmeye memur olanlar 

MADDE 176. — Bu kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

10 . 6.1963 

Başbakan 
tsmet tnönü 

Devlet Bakanı 
A. Ş. Ağanoğlu 

Millî Savun;nıa Balkanı 
t. Sancar 

Millî Eğitim Bakanı V. 
/. Sancar 

Crüm. ve Tekel Bakanı 
O. Öztrak 

Sanayi Bakanı 
F. Çelikbaş 

B; 

Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

E. Alican 

"Devlet Bakanı 
R. Aybar . 

İçişleri Bakanı 
H. O. Bekata 

Bayındırlık Bakanı V. 
F. Melen 

Tarım Bakanı 
M. îzmen 

ı. - Ya. ve Turizm Bakanı 
C. T. Karasapan 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 

H. Dinçer 

Devlet Bakanı 
N. ökten 

Dışişleri Bakanı 
F. C Erkin 

Ticaret Bakanı 
M. Ete 

[Jlaştırma Bakanı V. 
R. Aybar 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 

T. Feyzioğlu 

Adalet, Bakanı 
A. K. Yörük 

Maliye- Bakanı 
F. Melen 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Y. Azizoğlu 

Çalışma Bakanı V. 
T. Feyzioğlu 

tmlar ve İskân Bakanı 
F. K. Gökay 
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Kapanılmış haklar: 

G-EÇÎCİ MADDE 6. — Tasarının geçici 6 ncı maddesi aynen kabul edinmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 7. — Tasarının geçici 7 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Üyelikler utanının ertelenmesi 

GEÇİCt MADDE 8. — Bu kanunun 120 nci maddesi hükmü, yürürlüğe girdiği tarihten iti
baren altı yıl süre ile uygulanmaz. 

Dışarıdan yapılacak atanmalar. 

GEÇÎCt MADDE 9. — Bu kanununun yürürlüğe girdiği tarihte boş olan kanunsözcülükleri 
ile yardımcılıkların 121 nci madde gereğince doldurulması mümkün olmadığı takdirde, dışarıdan 
gerekli nitelikleri haiz olanlar alınabilir. Bu suretle alınacak olanların yapılacak yeterlik sına
vını kazanmaları lâzımdır. 

Danıştay dışından alınan kanunsözcüleri ile yardımcıların, bulundukları derecelerde, daha ön
ce geçirmiş oldukları süreler ve aldıkları siciller nazara alınır. Ancak, bunların yükselebilmeleri 
için, Danıştayda en az bir müsbet sicil almaları şarttır. 

Yürürlük. 

MADDE 176. — Tasarının 175 nci maddesi 176 ncı madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Yürütmeğe memur olanlar. • 

MADDE 177. — Tasarının 176 ncı maddesi 177 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
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Hükümetin teklifine bağlı cetveller 

[1] SAYILI CETVEL 

). 

1 
1 
2 
1 
3 
4 
5 
6 

Memuriyetin n ev'i 

Birinci Başkan 
(Daire 'başkanları 
Üyeler 
Başkanunsözcüsü 
Kanunsözcüsü 

» » 
:» » 
» » 

Aded 

1 
11 
54 
1 
3 
8 
9 

15 

Aylık 
Tutarı 

2 000 
2 000 
1 750 
2 000 
1 500 
1 250 
1 100 

950 

D. 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

Memuriyetin nev'i 

Başyardımcı 
» » 

1 nci sınıf yardımcı 
2 nci sınıf yardımcı 
3 ncü sınıf yardımcı 
4 ncü sınıf yardımcı 
5 noi sınıf yardımcı 
6 nci sınıf yardımcı 

Aded 

3 
12 
12 
16 
20 
24 
29 
35 

Aylık 
Tutarı 

1 500 
1 250 
1 100 

950 
800 
700 
600 
500 

[2] SAYILI CETVEL 

Aylık D. Memuriyetin nev'i' ödenek 

1 500 
1 250 
1 100 

950 
800 
700 

3 Kanunsözcüleri ile baş- 1 
4 yardımcılar ve birinci sı- J» 650 
5 nıf yardımcılar. J 

6 Kanunsözcüleri ile ikin- ] 
7 ci, üçüncü, dördüncü sı- ^ 550 
8 nıf yardımcılar. J 

600 9 Beş ve altıncı sınıf yar- ^ 400 
500 10 dıımcılar \ 

[3] SAYILI CETVEL 

). 

4 
6 
7 
7 
7-
8-
5 
7 
7 
8 
9 
7 

Memuriyetin unvanı 

özlük işleri müdürü 

Adet 

1 
özlük işleri müdür yardımcısı 1 
Muamelât şefi 
Sicil şefi 
Tahakkuk şefi 
Sicil muhafızı 
Evrak tmüdürü 
Evrak şefi 
Yazı işleri kalem şefi 
Harç memuru 
Harç memuru 
özel kalem şefi 

1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 

Aylık 
Tutarı 

1 250 
950 
800 
800 
800 
700 

1 100 
800 
800 
700 
600 
800 

M. Meclisi 

D. 

6 
7 
8 
9 
9 
6 
4 
6 
8 
6 
6 

' S . S 

Memuriyetin unvanı 

Levazım müdürü 
Levazım şefi 
Ayniyat muhasibi 
Mutemet 
Ambar memuru 
Daire tabibi 
Sivil savunma uzmanı 
Kitaplık şefi 
Kitaplık memuru 
Yayın şefi 
Tasnif şefi 

ayısı : 369 ) 

Adet 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Aylık 
Tutarı 

950 
800 
700 
600 
600 
950 

1 250 
950 
700 
950 
950 
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D. Memuriyetin nev'i 

7 Tasnif şefi muavini 
7 Mahzen şefi 

10 Mahzen, memuru-
7 Başkâtip 
8 'Zabıt kâtibi 
9 Zabıt kâtibi 

10 Tetikdik ve tebliğ memuru 

•Aylık; 
Aded Tutarı 

1 
1 
5 
16 
7 
7 
15 

800 
800 
500 
800 
700 
600 
500 

D. 

9 
10 
11 
12 
11 
11 
13 

Memuriyetin nev'i 

Birinci mümeyyiz 
İkinci mümeyyiz 
Birinci sınıf kâtip 
İkinci sınıf kâtip 
Müracaat memuru 
Dosya memuru 
Mübaşir 

Aded 

4 
3 

36 
32 
2 
1 
2 

Aylık 
Tutarı 

600 
500 
460 
400 
450 
450 
350 

Geçici Komisyonun deği§tiri§ine bağlı cetveller 

[1] SAYILI CETVEL 

1 
1 
1 
1 
3 
4 
5 
6 

Birinci başkan 
Daire başkanları 
Üyeler 
Başkanunsözcüsü 
Kanunsözoüsü 

» I» 

» » 
!» » 

1 
12 
59 

1 
4 
9 

10 
16 

2 000 
2 000 
2 000 
2 000 
1 500 
1 250 
1 100 

950 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

Başyardımcı 
» 

1 nci 
2 » 
3 » 
4. » 
5 » 
6 i» 

» 
sınıf yardımcı 

» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 

4 
12 
14 
18 
22 
26 
31 
37 

1 500 
1 250 
1 100 

950 
800 
700 
600 
500 

[2] SAYILI CETVEL 

Hükümetin 2 sayılı cetveli aynen Jcabul edilmiştir. 

[3] SAYILI CETVEL 

4 
6 
7 
7 
7 
8 
5 
7 
7 
8 
9 
7 
6 
7 
8 

özlük işleri müdürü 
» » » 

Muamelât şefi 
Sicil şefi 
Tahakkuk şefi 
Sicil muhafızı 

Evrak müdürü 
Evrak şefi 
Yazı işleri kalem 
Harç memuru 
Harç memuru 
özel kalem şefi 
Levazım müdürü 

» şefi 
Ayniyat muhasibi 

yardımcısı 

şefi 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 250 
950 
800 
800 
800 
700 

1 100 
800 
800 
700 
600 
800 
950 
800 
700 

9 
9 
6 
4 
6 
8 
6 
6 
7 
7 

10 

7 
8 
9 

Mutemet 
Ambar önerimi 
Daire tabibi 
Sivil savunma uzmanı 
•Kitaplik şefi 

» Memuru 
Yayın şefi 
Tasnif şefi 

» » muavini 
Mahzen şefi 

» Memuru 

Başkâtip 
Zabit kâtibi 

» » 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
5 

17 
,8 
8 

600 
600 
950 

1 250 
950 
700 
950 
950 
800 
800 
500 
800 
700 
600 
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I). Memuriyetin nev'i 

10 Tetkik ve tebliğ memuru 
9 Birinci mümeyyiz 

10 tfcinci » 
11 Birinci sınıf kâtip 

Aded 

15 
4 
3 

37 

Aylık 
Tutarı 

500 
600 
500 
450 

J). 

12 
11 
11 
13 

Memuriyetin nev 'i 

İkinci » » 
Müracaat memuru 
Dosya memuru 
Mübaşir 

Aded 

33 
2 
1 
2 

Aylık 
Tutarı 

400 
450 
450 
350 
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Millet MeclUİ 
GÜNDEMI 

ONÎKÎNCÎ. BÜRLEŞÎM 

10.12.1963 Salı 

Saat: 15,00 

I 

A BAŞKANLIK DİVANININ" GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

, 1 . — Vazife,.ile yurt dışına ..gidaeek. olan 
..Millî. Savunma Bakanı îlhami Sancar'm dö
nüşüne kadar kendisine, Gümrük ye Tekel 

. .Bakanı .Orhan östrak'm vekillik jadeceğina, dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/759) 

B - ÎK4NCÎ DEFA OYA KONACAK IŞLEE 

X I . — Sosyal sigortalar kanun tasarısı 
Xl/m>,2/m> 2/413, 2/506) ,(S„ Sayısı : 338) 

X 2, —s Gelir Vergisi Kanununun bâzı mad
de ve fıkralarının değiştirilmesi hakkında ka
nun tasarısı (1/5^0) (S. Sayısı : 454 

n 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. —- Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-

nun, Ankara'da inşa edilecek olan Gülhane As
ker! Tıp Akademisi binasının durumuna dair 
Mİ1& Sarunma Bakanından sözlü sorusu (6/614) 

; 2. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, İpsala Karpuzlu köyünde .oturan- Nazmi 
Baş'in emniyet karakolunda, dövüldüğünün doğ
ru olup olmadığına dair Adalet ve İçişleri Ba
kanlarından sözlü sorusu (6/615) 

3.-^-Edirne fMilletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, muhtelif bakanlıklar tarafından mükerrer 
olarak kurulan tesislere dair Sanayi Bakanın-
dan-sözlü i SORUSU (6/616) 

4. — Tekirdağ Milletvekili Turhan Kut'un, 
Erzurum İmam - Hatip Okulunda vukubulan 
boykot olayının, hasında heürtilen .tarzda cere
yan edip etmediğine dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/Ö17) 

. 5. — İstanbul Milletvekili Oğuz Oran'm, 
Kıbrıs'ta Anayasanın Makarios* Hükümeti tara
fından ihlâl edilmesi konusunda ne düşünüldü

ğüne dair, Dışişleri Bakanından sözlü - sorusu 
(6/618) 

6. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'-
nın, Abmıs ilçesine bağlı.baraj gölü içerisinde 
kalan bir kısım arazinin istimlak bedellerinin 
ne zaman verileceğine dair, Bayındırlık Baka-
amdan -sözlü sorusu (6/619) 

7. — istanbul Milletvekili Saadet Evrenin, 
Koalisyon Hükümetinin, işe başladığı tarihten 
bu yana, JKıhns..Anayasasının ve Andlaşmala-
rın tam olarak uygulanmasını sağlamak bakı
mından tatbik ettiği tedbirlere dair, Dışişleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/620) 

8. — Çankırı Milletvekili Rahmi İncelerin, 
köy kalkınması hususunda ne .düşünüldüğüne 
dair, Başbakandan sözlü sorusu (6/621) 

9. — Burdur Milletvekili rM&ehmet Ö^bey'in, 
şehirler, üzerinde, uçuşu menedici bir .hükttm 
olup olmadığına ve Ankara,üzerinde,çarpışarak 
dü^en.uçak olayma*dftir( Millî .rSavunma ve 
ina^tırma Bakanlarından »sözlü sorusu (6/89$) 

10. — İzmiiı Milletvekili Arif Ertua^at'oın .̂ il 
ve ilçelerde ziraat odalarının kıırulmanıası sebe
bine «air Tanra-Bakanıaâan u-sçzlü sorusu 
;6/623) 

11. — Edirne Milletvekili Fahir Giritöoğ-
lu'nun, Edirne* İlinde knrutukn arazi-miktftn-
na ve bu arazilerin ne suretle dağıtılacağına 
dair- İmar ve İskân Bakanından sözlü -sorusu 
(6/626) 

12. — İsparta Milletvekili Ali İhsan* Balım'-
ın, pilot bölge olan İsparta «evresinde, 1963 
ve 1964 ve 1965 yıllarında tarım ve sanayi «lan-
lannda ne gibi tesisler yapılacağına dair Ta
rım ve Sanayi Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/627) 

13. — İsparta Milletvekili Ali" îhsan Balım'-
in, memleketimizde, son beş yıl içinde, ne kadar 
difteri ve boğmaca vakası olduğuna ve bu has
talıklardan kaç çocuk öldüğüne dair Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu *(6/628) 
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14. — İsparta Milletvekili Ali İhsan Balım'-

ın, yurdumuzda, son on yıl içinde ne kadar tifo 
ve paratifo vakası olduğuna ve bu hastalıklar 
sebebiyle kaç ölüm tesbit edildiğine dair Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu 
(6/629) 

15. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Kara
ca 'nm, Doğu ve Güney - Doğu Anadolu bölgele
rinde, 1962 yılı içinde çiftçi ve muhtaç halka 
dağıtılan hayvan yemi ve buğday bedellerinin 
affının düşünülüp düşünülmediğine dair Tarım 
ve Ticaret Bakanlarından sözlü sorusu. (6/631) 

16. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
halk tarafından sabun yerine kullanılmakta 
bulunan deterjanların insan cildine ve hazım 
cihazına zararlı olduğunun doğru olup olma
dığına dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanın
dan sözlü sorusu f 6/632) 

17. — Kırşehir Milletvekili Halil özmen'in, 
Hirfanh Barajı gölünün etrafında bulunan ara
zinin sulanması ve bu araziden bol miktarda 
mahsul sağlanması hususunda ne düşünüldüğüne 
dair Tarım ve Bayındırlık Bakanlarından sözlü 
sorusu. (6/633) 

18. — Kırşehir Milletvekili Halil Özmen'in, 
Keskin - Kırıkkale ile Keskin - İğdebeli arasın
daki şose yolların ne zaman asfaltlanacağına da
ir Bavmdırlık Bakanından sözlü sorusu. (6/634) 

19. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, pancar fiyatlarının artırılması hususun
da ne düşünüldüğüne dair Sanayi Bakanından 
sözlü sorusu (6/635) 

20. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, hububatın bugünkü satış fiyatiyle üerdp 
tesbit olunacak satış fiyatı arasında bir fark 
olup olmıyacaffina dair Ticaret Bakanından söz 
lü snmsu (6/636) 

21. — Eskişehir Milletvekili delâlettin Uzer'-
in, tarımsal plânlamaya yarar bir harita veya 
raporun bulunup bulunmadığına dair Tarım 
Bakanından sözlü sorusu (6/637) 

