
DÖNEM : 1 OILT : 24 TOPLANTI : 3 

MİLLET MECLİSİ 
T U T A N A K D E R G İ S İ 

Yirmiyedinci Birleşim 

7.1. 1964 Salı 

içindekiler 
Sayfa 

1. — Geçen tutanak özeti 246 
2. — Gelen kâğıtlar 246 
3. — Yoklama 247 
4. — Başkanlık Divanının Genel Ku

rula sunuşları 247 

1. — Eski İçişleri Bakanı Hıfzı Oğuz 
Bekata ve eski Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanı Yusuf Azizoğlu hakkında soruşturma 
yapmakla görevli Komisyon Başkanı İs
tanbul Milletvekili Saadet Evren'in, dün
kü Birleşimde (komisyon toplantı gün ve 
saatlerinin radyo ile yayınlanmasını yeren 
Bilecik Milletvekili Sadi Binay'a cevabı 247 

2. — Dışişleri Bakanı Feridun Cemal 

Sayfa 
Erkin'in, Kıbrıs olaylariyle ilgili s'on siyasi 
temaslar hakkında demeci 247:248 

5. }—• Görüşülen işler 248 
1. — Siyasi partiler kanunu tasarısı ile 

Adana Milletvekili Kasım Gülek ve Kemal 
Sarıübrahimoğlu'nun, siyasi partiler kanun 
teklifleri ve Geçici Komisyon raporu 
(1/560, 2/378, 2/591) (S. ISayısı: 527) 248 

2. — Danıştay kanunu tasarısı ile İs
tanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 3546 
sayılı Danıştay Kanununun Anayasaya ay
kırı hükümlerinin kaldırılmasına dair ka
nun teklifi ve Geçici Komisyon raporu 
(1/474, 2/440) (S. Sayısı: 369) 248:274 



1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

istanbul Milletvekili Suphi Bayikam, genç
lik kurallarının ilk müşterek bildirilerini açık
lamak üzere yaptıkları son bildiriyi okuyarak, 
her hangi bir tehdit anlamı taşımıyan ibu tür
lü davranışların demokratik ıgereklerden oldu
ğuna işaret etti. 

Bilecik Milletvekili Sadi Binay, komisyon
ların toplantı gün ve saatlerinin dahi radyo ile 
yayınlanmasının geleneklere uymadığı ve doğ
ru olmadığı yolunda gündeA dışı bir konuşma 
yaptı. 

Maraş Milletvekili Kemal Bağcıoğlu'nun 
Hükümete güven 'oyu verilmesi bitiminde oy 
kullanmak istiyen bir Milletvekilinin direnme
si üzerine Jkeyfiyetih oya sunulmasının içtüzüğe 
aykırı olduğu yolundaki konuşmasına Millet 
Meclisi Başkanı Fuad Sirmen cevap verdi. 

Dışişleri Bakanı Feridun Cemal Erkin, Kıb
rıs olayları sonunda Makarios'un tutumu ve 
Kıbrıs konusunda yapılan dış temaslar hakkın
da bilgi vererek bu husustaki çeşitli soruları 
cevaplandırdı. 

Balıkesir Milletvekili Cihat Turgut'un, Kıb

rıs Türklerine yardım kampanyasına Yüce Mec
lisin sayın üyelerinin de katılması yolundaki 
önergesi okundu, isteğin Grupların Yönetim 
Kurullarına iletileceği bildirildi. 

İsparta Milletvekili Mustafa Gülcügil'in, İs
parta Devlet Su işleri şube binası ve sosyal te
sisleri inşaatında çalışan 44 işçiye ücretlerinin 
zamanında ödenip ödenmediğine dair, Bayındır
lık Bakanından olan sözlü sorusunu geri iste
diğine dair önergesi okundu, kaibul olundu. 

Uşak Milletvekili Ali Rıza Akbıyıkoğlu'na 
bir ay süre ile izin verilmesi kabul edildi. 

Danıştay kanun tasarısının maddeleri üze
rindeki görüşmelere bir süre daha devam 
olundu. 

7 . 1 . 1964 Salı günü saat 15 te toplanılmak 
üzere Birleşime son verildi. 

Başlkan 
Başkanvekili 

Mekki Keskin 

Kâtip 
Yozgat 

İsmet Kapısız 

Kâtip 
Samsun 

îlyas Kılıç 

SORULAR 

Sözlü Soru 
tzmir Milletvekili Şinasi Osma'nın, Kıbrıs'a 

hangi tarihten itibaren ne kadar iaşe maddesi 

yardımı yapıldığına dair sözlü soru önergesi, 
Dışişleri Bakanlığına gönderilmiştir (6/781) 

2 . — GELEN KÂĞITLAR 

Teklif 

1. — Nevşehir Milletvekili Ali Baran Nu-
manoğlu'nun, 2490 sayılı Artırma, eksiltme ve 
ihale Kanununun 66 ncı maddesinin değiştiril
mesine dair kanun teklifi (2/634) (Maliye ve 
Plân komisyonlarına.) 

C. Senatosundan gelen işler 
2. — Bursa Milletvekili ibrahim öktem ve 3 

arkadaşının, 3512 sayılı Cemiyetler Kanununun 
Anayasaya aykırı hükümlerinin kaldırılmasına 
dair kanun teklifi (2/433) (içişleri ve Adalet 
komisyonlarından seçilen dörder üyeden kurulu 
Geçici Komisyona) (M. Meclisi S. Sayısı : 379) 
C. Senatosu S. Sayısı : 327) 
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B I R I N C I O T U R U M 
Acıtana Saati: 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Mekki Keskin 
KATİPLER — Mithat Şükrü Çavdaroğlu (Balıkesir), tlyas Kılıç (Samsun) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. Işıklar 
yandığı zaman anahtarları doksan derece çevi
rip beyaz düğmeye basmanızı rica ederim. 

Oylarını kullanmakta arkadaşlarmıız acele 
etsinler. Oylama işlemini bitirdikten sonra ya-

4. — BAŞKANLIK DİVANININ 

1. — İçişleri Eski Bakanı Hıfzı Oğuz Bekata 
ve eski Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Yusuf 
Azizoğhı hakkında soruşturma yapmakla görevli 
Komisyon Başkanı İstanbul Milletvekili Saadet 
Evren'in, dünkü Birleşimde komisyon toplantı 
gün ve saatlerinin radyo ile yayınlanmasını yeren 
Bilecik Milletvekili Sadi Binay'a cevabı 

BAŞKAN — Sayın Saadet Evren, gündem 
dışı bir arzunuz mu var? Buyurun Saadet Ha
nım. 

SORUŞTURMA KOMİSYONU BAŞKANI 
SAADET EVREN (İstanbul) — Muhterem ar
kadaşlar; dün Komisyonumuzun faaliyette bu
lunduğu bir sırada, Umumi Heyette bir muhte
rem milletvekili arkadaşımız gündem dışı söz 
alarak, eski iki Bakan hakkında tahkikat yap
makla görevli Komisyonumuzun toplantı günü
nün radyoda sık sılç anons edilmesinden dolayı 
şekvada bulunmuşlar. Arkadaşımızı da tatmin 
edeceğim kanaatiyle Heyeti Umumiyeriize iki sa
tırla arzı malûmat etmek isterim. 

Komisyonumuz, takdir buyurulur ki, diğer 
komisyonlar gibi müstemir salahiyetli değildir. 
Vazifesi müddetle mukayyettir. Binaenaleyh, 
komisyonumuzda nısalbm teşekkül veya ademi-
teşekkülünün tevlidedeceği mahzurlar, diğer 
komisyonlardaki mahzurlardan daha mühim 
derecededir. 

pılan anahtar çevirmeler fayda vemiyecekür. 
(Yoklama yapıldı). 
BAŞKAN — Oylama işlemi bitmiştir. 
Ekseriyetimiz vardır, görüşmelere başlıyo

ruz. 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

Saniyen, nim kazai bir komisyon olan ko
misyonumuzun; haklarında icabında Ceza Usu
lünün hükümlerini tatbik edeceğiniz kaydını 
ihtiva ederek celbettiğiniz bâzı şahitleri, nisap 
mevcut değildir, diye mütemadiyen geri gön
dermesi hem usule uygun değildir, hem de ifa 
ettiğimiz vazifenin mehabetiyle uygun bulun
mamaktadır. Bu itibarla nisabın her an elde 
mevcut bulundurulması ve tahkikatın biran ev
vel tekemmül ettirilerek huzurunuza getiril
mesi gayesiyle bu anonsların yapıldığı husu
sunda arzı malûmat ederim, efendim. 

2; — Dışişleri Bakanı Feridun Cemal Erkin'-
in, Kıbrıs olaylariyle İlgili son siyasi temaslar 
hakkında demeci. 

BAŞKAN — Malûmuâliniz, Kıbrıs konusu 
her gün üzerinde durduğumuz bir konu idi. Sa
yın Dışişleri Bakanı bu konu üzerinde Yüce He
yetinize bilgi vermek istiyor, Danıştay kanunu
nun görüşülmesine başlanmadan evvel Dışişleri 
Bakanına söz veriyorum. Buyurun Sayın Er
kin. 

DIŞİŞLERİ BAKANI FERİDUN CEMAL 
ERJiClN — Muhterem Başkan, muhterem arka
daşlarım ; dünden bugüne Kıbrıs'ta şayanı kayıt 
bir inkişaf vukubulmamıştır. Bununla beraber 
bir iki olayı dikkatlerinize arz etmek için huzu
runuza gelmiş bulunuyorum. 
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M. Meclisi B : 27 7.1.1964 O : 1 
BAŞKAN — Arkadaşlar lütfen oturup Ba

kanın konuşmalarını takip buyurunuz. 

DIŞİŞLERİ BAKANI FERİDUN CEMAL 
ERKİN (Devamla) — Avrupa Konseyinin Kıb
rıs olaylarını tetkik etmesi için, Avrupa Kon
seyi âzası bâzı arkadaşlarımızın yaptıkları tek
lif, Avrupa Konseyi Başkanı tarafından Büro
nun 13 Ocak tarihli oturumunda tetkik edil
mek üzere gündeme alınmıştır. Aynı zamanda 
aynı mahiyette Alman Heyeti tarafından yapı
lan bir teklif de aynı gün müzakere edilecek
tir. 

Dünkü oturumda, Kıbrıs olaylarını Birleş
miş Milletler Genel Kâtibi namına yerinde mü-
şahade etmek üzere Birleşmiş Milletler Kâtibi 
Umumiyesinin Kıbrıs'a bir şahsî müşahit gön
dermesi hususunda yaptığımız üçlü tekliften 
bahsetmiştim. Bu teklif şimdi tahakkuk safha
sına girmek üzere bulunmaktadır. 

Dün yine Kıbrıs'ta asayişi muhil görülecek 
muafiyetle yeni bir inkişaf ıttılaınıza vâsıl ol
mamıştır. 

Yine dün iki uçağımızın Kızılay namına gı
da maddelerim hâmil olarak tahrik edildiğini ve 
bu uçaklardan birincisinin saat üçü on geçe Kıb
rıs'a vâsıl olduğunu burada arz etmiştim. İkin
ci uçak da Kıbrıs'a salimen vâsıl olmuş. Güm
rük muameleleri ikmal edildikten sonra gıda 
maddeleri Türk sektörüne salimen irsal edilmiş
tir. Hariciye Umumi Kâtibi idari Muavini olan 
Necdet Kent arkadaşımız halen Kıbrıs'ta gele
cek sevkiyatımızı - vapurla yapacağımız sevki-
yatımızı - orada yine salimen Türk Cemaatine 
teslim etmek üzere lâzım gelen temaslarda bu
lunmaktadır. 

Bugün için arz edeceğim başka yeni olaylar 
yoktur. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Bakan Kıbrıs konusunda 
Yüce Meclisimize bilgi verdiler. 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Siyasi partiler kanunu tasarısı ile Ada
na Milletvekilleri Kasım Gülek ve Kemal Sarı-
ibrahimoğlu'nun, siyasi partiler kanun teklifleri 
ve Geçici Komisyon raporu (1/560, 2/378, 
2/591) (S. Sayısı: 527) 

BAŞKAN — Efendim, siyasi partiler kanun 
tasarısı hakkında Parti Grupları Başkanvekille-
rinin müşterek bir önergeleri vardır, okutuyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 
Siyasi partiler kanunu tasarısının görüşül

mesine 16 Ocak 1964 Perşembe günü başlanma
sını arz ve teklif ederiz. 

C. H. P. Grupu adına A. P. Grupu adına 
Grup Başkanvekili Grup Başkanvekili 

Burdur izmir 
Fethi Çelikbaş A. Naili Erdem 

C. K. M. P. Grupu adına M. P. Grupu adına 
Grup Başkanvekili Grup Başkanvekili 

Eskişehir Yozgat 
Seyfi öztürk I. Hakkı Akdoğan 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

2. — Danıştay kanunu tasarısı ile İstanbul 
Milletvekili Reşit Ülker'in, 3546 sayılı' Danış

tay Kanununun Anayasaya aykırı hükümleri
nin kaldırılmasına dair kanun teklifi ve Geçici 
Komisyon raporu (1/474, 2/440) (S. Sayısı : 
369) (1) 

BAŞKAN — Danıştay Kanununun görüşül
mesine devam ediyoruz. 105 iıci maddede kal
mıştık. Maddeyi 'okutuyorum: 

ALTINCI BÖLÜM 
Danıştay mensuplarının ödevleri, hakları ve 

meslek ilerlemeleri 
A) ödevler 

Birinci Başkanın ödevleri 
MADDE 105. — Birinci Başkan, Danıştayın 

genel işleyişinden sorumludur. Bütün kurulu
şun düzenli çalışmasına bakar. 

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

Birinci Başkan, Danıştay Genel Kurulu ile 
de istişare ederek, lüzumlu idari tedbirleri alır. 

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

(1) 369 S. Sayılı basmayazı 10 . 12 . i963 
tarihli 12 noi Birleşim tutanağının sonundadır. 
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BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 

Yok. Kabul edenleı;.. Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Daire başkanlarının ödevleri 
MADDE 106. — Daire başkanları, daire

lerinde 'görevli bulunanların görevlerine de
vamlarını, intizamla ^çalışmalarını, daire işle
rinin verimli bir şekilde yürütülmesini' ve yar
dımcılar ile diğer memurların yetişmelerini 
sağlarlar, görüşmeleri idare ederler, dâhil bu
lundukları kuralların toplantılarına katılarak 
düşünce ve kanaatlerini •bildirirler ve 'oylarını 
verirler. 

Daire başkanları her takvim yılı sonunda, 
dairelerindeki işlerin durumu, bunların yürü
tülmesinde aksaklık varsa sebepleri hakkında 
Birinci Başkanlığa bir rapor verirler ve alın
masını lüzumlu gördükleri tedbirleri bildirir
ler. 

BAŞKAN — Madde 'hakkında söz istiyen? 
Yok. 'Turhan Kut arkadaşımızın değiştirige 
önergesi vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
369 sıra sayısında kayıtlı Danıştay Kanu

nu tasarısının 106 ncı maddesinin ikinci satı
rının başındaki (intizamla) kelimesinin (dü
zenle) şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederim. (Saygılarımda, 

Tekirdağ 
Turhan Kut 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor 
mu efendim? 

GEÇÎÖÎ KOMifSYON BAŞKANI İLHAMI 
ERTEM (Edirne)—Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi kabul buyurduğunuz önerge ile 
birlikte oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Üyelerin (ödevleri 
MADDE 107. — Üyeler, bulundukları-daire

lerde başkanlar ve dâhil bulundukları kural
larda kurul başkanları tarafından kendilerine 
verilen dosyaları geciktirmeden inceliyerek 
'görevli daire veya kurallara gerekli izahatı 
verirler, kaırarları yazariar, dairelerinin ve 
üyesi bulundukları kuralların toplantılarına 
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katılırlar, düşünce ve kanaatlerini bildirirler, 
oylarını verirler ve daire ile ilgili olmak üzere 
tevdi edilen diğer işleri görürler. 

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

Genel Kâtibin 'ödevleri 
MADDE 108, — Genel Kâtip bu kanunun 

ıgJörevli kıldığı işler ile Birinci Baş'kanın vere
ceği idare ve yazı işlerini yürütür. 

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

Genel Kâtip, dâva daireleri ile Dâva Daire
leri Kuruluna ve içtihatları Birleştirme Ku
ruluna katılamaz. 

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

Başkanunsözcüsünün ödevleri 
MADDE 109. — Başkanunsözcüsü, dâva dos

yalarını uygun göreceği görev ayırımına göre ka-
nunsözcülerine havale eder, düşüncelerinin vaktin
de bildirilmesini ve kanunsözcüleri ile başkanun-
sözcülüğünde görevli diğer memurların devamla
rını ve intizamla çalışmalarını sağlar, gelen dos
yaların kaydı ve muhafazası ile işi bitenlerin il
gili yerlere geciktirilmeden gönderilmesi için 
gerekli tedbirleri alır. 

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

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

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

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?. 
Yok. Sayın Kut'un bir önergesi var, okutuyo
rum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
369 sıra sayısında 'kayıtlı Danıştay kanunu 

tasarısının 109 ncu maddesinin ilk paragrafının 
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sondan ikinei satırındaki «muhafazası» keli
mesinin, «saklanması» şeklinde değiştirilmesini 
arz ve teklif ederim, saygılarımla. 

Tekirdağ 
Turhan Kut 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor 
mu? 

GEÇÎCÎ KOMİSYON BAŞKANI ÎLHAMÎ 
ERTEN (Edirne) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor, önergeyi 
oyunuza sunuyorum: Kakül edenler Etmi-
yenler Kabul edilmiştir. 

Maddeyi kabul buyurduğunuz Önerge ile 
birlikte oyunuza sunuyorum: Kabul edenler.... 
Etmiyenler Kabul edilmiştir. 

Kanunsözcülerinin ödevleri 
MADDE 110. — Kanunsözcüleri, kendilerine 

havale olunan dâva dosyalarını vaktinde ineeliye
rek hukuk bakımından düşüncelerim en geç, bir ay ı 
içinde yazılı olarak verirler. Bu süre -gcçirlir- ı 
se durumu, sebepleri ile birlikte Başkanunsözcü- ' 
süne bildirirler, kanunsözcülüğü ile ilgili olmak , 
üzere verilen diğer işleri görürler. 

Kanunsözcüleri, ilgili yerlerden , Başkalık va-
sıtasiyle her türlü bilgileri istiyebilecekleri gibi 
işlem dosyalarını da getirtebilirler. 

Düşüncelerin gerekçeli olması lâzımdır. 
Kanunsözcüleri, düşüncelerinde tamamen ser

besttirler. Ancak, çalışma düzeninin korunması ve 
iş veriminin artırılması için Başkanunsözcüsünün 
alacağı tedbirlere uyarlar. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Başyardımcıların ödevleri 
MADDE 111. — Başyardımcılar, dairelerin

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

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
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Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Yardımcıların ödevleri 
MADDE 112. — Yardımcılar, Birinci Başka

nın, daire başkanının veya yetki verilmesi halin
de başyardımcının, kendilerine havale ettikleri 
işleri vaktinde ineeliyerek daire veya görevli 
kurula gerekli açıklamaları yaparlar, kendi dü
şünce ve kanaatlerini sözlü ve yazılı olarak bil
dirirler, karar müsveddelerini yazarlar, gerek
li tutanakları düzenlerler ve Birinci Başkanın, 
daire başkanının ve başyardımcının verecekleri 
diğer görevleri yerine getirirler. 

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

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

ödevlerin uygulanma şekli 
MADDE 113. — Danıştay meslek mensupla

rının, yukarıki maddelerde yazılı esas görevleri
nin uygulanmasına ilişkin hükümler ile yedinci 
maddede yazılı müdürlükler, bürolar ve kalem
lerin görevleri Danıştay Tüzüğünde gösterilir. 

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

B) Haklar 
Başkanlar ve üyeler ile Başkanunsözcüsünün 

aylıkları 
MADDE 114. — Danıştay Birinci Başkanı, 

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

Bu suretle alman aylıklar, bunların emekli
liklerinde ve diğer memuriyetlere geçmelerinde 
kazanılmış hak sayılmaz. Bu gibilerin emekli
liklerinde ve diğer memuriyetlere geçmelerinde 
hizmet sürelerine göre kazandıkları derece aylık
ları esastır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?. 
Buyurun Sayın Rüştü özal. 

RÜŞTÜ ÖZAL (Konya) — Muhterem arka
daşlarım, tasan üzerindeki hukukî görüşlerin 
beyanından sonra, kanaatime göre, konuşulma
sı en ğüç olan, benim için bilhassa en güç olan, 
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bir noktaya, özel haklar kısmına gelinmiş bulu
nuyor. 

Benim inanışıma göre, mevkiin şerefi ve hiz
metin mahiyeti, esas itibariyle, verilebilecek 
olan maddi karşılığı çoktan aşacak bir mahiyet 
taşır. Bunun için konuşulmasının güç olduğunu 
arz etmek istedim. 

Şu hususu ifade etmekte fayda vardır. Bi
zim maaş sistemimiz, esas itibariyle, hizmet ye
rine kadro vermek suretiyle tesbit edilmiştir. 
Yani, bir hizmetin ehemmiyeti ölçülmüş, tes
bit edilmiş, bu hizmet yerine kadro verilmiş
tir. Fakat bâzı hallerde, meselâ; öğretmenlerde 
kadro hizmet yerine değil, şahsa verilmiştir. 
Ve şahısla birlikte bu kadro nakledilir. Hizme
tin yeri neresi olursa olsun, şahısla birlikte 
kadro nakli yapılır ve kadroyu taşıyan kim
senin hizmet yeri meselâ; ilkokulda veya bir 
köy ilkokulunda dahi olmuş olsa, o parayı alır. 
Fakat Danıştay Kanununda bu kadrolar mev
kilere tahsis edilmiştir. Bu tasarıda görmekte
yiz ki, kadro mevkie tahsis edilmiş olmakla be
raber, bu mevkide bulunanlara Ibu kadroları
nın verilmesi istenmektedir. Kanaatimize göre, 
bu, maaş sisteminde bir telif ve mevcudun az 
çok dışına çıkması temayülünü taşımaktadır. 
Hükümet teklifinde üyelere birinci derecede 
maaş verilmesi hususu öngörülmediği halde, 
Karma Komisyon ibu hususta biraz daha açık 
davranış olarak, üyelerede, kendi asli maaşla
rı ne olursa olsun, kadrolarmdaki maaşın ve
rilmesini öngörmüştür. Bu hususun 'kanaatime 
göre, diğer teşekküllere de örnek olacağını, ye
ni bir çığır açacağını ve bilhassa Hükümete ve
rildiğini öğrendiğimiz personel rejiminin hal
linde yeniden güçlükler doğurabileceğini zan
netmekteyim. Onun için, gerek komisyonun, 
gerekse Maliye Bakanlığının bu konu üzerin
deki düşüncelerini, kararımızdan önce, öğren
mekte fayda olduğu kanaatindeyim., Bu cihe
tin açıklanmasını rica ediyorum. Teşekkür ede
rim. 

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

rem arkadaşlar, çok değerli arkadaşım Rüştü , 
özal'la aynı fikirde değilim. Çünkü, meselenin j 
temelinde ayrılmış bulunuyoruz. îşi aydınlığa ; 
kavuşturabilmek için, prensipten hareket et- t 
melk lüzumunu hissediyorum. Şöyle ki, Anaya- ' 
samıza göre, üç tane yüksek maihkeme vardır. 
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Bunlardan birisi Anayasa Mahkemesi, diğeri 
Yargıtay, üçüncüsü Danıştaydır. Bunların hep
si Anayasada yüksek mahkeme olarak tavsif 
edilmiş, o şekilde 'hükme bağlanmıştır. Ve bu 
mahkemelerin yüksek • mahkeme olarak tavsif 
edilmesinin tabiî bir neticesi olarak, kanuni Ibir 
neticesi olarak da, bu mahkemelerde vazife gö
ren Başkan ve üyelerin, başkanlık ve üyelik sı
fatları mevzuubahsolmaksızın, ay ırded irmeksi
zin; yapacakları yargı görevi bakımından 
hepsi yüksek hâkim sayılmışlardır. Hepsi yük
sek hâkim sayılınca; Başkan, Başkanunsözcüsü 
vo üye ayırımı yapmaksızın, heyeti ıımuımiye-
sine birinci derecede aylığın verilmesi lâzımge-
lir. Nitekim, komisyon da bunu böyle düşün
müş ve Hükümet tasarısını Anayasanın met
nine, maksadına, gayesine, uygun ıbir şekildo 
tanzim ederek Yüksek. Huzurunuza getirmiş 
bulunmaktadır. 

Filhakika bu böyle olduktan başka, pratik
te de aksini kabul edersek, içinden çıkamaya
cağımız durumlarla karşılaşmamız nuıkadder-
dh\ 

1) Bugün Danıştayda fiilen vazife gör
mekte bulunan üyelerin, belki bir iki tanesi 
müstesna, diğerlerinin tamamı esasen birinci 
derecede Devlet aylığını müktesep hak ola
rak almakta bulunuyorlar ve bununla da kal
mamışlar, bâzıları (100 + 100) almaktadırlar. 
Bu fiilî durum da var. 

