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

15. Birleşim 

/ . 12 . 1964 Salı 

1. — Geçen tutanak özeti 
2. — Gelen kâğıtlar 
S. — Yoklama 

4. — Başkanlık Divanının Genel Kuru
la sunuşları 609 

1. — Amasya Milletvekili Nevzat Şe
ner'in, pancar fiyatlarının henüz ilân edil
memiş olması ve mevcut fiyatların yeter
sizliği dolayısiyle pancar üreticilerinin du
rumunu belirten ve tedbir tavsiye eden ko-
sıuşması 609 

2. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şe-
mer'in, Dilekçe Komisyonunun kurulmamış 
'olması ve açık kalan raportörlükler sebe
biyle yurttaşlar tarafından verilen binlerce 
«dilekçenin neticelendirilemdyerek bekletil
diğine dair açıklaması 609:610 

3. — Zonguldak Milletvekili Suphi Ko-
nak'ıtı, Vefat ettiğine dair Başbakanlık tez
keresi (3/1028) 610 

4. — Komisyonlardaki açıklara üye seçi
mi 610:611 

5. — Vazife ile yurt dışına gidecek olan 
Sanayi Bakan; Muammer Erten'in dönüşü-r 

• " • • 

Sayfa 
ne kadar kendisine, Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanı Hüdai Oral'ın vekillik edece
ğine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/1026) 611:612 

6. — Vazife ile yurt dişına gidecek olan 
Devlet Bakanı İbrahim Saffet Omay'ın dö
nüşüne kadar kendisine, Devlet Bakanı Nü-
vit Yetkinin vekillik edeceğine dair Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi (3/1027) 612 

7. — Vazife ile yurt dışına gidecek olan 
Dışişleri Bakanı Feridun Cemal Erkin'e dö
nüşüne kadar Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı Kemal Satır'in, vekillik edeceği
ne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/1048) 612 

8. —• Gelecek yıllara geçici yüklenmelere 
dair kanun tasarısının gündeme alınması ve 
diğer tasarılardan da önce, ivedilikle görü
şülmesi hakkında Maliye Bakanı Ferid Me
len'in önergesi 612 

9. — Ticaret Bakanlığı teşkilât ve vazife-. 
lerine dair kanuna bir madde eklenmesi 
hakkındaki Bakanlık İnzibat Komisyonu 
Iturulması ilş ilgili kanun tasarısının, di-

îçinde 
Sayfa 

606 
606:608 

609 



Sayfa 
ger işlerden de önce ve ivedilikle görüşül-
meşine dair Ticaret Bakanı Fennî ts-
limyeli'nin önergesi 612 

10. — Nüfus Plânlaması Kanun tasarı
sının diğer işlerden de önce ve ivedilikle 
görüşülmesine dair Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanı Kemal Demir'in, önergesi 612:613 

11. — Sayıştay Kanun tasarısının diğer 
bütün işlerden de önce ve ivedilikle görü
şülmesine dair Sinop Milletvekili Mustafa 
Kaptan ve 9 arkadaşının önergesi 613 

İ2. — Adana Milletvekili Kemal Sarıib-
rahimoğlu ile Trabzon Milletvekili Ahmet 
Şener'in, ziraat alet ve makineleri ile kim
yevi gübre ve ilâçların itli al i ve memleket
te satışının Türkiye Zirai Donatım Kuru
mu tarafından yapılmasına ve bu maddele-

Tasarılar 

1. — Ege Üniversitesi 1965 yılı bütçe kanu
nu tasarısı (1/736) (Karma Bütçe Komisyonu
na) 

12. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1965 
yılı bütçe kanunu tasarısı (1/737) (Karma Büt : 

çe Komisyonuna) 
3. -1- 1965 yılı bütçe kanunu tasarısı (1/738) 

(Bütçe Karma Komisyonuna) 

Sayfa 
rin gümrük vergisi, resim ve harçlardan 
muaflığına dair kanun teklifinin Tarım, 
Maliye ve Plân Komisyonlarından üçer ki
şi seçilerek kurulacak geçici bir komisyona 
havalesi hakkında önergesi 613:614 

5. — Görüşülen işler. - 614 

1. — Danıştay Kanunu tasarısı ile İs
tanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 3546 
sayılı Danıştay Kanununun Anayasaya 
aykırı hükümlerinin kaldırılmasına dair 
kanun teklifi ve Cumhuriyet Senatosunca, 
yapılan değişiklikler^ hakkında Millet -

Meclisi Geçici Komisyonu raporu (M. 
Meclisi 1/474, 2/440; .Cumhuriyet Senato
su 1/375) (M. Meclisi S. Sayısı : 369 a 
3ncüek) 614:638 

4. —- Ankara Üniversitesi 1965 yılı bütçe ka
nunu tasarısı (1/739) (Bütçe Karma Komisyo
nuna) 

5. — Devlet Hava Meydanları- İşletmesi Ge
nel Müdürlüğü 1965 yılı bütçe kanunu tasarısı. 
(1/740) (Bütçe•'Karma Komisyonuna) 

6. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1965 
yılı bütçe kanunu tasarısı. (1/741) (Bütçe Kar
ma Komisyonuna) " ' . •"' '-::"-<; 

7. — - Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdür-

<mmm 

•I /— GEÇEN TUTANAK ÖZETl 

Yapılan yoklama sonucunda yeter çoğun
luk olmadığı anlaşıldığından ve bir saat sonra 
da olacağı muhtemel görülmediğinden 1 Ara
lık, 1964 Salı günü saat 15 te toplanılmak üze
re (Saat 15,10 da) Birleşime son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Yozgat 

Mchhi Kesicin ismet Kapısız 
...V"" Kâtip 

Malatya 
Nurettin Ahyurt 

2 — GELEN KÂĞITLAR 
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lüğü 1965 yılı bütçe kanunu tasarısı. (1/742) 
(Bütçe Karma Komisyonuna) 
,.;_8v' - - H u d u t ye Sahiller Sağlık. Genel Müdür

lüğü. İ965 yılı bütçe kanunu tasarısı. (1/743) 
(Bütçe Karma Komisyonuna) 

, 9 . — İstanbul Üniversitesi 1965 yılı bütçe 
kanunu tasarısı. (1/744) (Bütçe Karma Komis
yonuna) 

10. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1965 yılı 
bütçe kanunu tasarısı. (1/745) (Bütçe Karma 
Komisyonuna) 

11. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1965 
yılı bütçe kanunu tasarısı, (t/746) (Bütçe Kar
ma Komisyonuna) 

12. — Orman Genel Müdürlüğü 1965 yılı 
bütçe, kanunu tasarısı. (1/747) (Bütçe Karma 
komisyonuna) 

13. — Tekel Genel Müdürlüğü 1965 yılı büt-
m kanunu tasarısı. (1/748) (Bütçe Karma Ko-
ı u.<sy<;»nuna) 

14. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1965 yılı 
bütçe' kanunu tasarısı (1/749) (Bütçe Karma 
Komisyonuna) 

1-5. — Ankara'da 20 Mart 1962 tarihinde 
Türkiye Büyük Millet Meclisi eski binası ile bi
tişiğindeki kütüphane ve gazino binalarının Mer
kezî* Andlaşma Teşkilâtına tahsisine mütedair 
teati olunan mektupların onaylanmasının uygun 
bulunduğu hakkında kanun tasarısı. (1/750) 
(Maliye, Dışişleri ve Plân komisyonlarına) 

16.:'-v- Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
1964 yılı bütçe kanununa bağlı (A/2) ve "(A/3) 
işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hakkın
da kanun tasarısı. (1/751) ('Bütçe Karma Ko
misyonuna) 

17. —5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununun 231 sayılı Kanunla 
değişik 23 ncü maddesinin değiştirilmesi hak
kında kanun tasarısı (1/752) (Maliye ve Plân 
komisyonlarına) 

18. — Futbol müsabakalarında müşterek ba
hisler tertibi hakkında 7258 sayılı Kanunun bâ
zı maddelerinim değiştirilmesi ve bu kamına bir 
madde ve bir fıkra eklenmesi hakkında kanun 
tasarısı (1/753) (Adalet, Maliye ve Plân komis
yonlarına) 

19. — - Orman Genel Müdürlüğü Teşkilât Ka
nununa ek 3904 sayılı Kanunun 8 nci maddesi
nin değiştirilmesine vo bu kanuna bir madde 

eklenmesine dair kanun tasarısı (1/754) (Ta
rım ve Plân komisyonlarına) 

20. — XXXVII sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
" Listesi (En ziyade müsaadeye mazhar millet ta

rifesi) nin yürürlüğe konulmasına dair olan Ba
kanlar Kvırulu Kararının onaylanması hakkın
da kanun tasarısı (1/755) (Ticaret, Dışişleri ve 
Plân komisyonlarına) 

- • • • • < -î'Mifler- -
21. ~̂ - Eskişehir Milletvekili öevket Asbıı/--' 

oğlu ve İbrahim Cemaleılarıh, Eskişehir iline 
bağlı İnönü bucağında İnönü adiyle bir ilçe ku
rulması hakkında 'kanun teklifi "(2/755; ^çişle
ri ve Plân Komisyoıdanha) 

22. — Kastamonu Milletvekili Ali özdikmen-
li'nin, Abana kazasını li kurulması hakkında 
kanun teklifi (2/756) (İçişleri ve Plân Komis
yonlarına) 

Tezkereler 
23. — Elektrometalürji Sanayii Anonim bu

ketinin 1963 yılı hesap ve işlemlerine ait Yük
sek Denetleme Kurulu raporu ile Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanlığlnın mütalâasının su
nulduğuna dair Başbakanlık * tezkeresi • -(3/1025)-

. (Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyo
na) ••'•'" •'•' :••'•'• 

24. — Balıkesir Milletvekili Gökhan Evliya--
oğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması" hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/1029) 
(Anayasa've Adalet komisyonlarından mürek-
kop Karma Komisyonuna) 

25. — Bingöl Milletvekili Sıddık Aydar'ııı 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi (3/1030), (Anayasa ve. 
Adalet komlşyonlarnıdan. mürekkep Karına Ko
misyona) .;• , / 

26. — Giresun Milletvekili-:Etem Knıçoğjkı'-
nun yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/1031) (Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep Kar
ma Komisyona) 

. 27. — Giresun Milletvekili Ali Köymenin 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi (3/1032) (Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyona) 

28..— Gümüşane Milletvekili Halis Bayraın-
oğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılma
sı hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/10331 
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(Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürek
kep Karma Komisyona) 

29. — İsparta Milletvekili Sadettin Bilgiç'in 
yasama dokunulmazlığının, kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi (3/1034) (Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyona) 

30. — İsparta Milletvekili Sadettin Bilgiç,in 
yasama dokunulmazlığının 'kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi (3/1035) (Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyona) 

31. — Trabzon Milletvekili Ekrem Dikmen'-
in yasama dokunulmazlığının 'kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi (3/1036) (Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
misyona) 

32. — Urfa Milletvekili Kadri Eroğan'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi (3/1037) (Anayasa ve 
Adalet 'komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyona) 

33. — Urfa Milletvekili Kadri Eroğanîn ya
sama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi (3/1038) (Anayasa ve 
Adalet Komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyona) . 