22. — Kırşehir Milletvekili Halil özmen'in, 
Bes Yıllık Kalkınma Plânı ile Kırşehir'e ne gibi 
büyük bir yatırım yapılacağına dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/638) 

23. — Muğla Milletvekili Hilmi Baydur'un, 
Muğla iline. 1963 yılında, turizm bakımından 
ne yapıldığına ve yapılması düşünülen işlere 
dair Basın - Yayın ve Turizm Bakanından söz
lü sorusu (6/639) 

24. — Giresun Milletvekili Nizamettin Erk-
men'in, Görele Kaymakamı Babur Unsalın 
Kartal Kaymakam Vekilliğine tâyini sebebine 
dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/640) 

. 25. — İsparta Milletvekili Ali İhsan Balım'-
in, yurdumuz ormanlarının yüzölçümüne ve bu 
ölçümün nasıl yapıldığına dair Tarım Bakanın
dan sözlü sorusu (6/641) 

26. — Giresun Milletvekili İbrahim Etem 
Kılıçoğlu'nun, kaç ilçede tekel memurluğu ol
madığına dair Gümrük ve Tekel Bakanından 
sözlü sorusu. (6/642) 

27. — Giresun Milletvekili İbrahim Etem 
Kılıçoğlu'nun, halen kaç ilçede askerlik şubesi 
olmadığına dair Millî Savunma Bakanından 
sözlü sorusu. (6/643) 

28. — Giresun Milletvekili İbrahim Etem 
Kılıçoğlu'nun, ilçelerdeki fındık tarım satış 
kooperatifleri seçimlerinden kaçının iptal edil
diğine dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu. 
(6/644) 

29. — Bolu Milletvekili Turgut Çulha'nın, 
mavi küf hastalığının başlamasından itibaren 
tütün ekicilerine ne yardımda bulunulduğuna 
dair Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü sorusu. 
(6/645) 

30. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal 
Çilesiz'in, Tarım Bakanlığı Teşkilâtına mensup 
bulunan, Giresun merkezi ilçelerinde görevli 
kaç memurun yerinin değiştirildiğine dair Ta
rım Bakanından sözlü sorusu. (6/646) 

31. — Bolu Milletvekili Turgut Çulha'nın, 
Karayolları Trafik Tüzüğünün 66 ncı madde
sindeki evsafa uvmıyan ağır tonajlı vasıtalara 
dair, Başbakandan sözlü sorusu (6/647) 

32. — Bolu Milletvekili Turgut Çulha'nın, 
5680 sayılı Basın Kanununun 143 sayılı Kanun
la tadil edilen 19 ncu maddesinin yeniden tadi
linin düşünülüp düşünülmediğine dair sözlü so
ru önergesi, Adalet Bakanlığına gönderilmiştir. 
(6/648) 

33. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Soya yağının ortadan çekilmesi sebebine dair 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6 /649) 

34. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'ın, 
Ankara'nın Varlık mahallesindeki göçmen evle
rinin durumuna ve Telsizler mevkiinde yapıl
makta olan evlerin göçmen evlerinde oturanla 
ra verilmesi hususunda ne düşünüldüğüne dair 
İmar ve İskân Bakanından sözlü sorusu (6/650) 
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85. — Amasya Milletvekili Nevzat Şener'in, 

Amasya'da ikinci bir şeker fabrikasının kurul
ması hakkında ne düşünüldüğüne dair Sanayi 
Bakanından sözlü sorusu (6/651) 

86. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Eskişehir'den geçen demiryolu üzerin 
de yer üstü veya yeraltı bir geçit yapılmasının 
düşünülüp düşünülmediğine dair Ulaştırma Ba
kanından sözlü sorusu (6/653) 

37. —- Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Üsküdar'dan Kabataş'a geçen kamyon
lardan alman ücretlere dair Ulaştırma Baka
nından sözlü sorusu (6/654) 

38. — İstanbul Milletvekili Mahmut Rıza 
Bertan'ın, Basın İlân Kurumuna alınan memul
ların ücretlerinin tesbitinde hangi esaslara isti-
nadedildiğine dair Maliye Bakanından sözlü so-

'rusu (6/655) 
69. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-

lu'nun, bugünkü halkevlerinin eski halkevle-
riyle ne gibi bir ilgisi bulunduğuna dair İçiş 
leri Bakanından sözlü sorusu (6/656) 

40. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'uun. Avjupa'daki isçilerimizin gönderdikleri 
dövizin hangi kur üzerinden Türk parasın» 
çevrildiğine dair Maliye Bakanından sözlü so 
rusu (6/657) 

41. — Ağrı Milletvekili Nevzat Güngör'ün, 
İstanbul - Ağrı hava seferlerinin işletmeye açıl
maması sebebine dair, Ulaştırma Bakanından 
sözlü sorusu (6/659) 

42. — Hatay Milletvekili Saki Zorlu'nun, 
Türk sporunun her branşında uğranan yenilgi
nin sebeplerine ve sporcuların durumuna dair 
Devlet Bakanından sözlü sorusu (6/660) 

43. — Kırklareli Milletvekili Abdurrahman 
Altuğ'un, Kırklareli ili dâhilinde, tabi! âfetler
den zarar görenlere dağıtılmak üzere inşa edi
len evlerin maliyetinin rayiç fiyatından fazla 
olup olmadığına dair Bayındırlık ve İmar ve 
İskân Bakanlarından sözlü sorusu (6/861) 

44. — Tekirdağ Milletvekili Turhan Kut'un, 
Türkiye'nin bir yıllık orak ipi ihtiyacına ve 
bunu imal eden fabrika sayısına dair Sanayi ve 
Tarım Bakanlarından sözlü sorusu (8/662) 

45. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'-
nun, Emniyet Genel Müdürü İhsan Araş'in gö
revinden alınması sebebine dair İçişleri Baka
nından sözlü sorusu (6/663) 

46. — İstanbul Milletvekili Mahmut Rıza 
Bertan'ın, hazırlanmakta olan 1964 malî yılı 
bütçesiyle eski emekli, dul ve yetimlerin ay
lıklarına bir zam yapılmasının düşünülüp dü
şünülmediğine dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/664) 

47. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Seçim Kanunlarının kabulü münasebe
tiyle 18 . 7 . 1963 günü verilen kokteylin mas
raflarının nereden ödendiğine dair İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/665) 

48. — Samsun Milletvekili tlyas Kılıç'm, 
4353 sayılı Kanunun 27 ilâ 31 nci maddelerinin 
değiştirilmesinin düşünülüp düşünülmediğine 
dair Maliye Bakanından sözlü sorusu (6/Ö66) 

49. — Bilecik Milletvekili Sadi Binay'ın, 
Bilecik ili İnönü bucağının Eskişehir iline bağ
lanması sebebine dair İçişleri Bakanından sözlü 
lornsu (Q/(W) 

50. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, Meriç nehri üzerinde yapılmakta olan şed
deler sebebiyle Yunanlılarla mübadele edilen 
Türk topraklarına dair Dışişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/668) 

51. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, Meriç nehri üzerinde inşası düşünülen köp
rü şeddeleri proje işinin itmam edilip edilmedi
ğine dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu. 
(6/669) 

52. —- Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, Tekirdağ İpsala hudut yolunun inşaatının 
ne zaman bitirileceğine dair Bayındırlık Baka
nından sözlü sorusu. (6/670) 

53. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, 1963 - 1964 ekim mevsimi suni gübre ihti
yacının ne suretle sağlanacağına dair Tanm Ba
kanından sözlü sorusu. (6/671) 

54. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, Edirne ilinde süt endüstrisi kurulması hu
susunda ne düşünüldüğüne dair Tarım Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/672) 

55. — Kırşehir Milletvekili Halil Özmen'in, 
çiftçilerin sattıkları mahsullerin bedelinin acele 
olarak verilmesi ve mallarının daha seri alın
ması için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne dair 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/673) 

56. — Kırşehir Milletvekili Halil özmen'in, 
memleketimizin bâzı bölgelerinde görülen şap 
hastalığının önlenmesi konusunda ne gibi ted-



birler alındığına dair Tarım ve Tioaret Bakan-
' lanndan sözlü sorusu. (6/674) 

57. — Ankara Milletvekili ibrahim İmirzalı-
oğlu'nun, Tarım alet, makina ve yedek parçala
rının zamanında temin edilmesi için neden vak
tinde tedbir alınmadığına dair Tarım Bakanın
dan sözlü sorusu (6/675) 

58. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, Edirne ili dahilindeki köy muhtarlıklarının 
teftiş ve murakabelerinin yapılıp yapılmadığına 
dair içişleri Bakanından sözlü sorusu (6/676) 

59. — Niğde Milletvekili Mehmet Altınsoy'-
ım, Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğünce 
satmalmmasma karar verilen 33 dizel lokomo
tifi için kaç firma tarafından teklif verildiğine 
dair Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu (6/677) 

60. — Kırşehir Milletvekili Halil özmen'in, 
Çamlıdere Kaymakamının başka bir ilçeye tâ
yini işinde bir şikâyet bulunup bulunmadığına 
dair, İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/678) 

61. — Ankara Milletvekili İbrahim İmirzalı-
oğlu'nun, mevcut çelik siloların durumuna ve 
arazi üzerine alımı yapılacak veya yapılmış hu
bubat miktarına dair Ticaret Bakanından sözlü 
sorusu (6/679) 

62. —- Ankara Milletvekili İbrahim İmirzalı-
oğlu'nun, Toprak Mahsulleri Ofisi alım merkez
lerinin mesaisi, alım bedellerinin gününde öden
mesi ve tüccara kredi sağlanması konularında 
alınmış veya alınacak tedbirlerin neler olduğu
nun bütün yurda ivedilikle duyurulmasının dü
şünülüp düşünülmediğine dair Ticaret Bakanın
dan sözlü sorusu (6/680) 

63. —. Balıkesir Milletvekili Gökhan Evliya-
oğlu'nun, örfi İdarenin kısaltılmasının veya bir 
daha uzatılmamasınm düşünülüp düşünülmedi
ğine dair Başbakandan sözlü sorusu (6/681) 

64. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nm, 
komünistlerle bâzı aşırı solcu unsurların bozucu 
ve bölücü faaliyetleri karşısında her hangi bir 
tedbir alınmasının düşünülüp düşünülmediğine 
dair*Millî Eğitim ve İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/682) 

65. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, Trabzon ili Araklı ilçesi Fındık satış Koo
peratifi seçim sonucu hakkında Bakanlıkça itti
haz edilen kararın mevzuata uygun bulunup 
bulunmadığına dair Ticaret Bakanından sözlü 
aorvMVL <6/083) 
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I 66. — Sivas Milletvekili Tahsin Turkar'ın, 

Devlet Demiryollarmca ihale ile aatınalınan lo
komotiflerin alış bedellerine ve ihaleye kaç fir
manın katıldığına dair Ulaştırma Bakanından 
sözlü sorusu (6/684) 

67. — Ordu Milletvekili Refet Aksoy'un, 
Ünye ilçesinde açılması düşünülen Ticaret Lisesi
nin il merkezinde açılması sebebine dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/685) 

68. — Balıkesir Milletvekili tHübat Turgut'
un, Topraksu Genel Müdürlüğü tarafından açı
lan kampların sayısına ve açılış gayesine dair 
Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/686) 

69. — Kırşehir Milletvekili Memduh Erde-
mir'in, pamuk ihracatının işlenmiş olarak yapıl
ması hususunda ne düşünüldüğüne dair Tica
ret Bakanından sözlü sorusu (6/687) 

70. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin 
Uzun'un, 1964 yılı pancar fiyatlarına zam* ya
pılmasının dsşünülüp düşünülmediğine dair 
Sanayi Bakanından sözlü sorusu (6/688) 

71. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin 
Uzun'un, Orman Genel Müdürlüğünün tatbik 
etmekte olduğu şiter usulünün tatbikatına dair 
Tanm Bakanından sözlü sorusu (6/689) 

72. — İzmir Milletvekili Arif Ertunga'nın, 
tütün müstahsılma verilen zirai krediler ile Te
kel avansları konusunda çiftçinin müşkülâtını 
önliyecek ne gibi tedbirler alındığına dair Ti
caret ve Gümrük ve Tekel Bakanlarından söz
lü sorusu (6/690) 

73. — Bursa Milletvekili Sadettin Çanga'-
nııı, Gemlik İlçesinin Umurbey köyünde Ziraat 
Bankasınca yaptırılan evlerin köylülerin istifa
desine terk edilmesi hususunda ne düşünüldüğü
ne dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6^691) 

74. — Eskişehir Milletvekili Ari* Zeytinoğ-
lu'nun, NATO borularının geçtiği arazi bedel
lerinin verilmeyişi sebeplerine dair Millî Savun
ma Bakanından sözlü sorusu (6/692) 

75. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga-
nm, Turizm konusunda Yunanistan'ın aleyhi
mize yaptığı propagandayı önlemek hususunda 
ne gibi tedbirler alınacağına dair, Turizm ve Ta
nıtma Bakanından sözlü sorusu (6/693) 

70. _ Çorum Milletvekili'Muzaffer Dündar'
ın, çeltik mahsulü için müdahale alımı yapıl
ması ve ihracı hususunda ne düşünüldüğüne da-

I ir Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/694) 



77. ^ İmir Milletvekili Muat&la Uyar'ın, 
Yüksek Adalet Divanınca müebbet hapse mah
kûm edilen Kemal S er d ar oğlu'mm cezaevinde-' 
ki durumuna dair Adalet Bakanından sözlü so
rusu (6/695) 

78»—- Niğde Milletvekili Asım Eren'in, Niğ
de ilinde sel felâketi dolayısiyle yıkılan yol ve 
köprülerin inşası ile meyva ve bağları âfetten 
zarar görenlere yardım yapılması hususunda 
ne düşünüldüğüne dair Ticaret ve Baymdırlık 
Bakanlarından sözlü sorusu (6/696) 

79. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, Niğ
de îlînde büyük zarara sebebiyet veren dolu ve 
sel âfeti dolayısiyle meydana gelen hayvan has
talıklarını önlemek ve» meskenleri yıkılan halka 
yardım yapmak hususunda ne düşünüldüğüne 
dair îmar ve iskân ve Tarım Bakanlarından söz
lü-sorusu ( 6/697) 

80i — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, 
Niğde Hinin ana ihtiyaçlarını karşılamak için 
bîr-program- yapılıp yapılmadığına ve tabiî âfet
ler dolayısiyle mağdur olan halka bir an evvel 
yardım yapılması hususunda ne düşünüldüğüne 
daiıvBaşbakandan sözlü sorusu (6/698) 

81. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, Niğ
de ili Merkez Devlet Hastanesi ile İl Sağlık 
Müdüründen vâki şikâyetler hakkında ne dü
şünüldüğüne dair, Sağlık ve Sosyal Yardım 
BaJsaatBdaJi sözlü sorusu (6/699) 

82. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, el
ma tanmüun himayesi ve bir ihraç malı hali
ne getirilmesi için ne gibi tedbirler alındığına 
dair, Tarım ve Ticaret Bakanlarından sözlü so
rusu (6/700) 

83. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, Beş 
Yıllık ^lâha kabul edilmiş-olan himaye ana 
prensibi ve millî petrolün korunması hususun
da ne gibi tedbirler alındığına dair, Sanayi ve I 
Ticaret Bakanlarından sözlü sorusu (6/701) I 

84. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, 
halkın ucuz fiyatla motopomp temini hususun
da, n*t^i&tedbirier alınacağına dair, Sanayi ve 
Ticaret Bakanlarından sözlü sorusu (6/702) 

86. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, 
Hirfanh Barajı santralinden getirilecek olan 
elektrik enerjisinden Bor ilçesinin de istifade 
ettir4taa& hususunda ne düşünüldüğüne dair 
Sanayi Bakanından sözlü sorusu (6/703) 

86r —T»bjon„Milletvekili Ekrem Dikmen'-
in^Dj?*a - Karadeniz köylüsüne ucuz buğday j 

verilmesi hususunda ne düşünüldüğün* dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/704) 

87. — Trabzon Milletvekili Ekrem Dikmen'-
in, Karadeniz bölgesine turistik bakımdan. OBjşm 
verilmemesi sebebine dair Turizm ve Tanıtma 
Bakanından sözlü sorusu (6/705) 

88. — Trabzon Milletvekili Ekrem, Dikmsı*?-
in, İkizdere Hidro - Elektrik Santralinin türbin
leri hakkında Sanayi-ve İmar ve İskân Bakan
larından sözlü sorusu (6/706) 

89. — Trabzon Milletvekili Ekrem Dikmen'-
in, Trabzon'un, Of kazasına İkizdere Hıdro -
Elektrik santralinden elektrik verilmesinin ta-. 
marnlanıp tamamlanmadığına dair Sanayi ve 
İmar ve İskân Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/707) 

90. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, 
Millî Eğitim Bakanlığınca çıkarılan bir dergide 
1945 yılında yayınlanan bir yazıya dair, İçişleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/709) 

91. — İsparta Milletvekili Ali İhsan Balım'-
m, bir köre sıhhi muayene kurulunun tam sağ
lam raporu verdiği haberinin doğru olup olma
dığına dair, Sağlık ve Sosyal Yardım ve İçişleri 
bakanlarından sözlü sorusu (6/710) 

92. — Ankara Milletvekili İbrahim tmirz*-
lıoğlu'nun, Devlet Üretme Çiftliklerince teshil 
olunan fiyatlara dair, Tarım Bakanından söalü 
sorusu (6/711) 

93. — Trabzon Milletvekili Ekrem Dik
men'in, Trabzon ili Araklı ilçesi Fındık - Ta^ 
rım Satış Kooperatifi seçim sonuçları hakkın
daki Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/712) 

94. — Erzurum Milletvekili Nihat DHer'-
in, Erzurum ili ve dolaylarında yapılacak yol
ların durumlarına dair Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu. (6/713) 

95. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazoya'-
nın, Tokat şehri içindeki asfaltın ne zaman ya
pılacağımı dair Bayındırlık Bakanından sözlü 
sorusu (6/714) 

96. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazaya'-
nm, Tokat ile Yeşilırmak Köprüsünün gözlerine. 
ne maksatla toprak döküldüğüne dair Bayındır
lık Bakanından sözlü sorusu (6/715) 

97. — Niğde Milletvekili Euhi Soyer'in, Niğ
de ili çevresinde yeniden kaç sulama tesisi, son
daj ve kanalı yapıldığına dair Tnrm Jlifcpııir-
dan sözlü sorusu (•/716X 
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98. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, Niğ

de ili çevrelerindeki sulama tesisi projelerine da
ir Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/717) 

99. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, Niğ
de ili ve Aksaray Devlet hastaneleri teşkilât 
durumları ve Ulukışla ve Ortaköy kazalarının 
sağlık merkezine kavuşturulmalarına dair Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu 
(6/718) 

100. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, Niğ
de ili Aksaray kazası dâhilinde mevcut Ziga 
hamamlarının modern bir kaplıca haline geti
rilmesine dair İmar ve İskân Bakanından sözlü 
sorusu (6/719) 

101. — İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nın, 
Büyük Ata'nın ismi ortaya konularak yapılan 
maçlardaki hasılata ve seyircilerin durumlarına 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/720) 

102. — Mardin Milletvekili Esat Kemal .Ay-
bar'ın, Mardin'e bağlı Derik ilçesi kaymakamı
nın partizanca tutumuna dair İçişleri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/721) 

103. — Çorum Milletvekili Abdurrahman 
Güler'in, Çorum eski Milletvekili Hüseyin Or-
takçıoğlu'nun durumuna dair Adalet ve İçiş
leri bakanlarından sözlü sorusu (6/722) 

104. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Millî Eğitim Bakanlığı merkez teşkilâtına yapı
lan tâyinlere ve Ankara'daki ilkokul öğretmen 
durumuna dair, Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu. (6/723) 

105. — Tunceli Milletvekili Vahap Kışoğlu'-
nun, Tunceli iline ait halen' yürürlükte bulunan 
yasak bölge kararının kaldırılması hususunda 
ne düşünüldüğüne dair, Turizm ve Tanıtma ve 
İçişleri Bakanlarından sözlü sorusu (6/724) 

106. — Bolu Milletvekili Turgut Çulha'nın, 
Bolu ili sınırları içinde bir kâğıt fabrikası ku
rulmasının düşünülüp düşünülmediğine dair, 
Sanayi Bakanından sözlü sorusu. (6/725) 

107. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Erzurum ili ve dolaylarındaki yolların ne za
man karayolları programına alınacağına dair, 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/726) 

108. — Bolu Milletvekili Turgut Çulha'nın, 
Bolu, ilçe ve köylerinde 5 yıllık Kalkınma Plâ
nında ne gibi yatırımlar yapılacağına dair, 
Başbakandan sözlü sorusu. (6/727) 

109. — İzmir Milletvekili Ali Naili Erdem'in, 
bu sene her hangi bir sebeple, lise ve ortaokul
lara giremiyen talebeler hakkında ne düşünül
düğüne dair, Millî Eğitim Bakanından sözlü so
rusu. (6/728) 

110. — Afyon Karahisar Milletvekili Meh
met Turgut'un, 23 Nisan 1920 tarihinden bugü
ne kadar, her toplantı yılında kaçar birleşim 
yapıldığına ve birleşimlerin süresine dair, Mil
let Meclisi Başkanlığından sözlü sorusu. 
(6/729) 

111. — İzmir Milletvekili Şükrü Akkan'm, 
6831 sayılı Orman Kanununun, antidemokratik 
hissi veren, geçici 1 nci maddesinin kaldırılma
sının düşünülüp düşünülmediğine dair, Tarım 
Bakanından sözlü sorusu (6/730) 

112. — İsparta Milletvekili Mustafa Guleti-
gil'in, İsparta Devlet Su İşleri şube binası ve 
sosyal tesisleri inşaatında çalışan 44 işçiye, üc
retlerinin, zamanında ödenip ödenmediğine 
dair, Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu. 
(6/731) 

113. — Artvin Milletvekili Saffet Eminağa-
oğlu'nun, cezaevleri ve . hastanelerde bulunan 
Yassıada hükümlülerinin adedine ve durumları
na dair Sağlık ve Sosyal Yardım, Adalet ve İç
işleri Bakanlarından sözlü sorusu (6/732) 

114. — İzmir Milletvekili Şükrü Akkan'in, 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasına teminat 
gösterilen gayrimenkullerin değer baremlerinin 
günün şartlarına ve alım satım fiyatlarına uy
gun hale getirilmelerinin düşünülüp düşünülme
diğine dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu 
(6/733) 

115. — İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nın, 
Trakya'da yapılan SOUTHEX - 63 NATO tatbi
katına muhalefet partileri ileri gelenleri ile Mil
lî Savunma Komisyonu üyelerinin neden davet 
olunmadıklarına dair Millî Savunma Bakanın
dan sözlü sorusu (6/734) 

116. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
bakanların yurt içi ve yurt dışı gezilerinin bir 
programa bağlanmış olup olmadığına ve bu ge
zilerin çalışmalarına sekte verip vermediğine 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/735) 

117. —Tokat Milletvekili Zeyyat Kocame-
mi'nin, Londra Tanıtma Bürosu için bin İngiliz 
lirası aylıkla bir yer tutulması hakkında Lon
dra Sefaretine yazı yazıldığı hususundaki söy-



lentilerin doğru olup olmadığına dair Turizm 
ve Tanıtma Bakanından sözlü sorusu (6/736) 

118. — Bolu Milletvekili Turgut Çulha'nm, 
özel ilân ve reklâm prodüktörlüğü müessesesinin 
kuruluş ve görevlerinin hangi esaslar dâhilin
de düzenlendiğine dair Turizm ve Tanıtma Ba
kanından sözlü sorusu (6/737) 

119. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, 
Aydın ili DSt içme suları, sullama ve kurut
ma işlerine ve bunlardan hangilerinin sonuçlan-
dırıldığına dair Bayındırlık Bakanından sözlü 
sorusu (6/738) 

120. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, 
ilköğretim kurumlarına kaydolunan öğrenciler-

* den, (her hangi bir nam altında) ücret alındı
ğının doğru olup olmadığına dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu (6/739) 

121. — Edirne Milletvekili tlhami Ertemin, 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünce, Edirne 
Kırkpınar er meydanının onarımı için, 1963 yılı 
programına konulan ödeneğin tenkis edilip 
edilmediğine dair Devlet Bakanından sözlü so
rusu. (6/740) 

122. — Sinop Milletvekili Mustafa Kaptan'-
m, Hükümetin ve hassaten İçişleri Bakanının 
adliyeyi baskı altında tutması ve tehdit et
mesinin, Anayasa nizamına göre, mümkün olup 
olmadığına dair İçişleri Bakanından sözlü so
rusu. (6/741) 

123. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, 
inşaatı üç sene önce tamamlanan Sultanhi-
sar ilçesi Ortaokulunda, bugüne kadar, öğre
nime başlanmaması sebebine dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu. (6/742) 

124. — Eskişehir Milletvekili Seyfi öztürk'-
ün, Hükümetin dinî tedrisat hakkındaki düşün
cesinin ne olduğuna dair Başbakandan sözlü so
rusu. (6/743) 

125. — Amasya Milletvekili Mustafa Kemal 
Karan'm, politik temayül gösteren Tokat Dev
let Su İşleri Başmühendisi hakkında ne gibi iş
lem yapıldığına dair Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu. (6/744) 

126. — G-ümüşane Milletvekili Sabahattin 
Savacı'nın, Almanya'nın Münih şehrinde bulu
nan öğrenci müfettişlerimizin görevlerini lâyı-
kıyle yapıp yapmadıklarına dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu (6/745) 

127. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'tin, 
Denizcilik Bankası Denizyolları, DB Deniz Nak

liyatı ve Şehir Hatları işletmelerinde, 1960 yı
lında ve bugün kaç servis ve kaç personel bu
lunduğuna dair Ulaştırma Bakanından sözlü 
sorusu (6/746) 

128. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Antalya Belediye sınırları dâhilinde, Evkafa 
ait, ne kadar boş arazi bulunduğuna ve satılan 
gayrimenkullerden ne kadar gelir sağlandığına 
dair Devlet Bakanından sözlü sorusu (6/747) 

129. — Bolu Milletvekili Almıet Çakmak'ın, 
Zonguldak ili Devrek ilçesine bağlı Dirgine kö
yünün Bolu ili Mengen ilçesine bağlanması için 
yapılan plebisit sırasında vatandaşlara baskı 
yapılıp yapılmadığına dair İçişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/748) 

130. — İzmir Milletvekili Şükrü Akkan'm, 
Sıkıyönetim komutanlıklarmca, sıkıyönetimin 
tatbik edilmekte bulunduğu bölgelerde, kaç 
gazete ve dergi kapatıldığına dair Millî Sa
vunma Bakanından sözlü sorusu (6/749) 

131. — Kocaeli Milletvekili Süreyya Sofuoğ-
lu'nun, Ulus gazetesi matbaa ve tesislerinin ha
len kimin veya kimlerin tasarrufunda olduğuna 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/750) 

132. — Muğla Milletvekili Adnan Akarca'-
nın, Amerika Birleşik Devletleri Hükümetinin, 
Hükümetimize, eski yardımın devam edeceği 
hakkında bir garantisi bulunup bulunmadığına 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/751) 

133. —- Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Eskişehir'in Mihalıççık ilçesi elektrik 
işinin ne zaman yapılacağına dair Sanayi Baka
nından sözlü sorusu (6/752) 

134. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Eskişehir'de inşa edilen İmam Hatip 
Okulunun neden öğretime açılmadığına dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/753) 

135. — Zonguldak Milletvekili Mehmet Ali 
Pestilci'nin, İstanbul Teknik Okulunda bir ma
den ihtisas bölümünün, bugüne kadar faaliyete 
geçirilmemesi sebebine dair Millî Eğitim Baka
nından sözlü sorusu (6/754) 

136. — İzmir Milletvekili Nihat Kürşat'ın, 
Türkiye'de Türk vatandaşlarına tahsis edilen 
sanat ve hizmetler hakkındaki 2007 sayılı Ka
nunun, günün şart ve icaplarına göre, kaldırıl
ması veya tadili hakkında ne düşünüldüğüne 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/755) 

137. — İzmir Milletvekili Nihat Kürşat'ın, 
Türk vatandaşlarının seyahat serbestisini tah-



dideden tedbirlerin müstenidatmm ne oldu
ğuna dair içişleri ve Maliye Bakanlarından 
sözlü sorusu (6/756) 

138. — İzmir Milletvekili Şükrü Akkan'm, 
bilim ve sanat hürriyetinin sağlanması için ne 
gibi tedbirler düşünüldüğüne dair Başbakandan 
sözlü sorusu (6/757) 

139. — Kastamonu Milletvekili Sabri Kes
kinin, plâna ve programa alımp ödeneği de 
ayrılan Kastamonu kapalı spor salonunun iha
lesinin geri bırakılması sebebine dair Devlet 
Bakanından sözlü sorusu (6/758) 

140 — Kütahya Milletvekili Sezai Sarpâ-
şarrın, münhal bulunan Altıntaş ilçesi kayma
kamlığına ne zaman tâyin yapılacağına dair 
İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/759) 

İÜ . — Aydın Milletvekili Hilnii Aydınçer'-
iri," Âyffin'in Karacasu ilçesi Yaar köyü halkı 
taralından gönderilen 80 imzalı dilekçe üzerin
de* bir işlem yapılıp yapılmadığına dair Başba
kandan BÖTBİÜ sorusu (6/76Ö) 

l & f — KütahyaMflİetvekîIî Ali Erbek'in, 
Tiirİdye koy elektrifikasyonu 1964 programı 
hazırlanırken köylerin seçiminde ne gibi esasla
rın çöz önünde tutulduğuna dair Sânayi Baka-
nîtöfcÖrsÖzftf sö^usü (6/7Öİ) 

1İ&V- Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzu-
ner^İn,' Trabzon Limanının hinterlandı ile ir-
t i t t i f t ı ' sağlrjrâcak: münakale tesislerinin ıs
lah ve ihlali konularında ne gfbi tedbîrler alın-
di$in'â: dâir Başbakandan sözlü sorusu (6/7Ö2) 

m 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 

1. — Siyâsi partiler kanunu tasarısı ile Ada-
nâ' Milletvekilleri Kasım Gülek ve Kemal Sarıib-
rahlmbğlü'nün, siyâsi partiler kânun teklifleri 
ve^Gtfpi Komisyon raporu (1/560, 2/378, 
2/6#l) (Ö; Sârisi : 527) [Dağıtma tarihi : 
2 f ; l * ; 1 9 & f 