İkinci fiilî durum; Danıştaya üye alma va
ziyetinden tahaddüs eder. Kimleri alıyoruz Da
nıştaya? 8 nci maddede gösteriyor; üniversite 
profesörlerini alıyoruz, valileri alıyoruz, umum 
müdürleri alıyoruz, müsteşarları alıyoruz, ge
neralleri alıyoruz. E!.. Peki, üyelik aylığını va
liden, umum müdürden, müsteşardan üstün 
tutmazsam, seçildiği takdirde müsteşar gelir 
mi? İsmini burada zikretmek istemiyorum; fa
kat birçok muhterem arkadaşlarımın hatırlıya-
cakları kanısındayım; bir bakanlık müsteşarı 
geçenlerde Danıştaya üye seçildi, sırf bugün 
mevcut maaş durumunu nazarı itibara alarak, 
bu çok kıymetli, bu çok değerli arkadaş Danış
taya üye seçilmiş bulunmasına rağmen itizar 
beyan etmek mecburiyetinde kaldı. Biz, Da
nıştay üyelerini hem yüksek hâkim sayacağız, 
hem albay maaşından üstün maaş vermiyece-
ğiz.. Hem yüksek hâkim sayacağız hem validen, 
umum müdürden ve müsteşardan üstün aylık 
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vermiyeceğiz.. Hem onları yüksek hâkim saya
cağız, tıpkı Anayasa Mahkemesinde olduğu gi
bi, ama Anayasa Mahkemesinde üyelerle baş
kanlar arasında hiçbir ayırım yapmamış oldu
ğumuz halde, burada onunla çelişme haline dü
şeceğiz. Rüştü özal arkadaşımız beni ,ai buyur
sun; o zaman şöyle mi demek lâzımgelecek; Ana
yasanın 3 yüksek mahkemeden biri olarak tavsif 
ettiği, kabul ettiği, Danıştay üyelerinin hâkim
lik vasıflarını, Anayasa Mahkemesi hâkimliğin
den daha aşağı mı kabul edeceğiz, Anayasaya 
aykırı olarak. E!.. Burada da çelişme haline dü
şeceğiz. 

Şimdi Anayasa Mahkemesiyle, Anayasa muci
bince, aynı niteliktedir, aynı seviyededir, için
de bulunan ve bugün birinci derece Devlet ay
lığını müktesep hak olarak alan adamların vazi
yetleri problem olarak çıkacak ve oraya getir
mek istediğimiz kimseleri buraya seçemiyeceğiz. 

Burada, arkadaşımın bahsettiği, kadro mese
lesine de değinmek mecburiyetindeyim. Filhaki
ka, memuriyette müktesep hak mevzuubahsola-
bilir. Ama burada, müktesep hak sayılmamak 
kaydı şartiyle, yüksek hâkimlik niteliği bakımın
dan kadro mevzuubahistir. Nihayet bu mahke
meler başka tarafa emsal olarak gösterilmeye el
verişli kuruluşlar da değildir. Yani Danıştay o 
kuruluşlar idadma da dâhil değildir ki, onlara 
emsal ittihaz edilebilsin. Üç tane yüksek mah
keme vardı, tekrar ediyorum; Anayasa Mahke
mesi, Danıştay, Yargıtay. Bu itibarla arkadaşı
mın çığır açma meselesi de mevzuubahis değil
dir. Bu itibarla bendeniz Karma Komisyonun 
114 ncü maddesinin çok isabetli olarak tanzim 
edilmiş olduğu, Anayasanın da âmir hükmüne 
uygun olduğu kanaatinde olduğumdan Karma 
Komisyonun müzakereye esas olan maddesinin 
aynen kabul edilmek suretiyle, Danıştay üyele
riyle, Başkan ve üyeler arasında fark yaratılma-
masmı, Danıştay üyeleriyle Anayasa ve Yargı
tay yargıçları arasında fark yaratmamasını rica 
ediyorum. 

Bir noktayı daha müsaadenizle arz edeyim; 
Başkanlık ve Başkansözcülüğü idari görevler
dir, arkadaşlar. Filhakika yargı organı sıfatiyle 
bir kurulda toplandıkları zaman, bir üyenin 
fonksiyonu, bir üyenin oyu ile, Başkanın fonk
siyonu vo Başkanın oyu arasında hiçbir fark 
yoktur. Onun vaziyeti idaridir. Mutlaka üye ile 
Başkan ve Başkanunsözcüsünün, idari görevleri | 
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bakımından, ona daha fazla bir külfet yüklendi
ği düşüncesiyle, bir ayırım yapılmak isteniyorsa; 
üniversite dekanlarına ve rektörlerine yaptığı
mız gibi, ayrı bir ödenek düşünülebilir. Ama, 
düşünün ki, bu tasarıda artık Başkanlık ve Ba*ş-
kanunsözcülüğü mevkileri ve onların istilzam et
tiği idari görevler bir şeref mevkii olarak sayıl
mış, buna da mahal görülmemiştir. Nasıl ki, Ana
yasa Mahkemesinde de bu şekilde derpiş edilmiş
tir. Bu itibarla, Danıştay kurulurken, yüksek hâ
kimlerin aylıklarının da, hem Anayasaya hem de 
Anayasa Mahkemesi üyelerine ve Başkanlarına 
olduğu gibi, aynı eşit seviyede tutulmak suretiy
le muamele yapılmasını ve Karma Komisyonun 
114 ncü maddesinin aynen kabul edilmesini say
gılarımla rica ederim. 

BAŞKAN — Sayın Savacı. 
SABAHATTİN SAVACI (Gümüşane) — 

Muhterem arkadaşlarım, Burhan Arat arkadaş
ınız yerden göğe kadar haklıdır. Rüştü özal Bey, 
bendenizi af buyursunlar, burada belki bir istis
na değil, Türkiye'nin yüksek mahkemesini teşkil 
eden üyelerin özlük durumu tesbit edilmektedir. 
Bu özlük durumu tesbit edilirken de bâzı husu
siyeti olacağını tabiî karşılamak lâzımgelir. Ben
deniz de Burhan Bey arkadaşımın dediği hâdi
seyi bilmekteyim; kıymetli bir Devlet memuru 
Devlet Şûrası seçimini kazandığı halde, bu kad
rosuzluk sebebi ile oraya gitmeye iltifat etme
miştir. Şimdi, halbuki bizim bütün cehdimiz bu 
yüksek mahkemelere, hepimizin son iltica mercii 
olan bu yüksel?: mahkemelere en iyi kaliteli, her 
türlü vasıfları ile en iyi kaliteli insanları vazi
felendirmektedir. Bu itibarla, burada, adedi 
mahdut olan insanlardan bu değerli hâkimler
den her hangi bir şeyi esirgemek bahis mevzu 
olmamak lâzımgelir. Sistemi ihlâl de mevzuuba
his değildir. Yüksek Mahkemenin üyelerinin sta
tüsü tesbit ediliyor. Hangi sistem ihlâl ediliyor? 
Burada bulunan zevatın hususi durumunu ka
bul etmiyor muyuz? Bu hususi duruma göre, bir 
istisnai barem gayet tabiî karşılanmalıdır. Za
ten muhterem arkadaşlarım, Hükümet tasarısın
da tadilât yapan Komisyon, sarahatle niçin bu 
tadilâta, bu sistemi tamamlamaya gittiğini, ken
di gerekçesinde ifade etmektedir. Müsaade eder
seniz bendeniz tekrar edeyim : 

«Başkan ve üyelerin aynı nitelikleri taşı
dıkları, esas vazifelerinin idareye, ilmî ve tecrü
belerin ışığını tutmak ve anlaşmazlıkları be-
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raberce çözmek olduğu; bu bakımdan da hiye
rarşi düışünülmiyeceği, geldikleri eski ödevle
rin, çok zaman, birinci derecede kadro olduğu; 
tamına yakın fiilen birinci derece maaş 
almakta bulundukları görülerek, üyelerin ay
lıkları da 1 nci derece memur kadrosu aylığına 
yükseltilmek suretiyle...)» demek suretiyle, bu
rada, arkadaşımın değindiği şekilde; hiyerar
şik, burada mahkemece mahzuru sizce de müsel
lem hiyerarşik durumun kaldırılarak, müşterek 
vazife anlayışını, buradaki baremin tevhidi sure
tiyle getirmiş bulunmaktadır. Esasen arkadaşım 
ifade.etti; «Başkana ayrı bir derece, üyelere 
başka bir derece.»-Başkanın bir hiyerarşik 
kademenin üstünde bir âmir durumunda olma
dığı derkâr iken, burada üyeleri maaş bakı
mından daha aşağı duruma düşürmek ve bunu 
kanunlaştırmak doğru bir hareket olmasa ge
rektir. Binaenaleyh Karma Komisyonun görüşü 
ve tadili yerindedir, İm tadile iltifat etmenizi 
istirham ederim. 

BAŞKAN - . Sayın Özal. 
RÜŞTÜ ÖZAL (Konya) — Muhterem arka

daşlarım, bir yüce kuruluşumuzun üyelerinin 
özlük haklarına taallûk eden bir meselede, ar
kadaşlarımın göstermiş olduğu hassasiyeti ha
kikaten ben de son derece büyük bir memnu
niyetle telâkki ederim. Yalnız konuşmaları
mın tamamının yanlış anlaşıldığını da üzülerek 
iafde etmek isterim. Hattâ ben, not olarak 
tesbit ettiğim şekli okudum ve dedim k i ; bu 
yüksek mahkemenin sayın üyelerine maddi 
olarak ne verilmiş olursa olsun, yapacakları 
hizmetin ehemmiyeti karşısında, büyüklüğü kar
şısında hiçbir şey ifade etmez. Bu hizmet 
mahiyeti itibariyle verilecek olanı kat bekat 
aşar. Bu sözü yazılı olarak ifadeye çalıştım. 
Bendeniz mahkemenin yüksekliğinden ve 
mensuplarının hizmetlerinden 'söz etmedim. 
Ancak, mevcut maaş sistemi muvacehesinde ge
tirilen teklifin bir yenilik olup olmadığını, bir 
emsal teşkil edip etmediği hususunu ilgili ko
misyondan ve ilgili Hükümet sözcüsünden yani 
Maliye Bakanlığından öğrenmek istedim. Ama 
arkadaşlarımızın hassasiyeti cevap verme işti
yakları, benim konuşmalarımı bir başka mec
raya götürdü. Bendeniz son iltica merciimiz 
olduğunu ve bu yüksek mahkemenin görevini 
iyi bildiğim gibi, sayın üyeleri hakkında da, 
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zannediyorum ki, arkadaşlarımdan aşağı ölmı-
yan iyi bir görüşe sahip bulunmaktayım. Bu 
ciheti tasrih etmek isterim. 

Muhterem arkadaşlarım, bundan sonraki 
maddelerde de zannediyorum ki, buna benzer 
konuşmalar olacaktır. Bir imkân sağlanmasını, 
hepimizin istediğimiz bu yüco kuruluşun sayın 
üyelerine yapacağımız istisnaların kısa bir za
manda ıi2 gibi bir n i d a y a gidebileceğini ön
görmemiz lâzım gelir. Şimdiden düşünmekliğimiz 
iktiza eder. Bir zamanlar yalnız hâkimler için 
verilmiş olan tazminatın bilâihara idarii bir kaza 
olduğu iein Danıştaya, sonra hesapların kaza 
mercii olması dolayısiyle Sayıştaya ve ondan 
sonra da orada bulunan hemen herkese şâmil 
olduğunu gördük. Ve esas maksadın nasıl deği
şebildiğim sene besene müşahade ettik. Maale
sef, Anayasa Mahkemesinde ve zannediyorum 
ki, Danıştaym mevcut kanununda da temsil 
ödeneği ve tazminat meselesinde bütün çalışan
lara şâmil bir hüküm bulunmuş olması, perso
nel rejiminin ele alındığı her an yeni güçlük
ler tevlidetmektedir. Onun için, bendenizin öğ
renmek istediği husus, arkadaşlarımın, mahke
menin yüksekliği, Anayasanın vermiş olduğu 
önem, üyelerinin saymlığı ve vukufu ve sairesi 
meselesi değildir; taşıdığı özelliktir. Barem Ka
nunu muvacehesinde, ödeme sistemlerimiz muva
cehesindeki özelliğidir. Bu hususun açıklanma
sını istedim. Emsali var mıdır, bundan son
rası için her hangi bir kapı açma mahiyetinde 
olur mu ve Hükümete gelmiş olan Barem Kanu
nunun bir miktar daha güçleşmesine müncer 
olur mu şeklindeki sorularımın henüz aydınlan
mamış olduğunu bir kere daha arz eder ve bu 
cevaba intizarda bulunduğumu da ilâve eyle
rini. • • - ' ' , 

BAŞKAN — Komisyon. 
GEÇÎCt KOMİSYON BAŞKANI tLIIAMl 

ERTEM (Edirne) — Muhterem arkadaşlarını. 
lehte konuşan arkadaşların çok etraflı izahların
dan sonra benim konuşmam uzun sürmiyecektir. 
Yalnız Sayın Rüştü özal arkadaşımızın şimdi 
söylediklerine cevap vermeye çalışacağım. 

Diyorlar ki, bu tarz, bir yenilik olmıyacak mı? 
Ve bu başka örnekler doğurmıyacak mıdır?. Ye
ni personel rejiminin tatbikinde güçlükler yarat 
mıyacak mıdır?. Sonra diyorlar ki, Hükümet ta-
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serisiyle Komisyon arasında bu madde bakımın- ; 
dan da büyük fark vardır. 

Evvelâ arkadaşlar, Hükümet tasansiyle Ko
misyonun getirdiği bu madde arasında esas bakı 
mından hiçbir fark yoktur. O, sadece azalar için 
ikinci derece, yani; 125 lira maaşı asliyi esas al 
mıştır. Biz bunu bir derece daha yükseltmek su 
ret iyi e 1 nci dereceye çıkarmışladır. Binaenaleyh; 
orada da sistem bakımından, en düşük barem de 
recesinden gelen azanın maaşı ve hakkı müktesebi 
dikkate alınmamış, Devlet Şûrası âzası olması do 
layısiyle kendisine yeni bir imkân tanınmıştır. Bi 
naenaleyh, prensip bakımından Hükümetin ge
tirdiği tasarı ile Komisyonun getirdiği tasarı ara 
sında fark yoktur. Bir zat, Danıştay âzalığma se
çilmek hakkını kazanıp da, Danıştaya âza olduk 
tan sonra, ona yeni bir maaş durumu ikisinde de 
tesbit edilmiştir. Yalnız Hükümet tasarısı bunu 
ikinci derece olarak tesbit etmiş, Komisyon ise 
birinci dereceye çıkarmıştır. Sebebi : Çünkü, âza-
lıkla Başkanlık arasında bir fark yoktur. Hepsi | 
yüksek hâkimdir, gördükleri vazife aynıdır. Bi- j 
naenaleyh aynı vazifeyi gören, aynı hususiyetler I 
ve vasıflar bulunması icabeden ve esas vasfı hâ
kim olan kimseler arasında maaş bakımından tef
rikin doğru olmadığına karar vermiştir. 

Devlet Şûrasına âza seçilebilme şartları Kanu
nun 8 nci maddesinde tesbit edilmiştir. Bu şart
lar, Devlet hizmetinde uzun müddet vazife gör
meyi ve Meclisin yüksek temayülüne göre yeni 
tarziyle de, yeni bir madde ilâvesiyle de, uzun yıl
lar avukatlık yapmak şartlarını havidir. Binaen 
aleyh, Danıştaya âza olabilmek için, uzun bir hiz
met yılına ve uzun tecrübelere ihtiyaç vardır. 
Böyle olunca, buraya seçilen azalar umumiyetle 
baremin 1 nci derece maaşını zaten almaktadırlar. 
Binaenaleyh, maddi külfet bakımından da bu ya 
pılan değişiklik hiçbir şey getirmemektedir. Bu- \ 
gün Danıştay âzalarının, 50 kişi olan Danıştay 
âzalarının, yalnızca dokuz tanesi birinci derece 
üzerinden maaş alamamakta, geriye kalan 
41 üye baremin birinci derecesi üzerinden 
maaş almaktadır. Eğer bu, ikinci derece 
olarak bırakılacak olursa, tecrübeli ve kıy 
metli elemanların Danıştayda vazife almalarını j 
önlemektedir. Burada belirtildiği gibi, bunun mi I 
salleri de çok olmuştur. Çünkü bir müsteşar 150 | 
lira üzerinden baremin birinci derecesinden maaş j 
alır. Şayet Danıştaya seçildiği takdirde, onun 
ikinci derece üzerinden maaş alması gibi bir durum 
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hâsıl olmaktadır.. Binaenaleyh, bir nevi düşme 
hâsıl olmaktadır. Bu durum karşısında da, müste 
şar gibi ve bu tarzda tecrübeli ve baremde ilerle
miş birinci sınıf Devlet memurunun Danıştayda 
vazife almalarını önlemektedir. İkinci husus bu. 

Üçüncüsü : Bizim, 4598 sayılı bir ka 
nunumuz vardır. Bu kanuna göre eğer, iş
gal edilecek baremin kadrosu 70 ve bunun 
üstünde olursa, bunun Bakanlar Kurulu 
karariyle iki üst derecesine tâyin yapılmasını, 
Meclisin son olarak çıkardığı kanun ile bunlara 
3 üst derece maaş verilmesini kabil kılmaktadır. 
(Meselâ; bir millî eğitim müdürünün, meselâ; bir 
emniyet müdürünün kadro maaşı 70 liradan baş
ladığı takdirde, buna 50 liralık olduğu gibi; eğer 
bunun maaşı 90 lira ise pekâlâ kendisinden 3 
derece daha dûn maaşlı bir memur buraya tâyin 
edilebilmektedir. 

Binaenaleyh, bu tarzda aslında Danıştaya âza 
olabilmek için asgari 90 lira maaşlı bir durumu 
ihraz etmek lâzım olduğuna ve 4598 sayılı Kanun
da, L*:e müktesebinin üç üstünü vermek kabil oldu
ğuna göre, Devlet. Şûrası â/alığı ile filhal birinci 
derece maaş vermiş olmak arada bir fark yaratma
maktadır. Binaenaleyh, baremde bir istisnaiyet de 
meydana getirmemektedir. Kaldı ki, Fransa'da 
Danıştay azaları barem üstü maaş almaktadır ve 
Fransa'da da Danıştay azaları ve başkanları ara
sında maaş farkı yoktur. Hepsi barem üstü maaş 
almaktadır. Bizim de Anayasamızda kabul edilmiş 
yüksek mahkemelerden biri olan Anayasa Mahke
mesi üyelerine hizmet süreleri dikkate alınmaksı
zın doğrudan doğruya baremin birinci derece ma
aşı verilmektedir. 

Binaenaleyh, onlardan biri olan ve Anayasa 
Malhkemesine üye olma şartlarını aynen h^ıiz 
•bulunan Danıştay üyelerine de aynı 'hakikin ta-
mımmasında hiçbir fevkalâdelik yoktur, sistem 
bakımından bir değişiklik yoktur. Demin 
arz ettiğim gibi, Hükümetle G'eçici Komisyo
nun getirdiği metin arasında sistem farkı yok, 
sadece ikinci derecenin, demin izah ettiğim 
sebeplerle, birinci dereceye yükseltilmesi gibi 
esas fark değil, derece farkı mevzuubahiıstir. 
Bu sebeplerle, bu tarzda bir değişikliğin kabu
lü, evvelâ Danıştayım diğer müesseseler ara
sındaki yerinim teshirini sağlıyacaktır. 

Danıştay birimci derecede bir, müessesedir, 
'hepsi yükseik 'hâkimlerden müteşekkildir. Bi
naenaleyh, Fransa DevTet Şûrasında olduğu 
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gibi hepsinin, 'bütün üyelerin aynı maa§ı, Dev- I 
letin birinci derece maaşını almaları lâzım
dır. Bunun maddi ibır külfeti de olmıyacak-
tı-r. Çünkü, bugünkü Devlet Şûrasında 50 
azanın 41 i 'birinci derece maaş üzerinden ma- I 
aşlarını almaktadırlar. 

Binaenaleyh, maddenin bu tarzda kabulü
nün memleket ihtiyaçlaırına ve Danış'taym iş
gal etmekte olduğu yere uygun olacağı kana
atindeyim. Hürmetlerimle. 

DEVLET BAKANI İBRAHİM »AFFET 
OMAY (C ıSenatosu Ankara Üyesi) — Hükü
met adına konuşacağım. 

BAŞKAN — Devlet Bakanı Sayın Omay, 
Hükümet adına konuşmak üzere 'buyurunuz. 

DEVLET BAKANI İBRAHİM SAFFET 
OMAY '(ıC. Senatosu Ankara Üyesi) — Muh
terem arkadaşlar; Hükümetin t e k M ile ko
misyonun yaptığı değişiklik arasında muba- I 
yenet bulunması itibariyle Hükümet adına söz 
almak lüzumunu hissettim. Bugünkü durum
da, malûmuâlileridir ki, üyeler alesseviye yüz 
lira üzerinden maaş alırlar. Daire reisleri 125, 
Birinci Reis 160 üzerinden aylık alır. Hükü
met teklifinde, bu tetkik buyurulmakta olan 
teklifte, alesseviye üyeler 125 olarak kabul 
edilmiştir. Daire reisleri ve Başreisin aylıkları 
150 olarak uygun bulunmuştur. Şimdi, ko
misyon bu teklifle 'hepsini seviyyen, yani aza
ları, reisleri ve Başreisi seviyyen 150 lira kabul 
ederek bir hizaya getirmiş bulunmaktadır. En
dişemiz şudur ki, yarın diğer yüksek kaza or
ganları da bunu emsal alarak Yüksek Meclisin 
karşısına gelebilirler. O takdirde malî külfe
tin ağırlaşması ile karşı karşıya kalınabilir. 
Bu itibarla, Hükümetin teklifi istikametinde 
dikkatlerinizin teksifini rica için söz aldım. 
Hürmetlerimle.' 

BAŞKAN — iSaym Arat. 
BURHIAN ARAT (Çanakkale) — Muhterem 

arkadaşlar, prensipler üzerinde durmak mec
buriyetindeyiz. Ne imiış eski usul ? Üyeler 100 
lira asli maaş, daire başkanları 125 lira asli 
maaş, Başreisler 150 lira asli maaş. O eski 
rejim. Şimdi Anayasa dle bir Anayasa Mah
kemesi kurduk. 

Biraz evvel, uzun uzun arz ettiğim esaslar 
dairesinde üye ve 'başkan ayırımı yapılmaksı
zın hepsini yüksek İhâkim saymanın taJbiî bir 
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neticesi olarak aynı maaş seviyesine getirdik. 
Çünkü, bir kararın, Ibir işin müzakere e'dilip, 
bir kararın verilmesinde, demin de arz etti'ğtim. 
gibi, 'bir üye ile bir daire başkanının Ihat'tâ asıl 
'başkanın, mahkeme başkanını, her Öıangi (bir 
-oy farkları yok, fonksiyon farkları yok, seviye 
farkları yok. Anayasa 3 tane mahkeme getir
miştir. Anayasa Mahkemesinden sonra şimdi 
ikinci olarak Danıştayı kuruyoruz... Demin de 
söylediğim gibi, madem ki Anayasa'da bir 
prensip var, o prensibe burada da riayet etme
miz lâzımgelir. Sayın Bakanın burada biraz 
evvel verdiği bu izahatta, bu izahata mes-
nedolan maaşlar, benim arz ettiğim ve bizi bu 
mahkemeyi kurmaya sevk eden prensipten ev
velki zamana 'tallûk ediyor. Neden daha baş
ka yüksek mahkemeler diyorlar? Sayın Rüş
tü özal arkadaşım da biraz evvel Sayıştaya de
ğindiler. Hayır arkadaşlar, Anayasada Sa
yıştay yüksek mahkemeler arasında değil. Bu 
itibarla yarın 'buraya bir Sayıştay kanunu »gel-
se (bendeniz burada -şimdi tescil edilsin, za
bıtlara geçiyor- çıkar; Sayıştayın Danıştay 
gibi, Anayasa Mahkemesi gibi, Yargıtay ıgibi 
üç yüksek mahkemeden biri olmadığını ısrarla 
sizlere tekrar arz ederim. Ama emsalden bah
sediyorlar ve emsalden korktuklarından söz 
açıyorlar; Bir emsal daha gelecek arkadaşlar, 
gelmesi zaruri. Çünkü Anayasada yazılı O 
da Yargıtay. Yarın hâkimler kanunu buraya 
geldiğ; zaman, Yargıtay mevzubahsolduğu za
man, 'bendeniz sağ olursam, buraya /gelirsem, 
Yarlgıtay üyeleri, daire başkanları ve başkan
lar arasında da aynı prensibi müdafaa etmek 
mecburiyetinde kalacağım. Ama bununla iş 
bitecek. Üç "mahkememizin üçü de bu esaslar 
dairesinde kurulacak. 

Sonra Hükümetin malî porte bakımından, 
sadece Hükümetin değil, bütün arkadaşların 
da malî yük bakımından bir sakıncayı akılla
rına getirmelerine malhal y*oktur. Komisyon 
sözcüsü arkadaşım demin buyurdular, 8 . 9 ki
şi 100 ile 125 lira asli maaş alıyorlarmış; bu 
malî yük 8 - 9 kişinin 125 lira asli maa§ ile T50 
lira a^li maaş arasındaki farktan ibaret. Hep
si bu kadar. Yarın Yargıtay da gelse fark 
bundan ibaret olacaktır. Binaenaleyh, endi
şe edilecek bir masraf yükü de meıvfcubalhis de
ğildir. Tekrar ediyorum; prensibe göre ka
rar vermeye ımeoburuz. Bu prensibi Anayasa 
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'vaz'etmiştir. Onun için 'her Ihangi bir ayırım. 
yapamayız; emsal teihlikesi de yoktur. Günkü 
'sayısı 'üçtür. Mâruzâtım (bundan ibarettir. 
Hürmetlerimle. 

RÜŞTÜ ÖZAL (Konya) — Yüksek malh-
keme demk, yüksek maaş mı demektir? 

BURHAN ARAT (Devamla) — -Elvet. 
'BAŞKAN — Madde 'hakkında 'başka süz is

tiyen var mı? Yok.. Değiştirge öner'gesi de 
yok.. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etlmiyenlcr... Kabul edilmiştir. 