34. — Urfa Milletvekili Kadri Eroğan'ın ya
sama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi (3/1039) (Anayasa ve 
Adalet Komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyona) 

35. — Etibank Genel Müdürlüğü ve müesse
selerinin 1962 yılı hesap ve işlemlerine ilişkin 
Yüksek Denetleme Kurulu raporu ile Enerji ve 
Tabiî Ka.yna.klar Bakanlığının mütalâasının su
nulduğuna dair Başbakanlık tezkeresi. (3/1040) 

J (Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyo-
na) 

36. — Kamu İktisadi Teşebbüslerine ait Yük-
r sek Denetleme Kurulunca hazırlanan raporların 
j gönderildiğine dair Başbakanlık tezkeresi. 

(3/1041) (Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma 
Komisyona) 

37. — İsparta Milletvekili Sadettin Bilgiç'in 
I yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak

kında Başbakanlık tezkeresi (3/1042) (Anaya
sa ve Adalet komisyonlarından mürekkep Kar
ma Komisyona) 

38. — Kamu İktisadi Teşebbüslerine ait Yük
sek Denetleme Kurulunca hazırlanan 1963 yılı 
faaliyet raporlarının gönderildiğine dair Baş-

I bakanlık tezkeresi (3/1043) (Kamu iktisadi Te-
şebbüsleri Karma Komisyona) 

39. — Urfa Milletvekili Kadri Eroğan'ın 
; yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın

da Başbakanlık tezkeresi (3/1044) (Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyona) 

40. — Giresun Milletvekili Etem Kılıçoğlu'-
| ııun .yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak-

knula Başbakanlık tezkeresi (3/1045) (Anayasa 
vo Adalet Komisyonlarından mürekkep Karma 

I Komisyona) 

41. — Giresun Milletvekili Etem Kılıçoğlu'-
nun yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi (3/1046) (Anayasa 

J ve Adalet Komisyonlarından mürekkep Karma 
I Komisyona) 

42. — Giresun Milletvekili î. Etem Kılıçoğ-
lu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/1047) (Ana
yasa ve Adalet Komisyonlarından mürekkep 

! Karına Komisyona) 

http://Ka.yna.klar


6 I E İ N 0 Î O t Ü & Ü M 
Açılma saati: 15,00 

BAŞKAN — Başkanveküli Ferroh Bozbeyli 
KÂTİPLER : Veli Uyar (Yovgtâ). Sabri Keskin (Kastamonu) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 15 nci Birleşimini açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama, otomatik cihazla ya
pılacaktır, sayın üyelerin anahtarlarını çevirip 
kabul düğmesine basmalarını rica ederim... 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Yo'klama işlemi .bitmiştir. Ço

ğunluğumuz vardır, müzakerelere Ibaş'lıyoruz. 

4. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. —. Amasya Milletvekili Nevzat Şener'in, 
panca rfiyatlarının henüz ilân edilmemiş olması ve 
mevcut fiyatların yetersizliği dolayısiyle pancar 
üreticilerinin durumunu belirten ve tedbir tav
siye eden konuşması. 

BAŞKAN '-— Gündem dışı Sayın Nevzat Şe
ner söz istemiştir, buyurun Sayın Şener. 

NEVZAT ŞENER (Amasya) — Muhterem 
Başkan, muhterem arkadaşlarım, 

Geniş bir müstahsil kütlesini ilgilendiren ve 
son iki ay içinde bu Mecliste iki defa gündem 
dışı konuşmaya vesile olan (pancar alım fiyat
larının 'bugüne kadar yetkililerce ilân edilme
yişi) mevzuuna, ehemmiyetine ve ımÜMtaceliyeti-
ne binaen, (bendeniz de kısaca temas etmek is
tiyorum. 

Pancar alım fiyatları, şimdiye kadar daima 
kamımnya başlamadan ve umumiyetle Ağustos 
ayı başlarında ilân edilirdi. Pancar istihsal 
masraflarının gittikçe artması ve mevcut fiya-
tm tatminkâr olmayışı neticesi, son yıllarda 
pancar istihsali bariz bir şekilde azalmış ve 
çiftçiler kendilerine daha uygun gelen mahsulü 
ekmeye başlamışlardır. Geçen seneki durumu 
nazarı itibara alan ve şeker satışından bir hayli 
kazanç sağlıyan Hükümet ve yetkilileri, bilhas
sa Sanayi Bakanı daha Mart ayı başlarında ver
dikleri, gazete ve hattâ radyolara intikal eden 
beyanatlarında, 1964 pancar alım fiyatlarının 
ton olarak 155 lira olacağını 'beyan etmiş ve bu 

husus çiftçinin geniş sahalara pancar ekmesine 
ve büyük masraflara girmesine sebebolmuştur. 

Muhterem arkadaşlarım, 12 nci aya gelmiş 
bulunuyoruz, çok yerlerde pancar teslim ve te
sellüm işleri tamamen sona ermiştir. Müstahsil 
teslim ettiği pancarı vaad edilen ve (bizzat Sa
nayi Bakanı tarafından ilân edilen 155 lira üze
rinden ödenmesini beklemektedir, beklemekte 
de haklıdır. Daha aşağı bir fiyat ödenmesi hem 
çiftçinin zararını mucibolacak ve hem de Hü-
Mmet aldatan durumuna düşecektir. Mühim 
mevki işgal edenlerden, Hükümet sandalyasm-
da oturanlardan ciddiyet ve verdikleri söze sa-
da'kat beklemek hakkımızdır. Mart ayı içinde 
Sanayi Bakanı tarafından vâki beyanatı, Sena
to seçimleri arifesinde seçmen oyu kazanmak 
için söylenmiş bir seçim nutku olarak kabul et
mek istemiyoruz. Hükümetin pancar fiyatları
nı 155 lira olarak ilân eden kararnamesinin bir 
an evvel çıkarmasını ve tediyenin derhal baş
lamasını, geniş bir kütlenin arzu ve isteğine 
tercüman olabildiğim düşünce ve kanaatiyle, 
Hükümetten 'bilhassa rica ve istirham ediyo
rum. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım, 

2. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, 
Dilekçe Komisyonunun kurulmamış olması ve 
açık kalan raportörlükler sebebiyle yurt
taşlar tarafından verilen binlerce dilekçenin neti-
cehndirilmiyerek bekletildiğine dair açıklaması 
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M. Meclisi B : 15 
AHMET ŞUNKR (Trabzon) — Efendim, 

Di! ekçe Komisyonu hakkında gündem dışı ko
nuşmak istiyorum... 

BAŞKAN —- Buyurun efendim. 
AHMET ŞENER (Devamla) - Sayın Baş 

kan, muhterem arkadaşlarım'; 
Türkiye 'Büyük Millet Meclisinin Dilekçe 

Komisyonu hâla teşekkül etmemiştir. Bâzı.va
tandaşların 'mektupları üzerine Dilekçe Komis
yonu ile temas etmek icabetti ve ettim. 6 - 7 'me
mur sadece oturmaktadır. 

Yalnız Sayın Divandan rica edeceğim ve bil
hassa Meclis Başkanlığından da rica edeceğim; 
raportör olarak tek 'bir tane masa dolu, diğer
leri münhaldır.- Raportör olmayınca meımurla-
ra iş gitmiyor, tabiatiyle komisyona da iş gide
miyor. Oııbinlerce, belki 20 bin dilekçe sahip
leri, emekliler malûller ve birçok dert sahibi in
sanlar bu Büyük Millet Meclisinden iş istemek 
için müracaatta bıılunmaıktadir. Bu dosyaların 
halen c/r 00 ı hazırlanmamıştır. Rica. ediyorum, 
Sayın Başkanlıktan ve Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Reisliğinden, bu raportörlerin, açık olan 
yerleri doldurulşıııi ve encümeni, seçelim, bu en
cümen gerektiği -kadar vazifesini -yapmaya de-
\ am etsin. Aksi takdirde (binlerce, oııbinlerce 
vatandaşın, dilekçelerinin Büyük Millet Mecli
sinde beklemesine tahammülleri yoktur. Hür
metlerimle. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; sa
dece Dilekçe Komisyonumuz için değil, birçok 
komisyonlarımızda da münhal üyelikler vardır. 
Bütün 'bunlara üye seçimi de, (bugünkü günde
mimizdedir. Dilekçe Komisyonu bütün üyeleri
nin kâmilesiyle toplanıp karar vermesi prensip
lerini kabul ettiğinden bu seçim 'işi bitirildikten 
sonra arkadaşımızlın dilekleri yerine getirile
cektir. Bu arada Sayın Nihat Diler de gündem 
dışı söz istemiştir. Sayın Nihat Diler'e yarın 
söz verilecektir.ı 

3. — Zonguldak Milletvekili Suphi Konak'tn 
vefat ettiğine dair Başbakanlık tezkeresi (3/1028) 

BAŞKAN — Teızfeereyi okutuyorum: 

Milfet iMıeeliısıiBıaişikandı|jTinıa 
Zoniğuıldaık illiMilletvekili!' Soıplhıi jKönaik'm 

17 . 1 1 . .1964- günü' 67. AD. 768. ıplâka No. h 
arabasiyle ZongıddıalkV îftmıe'kltie ilkem Gtereıde 
yolunda vuıknlbuiİaın bir tratöfe kiaıza$ıınd& çotfuı-
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ğıı vo aınlneısiyle birlikte vefat etmd^ olduiğnı, 
İçişleri Bakanlığmun 24 . 11 . 1964 tmırilhM1 ve 
Ş. 3,23302/04/9126 sayılı yaızusiyle 'MMiı#mn§ttir. 