2."-^ D â ^ t â y kanunu tasarısı ile İstanbul 
Milletvekili Reşit Ülker'in, 3546 sayılı Danış
t a iMünrarûn Anayasaya aykırı hükümleri
nin kaldırılmasına dair kanun teklifi ve Geçici 
Komisyon raporu (1/474, 2/440) (S. Sayısı : 
369) [Dağıtma tarihi : 19 . 8 . 1963] 

3. — Serbest ve malî müşavirlik kanun tasarısı 
ile Cumhuriyet Senatosu Amasya Üyesi Macit 
Zerelff ver Ad^nâ Üyesi Mehntöt. Ühâldı'nın, Malî 

8 — 
müşavirlik ve yeminli müşavirlik kanunu tekli
fi ve Geçici Komisyon raporu. (1/476, 2/529) 
(S. Sayısı : 368) [Dağıtma tarihi : 17 . 8 .19631 

4. — Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası 
Kanununun 33 ncü maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun tasarısı hakkında 0. Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve C. Senatosunca yapılan de
ğişiklik hakkında Millet Meclisi Plân Komisyo
nu raporu (Millet Meclisi 1/345 , C. Senatosu 
1/215) (S. Sayısı : 124 ve 290) [Dağıtma tari
hi : 1.7. 1963] 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARASI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BÎR DEFA GÖRÜ

ŞÜLECEK İŞLER 
1. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in 

5602 sayılı Tapulama Kanununun 13 ncü mad
desine bir ek fıkra eklenmesine dair kanun tek» 
lifi ve Geçici Komisyon raporu (2/495) (S. Sa
yısı : 291) [Dağıtma tarihi: 1 . 7 . 1963] 

2. — Tapulama kanunu tasarısı ile Adana 
Milletvekili Kemal Sanibrahimoğlu'nun, 5602 
sayılı Tapulama Kanununun 6335 sayılı Kanun
la muaddel 13 ncü maddesi (D) bendinin 
zilyedliğin ıskatında on sene evvel tesis edil
miş vergi kaydı aranması şartının kaldırılması 
suretiyle tadiline, bu maddeye (E) bendinin 
başlığı ile yeni bir bendin ilâvesine ve bu mad
denin (E) ve (F) bendlerinin, (E) bendinin, 

. (F) ve (F) bendinin (G) olarak değiştirilme
sine ve aynı kanunun 35 nci maddesine iki fık
ra ilâvesine ve birinci fıkranın tadili ile üçüncü 
fıkra olarak değiştirilmesine dair, İzmir Mil
letvekili Mustafa Uyar'm, 5602 sayılı Tapulama 
Kanununun 31, 32 ve 33 ncü maddeleri ile 34 
ncü maddesinin 4 ncü fıkrasının değiştirilme
sine dair ve Aydın Milletvekili Reşat Özar-
da'nin, 5602 sayılı Tapulama Kanununun 52 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklif
leri ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan deği
şiklikler hakkında Millet Meclisi Geçici Kömis-

, yon raporu ,(1/211, 2/35, 2/76, 2/122) (C. Se
natosu 1/2&Ö) (S. Sayısı : !210 a 1 nci ek) [Da
ğıtma tarihi : 24 .10 ' . 1963] 

3. — Temsilciler Meclisi eski Üyesi Ekrem 
Tüzetmen'in, Kurucu Meclis Dilekçe Komisyo
nunun S sayılı Haftalık Karar Cetvelindeki 
43 sayılı Kararın Umumi Heyette görüşülme-
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sine dair Önergesi ve Diltkşe Kara* Komieyoau 
raporları (M. Meclisi 4/5, C. Senatosu 4/18) 
(S. Sayısı : 386) [Dağıtma tarihi: 13 . 9 .1963] 

4. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve istan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe Kar
ma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1968 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 260 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu rapor
ları (M. Meclisi : 5/40, C. Senatosu 4/34) (S. 
Sayısı : 402) [Dağıtma tarihi : 17 . 9 . 1963] 

5. — Ordu Milletvekili Ata Bodur'un, Di
lekçe Karma Komisyonu genel kurulunun 
31 . 5 . 1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelin
deki 279 sayılı kararın Genel Kurulda görüşül
mesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Korniş 
yonu raporları (M. Meclisi 5/41; C. Senatosu 
4/57) (S. Sayısı : 403) [Dağıtma tarihi 18.9 
1963] 

6. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe Kar
ma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 265 sayüı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu rapor
ları (M. Meclisi 5/29, C. Senatosu 4/39) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 404, C. Senatosu S. Sayısı : 
261) [Dağıtma tarihi : 17 . 9 . 1963] 

7. — Maliye Bakam Ferid Melen, Gazi
antep Milletvekili Ali İhsan Göğüs ve Balıkesir 
Milletvekili Mithat Şükrü Çavdaroğlu'nun, Di
lekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
31 . 5 . 1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelin
deki 297 sayılı kararın Genel Kurulda görüşül
mesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komis
yonu raporları (M. Meclisi 5/28; C. Senatosu 
4/24) (S. Sayısı : 405) [Dağıtma tarihi : 1 8 . 9 . 
1963] 

8. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe Kar
ma Komisyonu Genel Kurulunun. 31 . 5 . 1908 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 26? sayılı 
kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner. 
gesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları 
(M. Meclisi 5/45; C. Senatosu 4/41) (S. Sayı
sı : 406) [Dağıtma tarihi : 18.9.1968] 

9. — Maliye Bakam Ferid Melen ve Gazi
antep Milletvekili Ali İhsan Göğüş'ün, Dilek* 
çe Karma Komisyonu Genel Kurulumin 

31 . 5 . XM tarihli Baitolik Karar Cetvelin
deki 268 sayıh kararın Genel KuruHa görüşül-
meşine dair önergesi ve Dilekçe Katma Komis
yonu raporları (Mr Mtfoüei-5/65? O. Senatosu 
4/48) (S. Sayısı: 407) [Dağıtma tarihi: 
18.9.1968] 

10. — Maliye Bakam Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe Kar
ma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 269 sayılı 
kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
gesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları 
(M. Meclisi 5/64; C. Senatosu 4/48) (S. Sayı 
sı:408) [Dağıtma tarihi: 18.9 1963] 

11. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve Gazi
antep Milletvekili Ali ihsan Göğüş'ün, Dilek
çe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
31 . 5 . 1903 tarihli Haftalık Karar Cetvelin
deki 270 sayılı kararın Genel Kurulda görüşül 
meşine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komis
yonu raporları (M. Meclisi 5/68; C. Senatosu 
4/44) (S. Sayısı: 409) [Dağıtma tarihi : 
18.9.1963] 

12. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe 
Karma KomisyosutıGenel Kurulunun 31. 5 .1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 280 sayılı 
Kararın Genal Kur ulda.görüşülme sine dair öner
gesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları (M. 
Meclisi 5/62.; C, Senatosu 4/45.) (S. Sayısı : 410) 
[Dağıtma tarihi : 18 . 9 . 1963] 

13. — Maliye Bakanı Ferid Melen.,ve Istan. 
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe. 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31.5 .1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 281 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmeline dair öner
gesine Dilekçe Karma Komisyonu raporları (M. 
Meolisi 5/61; C. Senatosu 4/46) (S, Sayısı : 411) 
[Dağjtma tarihi : 18 . 9 . 1963] 

14..— Makŷ e Bakanı Ferid Melen ve Gazi
antep Milletvekili Ali Ihtan Göğüş'ün, Dilekçe; 
Kanna^KcmisjKuıu Genel Kujrulunun 31. 5 .1963 
tarihli Haftftkk Karar Cetvelindeki 282 sayılı 
Karann^enel Kurulda görüşülmesine dair öner-
gesfcve Dileke^Karma-Komisyonu raporları (M. 
Meolisi 5/60; C. Senatosu 4/47) (S. Sayısı : 412) 
[Da&tmavtaıöır: 18,. 9 . 1968] 

15. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve istan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe 
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Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31.5.1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 283 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmeline dair öner
gesi ve Dilekçe. Karma Komisyonu raporları (M. 
Meclisi 5/59 ;C. Senatosu 4/48) (S. Sayısı : 413) 
[Dağıtma tarihi : 18 . 9 . 1963] 

16. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve Gazi
antep Milletvekili Ali îhsan Göğüs'ün, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31.5 .1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 284 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
gesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları (M. 
Meolisi 5/58; C. Senatosu 4/49) (S. Sayısı : 414) 
[Dağıtma tarihi : 18 . 9 . 1963] 

17. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nm, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31. 5 .1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 285 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
gesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları (M. 
Meclisi 5/57; C. Senatosu 4/50) (Ş. Sayısı : 415) 
[Dağıtma tarihi : 18 . 9 . 1963] 

18. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nm, Dilekçe Kar
ma Komisyonu Genel Kurulunun 31.5 ,1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 255 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu rapor
ları (M. Meclisi 5/56; C. Senatosu 4/28) (S. Sa
yısı : 416) [Dağıtma tarihi : 19 . 9 .1963] 

19. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nm, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 3 1 . 5 . 
1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 254 
sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine 
dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporları (M. Meclisi 5/44; C. Senatosu 4/27) 
(S. Sayısı : 417) [Dağıtma tarihi: 19 . 9 .1963] 

20. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nm, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31.5 . 
1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 256 
sayılı Kararm Genel Kurulda görüşülmesine 
dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporları (M. Meclisi 5/55; C. Senatosu 4/29) 
(S. Sayısı : 418) [Dağıtma tarihi: 19 . 9 .1963] 

21. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nm, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31.5.1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 252 sayılı 

Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
gesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları (M. 
Meclisi 5/54; C. Senatosu 4/30) (S. Sayısı : 419) 
[Dağıtma tarihi : 18 . 9 . 1963] 

22. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nm, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 3 1 . 5 . 
1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 257 
sayılı Kararm Genel Kurulda görüşülmesine 
dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporları (M. Meclisi 5/53; C. Senatosu 4/31) 
(S. Sayısı : 420) [Dağıtma tarihi: 19 . 9 .1963] 

23. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nm, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 3 1 . 5 . 
1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 258 
sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine 
dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporlan (M. Meclisi 5/52; C. Senatosu 4/32) 
(S. Sayısı : 421) [Dağıtma tarihi: 19 . 9 . 1963] 

24. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nm, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 3 1 . 5 . 
1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 259 
sayılı Kararm Genel Kurulda görüşülmesine 
dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporlan (M. Meclisi 5/51; C. Senatosu 4/33) 
(S. Sayısı : 422) [Dağıtma tarihi: 20 . 9 . 1963] 

25. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nm, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 3 1 . 5 . 
1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 261 
sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine 
dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporlan (M. Meclisi 5/50; C. Senatosu 4/35) 
(S. Sayısı : 423) [Dağıtma tarihi: 20 . 9 . 1963] 

26. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nm, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 3 1 . 5 . 
1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 262 
sayılı Kararm Genel Kurulda görüşülmesine 
dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporları (M. Meclisi 5/49; O. Senatosu 4/36) 
(S. Sayısı : 424) [Dağıtma tarihi: 21 . 9 . 1963] 

27. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nm, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 3 1 . 5 . 
1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 263 
sayılı Kararm Genel Kurulda görüşülmesine 
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dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporları (M. Meclisi 5/48; C. Senatosu 4/37) 
(S. Sayısı : 425) [Dağıtma tarihi: 20 . 9 . 1963] 

28. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31 .5 . 
1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 264 
sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine 
dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporu (M. Meclisi 5/47; C. Senatosu 4/38) 
(S. Sayısı : 426) [Dağıtma tarihi: 21 . 9 .1963] 

29. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31.5 . 
1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 266 
sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine 
dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporları (M. Meclisi 5/46; C. Senatosu 4/40) 
(S. Sayısı : 427) [Dağıtma tarihi: 20 . 9 .1963] 

30. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve Gazi
antep Milletvekili Ali İhsan Göğüs'ün, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 3 1 . 5 . 
1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 294 
sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine 
dair önergesi ve DileKçe Karma Komisyonu 
raporlan (M. Meclisi 5/30; C. Senatosu 4/23) 
(S. Sayısı : 428) [Dağıtma tarihi: 20 . 9 .1963] 

31. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve Gazi
antep Milletvekili Ali İhsan Göğüş'ün, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 3 1 . 5 . 
1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 295 
sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine 
dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporlan (M. Meclisi 5/31; G. Senatosu 4/22) 
(S. Sayısı : 429) [Dağıtma tarihi: 20 . 9 . 1963] 

32. — Maliye Bakanı Ferid Melen, Gazi
antep Milletvekili Ali İhsan Göğüs ve Balı
kesir Milletvekili Mithat Şükrü Çavdaroğlu'nun, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31. 
5.1968 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 294 
sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine 
dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporlan (M. Meclisi 5/32; C. Senatosu 4/21) 
(S. Sayısı : 430) [Dağıtma tarihi: 21 . 9 .1963] 

33. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe Kar
ma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu rapor-
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 292 sayılı 

Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
lan (M. Meclisi 5/33; C. Senatosu 4/20) (S. Sa
yısı : 431) [Dağıtma tarihi : 23 . 9 .1963] 

34. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve Gazian
tep Milletvekili Ali İhsan Göğüş'ün, Dilekçe Kar
ma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 291 sayılı 
Karann Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu rapor
lan (M. Meclisi 5/34; C. Senatosu 4/56) (S. Sa
yısı : 432) [Dağıtma tarihi : 20 . 9 .1963] 

35. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe Kar
ma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 289 sayılı 
Karann Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu rapor
ları (M. Meclisi 5/35; C. Senatosu 4/55) (S. Sa
yısı : 433) [Dağıtma tarihi : 23 . 9 . İ963] 

36. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve Gazian
tep Milletvekili Ali İhsan Göğüş'ün, Dilekçe Kar
ma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 290 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine- dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu rapor
ları (M. Meclisi 5/36; C. Senatosu 4/54) (S. 
Sayısı : 434) [Dağıtma„tarihi : 23 . 9 . 1963] 

37. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve Gazi
antep Milletvekili Ali İhsan Göğüş'ün, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31.5.1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 288 sayılı 
Karann Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu rapor
ları (M. Meclisi 5/37, C. Senatosu 4/53) (S. 
Sayısı : 435) [Dağıtma tarihi : 24 . 9 . 1963] 

38. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe Kar
ma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 287 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Kanna Komisyonu rapor
lan (M. Meclisi 5/38; C. Senatosu 4/52) (S. Sa
yısı : 436) [Dağıtma tarihi : 23 . 9 .1963] 

39. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe Kar
ma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 286 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu rapor-
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lan (M. Mecliai 6/30; C. Senatosu 4/51) (S. 
Sayısı : 437) [Dağıtma tarihi : 23 . 9 . 1993] 

40. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve Gazian
tep Milletvekili Ali İhsan Göğüs ve Siirt Millet
vekili Süreyya öner'in, Dilekçe Karma Komis
yonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 tarihli 
Haftalık Karar Cetvelindeki 293 sayılı Kara
rın Genel Kurulda görüşülmesine dair önerge
leri ve Dilekçe Karma Komisyonu raporlan (M. 
Meclisi 5/42; C. Senatosu 4/25) (S. Sayısı : 
438) [Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1963] 

41. — Maliye Bakam Ferid Melen ve istan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe Kar
ma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 253 saplı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu rapor
ları (M. Meclisi 5/43; C. Senatosu 4/26) (S. 
Sayısı : 439) [Dağıtma tarihi : 21 . 9 . 1963] 

42. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
1 . 7 . 1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelinde
ki 377 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşül
mesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komis
yonu raporları (M. Meclisi 5/67; C. Senato
su 4/58) (S. Sayısı : 498) [Dağıtma tarihi : 
15 .10 .1963] 

X 43.— Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
1959 bütçe'yılı Kesinhesabına ait -uygunluk bil
diriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkan
lığı tezkeresi ile Devlet Su İşleri Genel Müdür
lüğünün 1959 bütçe yılı Kesinhesap kanunu ta
sarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu (S/186, 
1/42) (S. Sayısı : 462) [Dağıtma tarihi : 
5.10.1963] 

X 44. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü-
1959 bütçe yılı Kesinhesabına ait uygunluk bil
diriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkan
lığı tezkeresi ile Beden Terbiyesi Genel Müdür
lüğü 1959 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı 
ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/338, 1/118) 
(S. Sayısı : 477) [Dağıtma tarihi : 7 .10 .19631 

45. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Sır
rı Uzunhasanoğlu ye dört arkadaşının, 765 sayı
lı Türk Ceza Kanununun 6123 sayılı Kanunla 
muaddel 455 nci maddesi ile 2275 ve 3038 sayıflı 
kanunlarla muaddel 459 ncu maddelerine birer 
fıkra eklenmesine dair kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/516) (S. Sayısı: 409) 

X 46. — Petrol Dairesi Reisliğinin 1960 büt
çe yılı Kesinhesabına .ait uygunluk bildiriminin 
sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi 
ile Petrol Dairesi Reisliği 1960 bütçe yılı Kesin
hesapkanunuVasatisi (8/516; 1/127) (S, Sayısı: 
473} [Dağıtma tarihi : 7 . 10 . 1968^ 

X 47. — Genel bütçeye dâhil dairelerin 1959 
bütçe yılı kesinhesaplanna ait genel uygunluk 
bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkan
lığı tezkeresi ile 1959 bütçe yılı kesinhesap ka
nun tasarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu 
(3/318, 1/33) (S Sayısı: 508) [Dağıtma tari
hi : 21.10 .19683 

48. — Cumhuriyet Senatosu Ağrı Üyesi Vey-
si Yardımcı ve 23 arkadaşının, Millî Eğitim Ba
kanlığına bağlı her çeşit orta ve yüksek dere
celi okullar öğretmenleriyle öğretmenlikten ge
lip Millî Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teş
kilâtında çalışmakta olanlara mebdei maaş de
recelerinin düzeltilmesi hakkında kanun teklifi 
ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporlan 
(2/166) (S. Sayıaı: 372) [Da&traa tarihi: 
2 . 9 . 1908] 

49. — Malatya Milletvekili Mehmat Delika-
ya ve 4 arkadaşının, Hanife Kadife Fırat'a va
tani hizmet tertibinden maaş tahsisine ait kanun 
teklifi ve Maliye ve Plân komisyonlar» rapprlan 
(2/248) (S. Sayısı : 375) [Dağıtma tarihi : 
3 . 9 . 1963] 

50. — O. Senatosu Ağrı Üyesi Vey» Yardım* 
cı ve 22 arkadaşı ve Gaziantep Milletvekili Ali 
thsan Göğüs ile Diyarbakır Milletvekili Vefik 
Pirinçcioğlu ve C Senatosu Tunceli Üyesi Meh
met Ali Demir ve O; Senatosu izmir ÜyeeiUev* 
zat. özerdemli. ve Giresun Milletvekili Naim 
Tirali ve 4 arkadaşı ile Sakarya Milletvekili 
Yusuf Ulusoy ve 10 arkadaşının, ilkokul öğret
menleriyle ilkokul öğretmenliğinden gelip de 
muhtelif dereceli okullarda ve Millî Eğitim Ba
kanlığı, üniversite, bakanlıklar teşkilâtında 
ve İktisadi Devlet Kurumlarında çalışanların 
aylık dereceleri hakkındaki 6273" sayılı Kanuna 
ek kanun teklifi ve Millî Eğitim ve Plân ko
misyonları raporları (2/154, 2/156, 2/176, 2/188, 
2/192, 2/195) (S. Sayısı : 377) [Dağıtma tari
hi : 3.9.1963] 

51. — Kayseri Milletvekili Mehmet Göker 
ve 5 arkadaşının, 4367 sayılı Kanunun 4684, 
6706 ve 70 sayılı kanunlarla değişik birinci 
maddesinin (G) ve (D) fıkralarımı* de|iştiril-
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metine dair kanun teklifi ve Millî Savunma, İç
işleri ve Plan komisyonları raporları (2/836) 
(S. Sayısı: 981) [Dağıtma tarihi: 5.9.1963] 

52. •— Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat öztürkçine'nin, 5434 sayılı T. O. Emekli 
Sandığı Kanununa bir madde ile 32 ve 47 noi 
maddelerine birer fıkra ilâvesine dair kanun 
teklif i ve Maliye ve Plân komisyonları rapor
ları ve içişleri Komisyonunun mütalâası 
(2/126) (S. Sayısı : 390) [Dağıtma tarihi : 
14.9.1963] 

53. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
öael Şahingiray ve 15 arkadaşının, Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa geçici 
bir madde eklenmesine dair kanun teklifi ve 
Maliye ve Plân komisyonları raporları (2/221) 
(S.- Sayısı : 391) [Dağıtma tarihi : 14 . 9 .1963] 

54.— Adana Milletvekili Kemal Sanibrahim-
oğlu ve 15 arkadaşının, 5434 sayılı Kanunun 
12 nci maddesinin (e) bendinin tadiline ve bir 
madde eklenmesine dair kanun teklifi ve Ma
liye ve Plân Komisyonları raporları (2/148) 
(S/Sayısı : 392) [Damıtma tarihi : 14 . 9 .1963] 

^55.— Cumhuriyet Senatosu Yozgat Üyesi 
Sadık Artukmaç ve 2 arkadaşının, 5434 sayılı 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanu
nunun bâzı maddelerinde değişiklik yapılması 
ve' 6122, 6422 ve 7242 sayılı kanunların kaldı
rılması hakkında kanun teklifi ve Mâliye ve 
Plân komisyonları raporları (2/147) (S. Sayısı: 
393) [Dağıtma tarihi : 14.9.1963] 

86 .— Kayseri Milletvekili Mehmet Gbker 
ve 4 arkadaşının, 5434 sayılı'Türkiye Cumhu
riyeti Emekli Sandığı Kanununun bâzı madde
lerinin değiştirilmesi ve bu" kanuna bir muvak
kat madde eklenmesine dair kanun teklifi ve 
Mâliye ve Plân komisyonları raporlan (2/268) 
(S. Sayısı : 394) [Dağıtma tarihi : 14 . 9 .1963] 

67. — tJumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve Kırklareli Üyesi Ahmet 
Naci; An'mn, 5434 sayılı T. 0. Emekli Sandığı 
Kanununun 32 nci maddesine bir fıkra eklenme
si hakkında kanun teklifi ve Maliye Komisyonu 
tezkeresi ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları 
raporları (2/262) (S. Sayısı : 395) [Dağıtma 
tarihi: 14.9.1963] 

?8öV-^-SamBun Milletvekili îlyas Kıhç ve Sa-
karyar-Milletvekili Yusuf Ulusoy'un, 5434 sa
yılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka
nununun? gtofci 14 ncü maddesine (e) fıkrası 

eklenmesine dair kanun teklifi ve Maliye ve | 
Plân komisyonları raporları ve Millî Eğitim Ko- | 
misyonunun mütalâası (2/335) (S. Sayısı: 396) i 
[Dağıtma tarihi : 14 . 9 .1963] 

59. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi j 
Ömer Lûtfi Bozcalı'nın, 5434 sayılı Emekli j 
Sandığı Kanununa ek kanun teklifi ve Maliye ! 
ve Plân komisyonları raporlan (2/327) (S. Sayı
sı : 397) [Dağıtma tarihi : 14 . 9 . 1963] 

60. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'-
nın, 1076 ve 1111 sayılı kanunlar gereğince ihti- ı 
yata ayrılmış yedek subay ve erlerden yoklama
sını yaptırmamış olanların para cezalarının af
fına dair kanun teklifi ve Millî Savunma, Ada
let ve Plân komisyonları raporları (2/366) (S. j 
Sayısı : 398) [Dağıtma tarihi : 17 . 9 . 1963] 

61. — Cumhuriyet Senatosu Artvin Üyesi 
Fehmi Alpaslan'ın, 237 sayılı Taşıt Kanununun 
4 ncü maddesine göre makam hizmetlerine tah- j 
sis edilen taşıtları gösteren (2) sayılı cetvelde 
değişiklik yapılması ve 7 nci maddesine bir fık
ra eklenmesi hakkında kanun teklifi ve Plân 
Komisyon raporu (2/78) (S. Sayısı : 440) 
[Dağıtma tariJhi : 20 . 9 .1963] 

62. — Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üye- j 
si Ahmet Nusret Tuna'nın, 1108 sayılı Maaş Ka- { 
nununun 1559 sayılı Kanunla muaddel 2 nci ve i 
3041 sayılı Kanunla muaddel 13 ncü maddeelri-
nin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ile 
Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali ! 
Demir'in 1108 sayılı Maaş Kanununun bâzı mad- | 
delerini değiştiren kanun teklifi ve Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (2/95, 2/96) (S. { 
Sayısı : 441) [Dağıtma tarihi : 19 . 9 . 1963] ! 

63. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi | 
Fikret Turhangil ve 3 arkadaşının, Arazi ve Bi- * 
na vergilerinin matrahlarına uygulanacak mi
siller hakkındaki 206 sayılı Kanunun 3 ncü mad
desine bir fıkra ve Kanuna geçici bir madde ek- i 
lenmesi hakkında kanun teklifi ve Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (2/257) (S. Sayısı : 
443) [Dağıtma tarihi : 19 . 9 . 1963] 

64. — Cumhuriyet Senatosu Niğde Üyesi 
Kudret Bayhan ve üç arkaadşımn, 1111 sayılı * 
Kanuna bir madde eklenmesi hakkında kanun 
teklifi, Konya Milletvekili Ahmet Gürkan ve 
Ankara Milletvekili Ferhat Nuri Yıldırım'in, 
5585 sayılı Kanuna geçici bir madde eklenmesi- ! 
ne dair kamun teklifi/ Tokat JKffletrekM AH 
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Dizman'ın, Askerlik hizmetinin emeklilik ve ter-
fiden sayılması hakkında kanun teklifi ile Cura 
huriyet Senatosu îzmir Üyesi Hilmi Onat ve Ay
dın Milletvekili Mehmet Yavaş'in, Maaş Kanu
nuna ek 4370 sayılı Kanunla bu kanunu tadil 
ed*r> 5585 ve 6724 sayılı kanunlara bâzı mad
deler ilâvesi hakkında kanun teklifi ve Maliye 
ve Plân komisyonları raporları (2/82, 2/145, 
2/204, 2/360) (S, Sayısı : 445) [Dağıtma tari
hi : 19.9.1963] 

65. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan 
ve 5 arkadaşının, 6245 sayılı Harcırah Kanunu
nun 33 ncü maddesinin (b) işaretli fıkrasının 
değiştirilmesi hakkında kanım teklifi ve Maliye 
ve Plân komisyonları raporları (2/383) (S. 
Sayısı : 446) [Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1963] 

66. — Konya Milletvekili ihsan Kabadayı ve 
altı arkadaşının, Kaçakçılığın men'i ve takibi 
hakkındaki 1918 sayılı Kanunun 6846 sayılı Ka
nunla muaddel 60 ncı maddesinde değişiklik ya
pılması hakkında kanun teklifi ve Gümrük ve 
Tekel, içişleri ve Plân komisyonları raporları 
(2/118) (S. Sayısı : 447) [Dağıtma tarihi : 
20 . 9 . 1963] 

67. — Giresun Milletvekili Ali Cüceoğlu'nun, 
Maaş Kanununa ek 4379 sayılı Kanunun birinci 
ve ikinci maddelerinin değiştirilmesine ve bu 
kanuna bâzı geçici maddeler eklenmesine dair 
5585 sayılı Kanuna muvakkat madde eklenmesi 
hakkında kanun teklifi ve Maliye ve Plân ko
misyonları raporları (2/124) (S. Sayısı : 448) 
[Dağıtma tarihi : 20 .9 .1963] 

68. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçine ve 12 arkadaşının, 3656 sayılı 
Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülü
ne dair Kanuna ek kanun teklifi ve Sağlık ve 
Sosyal Yardım ve Plân komisyonları raporları 
(2/392) (S. Sayısı : 449) [Dağıtma tarihi : 
20 . 9 . 1963] 

69. — Kastamonu Milletvekili ismail Hak
kı Yılanlıoğlu'nun, Devlet memurları aylıkları
nın tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Ka
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu 
kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkındaki 
4598 sayılı Kanunun muaddel ve 6 ncı maddesi
nin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve 
Plân Komisyonu raporu (2/371) (S. Sayısı : 
450) [Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1963] 

70. — Bolu Milletvekili Fuat Ümit ve 4 arka
daşı ile Artvin Milletvekili Saffet Eminağaoğlu 

, ve Yozgat Milletvekili Celâl Sungur'un, Devlet 
hizmetinde iken lise veya lise muadili meslekî 
bir okuldan sonra bir yüksek okul veya fakül
teden mezun olanlar ile yine memuriyetleri sıra
sında akademik derece alanlara yahut ikinci bir 
yüksek tahsili ikmal edenlere bir derece kıdem 
verilmesi hakkında kanun teklifleri ve Amas
ya milletvekilleri Nevzat Şener ve ismail Sarı-
göz'ün, memurların tahsil müessesesinde talebe 
olmıyacaklanna dair 4007 sayılı Kanun ile bu 
kanunun birinci maddesinin değiştirilmesi hak
kındaki 4214 sayılı Kanunun yürürlükten kal
dırılmasına dair 183 sayılı Kanuna ek kanun tek
lifi ile Bolu Milletvekili Kâmil Ünal'ın, 3656 ve 
3659 sayılı kanunların şümulü dâhilinde vazife 
görmekte iken müktesep barem derecesini de
ğiştirecek bir üst tahsil yapanların terfi ve kı
demleri hakkında kanun teklifi ve Maliye, Mil
lî Eğitim ve Plân komisyonları raporları (2/91, 
2/93, 2/104, 2/464) (S. Sayısı : 451) [Dağıtma 
tarihi : 20 . 9 .1963] 

71. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasın
da akdolunan 11 Ocak 1961 tarihli Zirai Mad
deler Andlaşması ve ekleriyle bu Andlaşmada 
yapılan 29 Mart 1961, 17 Temmuz 1961 tarihli 
değişikliklerin onaylanmasının uygun bulundu
ğuna dair kanun tasarısı ve Dışişleri, Tarım, 
Ticaret ve Plân komisyonları raporları (1/269) 
(S. Sayısı : 463) [Dağıtma tarihi : 3 .10 .1963] 

72. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 
Rifat öztürkçine ve 9 arkadaşının, Ordu men-
suplariyle Emniyet Umum Müdürlüğü ve güm
rük muhafaza ve muamele sınıfı kadrolarında 
çalışanlara birer er tayını verilmesi hakkında 
kanun teklifi ve Millî Savunma ve Plân komis
yonları raporları (2/189) (S. Sayısı : 464) [Da
ğıtma tarihi : 4 .10 .1963] 