Kazanılmış lha.kla.ra ait yükselme süresi 
MADDİ] Tl5. — Danıştay .Birinci Başkanı, 

daire başkanları ve üyelerinin ve Başkanunsöz-
cüsünün kazanılmış 'haklara ait yükselme sü
releri iki yıldır. Bu sürenin bitiminde, kazanıl
mış baklan, kendiliğinden 'bir üst dereceye" 
yükselir. 

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

Ödenekler 
MADDE lifi. — Danıştay meslek mensup

larına, aylıklarmdan ayrı ^olarak, sınıf ve de
recelerine #öre 'bu kanun bükümleri dairesin
de ödenek verilir. 

BAŞKAN — Madde ihakkmda söz istiyen?. 
Yok. Madde hakkında bir değiştirge önergesi 
var, okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Danıştay Kanununun 

116 neı maddesinin aşağıdaki şekilde değiştiril
mesini arz ve teklif ederim. 

Samsun 
îlyas Kılıç 

Madde 116. — Danıştay meslek mensupla
rına maaşlarından ayrı lolarak, atmakta olduk
ları maaş derecesinin tekalbül ettiği sınıf ve 
derecede bulunan adliye 'hfıkim ve savcıları ile 
yardımcılarına verilen ödenk miktarı esas ol
mak üzere Adliye hfıkim ve savcıları Ihakkm-
ki Kanun hükümleri .gereğince 'hâkim ödeneği 
verilir. 

ödeneğin verilmesi ve kesilmesinde aynı 
kanun esasları uygulanır. 

Gerekçe : Maddenin bu şekilde değiştiril
mesi, yargı mensupları (adlî, idari ve askerî) 
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arasında ödenek bakımından eşitliği sağlıya-
eak ve ileride 'vukubulacak değişiklikleri de 
kapsamak suretiyle istikrarsızlığa engel ola
caktır. Esasen 357 sayılı Askerî Yargıçlar Ka
nununun 18 nci maddesi de askerî ve adlî yar
gı mensupları arasında eşitliği sağlamak mak-
sadiyle, aynı şekilde tedvin olunmuştur. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor 
mu? 

GEfJİCt KOMİSYON BAŞKANI iLTIAMÎ 
ERTEM (Edirne) — 169 ncu maddede bunla
rın hepsi var, 'bu sebeple katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Efendim, 169 ncu maddede 
bunların hepsinin bulunduğundan bahisle ko
misyon önergeye katılmıyor, önergenin naza
rı dikkate alınmasını 'oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... önerge kabul 
edilmemiştir. 

Maddeyi 'oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... 'Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Danıştay dışında (görevlendirme 
MADDE 117. — Danıştay kanunsö'zc üleri, 

ıbaşyardımcı ve yardımcıları (yedinci ve dalha 
aşağı aylık derecelerindeki yardımcılar hariç) 
Başbakanın 'veya Bakanların teklifi üzerine, 
kendilerinin kabulü ve iş durumunun müsaa
desine göre, Birinci Başkanın muvafakati ile, 
bakanlıkların yurt içi ive yurt dışı kuruluşla
rında, Danıştay'daki mevkilerine ve ihtisasla
rına uygun idari hizmetleri yürütmekle görev
lendirilebilirler. Bu görevlendirme süresi iki 
yılı geçemez. Bu süre içinde izinli sayılırlar, 
Danıştay bütçesinden aylık <ve ödenekleri veri
lir ve diğer özlük hakları saklı kalır. 

Bu madde hükmü, Danıştayda, en az beş 
yıl çalışmış bulunanlara uygulanabilir. Son
raki görevlendirmelerde de bu süre ıgözetilir. 

Danıştay dışında bu suretle görevlendiri
lenler hakkındaki 'her türlü disiplin ve ceza ko
vuşturmaları, bu kanunun yedinci ve sekizinci 
bölümleri hükümlerine göre yapılır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı?. Yok. Maddeyi (oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Yabancı memleketlere gönderilme 
MADDİ'] 118. — A) Danıştay başkanları 

ve üyeleriyle Başkanunsözcüsü; idare hukuku 
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alanında 'bilimsel araştırmalar yapmak ve mes
lekî incelemelerde 'bulunmak için, aylık ve öde
nekleri ve hakiki yol masrafları ödenmek ve 
gündelikleri memleket 'içi (gündeliklerinin. iw 
katma kadar iolmak üzere, Başkanlar Kurulu
mun kararı üzerine, idari 3'argı sislteminin uy
gulandığı yabancı memleketlere Birinci Baş
kan tarafından gönderilir-. 

B)> Her yıl, Danıştay kanunsözcüleri ile 
(başyardımcı ve yardımcılardan 'en az iki kişi; 
idari yargı sisteminin uyigulandığı yabancı 
memleketlere, idare hukuku alanındaki (bilgile
rini artırmaları ve meslekî incelemelerde bu
lunmaları için, aylıkları ve ayrıca Harcırah 
Kanunu (hükümleri dairesinde yol masrafı ile 
seyahat ve yurt dışındaki ikamet yevmiyeleri 
ödenmek ve her türlü özlük hakları saklı kal
mak üzere, en ejok üç yıla kadar, Başkanlar 
Kurulunun kararı üzerine, Birinci Başkan ta-. 
rafından gönderilir. Yurda dönenler yabancı 
memleketlerde kaldıkları sürenin iki katı Da-
nıştayda mecburi hizmet görürler. 

Bu bend 'hükmüne göre gönderilecek olan
ların seçilmeleri, o memleketlerdeki çalışmala
rının kontrolü, terfi, disiplin gibi görevleri ile 
ilgili 'bütün hususlarda tabi tutulacak]an esas
lar ile 1108 sayılı Maaş Kanununun 4 ncü mad
desi hükümlerine göre vaktinde işlerinin 'ba
şına dönmemelerinden dolayı istifa etmiş sayı
lanların ve dışarıda bulundukları müddet için
de ceza yioliyle veya mecburi 'hizmetlerini «bitir
meden (görevlerinden ayrılmış olanların, yü
kümlü 'bulunacakları tazminat nisbet ve mik
tarlarına ve bu 'bend ile (A) bendinin uygu
lanmasına ilişkin her türlü (hususlara ait hü
kümler (bir tüzükle 'belirtilir. 

Bu maddenin (B) /bendi hükmünden fayda
lanabilmek için Danıştayda meslek imensubu 
olarak en az 'beş yıl çalışmış olmak şarttır. 

(BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen var 
mı? Buyurun ıSayın Reşit Ülker. 

GıEıÇlCt KOMİSYON BAŞKANI İLHAMI 
1KRİT1EM (iEdirne) — Sayın (Başkanım, bu 3 ncü 
satırda «için» yazılmış. Bu maddi 'hatadır, «içi» 
olacaktır. 

BAŞKAN — «îçin» kelimesi «içi» olarak 
düzeltilecektir. 

Buyurun ıSayın Ülker. 
REŞÎT ÜLKER (İstanbul) — Muhterem ar

kadaşlarım, bu 118 nci maddede; Danıştay men-
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suplarının yabancı memleketlere gönderilmeleri 
nizam altına alınmış. (A) fıkrasında «Danıştay 
başkanları ve üyeleriyle başkanınsözeüsü..» (B) 
fıkrasında «Danıştay kanunsözcüleri ile başyar
dımcı ve yardımcılardan...» demek suretiyle, iki 
bölüme ayrılmış. 

ıŞimdi, Anayasamızda yüksek mahkemeler, 
Yargıtay, Danıştay, Askerî Yargıtay, Uyuşmaz
lık Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesinden iba
ret bulunmaktadır. Bendenizin (bildiğime göre, 
bu mahkemelerin hiçbirinin kanunlarında böyle 
yabancı memleketlere eleman »gönderme diye, bir 
mesele bahis konusu değildir. Bu iki bakımdan 
böyledir. Bir kere; Yüksek Mahkemelere âzâ ve
ya başkan olmak seviyesine ıgelımiş insanlar, ol
gunluklarının yüksek mertebesine ulaşmış bu
lunmaktadırlar. Filvaki, bu maddenin ikinci fık
rasında yetişmekte bulunanlardan bahis varsa 
da, bu günekadarki tatbikat; ilgili (bütçeye tah
sisat konulur, yabancı memlekete tahsil için, 
araştırma için ıgitme tahsisatı konulur ve bu tah
sisat o şekilde harcanır. 

Şimdi biz bu 5 yüksek mahkemeden yalnız 
bir tanesinin kanununa, hem de .yetişmiş hâkim
lerinin, en yüksek noktaya erişmiş hâkimlerinin, 
Avrupaya, yabancı memleketlere nasıl gideceği
ne dair hüküm koyduğumuz zaman, diğer dör
dünün kanunlarına da böyle bir hüküm sevk 
etmek zorunluğu ile karşı karşıya kalırız; eğer 
bir adalet düşüncesi Yüce Meclise hâkim olursa. 

Bu bakımdan, bu maddenin, bugünkü tatbi
kat ve maksadı bakımından buradan çıkarılması 
uygun olur. ıŞimdiye kadar Danıştaydan nasıl 
gönderiliyorsa, Yargıtaydan nasıl igönderiliyor-
sa, Arîayasa Mahkemesinden, Uyuşmazlık Mah
kemesinden gönderilmesi (gerekenler ne şekilde 
gönderiliyorsa o şekilde tatbik etmek gerekir. Bu, 
o yılki bütçe yapılırken Devletin malî kudreti 
nazarı itibara alınarak, gerekli tahsisatın konul-
ımasiyle olmalıdır. Halbuki, burada mecburi bir 
hüküm getirilmektedir. Bütçede para olsa da ol
masa da, bu madde Bütçe Komisyonunu ve ha
zırlanacak bütçeyi bağlıyacak niteliktedir. Hür
metlerimle. 

BAŞKAN — Sayın özal. 
RÜŞTÜ 'ÖZAL (Konya) — Muhterem arka

daşlarını, biraz evvel, bir sistemin esası üzerinde 
bâzı açıklamalara ihtiyacolduğuna dair beya
nım karşısında, ıSayın Burhan Arat arkadaşım, 

— 257 — 



M. Meclisi B:27 
Anayasanın sarahati muvacehesinde bizim bura
da tesbit ettiğimiz hususların ıgeniş bir tatbika
ta müsait TDUİunimadığını, Anayasada sayılmış 
olan yüksek mahkemelerin ancak çerçevesi için
de mütalâasının mümkün olabileceğini ifade ve 
beyan buyurdular. Halbuki bendeniz, gün gün, 
sıra sıra çok iyi 'hatırlarım ki, hâkim tazminatı 
bafhis konusu olduğu zamandaki düşünceler; 
bilâhara evvelki mâruzâtımda da ifade ettiğim 
fgibi, iSayıştayın bir murakabe organı, bir kaza 
onganı, ama hesapları muhakeme eden bir organ 
olduğu noktasından başlıyarak, bu igi'bi müesse-
seselerin bütün elemanlarına ve nihayet hudu
du, sınırı aşarak hapishanelerdeki gardiyanlara 
kadar tazminat meselesi bahis konusu oldu ve 
birbirini takibeden mantıkî teselsül ve zaruret, 
işi istenilen noktasında tutmaya imkân vermedi. 
Bizim endişemiz; Anayasada yüksek 'mahkeme
lerin sayılmış olması noktasında değil, benzeyiş
lerin, benzetişlerin ibizi bir sınırda -iutamıyacağı 
hüsusuridadır. 

Muhterem arkadaşlar, hakikaten senelerden 
beri, adaletsizlikleri ortadan kaldıracağına ümit 
beslediğimiz persnel rejimini, her aldığımız ka
rarla bir kat daha içinden çıkılmaz hale getir
mekteyiz, 

Bütçe Komisyonunda ilgili bir arkadaşımın 
sözünü ben her zaman hatırlarım. Der ki; «öde
me sistemimizde elimizde kalmış olan birkaç 
prensip vardır, çok az prensip kalmıştır. Kala
bilenleri hiç olmazsa iyi tutalım.» Maalesef her 
gelen yeni teşkilât kanunu, mensuplarına yeni 
imkânlar getirmekten öteye gidemiyor. 

Ben hukukçu olmadığım için, bu yeni tasarı
nın memlekete kaza mevzuunda neler getirdiğini 
çok iyi bilmiyorum ve maalesef takip imkânını 
da bulmadım. Ama, bugün başladığımız madde
lerin müzakeresi gösteriyor ki, Teşkilât Kanunu
nun ana hedefi biraz da mensuplarına yeni im
kânlar getirmek istikametindedir. 

Muhterem arkadaşlarım,, elimizde bir kanun 
var. Bu Kanun 4489 sayısını taşır. Bu kanun, 
Devlette hizmet görenlerin, iki sene vazife gör
dükten sonra Avrupa'ya, yani Garp memleket
lerine gönderilmeleri, daha geniş mânasiyle, yurt 
dışında görgü ve bilgilerini artırma imkânını 
verir. Bunun yolu vardır. Eğer, bu kanunun ki
fayetsizliği bahis mevzuu ise, maksadı temin et-
me'diği Danıştay gibi bir mahkememizde hâsıl 
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olmuş bir kanaat var ise, bunun işe yarar hale 
getirilmesi de Meclisin vazifesi olur. Ama, bu 
kanun mevcut ve meri iken bunu bir yana bıra
kınız; isminden istifade edersek, yüksek mahke
medir diyerek, yüksek mahkeme mensuplarına 
istisnai hak tanıyınız demek, doğru olmaz arka
daşlarım. 

Muhterem arkadaşlarım, maddeyi alelacele 
okuduğumu itiraf ederim. Huzurunuza hazırlık
sız çıkmaktan hakikaten mahcubum, istediğim 
•gibi rahatlıkla, delil ve doküman vererek malû
mat arz edemediğim için muazzebim. Ama, mev
cut kanunda Avrupa'ya gidebilmek imkânları
nın dışında çıkılarak bakınız tasarıda ne yazılı
dır? Beş seneye kadar mezun sayılacaklar, maaş
larını alacaklar, ödeneklerinin üç mislini alabil
mek imkânına sahibolacaklar, ve saire. Arkadaş
larım, yüksek mahkeme demek, yüksek mahke
mede vazife görmek demek, bunun şerefini taşı
mak demektir. Bu vazifenin mesuliyetiyle müte
nasip büyük bir şeref taşımak, demektir. Ama, 
bu şerefin yanında da, mevcut kanunlarımıza 
rağmen, istisnai imkânlara sahibolması demek 
değildir. Bendenizin kanaatine göre, Geçici Ko
misyonda özlük haklarına taallûk eden hususlar, 
memleketin mevcut düzeni içinde iyi mütalâa 
edilmemiştir. 

Eğer, tensip buyurursanız, bu maddelerin to
punu birden Bütçe Komisyonuna gönderelim; 
lütfen bunu kabul buyurunuz. Yine Danıstayın 
üstünlüğünü ve memlekete hizmet yapabilmek 
için kavuşturulması lâzııngelen imkânı, Bütçe 
Komisyonundaki arkadaşlarınız da düşünsünler 
ve bir kere daha huzurunuza getirsinler. Parça 
parça tedbirlerin memlekete faydalı olmadığını 
ben her seferinde söylemeye kendimi vazifeli 
saymaktayım. 

Bu cihetle, içinde hakikaten çok yakın arka
daşlarım bulunan, kendilerine hususi bir hür
met ve muhabbetle bağlı olduğum insanların bu
lunduğu bu müesseseyi, bu türlü, halkın naza
rında da, kanunlar nazarında da bir istisnai mev
ki ve mertebe telâkki edilmesine imkân bahşetme
yiniz. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın özdikmenli 
ALÎ ÖZDİKMENLÎ (Kastamonu) — Muh

terem arkadaşlarım, bendeniz de her iki arka
daşımın fikirlerine iştirak edeceğim. Reşit Ül-
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bu tıoktaida olmamıştır, yalnız yukardaki bi
rin e i fıkrada tadilât yapmış ve Hükümet ta
sarısındaki maddeyi aynen ka'bul etmiştir. 
Demek oluyor ki, tekrar Hükümet noktai na
zarından, 'bütçe bakımından, masraf bakımın
dan mevzuun tetkikine lüzum olmadığını ve 
işi sürüncemede 'bırakmaktan "başka bir fayda 
sağlamadığını arz etmek isterim. 

RÜŞTÜ ÖZAL ('Konya) — Hükümet tara
fından geldi diye aynen mi kabul edelim? 

ıSABAHATTlN SAVACI (Devamla) — Me
selenin, Hükümet 'bakımından tetkik edildi
ğini kabul etmek icabettiği üzerinde duruyo
rum, Sayın Rüştü Bey. 

RÜŞTÜ ÖZAL (Konya) — Kâfi mi?. 
BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayın efendim 
SABAHATTİN SAVACI (Devamla) — Son

ra, Muhterem Reşit Ülker Bey dediler ki, burada 
bulunanlar kendilerini her bakımdan yetiştirmiş, 
kemâlin son hududuna varmış kimselerdir. Ben 
böyle anladım. Şimdi, muhterem arkadaşlar, ke
mâlin hududu yoktur. Biliyoruz ki, ne kadar, han
ın seviyede olurlarsa olsunlar, gerek tatbikat ge
rekse nazariyat bakımından yetişmelerini çok ar 
zu ettiğimiz bu insanların, her zaman daha iyi ye
tişme, daha iyi tecrübe imkânlarına sahibolarak 
daha ilerisini tetkik imkânını bulmalarını onlara 
izhar etmek, herhalde, vazifemiz olsa gerektir. 
Muhterem arkadaşlarım, hiçbir zaman yetişme
nin, kemalin hududu yoktur, her yetişen burada 
bir eksiklik olabilir, velevki Yüksek Mahkeme 
üyeleri olsa dâhi her yetişen kimsede eksiklik ola
bilir. Anayasa Mahkemesi üyesi olsa dâhi eksik
tir, yetişmesi lâzımgelir. insan hayatının her saf 
hasında eksiktir. Kendisinden daha ileri olan 
memleketlerin, tatbikat ve nazariyet bakımından 
daha ileri olan memleketlerin hukuk tatbikatı ve 
hukuk nazariyatı ile o memleketin atmosferi içe
risinde karşı karşıya gelip, daha fazla yetişmesin
de zarar değil fayda vardır, muhterem arkadaşla
rım. 
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ker arkadaşımızın dediği gibi, diğer mahkemele
re ait kanunlarda, hakikaten şimdiye kadar böy
le bir hüküm vaz'edilmemiştir. Bu itibarla, gö
rüşülmekte olan bu kanuna böyle bir hüküm vaz'-
etmek hatalı olacaktır, kanaatindeyim. 

Şimdi teklifte, «idare hukuku alanında bilim
sel araştırmalar yapmak ve meslekî incelemeler
de bulunmak için», deniyor. Zaten bu mahkeme
ye seçilmiş kimseler ilmî araştırmalar yapmış, 
ilmini tahsil etmiş ve tatbikatta bulunmuş olgun 
kimselerdir. Bunun böyle kabulü iktiza eder. 
Bu itibarla, böyle bir hükmün vaz'ma lüzum yok
tur. 

ikincisi; Rüştü özal arkadaşımızın dediği şe
kilde, her hangi bir kanun çıkarılırken, o mües
seseye, o müessese mensuplarına bir istisna vaz'-
etmek doğru,olmaz. Biz, bir kanunun çıkarılışın
da o müesseseye ait zümreye istisna kabul eder
sek, o zaman altından kalkılmaz bir işin içine 
girmiş olacağız ki, 'bugünkü bütçeye ve malî du
rumu düşünerek, bu hususta Mecliste bir karar 
almak zorundayız. 

Bendeniz de, bu haklımdan, Sayın Rüştü 
özal arkadaşımın teklif ettiği gibi, bunun 
Bütçe Komisyonuna gönde rilmc'sini ve orada 
iyiden iyiye bir tetkik yapılmasını talebetmek-
teyim. 

Şayet, bu hususlar kabul edilmezse, son ar
zum şu : (ıB) -fıkrasında, en az iki kişi gönde
rilir, denmektedir. Şimdi, bunun üst haddi 
yok. Gerçi altında; «'Görevlerinden ayrılmış 
olanların, yükümlü bulunacakları tazım inat 
n'isbet ve miktarlarına ve bu bend ile (A) 'ben
dinin uygulanmasına ilişkin her türlü hususlara 
ait hükümler bir tüzükle 'belirtilir.» denmiş. 
Ama, hu tüzüğün yapılmasında bir kolaylık 
olmak için tavanın da hicolmazsa 'belirtilmesi, 
en fazla şu kadar kimsenin gönderilmesi ica-
beder denmesi lâzımdır. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın .Savacı. 
SABAHATTİN SAVACI (Gümüşane) — 

Muhterem arkadaşlar, bu madde esasen bir 
Hükümet tasarısı olarak 'gelmiştir. Hükümet 
tasarısının bütçe muvazenesi bakımından ve 
masr.-ıf yönünden tetkiki demek, Hükümet 
bakımından esassız şekilde tetkik edilerek 
geldiğini peşinen kabul etmek demektir. Hal
buki Karma Komisyonun buradaki tadilâtı 

RÜŞTÜ ÖZAL (Konya) — Gitsin, beş sene 
otursun. 

SABAHATTİN SAVACI (Devamla) — 
Muhterem arkadaşlarım, bu tatbikatın, bu mad
denin esasen diğer yüksek mahkemelerimizde ve 
Danıştayda da elyevm tatbik edilmekte olduğu 
herkesin malûmudur. Yani, gerek meslek mensup 
lan, gerek mahkeme üyeleri, kendi sahalarında 
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tetkik için yabancı ülkelere gitmektedirler. Bıı 
tatbikat bu müessesede bugüne değin, bu kanuni 
düzene takaddüm eden devrede belki bir keyfilik 
içinde cereyan etmiştir. Şimdi bu madde, bu keyfi 
tatbikata kanuni bir düzen getirmektedir. Meslek 
mensupları, gerek memleket içinde gerekse mem
leket dışındaki menfaatlere o imkânlara bu kanun 
takaddüm eden zamanda da sahiptirler. Diğer 
yüksek mahkemelerde de sahiptirler. Blyevm tat
bik edilmektedir. Bu madde bunları bir düzene 
bağlamaktadır. Bu madde, yabancı ülkeye gidip,. 
bu memleketin parasiyle yetiştikten sonra buraya 
gelip, Allahaısmarladık etmesine mâni olmak ga 
yesindedir. Binaenaleyh şimdiki tatbikat endişe
lerimizi haklı gösterebilir. Ama, bu maddeyi kal 
dırdığmız takdirde tatbikat kötü şekliyle keyfî 
şekliyle devam edecek ve .arzu ettiğiniz düzeni 
sağlamamış olacaksınız. 

Binaenaleyh, lütfedin, daha evvel yapılmış 
tecrübeleri Danıştay lehine ve dolayısiyle memle 
ket lehine bir düzene bağlıyalım. Bu maddeyi ka
bul ettiğiniz takdirde, bu düzenle yürüyecektir. 
Aksi takdirde, eski keyfî tatbikata müsaade etmiş 
olacaksınız. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Ertem. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI iLHAMİ 
ERTEM (Edirne) — Muhterem arkadaşlarım. 
evvelâ kanunu niçin tedvin ettiğimizden söze baş 
lam ak lâzım. Yüksek malûmunuz olduğu üzere, 
Anayasamızın 140 ncı maddesi; «Danıştaym ku
ruluşu, işleyişi, yargılama usulleri, mensupları
nın nitelikleriyle atanmaları, hakları ve ödevler, 
aylık ve ödenekleri, meslekte ilerlemeleri» dedik 
ten sonra mahkemelerin bağımsızlığı ve hâkim
lik teminatı esaslarına göre kanunla düzenlenir, 
demektedir. 

işte bu kanun, bu maksada ulaşmak için çıka
rılmış bir kanundur. Sayın Rüştü özal'm mevzu 
dışı sözlerine tabi olarak cevap vermiyeceğim 
Ama, sadece şunu belirteceğim ki, Sayın Savacı'-
mn da belirttiği gibi, bu kanun tasarısı, bu şek 
liyle Hükümetten gelmiştir ve bu Komisyon, Büt 
çe Komisyonu üyelerinin de içinde bulunduğu bir 
Karma Komisyondur. Binaenaleyh, bunu tekrar 
Bütçe Komisyonuna göndermek; uzun müddetten 
beri bütün idari dâvaların hâlâ yetiştirilemediği, 
51 bin dosyanın elde bulunduğu idari mahkeme 
yi bir an evvel statüsüne ve bu suretle ondan 
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hal çaresi bekliyen vatandaşları bu çarelere ka 
vuşturmamak olur. 

Binaenaleyh, bu mesele Hükümetten böyle 
gelmiştir... Böylece ona uyulması lâzımdı, demek 
istemiyorum. Hükümetin ve Maliyenin bu hususta 
ki görüşü mevcuttur, demek mânasına söylüyo
rum ve bu mesele, Bütçe Komisyonu üyelerinin 
de bulunduğu Karma Komisyonda münakaşa edil
miştir. 

Sayın Reşit Ülker'in dediği meseleye gelin
ce; «Neden bu madde ve bu hususlar zikredil-
memiştir». Demin okudum, Anayasanın hükmü 
olduğu için zikredilmiştir. Bu, Danıştaym ba
ğımsızlığına halel gelmeden, onun halklariylc, 
vazifeleriyle ve mensuplarının ilerlemesini de 

• içine alan bir kanunla düzenlenmeyi, 140 ncı 
madde emrettiği için, bu mesele ele alınmıştır. 

Yine, Sayın Sabahattin Savacı arkadaşımı
zın dediği gibi, ilim, her zaman ilerliyen, te
kâmül eden bir şeydir. Beşikten mezara kadar 
araştırmak zaruretindeyiz. 