Teessürle arz ederim. 
Başjbalkan 

İsmet tnönjü 

BAŞKAN — Merlhuım! arıkada§imiiznnj r u t a 
içtin sizleri bir dakika duta1 yaikfesiıne darvneffc ede
rim.. 

(iSaygıı diiuroışuı yıaipaldıı;) • . 
BAŞKAN — Rulhın şaıdolsun. 

/. — Komisyonlardaki açıklara üye seçimi 

BAŞKAN —- î'fci sayım üıye a-rkadaşıırni'z, se
çilmiş oldıulklaırı kıoımlsyomliaırıdaın istifa etımiş-
lendir. Burnumla ilgili ömıerigeleri olkuıtuyoTUim. 

Millet Meclisli Sayın B'aşlkaınılığnnıa 
•Seçilmiş ibulnıniduğuım. İmm- ve Isikân Ko-

mlsyonuından istitia ettiğimi saygı ile >m% ede
rim. T'naıbz'on. 

Zelki YağımııiiKİero'M 

liASKAN Bilgili •eri'n ize sum ulur. 

Millet Mieclisi ıBıaşikanthğına 
içişleri Komisyona üyeliğinden istila etlim. 

(İçreğime amirlerinizi saygı ile arz ederim. 
Anikaıra 

Iıbnalıim Sıtıkı, Hatipoğlu 

BAŞKAN — Bilgilerinize suınuhıır. 
Ba-şkamiıik Divanııınııtn Genel ..Kuımıilıaı sunuş

ları meyamuındıa ve ikimci sarada buluaiıan iş, 
.komjisyanlandaki . açılk üyeliklere Siecâımıdir. 
Adaylarla ilgili oLaınailt gramlarım yaızıdığı tez
kereleri okntuyo'iTUimi : • 

Millet Meelisi Yüksek Balkanlı ğımıa 
Arılkaıfa MlilJeıt'veikiiıi İbrahim Sııtıkı Haıtip-

öğlııı'nuin İçişi eri Komıisyoiimiından istif aısiyle 
boşalanı üyeliğe, Bursa Milletvekili Eıdiıp Rüş
tü Akyürek, Zotnjguldalk Milletvekili Marfhumı 
ıSuıphi KonıakUaın bûişallan Adalet Koraıisyonfiı 
üyeliğime, Afyon Kanalhisıaır Milletvekili Asim 
Yulmıaiz ve Kanıu iktisadi Teışelbbüslerf Kartnıa 
Komişyonunıdıa mümlhıal üyeliğe, Zanfguldalk Mil
letvekili M.- Ali Pestile! adıay olanak seçiİmiş
lerdir. 

Hereğimi rica edıer, saygılar sımanın."" 
Millet Meclisi 

O. H. P. Grup BaişıkanvekiH • 
Kemali Bavazit 
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M'llilet (Meçlisi Ba^kamihğıına 

'" Mıitat' Meclisi; Imıaır ve Islkân ^oanisyonuııt-
da açıik' bııüutnıatn bir üyıeliğe, grupumuzdan 
İzmir Ml'lHveıkili .Muızaıffler' Döşıemıeci adıay 
gösteriÜımjiışt!İr. ' " ' . ' • ' 

Biıllgilierimizıeı ars -ederim. .. 
Millet.-Meclisi A. P. Grup Başkam:! 

• > îzamjir 
Ali'Naüîi Erdem 

" BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; seçim 
için basılı oy puslaları sayın üyelere dağıtılmış
tır. Biraz evvel de namzetliğini koymuş olan 
arkadaşlarımızın isimleri okundu, bunları tek
rar edeceğiz. Ayrıca kontenjanı itibariyle ba-

... ğımsız... milletvekilleri arkadaşlarımıza isabet 
eden yerler için bağımsız milletvekillerinden 
adaylar seçilecektir. Ancak bağımsız milletve
killerinden kimse adaylığını koymamıştır. Biz 
Meclisimizde bulunan bağımsız üyelerin ismini 
okumak suretiyle sayın üye arkadaşların bilgisi
ne sunacağız. 

NURİ BAY AR (Sakarya) — Bütçe Komis
yonunda çalışmak istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Nuri. Bayar Bütçe Ko
misyonunda çalışmak istiyorlar. Bağımsız üye 
arkadaşlarımızın isimlerini okutuyorum. Bunla
rın içinden her hangi birini yazmak suretiyle oy 
puslaları doldurulabilir. 

Bağımsız milletvekillerinin 26 . 9 . 1964 tari
hindeki mevcutlarını gösterir listedir: 

Kasım Ğülek (Adana) 
Halûk Nur Baki (Afyon Karahisar) 
Nihat Berkkan (Ankara) 
İhsan Köknel (Ankara) 
Fuat Ümit (Bolu) 
Cevdet Perin (Bursa) 
Şaban Keskin (Çankırı) 

- Abdullah Çilli (Hatay) 
Avni Doğan (Kastamonu) 
Fethi Doğançay (Kastamonu) 
Fikret Filiz (Kırklareli) 
Y. K. Karaosmanoğlu (Manisa) 
Nuri Bayar (Sakarya) 
Nazmi öktem (Trabzon) 
Kemal Badıllı (Urfa) 

BAŞKAN — Bunlar bağımsız üyelerin isim
leridir. Dağıtılmış olan basılı oy puslalarma ba
ğımsızlara isabet eden yerlere ismini okuduğu-
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muz arkadaşlarımızdan her hangi birinin yazıl
ması icabeder. 

KEMALÎ BAYAZIT (Maraş) .— Bir. defa 
daha baştan okuyunuz lütfen. 

BAŞKAN — Yeniden okutuyorum efendim. 
Ancak muhterem arkadaşlarım, dağıtılmış olan 
basılı puslalarda partilere ve bağımsız üyelere 
ayrılan yerler işaret edilmiştir. Bağımsız" üye
lerden Sayın Nuri Bayar hariç, başka namzetli
ğini koyan olmamıştır. Siz, ismini okuduğumuz 
arkadaşlardan münasip gördüğünüz bir arkada
şımızı bağımsızlar için ayrılan yere yazabilirsiniz. 

(Bağımsız milletvekilleri listesi tekrar okun
du.) 

BAŞKAN — Tasnif Heyeti için kura çeki
yorum: 

Lokman Başaran, İsparta. Sayın Lokman 
Başaran buradalar mı?.. Yoklar... 

Seba^ti Hastaoğlu, Sivas. Sayın Sebati TTas-
taoğlu buradalar mı?... Yoklar... 

Sayın Hâşim Tan?.. Yoklar. Sayın Abdur-
rahman Oüler?.. Yoklar. Sayın Celâl Sungur'?.. 
Buradalar. Sayın Ahmet Fırat?... Yoklar. Sa
yın Mehmet Kesen?... Buradalar. Sayın Bahri 
Bahadır?. Yoklar. Sayın Naim Tirali?... ' Bu
radalar. 

NİZAMETTİN ERKMEN (Giresun)' — Oy
lamaya Giresun'dan başlanacaktır. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bü
tün komisyonlara basılı bir kağıttan seçim ya
pılması husuusnu oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Giresun'dan başlıyoruz. 
(Oylama yapıldı.) 
BAŞKAN — Sunuşlarımızın bir diğerine ge

çiyoruz. 

5. — Vazife ile yurf dtşma gidecek olan Sa
nayi Bahanı Muammer Erten'in dönü§üne ka
dar kendisine, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nı Hüdai OraVın vekillik edeceğine dair Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi (3/1026) 

BAŞKAN — Tezkereyi okuıtuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına gidecek olan Sanayi Ba

kanı Muatmmer Erten'in dönüşüne kadar kendi
sine, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Balkanı Hüdai 
Orâİ'ın vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi 
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üzerine, uygun görüLmüş olduğunu arz ederim. 

Cumhurbaşkanı 
Cemal Gürsel 

BAŞKAN — 'Bilgilenilize sunulur. 

6. — Vazife ile yurt dışına gidecek olan Dev
let Bakam İbrahim Saffet Omay'ın dönüşüne 
kadar kendisine, Devlet-Bakanı Nüvit Yetkin'in 
vekillik edeceğine dair Cumhurbaşkanlığı- tezke
resi (3/1027) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına gidecek olan Devlet 

Balkanı İbrahim Seffet Omay'ın dönüşüne kadar 
kendiline, Devlet Bakanı Nüvit Yetkin'in vekil
lik etmesinlin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun 
görülmüş olduğunu arz ederim. 

Cumhurbaşkanı 
Cemal Gürsel 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

7. — Vazife ile yurt dışına gidecek olan Dış
işleri Bakanı Feridun Cemal Erkin'in dönüşüne 
kadar, kendisine Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı Kemal Satır'm vekillik edeceğine dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1048) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Millet Meclisıi Başkanlığına 
Vazife .ile yurt dışına giden Dışişleri Bakanı 

Feridun Cemal Erkin'in dönüşüne kadar kendi
sine, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
Kemal Saıtır'm vekillik etmesinin, Başbakanın 
teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu arz 
ederim. 

Cumhurbaşkanı 
Cemal Gürsel 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

Mıı'hterem •arkadaşlarım, 10.îl. 1964 tarihli 
• pröb'Jkbl'• gereğince gündemde bulunan işlerin 
ivedilikle, öncelikle ve diğer işlere takdimen gö
rüşülmeyi öncelden Başkanlık Divanında, tezekkür 
edilıerek, Başkanlık Divanının (mütalâası alındık
tan sonra Genel Kurula arz edilmesi kararlaştı
rılmıştı. Buna uygun olarak Başkanlık Divanın
ca gündeme ithali ve öncelik ve ivedilikle görü
şülmesi uygun görülen 4 ayrı İkamın tasarısını ve 
bununla ilgili önergeleri sırası üe okutuyorum. 
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8. — Gelecek yıllara geçici yüklenmelere dair 

kanun tasarısının gündeme alınması ve diğer ta
sarılardan da önce ve ivedilikle görüşülmesi hak
kında Maliye Bakanı Ferid Helen'in önergesi. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Gelecek yıllara geçici yüklenmelere dair ka

nun tasarısının yatıranlar ve plân uygulaması 
bakımından arz ettiği ehemmiyet dölayııs'iyle gün
deme alınmasını diğer ıtasanlara takdimen önce
lik ve ivedilikle müzakeresini arz ve teklif ede
rim. 