73. — Kayseri Milletvekili Abdülhalim Araş 
ve 3 arkadaşının, Evlenen veya tekaüde tabi 
bir vazifeye giren yetim kızların yetim aylık
larının diğer yetimlere taksimi hakkında kanun 
teklifi ve Maliye ve Plân komisyonları rapor
ları (2/381) (S. Sayısı : 465) [Dağıtma tarihi : 
4 .10 .1963] 

74. — Konya Milletvekili ihsan Kabadayı ve 
8 arkadaşının, Jandarma Genel Komutanlığı 
kadrolarında vazifeli subay, astsubay, mecburi 
uzatmalı ve sivil memurlara, ücretli personele 
fazla mesaileri karşılığında fazla mesai üc-
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reti verilmesi hakkında kanun teklifi ve İçişleri 
ve Plân komisyonları raporları (2/137) (S. Sa
yısı : 466) [Dağıtma tarihi : 4 .10 . 1963] 

75. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve Kırklareli Üyesi Ahmet 
Naci Ali'nin, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 

. Kanununa geçici bir madde eklenmesine dair 
kanun teklifi ve Maliye ve Plân komisyonları 
raporları (2/293) (S. Sayısı : 467) [Dağıtma 

' tarihi : 4 . 10 . 1963] 
76 Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 

Rifat öztürkçine'nin, Röntgen Radyum ve di
ğer nükleer enerji cihaz ve maddeleri ile bun
ların tıpda kullanılması ve kullananlar hakkın
da kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yardım, 
Adaİet, Maliye ve Plân komisyonları rapor
ları (2/127) (S. Sayısı : 468) [Dağıtma ta
rihi : 4 .10 .1963] 

77. — Çanakkale Milletvekili Süreyya En
dik'in, Sıtma Savaş Sağlık koruyucuları hak
kında kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yardım 
ve Plân komisyonları raporları (2/130) (S. Sa
yısı : 469) [Dağıtma tarihi : 4 . 10 . 1963] 

78. — Kastamonu Milletvekili İsmail Hakkı 
Yılanlıoğlu ve Malatya Milletvekili Avni Ak-
şit'in, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanu
nunun geçici 65 nci maddesine bir fıkra eklen
mesi hakkında kanun teklifi ve Maliye ve Plân 
komisyonları raporları (2/421) (S. Sayısı : 470) 
[Dağıtma tarihi: 4 .10 .1963] 

79. — Kars Milletvekili Necmettin Akan'in, 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu
na geçici bir madde eklenmesi hakkında kanun 
teklifi ve Maliye ve Plân komisyonları rapor
ları (2/423) (S. Sayısı : 471) [Dağıtma tarihi : 
4 . 10 . 1963] 

80. — Samsun Milletvekili llyas Kılıç ve 
10 arkadaşının, ikinci defa yüksek tahsil yapan 
subay ve memurlara kıdem verilmesi hakkın-

s da kanun teklifi ve Millî Savunma, İçişleri, Ma
liye ve Plân komisyonları raporları (2/80) 
(S. Sayısı : 472) [Dağıtma tarihi : 4 .10 .1963] 

81. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Ömer 
Ergün ve 26 arkadaşının, Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı hakkındaki 5484 sayılı Kanuna 
geçici bir madde eklenmesine dair olan 6153 
sayılı Kanuna bir fıkra ve geçici bir madde ek
lenmesine dair kanun teklifi ve Ulaştırma, Ma
liye ve Plân komisyonları raporları (2/401) 
(S. Sayısı : 473) [Dağıtma tarihi : 5 .10 .1963] 

82. — Cumhuriyet Senatosu Yozgat Üyesi 
Sadık Artukmaç'm, Tapu sicil binaları inşası 
için alınacak harçlar hakkında kanun teklifi ve 
İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'ın, Tapu sicil 
binaları yapılması maksadiyle alınacak harç
lar hakkında kanun teklifi ve Geçici ve Plân 
komisyonları raporları (2/153, 2/233) (S. Sa
yısı : 201 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi: 8.10.1963] 

83. — Elâzığ Milletvekili Nurettin Ardıçoğ-
lu ve 5 arkadaşının, 4792 sayılı İşçi Sigortaları 
Kurumu Kanununun 8.31961 tarih ve 344 sa
yılı Kanunla muaddel 20 nci maddesinin (c) 
fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun tekli
fi ve Çalışma ve Plân komisyonları raporları 
(2/396) (S. Sayısı : 492) [Dağıtma tarihi : 
9.10.1963] 

84. — Bolu Milletvekili Kemal Demir ve 18 
arkadaşının, 3204 sayılı Orman Genel Müdür
lüğü Teşkilât Kanununa ek kanun teklifi ve 
Tarım ve Plân komisyonları raporları (2/214) 
(S. Sayısı : 502) [Dağıtma tarihi: 15.10.1963] 

85. — Çorum Milletvekili Faruk Küreli ve 
dört arkadaşının, Orman Umum Müdürlüğü 
emrinde çalışmakta olan maaşlı memurları 
hakkında intibak kanunu teklifi ve Tarım, 
Maliye ve Plân komisyonları raporları (2/165) 
(S. Sayısı : 503) [Dağıtma tarihi : 15.10.1963] 

86. — İstanbul Milletvekili Suphi Baykam 
ve 68 arkadaşının Tıp personelinin mukavele 
ile çalıştırılmasına dair kanun teklifi ve Sağlık 
ve Sosyal Yardım ve Plân Komisyonları rapor
ları (2/54) (S. Sayısı: 512) (Dağıtma tarihi: 
21.10.1963) 

87. — Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'-
in, Subay, askerî memur ve astsubaylara birer 
lojman ile tapulu birer dönüm arazi verilmesi 
için kanun teklifi ve Bayındırlık, Millî Savun
ma, Maliye ve Plân Komisyonları raporları 
(2/406) (S. Sayısı: 517) [Dağıtma tarihi: 
24.10.1963] 

88. — Balıkesir Milletvekili Ahmet İhsan Kı
rımlı ve 13 arkadaşının, Bayındırlık Bakanlığı 
teşkilât ve vazifelerine dair olan 3611 sayılı Ka
nuna ek kanun teklifi ve Bayındırlık ve Plân 
komisyonları raporları (2/363) (S. Sayısı: 518) 
[Dağıtma tarihi: 24.10.1963] 

89. — Kütahya Milletvekili Sadrettin Tosbi 
ile Eskişehir Milletvekili Seyfi öztürk'ün, Tür-* 
kiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 
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geçici 65 acı maddesinin (j) bendine bir hü
küm ekleamMi hakkında kanım teklifi ve Ma
liye ve Plân komisyonları -raporları (2/4 0 1) (s-
Sayılı: 519) [Dağıtma tarihi: 24.10.1983] 

90. — Muş Milletvekili Sait>Mutlu'nun, 5434 
sayılı Kanunun 41 nci maddesinin 3 ncü fıkra
sının değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve 
Maliye ve Plân komisyonları raporları (2/107) 
(S; Sayısı: 522) [Dağıtma tarihi 1.11.1963] 

91. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçine'nin, Gümrük memurlarından 
bâzılarına verilecek yem bedeli ve yemeklik 
hakkındaki 1615 sayılı Kanunun 2 nci maddesi
nin değiştirilmesine dair kanun teklif i ve İçiş
leri ve Plân komisyonlan raporları (2/132) 
(S. Sayısı: 523) [Dağıtma tarihi: 1.11.1963] 

X 92. — İstanbul Üniversitesinin 1956 bütçe 
yılı kesinhesabına ait ve ek uygunluk bildirimi
nin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tez
kereleri ile İstanbul Üniversitesi 1956 bütçe yılı 
Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Komis
yonu raporu (3/112, 3/113, 1/57) (S. Sayısı: 
478) [Dağıtma tarihi: 8.10,1963] 

X 93. — İstanbul Üniversitesi 1957 bütçe yı
lı kesinhesabına ait uygunluk bildiriminin sunul
duğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile 
İstanbul Üniversitesi 1957 bütçe yıfh Kesinhe
sap kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu 
raporu (3/133, 1/69) (S. Sayısı: 479) Dağıtma 
tarihi : 7 .10 . 1963] 

X 94.— İstanbul Üniversitesi 1958 bütçe yı
lı kesinhesabına ait uygunluk bildiriminin sunul
duğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile 
İstanbul Üniversitesi 1958 yılı . Kesinhesap ka
nunu tasarısı ve Sayıştay^ Komisyonu raporu 
(3/171, 1/339) (S. Sayısı : 480) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 10 . 1963] 

X 95. — İstanbul Üniversitesi 1959 yılı ke
sinhesabına ait uygunluk bildiriminin; sunuldu
ğuna dair Sayıştay Başkanlığı teskeresi ile İs
tanbul Üniversitesi 1959 bütçe yılı Kesinhesap 
kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu-raporu 
(3/78, 1/153) (S. Sayısı : 481) [Dağıtma tari
hi : 8 . 10 . 1963] 

X 96. — İstanbul Üniversitesi 1960 bütçe yı
lı Kesinhesabına ait uygunluk bildiriminin su
nulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile [ 
İstanbul Üniversitesinin 1960 bütçe -yılı' Kesin- j 
hesap kanunu tasarısı ve {Sayıştay Komisyonu / 

raporu (3/592, 1/163) (S. »ayısı : 482) [Dağıt
ma tarihi : 9 . 10 . 1963] 

V 
ÎKt DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 

X 1. — Milletlerarası Adalet Divanı Sta
tüsünün 36 nci maddesinin 2 nci fıkrasında 
derpiş olunan ve hukuki uyuşmazlıkların çö
zülmesi hususunda Divanın yargı hakkını ön
ceden tanımayı gerektiren ihtiyari kaydı katıl
mamız hakkındaki 5047 sayılı Kanunun yeniden 
uzatılmasına dair kanun tasarısı ve Dışişleri 
ve Adalet komisyonları raporlan (1/293) (S. 
Sayısı: 226) rBirinci görüşme tarihi: 27.6.1963] 

X 2. — Evlilik dışı çocukların tanınmala
rını kabule yetkili makamların yetkilerinin ge
nişletilmesi hakkındaki sözleşmenin onaylanma
sının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı 
ve Dışişleri, İçişleri ve Adalet komisyonlan ra 
porlan (1/233) (S. Sayısı : 227) [Birinci gö
rüşme tarihi : 27 . 6 .1963] 

3. — Hınıs kazası Karaçoban nahiyesi Hırt 
köyü, hane 19, cilt 11, sayfa 107 de kayıtlı Be-
kiroğlu Belkısa'dan doğma 1939 doğumlu Be-
dih Kılıç'in ölüm cezasına çarptmlması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyo
nu raporu (3/205) (S. Sayısı : 233) [Birinci 
görüşme tarihi : 27 . 6 . 1963] 

4. — Karamürsel ilçesinin Mahmudiye kö
yü hane 32, cilt 6 ve sayfa 31 sayısında nüfusa 
kayıtlı Receboğlu, Hanife'den doğma 18 Mart 
1341 doğumlu Hasan Şeker'in ölüm cezasına 
çarptmlması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu (3/542) (S. Sa
yısı : 234) [Birinci görüşme tarihi: 27 . 6 . 1963] 

5. — Fethiye ilçesi Girdev köyü nüfusunun 
hane 1, cilt 21/2 ve sayfa 31 sayısında kayıtlı 
Naimoğlu Döndü'den doğma Mart 1933 doğum
lu Süleyman Ağırbaş'm ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/304) (S. Sayısı : 235) 
[Birinci görüşme tarihi : 27.6.1963] 

6. — Havza, ilçesinin, çalnralan köyü hane 
8, cilt 19 ve sayfa 241 sayısında nüfusa kayıtlı 

I Mehmetoğlu Mevlûde'den doğma, 1 . 1 . 1939 
j doğumlu Bayram Kalpaklı'nm ölüm cezasına 
1 çarptmlması hakkında Başbakanlık teskeresi 
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ve Adalet Komisyonu rapora. (3/560) (S. Sayı
sı : 242) [Birinci görüşme tarihi : 27 . 6 .19631 

7. — Sarıgöl ilçesinin Çöp köyü hane 32, 
cilt 3 ve sayfa 49 sayısında nüfusa kayıtlı Ah-
metoğlu Hatice'den doğma 10 . 1 . 1933 Ala
şehir doğumlu Süleyman Bozkurt'un ölüm ce
zasına çarptırılması hakkında Başbakanlık tez
keresi ve Adalet Komisyonu raporu. (3/569) 
(S. Sayısı : 243) [Birinci görüşme tarihi : 
27 . 6 . 1963] 

8. — Köyceğiz ilçesinin Beyobası köyü hane 
No. 60 nüfusunda kayıtlı Osmauoğlu, Na
zif e'den doğma 1332 doğumlu Ali Karahan'-
ın ölüm cezasına çarptırılması hakkında Baş
bakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/582) (S. Sayısı : 245) [Birinci görüş
me tarihi : 27 . 6.1963] 

X 9. — Gümrük giriş tarife cetvelinin 28.02 
pozisyonunun sonundaki ihtar hükmünün değiş
tirilmesine dair olan Bakanlar Kurulu kararna
melerinin onaylanması baklanda kanun tasarısı 
ve Gümrük ve Tekel, Maliye ve Plân komisyon
ları raporlan (1/225) (S. Sayısı : 120) [Birinci 
görüşme tarihi : 5 . 9 . 1963] 

X 10. — 1938 - 1939 yıllarında İngiltere ve 
Fransa hükümetlerinden temin edilen Teslihat 
kredilerinin mahsup şekli hakkında kanun ta
sarısı ve Millî Savunma, Dışişleri ve Plân ko
misyonları raporlan (1/214) (S. Sayısı : 216) 
[Birinci görüşme tarihi : 5 . 9 . 1963] 

X 11. — Millî Savunma Bakanlığı orta sanat 
okullan hakkında kanun tasansı ve Millî Sa
vunma ve Plân komisyonlan raporlan (1/263) 
(S. Sayısı : 219) [Birinci görüşme tarihi : 5 . 
9 . 1963] 

X 12. — Başbakanlık Basımevi döner ser
maye işletmesi kuruluşu hakkında kanun tasa
nsı ve Maliye ve Plân komisyonlan raporlan 
(1/316) (S. Sayısı : 255) [Birinci görüşme tari
hi : 5 . 9 . 1963] 

B - BÎRÎNCt GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X I . — Harçlar kanunu tasansı ile Balıke
sir Milletvekili Ahmet Aydın Bolak ve iki arka
daşının, 5887 sayılı Harçlar Kanununun 125 nci 
maddesini değiştiren 6765 sayılı Kanuna bir 
fıkra eklenmesine dair ve Artvin Milletvekili 
Saffet Eminağaoğlu'nun , 5887 sayılı Harçlar 
Kanununun 1 nci maddesini değiştiren 6765 

sayılı Kanunun değiştirilmesine dair kanun tek
lifleri ve Geçici Komisyon raporu (1/395, 
2/305, 2/321) (S. Sayısı : 282) [Dağıtma tari
hi : 2? . 6 . 1963] 

X 2. — Damga Vergisi kanunu tasansı ve 
Geçici Komisyon raporu (1/394) (S. Sayısı: 288) 
[Dağıtma tarihi : 29 . 6 .1963] 