Ama, dikkat buyurulursa, madde iki kısım
dan ibarettir. Birinci kısım; azaların sadece 
araştırma ve meslekî inceleme yapmalarını orta 
yero koymakta, mecburi hiçbir hüküm zikret-
ınemdktc ve bunların müddetini de 'söyleme
mektedir. Ama, (B) fıkrası, yetişmeye muh-
taçolan yardımcıların durumunu ele almakta
dır. Hukuk, Mülkiye, İktisadi İlimler akademi
lerinden 'henüz mezun olan bu geçlerin bu saha
da yetişmelerini temin edici bir hükümdür, 
Onun için takdir (buyurursunuz, her yıl iki ki
şinin gitmesi de büyük bir külfet değildir. («En 
az iki kişi mi,» sesleri) iki kişi; daha fazlası yük
sek takdirlerinize bağlıdır. Bütçeye tahsisat 
konmazsa, iki kişiden fazlasına.tahsisat kon
mazsa nasıl gidilebiliri. Hükümet bunu kabul 
etmezse ve bütçede de bunun dışına çıkılmaz-
sa nasıl gidilebilir? Yüksek Meclisiniz ve Hü- . 
kümet icabcdcrsc birinci fıkra içinde tahsisat 
vermiyebilir. Maddenin mecburi kıldığı husus 
sadece her yıl için iki yardımcıdır. Binaenaleyh, 
bunun dışında tahsisat koyup koymamakta Hü
kümet ve Yüksek Meclis muhtardır. 

Tekrar sözlerimi toplarsunı, bu 'hükmü 
koymaya ihtiyaç vardır. Ayrı ayrı maddeler
de mevzuubahis olmaz; çünkü, Danıştay ba
ğımsızdır. 140 ncı maddeye göre Danıştaym 
bütün halklarının bağımsızlığına 'halel gelmiyç-
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ce'k tarzda bir kanunla düzenlenmesi lâzım-
dır. işte, bu kanun bu düzeni getirmektedir. 
Ve fou madde, Anayasanın meslekte yükselme 
hükmüne uygundur ve Anayasanın mecburi 
kıldığı bir durumun açıklanmasından ibaret -
ti*. 

Bir meslek kurulurken istisnalar değil, yap
makta olduğu hizmetler dikkate alınır. Eğer, 
Ibir müesseseye hak tanınırken, «ona hak tanı
yorum, bu istisna teşkil eder» gibi 'bir düşünce
ye saplanırsak* btt düşünce çok sakim olur. Her 
müessesenin, her şeyden evvel bu memlekette 
yapacağı hizmet dikkate alınır. Eğer, biz o 
müesseseyi noksan kurmamak ve kuruluşundan 
beklenilen maksada ulaştırmak gayesini istiyor
sak; elbetteki İner meslekin icabettirdiği hak, 
korkusuzca kendisine verilir ve diğer müesseso-
leris de hakkı olmıyan şeyler kendisine bir is
tisna olarak tanınmaz. 

Binaenaleyh; biz, bir yandan Anayasanın 
yüksek mahkemelerden biri saydığı Dam şt ayı 
kuruyoruz, ondan Ibu memleketin selâmeti için 
büyük işler bekliyoruz; öbür taraftan; «Efen
dim, şöyle olursa istisnalar olurmuş, böyle olur
sa istisnalar olurmuş» diyoruz; böyle (bir man
tığa sureti katiyede aklımız ermez. Her mü
essese gördüğü vazife ile ve 'bu vazifeyi ifa 
edebilmek için gerekli haklarla korkusuzca teç
hiz ediliı. 

İşte bu madde, demin arz ettiğim üzere, 
Anayasanın 140 ncı maddesinin bir icabı olark 
getirilmiştir. Katiyen büyük bir külfet getirme
mektedir. Bu meslekin mensuplarının da vazi
felerini görebilmeleri için elbetteki dış mem
leketlerde araştırma yapmalarıda icabeder; ama 
bunun haddini ve hududunu tesbit etmek büt
çelerle ve malî imkânlarla mümkündür. 

Hürmetlerimle. 
RÜŞTÜ ÖZ AL (Konya) — Sorum var efen

dim. 
BAŞKAN — Buyurun. 
RÜŞTÜ ÖZAL (Konya) — Bir milletvekili

nin kürsüde, konuşmalarının mevzu dışı olup 
olmadığını takdirde de Komisyon sözcüsü ar
kadaşımız salâıhiyetli midir? Bir. 

Komisyon sözcüsü arkadaşımız, kürsüde (be
yan . edilmig olan bir fikri istiskal ile mütalâaya 
muktedir midir? İki. 

Kürsüde konuşan bir arkadaşınız olarak, 
Türkiye'de meri ve bütün Devlet memurları için | 
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kullanılmakta olan bir kanunun mevcudiyetine 
rağmen, niçin hususi bir hüküm getirdiğini sor
mak istedim. Ama, sözcü arkadaşımız asıl ce
vap istiyen hususu değil, bizim mevzu dışında
ki konuşmamıza işaret etmek suretiyle bir 
istiskal konuşması yaptılar. Sayın Başkanlığa 
da 'beraberce soruyorum; salahiyetli midir? 

BAŞKAN — Buyurun cevaplandırın efen
dim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANİ. İLHAMI 
ERTDM (Devamla) — Evvelâ, bir konuşma
nın mevzu dışı olup olmadığını, her cevap ve
ren arkadaşın takdir etmesi gayet tabiîdir. 
Benim bu sualleri cavaplandırırken, yapılan 
konuşmanın hangi hususunun bu madde ile 
ilgisi bulunduğu, hangisinin dışında kaldığını 
takdir etmek hakkımdır. Çünkü, Sayın özal 
arkadaşım konuşurken, biraz evvel kabul edil
miş bir maddeyi ilgilendiren birçok konuşma
lar yaptılar. O madde ile de hiç alâkası yok 
iken, idari tazminattan başlayıp gardiyan taz
minatına kadar gittiler. Benim 'belirtmek iste
diğim madde dışı konuşma budur. Hattâ, ben 
Sayın Başkanın kendilerini ikaz etmesini bek
ledim. Çünkü, konuşulmuş bir mevzuu, kafbul 
edilmiş bir mevzuu uzun müddet burada tek
rar dile getirdiler. Bu bir. 

İkincisi, istiskal denen şey asla mevzuubahis 
değildir. Sözlerimde istiskali, gösteren bir tek 
cümle varsa ki, zabıttan anlaşılır geri almaya 
ve özür dilemeye hazırım. 

Üçüncüsü, «Böyle bir istisnaya niçin lü
zum vardır» buyurdular. Zannediyorum ki, bu
nu da arz ettim. Çünkü, Anayasanın 140 ncı 
maddesi, Danıştayı bağımsız bir müessese ola
rak kabul etmiştir. Kendisinin haklarının ve 
meslek mensuplarının ilerlemesi hususunun, ba
ğımsızlığına zarar vermiyecek bir kanunla ted
vinini istemişlerdir. Bu (bakımdan bu hususi 
hüküm getirilmiştir. Üniversiteler Kanununda 
da aynı istisna mevcuttur. 

Diğer mevzuubahis ettikleri yetkiler ve di
ğer bakanlık mensupları Avrupaya gitmeleri, 
'bakanların takdirleriyle olmaktadır. Halbuki, 
Danıştay bağumisız bir müessese olduğuna gö
re, bütün hak ve vazifelerimin bir kanunla tes-
bit edilımesi Anayasa ile emredilmiş' olduğuna 
göre, çok tabiî olarak kanunda da bu madde
ler dikkate alınmıştır. 

Hürmetlerimle, 

261 — 



M. Meclisi B: 27 
BAŞKAN — (Başka söz istiyen vaır mı î 

'Buyurun Sayın Ülker. 
Başkanlık kürsüde konuşan arkadaşlara ve 

sözcülere olanca toleransı göstermeyi arzula
maktadır. Bu bakımdan, her iki tarafta, gerek 
Özal arkadaşımın, gerekse Ertem arkadaşımızın 
Başkanlıktan sözlerini kesmeleri talepleri tara
fım ızdan düşünülmemiştir. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Muhterem 
arkadaşlar, hakikaten üzülmemek mümkün de
ğildir. Bu Komisyon için söylemiyorum; 'bir 
çok Komisyonlarda, bir çok sözcü arkadaşları
mız ellerindeki metnin müdafaasını yaparken, 
metinle hiç ilgisi olmıyan birtakım beyanlarda 
bulunuyor; memlekete hizmet etmekte olan ve 
onun için şurada oturup getirilen metinleri tet
kik edip memleketimizin menfaatine dalı a iyi 
kanun çıkarmak gayretinde olan arkadaşları 
kırıyorlar. Hakikaten böyle oluyor. Bu bir 
tarafa. 

ikincisi, tburada bâzı fikirler söylüyoruz. 
Bu fikirlere cevap vermiyerek işi başka bir is
tikamette, bir heyecan istikametinde, mütalâa. 
ediyorlar. Bizler de, Yüce 'Meclisi fazla işgal 
etmemek düşüncesiyle, sık sık kürsüye gelmek 
istemiyoruz. Bu arada millet hakları ziyana 
uğruyor. Arkadaşlar, önümüzdeki maddede 
fazla heyecanlanacak bir şey yok. Çünkü, Da
nıştay da Türk Miletinin Danıştayı, Yargıtay da 
Türk Milletinin Yarğıtayı, Hâkimler de Türk 
Milletinin Hâkimleri.. .Binaenaleyh, o mües
sesenin ne lehlerinde söylediğimiz zaman bun
dan bir alımma çıkar, ine de aleyfhinde söyledi
ğimiz zaman bir alınma »çıkar.. 

Şimdi, biz şu .noktayı 'söyledik; Türkiye'de 
böyle biHbirine denk beş müessese vardır, 
'bunlar yüksek mahkemeleridir. Bunların hiç
birisinin kanununda "böyle bir hüküm mevcut 
değil. Bendeniz sarahaten izah ettim. Yüksek 
Mahkemeye •gelmiş olanlar; şüpesizki ilmin, 
öğrenimin ne başı vardır, ne sonu vardır; 
ama, kendilerinden mutlak surette istifade 
makamına getirilmişlerdir. Yargıtay Türkiye'
deki 'bütün ımalhkemelerin kararla ivin i kontrol 
eden bir merci, yüksek 'bir mahkemedir. 

Şimdi, burada meseleyi ikiye ayırmak 
lâzım çünkü, iki fıkra var. Birisi, Danıştay 
Üyelerinin ve Başkan!arının her sene yaban
cı memleketlere gönderilmeleri meselesi; diğeri 
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de yetişmekte olan gelHc Danıştay m.ensup^ 
1 arının. yabanıl memleketlere göhderilmesi 
ıiiK^sele«kUt\ Bunlar Mfbirinden ayrıdır. Şu 
anda elimde metni yok. Ama, her ıgün rad
yolarda, dinliyoruz, ilânlarda okuyorum Ya= 
'bancı memleketlere adam göndermek i$n, 
Türkiye'de, başka memleketlerde Muayyen 
yas şartı aranıyor. Ottnku» bunların Hesapta 
var. Bilhassa, Şiltçe Ktvtnkyohunda touİuüan 
arkadaşlarımın 'binden daha İyi bilmeleri lâ
zım. Kaç yaşına, kadar Av rubaya adatın gön
derilir ve döndükten soö'nM millet hizmetinde 
kaç. ;ume daha faydalanılır-, bunların Hesa^İari 
vaı\ Beynelmilel Hale gelmiştir-, bu Üluslâr-
arası Ölçülere 'girmiş meselelerdir bunlar. 
Bir defa, gehsç meslek ınensüpları için 'bu 
böyle 'Şimdi, Türkiye'de mahkeme hâkimleri
ni düşünün. Bunların sayısı rakam olarak 
aşağı - yukarı 2 000 - 2 500 dür. Onları bir 
tarafa. koyuyoruz. Öbür tarafta Danıştay 
yüksek mafhkemedlr diyoruz. Artık onun, 
Danıştaıyd&n dallıa aşağı mahkeme olarak kaibul 
edeceğimiz taraıfı yok, yâni öbür iıiaHkeme-
lere benzer. Şimdi, oradan her 'tfehe İkiden 
aız olmamak üzere yabancı memleketlere elem ali 
gönderiliyor. Peki, diğerlerinin günahı ne f 
Biz burada, Anayasamızın adalet ve eşitlik 
prensiplerini savunuyoruz. Diyoruz ki, eğer 
bu fakir memleket ilerlemek bakımından yaban
cı memleketlere eleman .göndermek için bu 
kadar bol paraya sahipse, bu beş yüksek mah
kemenin ve bunun altında bulunan, adalet 
tevziînde çalışanların yabancı memleketlere 
gönderilmesi meselesi bir tüm halinde ele 
alınabilir. Mantık bunu buraya getiriyor. 
Nitekim, bu mantık T. B. M. Meclisinden de 
iltifat görmüş. 

Arkadaşım ifade buyurdular; 4489 sayılı 
Kanun yabancı memlekete nasıl eleman gön
derileceğini tâyin etmiştir. Şu Bakanlık şöyle, 
şu Bakanlık böyle, şu mahkeme böyle, öbür 
mahkeme şöyle, diye düşünmemiş. Binaenaleyh, 
meselenin bu bakımdan ka&bili müdafa bir 
tarafı yoktur. 

İlini meselesin*} gelince : Muhterem arkadaş
la ı-, hakikaten ilmin sonu yoktur, bendenliz bu
nu kabul ediyorum. Ama, paranın sonu var. Ya
ni vereceğimiz paraların sonu var; bütçe mü
lâhazaları var, milletin bünyesi var, mille-
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tin fakirliği var ve bir de eşitlik var. O nok- 1 
tadan söylüyorum, yoksa ben de Sabahattin 
Savaeı arkadaşımızla aynı fikirdeyim. İd
rakiniz onları; yani Temyiz azalarım ve Ana
yasa Mahkemesi üyelerini bırakınız, hepimiz I 
Millet Meclisi üyeleri olarak kalkıp Avru
pa'ya, gitsek, yabancı memleketleri görsek iyi 
olur, bunda bir şüphemiz yok. Ama, tercih 
noktasına gelirsek diyoruz ve bu noktayı arz 
•etmek istiyoruz. 

Anayasa ile irtibata gelince arkadaşlar; sa
yın sözcü arkadaşımızın Anayasa ile kurduğu 
irtibat belki çok uzaklarda bir irtibattır1. " 
onda şüphe yoktur. Ama, ilerlemeleri deyince; I 
bendeniz, yalın mantığımla, vatandaş mantı- I 
ğımla şöyle anlıyorum, meslekteki ilerlemeleri I 
anlıyorum. Hele biz meslekte iyice bir ilerliye-
lim, sonra dışa doğru ilerlemiye geçebiliriz. I 
Yani, Anayasanın 140 ncı maddesindeki, m-es- I 
lekteki ilerleme tâbirini, en ters mânasında 
almıya, en uzak mânasında almaya lüzum yok. 
En yakınında olan meslekin içerisindeki iler- I 
İçmedir. j 

Şimdi, bendeniz şunu söylemek istiyorum. 
Danıştay mensupları, Başkanları ve genç men
supları Avrupa'ya gitsinler.. Bunun aksini, ben 
dâhil, hiçbir 'arkadaşımın söyliyeceğini zannet
miyorum. Arkadaşlar, ben bu arkadaşların Av
rupa'ya, yabancı memleketlere gitmesine engel 
olalım demedim. Onun yeri burası değil, dedim. 
Şimdiye kadar nasıl gitmişlerse, bundan sonra 
da ellbettekd gideceklerdir. Ama, burada mad
deyi bu şekilde kabul ettiğiniz takdirde, Bütçe 
Komisyonunu bağlamış olursunuz. Artık Bütçe 
Komisyonu bu işin üzerinde bir tasarrufta bu
lunamaz. En az iki kişi; en çok ne kadar ola
cak? Artık o gün Bütçe Komisyonunun ve Bü
yük Millet Meclisinin atıfetine kalmış olur. 
Ben de Rüştü özal ve özdikmenli arkadaşlarım 
gibi, ısrarla bu maddenin buradan çıkarılma
sını istiyor ve bu maddenin buradan çıkarıl
masının ilerlemeyi önleyici bir teklif olduğu 
kanaatini taşımıyorum. Eşitlik ve adalet pren
siplerinin Büyük Millet Meclisinde zaferi ola
rak kabul ediyorum. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Komisyon adına Sayın Ertem. 
OEÇÎCÎ KOMİSYON BAŞKANI tLHAM 

ERTEM (Edirne) — Muhterem arkadaşlarım, 
zannediyorum ki, mesele çok izam ediliyor. 
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Şimdi, evvelâ şunu arz etmek isterim ki, eşit
likten bahsedildi. Ama, Anayasanın getirdiği 
hükümler aynı değildir Şimdi okuyacağım; 
Yargıtaydan bahsederken aynı hükümler Da-
nıştaydaki gibi değildir. Dikkat buyursunlar, 
Sayın Reşit Ülker'den istirham ediyorum, 139 
ncu maddeyi okusunlar. Diyor ki, «Yargıtaym 
kuruluşu, işleyişi, Başkan vo üyelerinin ve di
ğer mensuplarının nitelikleri kanunla düzenle
nir.» Ama, vâzıı kanun Danıştayda bir baş
kalık düşünmüş, onda biraz evvel okuduğum 
gibi, dedikten sonra «nitelikleri, atanmaları, 
hakları ve ödevleri meslekte ilerlemeleri» kay
dını koymuş. Vâzıı kanunun, bu hususta öbür 
tarafta gaflete geldiğini kabul etmeye imkân 
yoktur. 

Demek ki, Anayasamız, Danıştay ile Yar
gıtay arasında bu bakımdan bir tefrike lüzum 
görmüş. Bu tefrikin de sebebi vardır. Elbette 
ki, her müessesenin her mensubunun aynı şekil
de ilerlemesi lâzımdır. Ama, Danıştaym bir hu
susiyeti var, muhterem arkadaşlarım. Sadece dâ
vaları çözümlemekle kalmıyor, Hükümete istişari 
kararlar veriyor. Bu bakımdan, vâzıı kanun Da
nıştaym bu durumu üzerinde hususiyetle dur
muştur. Sonra ikincisi, diyorlar ki, neden bu ka
nunda yeri var? Tabiî olarak bu kanunda yeri 
var, muhterem arkadaşlarım. Çünkü, yine aynı 
Anayasanın 140 ncı maddesi, bağımsızlığına ha
lel gelmeden, bu haklarının düzenlenmesini em
rediyor. Bu kanun da haklarını düzenliyor. Hak
larının düzenlendiği bir kanunda, ilerlemenin de 
dikkate alındığı ve ifade edildiği bir Anayasa 
hü'kmü karşısında, Danıştay mensuplarının iler
lemelerini en geniş mânada anlamamak için han
gi sebep vardır? Ben de iştirak ediyorum; elbet
te ki, ilerleme yalnız Avrupa'ya gitmekle olmaz. 
Bu ilerleme Türkiye'de de olur. Ama, bunun bir 
de dış memleketlerle münasebetini temin etmek 
de dikkate alınır. Biz, uzun yıllara hitabeden bir 
kanun hazırlıyoruz. Bu kanunun içinde ilerleme
nin, bu tarzda geniş mânada anlaşılmaması kaa-
bil mi? Bugün hangi meslek, hangi vekâlet men
subu var ki, Avrupa'ya, Amerika'ya gidip araş
tırmalar, incelemeler yapmıyor? Danıştayın bu
günkü durumu nedir? Muhterem arkadaşlarım, 
Danıştayda bugün de, her yıl iki yardımcı Av
rupa'ya gitmektedir. Nasıl gitmektedir? Bunu 
hiçbirinizin tasvibedeceğini zannetmiyorum; 
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bunlar muhtelif ricalar, istirhamlar neticesinde, 
Fransız Kültür Heyetinden ve sair/edem temin 
edilen burslarla gitmektedirler. Binaenaleyh, yi-
no aynı şey olsun denmez. Elbette ki, bu mües
sesesinin de bu tarzda imkânlar içinde hareket 
etmesi sağlanır. Ama, tekrar ediyorum; bu im
kânı verecek Yüksek Meclisinizdir. Yüksek Mec
lisinizde, bunun bütçeye külfet tahmil edeceğini 
söyliyen iki kişidir. Ondan sonra maddenin (A) 
fıkrası Danıştay mensuplarının gidişini Başkan
lar Kurulunun kararma bağlamaktadır. Başkan
lar Kumlunun, bugün kurduğunuz 12 daire 
başkanının, bu kadar memleket realitelerine göz 
yumacağını kabul etmeye imkân yoktur. Binaen
aleyh, bu hüküm Anayasanın 140 ncı maddesi
nin icabıdır. Bağum'sızlığının icabı olarak bura
da yer almıştır. 

Yine buyurdular ki, niye başka mevzuatta 
yok. Var, muhterem arkadaşlarım. Üniversiteler 
Kanununda da, bağımsız olduğu için bu ayrıca 
tedvin edilmiştir. Kaldı ki, Anayasaya göre he
nüz Yargıtaym ve diğer kuruluşların kanunları 
gelmemiştir. 

Binaenaleyh, sözlerimi topluyorum; burada 
katiyen bütçeye tahmil edilecek büyük bir kül
fet yoktur. İlerlemeyi en geniş mânada düşün
mek zaruridir. Bu sebeplerle, bağımsızlığa halel 
gelmiyecek bir şekilde; Hükümete icaibmda her 
türlü istişari kararlar verecek olan bu Heyetin, 
ilerlemesini, Avrupa'daki bu sistemi kabul eden, 
idari rejimi kabul eden memleketlerde inceleme
ler yapmasını kabul etmek icabeder, kanaatinde
yim. 

Hürmetlerimle. 
SEYFÎ ÖZTÜRK (Eskişehir) — Sual sora

bilir miyim, efendim? 
BAŞKAN — Buyurunuz. 
SEYFÎ ÖZTÜKK (Eskişehir) — Efendim, 

kısaca, bugün Avrupadaki ilim seviyesi, mem
leketimizdeki ile aynı seviyededir. Bu itibarla, 
idari mevzular da yürütülmektedir. Eğer, mem
lekette bu konuda ihtisas sahibi olmak ieabeder-
se; bugün üniversitelerimizde doktora yapılmak
tadır, doçent ve profesörler yetiştirilmektedir. 
'Avrupa'ya gitmeden, bunların bilgilerinden isti
fade edilemez mi? Dış mevzuatı tercüme ettir
mek mümkün değil mi? Veya kendi sahaların
da çalışarak, mahdut imkânları bulunan bir 
memlekette, bu ihtiyacı karşılamak mümkün de
şil mi? 
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(lEOlOt KOMİSYON BAŞKANI İLHAMI 

ERTEM (Devamıla) —• Efendim, eHbdt'te 'İdi, Sa
yın Seyfi Öztürk'ün .suallerine hayır d emcik, ''mi
kanı yok. Ama, bunların duşumda misil ki, Ibiütün 

- meslek mensupları tetkikler yapmakta iseler, na
sıl ki, üniversite mensupları tetkikler yapmakta 
iseler, Danıştaym bütün haklarının tedvin edil
diği bir kanun maddesi içine bunun konulması
nın büyük, ve korkulacak bir dâva olmadığı ka
naatindeyim. Tekrar aynı şeye getiriyorum, bu 
tahsisatları asgari hadde indirmek, her zaman, 
bütçe tasarısı ile Yüksek Meclisin elindedir. Bu
güne kadar, bölge mahkemelerini tetkik etmek 
üzere Danıstaydan bir zat tetkikler yapmak 
üzere bu memleketlere gönderilmiştir. Elbette ki, 
Sayın Seyfi öztürk kabul ederler ki, bu mem
lekette de tetkikler yapmak kabildir. Oraya gi
denlerin fikirlerini almak da kabildir. Ama, ne 
olursa olsun bir de, yerine gidip asıl oto ri t eder
le görüşmenin ve o memleketlerdeki tatbikatı 
oluşlariyle bizzat incelemenin faydadan hâli bu
lunduğunu imkân1, imkân yoktur. 

BAŞKAN —•• Buyurun Sayın Ülker. 

RUŞİT ÜLKUII (tsian-bul) — -Muhterem ar
kadaşlarım, muhterem sözcüye şunu hatırlatırım 
ki, Danıştaym daire başkanları, sözcüleri, men
supları ve sairesi var. Ve diyorlar ki, Yargıtay-
da bu hüküm, yok; yani; «ilerleme», kelimesi 
mevcut değildir. Hakikaten Danıştaya veya Yar-
gıtaya gelmiş kimselerin daha ileriye gitmeleri 
bahis mevzuu değildir. Oünkii, en son noktadır. 
Fakat, 134 ncü maddede hâkimlerden bahsedil
diği zaman, aynen şöyle diyor: «Hâkimlerin ni
telikleri, al anmaları, hakları ve ödevleri, aylık 
ve ödenekleri, meslekde ilerlemeleri...» Yani, Yar
gıtay Başkanlarının ve üyelerinin ilerlemeleri ol
maz, fakat hâkimlerin Vargıtaya doğru ilerle
meleri bahis konusu olacağı için, bu vardır. Y» • 
ni, «orada bu yokturdan», burada bir hak çı
karmamın imkânı olduğu kanaatini taşımıyor 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen?.. Yok. Sö; 
istiyen olmadığı için yeterlik önergesini okutmı-
yacağım. 

Değiştirge önergelerini okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Danıştav kanun tasarısının 118 nci maddesi-
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nin tasarıdan çıkarılmasını arz ve teklif ede
rim. 

istanbul 
Reşit Ülker 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Danıştay kanunu tasarısının 118 nci madde

sinin; (mevcut kanunlar, istenen maksadı elde 
etmeye yeterli olduğundan, istisnai bir hüküm 
konulmasının ise gereği bulunmadığından) ka
nun metninden çıkarılmasının oylanmasını arz 
vo teklif ederim, saygılarımla. 