Maliye Bakanı 
Ferid Melen 

BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmliyerilor... (Kabul ed'i'limiştir. 

9. — Ticaret Bakanlığı teşkilât ve vazifeleri
ne dair Kanuna bir madde eklenmesi lıakkındaki 
Bakanlık İnzibat Komisyonu kurulması- ile ilgili 
kanun tasarısının, diğer işlerden de önce ve ive
dilikle görüşülmesine dair Ticaret Bakanı Fennî 
Islimyeli'nin önergesi 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin 1 ncl görüşülmesi yapılacak işler 

sırasında 79 numarasına kayıtlı Ticaret Bakan
lığı teşkilât ve vazifelerine dair Kanuna bir mad*-
de eklenmesi ıhakkındaki Bakanlık inzibat Ko
misyonu kurulmasın'a dair kanun tasarısının 
ehemmiyetine binaen biran önce 'kanunlaşması za
ruri görüldüğünden diğer işlere takdimen önce
lik ve ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif 
ederim. 

Ticaret. Bakanı 
Fennî îslimyeii 

BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Üçüncü sıradaki önerge. 

10. — Nüfus plânlaması kanun tasarısının di
ğer işlerden de önce ve ivedilikle görüşülmesine 
dair Sağlû ve Sosyal Yardım Bakam Kemal 
Demir'in önergesi 

Millet MeclM 'Başkanlığına 
5 Yıllık Kalkınma Plânında prensipleri Bü

yük Millet Meclisince kabul edilmiş olan ve 388 
kayıt numarası ile geçen yn öncelik ve ivedilikle 
Millet Meclisi gündemine aliûmış olrçn nüfus 
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plânlaması ikamın tasarısı toplantı yılının değiş
mesi ıdölatyısiyle komisyona iade ve bu kere bu yıl 
seçilen komisyonca da kabul edilmiş bulunmak
tadır. Ana ve çocuk sağlığı ve himayeye muhtaç 
çocuklar gibi temel sağlık ve sosyal hizmet dâ
valarımız ve ekonomik kalkınmamızla yakından 
ilgili olan bu kanun tasarısının bütün işlere tak-
dimen öncelik ve ivedilMe görüşüÜmesiııi arz ve 
teklif ederim. 

Bolu 
Dr. Kemal Demir 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 

BAŞKAN :— Oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... E'tmiyenler... Kabul edilmiştir. 

11. — Sayıştay kanun tasarısının diğer bü
tün işlerden de önce ve ivedilikle görüşülmesine 
dair Sinop Milletvekili Mustafa Kaptan ve 1.1 ar
kadaşının önergesi 

Meclis Başkanlığına 
Bidayette Anayasamızın iki sene İçerisinde 

çıkarılmasını emrettiği kanunlar araştırılmış ve 
bu kanunlar içerisinde Sayıştay Kanununun da 
bulunduğu tesbit edilmiş idi. Bu tesbit yapıldı
ğı zaman Anayasanın tâyin ettiği iki senelik 
m/üiddetin bitmesine çok az bir gün kalmış oldu
ğu ve bu çok kısa müddet içerisinde mevcut ka
nunların çıkarılmasına imlkân olmadığı düşünüle
rek Anayasanın geçici 7 nci maddesinde iki sene 
İçerisinde çıkarılması mecburi kanunlar yeniden 
teslbitle bir eliminasyon yapılmış ve bu esnada 
Sayıştay Kanunu da bu kategoriden çıkarılmıştı. 
Çıkarma sebebi zaman darlığından başka hiçbir 
esbaba daıyanmaktadır. Aslında Sayıştay Ka
nunu yapılan eliminasyon neticesi çıkması mec
buri addedilerek listede bırakılan; kanunlardan 
çok daha mtü'him ve lüzumlu bir kanundur. 

Kurulan Geçici 'Komisyon Sayıştay Kanun ta
sarısını hazırlamış ve Yüksek Meclise sevk et
miştir. Aradan (6) aya yalcın bir zaman geçmiş 
olmasına rağmen henüz bu kanunun görüşülme
sine başlanmamıştır. 

Yukardaiki mâruzâtımızdan; evvelce Anayasa
ca çıkarılması medburi kanunlar kategorisine 
alman ve bilâhara zaman tasarrufu için âdeta 
mecburi olarak bu kategoriden 'Çıkarılan, lüzumu 
üzerinde tereddüt bulunmıyan Sayıştay kanun 
tasarısının biran evvel görüşülmesini temin için 
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aşağıdaki teklifimizin Meclis Divanınca kabulü
nü ve Heyeti Umumiyeye arzım rica ederiz. 

«Normal gündemin 9 ncu maddesinde bulu
nan Sayıştay kanun tasarısının, diğer öncelik ve 
İvedilik kararı almış tasarı ve tekliflere takdi-
men ve ivedilikle görüşülmesini arz ve istirham 
ederiz.» 

Sayıştay Geçici Komisyon 
Sözcüsü 
Sinop Kars 

Mustafa Kaptan Kemal Okyay 
Sinop Kırşehir 

Mahmut Alieanoğlu Ahmet Bilgin 
Nevşehir Güımüşane 

Ramazan Demirsoy Necmettin Küçüker 
Samsun Niğde 

Bahri Cömert Haydar Özalp 
Bilecik Samsun 

Sadi Binay Hamit Kiper 

BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... E'tmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, biraz evvel kabul 
ektiğiniz 4 kanun tasarısı, gündemim izde bulunan 
Millî Prodü'k'tüvite Merkezi kuruluş kanunu ta
sarısının sonunda ve okunuş sırasına göre yer 
alacaklardır. 

12. — Adana Milletvekili Kemal Sarribrahim-
oğlu ile Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, 
Ziraat alet ve makinaları ile kimyevi gübre ve 
ilâçların ithali ve memlekette satışının Türkiye 
Zirai Donatım Kurumu tarafından yapılmasına 
ve bu maddelerin Gümrük Vergisi, resim ve 
harçlardan muaflığına dair kanun teklifinin 
Tarım, Maliye ve Plân komisyonlarından üçer 
kişi .seçilerek kurulacak geçici bir komisyona ha
valesi hakkt.ıda önergesi 

BAŞKAN — iki arkadaşımız, bir geçici ko
misyon teklifine dair öraetfge vermişlerdir. Oku
tuyorum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Ziraat alet ve makinaları ile kimyevi gübre 

ve ilâçların ithalât ve memlekette satışının mün
hasıran Türkiye Zirai Donatım Kurumu tarafın
dan yapılmasına ve bu maddelerin Gümrük Ver
gisi, reisim ve harçlardan muafiyetine dair ka
nun teklifimiz 14.7.1964 tarih ve 2/371 sayı ile 
Meclis Başkanlığına verilmiş olup; Maliye, Ta
rım ve Plân komisyonlarına havale edilmiştir. 
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Mevzuun ehemmiyeti izahtan varestedir. 20 

milyon Türk köylüsünün ve Türkiye ziraatının 
ana dert ve dâvalarının hallinde büyük bir mer
hale teşkil edecek olan teklifimizin geoilktirilime-
den görüşülmesini temin için, ilgili Taırım, Ma
liye ve Plân komisyonlanndan üçer kişi seçile-' 
rek geçici bir komisyon teşkili ile teklifimizin bu 

1. — Danıştay Kanunu tasarm ile İstanbul 
Milletvekili Reşit Ülker'in, 3546 sayılı Danıştay 
Kanununun Anayasaya aykırı hükümlerinin 
kaldırılmasına dair kanun teklifi ve Cumhuriyet 
Senatosunca yapılan değişiklikler hakkında Mil
let Meclisi Geçici Komisyonu raporu (M. Meclisi 
1/474, 2/440; C. Senatosu 1/375) (M. Meclisi 
S. Sayısı : 369 a 3 ncü ek) (1) 

BAŞKAN — Geçici Komisyon ra.ponınu 
okutuyorum. 

Komisyon yerini alsın. Hükümet, burada. 
(Geçici Komisyon rapora 369 a 3 ncü ek bas-

mayazıdan okundu.) 

BAŞKAN — Maddelere geçiyoruz. 8 nei mad-
d ey i okutuyorum. 

İKİNCİ ©ÖLÜM 
Danıştay meslek mensupları ile idare memurla

rının ni!t el ilkleri, seçilmeleri ve atanmaları 

Başkanların, üyelerin ve Başkanunsözcüsünün 
nitelikleri 

MADDE 8. — Danıştay (Birinci Başkanı, 
daire başkanları, üyeleri ve Başkanunsözcüsü, 
yüksek öğrenimlerini (bitirdikten vsonra en az on-
beş yıl Devlet memuriyetinde baişarı ile çalışmış, 
dördüncü derece kadroda bu derece maaşı kaza
nılmış hak olarak almış, yüksek hâkiimliğin ge
rektirdiği alhiâk ve -seciyeye sahip ve : 

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

veya üyeliği veya Cumdıııriyet Başsavcılığı yahut 
bu görevlere 'seçilebilme, niteliğini ka;zaumış ol
mak şartiyle hâkimlik; 

(1) 369 a 3 ncü ek S. Saydı bas m ayazı tuta
nağın sonundadır. ? 
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komisyona havalesini arz ve teklif ederiz. 

Adana Trabzon 
Kemal Sarıibrahimöğlu Ahmet Şener 

BAŞKAN — önergeyi oyunuza arz ediyorum. 
Kabul 'edenler... TCtmiyen'ler... Kabul edilmiştir. 

Öncelikle görüşülmesi kararlaştırılan işlere 
geçiyoruz. 

0) Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat fakülte
leri veya İktisadi ve Ticari İlimler akademilerin
de, hukuk, iktisat, maliye veya âimme idaresi kol
larında profesörlük; 

D) Tuğgeneral, tuğamiral veya daha yüksek 
rütbelerde generallik veya amirallik veya Askerî 
Yargıtay Başkanlığı veya Daire Başkanlığı veya 
üyeliği ile başsavcılığı yahut bu görevlere seçile
bilme niteliğini kazanmış olmak şartiyle askerî 
hâkimlik; 

E) Genel \oya katma bütçeli dairelerde ge
nel müdürlük veya en az bu sınıf ve derecedeki 
daire başkanlığı veya bu memurinlere eşit gö
revler; 

F) Bakanlıkların, başhukuk müşavirliği ve
ya birinci hukuk müşavirliği veya. Maliye Ba
kanlığında bu sınıf ve derecedeki hukuk müşa
virliği, müşavir avukatlığı ve Merkez Muhake-
mat Müdürlüğü; 

(I) Vergiler Temyiz Komisyonu Başkanlığı. 
daire başkanlığı veya üyeliği; 

İT) Danıştay Başyardımcı!ığı veya bu dere-
ced eki kanun sözcülüğü; 

1) Devlet memuriyetinde çalışmış olmak 
kaydı aranmaksızın en az ombeş yıl fiilen avu
katlık; 

Görev ve hizmetlerinden birinde bulunmuş 
olanlar arasından seçilir. 