3. — Uzman Jandarma kanun tasansı ve 
Geçici Komisyon raporu (1/479) (S. Sayısı : - | 
296) [Dağıtma tarihi : 2 . 7.1963] 

X 4. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga 
ve 106 arkadaşının, Bölge tiyatroları kanun 
teklifi ve Geçici Komisyon raporu (2/437) 
(S. Sayısı : 305) [Dağıtma tarihi : 6 . 7 . 1963] 

X 5. — Aydın Milletvekili İsmet Sezgin ve 
33 arkadaşının, 5237 sayılı Kanunun 27 nci mad
desinin (c) bendinin değiştirilmesine dair kanun 
teklifi ve Geçici Komisyon raporu (2/522) (S. j 
Sayısı : 353) [Dağıtma tarihi : 15. 7.1963] 

X 6. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üye- | 
si Rifat öztürkçine'nin ve Trabzon Millet- İ 
vekili Ahmet Şener ve Çorum Milletvekili Hil | 
mi İncesulu 'nun Su Ürünleri kanunu teklifi ile i 

' l 

Cumhuriyet Senatosu Zonguldak Üyesi Tevfik j 
İnci ve 28 arkadaşının, balıkçılığın teşvik ve i 
himayesine mahsus kanun teklifi ve Geçici Ko
misyon raporu (2/377, 2/505, 2/252) (S. Sayı- j" 
sı : 370) [Dağıtma tarihi : 20.8 .1963] 

X 7. — Millî İstihbarat Teşkilâtı kanunu ta
sarısı ve Geçici Komisyon raporu (1/451) (S. 
Sayısı : 456) [Dağıtma tarihi: 26.9.1963] 

8. — Bina kiraları hakkında kanun tasarısı 
ve Erzurum Milletvekili Gıyasettin Karaca'nm, 
6570 sayılı Kira Kanununun Anayasa Mahkeme- \ 
since iptal edilen 2 ye 3 ncü maddelerinin ye
niden tedvini ile 4 ncü maddesinin değiştirilme- f 
si hakkında kanun teklifi ve Geçici Komisyon 
raporu (1/513, 2/526) (S. Sayısı : 458 ve 458 e 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 1 . 10 . 1963] 

X 9. — Çanakkale Milletvekili Şefik İnan'in, 
Otelcilik, Motelcilik Türk Anonim Şirketi ka
nun teklifi ve Geçici Komisyon raporu (2/576) I 
(S. Sayısı: 507) [Dağıtma tarihi: 18.10.1963] 

10. — Genel Nüfus Yazımı kanunu tasansı 
ve Geçici Komisyon raporu (1/507) (S. Sayısı : \ 
513) [Dağıtma tarihi : 23 .10 .1963] | 

X 11. — Türkiye Elektrik Kurumu kanunu j 
tasansı ve Kırşehir Milletvekili Memduh Er- { 
demir'in Türkiye Elektrik Kurumu kanunu [ 
teklifi ve Geçici Komisyon raporu (1/461, j 



— 18 — 
2/425) (S. Sayısı : 516) [Dağıtma tarihi : 
24 .10 .1963] 

X 12. — Milletlerarası Çalışma Teşkilâtının 
statüsünde yapılan değişikliğin onaylanması
nın uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve 
Dışişleri ve Çalışma komisyonları raporları. 
(1/304) (S. Sayısı : 222) [Dağıtma tarihi : 
30 . 5.1963] 

13. — İstanbul Milletvekili Zeki Zeren'in, 
6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun-
28 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair ka
nun teklifi ve Anayasa ve Adalet komisyonları 
mütalâaları ile Sağlık ve Sosyal Yardım Komis
yonu raporu (2/497) (S. Sayısı : 276) [Dağıt
ma tarihi : 26 . 6 .1963] 

14 — Bulgaristan'ın İstanbul'daki Başkon
solosluğu eski Muavin Konsolosu Varbanoğlu 
Georgi Varbanof Çolakof'un cezasının affı hak
kında kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu ra
poru (1/555) (S. Sayısı : 521) [Dağıtma tarihi: 
26 .10 .1963] 

15. — Karacabey ilçesi Sarıbey İslâm köyü 
hane 8, cilt 32 ve sayfa 187 nüfusuna kayıtlı 
Ahmetoğlu, Sabriye'den doğma 19.10.1931 
doğumlu Kerim Özkan ile Karacabey ilçesi Ye-
nisarıbey köyü nüfusunun hane 5, cilt 25 ve 
sayfa 1961 sayısında kayıtlı Şevketoğlu Nazmi
ye'den doğma 1926 doğumlu Hasan Güney'in 
ölüm cezalarına çarptırılması hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/568) (S. Sayısı : 253) [Dağıtma tarihi: 12 . 
6.1963] 

16. — Kulp ilçesinin Hacanan köyü hane 34, 
cilt 7 ve sayfa 98 sayısında nüfusa kayıtlı Sait-
oğlu, Sultan'dan doğma 1928 doğumlu Recep 
Oruç'un ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/593) (S. Sayısı : 263) [Dağıtma tarihi : 
18.6.1963] 

17. — Akçaabat'ın, Ağaçlı köyü 12 hane nu
marasında nüfusa kayıtlı Ismailoğlu Fatime 
(Fatma) den doğma 26.8.1936 doğumlu Ha
san Şentürk'ün ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/641) (S. Sayısı : 351) [Da
ğıtma tarihi : 12 . 7 .1963] 

18. — İstanbul, Samatya, Hacıpiri mahallesi, 
Sarmaşıldı sokak, hane 20, cilt 14 ve sayfa 19 
sayısında nüfusa kayıtlı Hasan Tahsinoğlu, 
Melek'ten doğma 23.10.1936 doğumlu Recep 

Güngör Tanış'm ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/671) (S. Sayısı : 459) [Da
ğıtma tarihi : 1 . 10 . 1963] 

19. — Vezirköprü ilçesinin! Danabaş köyü 
hane 21, cilt 23 ve sayfa 64 numarasında nüfu
sa kayıtlı Alioğlu, Fatma'dan doğma 3.4.1932 
doğumlu Mehmet Kül (Gül) ün ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu (3/660) (S. Sayı
sı : 493) [Dağıtma tarihi : 8 . 10 . 1963] 

20. — îzmir Milletvekili Mustafa Uyar ve 
dört arkadaşının, Türk Ceza Kanununun 455 
ve 459 ncu maddelerine birer fıkra eklenmesi 
hakkında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu 
raporu (2/323) (S. Sayısı : 252) [Dağıtma tari
hi : 12.6.1963] 

21. — Kaçakçılığın men ve takibine dair 
1918 sayılı Kanunun 6829 sayılı Kanunla deği
şik 53 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun tasarısı ile Mardin Milletvekili . Talât 
Oğuz ve Ağrı Milletvekili Kerem özcan'ın, Ka
çakçılığın men ve takibine dair olan 1918 sayılı 
Kanunun 6829 sayılı Kanunla değişik 53 ncü 
maddesinin tadiline dair kanun teklifi ve İçiş
leri ve Adalet komisyonları raporları (1/295, 
2/169) (S. Sayısı : 23 e 1 nci ek) [Dağıtma 
tarihi : 4 . 7 . 1963] 

22. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Hâkimler Kanununun Anayasaya aykırı hü
kümler taşıyan 122 ve 123 ncü maddelerinin de
ğiştirilmesine dair kanun teklif i ve Adalet Ko
misyonu raporu (2/439) (S. Sayısı : 299) [Da
ğıtma tarihi : 4 . 7 . 1963] 

23. — Tekirdağ Milletvekili) Hayri Mumcu-
oğlu'nun 4 . 4 . 1929 tarih ve 1412 sayılı Ceza 
Muhakemeleri Usulü Kanununun 4 . 6 . 1936 
tarih ve 3006 sayılı Kanunla değişen 305 nci 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tek
lifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/416) (S. 
Sayısı : 301) [Dağıtma tarihi : 4 . 7 . 1963] 

X 24. — Kat mülkiyeti kanunu tasarısı ile 
Kırşehir Milletvekili Ahmet Bilgin ve 8 arkada
şının ve Afyon Karahisar Milletvekilli Asım Yıl-
maz'ın, kat mülkiyeti kanun teklif leri ve Adalet 
Komisyonu raporu (1/516, 2/288, 2/325) (S. Sa
yısı : 524) [Dağıtma tarihi : 11 . 11 . 1963] 

25. — İstanbul Milletvekili Naci Öktem ve 
8 arkadaşının, 28 Nisan 1304 tarihli Alâmeti Fa-



— 19 — 
rika Nizamnamesine ek kanun teklifi ile Manisa 
Milletvekili Muammer Erten'in, Markalar ve 
menşe işaretleri hakkında kanun teklifi ve Sana
yi ve Adalet komisyonları raporları (2/160, 
2/297) (S, Sayısı : 526) [Dağıtma tarihi : 
11.11.1963] 

26. — 2004 »sayılı İcra ve İflâs Kanununun 
bâzı maddelerinde değişiklik yapılmasına ve 
bu kanuna bâzı madde ve fıkralar eklenmesine 
dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/280) (S. Sayısı : 461) [Dağıtma tarihi : 5 . 
10 . 1963] 

27. — 5680 sayılı Basın Kanununun 29.11.1960 
tarih ve 143 sayılı Kanunla değişik 19 ncu mad
desinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ve 
Adalet Komisyonu raporu (1/527) (S. Sayısı: 
525) [Dağıtma tarihi : 11 . 11 . 1963] 

28. — İlköğretim ve Eğitim Kanununun 56 
ncı maddesinin (a) bendinin son paragrafının 
kaldırılması hakkında kanun tasarısı ve Adalet 
ve Millî Eğitim komisyonları raporları (1/456) 
(S. Sayısı : 264) [Dağıtma tarihi : 18 . 6 .1963] 

X 29. — La Haye'de 14 Mayıs 1954 tari
hinde imzalanan «Silâhlı bir çatışma halinde 
kültür mallarının korunmasına dair sözleşme» 
ile bu sözleşmenin tatbikatına ait tüzük, pro
tokol ve kararlara katılmamızın uygun bulun
duğu hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri, 
Millî Savunma ve Millî Eğitim komisyonları ra 
porları (1/306) (S. Sayısı : 289) [Dağıtma ta
rihi : 3 . 7 . 1963] 

30. — Toprak Mahsulleri Ofisi Kanununun 
ikinci maddesinin (A) bendinin ikinci fıkrası
nın değiştirilmesi hakkında kanun tasansı ve 
Ticaret, Tarım ve Plân komisyonları raporları 
(1/297) (S. Sayısı : 123) [Dağıtma tarihi : 
1 . 4 . 1963] 

31. — 2000 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin 
ikinci fıkrasının kaldırılmasına dair kanun ta
sarısı ve Adalet, Sağlık "ve Sosyal Yardım ve 
Plân komisyonları raporları (1/374) (S. Sayısı : 
240) [Dağıtma tarihi : 8 . 6.1963] 

X 32. — Erzurum Milletvekili Tahsin Telli ve 
11 arkadaşının, Cumhuriyet Senatosu Tunceli 
Üyesi Mehmet Ali Demir ve Aydın Üyesi Fikret 
Turhangil, Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka
raca ve İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'm, Tes
cil edilmiyen birleşmeler ile bunlardan doğan 
çocukların cezasız tescili hakkında kanun tek

lifleri ve İçişleri, Adalet ve Plân komisyonları 
raporları (2/219, 2/237, 2/238, 2/263) (S. Sayı
sı : 259) [Dağıtma tarihi : 15 . 6 . 1963] 

33. — Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin Millî Savunma Bakanlığı kısmın
da değişiklik yapılması hakkında kanun tasan
sı ve Millî Savunma ve Plân komisyonları rapor-
lan (1/311) (S. Sayısı : 273) [Dağıtma tarihi : 
25 . 6.1963] 

34. — Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî ve 
Teknik öğretim Müsteşarlığı Meslekî ve Tek
nik öğretim Yüksek Danışma Kurulu kanunu 
tasansı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları 
raporları (1/262) (S. Sayısı : 274) [Dağıtma 
tarihi : 26 . 6 .1963] 

35. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununun 6122 ve 6422 sayılı kanunlarla de
ğiştirilen 39 ncu maddesinin (b) fıkrasının son 
bendinin kaldırılması hakkında kanun tasansı 
ve istanbul Milletvekili llhami Sancar ve iki 
arkadaşının, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununun 39 ncu maddesinin 6122 ve 6422 sa
yılı kanunlarla değiştirilen ve eklenen (b) fık
rasının kaldırılmasına dair kanun teklifi ve Ma
liye ve Plân komisyonlan raporlan (1/268, 
2/10) S. Sayısı : 292) [Dağıtma tarihi : 1 .7 . 
1963] 

36. — Baraj inşaatı dolayısiyle sular altında 
kalacak kasaba, köy ve arazi hakkındaki ka
nunun yürürlükten kaldırılmasına dair kanun ta
sansı ve Bayındırlık, İçişleri, Adalet, Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (1/402) (S. Sayı
sı : 293) [Dağıtma tarihi : 1 . 7 .1963] 

37. — Cumhuriyet Senatosu Urfa Üyesi Vasfi 
Gerger'in, kesin idari kararlar hakkında Danış-
taya başvurulacağına dair kanun teklifi ve İçiş
leri ve Maliye komisyonlan raporlan (2/33) (S. 
Sayısı : 294) [Dağıtma tarihi : 2 . 7 . 1963] 

X 38. — 7026 sayılı Kanunun 1 nci maddesi
nin değiştirilmesi hakkında kanun tasansı ve 
Millî Eğitim, Bayındırlık ve Plân komisyonlan 
raporları (1/370) (S. Sayısı : 298) [Dağıtma 
tarihi J 3 . 7 . 1963] 

X 39. — Tunus'un Gümrük Tarifeleri ve Ti
caret Genel Anlaşmasına geçici kabulüne müta-
allik Beyannamenin onaylanmasının uygun bu
lunmasına dair kanun Tasansı ve Dışişleri, Güm
rük ve Tekel, Ticaret ve Plân komisyonlan ra-
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porlan (1/96) (S. Sayısı : 332) [Dağıtma 
tarihi : 9 . 7 . 1963] 

X 40. — Arjantin'in Gümrük Tarifeleri ve 
Ticaret Genel Anlaşmasına geçici kabulüne mü-
taallik beyannamenin onaylanmasının uygun 
bulunmasına dair kanun tasarısı ve Dışişleri, 
Gümrük ve Tekel, Ticaret ve Plân komisyonları 
raporları (1/97) (S. Sayısı : 333) [Dağıtma 
tarihi : 9 . 7 . 1963] 

X 41. — Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel 
Anlaşması Âkıd Taraf lan ile Polanya Halk Cum
huriyeti Hükümeti arasındaki münasebetlerle il
gili beyannamenin onaylanmasının uygun bulun
masına dair kanun tasarısı ve Dışişleri, Gümrük 
ve Tekel, Ticaret ve Plân komisyonları raporla
rı (1/98) (S. Sayısı : 334) [Dağıtma tarihi : 
9.7.1963] 

X 42. — Teşhis ve tedavi maksadiyle sağlık 
kurumlarına ariyeten ve meccanen tahsis edile
cek tıbbi - cerrahi ve lâboratuvar malzemesinin 
Gümrük Resminden muafen muvakkat ithaline 
dair Andlaşmanın uygun bulunduğu hakkında 
kanun tasansı ve Dışişleri, Sağlık ve Sosyal 
Yardım, Gümrük ve Tekel ve Plân komisyonla
rı raporları (1/279) (S. Sayısı : 335) [Da
ğıtma tarihi : 9 . 7 . 1963] 