Tekirdağ 
Turhan Kut 

Yüksek Başkanlığa 
Müzakere edilmekte olan 118 nci maddenin 

tasarıdan çıkarılmasını ara ve teklif ederim. 
Konya 

Rüştü özal 

BAŞKAN — Değiştirge önergelerinin üçü de 
aynı mahiyettedir. 

Değiştirge önergelerinin nazara alınmasını 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Değiştirge önergeleri kabul edilmiştir. 

Komisyon filhal iştirak ediyor mu?.. 
GEÇÎOÎ KOMİSYON BAŞKANI İDHAMİ 

ERTEM (Edirne) — Fillhal iışjtirafe etaijyioruız. 
BAŞKAN — Komisyon filhal iştirak etmi

yor. Madde Komisyona geri verilmiştir. 
KEMAL BAĞCrOĞLÜ (Maraş) — Komis

yon r, geri verilemez. 
BAŞKAN — Emsal vardır, Sayın Bağcıoğ-

lu. Bu şekilde tay kararı verildiği zaman, mad
de Komisyona iade edilmiş ve tekrar geri gel
miştir. 

RÜŞTÜ ÖZAL (Konya) — Efendim bu usu
le aykırıdır. 

BAŞKAN — Efendim emsal vardır. Bu ye
ni bir şey değil. Komisyona gitti ve geri geldi. 
Binaenaleyh, dışında bir muamele yapama
yız. 

SEYFt ÖZTÜRK (Eskişehir) — Efendim, 
bu bir tadil değil, maddenin çıkarılmasıdır. 

RÜŞTÜ ÖZAL (Konya) — Usul hakkında 
mâruzâtta bulunacağım. 

BAŞKAN — Rüştü Bey, bu mesele hakkın
da ise, bu mesele çok gürüşüldü. Yani, Meclisi
mizde bunun emsali çoktur. 

119 ncu maddeye geçiyoruz. 
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Başka iş v.c görev kabul etme 

MADDE 119. — Danıştay meslek mensup
ları, ilmî araştırma ve yayınlarda bulunabilir
ler; davet edildikleri millî ve milletlerarası kon-

*gre, konferans ve ilmî toplantılara katılabilir
ler; bunun dışında ancak kanımlp.rla belirtilen 
görevleri yapabilirler. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyenl. 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum... Kalbul 
edenler... Etm iyeni er... Kabul edilmiştir. (Gü
rültüler) 

Muhterem arkadaşlarım, Komisyondan tek
rar gelir, yine reddedebilirsiniz. Çok oldu bun
lar. 

RÜŞTÜ ÖZAL (Konya) — Efendim, yeni
den. müzakere açılmasını istiyoruz. 

BAŞKAN — Rüştü Bey madde görüşülmüş 
vo oylanmıştır, efendim. 

Üyeliklerin tahsisi 
MADDE 120. — Boşalan üyeliklerin yarısı, 

sekizinci maddenin (H) işaretli bendinde yazılı 
Danıştay mensuplarına tahsis olunur. Bunlar 
arasında gerekli nitelikleri haiz aday bulunma
dığı takdirde dışardan aday gösterilir. 

Seçimlerde bu madde hükmü göz önünde tu
tulur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Buyurun Nureddin Bey. 

NUREDDİN ÖZ D EMİR (Gümüşane) — 
Çok muhterem arkadaşlarım, üyeliklerin tahsisi
ni tanzim eden bu maddeyi vuzuha kavuşturmak 
için bir hususta muhterem Komisyonun görüşü
nü öğrenmek istiyorum. Bu maddeye göre; «Bo
şalan üyeliklerin yarısı, 8 nci maddenin (H) 

-jşarotli bendinde yazılı Danıştay mensuplarına. 
tahsis olunur.» 

Şimdi, bu tahsis işleminin yapılabilmesi için, 
Anayasamızın 140 nci maddesinin 3 ncü fıkra
sına göre, seçim, Anayasa Mahkemesince yapı
lacaktır. Anayasa Mahkemesince seçimin yapıla
bilmesi için, boşalan üyelerin adedi kadar aday 
Danıştay Genel Kurulunca ve Bakanlar Kuru
lunca ayrı ayrı gösterilecektir. Şimdi, bu aday
lar gösterilirken, hem Danıştay Genel Kurulu, 
hem de Hükümet ayrı ayrı boşalan yerlerin ya
rısını 8 nci maddenin (H) işaretli bendinde gös
terilen Danıştay mensupları arasından mı seçe
ceklerdir? 
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Eğer, Hükümet adayları buna tabi olmayıp; 

yalnız Danıştay Genel Kurulu tarafından, boşa
lan yerlerin yarısı kadar (H) işaretli bende gös
terilen niteliği haiz Danıştay mensupları arasın
dan aday seçilecokse; o takdirde Anayasa Mah
kemesi, otomatikman Danıştay tarafından gös
terilen kimseleri seçmek mecburiyetinde kal mı -
yaeak mıdır? Bu iki hususun Yüksek Komisyon 
tarafından aydınlatılmasını ve zabıtlarda yer 
bulmasını, ilerde doğabilecek mahzurlar bakımın
dan arz etmek isterim. 

Ayrıca bir mühim hususu da burada Yüksek 
Meclisin dikkatine arz etmek isterim. 

«Boşalan üyeliklerin yarısı, 8 nci maddenin 
(Tl) işaretli bendinde yazılı Danıştay mensup
larına tahsis olunur.» denmektedir. Bizim ida
ri kazamız, mahkemelerimiz, esas olarak Fran
sız idari kazasını aldığına göre,bir müessese için
de çalışan insanların gelişme imkânlarını geniş
letmek bakımından, bu maddenin sevk edildiği 
kanaatindeyim ve esbabı mucibe de öyledir. Bir 
müessesede çalışan insanların gelişme imkânlarını 
ne kadar geniş tutacak olursak, bütün ömrünü 
o müesseseye vakfetmiş olan o kimseler, daha 
şevkle ve heyecanla meselelerin üzerine eğilmek 
iştiyakını ve şevkini duyarlar. Eğer, onların ge
lişin imkânlarını, kendi meslekleri içinde yük
selme ve terfi etme imkânlarını, ne kadar daral
tırsak, onları bir memur mertebesine indirmiş 
oluruz. Fransız mahkemesinde bu nisbet 2/8 dir. 
bizde ise yarısı kadar, denilmektedir. Bendeniz 
bunu tahkim etmek batınımdan küçük bir rica
da bulunacağım. Halen Danıştayımız da - ki 
bu kanunla kalitesi daha çok gelişecektir - ge-
.lişmek, terfi etmek imkânlarına sahibolan ve 
sıra bekliyen 35 - 40 kişi vardır. Onun için ben
deniz, bu sayının en az yarısı kadarının Danış
tay mensuplarına tahis edilmesi hususunda bir 
takrir arz ediyorum. Esbabı mucibesini biraz 
evvel arz ettim. Bu, ömrünü bir müesseseye I 
vakfetmiş, olan insanlara, o müessese içerisinde 
gelişmek, terfi etmek imkânlarını daha çok bul-
ına'k, hizmetini daha mükemmel şekilde yapmak 
imkânını sağlıyacaktır. Yüce Meclisin ve komis
yonun bu, görüşüme iltifat buyurmasını rica edi
yorum. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Madde hakkında başka söz 

istiyen var mı? Yok. özdemir Beyin değiştirge 
önergesi vardır, okutuyorum. 
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Başkanlığa 

Tasarının 120 nci maddesinin birinci fıkrası
na, «Boşalan üyeliklerin» kelimelerinden sonra 
«en az» kelimesinin ilâvesini arz ve teklif ede
rim. Saygılarımla. 

Grü'müşane 
Nureddin Özdemir 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu, efen
dim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ÎLHAMÎ 
ERTEM (Edirne) — izah edeyim, efendim. 

BAŞKAN —Nureddin Bey kürsüden indikten 
sonra mütalâanızı bildirmek üzere söz alabilir
diniz. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İLHAMI 
URTEM (Edirne) — Dinledik efendim. 

BAŞKAN — Bu önergeye karşı bir mütalâa
nız var mı? Bakın soruyorum, kapıyı açık da 
bırakıyorum, hâlâ evet demiyorsunuz. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI fLIIAMl 
ERTEM (Edirne) — Evet... (Gülüşmeler) 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İLHAMI 

F/RTEM (Edirne) ~- Bu »husustaki tahdit 
Anayasaya aykırı değildir. Bu talhdit, Hükü
meti bağlayıcıdır. Anayasa MaMkemesini 'bağ
layıcı değildir. Hükümet, adayları seçerken, 
Ibu seçeceği adayların - «en azından» sizin tâ-
birinizdir - şimdi de yansını (H) fıkrasında 
olan Danıştay mensuplarından seçmeyi âmir
dir. Efendim, cevap tondur. 

önergeye gelince : Esasen önerigeye bir iti
razımız yoktur. Fakat, «en az»1 tâbiri (olmama
sına rağmen, 'bugünkü maddede aynı neticeyi 
doğurur. Yarısını seçmekle mecbur kıTmaktta-
dır. Geri kalan yarısında da Hükümetin Da
nıştay mensuplarından namzet seçmesine mâni 
'bir hüküm yoktur. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Bu ifade karşısında önergeni
zin oylanmasını istiyor musunuz. 

NUREDDİN ÖZDEMİR (Gümüşane) — İs
tiyorum. Bulunmasında fayda vardır. 

BAŞKAN — önergenin nazara alınıp alın
mamasını 'oylarınıza sunuyorum. Kalbıü eden
ler... Kabul etmiyenler... Önergenin nazara alın
ması kaibul edilmiştir. 

'Komisyon filhal katılıyorum? 
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GEÇÎÜÎ KOM'İ&fON M A K İ N İ İİİHAMİ 

MfM {MâHİsa) — Katılıyoruz; 
löAğfeÂN — feornİSyöh fil'haİ katılıyor. 

Mackİieyi; kabili Imyurduğuhuz önerge ile bir
likte oylâhhıza sunuy^oriıni. Kabul edenler... 
Kaıbul etmiyehler..; IKa'bul kliiııi iştir. 

Içferden yapılacak atanmalar 
MÂÜDE İ21; —• Boşaİaiı kânuhsozcüKiki e-

Hhe Ve yardımcılıklara alt derecelerdeki ka-
huhsöJacüleri veya yardımcılar atanır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyeıı ?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Avukatlık stajı 
MADDE 122. — Danıştay ••mensuplarından, 

bu meslekte en az dört sene hizmet etmiş olan
lar, Avukatlık Kanununda yazılı diğer nite
likleri haiz oldukları takdirde, ayri'ca avukat
lık stajına tabi tutulmazı at1; 

BAŞKAN — Madde 'hakkında söz istiyeıı ?. 
Buyurun Sayın Ülker. 

ftEŞİf Üt/KEÎt (İstairbuİ) — Çok muhte
rem arkadaşlarım, avukatlık stajı bahsinin, 
Danıştay Kanununda sistematik bakımından ye
ri yoktur". t to ancak, Avukatlık Kanunu üze
rinde yapılacak Jbir tadilâtla meydana gelebi
lir. Bunun ikisi arasında ne fark var?.. Ka
nunun Meclise sevkı, sistematik olarak ve ha
zırlanması bakımından da fark doğar. Avu
katlık stajı üzerinde fikri olması lâzımgelen 
Türkiye Barolarının, ondan s>onra da. bunun 
üzerinde yetkili olanların fikri alınır ve ondan 
sonra da kanun 'hazırlanır. Şimdi, 121 nci 
madde 'buraya avukatlık stajını, sanki bu bir 
Avukatlık kanunuymuş gibi getirmiş ve ara
ya sıkıştırmıştır. Bunu usul (bakımından arz 
ediyorum. 

Esasa gelince : Gerekçede de beyan ediyor
lar; Avukatlık Kanununda Danıştay meslek 
mensuplarının 'hepsi, 'büyük bir kısmı, 4 sene 
•meslekte çalıştıkları takdirde avukatlık sta
jından muaf tutuluyorlar. Kanunda öyle . Ama 
diyorlar, idari dairelerde çalışanlar için idari 
dairede çalışmak bir malhkemede çalışmak gibi 
sayılmadığından, Avukatlık Kanunu idari 
dairede gerjen dört seneyi, mıalhkemede geçmiş 
tgifbi saymıyor. Avukatlık Kanunu, hakikaten 
doğru hareket etmiş, arkadaşlar. Şimdi, oku
yalım, idari dairelerde ne iş yapılır: 47 nci 
madde. Birinci Daire; Bakanlar Kurulunca 
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ıgönderilen kanu'h tasarıları 'hakkında düşün
cesini 'bildirir. Başbakanlıktan gönderilen' tu> 
zük tasarılarını inceler. İdari Makamlar ara
sında .görev /ye yetkilerinden doğan ve Başba
kanlıktan - tebliğ edilen uyuşmazlıkları inceler.» 

Şimdi, bu işlerle meşgul olan yani Bakan
lar Kurulunca gönderilen kanun, tasarılar! 
hakkında düşünce 'bildiren bir dairede dört 
sene çalışmış olan bir kimsenin bir dâva lâyi
hası yazmasını, o kimsenin avukatlık stajı 
yapmış olması hususunu Avukatlık Kanunu 
doğru olarak kabul etmemiştir; tatbikat da 
Iböyledir. Ayrıca bir avukat yanında veya bir 
mahkemede bu (hususlar üzerinde aız da olsa 
çalışma yapmamış bir kimsenin, Bakanlar 
(Kurulundan 'gönderilen kanun tasarıları hak
kında düşünce (bildirmesi işinden dolayı alvu-< 
katlık ehliyeti 'hâsıl olmaz. Binaenaleyh ko
misyondan rica ediyiorum; kanun tekniği ve 
esas bakımdan doğru okuyan 1I2Î2 nci madde
nin huradan çıkarılmasına muvafakat buyur
sun ve biz de kıymetli vakitlerinizi almiyalım. 

Hürmetlerimle1; 

BAŞKAN — Sayın Bağcıoğlu, buyurunuz. 

KEMAL BAĞCTOĞLU (Maraş) — Muhte
rem Başkan, kıymetli arkadaşlarım ; avukatlık 
mesleği bir müdafaa sanatıdır. Müdafaa sana
tını iktisabetmek, Avukatlık Kanununda yazılı 
olduğu ve o kanunun getirmiş olduğu esaslara 
göre, yalnız bir tatbikat ile, bir tetebbu ile de 
elde edilmez. Buna inzimam edecek bir çalışma 
ve tatbikat devresi de şarttır. Nasıl Hukuk 
Fakültesini bitiren bir şahsın, hemen hâkimlik 
kürsüsüne getirilmesinde bir mahzur varsa; yi
ne aynı Fakülteyi bitiren, yahut başka bir Fa
külteden mezun olmuş da, Hukuk Fakültesinde 
eksik derslerini vermek suretiyle mezun adde
dilmiş şahısların da avukatlık cübbesi giyip ida
ri ve adlî mahkemelerde savunma görevini üzer
lerine almalarında mahzur mütalâa edilmiş, 
onun için bir Avukatlık Kanunu getirilmiştir. 
Avukatlık Kanununda, nasıl avukat olunur, ta
rif edilmektedir. Hangi merhaleden geçirilmek 
lâzımdır, yine tesbit edilmiştir. Arkadaşlar, 
Avukatlık Kanununda bu iş o derece titizlikle 
ele alınmıştır ki, Fakülteyi bitiren bir şahsın 
yalnızca mahkemede staj yapması ile iktifa edil
memiş, aynı zamanda bir avukatın yanında 
staj görmesi derpiş edilmiştir, Yani, o şahıs 
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Fakülteyi bitirecek, gidecek' rriahkemedte stajı-
iiı yapacak, ay'ricâ bir âvukatiii yanında staj 
yapacak... Şimdi, bunlar üniunii hükümler. 

İ22 hci maddede Danıştay meslek meiısupİâ-
i'iiid^ih bu mesİekt^eti.az db'rt şeiıe hikmet, etniiş 
olanların, Avukatlık Kajıunujıda yazılı diğer ni
telikleri haiz olduğu takdirde ayrıca avukatlık 
stajına tabi tutıılmıyacağına dair hüküm var
dır. 

Arkadaşlar, Reşit Ülker arkadaşımız çok ye
rinde buyurdular, bir defa usul bakımından 
yanlış; bu maddenin Avukatlık Kanununda yer 
alması lâzımdır. Mantık bakımından yanlış; 
itfz ettiğim gibi, avukatlık niteliğinin elde edil-
htesi, yani avukat olma sanatının elde edilmesi 
İçin. bu tahsilin dışında buna inzimam eden bir 
tecrübe devresinin geçirilmiş olması lâzımdır. 
Kesit Ülker arkadaşımızın üzerinde durduğu gi
bi, bilcümle tekrarda fayda vardır. Öy]e bir 
dairede çalışmış bir şahıs tasavvur edin; kati
yetle bir hâkimlikle, bir avukatlıkla veya bir 
niüdâfaayla ilgisi yok. Mütalâa vermiş, rap'or 
vermiş, fiü şahsı bir avukatın yanında staj yap
mış gibi addetmeye, bir mahkemede staj gör
müş gibi mütalâa etmeye imkân var mı? Müsa
ade ediniz. Avukatlık Kanununda tesbit edilen 
bit esaslar dişmda hususi hükümler koymak su
retiyle avukatlık mesleğini zedelemeyiniz. Bu 
madde gayet yanlış bir maddedir, mantıktan ta
mamen uzak bir maddedir. Avukat yetiştirmek 
şöyle dursun, yetisemiyen şahısları avukatlık 
mesleğine katmak gibi tehlikeli bir hâl yarata
cak olan bir maddedir. Onun için böyle bir 
maddenin metinden çıkarılması icabeder. Ko
misyon, bu mâruzâtımızı lütfen kabul buyursun. 
Burada hissiyata hitabetmeden mantıkla müta
lâa etmek lâzımdır. 

Şimdi arkadaşlar; hepimiz, yeni avukat olan 
arkadaşlar bunları gayet iyi bilirler; «staj» dev
relerinde eğer dikkatli bir staj yapmışlarsa; 
her hangi bir mahkemede staj görmemiş, bir 
başka mahkemede oturmak suretiyle o devreyi 
tamamlamış arkadaşların, hâkimlik kürsüsünde 
veya avukat oldukları zaman cübbeyi giyip hâ
kim karşısına çıktıkları zaman ne derece heye
can geçirdiklerini, müvekkillerin haklarını ko-
ruyamıyan bir devreyi terliyerek atlattıklarını, 
hepimiz bilmekteyiz. Bu müdafaa sanatını ik
tisap etmek, aynı zamanda müvekkilleri bakı
mından da bir teminat mevzuu olduğu için, mü-
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vekkilierîn bu teminatın! zedeleyici bir madde
nin de çikartılnidsiiida ayrıca fayda vardır. Hür
metlerimle1.-

BAŞKAN — Komisyoii; 

CfEgİd KOMİSYON BAŞKANİ İLHAMİ 
ERTEM (tidirhe) — Muhterem ârkadâşlüfinU 
evvelâ bu maddenin' buradaki yeri gayet doğru
dur. Çünkü, demin de arz ettiğim gibi, bü ka
nun avukatlık meselesini değil,'Danıştay men
suplarının haklarını tedvin eden bir kanundur. 
Bu meselele de Danıştay mensuplarına bir hak 
tanınmakta olduğu için, sistematik bakımından 
yeri burasıdır ve doğrudur. Bu bir. 

.İkincisi; sayın arkadaşlarımın sordukları 
üzere, bu mesele buraya sıkıştırılmış değildir. 
Bu meselede bütün baroların mütalâası alınmış, 
barolar buna müspet cevap vermişlerdir, istan
bul, Ankara ve îzmir baroları bu meseleye müs
pet mütalâa vermişlerdir; iki. 

Üçüncüsü; bu madde yeni değildir. Bu mad
de Avukatlık Kanununun 21 nci maddesinde de 
mevcuttur. Sadece burada bir genişletme var
dır. (Tamam, sesleri) Ama, muhterem arkadaş
lar, Sayın Kemal Bağcıoğlu arkadaşımız hiç de 
öyle konuşmadılar. Sayın Reşit Ülker arkada
şımız da sıkıştırılmış bir madde olduğundan 
bahsettiler. Binaenaleyh, bu madde sıkıştırılmış 
bir madde değildir. Kendileri cübbenin giyilme
sinden bahsettiler. Bu itibarla, arz etmek iste
diğim odur ki, bu madde Avukatlık Kanunu
nun 21 nci maddesinde mevcuttur. Bunda baro
ların müspet mütalâası alınmıştır. Sadece ge
nişletmeden bahsedilseydi, biz de cevabımızı 
sadece genişletmeye münhasır kılardık. Bir kıy
metli arkadaşımızın belirttiği gibi, bu mesele 
mülkiye ve idari mesele değildir. Çünkü, 122 
nci madde okunursa, «Avukatlık Kanununda 
yazılı jıitelikleri haiz oldukları takdirde.» den
diğine göre, hukuk mezunu olmıyan bir kimse
nin böyle bir hakkı elde edemiyeceği gayet ta
biîdir. 

Binaenaleyh, tekrar toparlarsam, sistematik 
bakımdan Anayasanın 140 nci maddesinin ica
bıdır. Baroların mütalâası alınmıştır. Genişle
tilmenin sebebine gelince; yardımcılar muayyen 
zamanlarda Başkanlık tarafından muhtelif dai
relerde vazife görmektedirler. Binaenaleyh, 
idari dairelerde bugün vazife gören bir yar-
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dımcı, bir müddet sonra idari dairelerden ayrı
lıp, diğer dâva dairelerine verilmektedir. 

İkincisi; idari dâvalarda hususi kurul halin
de toplanılmaktadır. Hususi kurul halinde top
landıklarında, sorgu hâkimi vazifesini görmek
tedirler. İkinci Daire, tamamen memurin muha-
kematı vazifesi ile mükelleftir. Bu itibarla, ge
nişletilme yapılmıştır. Yoksa, yeni bir madde 
getirilmemiştir. Sadece getirilen şey; idari dâ
valarda çalışan kimselerin de avukatlık hakkın
dan istifadeleri merkezindedir. Binaenaleyh, 
madem ki, biz Danıştay mensuplarının hakla
rını bu kanunda tesbit ediyoruz, o halde bu 
maddenin burada kalması zaruridir, Anayasa
nın hükmü icabıdır. Hürmetlerimle. 

RÜŞTÜ ÖZAL (Konya) — Soru soracağım. 
BAŞKAN — Buyurun. 
RÜŞTÜ ÖZAL (Konya) — Bir Danıştay 

üyesine avukatlık sıfatının kazandırılmış olma
sından dolayı o müessese nasıl bir kazanca sa-
hibolacaktır ? Bunu öğrenmek istiyorum. Üye
nin avukatlık sıfatını bu şekilde kolayına ka
zanmış olmasından dolayı müessese nasıl bir 
hakkı tahassul etmiş, kazanmış olacaktır.? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İLHAMI 
ERTEM (Devamla) — Şimdi, evvelâ aza
larla yardımcıları birbirinden tefrik etmek 
lâzımdır. Âza olanlar zaten bu hakkı almış ola
bilirler. Mensuplara, nihayet günün birinde bu 
meslekten ayrıldıkları takdirde, kazanacakları 
bir hakkı sağlamaktadır. 

RÜŞTÜ ÖZAL (Konya) — Burada meslek 
yaptık, ama, «çıksınlar» olur mu böyle şey? 

TURHAN KUT (Tekirdağ) — Avukatlık 
başka türlü yapılmıyacağma göre?.. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ iLHAMÎ 
ERTEM (Devamla) — Ama, bu nihayet bir in
sanlık hakkı olduğuna göre, insanlık hakkı ola
rak mensubun hakkının elinden alınması düşü
nülemez. Böyle düşünülürse, hâkimlere de dört 
yıl hâkimlik yaptıktan sonra, avukatlık hak
kını tanımak lâzım. , Nasıl Yargıtay veya onun 
alt kademeleri olan mahkemelerde vazife gören 
hâkimlere bu hak tanınıyorsa, aynı şekilde idari 
mahkemelere' de bu hakkı tanımak eşitlik ve 
insan (hakları bakımından zaruridir. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Sayın Bağcıoğlu. 
KEMAL BAĞCIOĞLU (Maraiş) — Kıymetli 

arkadaşlarım; tekrar huzurunuzu işgal ettim, 
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özür dilerim. Fakat, bu madde cidden ehemmi
yetli mütalâa edilmesi lâzımgelen bir maddedir. 

Şimdi Komisyon sözcüsü kıymetli arkadaşım 
dediler ki; «Avukatlık Kanununun 2;1 nci mad
desinde de bu mesele var» ben konuşmamın 
sikleti merkezini idari dairelerde çalışanların 
bir mahkemede hâkimlik yapmış gibi bir avu
katın yanında staj yapmış gibi, Ibir staj devre
sine tabi olmamaları üzerinde temerküz ettir
dim. Yani, demek istedim, daha açık ifade ile; 
idari dairelerde vazife gören Danıştay mensup
ları bir hâkim gibi vazife görmezler. Bir avu
katın yanında staj yapmış olması gibi, avukat
lık yaparken lüzumlu muktesebatı elde edemez
ler. Türkiye'de, daha doğrusu dünyada öyle 
meslekler, öyle faaliyetler vardır ki, hepsi hu
kukla alâkalıdır. Meselâ, ibir hukuk işleri mü
dürü hukukla ilgili meseleler üzerinde daima 
valiye mütalâa verir. Ama, hiçbir zaman dört 
sene hukuk işleri müdürlüğü yapmış bir şahıs 
avukat olamaz. Eğer, tou noktadan hareket eder
sek birçok meslek isimleri saymak ve o meslek
lerde dört sene hizmet ettikten sonra ona he
men avukatlık sıfatını vermek gayet kolaydır. 
Arkadaşlar, yanlıştır bu madde. Bunu geniş
letmeye lüzum yoktur. Biz zaten bu genişliğe 
muarızız. Avukatlık Kanununun 21 nci mad
desi bunu tedvin etmiş ve «Danıştay mensup
ları, dâva dairelerinde dört sene vazife görür
lerse, stajdan muaftır.» demiş. Avukatlık Ka
nunu dâva dairelerinde hizmet göreri bir men-
subu,aynı hâkimlik yapan foir şahıs gibi bun
dan istifade ettirmiş. Gayet yerinde bir hüküm. 