Başkanunsözcüsünün yüksek öğrenimini, 
14 ncü maddede sayılan fakülte veJva yüksek 
okullardan birinde yapmış olması lâzımdır. 

BAŞKAN -•- Muhterem arkadaşlarım, bu 
maddenin müzakeresinde Devlet Bakam yerine 
Bakanlık temsilcisi bulunacaktır. Bununla ilgili 
Bakanlık tezkeresini okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Danıştay kanun tasarısının müzakeresi sıra

sında, mazeretime binaen bulunmadığım zaman-
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larda Hükümet mümessili ;olarak, Danıştay Bi
rinci Baışkanvek'ili Rıza Göksu'nun müzakereye 
iştirakinin 'kabulüne müsaadenizi saygı ile arz 
ederim, 

Malatya 
Devlet Bakanı 
Nüvit Yetkin 

BAŞKAN —• Bilgilerinize sunulur. 
Muhterem arkadaşlarım, okutmuş bulunduğu

muz ve Cumhuriyet Senatosunca değiştirilen 
sekizinci madde ile ilgili tadilât Komisyonumuz
ca benimsenim;emiştir. Ancak Ibu forada, foir öner
ge ile "bâzı arfcadaşl arımız ibunun benimsenmesini 
istemişlerdir. Bu önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Danıştay kanun tasarısının 8 nei maddesinin 

CD) bendine Cumhuriyet Senatosunca: «Yahut 
bu görevlere seçilebilme niteliğini kazanmış ol
mak şart iyi e askeri hâkimlik» yapmış olanların 
da ilâvesi kabul edilmiş iken Karma Komisyon 
bu ibareyi çıkarmıştır. *" 

.Senatoda kabul edilen ve 8 nei maddenin 
CB) bendine muvazi olarak iki yargı organında 
da eşitliği sağlıyan ibarenin aynen kabul edil
mesini arz ve teklif ederiz. 

Ordu 
Ferda Gül ey 

Ankara 
îbrahim îmirzalıoğlu 

Mardin 
Talat Oğuz 
Kastamonu 
Avai Doğan 

Bursa 
Sadrettin Çanga 

Ordu 
Sadi Pehlivanoğhı 

Manisa 
Yakup Yakut 

Gümüşane 
Nureddin özdeni ir 

Balıkesir 
Oihat Bilgehan 

Samsun 
llvas Kılıç 

Rize 
E. Yılmaz. Akça! 

Mardin 
M. Ali Arıkan 

Bingöl 
H. Rıza Ünal 

Eskişehir 
Şevket Asbuzoğlu 

Rize 
Cevat Yalcın 

Aydın 
Hilmi Aydmçor 

Ankara 
î. Sıtkı Hatiboğlu 

Uşak 
Ahmet Tahtakıhc 

BAŞKAN — Bu önergeyi ayrıca muamele
ye koymıyacağım. Çünkü, maddenin benimse
nip benimsenmemesi hususu oya konulduğu za
man esasen bu husus halledilmiş olacaktır. 

1.12.1964 0 : 1 
Madde hakkında söz istiyen var mı? Yok.'Ko

misyonumuz bu madde ile ilgili değişikliği be-
nimsememiştir. Benimsenmeme hususunu oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Metin benimsenmiştir. 

Muhterem arkadaşlar; bu ifadede bir vuzuh 
olmdaığı muhakkak. 

Yalnız komisyonumuzca benimsenmemiştir. 
Benimsenmeme oya konmuştur. Benimsenmeyi 
kabul edenler sözü komisyonun sözüne katılan
lar manasınadır. Şimdi buna arkadaşlar, katıl
madı, komisyon benimsenmeme teklif etmiş idi. 
Metin benimsenmiş xre kesinleşmiştir. 

Aday listesi 
MADDE 10. — Adaylık için Danıştay Baş

kanlığınca yapılacak ilân üzerine müracaat eden 
kimselerin niteliklerini incelemek ve belirtmek 
üzere, Genel'Kurul, seçimden en az 15 gün ön
ce kendi üyeleri arasından beş kişilik bir komis
yon seçer. Bu komisyon, en kıdemli başkan ve
ya üyenin başkanlığı altında toplanır ve aday
ların soyadlartna göre alfabetik bir listesini dü
zenler. 

Listede, ilgililerin, gizli ve açık sicil dosyala
rından çıkarılacak kısa hal tercümeleri ile ko
misyonca lüzum görülecek, diğer bilgiler bu
lunur. 

Liste', seçimden en az bir hafta önce kurul 
üyelerine dağıtılır. 

Komisyon seçiminden sonraki adaylık müra
caatları dikkate alınmaz. 

BAŞKAN — Onuncu madde ile ilgili deği
şiklikler komisyonumuzca benimsenmemiştir. 
Benimsenmeme mütalâasını kabul edenler... Et-
miyenler... Benimsenmeme, kabul edilmiştir. 

Yardımcılar 
MADDE 15. — Yardımcılar altı sınıfa ayrı

lırlar: 
Altıncı sınıf yardımcılar sınavla alınırlar. 

Bu sınava, otuz yaşını bitirmemiş olanlar gire
bilir. 

Sınavı kazananlar, başarı derecelerine ve boş 
yerlere göre, Birinci Başkan tarafından altıncı 
sınıf yardımcılığa aday olarak atanırlar. 

Adaylık süresi bir yıldır. Bu sürenin biti
minde görevli oldukları Daire Kurulu tarafın
dan 121 nei madde uyarınca verilecek sicillere 
ve yapılacak sınavdaki Başarılarına göre, Yöne
tim ve Disiplin Kurulunca "hizmete elverişli gö-
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rülenlerin İ6 ncı madde gereğince yardımcılığa 
atanmaları yapılır. Bir yıllık adaylık süresi so
nunda aynı suretle, hizmete elverişli görülmiyen-
lerin görevlerine, Birinci Başkan tarafından son 
verilir. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bura
da şimdiye kadar ilk defa karşılaştığımız bir du
rum zuhur etmektedir. Komisyonun mütalâası 
«madde Aıctni kesinleşmiştir. Ancak madde içe
risinde, atıf maddesi nihai duruma göre yeni şe
kil alacaktır» diyor. Reisiniz bu bahiste komis
yonla aynı mütalâada değildir. Bir madde onun 
adı olan madde numarası ve içerisindeki atıf nu-
marasiyle bir küldür. Kesinleşme, kısmen ke
sinleşme diye bir müessese yoktur. Kısmen ke
sinleşme mümkün olamam. Ya tamamiyle mad
de içindeki atıf maddesi ile ve madde numarala-
riyle beraber benimsenir, kesinleşir. Veya, bir 
tek virgül veya bir tek numara dahi değişmiş 
benimsenmemiş olması halinde madde tamamiy
le benimsenmemiş olur. Bu sebeple komisyo
nun bu metni sonundaki «madde kesinleşmiştir. 
ancak atıf maddesi nihai duruma göre tanzim 
edilecektir» ifadesini tasrih etmesi lâzımgelir. 

(1EÇÎCI KOMİSYON SÖZCÜSÜ SABRİ 
VARDARLI (istanbul) — Müsaade buyurur 
musunuz? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
GEÇÎCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SABRI 

VARDALI (istanbul) — Efendim; Muhterem 
Başkanın da işaret ettiği gibi, önümüzde yepye
ni bir m êvzu var. Bugüne kadar, Millet Mec 
lisiriin kurulduğu tarihten bugüne kadar tatbil-
edilmemiş bir durum ile karşıkarşıyayız 

Danıştay Kanununu Millet Meclisinde ka
bul ettik, Senatoya gitti, Senato bâzı maddeler' 
orada metinden çıkardı, çıkardığı andan itiba
ren atıf maddelerinde mühim şekilde değişiklik
ler oldu, bize o şekilde geldi, bize geldikten son
raki 'benimsenme veya benimsenmeme mevzuun
da tetkikatımızı yaparken bunun nihai durum
da müessir olacağı vaziyetlerini de mütalâa et
tik. 

Şimdi biraz evvel Başkan durumu izah etli. 
Esasta Başkan ile yüzde yüz mutabıkım. An
cak ortada bugüne kadar izah edilmemiş bir 
durum var. Madde bu hali ile kabul edilecek 
olursa 121 nci maddenin ileride ne şekil alacağı 
şu anda belli değildir. 

1.12.1964 0 : İ 
Yüksek Heyetiniz 121 nci maddeyi daha ev

velki bâzı maddeleri çıkarmak veya ilâveler 
yapmak suretiyle belki kaşımıza 124 ncü mad
de olarak, belki karşımıza 117 nci madde olarak 
getirecektir. Bu bakımdan sarahaten bu kesin
leşmiştir desek artık rücuuna imkân olmıyan bir 
hususla karşı karşıya kalacağız. Biz bunların 
bilâhara görüşülmesi, sonraya bırakılması husu
sunda teemmül ettik. Ancak benimsenme mev
zuunda yani hu maddede bizim bir tereddüdü
müz olmadı. Münhasıran maddenin bir raka
mı üzerinde durulduğu için bunun da mahzur
lu olduğu kanaatine vardık. Yüksek Heyetin 
usuli bakımdan yapacağı incelemeler ve teklif
lerden sonra varacağı netice bize ışık tutacaktır. 
Ama maddenin bu şekilde kabul edilmesine im
kân yoktur. Belki 121 nci madde biraz sonra 
değişecektir. O zaman madde tamamen karma
karışık bir hal alacaktır. Bu hususu eğer icab-
ederse, Başkanlıkça uygun gördüğü takdirde, 
mahzurlu olmakla beraber, bütün maddelerin 
görüşülmesinden sonraya tehirini ve bu şekilde 
bir çare olarak da komisyon bu maddeyi gen 
istiyor şeklinde usuli bir yola gidilmesinin mu
vafık olacağı kanaatini besliyorum. Takdir si
zindir. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; 15 nci 
madde içinde bulunan atıf maddesi olan 121 nci 
madde metninin altında da 121 nci maddenin 
numarasının yeni şekline göre tanzim edileceği 
tasrihatı vardır. Bu sebeple Riyasetçe bütün 
bu maddelerin Karma Komisyona intikalini ve 
Karma Komisyonda İm numaralar hususundaki 
ihtilaflı durumun tanzim edilerek, Heyetinize 
gelmesi şeklini en uygun ve Anayasaya da mu
vafık bir yol olarak mütalâa etmektedir. Çö
züm yolu olarak gördüğümüz şekil budur ve bu 
tatbik edilecektir. Bu usule göre okunmuş olan 
15 nci madde komisyonumuzca numaralarda bir 
değişiklik olması ihtimali dolayısiyle benimsen
memiştir. 