X 43. — «Barış Gönüllüleri» adlı Amerikan 
Teşekkülünden faydalanma hususunda Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Dev
letleri Hükümeti arasında yapılan Andlaşmay^ 
ait teati olunan mektupların onaylanmasının uy
gun bulunduğuna .dair kanun tasarısı ve Dışişle
ri ve Plân komisyonları raporları (1/428) 
(S. Sayısı : 336) [Dağıtma tarihi: 9.7.1963] 

X 44. — Ambalajların muvakkat ithaline 
mütaallik Gümrük Sözleşmesinin onaylanması* 
nm uygun bulunmasına dair kanun tasarısı 
ve Dışişleri, Gümrük ve Tekel ve Plân komis
yonları raporları (1/95) (S. Sayısı : 337) [Da
ğıtma tarihi : 10 . 7 .1963] 

45. — imar ve iskân Bakanlığı kuruluş ve 
vazifeleri hakkındaki Kanunun 12 nci maddesi
nin değiştirilmesine ve bu kanuna iki madde 
eklenmesine dair kanun tasarısı ve içişleri, imar 
ve İskân ve Plân komisyonları raporları (1/375) 
(S. Sayısı : 343) [Dağıtma tarihi : 11.7.1963] 

46. — Sıtmanın imhası hakkındaki Kanunun 
1 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair ka
nun tasarısı ve içişleri, Adalet, Sağlık ve Sos
yal Yardım ve Plân komisyonları raporları 

(1/419) (S. Sayısı : 344) [Dağıtma tarihi : 
11.7.1963] 

47. — 4933 sayılı Kanuna ek kanun tasansı 
ve Millî Eğitim, içişleri ve Plân komisyonlan 
raporlan (1/453) (S. Sayısı : 345) [Dağıtma 
tarihi : 11.7.1963] 

48. — Kocaeli iline bağlı Kaynarca ilçesinin 
Sakarya iline bağlanması hakkında kanun tasa
rısı ve içişleri ve Plân komisyonlan raporlan. 
(1/457) (S. Sayısı : 365) [Dağıtma tarihi : 
16 . 8 . 1963] 

49. — Türk Farmakopesi hakkında kanun 
tasarısı ve Sağlık ve Sosyal Yardım, Adalet ve 
Plân komisyonlan raporları. (1/271) (S. Sayısı : 
366) [Dağıtma tarihi : 16 . 8 . 1963] 

X 50. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üye
si Mehmet Ali Demir'in, Millî Eğitim Bakanlı
ğına bağlı Ertik okullan mütedavil sermayesi 
hakkındaki 3423 sayılı Kanunun 8 nci madde
sinin değiştirilmesine dair kanun teklifi ve Mil
lî Eğitim, Maliye ve Plân komisyonlan rapor
lan (2/197) (S. Sayısı: 374) [Dağıtma tarihi: 
2.9.1963] 

X 51. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üye
si Mehmet Ali Demir ile Kırklareli Üyesi Ah
met Naci Ari'nin,. 3 . 4 . 1926 gün ve 789 sa
yılı Maarif Teşkilâtına dair olan Kanunun 19 
ncu maddesinin değiştirilmesine dair kanun tek
lifi ve Millî Eğitim ve Plân Komisyonlan ra
porları (2/310) (S. Sayısı : 376) [Dağıtma ta
rihi : 3.9.1963] 

52. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve 2 arkadaşının, 3704 sayılı 
Kanunun ikinci maddesinin değiştirilmesi ve 
üçüncü maddesine ek bir fıkra eklenmesi hak
kında kanun teklifi ve Millî Eğitim ve Plân ko
misyonlan raporlan (2/185) (S. Sayısı : 373) 
[Dağıtma tarihi : 4 . 9 . 1963] 

53. — 237 sayılı Taşıt Kanununa bağlı 2 sa
yılı cetvelde değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasarısı ve Plân Komisyonu raporu (1/492) 
(S. Sayısı : 380) [Dağıtma tarihi : 5 .9 .1963] 

54. — Nakdî Tazminat Kanununun 6535 sa
yılı Kanunla değişik 1 ve 2 nci maddelerinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna bir madde eklen
mesine dair kanun tasansı ve Gümrük ve Tekel, 
içişleri ve Plân komisyonlan raporlan (1/440) 
(S. Sayısı : 382) [Dağıtma tarihi : 5 . 9.1963] 

55. — İstanbul Milletvekili Vahyi Özarar ve 
iki arkadaşının, 6188 sayılı Bina yapımını teş-
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vik ve iainsiz yapılan binalar hakkındaki. Ka 
nuna geçici madde eklenmesine dair kanun 
teklifi ve îmar ve iskân, İçişleri, Maliye ve 
Plân komisyonlan raporları ve Anayasa Ko
misyonu mütalâaları (2/177) (S. Sayısı • 384) 
[Dağıtma tarihi : 9 . 9 . 1963] 

56. — Zonguldak Milletvekili Kenan Esen-
gin'in, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununa muvakkat bir madde eklen
mesine dair kanun teklifi ve Maliye ve Plân 
Komisyonları raporlan (2/477) (S. Sayısı • 385) 
[Damıtma tarihi : 9 . 9 . 1963] 

57. — Nüfus plânlaması hakkında kanun 
tasarısı-ve Adalet, Sağlık ve Sosyal Yardım ve 
Plân komisyonları raporları (1/480) (S. Sayısı: 
388) [Dağıtma tarihi : 13 . 9 . 1963] 

58. — Niğde Milletvekili Asım Erenin, 
5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 
7350 sayılı Kanunla muaddel 100 ncü madde
sine bir fıkra eklenmesine ait kanun teklifi ile 
Cumhuriyet Senatosu Antalya Üyesi Mustafa 
özer'in, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununun 89 ncu maddesine 
bir fıkra ve geçici madde eklenmesi hakkında 
kanun teklifi ve Maliye ve Bütçe komisyonları 
raporları (2/120, 2/206) (S. Sayısı : 400) [Da
ğıtma tarihi : 14 . 9 .1963] 

59. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat öztürkçine ve 5 arkadaşının, Devlet me
murları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair 
olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetve
lin Emniyet Genel Müdürlüğü kısmında deği
şiklik yapılması hakkında kanun teklifi ve İçiş
leri ve Plân komisyonları raporları (2/266) (S. 
Sayısı : 399) [Dağıtma tarihi : 17 . 9 .1968] 

60. — 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Ka
nununun 32 nci maddesine bir fıkra eklenmesi
ne dair kanun tasarısı ve Kars Milletvekili Nec
mettin Akan'in, T. C. Emekli Sandığı Kanunu
nun 32 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair 
kanun teklifi vs Maliye, Gümrük ve Tekel ve 
Plân komisyonları raporları (1/423, 2/424) 
(S. Sayısı : 442) [Dağıtma tarihi : 19 . 9 . 1963] 

61. — Kütahya Milletvekili Sadrettin Tosbi 
ve 21 arkadaşının, 7334 sayılı Kanunun ba2i 
maddelerinin değiştirilmesine dair kanun tekli
fi ile Eskişehir Milletvekilleri İbrahim Cemalcı-
lar ve Şevket Asbuzoğlu'nun, 7334 sayılı Kanu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair ka
nun teklifi ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları 

raporları (2/307, 2/322) (S. Savın : 444) [Da-
ğıtma tarihi : 20 . 9 .1963] 

X 62. — Cumhurbaşkanlığı tarafından gen 
gönderilen X ve XI nci dönem T. B. M. Meclisi 
üyelerinin ödeneklerinden mütevellit T. O. Zi
raat Bankası ve Maliye Bakanlığına olan borç
larının on yıl faizsiz taksite bağlanmasına ve ta
hakkuk etmiş faizlerinin kaldırılmasına ait ka-. 
nun ve (C. t Senatosu Adana Üyesi Mehmet 
Ünaldı'nın, 159 sayılı Kanunun 8 nci maddesine 
ek kanun teklifi ile Anayasa Komisyonu rapo
ru) ve Ticaret, Maliye ve Plan komisyonları 
raporları ile Anayasa Komisyonu mütalâası 
(2/97, 2/251, 2/426) (S. Sayısı : 458) [Dağıtma 
tarihi : 23 . 9 . 1963] 

63. — Çorum Milletvekili Abdurrahman Gü
ler ve "14 arkadaşının, 3656 sayılı Kanunun 7 ve 
3659 sayılı Kanunun 8 nci maddelerine birer 
fıkra eklenmesi hakkında kanun teklifi ve Plân 
Komisyonu raporu (2/330) (S. Sayısı : -460) 
[Daoıtma tarihi : 1.10 .1963] 

64. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Nüvit Yetkin'in, 5434 sayılı Kanuna bir madde 
eklenmesine dair kanun teklifi ve Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (2/499) (S. Sayısı: 
474) [Dağıtma tarihi : 4 .10 . 1963] 

65. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca 
ve 2 arkadaşının, Taşıt Kanununa ek cetvelle
re bâzı binek otomobillerinin ilâve edilmeni hak
kında kanun teklifi ile Tekirdağ Milletvekili 
Hayri Mumcuoğlu'nun, 5.1.1961 tarih ve 237 sa* 
yılı Taşıt Kanununa ekli cetvellerde bu kanu
nun 7 ve 16 nci maddelerinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Adalet ve Plân komisyon
ları raporları (2/225, 2/432) (S. Sayıfeı : 47£) 
[Dağıtma tarihi : 5 . 10 . 1963] 

66. — Yozgat Milletvekili Celâl Sungur 
Kayseri Milletvekili Mehmet Göker'in, 4936 
yılı Kanunun bâzı maddelerini tadil eden JJ 
sayılı Kanunun geçici 3 ncü maddesine bir fi 
ra eklenmesine dair kanun teklifi ve Millî Ej 
tim ve Plân komisyonları raporlan (2/231) 
<S. Sayısı : 490) [Dağıtma tarihi : 7 .10 .1968] 

67. — 3656 sayılı Kanuna 'bağlı (1) saylı 
cetvelin Maliye Bakanlığı kısmında ve 2906 
sayılı Maliye Bakanlığı kuruluş ve görevleri 
hakkındaki Kanunda değişiklik yapılmasına 
ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair 
kanun tasansı ile Mardin Milletvekili TaHt 
Oğuz'un, Maliye Vekâleti kuruluş. ve görev-
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leh hakkındaki 2996 sayılı Kanunun bâzı mad
delerinin değiştirilmesine Ve bu kanuna bâzı 
maddeler eklenmesine dair 5655 sayılı Kanunla 
6347 sayılı Kanunun ikinci maddesinde ve 
3656 sayılı Kanuna bağlı cetvellerde tadilât 
yapan 6991 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin 
tadili ile bir madde ilâvesi hakkında kanun 
teklifi ve Muş Milletvekili Sait Mutlu'nun, 
Maliye Bakanlığı kuruluş ve görevleri hakkın
daki 2996 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı maddeler 
eklenmesine dair 4910 sayılı Kanunun 15 nci 
maddesindeki nisbetlerin değiştirilmesi hakkın
da kanun teklifi ve Maliye ve Plân komisyon
ları raporları (1/496, 2/358, 2/517) (S. Sayı
sı : 483) [Dağıtma tarihi : 8 . 10 . 1$63] 

68. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
teşkilâtında çalışan tabip, diş tabibi ve ecza
cılardan coğrafi, iktisadi ve içtimai sebeplerle 
hususi vaziyette olduğu Bakanlar Kurulunca 
kabul olunan mahallerde sürekli görev ile bu
lunanlarla, hıfzıssıhha enstitülerinde çalışmakta'* 
olan kimya mühendisleri, mikrobiyoloji ve 
biyokimya mütehassıslarına ödenek verilmesine 
dair kanun tasarısı ile Mardin Milletvekili 
Mehmet Ali Ankan'm, hekimlere aylık hizmet 
karşılığı ödenek verilmesine dair kanun teklifi 
ve Sağlık ve Sosyal Yardım ve Plân komisyon
ları rapordan (1/531, 2/89) (S. Sayısı : 489) 
[Dağıtma tarihi : 8 .10 .1963] 

69. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına 
bağlı sağlık kurumlariyle esenleştirme (Rehabi
litasyon) tesislerine verilecek döner sermaye 
hakkındaki 209 sayılı Kanuna bâzı maddeler ek
lenmesi ve bu kanunun 11 nci maddesinin yürür
lükten kaldırılmasına dair kanun tasarısı ile 
Burdur Milletvekili Mehniet özbey'in, Devlet 
hastanelerinde çalışan doktorlar hakkında ka
nun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yardım, Maliye 
ve Plân komisyonları raporları (1/481, 2/27*5) 
(S. dayısı: 491) [Dağıtma tarihi : 9.10.1963] 

70. —- Balıkesir Milletvekili Fennî Islimyeli 
Ve 2 arkadaşının, T. C. Ziraat Bankası ve Ta
rım Kredi Kooperatifleri memur ve hizmetlile
rine 100 ncü yıldönümü ikramiyesi verilmesi 
hakkında kanun teklifi ile Çankırı Milletvekili 
Rahmi İnceler'in T. C. Ziraat Bankası memur 
ve müstahdemlerine ikramiye verilmesine dair 
kanun teklifi ve Ticaret ve Plân komisyonları 
raporları (2/463, 2/478) (S . Sayısı : 500) [Da
ğıtma tarihi : 15 .10 .1963] 

71. — Artvin Milletvekili Sabit Osman Av-
cı'nın 3204 sayılı Orman Genel Müdürlüğü Teş
kilât Kanununa geçici madde eklenmesine ve ay
nı kanuna ek 3904 sayılı Kanunun 2 nci madde
sinin 3 ncü fıkrasının değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Tarım ve Plân komisyonları 
raporları (2/241) (S. Sayısı ': 501) [Dağıtma 
tarihi : 15.10.1963] 

72. — Millî Eğitim Bakanlığına bağlı yüksek 
ve orta dereceli okullar öğretmenlerinin hafta
lık ders saatleri ile ek ders ücretleri hakkında 
kanun tasarısı ve Konya Milletvekili Vefa Ta
nır ve 7 arkadaşı ile C. Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve 3 arkadaşının ilk ve orta 
tedrisat muallimlerinin terfi ve tecziyeleri hak
kındaki 1702 sayılı Kanunun değişik 3 ncü 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tek
lifi ve C. Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali 
Demir ve 3 arkadaşının, 3007 sayılı Kanunun 
7 nci maddesinin değiştirilmesi ve 6 nci ve 8 
nci maddeleriyle 6836 sayılı Kanunun kaldırıl
ması hakkında kanun teklifi ve Millî Eğitim ve 
Plân komisyonları raporları (1/525, 2/25, 2/155, 
2/186) .- (S. Sayısı : 515) [Dağıtma tarihi : 
24 .10 .1963] 

73. —• 4862 sayılı Kanuna bağlı (2) sayılı 
cetvelde yazılı kadroların değiştirilmesi hakkın
da kanun tasarısı ve Sağlık ve Sosyal Yardım 
ve Plân komisyonları raporları (1/475) (S. Sa
yısı : 520) [Dağıtma tarihi : 24.10.1963] 
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(On ikinci Birleşim) 