Şimdi, arkadaşlar neden staj iki senedir de 
niçin dört sene hâkimlik yapan şahıs avukatlık 
yapmak hakkını haiz olur? Yani, Avukatlık 
Kanunu bu meseleyi iki prosedürden mütalâa 
etmiş. Eğer, staj yaparsa müddeti kısaltılmış. 
Ama staj yapmadan avukat olmak isterse müd
deti uzatmış. Hâkimlik yapan bir şahsa bile 
iki sene sonra avukatlık ehliyeti tanınmış, dört 
sene hâkimlik yapmasını şart koşmuş. 

Şimdi ibu böyle olunca dört sene bir adam 
hâkimlik yapacak ki ancak avukat olaîbilsin. 
3 sene üstüste hâkimlik yapan bir insana avu
katlık hakkını tanımıyorsunuz da öbür tarafta 
Danıştayda bir idari dairede evrak imzalamakla, 
mütalâa vermekle zamanı geçmiş 4 senelik bir 
memura avukatlık hakkı tanıyorsunuz. Bunu 
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mantıkla telif etmeye imkân yok. Komisyon
dan özür dilerim, bunu gayet mantıki düşünmek 
lâzımdır. İlen avukat oldum gidip de daireler
de çalışacak kalim yok, bir başka avukatın hak
kını da müdafaa etmiyorum. Mantık 'bakımın
dan söylüyorum; o şalısın yetişmesi lâzımdır. 
Yani, idari dairede çalışmış bir insana, dâva 
dairesinde çalışmış 4 senelik bir Danıştay men
subu ıgibi bakmaya imkân yoktur. Komisyon 
sözcüsü «hukukla alâkalı» dediler; Bu ifadele
rine karşı ben de dedim ki, Türkiye'de öyle 
meseleler, öyle memuriyetler vardır .ki,- ama bu
rada 4 sene hizmet görenleri avukat yapmıyo
ruz. Niçin ıorada yapalım? Mantıksız. Onun için 
ibu maddeyi çıkarmak lâzımdır. Bu genişliğe 
müsaade etmek katiyen yanlıştır, doğru değil-
tLr. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Madde hakkında Ibaşka söz is-
tiycn var mı? Yok. Değiştirge önergesi vardır, 
okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Danıştay kanunu tasarısının 122 nci madde

sinin kanun metninden çıkarılmasının oylanma
sını arz ve teklif ederim, saygılarımla. . 

Tekirdağ 
Turhan Kut 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İLHAMİ 

ERTEM (Edirne) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Nazara 

alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Nazara alınması kabul edil
miştir. 

Komisyon filhal iştirak ediyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İLHAMİ 

ERTEM (Edirne) — Etmiyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon filhal iştirak etmedi

ği için 122 nci madde geri verilmiştir. 

Kanunsözcüleri ile Başyardımcı ve yardımcıların 
teminatı 

MADDE 123. — Bu kanunda yazılı ıhaller ile 
kamu hizmetlerinden mahrumiyeti gerektiren 
hükümlülük halleri dışında; kanunsözcüleri ile 
Başyardımcı ve yardımcıların görevlerine sıon 
verilemez; kendileri istemedikçe başka göreve 
atanamazlar ve yaş haddinden önice emekliye 
sevk olunamazlar. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
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mı? Yok. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(J) Meslekte ilerleme 

Yükselme süresi ve 'esasları 

MADDE 124. — Kanunsözcüleri ile Başyar
dımcı ve yardımcıların yükselme süresi iki yıl
dır. 

Bu süreyi dolduranların, bulundukları kad
roda üst derece aylığı verilerek veya üst kadroya 
atanarak, yükselmelerinde yeterlik esastır. Ye
terlik, sicillerine göre belli olur. 

Boşalan bir üst kadroya atanmaya aynı de
recede yeterli olanlar birden fazla, olduğu tak
dirde, sırasiyle; kıdem, disiplin cezası almamış 
bulunmak, meslekî inceleme ve yayınlarda (bu
lunmuş olmak; ıblr yabancı dilden Devlet dil 
imtihanını kazanmış olmak, takdirname almış 
bulunmak, tercih sebepleri sayılır. Tercih se
bepleri yoksa, yapılacak sınavda daha üstün 
başarı gösterenler yükseltilir. 

RÜŞTÜ ÖZAL (Konya) — Muhterem arka
daşlarım, Danıştay gibi yüce bir kuruluşun Mec
listeki ilk müzakeresini yapan Komisyonumu
zun bünyesine bir kere bakmak lüzumunu his
settim. Çünkü tetkikine başladığımız an (şah
san maddelerden itibaren hangi noktaya doku-
nulursa dokunulsun hakikaten iyi işlenmemiş 
olduğunun acısını yaşadım. Komisyonun, ikisi 
imzada bulunmamış 7 kişi ile mesai yapmış ol
masının vebali elfbetteki Komisyondaki değerli 
arkadaşlarımızın değildir. 6 kişi ile Geçici Ko
misyon teşkil edilir. Tüzüğümüze göre 1/3 ile 
toplanabilir. Yani, iki kişi bir Geçici Komisyon 
teşkil eder ve bu iki kişinin getirdiği, Meclis 
adına nevama yapılmış olur ve Mecliste bir mü
zakereye esas olur. Yanlıştır, (bu arkadaşlarım. 
Burada da imzada bulunamıyan arkadaşların 
noktai nazarlarını tâyin etmeye imkân yok. Fa
kat geri kalan 5 arkadaşımızın tasarıyı hiç ol
mazsa Meclis çatısı içinde kâfi derecede incele-
yemediği apaşikâr ortaya çıkıyor. 

Bendeniz, 124 ııeü madde dolayısiyle, Meclis 
kürsüsünün ciddiyetini idrak ederek, söylüyo
rum ki, bir kehanet olarak söylüyorum ki, 
124 ncü maddenin kabulünden pek az zaman 
sonra, birkaç ay sonra, Devlet Şûrasının sayın 
mensupları tarafından bir İntibak Kanunu ge
tirilecek. Çünkü, şimdiye kadar umumi siste-
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mimiz içinde uç senede terfi yapılmaktadır. Bu I 
kanunun neşrinden sonra Devlet Şûrasının mu
ayyen personeline iki senede terfi hakkı tanın- I 
mış olaca'ktır. Bu kehanet olarak söylediğimin I 
arkası şöyle gelecek; «iyi ama, biz şu kadar se
neden beri burada hizmet etmekteyiz. Bu za
mana kadar yaptığımız hizmetlerde terfilenmiz I 
üçer sene esasına göre olmuştur. O halde, biz 
mağduruz, gadre uğradık.» Bütçe Komisyo
nunda bulunan arkadaşlarımız bunun emsalini I 
pek çok görmüşlerdir ve görmektedirler. Ben 
size, hakîkaten bu kürsünün ciddiyetine rağmen 
böyle bir kehânete bulunmaktayım. Kısa bir I 
zaman sonra Yüksek Meclis böyle bir mağduri- I 
yetin tashihi için konuşmalara sahne olacaktır. 
Bu tashih de belki mümkün olacaktır. Yine, 
personel rejimimizin içeresinde bulunmıyan bir I 
usulü, bir sistemi Devlet Şûrasının bir kısım 
azasına, maalesef yeni bir hak olarak getirmek
teyiz. Biraz evvel adeden eksikliğinden üzün
tü duyduğum komisyon dahi, daha evvel müza
keresi yapılmış olan 9 ncu maddesinde Devlet 
Şûrasının personeli için iki senelik süreyi kabul 
etmemiştir. Ama, burada 114 ncü maddede 
Başkan ve üyeler için kabul etmiş olduğu bir 
hükmü, şimdi de kanunsözcüleri. ve başyardım
cıları için kabul etmektedir, onlara da teşmil et
mektedir. Benim kanaatime göre, biraz evvel 
huzurunuzu ihlâl edercesine heyecanlanarak 
söyledeğim şekilde, bu Teşkilât Kanununa 
baktığımız zaman kolaylıkla görüyoruz ki; 
esaslarından ziyade sistemlerin dışına çıkıla
rak personeline istisnai haklar getirmek sure
tiyle, yani bir çığırın açılması için bir gayret 
sarfı görmekteyiz. Bunu hakikaten hem umu
mi efkâr önünde, hem de diğer müesseseler 
önünde ben doğru bir hareket olarak bul
muyorum, Arkadaşlarımdan tekrar rica ediyo
rum memleketin mevcudolan ödeme sistemi 
karşısında, barem sistemi dışına çıkarak ya
pılmakta olan bu muameleler huzur getirmiye-
eektir, rahatlık temin etmiyecektir. Hattâ 
bunu alanlara da faydalı olmıyacaktır. Bu ba
kımdan tetkikine lütfen imkân bahşetsinler, 
bu türlü aykırılıklar bu türlü sivrilikler hiç-
olmazsa bu kanunda yer almasın, yanlıştır, ha
talıdır. Tekrar ediyorum ;personel rejimimizin 
hallinde bir çıkmazın düğümü daha teşkil edil
mektedir. Komisyondaki arkadaşlarımızdan rica J 
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ediyorum, bizim noktai nazarımızın, bu mües
sesenin yüceliğine taallûk etmediğini, mensup
larına her hangi bir şekilde her hangi bir 
söz söylemekte bulunmadığımızı takdir buyur
sunlar. Ama, kanunun mükemmelliği bakımın
dan, Devlet Şûrası Kanununun haklılığı bakı
mından, mensuplarının haklı vaziyette bulu
nabilmen bakımından işaret ' ettiğimiz hu
susları dikkate alsınlar. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Madde hakkında başka söz is-

tiyen? Buyurun Burhan Bey. 
BUEHAN ARAT (Çanakkale) — Muhterem 

arkadaşlarım, müsaade ederseniz, burada bir 
noktaya işaret etmek istiyorum. Başka mahke
melere ve başka yargıçlara nazaran bu madde 
ile bir üstünlük tanınmış değildir. Zaten bü
tün yargıçların yükselme süreleri iki yıldır. 
Bu hüküm ona paralel olarak getirilmiştir. 
Bendeniz böyle anlıyorum. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen? Yok.. 
Komisyon adına, buyurun Sayın Ertem. 
GEÇÎCÎ KOMİSYON BAŞKANI ILHAMÎ 

ERTEM (Edirne) — Muhterem arkadaşlarım, 
bu kanunun mucip sebeplerini daima hatırla
mak mecburiyetindeyiz. Bu kanun Anay/sa
nın 140 ncı maddesine göre, Danıştay mensup
larının haklarını, vazifelerini ve aylıklarını tes 
bit etmek için çıkarılmış bir kanundur. Bina-
eanleyh, bu kanun ile, hiçbir vakit Danıştay 
mensuplarına birtakım üstün imkânlar sağla
mak veya sadece bunu dikkate almak gibi, 
bir şey mevzuubahis değildir. Bu kanun, Anaya
sanın emirleri, direktifleri ve arzularına tek 
tek cevap vermeye gayret etmiştir. Kaldı ki, 
124 ncü madde, Sayın Burhan Arat 'm da bi
raz evvel belirttiği ıgibi, sistem dışı bir yenilik 
(getirmemektedir. Türkiye'de hâkimler bir iki yıl
da bir terfi etmektedirler. Anayasamızın yük
sek mahkemelerden biri saydığı Danıştayda 
Kanun sözcüleri, başyardımcıları ve mensup
larının da iki yılda terfi etmeleri, hâkim ol
malarının tabiî neticesi değil midir1? Bina
enaleyh, bir istisnai nizam getirmiyorum Sa
dece eşitliği sağlıyoruz. Hâkimler nasıl iki 
yılda ibir terfi ederlerse, 124 ncü maddede be
lirtilenler de aynı şekilde iki yılda bir terfi 
edeceklerdir. Sonra, yeni bir intibak getiril
mesi hususuna gelince; elibetteki ıgeleceğe ait 
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kelhanette 'bulunmak kimsenin yedinde değil- I 
dir. Kendileri «ille getirilecektir» derken, 
ben «ille getirilmiyecek» dersem, bu zaten yer
siz bir münakaşa olur. Sadece, kanunun ikin
ci maddesi bunu 'tanzim etmiştir; böyle bir hal 
katiyen mevzuibahsolmamak > lâzımıgelir Yani 
intibak, katiyen mevzubalhsOlmamak ieabeder. 
Bu madde sadece hâkimler arasındaki eşitliği 
temin eden bir hükümdür. Hürmetlerimle. 

RÜŞTÜ ÖZAL (Konya) — Bir soru sorabi
lir miyiz? 

BAŞKAN — Buyurun, sorunuz. 
RÜŞTÜ ÖZAL (Konya) — Sayın Komis

yon Başkanının hâkimlere kıyasen, kanun söz
cülerine de iki senede 'terfi Ihakkı vermesinin 
mucip sebebi, acaiba hâkimlere bu ttıakkm ta
nınmış olması esnasında niçin nazarı itibara 
alınmamıştır? Tetkik etmişler midir? 

GEÇÎOt KOMÎSYON BAŞKANI İLHAMI 
ERTEM (Devamla) — Efendim, şimdi o za
manki durum ile bu zamanki durumun bir far
kı var. Anayasa, bunların yeniden tedvinini 
medburi kılmıştır. Binaenaleyh, bu tarza gi
derken elbette 'hâkimler arasındaki eşitliği dü
şünmek zaruridir. 

BAŞKAN — Hükümet adına, buyurun 
Sayın Omay. 

DEVLET BAKANI iBRAHÎM iSAFFET 
OMAY (O. Senatosu Ankara Üyesi)' — Muh
terem arkadaşlar, Devlet Şûrası mensupları
nın şahısları için istisnai bir muamele, bir tu
tum içerisinde olduğumuz iddiasını üzüntü ile 
karşıladım. Mesele; işin -yargıçlık bakımından 
ımütalâasıdır. Yargıçlar umumiyetle iki yılda 
bir terfi eder, bunlar da bu seviyeye getiril
mektedir. Bu eşitliğin kabulü Hükümetin de 
noktai nazarıdır. Bu itibarla, kabulün esirgen-
memesini istirham ederim, efendim. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka söz 
' istiyen? Yok. Değiştirge önergesi de- yok. 
.Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler. Altıya karşı 14 oyla kalbul 
edilmemiştir. Bu şekilde 124 ncü madde tay
yedilmiş oluyor. Ondan sonraki maddeyi 124 
olarak okutuyorum. 
Dairelerde görevli başyardımcı ve yardımcıla

rın sicilleri 
MADDE 124. — Dairelerde görevli başyar

dımcı ve yardımcıların sicilleri, 'her takvim' 
yılı sonunda: • | 
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A) Bulundukları görevlerde, hizmetin ge

rektirdiği derecede başarı gösterip göstereme
dikleri ; 

ÖB)1 Mevzuata vukuflarına, genel bilgileri
ne ve görevlerinde gösterdikleri başarıya göre 
yükselmeye yeterli olup olmadıkları, 

C) Disipline riayetleri ve alhlâk bakımın
dan durumları; 

Yönünden, görevli bulundukları dairenin 
kurulu tarafından gizli oyla verilir. Kurul, 
yardımcılar hakkında, başyardımcının mütalâ
asını dinler. 

Kanaatler her bend için ayrı ayrı olmak üze
re 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 ve
rilmiş ise bunlar zikredilir. Her bende ait si
cilin müspet veya menfi sayılması çoğunluğun 
bu yolda oy vermesine bağlıdır. Siciller ço
ğunluğun oyuna göre düzenlenir ve kurul ta
rafından imzalanır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunsözcüleri ile diğer yerlerde görevli baş
yardımcı ve yardımcıların sicilleri 

MADDE 125. — Yukarıki maddenin A, B, ve 
C bendlerinde yazılı konulara ilişkin siciller : 

A) Kanunsözcüleri hakkında, Birinci Baş
kan ile bir yıl içinde en çok düşünce verdikleri 
Dâva Dairesi Başkanından ve Başkanunsözcü-
sünden; 

B) Danıştay Genel Kurulu ile İdari Daire
ler Kurulu Başyardımcı ve yardımcıları hakkın
da Birinci Başkan ile en kıdemli iki idari Daire 
Başkanından; 

C) Dâva Daireleri Kurulu Başyardımcı 
ve' yardımcıları hakkında, Birinci Başkan ile 
en kıdemli iki Dâva Dairesi Başkanından; 

D) 165 nci maddede yazılı büroda görev
lendirilen kanunsözcüleri ile Başyardımcı ve yar
dımcılar hakkında Birinci Başkan ile Genel 
Kâtip ve büro başkanından; 

- teşekkül eden kurullar tarafından, gizli oyla 
verilir. 

Bu kurulların verecekleri sicillere de, 
123 ncü maddenin son fıkrası hükmü uygulanır. 
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BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?. 

Yok.. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Yükselme şartları 
MADDE 126. — Kanunsözcüleri ile başyar

dımcı ve yardımcıların yükselebilmeleri, üst 
üste iki sicillerinin müspet olmasına bağlıdır. 
Üç sicil devresinde iki müspet sicil alanlar da 
yükselebilirler. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?. 
Yok.. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Sicil durumunun bildirilmesi 
MADDE 127. — Görevlerinde başarı göste

remedikleri veya yükselmeye yeterli olmadıkları 
yolunda sicil alanlara ve yeterli oldukları halde 
diğerlerinin tercihi sebebiyle yükseltilmiyenlere 
durum Birinci Başkan tarafından her yıl yazılı 
olarak bildirilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?. 
Yok.. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

istifa ve emekliliğe sevk 
MADDE 128. — Bulundukları görevde başa

rı gösteremedikleri yolunda üstüste üç. sicil alan
lara Yönetim ve Disiplin Kurulunun teklifi üze
rine Birinci Başkan tarafından emekliliklerini 
istemeleri veya istifa etmeleri bildirilir. Bir ay 
içinde bu davete uymıyanlar istifa etmiş sayı
lırlar. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı ? 

RÜŞTÜ ÖZAL (Konya) — Komisyondan 
bir şey sorabilir miyiz ? 

BAŞKAN — Buyurun sorunuz. 
RÜŞTÜ ÖZAL (Konya) — Hiçbir vakit, bu 

şekilde, sicil yüzünden emekliye sevk »olma ol
muş mudur? Sicil yüzünden emekliye sevk edil
miş bir üye var mıdır? Tatbikatı olmuş mudur? 
Bu madde bu şekilde tatbik edilmiş midir? 

i 

GEÇlCÎ KOMİSYON BAŞKANI ÎLHAMİ 
ERTEM (Edirne) — Böyle bir yetki olmadığı 
için, tatbikatı da yoktur. Esasen bu hüküm 
yeni geliyor. 

BAŞKAN — «Böyle bir yetki olmadığı için, 
tatbikatı da yoktur.» diyor. 
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RÜŞTÜ ÖZAL (Konya) — Teşekkür ederim. 
REFET AKSOY (Ordu) — Müsaade ederse

niz, ben de bir sual soracağım. 
BAŞKAN — Buyurun Refet Bey. 
REFET AKSOY (Ordu) — Bu maddede 

emeklilik ile beraber istifaya davet meselesi 
vardır. Bir ay zarfında istifasını vermediği 
takdirde, müstafi addedilir, deniyor. Kendileri 
de «mevzuatımızda böyle bir hüküm yoktur.» di
yorlar. Böyle bir şeyi, neye müsteniden koydu
lar? 

RÜŞTÜ ÖZAL (Konya) — Efendim, komis
yon maddeyi geri alsın, yeniden tetkik etsin. 

BAŞKAN — Komisyon Başkanı alâkalılarla 
temas ediyor, her halde onlardan alacağı fikir 
üzere konuşacak. 

Buyurun Sayın Komisyon Başkanı. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI iLHAMİ 

ERTEM (Edirne) — Muhterem arkadaşlarım, 
hizmetlerin iyi yürümesi için memurların yeter
li bulunması tabiîdir. 3 sicil yetersiz olduğu an
laşılan bir kimsenin emekliye ayrılmasında Ana
yasaya veya memur haklarına bir aykırılık gö
rülmemiştir. Eğer, bu yetersizlikte her hangi 
bir usulsüzlük varsa tabiîdir ki, memurun dâva 
hakkı da bakidir. 

REŞlT ÜLKER (istanbul) — Efendim, bir 
sual sorabilir miyim? 

BAŞKAN —• Buyurunuz efendim. 
REŞtT ÜLKER (istanbul) — Efendim, bi

zim bildiğimiz istifa tek taraflı hukukî bir ta
sarruftur. Burada «bir ay içinde davete uymı-
yan istifa etmiş sayılırlar.» denmektedir. Yani, 
•orada direnen bir kimseye kendisinden sâdır ol-
mıyan bir fiil izafe ediliyor. Hukukî tâbirle is
tifa olmaz, azil olur. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İLHAMI 
ERTEM (Devamla) — Vazifeden uzaklaştırma 
olur. 

BAŞKAN — Sayın Ertem, maddeyi sualler 
karşısında yeniden tetkik etmek üzere geri ala
bilirsiniz. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İLHAMI 
ERTEM (Devamla) — Maddeyi geri alıyorum. 

BAŞKAN — Sorular karşısında madde, ye
niden etüt edilmek üzere, Komisyonun talebi 
ile Komisyona verildi. 

— 273 — 



M. Meclisi B : 27 
Dâva açılması 

MADDE 129. — 126 ncı ve 127 nei maddeler 
gereğince kendilerine yazılı bildirim yapılanlar 
bu bildirim tarihinden itibaren onbeş gün içinde 
idari dâva açabilirler. Bu dâvalara Dâva Dai
releri Kurulunda bakılır ve savunmaların alın
dığı veya cevap sürelerinin geçtiği tarihten 
itibaren üç ay içinde karara bağlanır. 

Çalışmaya ara verme süreleri hesaba katıl
maz. 