Bu benimsenmemeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Benimsenmeme 
kabul edilmiştir. 

Kanunsözcüleri, başyardımcı ve yardımcıların 
atanmaları 

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

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

BAŞKAN — Okunmuş olan 16 ncı madde 
ile ilgili değişiklik komisyonumuzca benimsen
miştir. Benimsenmeyi oyunuza sunuyorum. Be
nimsenmeyi kabul edenler... Etmiyenler... Be
nimsenme kabul edilmiştir. 

Başyardımcı ve yardımcıların dairelere 
verilmesi 

MADDE 17. — Başyardımcılar ve yardım
cılar, Birinci Başkan tarafından dairelere ayrı
lırlar ve daireleri de aynı şekilde değiştirilebilir. 
İdari bakımdan zaruret olmadıkça aynı dairede 
bir sicil devresini doldurmadan daireleri değiş
tirilmez. Sicil devresi en az altı aydır. 

BAŞKAN — Bu maddeyle ilgili değişiklik 
de komisyonumuzca benimsenmiştir. Benimsen
meyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Başkan ve üyelerin dairelere ayrılmaları 
MADDE 20. — Daire başkanları belirli bir 

dairenin başkanı olarak seçilirler. 
Üyeler. Başkanlar Kurulunun kararı ile dai

relere ayrılırlar ve hizmetin icaplarına göre, 
daireleri aynı suretle değiştirilir. 

Dairelerde vukubulacak noksanlıklar, idari 
dairelere diğer idari dairelerden ve dâva daire
lerine diğer dâva dairelerinden üye alınmak su
retiyle, tamamlanır. Bu üyeler, Başkanlar Ku
rulunun kararı ile önceden tesbit edilir. 

Dâva dairelerine ayrılacak üyelerin Hukuk 
veya Siyasal Bilgiler veya iktisat Fakülteleri ile 
İktisadi ve Ticari İlimler Akademileri yahut 
öğrenim itibariyle bunlaıyı eşit yabancı memle
ket fakülte veya yüksek okullarından mezun ol
maları şarttır. 

Üye seçimlerinde yukarıki esaslar göz önünde 
tutulur. 

BAŞKAN — Bu maddeyle ilgili değişik! vi 
de komisyonumuz benimsemiştir. Bu arada 
Saym Reşit Ülker arkadaşımız bir önerge ile 
benimsenmemesinı arz ve teklif ederim demek
tedir. Madde oylanacaktır. J3u bakımdan bu 
önerge hakkında bir muamele yapılmıyacaktır. 

1.12.1964 0 : 1 
Şimdi komisyonumuzun benimsediği bu madde
yi oyunuza sunacağım. Benimsemeyi kabul eden
ler... Etmiyenler... Benimseme kabul edilmiştir. 

B) Danıştay Genel Kurulu 
MADDE 21. — Danıştay Genel Kurulu, Bi

rinci Başkan, daire başkanları, üyeler ve Genel 
Kâtipten kurulur; 

Genel Kurulun toplanma ve görüşme yeter 
sayısı, başkan ve üyeler tamsayısının yarısından 
fazlasıdır, 

Kararlar çoğunlukla verilir. Oylarda eşitlik 
halinde, başkanın bulunduğu tarafın oytı üs
tün sayılır. 9 ncu ve 146 ncı maddelerin top
lantı yeter sayısına ilişkin hükümleri saklıdır. 

İdari dâvaya konu olabilecek işlerin görü
şülmesine ve karara bağlanmasına, bu işlere bak
maya görevli dairenin başkan ve üyeleri katıl
mazlar. 

Danıştay Genel Kuruluna bir başyardımcı 
ve lüzumu kadar memur verilir. 

(Madde metni kesinleşmiştir. Ancak, atıf 
maddesi nihai duruma göre yeni numara ala
caktır.) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bu 
madde de biraz evvel sözünü ettiğimiz 15 ncî 
madde ile ilgilidir. Madde metni altında ko
misyonumuz «metin kesinleşmiştir, madde nu
marası bilâhara tanzim edilecektir» tasrihatınî 
koymuştur. Yani bu madde de heyeti umumiyesi 
itibariyle komisyonumuzca benimsenmemiştir. 
İlerde numarası tasrih edilecektir. Benimsen-
memeyi kabul edenler... Kabul etmiyenler.. Ka
bul edilmiştir. 

Dördüncü bölüm 
Danıştaym ve organlarının görevleri 

Danıştayın görevleri 
MADDE 29. — Danıştay : 
A) İdari uyuşmazlıkları ve dâvaları görür 

ve çözümler; 
B) Bakanlar Kurulunca gönderilen kanun 

tasarıları hakkında düşüncesini bildirir, tüzük 
tasarılarını ve imtiyaz sözleşme ve şartlarını in
celer; 

C) Başbakanlık tarafından gönderilen her 
türlü idari işler hakkında mütalâasını bildirir; 

D) Kanunlarla gösterilen diğer işleri görür. 
BAŞKAN — Komisyonumuz bu madde ile 

ilgili değişikliği kabul etmemiştir, yani benim-
somenıiştir, Benimsememeyi oyunuza sunuya-
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rum, Kabul edenler... Kabul .etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. Benimsenmemiştir. 

A) idari-• uyuşmazlıklar ve dâvalar 
1. ilk derece .mahkemesi. • olarak Danıştayda 

görülecek dâvalar 
MADDE 30. —, Kanunlarda ayrı bir idari 

yargı mercii gösterilmemiş olan aşağıda yazılı 
idari uyuşmazlıklar ve dâvalar doğrudan doğru
ya ve kesin olarak Daniştayda çözümlenir. 

A) idari işlemler hakkında yetki, şekil-, se
bep, konu ve maksat yönlerinden biri ile kanuna 
aykırı olduklarından dolayı iptalleri için men
faatleri ihlâl edilenler tarafından açılacak dâ
valar; 

B) idari eylem ve işlemlerden dolayı hak
ları muhtel olanlar tarafından açılacak tam yar
gı dâvaları; 

C) Genel hizmetlerden, birinin yürütülmesi 
için akdedilen idari mukavelelerden dolayı ta
raflar arasında çıkan uyuşmazlıklara ilişkin dâ
valar; • 

D) idari yargı yetkisini haiz merciler ara
sındaki görev ve yetki uyuşmazlıkları; 

E) Adalet mahkemelerinde bakılmakta olan 
bir dâvada bu dâva ile ilgili idari bir işlemin 
mânası veya şümulünün tâyini hususunda, çıka
cak uyuşmazlıkların halli için-mahkeme kararı 

üzerine açılacak dâvalar. Danıştayda bu «hava
lar ivedilikle görülür. 

Kanunda aksine açık hüküm olmadıkça âıiıme 
araçlarının trafik ve âmme işletmelerinin haksız 
fiil niteliğindeki fiilleri yüzünden meydana <re-
len zararların tazmini hakkındaki dâvalar Ihı
nı ştayın görevi dışındadır. 

BAŞKAN --- Komisyonumuz bir madde ile 
ilgili değişikliği .benim sem em iştir Beniınseme-
meyi kabul edenler.., Kabul etmiyenler... Benim
senmemiştir. "•••:'-,. 

2. Temyiz dâvalar; 
MADDE 3 1 . — idari yargı mercilerinden 

özel. kanunlarına göre kesin olarak verilmiş olan 
ve üst idari yargı mercii bulıınmıyan "yargı ka
rarları dâva daireleri ile dâva daireleri kurulun
da temyiz yolu ile kesin olarak görülür. 

BAŞKAN -~ Komisyonumuz :' bu madde ile 
ilgili değişikliği • -benimsemiştir Benimsenmeyi 
oylarınıza arz ediyorum»- Kabul edenler.,. Et
miyenler... Benimsenme ka-bu] edilmiştir. 

1.12.1964 0 : 1 
Beşinci Dairenin görevleri 

MADDE 34. — Beşinci Daire: 
A) Memurlara ait kanunlar ile memurların 

maaş ve teadül işlerine; 
B) Askerî mevzuat ile asker kişiler maaş, 

teadül, sivil ve asker kişiler yolluk işlerine; 
G) Askerî akademiler ve diğer askerî okul

lar öğrenci işlerine; 
D) Danıştay Yönetim ve Disiplin Kurulu 

tarafından verilen disiplin cezalarına; 
ilişkin dâvaları çözümler. 
BAŞKAN — Komisyonumuz bu madde ile 

ilgili değişikliği benimsemiştir. Ancak madde 
metninde (B) fıkrasındaki «kişiler» olarak yazı
lan kelimemin «kişilerin» olarak değiştirilmesi 
istenmektedir. Bu tadilâtla birlikte benimseme
yi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Madde benimsenmiştir. 

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

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

bakanlık aleyhine açılan dâvalar; 
G) Yüksek Hâkimler Kurulunun Genel' 

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

nel Kurulundan verilen kararlar üzerine uygu
lanan eylem ve işlemler hakkında açılan dâvalar; 

.E) Birden fazla dâva dairesinin görevine 
taallûk eden dâvalar; 

V) Danıştay dâva daireleri veya idari yar
gı mercileri arasında çıkan görev ve yetki uyuş
mazlıkları; 

G) 49 ucu maddenin (B) bendi gereğince 
verilen disiplin cezalarına karşı açılacak dâvalar; 

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

I) Birinci Başkanın veya Baskauınsözcüsü-
nün yahut dâva dairelerinin prensibe taallûk 
eden hususlarda Dâva Daireleri Kurulunda gö-" 
riişülmesini uygun gördükleri dâvalar. 