İlgililer hakkında Sicil veya Yönetim ve Di
siplin Kurulunda karar vermiş olanlar, bu dâva
ların bakıldığı Kurul toplantılarına giremez
ler. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Tüzükte yer alacak hükümler 
MADDE 130. — Kanunsözcüleri ile başyar

dımcı ve yardımcıların sicillerine ilişkin hüküm-

7.1.1964 O : 1 
lerin uygulanma şekli ve diğer memurların sicil
lerine ait hükümler Danıştay Tüzüğünde belir
tilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Kabul edenler... Etmiy enler... Kabul edil
miştir. 
îdare memurlarının ödevleri, hakları, yüksel

meleri 
MADDE 131. — Danıştay meslek mensupları 

dışında kalan memurların ödevleri, hakları ve 
yükselmeleri memurlarla ilgili kanunların hü
kümlerine tabidir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

7 nci bölüme geldik. 
Vaktin gecikmiş olması dolayısiyle 8 Ocak 

1964 Çarşamba günü saat 15 te toplanılmak 
üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati: 17,45 

>-«»<«-»—-
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GÜNDEMI 
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I 
A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B - ÎKÎNCİ DEFA OYA KONACAK İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI
RILAN İŞLER 

1. — Siyasi partiler kanunu tasarısı ile Ada
na Milletvkeilleri Kasım Gülek ve Kemal Sarı-
ibrahimoğlu'nun, siyasi partiler kanun teklifleri 
ve Geçici Komisyon raporu (1/560, 2/378, 
2/591) (S. Sayısı : 527) [Dağıtma tarihi : 
27 . 11 . 1963] 

2. — Danıştay kanunu tasarısı ile İstanbul 
Milletvekili Reşit Ülker'in, 3546 sayılı Danış
tay Kanununun 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 tasa
rısı ile Cumhuriyet Senatosu Amasya Üyesi 
Macit Zeren ve Adana Üyesi Mehmet Ünal'dı'-
nm, Malî müşavirlik ve yeminli müşavirlik ka
nunu teklifi ve Geçici Komisyon raporu (1/476, 
2/529) (S. Sayısı : 368) [Dağıtma tarihi : 
17 . 8 . 1963] 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA GÖRÜ

ŞÜLECEK İŞLER 
1. — Tapulama kanunu tasarısı ile Adana 

Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu'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 kaldınîlması 
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'nın, 5602 sayılı Tapulama Kanununun 52 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklif
leri ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan deği
şiklikler hakkında Millet Meclisi Geçici Komis
yon raporu (1/211, 2/35, 2/76, 2/122) (C. Se
natosu 1/260) (S. Sayısı : 210 a 1 nci ek) [Da
ğıtma tarihi : 24 . 10 . 1963] 

X 2. — 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 (3/186, 
1/42) (S. Sayısı : 462) [Dağıtma tarihi : 
5 . 10 . 1963] 

X 3. — 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 . 1963] 

4. — Cumhriyet Senatosu Bolu Üyesi Sim 
Uzunhasanoğlu ve dört arkadaşının, 765 sayılı 
Türk Ceza Kanununun 6123 sayılı Kanunla 
muaddel 455 nci maddesi ile 2275 ve 3038 sayılı 
kanunlarla muaddel 459 ncu maddelerine birer 
fıkra eklenmesine dair kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/516) (S. Sayısı : 499) 

X 5. — Petrol Dairesi Reisliğinin 1960 büt
çe yılı Kesinhesabına ait uygunluk bildiriminin 
sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi 
ile Petrol Dairesi Reisliği 1960 bütçe yılı Kesin-
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hesap kanunu tasarısı (3/516, 1/127) (S. Sayış; 
476) [Dağıtma tarihi 7 . 10 . 1963] 

X 6. — Genel Bütçeye dâhil dairelerin 1959 
bütçe yılı kesinhesaplarma 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 . 1963] 

7. — Kayseri Milletvekili Mehmet Göker 
ve 5 arkadaşının, 4367 sayılı Kanunun 4684, 
6706 ve 70 sayılı kanunlarla değişik birinci 
maddesinin (O) ve (D) fıkralarının değiştiril
mesine dair kanun teklifi ve Millî Savunma, İç
işleri ve Plân komisyonları raporları (2/328) 
(S. Sayısı : 381) [Dağıtma tarihi : 5 . 9 . 1963] 

8. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Özel Şahingiray ve 15 arkadaşının, Türlüye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa geçici 
bir madde eklenmesine dair kanım teklifi ve 
Maliye ve Plân komisyonları raporları (2/22İ) 
(S. Sayısı : 391) [Dağıtma tarihi 14 . 9 . 19G3] 

9. — Cumhuriyet Senatosu Yozgat Üyesi 
Sadık Artukmaç ve 2 arkadaşının, 5434 sayılı 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanu
nunun bâzı maddelerinde değişiklik yapılmaii 
ve 6122, 6422 ve 7242 sayılı kanunların kaldı
rılması hakkında kanun teklifi ve Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (2/147) (S. Sayısı : 
393) [Dağıtma tarihi : 14 . 9 . 1963] 

10. — Kayseri Milletvekili Mehmet Göker 
ve 4 arkadaşının, 5434 sayılı Türkiye Cmhu-
riyeti Emekli Sandığı Kanununun bâzı madde
lerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir muvak
kat madde eklenmesine dair kanun teklifi ve 
Maliye ve Plân komisyonları raporları (2/268) 
(S. Sayısı : 394) [Dağıtma tarihi : 14 . 9 . 1963] 

11. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve Kırlareli Üyesi Ahmet 
Naci Ari'nin, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununun 32 nci maddesine bir fıkra eklenme
si hakkıinda kanun teklifi ve Maliye Komisyonu 
tezkeresi ve Millî Eğitim ve Plân komisyonlan 
raporları (2/262) (S. Sayısı : 395) [Dağıtma 
tarihi : 14 . 9 . 1963] 

12. — Samsun Milletvekili İlyas Kılıç ve Sa
karya Milletvekili Yusuf Ulusoy'un, 5434 sayılı 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka
nununun geçici 14 neti maddesine (ç) fıkrası 

eklenmesine dair kanun teklifi ve Maliye vö 
Plân komisyonları raporları ve Millî Eğitim Ko
misyonunun mütalâası (2/335) (S. Sayısı : 396) 
[Dağıtma tarihi : 14 . 9 . 1963] 

13. — Cumhuriyet Senatosu îzmir Üyesi 
Ömer Lûtfi Bozcalı'nın, 5434 sayılı Emekli 
bandığı Kanununa ek kanun teklifi ve Maliye 
ve Plân Komisyonları raporları (2/327) (S. Sa
yısı : 397) [Dağıtma tarihi : 14 . 9 . 1963] 

14. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'-
nın, 1076 ve 1111 sayılı kanunlar gereğince ihti
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. 
Sayısı : 398) [Dağıtma tarihi : 17 . 9 . 1963] 

15. — Cumhuriyet Senatosu Artvin Üyesi 
Fehmi Alpaslan'ın, 237 sayılı Taşıt Kanununun 
4 ncü maddesine göre makam hizmetlerine tah
sis edilen taşıtları gösteren (2) sayılı cetvelde 
değişiklik yapılması' ve 7 nci maddesine bir fık^ 
ra eklenmesi hakkında kanun teklifi ve Plân 
Komisyonu raporu (2/78) (S. Sayısı : 440) 
[Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1963] 

16. — Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üye
si Ahmet Nusret Tuna'nm, 1108 sayılı Maaş Ka
nununun 1559 sayılı Kanunla muaddel 2 nci ve 
3041 sayıllı Kanunla muaddel 13 ncü maddeleri-
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] 

17. — 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
lenmesi hakkında kanun teklifi ve Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (2/257) (S. Sayısı : 
443) [Dağıtma tarihi : 19 . 9 . 1963] 

18. — Cumhuriyelt Senatosu Niğde Üyesi 
Kudret Bayhan ve üç arkadaşının, 1111 sayılı 
Kanuna bir madde eklenmesi hakkında kanun 
teklifi, Konya Milletvekili Ahmet Gürkan ve 
Ankara Milletvekili Ferhat Nuri Yıldırım'm 



5585 sayılı Kanuna geçici bir madde eklenmesi
ne dair kanun teklifi, Tokat Milletvekili Ali 
Dizmân'm, Askerlik hizmetinin emeklilik ve ter-
fiden sayılması hakkında kanun teklifi ile Cum
huriyet Senatosu îzmir Üyesi Hilmi Onat ve Ay
dın Milletvekili Mehmet Yavaş'in, Maaş Kanu
nuna ek 4379 sayılı Kanunla bu kanunu 'tadil 
eden 5585 ve 6724 sayılı kanunlara bâzı mad
deler ilâvesi hakkında kanun teklifi ve Maliye 
ve Plân komisyonları raporları (2/62, 2/145 
2/204, 2/360) (S. Sayısı : 445) [Dağıtma tari
hi : 19 . 9 .1963] 

19. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan 
ve 5 arkadaşının, 6245 sayılı Harcırah Kanunu
nun 33 ncü maddesinin (b) işaretli fıkrasının 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Maliye 
ve Plân komisyonları. raporları (2/383) (S. 
Sayısı : 446) [Dağıtma tarihi : 20 . 9 .1963] 

20. — Konya Milletvekili İhsan 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, îçişbri ve Plân komisyonları raporları 
(2/118) (S. Sayısı : 447) [Dağıtma tarihi : 
20 . 9 . 1963] 

21. — 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 kanım teklifi ve Maliye ve Plân ko
misyonları raporları (2/124) (S. Sayısı : 448) 
[Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1963] 

22. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Pvifat 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] 

23. — Kastamonu Milletvekili İsmail Hak
kı Yılanlıoğlu'nun, Devlet memurları aylıkları
nın tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Ka
nunun bası 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] 

24. — Bolu Milletvekili Fuat Ümit ve 4 arka
daşı ile Artvin Milletvekili Saffet Eminağaoğlu 
ve Yozgat Milletvekili Celâl Sungür'un, Devlet 
hizmetinde iken lise veya lise muadili mesleki 
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 İsmail Sarı-
göz'ün, memurların tahsil müessesesinde talebe 
olmıyacaklarına 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 İnal'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 
tarhi : 20 . 9 . 1963] 

25. — 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] 

26. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Eifat 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] 

27. — Kayseri Milletvekili Obdülhalim Araş 
ve 3 arkadaşının, Evlenen veya tekaüde tâbi 
bir vazifeye giren yetim kızların yeltim 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] 
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28. — Konya Milletvekili İhsan Kabadayı ve 

8 arkadaşının, Jandarma Genel Komutanlığı 
kadrolarında vazifeli subay, astsubay, mecburi 
uzatmalı ve sivil memurlara, ücretli personele 
fazla mesaileri karşılığında fazla mesai üc
reti verilmesi hakkında kanun teldi fi ve İçişleri 
ve Plân komisyonları raporları (2/137) (S. Sa
yısı : 466) [Dağıtma tarihi : 4 . 10 . 1983] 

29. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmeit Ali Demir ve Kırklareli Üyesi Ahmet 
Naci Ari'nin, 5434 sayılı T, O. Emelkli 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] 

30. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçine'nin, Röntgen Radyum ve di
ğer nükleer enerji cihaz ve maddeleri ile bun
ların tıpda lcullanılması ve kullananlar hakkın
da kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yardım, 
Adalet, Maliye ve Plân komisyonları rapor
ları (2/127) (S. Sayısı : 468) [Dağıtma ta
rihi : 4 . 10 . 1963] 

31. — Çanakkale Milletvekili Süreyya En-
dik'in, Sıtma Savaş Sağlık koruyucuları hak
kında kanun ıteklifi ve Sağlık ve Sosyal Yardım 
ve Plân komisyonları raporları (2/130) (S. Sa
yısı : 469) [Dağıtma tarihi : 4 . 10 . 1963] v 

32. — Kastamonu Milletvekili İsmail Hakkı 
Yılanlıoğlu ve Malatya Milletvelüli 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] 

33. — Kars Milletvekili Necmettin Akan'in, 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu
na geçici bir madde eklenmesi hakkında"%anun 
teklifi ve Maliye ve Plân komisyonları rapor
ları (2/423) (S. Sayısı : 471) [Dağıtma Itarihi : 
4 . 10 . 1963] 

34. — Samsun Milletvekili îlyas Kılıç ve 
10 arkadaşının, ikinci defa yüksek tahsil yapan 
subay ve memurlara kıdem verilmesi hakkın
da kanun teklifi ve Millî Savunma, İçişleri, Ma
liye ve Plân komisyonları raporları (2/80) 
(S. Sayısı : 472) ^Dağıtma tarihi : 4 . 10 . 1963] 

35. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Ömer 
Ergün ve 26 arkadaşının, Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı hakkındalri 5434 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] 

36. — 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] 

37. — Elâzığ Milletvekili Nurettin Ardıçoğ-
lu ve 5 arkadaşının, 4792 sayılı İşçi Sigortaları 
Kurumu Kanununun 8.3.1961 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] 

v 

38. — 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) [Dağibma tarihi 15.10.1963] 

39. — 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] 

40. — İstanbul Milletvekili Suphi Baykam 
ve 68 arkadaşının Tıp personelinin mukavele 
ile çalıştırılmasına dair kanun teklifi ve Sağlık 
ve Sosyal Yardım ve Plân Komisyonları rapor* 

-lan (2/54) (S. Sayısı : 512) [Dağıtma tarihi : 
21 . 10 . 1963] 

41. — Burdur Milletvekili Mehmet özbey'-
in, Subay, askerî memur ve astsubaylara birer 
lojman ile tapulu birer dönüm arazi verilmesi 
için kanun teklifi ve Bayındırlık, Millî Bavun-
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ma, Maliye ve Plân Komisyonları raporları 
(2/406) (S. Sayısı : 517) [Dağıtma tarihi : 
24 . 10 . 1963] 

42. — Balıkesir Milletvekili Ahmet ihsan Kı
rımlı ve 13 arkadaşının, Bayındırlık Bakanlığı 
teşkilât ve vazifelerine dair olan 3611 sayılı Ka
nuna ek kanun teklifi ve Bayındırlık ve Plân 
komisyonları raporlan (2/363) (S. Sayısı : 518) 
[Dağıtma tarihi : 24 . 10 . 1963] 

43. — Kütahya Milletvekili Sadrettin Tosbi 
ile Eskişehir Milletvekili Seyfi öztürk'ün, Tür
kiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 
geçici 65 nci maddesinin (j) bendine bir hü
küm eklenmesi hakkında kanun teklifi ve Ma
liye ve Plân komisyonları raporlan (2/461) (S. 
Sayısı : 519) [Dağıtma tarihi : 24 . 10 . 1963] 

44. — 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] 

45. — 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 teklifi ve içiş
leri ve Plân komisyonları raporları (2/132) 
(S. Sayısı : 523) [Dağıtma tarihi : 1 .11 .1963] 

X 46. — İstanbul Üniversitesi 1956 bütçe 
yılı Kesinhesabına ait ve ek uygunluk bildirimi
nin sunuduğuna 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 47. — İstanbul Üniversitesi 1957 bütçe yı
lı Kesinhesabına ait uygunluk bildiriminin sunul
duğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile 
İstanbul Üniversitesi 1957 bütçe yılı Kesinhe
sap kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu 
raporu (3/133,1/69) (S. Sayısı : 479) [Dağıtma 
tarihi : 7 . 10 . 1963] 

X 48. — İstanbul Üniversitesi 1958 bütçe yı
lı Kesinhesabına ait uygunluk bildiriminin sunul
duğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile 
İstanbul Üniversitesi 1958 yılı Kesihesap ka
nunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu 

(3/171, 1/339) (S. Sayısı : 480) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 10 . 1963] 

X 49. — İstanbul Üniversitesi 1959 yılı Ke
sinhesabına ait uygunluk bildiriminin sunuldu
ğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi 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 50. — İstanbul Üniversitesi 1960 bütçe yı
lı Kesinhesabına ait uygunluk bildiriminin su
nulduğuma dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile 
İstanbul Üniversitesinin 1960 bütçe yılı Kesin
hesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu 
raporu (3/592, 1/163) (S. Sayısı : 482) [Dağıt
ma tarihi : 9 . 10 . 1963] 

51. — 5442 sayılı İl idaresi Kanununun bâ
zı maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun 
tasarısı ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan 
değişikliklere dair Millet Meclisi İçişleri Ko
misyonu raporu (M. Meclisi 1/292; C. Senato
su 1/251) (S. Sayısı : 325 e 1 nci ek) [Dağıtma 
tarihi : 18 .10 .1963] 

52. — Türkiye Büyük Millet Meclisi muha
sebesinin 1963 yılı Haziran, Temmuz ve Ağustos 
ayları hesabı hakkında Hesapları İnceleme Ko
misyonu raporu (5/69) (S. Sayısı : 504) [Da
ğıtma tarihi : 15 . 10 . 1963] 

53. — Kırklareli Milletvekili Abdurrahman 
Altuğ ile Cumhuriyet Senatosu Kırklareli Üye
si A. Naci Ari'nin, 7 Nisan 1340 tarih ve 442 
sayılı Köy Kanununun 16 nci maddesinin de
ğiştirilmesine dair kanun teklifi ve İçişleri 
Komisyonu raporu (2/551) (S. Sayısı : 511) 
[Dağıtma tarihi : 17 .10 .1963] 

54. —- İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca, 
Aydın Milletvekili Orhan Apaydın, Sivas Mil
letvekili Cavad Odyokmaz ve Sivas Milletveki
li Güner Sarısözen'in, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin dış münasebetlerinin düzenlenmesi 
hakkında kanun teklifinin C. Senatosunca de
ğiştirilen ve M. Meclisince benimsenmiyen mad
deleri hakkında Karma Komisyon raporu ile 
M. Meclisi, C. Senatosu ve Karma Komisyon me
tinleri (M. Meclisi 2/270, C. Senatosu 2/47) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 313 e 2 nci ek, O. Sena
tosu S. Sayısı : 170) (S. Sayısı : 313 e 3 ncü 
ek) [Dağıtma tarihi : 8 .10 .1963] 



55. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasın
da akdolunan zirai maddeler Andlasmasmda 
yeniden yapılan değişikliklerin onaylanmasının 
uygun buluduğu hakkında kanun tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu tezkeresi (1/421) (S. Sa
yısı : 506) [Dağıtma tarihi : 17 . 10 . 1963] 

56. — Sanayi Bakanlığı kuruluş ve vazifeleri 
hakkındaki 6973 sayılı Kanunun bâzı maddele
rinde ve bu Bakanlığa ait kadrolarda değişiklik 
yapılmasına dair kanun tasarısı hakkında Cum
huriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Cum
huriyet Senatosunca yapılan değişiklikler hak
kında Millet Meclisi Geçici Komisyon raporu 
(1/432) (S. Sayısı : 247 ye 1 nci ek) [Dağıtma 
tarihi : 24 .12 .1963] 

57. — îstanbul Milletvekili Coşkun Kırca, 
Aydın Milletvekili Orhan Apaydm'm, Sivas 
Milletvekili Cevad Odyakmaz ve Erzincan Mil
letvekili Sadık Perinçek'in, Yasama meclisle
rinin aralarındaki münasebetlerin düzenlenme
si hakkında kanım teklifine dair C. Senatosu 
Başkanlığının ret tezkeresi hakkında Millet 
Meclisi Anayasa Komisyonu raporu (2/271) 
(S. Sayısı : 48 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
27 . 12 . 1963] 

58. — Mehmedoğlu Süleyman Kulaksız'a va
tani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına dair 
kanun tasarısının C. Senatosunca değiştirilen 
ve M. Meclisince benimsenmiyen maddeleri hak
kında Karma Komisyon raporu ile Millet Mec
lisi, Cumhuriyet Senatosu ve Karma Komisyon 
metinleri. (M. Meclisi 1/340; O. Senatosu 1/256) 
(S. Sayısı : 204 e 3 ncü ek) [Dağıtma tarihi : 
26 . 12 . 1963] 

59. — îstanbul Milletvekili Coşkun Kırca, 
Aydın Mililetvekili Orhan Apaydın, Sivas Mil
letvekili Cevad Odyakmaz ve Erzincan Millet
vekili Sadık Perinçek'in, Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Bütçe Karma Komisyonunun seçil
mesi ve çalışma usullerinin düzenlenmesi hak
kında kanun teklifine dair Cumhuriyet Sena
tosu Başkanlığı ret tezkeresi hakkında Millet 
Meclisi Geçici Komisyon raporu (2/269) (S. Sa
yısı : 233 e 2 nci ek) [Dağıtma tarihi : 27 . 12 . 
1963] 

60. — istanbul'da Beşiktaş'ta, Vişnezade ma
hallesinde, Teşvikiye ve Maçka meydanı sokak-
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I larında kâin ve Hazineye ait iken parasız ola

rak îstanbul Belediyesine devredilmiş bulunan 
arsa ve binanın Hazineye iadesi hakkındaki ka
nun tasarısı ile C. Senatosu Tunceli Üyesi Meh
met Ali Demir'in teklifine dair Cumhuriyet Se
natosu Başkanlığının reddine dair tezkeresi 
hakkında Millet Meclisi Plân Komisyonu ra
poru (1/126, 2/196) (S. Sayısı : 243 e l nci ek) 
[Dağıtma tarihi : 26 .12 .1963] 

61. — Kars Milletvekili Hasan Erdoğan ile 
Tunceli Milletvekili Fethi Ülkü'nün, Memurin 
Kanununun bâzı maddeleri ile buna müzeyyel 
olan 1777 sayılı Kanunun 3 ncü maddesini ta -̂
dil eden 2919 sayılı Kanunun 4 ncü maddesine 
bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifi ve Ma
liye ve Plân komisyonları raporları. (2/469) 
(S. Sayısı : 540) [Dağıtma tarihi r 26 .12.. 1963] 

V 
İKÎ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - ÎKÎNCÎ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK ÎŞLER 

X I . — Milletlerarası Adalet Divanı Sta
tüsünün 36 nci maddesinin 2 nci fıkrasında 
derpiş olunan ve hukukî 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 raporlar* • (1/29% (S. 
Sayısı : 226) [Birinci 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 komisyonları ra
porları (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'm ölüm cezasına çarptırılması 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 

I 1341 doğumlu Hasan Şeker'in ölüm cezasına 



çarptırılması 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'ın ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/304) (S. Sayısı : 235) 
[Birinci görüşme tarihi ; 27 . 7 .1963] 

6. — Havza ilçesinin, Çakıralan köyü hane 
8, cilt 19 ve sayfa 241 sayısında nüfusa kayıtlı 
Mehmetoğlu Mevlûde'den doğma, 1 . 1 . 1939 
doğumlu Bayram Kalpaklı'nm ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu. (3/560) (S. Sayı
sı : 242) [Birinci görüşme tarihi : 27 . 6 . 1963] 

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 Osmanoğlu, Na-
zife'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 onaylanmesı hakkında kanun tasarısı 
ve Gümrük ve Tekel, Maliye ve Plân komisyon
ları raporları (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 raporları (1/214) (S. Sayısı : 216) 
[Birinci görüşme tarihi : 5 . 9 .1963] 

11. — Millî Savunma Bakanlığı orta sanat 
okulları hakkında kanun tasarısı ve Millî Sa

vunma ve Plân komisyonları raporları (1/263) 
(S. Sayısı : 219) [Birinci görüşme tarihi : 5 . 
9 . 1963] 

X 12. — Başbakanlık Basımevi döner ser
maye işletmesi kuruluşu hakkında kanun tasa
rısı ve Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(1/316) (S. Sayısı : 255) [Birinci görüşme tari
hi : 5 . 9 . 1963] 

X 13. —- Milletlerarası Atom Enerjisi Ajan
sı Statüsünün VI nci maddesinin (A) fıkrası
nın 3 ncü bendinde yapılacak değişikliğin onay
lanmasının uygun bıüuduğu hakkında kanun 
tasrısı ve Dışişleri Komisyonu raporu (1/261) 
(S. Sayısı : 109) [Birinci görüşme tarihi : 
27 . 6 . 1963] 

X 14. — Kan gruplarının tâyinine yariyan 
reaktiflerin mübadelesi hakkında Avrupa And-
laşması ve ek Protokolün onaylanmasının uy-
yun bulunduğuna dair kanun tasarm ve Sağ
lık ve Sosyal Yardım ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/349) (S. Sayısı : 161) [Birinci gö
rüşme tarihi : 5 . 9 . 1963] 

X 15. — özel tıbbi tedavi ve termo - klima-
tik kaynaklar, alanında karşılıklı yardımlaşma
ya dair Avrupa Andlaşmasmm onaylanmasının 
uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve 
Sağlık ve Sosyal Yardım ve Dışişleri komisyon
ları raporları (1/351) (S. Sayısı : 162) [Birin
ci görüşme tarihi : 5 . 9 . 1963] 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X I . — Harçlar kanunu tasarısı 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 : 29 . 6 . 1963] 

X 2. — Damga Vergisi kanunu tasarısı ve 
Geçici Komisyon raporu (1/394) (S. Sayısı :288) 
[Dağıtma tarihi.: 29 . 6 . 1963] 



3. — Uzman Jandarma kanun tasarısı ve 
Geçici Komisyon raporu (1/479) (S. Sayısı : 
296) [Dağıtma tarihi : 2 . 7 . 1963] 

X 4. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga 
ve 108 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. 
Sayısı : 353) [Dağıtma tarihi : 15 . 7 . 1963] 

X 6. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üye
si Rifat Öztürkçine'nin ve Trabzon Millet
vekili Ahmet Şener ve Çorum Milletvekili Hil
mi İncesulu'nun Su Ürünleri kanunu teklifi ile 
Cumhuriyet Senatosu Zonguldak Üyesi Tevfik 
İnci ve 23 arkadaşının, balıkçılığın teşvik ve 
himayesine mahsus kanun teklifi ve Geçici Ko
misyon raporu (2/377, 2/505, 2/252) (S. Sayı
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 Kanunun Anayasa Mahkeme
since iptal edilen 2 ve 3 ncü maddelerinin ye
niden tedvini ile 4 ncü maddesinin değiştirilme
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 înan'in, 
Otelcilik, Motelcilik Türk Anonim Şirketi ka
nun teklifi ve Geçici Komisyon raporu (2/576) 
(S. Sayısı: 507) [Dağıtma tarihi : 18 .10 .1963] 

10. — Genel Nüfus Yazımı kanunu tasarısı 
ve Geçici Komisyon raporu (1/507) (S. Sayısı : 
513) [Dağıtma tarihi : 23 .10 .1963] 

X 11. —- Türkiye Elektrik Kurumu kanunu 
tasarısı ve Kırşehir Milletvekili Memduh Er-
demir'in Türkiye Elektrik Kurumu kanunu 
teklifi ve Geçici Komisyon raporu (1/461, 
2/425) <$. 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 çaptırılması 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 tsmailoğlu Fatime 
(Fatma) dan 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, 
Sarmaşıklı sokak hane 20, cilt 14 ve sayfa 19 
sayısında nüfusa kayıtlı Hasan Tahsinoğlu, 
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Melek'ten doğma 23.10.1936 doğumlu Recep 
Güngör Tanış'in 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. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar ve 
dört arkadaşının, Türk Ceza Kanununun 45& 
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'm, Ka
çakçılığın men ve takibine dair olan 1918 sayılı 
Kanunim 6829 sayılı Kanunla değişik 53 ncü 
maddesinin tadiline dair kanun teklifi ve içiş
leri ve Adalet konvsvonları 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 teklifi 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 arka
daşının ve Afyon Karahısar Milletvekili Asım 
Yılmaz'm, kat mülkiyeti kanun teklifleri ve 

Adalet Komisyonu raporu (1/516, 2/288, 2/325) 
(S. Sayısı: 524) [Dağıtma tarihi: 11 .11 .1963] 

25. — İstanbul Milletvekili Naci Öktem ve 
8 arkadaşının, 28 Nisan 1304 tarihli Alâmeti Fa
rika Nizamnamesine ek kanun teklifi ile Manisa 
Milletvekili Muammer Erten'in, Markalar ve 
menşe işaretleri hakkında kanun teklifi ve Sa
nayi ve Adalet komisyonları raporları (2/160, 
2/297) (S. Sayısı : 526) [Dağıtma tarihi : 
11.11.1963] „ 

26. — 2004 sayılı icra ve iflâs Kanununun 
bâzı maddelerinde değişiklik yapılmasına ve 
bu kanuna bâzı madde ve fıkralar eklenmesine 
dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu ra
poru (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 maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu (1/527) 
(S. Sayısı: 525) [Dağıtma tarihi: 11'. 11.1963] 

28. — ilköğretim ve Eğitim Kanununun 56 
nci maddesinin (a) bendinin son paragrafının 
kaldırılması hakkında kanun tasarısı ve Adalet 
ve Millî Eğitim komisyonları raBorlan fi /A56} 
(S. Sayısı : 264) [Dağıtma tarihi : 18 . 6 .1963] 