I bendinde yazılı olan yetkinin Birinci Baş
kan tarafından kullanılması, dâvanın açılması 
sırasında; Başkan unsözcüsü tarafından 'kulla
nılması, esas hakkında düşünce verilmeden evvel 
olur. Bu yetkinin Başkanunsözeüsü tarafından 
kullanılması halinde, dâva dosyası., ilgili dairece 
ayrıca bir karar verilmesine mahal kalmaksızın 
Dâva Daireleri Kuruluna tevdi olunur. 
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BAŞKAN — Komisyonumuz bu madde ile 

ilgili değişikliği benimsememiştir. Benimsememe 
hususunu oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Madde ile ilgili tadilât 
benimsenmemiştir. 

3., Yönetim ve disiplin kurulunun görevleri 
MADDE 62. — Yönetim ve disiplin kurulu: 
A) 120 nei madde bükümlerine göre yüksel

meleri gereken kanunsözcüleri ile başyardımcı 
ve yardımcıları tesbit eder ye bunlar ile 125 nei 
madde gereğince işlem yapılması gerekenler hak
kında Birinci Başkana teklifte bulunur; 

B) Danıştaya kanunsözcüsü veya yardımcı 
olarak alınacak olanları, gerekli incelemeleri ve 
sınavı yapmak suretiyle seçer; 

C) Kanunsözcüleri ile başyardımcı ve yar
dımcılar hakkında bu kanun gereğince disiplin 
koğuşturmaşı yapar ve disiplin cezası verir; 

D) Meslek mensupları dışında kalan Danış
tay memurları hakkında genel hükümlere gövv 
disiplin cezası verir; 

E) Yukarıki bendde yazılı memurlar hak
kında Memurin Muhakematı hakkındaki Kanuna 
göre, birinci derecede karar verir; 

F) Birinci Başkanın tevdi edeceği işler 
hakkında düşüncesini bildirir. 

BAŞKAN — Bu maddede de .15 nei madde
ye benzer bir durum vardır. Madde numarası 
benimsenmemiştir., Benimsenmeme hususunu oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler.., Madde benimsenmemiştir. 

Beşinci bölüm 
Yargılama usulleri 

İdari dâvaların açılması 
MADDE 63. '— îdari dâvalar, Danıştay Baş

kanlığına hitaben yazılmış dilekçelerle açılır. 
Dilekçeler Danıştay Başkanlığına verilir. 
Dilekçelerde: 
Â) Tarafların ve varsa vekillerinin veya 

temsilcilerinin ad ve soyadları veya unvanları ve 
adresleri; 

B) Dâvanın konusu ve sebepleri ile dayan
dığı deliller; 

O. Dâvaya konu olan idari işlemin veya 
temyiz, olunan kararın yazılı bildirini, tarihi; 

Gösterilir ve varsa yazılı bildirimin veya ka
rarın ve mÜsbit evrakın asılları veya tasdikli ör-
M ekleri eklenir. 
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D) Vergi, resim, hare, para cezası, gecikme 

zamları veya tazminat dâvalarında uyuşmazlık 
konusu miktar gösterilir. 

Dilekçeler ile bunlara ekli evrakın, karşı ta
raf sayısınca birer örneği verilir. 

BAŞKAN — Komisyonumuz bu madde ile 
ilgili tadilâtı benimsemiştir. Benimsemeyi ka
bul edenler... Ktmiyehler... Benimsenme kabul 
edilmiştir. 

Dilekçeler üzerinde uygulanacak işlem 
MADDE 66. — Danıştay Başkanlığına veya 

64 ncü maddede yazılı yerlere verilen dilekçele
rin hare ve kaydiyeleri ile posta ücretleri alın
dıktan sonra deftere kayıtları derhal yapılır ve 
kayıt tarih ve sayısı dilekçenin üzerine yazılır. 
Dâva bu kaydın yapıldığı tarihte açılmış sayılır. 

Davacılara, kayıt tarih ve sayısını gösteren 
imzalı ve mühürlü, pulsuz bir alındı kâğıdı ve
rilir. 

64 neü maddede yazılı yerlere verilen dilek
çeler, en geç üç gün içinde Danıştay Başkanlı
ğına taahhütlü olarak gönderilir. Bu yerlerde 
hare pulları bulunmadığı takdirde bunlara kar-

: şılık alman paraların miktarı ve alındı kâğıdı
nın tarih ve sayısı dilekçelere yazılır. 

BAŞKAN — Komisyonumuz değişikliği be
nimsemiştir. Benimsemeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Benimseme 
kabul edilmiştir. 

idare makamlarının sükûtu 
MADDE 69. — ilgililer, haklarında idari 

dâvaya konu olabilecek bir işlem veya eylemin 
yapılması için idari makamlara başvurabilirler. 
Bu halde yetkili makamlar en çok üç ay içinde 
bir cevap verirler. 

Bu süre içinde cevap verilmez ise istek red
dedilmiş sayılır ve ilgililer, üç ayın bittiği ta
rihten itibaren doksan gün içinde Danıştay a 
dâva açılmıyan haller ile dâvanın doksan gün
lük süre geçtikten sonra açılması sebebiyle dilek
çenin reddi halinde, üç aylık sürenin bitmesin
den sonra cevap verilirse, bunun tebliğinden 
itibaren dâva açma süresi yeniden işlemeye baş
lar. 

BAŞKAN — Komisyonumuz değişikliği be
nimsemiştir. Benimsemeyi kabul edenler..'; Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
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Muhterem arkadaşlarım, komisyon seçimine 

iştirak etmemiş olan üye arkadaşlarımın lütfen 
oylarını kullanmalarını rica ederim. 

Tebligat ve cevap verme 
MADDE 76. — Dâva dilekçelerinin ve ekle

rinin birer örneği dâva edilen tarafa ve bu tara
fın vereceği savunma davacıya tebliğ olunur. 

Davacının ikinci dilekçesi dâva edilen tara
fa ve bu tarafın vereceği ikinci savunma da da
vacıya tebliğ edilir. Buna karşı davacı cevap 
veremez. Ancak bu savunmada davacının ce
vaplandırılmasını gerektiren hususi &r bulun
duğu, işin görüşülmesi sırasında ani aşılırsa, da
vacıya bunun için bir mühlet verilir. 

Taraflar yapılacak tebliğlere karşı tebliğ ta
rihinden itibaren onbcş gün içinde cevap verme
ye mecburdurlar. Bu süre, ancak haklı sebep
lerin bulunması halinde, taraflardan birinin is
teği üzerine, görevli daire veya kurul karariy-
lo altmış günü geçmemek ve bir defaya mahsus 
olmak üzere uzatılabilir. Sürenin geçmesinden 
sonra yapılan uzatma talepleri kabul edilmez. 

Taraflar sürenin geçmesinden sonra verecek
leri savunmalar veya ikinci dilekçelere dayana
rak hak iddia edemezler. 

Temyiz dâvalarında, dilekçe diğer tarafa ve 
bunun vereceği savunma davacıya tebliğ edilir. 
Davacı buna karşı cevap veremez. Ancak, işin * 
görüşülmesi sırasında görevli daire veya Kurul 
lüzum görürse tarafların birer defa daha cevap 
vermelerine karar verebilir. 

BAŞKAN — Komisyonumuz değişikliği be-
nimsememiştir. Benimsememeyi kabul edenler... 
Etmiyenler... Madde ile ilgili değişiklik benim
senmemiştir. 

Duruşmalara ilişkin esaslar 
MADDE 79. — Duruşmalar açık olarak ya

pılır. 
Genel ahlâkm veya kamu güvenliğinin kesin 

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

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

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

şarttır. Taraflar dinlendikten sonra Kanunsöz-
ciisü düşüncesini bildirir. Bundan sonra taraf
lara son olarak ne diyecekleri sorulur ve duruş
maya son verilir. 

Duruşmaları başkan yönetir ve disiplini 
sağlar. 

BAŞKAN — Komisyonumuz değişikliği be
nimsemiştir. Benimsenmeyi kabul edenler... 
Etmiyenler... Madde ile ilgili tadilât benimsen
miştir. 

Duruşmalı işlerde karar verilmesi 
MADDE 81. — Duruşma yapıldıktan sonra 

aynı gün, zaruret halinde onbeş gün içinde ka
rar verilmesi lâzımdır. 

Ara kararı verilen hallerde bu kararın yeri
ne getirilmesi üzerine dosyalar öncelikle ince
lenir. 

BAŞKAN — Komisyonumuz değişikliği be
nimsemiştir. Benimsemeyi kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Dosya dışında inceleme 
MADDE 82. — Dâva daireleri veya Dâva 

Daireleri Kurulu, bakmakta oldukları dâvalara 
ait her çeşit incelemeleri kendiliklerinden yapa
bilecekleri gibi, tâyin edecekleri süre içinde, 
lüzum gördükleri evrakın gönderilmesini ve her 
türlü bilgilerin verilmesini taraflardan ve ilgili 
diğer yerlerden istiyebilirler. Bu husustaki ka
rarların, ilgililerce, süresi içinde yerine geti
rilmesi mecburidir. Haklı sebeplerin bulunması 
halinde bu süre, bir defaya mahsus olmak üze
re uzatılabilir. 

Taraflardan biri ara kararının icaplarını ye
rine getirmediği takdirde bunun verilecek ka
rar üzerindeki etkisi görevli daire veya kurulca 
önceden takdir edilir, ara kararında bu husus 
ayrıca belirtilir. 

Ancak, istenen bilgi ve belgeler Türkiye 
Cumhuriyetinin güvenliğine ve yüksek menfa
atlerine veya Türkiye Cumhuriyetinin güvenli
ği ve yüksek menfaatleri ile birlikte yabancı 
devletlere de ilişkin ise Başbakan veya ilgili Ba
kan gerekçesini bildirmek suretiyle, söz konusu, 
bilgi ve belgeleri vermiyebllir. 

BAŞKAN — Komisyonumuz bu madde ile 
ilgili değişikliği benimsemiştir. Benimsemeyi ka
bul edenler... Etmiyenler.., MM(te İle ilgili de
ğişiklik benimsenmiştir, 
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Temyiz dâvalarının incelenmesi 

MADDE 85. — Dâva daireleri ve Dâva Da
ireleri Kurulu, temyiz yolu ile inceledikleri ka
rarları bozdukları takdirde, iş bozma kararı 
dairesinde kararı bozulan idari yargı mercii ta
rafından incelenir. Ancak, dâva daireleri ve 
Dâva Daireleri Kurulu, dâva evrakının ve lü
zumu halinde getirilecek dosyanın incelenmesin
den maddi vakıalar hakkında edinilen bilgi ye
ter görülürse veya uyuşmazlık sadeeede hukukî 
noktalara ilişkin ise, kararı bozmakla beraber 
işin esası hakkında da karar verirler. 