X 29. — La Haye'de 14 Mayıs 1954 tari
hinde imzalanan «Silâhlı bir çatışma holir-de 
kültür mallarının korunmasına da;r Süslenme» 
ile bu sözlekmenin 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 tasarısı ve 
Ticaret, Tarım ve Plân komisyonları raporları 
(1/297) (8. Sayısı : 123) [Dağıtma tarihi : 
1 . 4 . 1963] 

31. — 2000 sayılı Kanunun 3 ncü madde
sinin ikinci fıkrasının kaldırılmasına dair ka
nun tasarısı ve Adalet, Sağlık ve Sosyal Yar
dım 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 Tunce
li Üyesi Mehmet Ali Demir ve Aydın Üyesi Fik
ret Turhangil, Erzurum Milletvekili (riya
settin Karaca ve İzmir Milletvekili Mutsafa 
Uyar'in, Tescil edilmiyen birleşmeler ile bun
lardan doğan çocukların cezasız tescili hakkında 
kanun teklifleri-ve İçişleri, Adalet ve Plân ko
misyonları raporları (2/219, 2/237, 2/238, 2/263) 
(S. Sayısı: 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 tasarısı 
ve Millî Savunma ve Plân komisyonları rapor
ları (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 
tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonlan 
raporları (1/262) (S. Sayısı : 274) [Dağıtma 
tarihi : 26 . 6 .1963] 

35. — Tükriye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununun 6122 ve 6422 sayılı kanunlarla de
ğiştirilen 39 ncu maddesinin (b) fıkrasının son 
bendinin kaldırılması hakkında kanun tasarısı 
ve İstanbul Milletvekili îlhami Sancar ve iki 
arkadaşının, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununun 39 ncu madesinin 6122 ve 6422 sa
yılı kanunlarla değiştirilen ve eklenen (b) fık
rasının kaldırılmasına dair kanun teklifi ve Ma
liye ve Plân komisyonları raporları (1/268, 
2/10) (S. Sayısı : 292) [Dağıtma tarihi : 
1.7.1963] ' 

30. — Baraj inşaatı dolayısiyle sular altında 
kalacak kasaba, köy ve arazi hakkındaki Ka
nunun yürürlükten kaldırılmasına dair kanun 
tasarısı ve Bayındırlık, İçişleri, Adalet, Maliye 
ve Plân komisyonları raporları (1/402) (S. Sa
yısı : 293) [Dağıtma tadihi : 1 . 7 . 1963] 

37. — Cumhuriyet Senatosu Urfa Üyesi Vasfi 
Gerger'in,, kesin idari kararlar hakkında Da-
nıştaya başvurulacağına dair kanun teklifi ve 
İçişleri ve Maliye komisyonlan raporları 
(2/33) (S. Sayısı : 294) [Dağıtma tarihi : 
2.7.1963] . , 

X 38. — 7026 sayılı Kanunun 1 nci maddesi
nin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Millî Eğitim, Bayındırlık ve Plân komisyonları 
raporları (1/370) (S. Sayısı : 298) [Dağıtma 
tarihi : 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 tasarısı ve Dışişleri, Güm
rük ve Tekel, Ticaret ve Plân komisyonları ra-
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 komisyon
lan raporları (1/97) (S. Sayısı ; 333) [Dağıt
ma tarihi : 9.7.4963] 

X 41. — Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel 
Anlaşması Âktd Taraf lan ile Polanya Halk Cum
huriyeti Hükümeti arasındaki münasebetlerle 
ilgili beyannamenin onaylanmasının uygun bu
lunmasına dair kanun tasarısı ve Dışişleri, Güm
rük ve Tekel, Ticaret ve Plân, komisyonları ra
porları (1/98^ (S. Sayısı : 334). [Dağıtmat ta
rihi : 9 . 7 .1963] 

X 42. — Teşhis ve tedavi maksadiyle sağlık 
kurumlarına ariyeten ve rneccanen tahsis edile
cek tıbbi - cerrahi ve lâboratuvar malzemesinin 
Gümrük Resminden muafen muvakkat ithaline 
dair Andlaşmanm uygun bulunduğu hakkında 
kanun tasansı ve Dışişleri, Sağlık ve Sosyal 
Yardım, Gümrük ve Tekel ve Plân komisyonla
rı raporlan (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 
Devletleri Hükümeti arasında yapılan Andlaş-
maya ait teati olunan mektupların onaylanma
sının uygıın bulunduğuna dair kanun tasarısı 
ve Dışişleri ve Plân komisyonları raporlan 
(1/428) (S. Sayısı : 336) [Dağıtma tarihi : 
9.7.1963] 

X 44. — Ambalajların muvakkat ithaline 
raütaallik Gümrük Sözleşmesinin onaylanması-
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Yııin uygun bulunmasına dair kanun tasarısı 
ve Dışişleri, Gümrük ve Tekel ve Plân komis
yonları raporları (İ/95) (S. Sayısı : 337) [Da
ğıtma tarihi : 10 . 7 .1963] 

45 . — imar ve îskân Bakanlığı kuruluş ve 
vazifeleri hakkındaki Kanunun 12 nci maddesi
nin değiştirilmesine ve bu kanuna iki* madde 
eklenmesine dair kanun tasarısı ve İçişleri, îmar 
ve İskân ve Plân komisyonları raporları (1/375) 
(S. Sayısı : 343) [Dağıtma tarihi : 11 . 7 . 1963] 

46. — Sıtmanın imhası hakkındaki Kanunun 
I nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair ka
nım tasarısı ve İçişleri, Adalet, Sağlık ve Sos
yal Yardım ve Plân komisyonları raporları 
(1/419) • (S, Sayısı : 344) [Dağıtma tarihi : 
I I . 7 . 1963] 

47. — 4933 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı 
ve Millî Eğitim, İçişleri ve Plân komisyonları 
raporları (1/453) (S. Sayısı : 345) [Dağıtma 
tarihi : 11. 7 .1963] 

48. — Kocaeli iline bağlı Kaynarca ilçesinin 
Sakarya iline bağlanması hakkında kanun ta
sarısı ve İçişleri ve Plân komisyonları raporları 
(1/457) (S. Sayısı : 365) [Dağıtma tarihi : 
16 . 8 . 1963] 

49. — Türk Farmakopesi hakkında kanun 
tasarısı ve Sağlık ve Sosyal Yardım, Adalet ve 
Pîân komisyonları raporları (1/271) (S. Sayı
sı : 366) [Dağıtma tarihi : 16 . 8 .1963) 

X £0. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üye
si Mehmet AH Demirin, Millî Eğitim Bakanlı
ğına bağlı Ertik okulları mütedavil sermayesi 
hakkındaki 3423 sayılı Kanunun 8 nci madde
sinin değiştirilmesine dair kanun teklifi ve Millî 
Eğitim, Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(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 komisyonları 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 sa
yılı Kanunun ikinci maddesinin değiştirilmesi 
ve üçüncü maddesine ek bir fıkra eklenmesi 
hakkında kanun teklifi ve Millî Eğitim ve Plân 
komisyonları raporları (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 tasarısı ve Gümrük ve Tekel, 
İçişleri ve Plân komisyonları raporları (1/440) 
(S. Sayısı : 382) [Dağıtma tarihi : 5 . 9 . 1963] 

55. — istanbul Milletvekili Vahyi Özarar ve 
iki arkadaşının, 6188 sayılı Bina yapımını teş
vik ve izinsiz yapılan binalar hakkındaki Ka
nuna geçici madde eklenmesine dair kanun tek
lifi ve imar ve İskân, içişleri, Maliye ve Plân 
komisyonları raporları ve Anayasa Komisyonu 
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 ko
misyonları raporları (2/477) (S. Sayısı : 385) 
[Dağıtma tarihi : 9 . 9 .1963] 

57. — Nüfus plânlaması hakkında kanun 
tasarısı ve Adalet, Sağlık ve Sosyal Yardım ve 
Plân komisyonları raporları (1/480) (S. Sayı
sı : 388) [Dağıtma tarihi : 13 . 9 .1963] 

58. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, 
5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 
7350 sayılı Kanunla muaddel 100 ncü madde
sine bir fıkra eklenmesine ait kanım teklifi ile 
Cumhuriyet Senatosu Antalya Üvesi 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] 
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59. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 

Bifat Öztürkçine ve 5 arkadaşının, Devlet me
murları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair 
olan 3ö56 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetve
lin Emniyet Genel Müdürlüğü kısmında deği
şiklik yapılması hakkında kanun teklifi ve içiş
leri ve Plân komisyonları raporları (2/266) (S. 
Sayısı : 399) [Dağıtma tarihi ; 17. 9.1963] 

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'ın, T. C. Emekli Sandığı Kanunu
nun 32 nci maddesine bir fıkra eklenmesin* dair 
kanun teklifi ve 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 bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine dair kanun tekli
fi ile Eskişehir milletvekilleri İbrahim Cemalcı-
:>ar ve Şevket Asbuzoğlu'nun, 7334 sayılı Kanu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmeline dair ka
nun teklifi ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları 
raporları (2/307, 2/322) (S. Sayısı • 444) [Da
ğıtma tarihi : 20 . 9 .1963] 

X 62. — Cumhurbaşkanlığı tarafından geri 
gönderilen X ve XI nci Dönem T. B. M. Mec
lisi üyelerinin ödeneklerinden mütevellit T. C. 
Ziraat Bankası ve Maliye Bakanlığına olan 
borçlarının on yıl faizsiz taksite bağlanmasına 
ve tahakkuk etmiş faizlerinin kaldırılmasına ait 
kanun ve (C. Senatosu Adana Üyesi Mehmet 
Ünaldı'nm, 159 sayılı Kanunun 8 nci maddesine 
ek kanun teklifi ile Anayasa Komisyonu rapo
ru) ve Ticaret, Maliye ve Plân komisyonları 
raporları ile Anayasa Komisyonu mütalâası 
(2/97, 2/251, 2/426) (S. Sayısı : 453) [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) 
[Dağıtma tarihi: 1.10.1963] 

64. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Nüvit Yetkin'in 5434 sayılı Kanıma 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 edilmesi 
hakkında kanun teklifi ile Tekirdağ Milletve
kili Hayri Mumcu oğlu'nun, 5.1.1961 tarih ve 
237 sayılı Taşıt Kanununa ekli cetvellerde bu 
kanunun 7 ve 15 nci maddelerinin değiştirilme
sine dair kanun teklifi ve Adalet ve Plân ko
misyonları raporları (2/225, 2/432) (S. Sayısı :. 
475) [Dağıtma tarihi : 5 .10 .1963] 

66. — Yozgat Milletvekili Celâl Sungur ve 
Kayseri Milletvekili Mehmet Göker'in, 4936 sa
yılı Kanunun bâzı maddelerini tadil eden 115 
sayılı Kanunun geçici 3 ncü maddesine bir fık
ra eklenmesine dair kanun teklifi ve Millî Eği
tim ve Plân komisyonları raporları (2/231) (S. 
Sayısı : 490) [Dağıtma tarihi : 7 .10 .1963] 

67. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
teşkilâtında çalışan tabip, diş tabibi ve eczacı
lardan coğrafi, iktisadi ve içtimai sebeplerle 
hususi vaziyette olduğu Bakanlar Kurulunca 
kabul olunan mahallerde sürekli eörev ile bu
lunanlarda, hıfzıssıhha enstitülerinde çalışmakta 
olan kimya mühendisleri, mikrobiyoloji ve biyo
kimya mütehassıslarına ödenek verilmesine dair 
kanun tasarısı ile Mardin Milletvekili Mehmet 
Ali Arıkan'ın, hekimlere aylık hizmet karşılığı 
ödenek verilmesine dair kanun teklifi ve Sağ
lık ve Sosyal Yardım ve Plân komisyonları ra
porları (1/531, 2/89) (S. Sayısı : 489) [Dağıt
ma tarihi : 8 .10 .1963] 

68. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına 
bağlı sağlık kurumlariyle esenleştirme (Rehabi
litasyon) tesislerine verilecek döner sermaye 
hakkındaki 209 sayılı Kanuna bâzı maddeler 
eklenmesi ve bu kanunun 11 nci maddesinin yü 
rürlükten kaldırılmasına dair kanun tasansı 
ile Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, Dev
let hastanelerinde çalışan doktorlar hakkında 
kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yardım, Ma
liye ve Plân komisyonları raporları (1/481, 
2/278) (S. Sayısı : 491) [Dağıtma tarihi : 
9 .10 .1963] 

69. — Artvin Milletvekili Sabit Osman Av-
cı'nm 3204 sayılı Orman Genel Müdürlüğü Teş
kilât Kanununa geçici madde eklenmesine ve 



— 13 — 
aynı kanuna ok 3904 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesinin 3 ncU fıkrasının değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Tarım ve Plân komisyon
ları raporları (2,'241) (S. Sayısı • 501) [Dağıt
ma tarihi: 15.10.1963] 

70. — Millî Eğitim Bakanlığına bağlı yük
sek ve orta dereceli okullar öğretmenlerinin 
haftalık ders saatleri ile ek ders ücretleri hak
kında kanun tasarısı ve Konya Milletvekili 
Vefa Tanır ve 7 arkadaşı ile 0. Senatosu Tun
celi Üyesi Mehmet Ali Demir ve 3 arkadaşının 
ilk ve orta tedrisat muallimlerinin terfi ve tec
ziyeleri hakkındaki 1702 sayılı Kanunun deği
şik 3 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifi ve C. Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve 3 arkadaşının, 3007 sayılı 
Kanunun 7 nci maddesinin değiştirilmesi ve 6 
ncı ve 8 nci maddeleriyle 6836 sayılı Kanunun 
kaldırılması 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] 

71. — 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] 

X 72. — Takip ve tahsiline mahal ve imkân 
görülemiyen bir kısım Hazine alacaklarının si
linmesi hakkındaki kanun tasarısı ve Plân Ko
misyonu raporu ile Anayasa Komisyonunun 
mütalâası (1/433) (S. Sayısı : 266 ve 266 ya 1 
nci ek) [Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1963] 

73. — Ziarat Odaları ve Ziraat Odaları Bir
liği Kanununun 34 ncü maddesinin değiştiril
mesine dair kanun tasarısı ve Adalet ve Tarım 
komisyonları raporları (1/463) (S. Sayısı : 268) 
[Dağıtma tarihi : 20 . 6 . 1963] 

74. — Islahı Hayvanat Kanununun 5883 sa
yılı Kanunla değişik 35 nci maddesine bâzı hü
kümler eklenmesine dair 7454 sayılı Kanunun 1 
nci maddesinin son fıkrasının kaldırılması hak
kında kanun tasarısı ve Adalet ve Tarım komis
yonları raporları (1/435) (S. Sayısı : 269) [Da
ğıtma tarihi : 20 . 6 . 1963] 

75. — Eskişehir Milletvekili Seyfi Öztürk 
ile Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Selâhattin 

Özgür'ün, 4273 sayılı Subaylar Heyetine mah
sus terfi Kanununun 16 ncı maddesinin 2 nci 
fıkrasına bir bend ve bu kanuna geçici bir mad-

• de eklenmesine dair kanun teklifi ve Millî Sa
vunma Komisyonu raporu (2/315) (S- Sayısı : 
350) [Dağtıma tarihi : 12 . 7 . 1963] 

76. — Askerî memnu mmtakalar Kanunu
nun birinci maddesinin (A) fıkrasının değiştiril
mesine dair kanun tasarısı ve Millî Savun
ma Komisyonu raporu (1/473) (S. Sayısı : 
364) [Dağıtma tarihi : 19 . 7 . 1963] 

X 77. — 16 Ağustos 1960 tarihinde Lefkoşa'-
da, Türkiye Cumhuriyeti, Yunanistan Kırallığı, 
Büyük Britanya ve Şimali İrlanda Birleşik Kı
rallığı ve Kıbrıs Cumhuriyeti arasında imzala
nan Kıbrıs Cumhuriyetinin teessüsüne mütaal-
lik Anlaşma ile A, B, C, D, E, F, eklerinin, Tür
kiye Cumhuriyeti, Kıbrıs Cumhuriyeti, Yunanis
tan Kırallığı ve Büyük Britanya ve Şimalî İr
landa Birleşik Kırallığı arasında imzalanan Ga
ranti Andlaşması ve Bu Adlanşmanın II nci 
maddesinde atıfta bulunulan Kıbrıs Cumhuri
yeti Anayasasının temel maddelerinin, Türkiye 
Cumhuriyeti, Kıbrıs Cumhuriyeti ve Yunanistan 
Kırallığı arasında imzalanan, İttifak Andlaş
ması ile I ve II sayılı ek protokollerin Türki
ye Cumhuriyeti, Kıbrıs Cumhuriyeti ve Yuna
nistan Kırallığı arasında imzalanan İttifak And-
laşmasının uygulanması için imza edilen And-
laşmanm, en ziyade müsaadeye mazhar millet 
şartı hakkında, Türkiye Cumhuriyeti ile Kıbrıs 
Cumhuiryeti arasında nota teatisi suretiyle ya
pılan Anlaşmanın onaylanması hakkında ka
nun tasarısı ve Anayasa, Dışişleri ve Millî Sa
vunma komisyonları raporları (1/24) (S. Sayı
sı : 387) [Dağıtma tarihi : 19 . 9 . 1963] 

78. — Çay ilçesinin Geneli (Aydoğmuş) kö
yü hane 65, cilt 12 ve sayfa 107 sayısında nü
fusa kayıtlı Abdurrahmanoğlu Eliften doğma 
21 . 4 . 1928 doğumlu Kadir Ceylân'in ölüm ce
zasına çarptırılması hakkında Başbakanlık tez
keresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/745) 
(S. Sayısı : 528) [Dağıtma tarihi : 10 .12 .1963] 

79. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Beden Terbiyesi Kanununun 4 ncü ve 13 ncü 
maddesinin kaldırılmasına dair kanun teklifi 
ve İçişleri Komisyonu raporu (2/386) (S. Sa
yısı ; 128) [Dağıtma tarihi - . 4 . 4 . 1963] 
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80. — Polis vazife ve Salâhiyet Kanununun 

2 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı ve İçişleri Komisyonu raporu. (1/458) 
(S. Sayısı : 265) [Dağıtma tarihi : 19 .6 .1963] 

81. — Balıkesir Milletvekili Ahmet Aydın 
Bolak ve 15 arkadaşının, 1389 sayılı Kanunun 
belediyeler hukuk işlerinde çalışanlara tatbiki 
hakkında kanım teklifi ve İçişleri Komisyonu 
raporu (2/507) (S. Sayısı : 341) [Dağıtma ta
rihi : 11 . 7 • 1903] 

82. — İstanbul Milletvekili Beşit Ülker'in, 
düğünlerde men'i israf ata dair 55 sayılı Kanu
nun kaldırılmasına dair kanun teklifi ve Ada
let ve İçişleri Komisyonları raporları (2/387) 
(S. Sayısı : 349) [Dağıtma tarihi : 12 . 7 .1963] 

83. — C. Senatosu İzmir Üyesi Ömer Lûtfi 
Bozcalı'îîm, Bursa raerkas ilçesindeki gedik 
ve zeminlerin tasfiyesine dair 14.1 sayılı Kanu
nun 1 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifi ve İçişleri Komisyonu raporu 
(2/504) (S. Sayım. : 509) [Dağıtma tarihi : 
18 . 10 . 196?] 

84. - - Gümrük memurlarından vazifei me-
muresiııi suiistimal edenlerle vasife veya mes
leklerinde kendilerinden istifade edilmiyenler 
hakkında yapılacak muameleye dair 1920 sa
yılı Kanunun birinci maddesine bir fıkra eklen
mesi hakkımda kanun tasarısı ve Gümrük ve 
Tekel, JSdnlûi ve İ d l e r i komisyonları raporları 
(1/417) (S, Sayısı : 510) [Dağıtma tarihi : 
18 . 10 . 1963] 

X 85. — 18 .Tîîsîîn 1951 tarihinde Paris'te ak-, 
dolunan (Avrnpa ve Akdeniz Nebat Koruma 
Teşkilâtı kurulmasına mütaallik Sözleşme) ile 
üç ekine katılmamı;1: için hükümete yetki veril
mesi hakkında karını tasarısı ve Dışişleri ve Ta
rım komisyonları raporları (1/184) (S- Sayısı : 
530) [Dağıtma tarihi : 18 . 12 . 1963] 

X 80. — • Milletlerarası Kavakçılık Komisyo
nunun Gıda ve Tarım. Teşkilâtı (F. A. O.) bün
yesi içi^o alınmasına dair Sözleşmeye Türkiye 
Cumhuriyetini?ı katılmasının uygun bulunduğu
na dair kanun tasarısı ve Dışişleri ve Tarım ko
misyonları raporları (1/418) (S. Sayısı : 531) 
[Dağıtma tarihi : 1.8 . 12 . 1963] 

X 87. — • Millî Prodüktivite Merkezi kuruluş 
kanunu tasarısı vo Geçici Komisyon raporu 

(1/321) (S. Sayısı : 532) [Dağıtma tarihi : 
18 . 12 . 1963] 

88. — 5680 sayılı Basın Kanununa bir mad
de eklenmesi hakkındaki Kanunun kaldırılma
sına dair kanun tasarısı ve Adalet ve Turizm 
ve Tanıtma komisyonları raporları (1/541) 
(S. Sayısı : 533) [Dağıtma tarihi : 3 .12 .1963] 

X 89. — Türk - Yunan Trakya hududunun 
mühim kısmını tâyin eden Meriç nehri mecra
sının ıslahı dolayısiyle 19 Ocak 1963 tarihinde 
imzalanan Protokolün onaylanmasının uygun 
bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve Bayın
dırlık ve Dışişleri komisyonları raporları 
(1/488) (S. Sayısı : 505) [Dağıtma tarihi : 
18 . 10 . 1963] 

X 90. —• Konut kanunu tasarısı ve Geçici 
Komisyon raporu (1/493) (S. Sayısı : 534) [Da
ğıtma tarihi : 24 .12 . 1963] 

91. — Tarım Müşavirliği kurulması hakkın
da kanun tasarısı ve Tarım ve Plân komisyon
ları raporları (1/537) (S. Sayısı : 535) [Da
ğıtma tarihi : 25 . 12 . 1963] 

X 92 — Tarım Kredi Kooperatifleri Kanu
nuna bâzı maddelerin eklenmesine ve bu kanu
nun bir maddesinin kaldırılmasına dair kanun 
tasarısı ve Ticaret, Maliye ve Bütçe ve Plân 
komisyonları raporları (1/369) (S. Sayısı : 536) 
[Dağıtma tarihi : 25 . 12 . 1963] 

X 93. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununa ek kanım tasarısı ve 
Milli Savunma, Maliye ve Plân komisyonları 
raporları (1/505) (S. Sayısı : 537) [Dağıtma 
tarihi : 25 . 12 . 1963] 

94. — 2.7.1962 tarihli ve 58 sayılı Kanuna 
bağlı (2) sayılı cetvelde değişiklik yapılmasına 
dair kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân 
komisyonları raporları (1/538) (S. Sayısı : 538) 
[Dağtıma tarihi : 25 . 12 . 1963] 

95. — 3242 ve 5244 sayılı kanunlarla verilen 
yemeklik ve tohumluk bedellerinin tecili hak
kındaki 310 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesine dair kanun tasarısı ile C. Se
natosu Urfa Üyesi Vasfi Gerger'in, muhtaç 
çiftçilere tohumluk ve yemeklik dağıtılması 
hakkındaki 5254 sayılı Kanuna göre verilen to
humluk ve yemeklik bedellerinin tecili hakkın-



daki 310 sayılı Kanuna ek kanun teklifi ve Ti
caret, Maliye, Tarım ve Plân komisyonları ra
porları (1/491, 2/491) (S. Sayısı : 539) [Da
ğıtma tarihi : 25 . 12 . 1963] 

X 96. — Milletlerarası Sivil Havacılık And-
laşmasına mükerrer 93 ncü madde eklenmesine 
ve 50 nci maddenin (a) fıkrasının değiştiril
mesine dair protokollerin onaylanmasının uy
gun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Dış
işleri ve Ulaştırma komisyonları raporları 
(1/264) (S. Sayısı : 541) [Dağtıma tarihi : 
26 . 12 . 1963] 

97. — Kayseri Milletvekili Hüsamettin Gü-
müşpala ve 24 arkadaşının, Devlet Demiryolları 
İşletme Umum Müdürlüğü memur ve müstah
demlerinin ücretlerine dair Kanunun bâzı mad
delerini değiştiren 4620 numaralı Kanuna ek 
kanun teklifi ve Ulaştırma ve Plân komisyon
ları raporları (2/564) (S. Sayısı : 542) [Da
ğıtma tarihi : 27 . 12 . 1963] 

15 — 
I X 98, — Devlet personeli meslek teşekkülleri 

kanunu tasansı ve Anayasa, Adalet, İçişleri ve 
Plân komisyonlarından üçer üyeden kurulu Ge
çici Komisyon raporu (1/546) (S. Sayısı : 543) 
[Dağtıma tarihi : 28 . 12 . 1963] 

X 99. — Türkiye ile Avrupa ekonomik top
luluğu arasında bir ortaklık yaratan Andlaşma 
ve eklerinin onaylanmasının uygun bulunduğu-

I na dair kanun tasarısı ve Ticaret, Gümrük ve 
| Tekel, Dışişleri ve Plân komisyonlarından se-
j çilen 4 er üyeden kurulu Geçici Komisyon ra

poru. (1/559) (S. Sayısı : 544) [Dağıtma ta-
I rihi : 27 . 12 . 1963] 

| 100. — Rize'nin Kömürcüler köyü 29 hane-
' sinde nüfusa kayıtlı Mustafaoğlu, Elmas'tan 
! doğma, 7.1.1929 doğumlu Bayram Albayrak'ın 

ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başba-
I kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu N raporu 

(3/438) (S. Sayısı : 545) [Dağıtma tarihi : 
I 4.1.1904] 
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