BAŞKAN — Buyurun Komisyon. 
GEÇİCt KOMİSYON GÖZCÜSÜ SABRİ 

VARDARLI (İstanbul) — «îş» ten sonra bir 
virgül ister efendim. 

BAŞKAN — Komisyon, maddenin ikinci 
satırında «iş» kelimesinden sonra: «iş» kelime
siyle «bozma» kelimesi arasına bir virgül konul
masını istemektedir. Bu değişiklikle birlikte ko
misyon tadilâtı benimsenmiştir. B^nunsomeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Madde ile ilgili de
ğişiklik benimsenmiştir. 
Temviz yolu ile incelenen işlerde bozma sebepleri 

MADDE 86. — Temyiz yolu ile incelenen iş
lerde bozma sebepleri şunlardır: 

A) Görev ve yetki dışında bir işe bakılmış 
olması, 

B) Mevzuat hükümlerine aykırı karar ve
rilmesi, 

C) Neticeye müessir usul hüküm ve kural
larına uyulmamış olması. 

BAŞKAN — Komisyonumuz bu mndde ile 
ilgili değişikliği benimsemenrştir. Benimseme
ni ovi ovunura sunnvorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Madde ile ilgili değişiklik benimsen
memiştir. 
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun tatbik 

odilecefU haller 
MADDE 88. — Bu kanunda hüküm bulun-

mıyan hususlarda; hâkimin dâvaya bakmaktan 
memnuiveti ve reddi, ehliyet, üçüncü şalısın dâ
vaya müdahalesi, tarafların vekilleri, feragat ve 
kabul, teminat, mukabil dava, bilirkişi, keşif de
lillerin tesbiti, adlî müzaheret, ıslah, eski hale 
getirme hallerinde ve duruşmanın icrası sıra
sında tarafların sükûnu ve inzibatı bozacak ha
reketlerine karşı yapılacak işlemlerde Hukuk 
Usulü Muhakemeleri Kanununun umumi hü
kümleri uygulanır. 
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BAŞKAN — Tadilât benimsenmemiştir. Be-

nimsenmemeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Benimsenmeme kabul 
edilmiştir. 

Danıştay meslek mensuplarının çekinmesi ve 
reddi 

Madde 89. — Dâvaya bakmakta olan dâva 
dairesi başkan ve üyelreinin reddi istenirse, bun
lar hariç tutulmak suretiyle, o daire kurulu 
20 nci madde mucibince tamamlanarak, bu hu
sus incelenir ve ret isteği yerinde görülürse işin 
esası hakkında karar verilir. 

Reddedilenler ikiden fazla ise, bu husus Dâ
va Daireleri Kurulunda incelenir. Kurulca ret 
isteği kabul olunduğu takdirde dâvanın esası 
hakkında da karar verilir. 

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

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

Kanunsözcüleri ve yardımcılar da sebeplerini 
bildirerek çekinebilecekleri gibi kendileri taraf
larca da reddedilebilirler. Bunların çekinme 
veya ret sebepleri dâvaya bakmaya görevli daire 
veya kurul tarafrolan incelenerek karara bağ
lanır. 

BAŞKAN — Komisyonumuz değişikliği be
nimsemiştir. Benimsenmeyi oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler.. Benimsenme 
kabul edilmiştir. 

Delillerin tesbiti 
MADDE 00. — Taraflar, Danıştaya idari 

dâva açtıktan sonra bu dâvalara ilişkin delille
rin tesbitini Danıştaydan da istiyebilirler. 

Görevli daire veya kurul, isteği uygun gör
düğü takdirde üyelerden birini bu işle görevlen-
ridebileceği gibi, tesbitin mahallî adlî veya ida
ri yargı mercilerine yaptırılmasına da karar 
verebilir. 

Delillerin tesbiti istekleri, ivedilikle karara 
bağlanır. 

BAŞKAN — Komisyonumuz değişikliği be-
nimsememiştir. Benimsememeyi kabul eden
ler... Etmiyenler... Madde ile ilgili değişiklik 
ben imseıunemiştir. 
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Tarafların Kişilik ve niteliğinde değişiklik 
MADDE 93. — Dâva esnasında ölüm veya 

başka her hangi bir sebeple tarafların kişilik 
veya niteliğinde değişiklik olursa, dâvayı takip 
hakkı kendisine geçenin başvurmasına kadar w 
gerçek kişilerden olan tarafın ölümü halinde, 
idare mirasçılar aleyhine takibi yenileyinceye 
kadar dosyanın işlemden kaldınlmasma karar 
verilir. Yalnız öleni ilgilendiren dâvalara ait 
dilekçeler iptal olunur. 

Davacının gösterdiği adrese tebligat yapıla
maması halinde, yeni adresini bildirinceye ka
dar dâva dosyası işlemden kaldırılır. 

îşlemden kaldırılan dosyalara ait dâvalarda 
yürütmenin durdurulmasına karar verilmiş ise 
bu kararlar kendiliğinden hükümsüz kalır. 

Dosyaların işlemden kaldırılmasına ait karar
lar diğer tarafa tebliğ edilir. 

BAŞKAN — Komisyonumuz,, değişikliği be
nimsemiştir. Benimsemeyi kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. Değişklik be
nimsenmiştir. 

Danıştay kararlannm sonuçları 
MADDE 95. — Dâva daireleri ile Dâva Da

ireleri Kurulu kararlan kesin olup muhkem kazi
yenin bütün hukukî sonuçlannı hâsıl eder. Bu 
kararlar aleyhine, ancak bu kanunda yazılı ka
nun yollarına başvuralabilir. 

îdare, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 
132 nci maddesi gereğince, Danıştay ilâmlarının 
icaplarına göre işlem veya eylem tesis etmeye mec
burdur. 

Tam yargı dâvaları hakkında Danıştaydan çı
kan ilâmlar genel hükümler dairesinde infaz ve 
icra olunur. 

Danıştay ilâmlarını icaplarına göre, eylem ve
ya işlem tesis etmiyen idare aleyhine. Danıştayda 
maddi ve mânevi tazminat dâvası açılabilir. 

BAŞKAN — Madde metnindeki ve 4 ncü fık
radaki «ilâmlarını» kelimesi .«ilâmlarının» ola
rak tashih edilmiştir. Komisyonumuz bu tashi-
lıatla birlikte değişikliği benimsemiştir. Benim
semeyi kabul edenler... Etmiyenler... Değişiklik 
benimsenmiştir. 

Kanun yolları 
1. Muhakemenin iadesi 

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

ne karar verilen tarafın eyleminden doğan bir se
beple elde edilemiyen bir belgenin, kararın veril
mesinden sonra ele geçirilmiş olması; 

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

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

D) Bilirkişinin "kasıtlı gerçeğe aykm beyan 
ve ihbarda bulunduğunun, hükümle tahakuk et
mesi ; 

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

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

G) Çekinmeye mecbur olan başkan veya üye
nin veya kanun sözcüsünün veya raportörün ve
ya yardımcının katılması ile karar verilmiş ol
ması; 

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

BAŞKAN — Komisyonumuz, bu madde ile 
ilgili değişikliği kabul etmemiştir. Benimsenme
me hususunu oylarınıza sunuyorum; kabul eden
ler... Kabul etmiyenler.... Kabul edilmiştir. 

Bu madde ile ilgili değişiklik benimsenmemiş
tir. 

ödevlerin uygulanma şekli 
MADDE 113. — Danıştay meslek mensupla

rının yukarıki maddelerde yazılı esas görevleri
nin uygulanmasına, 7 nci maddede yazılı müdür
lükler, bürolar ve kalemlerin görevlerinin ifası
na ve işlerin belirli sürelerde sonuçlandırılmasına 
ilişkin hükümler Danıştay Tüzüğünde gösterilir. 

BAŞKAN — Komisyonumuz, bu maddeyle il
gili değişikliği benimsemiştir. Benimsemeyi ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş, 
değişiklik benimsenmiştir. 
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Millet Meclisinin 117 nci maddesi Cumhuri

yet Senatosunca çıkarılmıştır. • Komisyinumuz-
ca çıkarma benimsenmemiştir. 

ALÎ DÎZMAN — (Tokat) — Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyuran. 

ALÎ DÎZMAN (Tokat) — Muhterem ar
kadaşlarım, Cumhuriyet Senatosunca metinden 
çıkarılan 117 nci madde Danıştay mensupları
nın bir kısmının bâzı şartlar altında yurt içi 
ve yurt dışı görevlerde kullanabilmeleri için 
salâhiyet veren bir maddedir. Memleketimizde 
bir şahsı, ifa ettiği hizmetin dışında istihdam 
etmenin tatbikatını görmemişler için böyle bir 
maddeyi mtstiinıden çıkartmak eflibette ki, doğru *b:r 
hareket olamaz. Sadece âmme hizmeti gören me
murlar değil, Türkiye'de yaşıyan her ferdin eh
liyetinden ve ilminden eğer o sahada başka 
bir kimse yoksa, veya yeteri kadar yoksa, 
bu Devletin ve milletin istifade ettirilmesi 
ve buna imkân hazırlanması elbette ki, güzel 
şeydir. Fakat tatbikatta görülmektedir ki, bu 
gibi insanlar gerçekten hizmetin muhtacolduğu 
insanı bulunduğu hizmetten alıp öteki hiz
met sahasına kısa bir müddet için aktarmak 
ve böylece istifade etmek şeklinde değil, ak
sine bir kısım şahısları bâzı imkânlardan 
faydalandırmak yolunda kullamlagelmekte-
dir. öyle ümidediyorum ki, Danıştay üye ve 
kanunsözcülerinin hizmetinden istifade edile
bilecek sahalara, Türkiye'de yeteri kadar şa
hıs bulmak mümkündür. Bu itibarla onları 
ayrıca hizmetlerinden alıp şu veya bu se
beple yurt içi veya yurt dışı hizmetlerde kul
lanmak, hizmete getireceği faydadan ziyade 
o dairede kıskançlıkların çıkmasına sebebo-
lur ve bâzı insanlar vardır 'ki, (elebtteki, Da-
nıştayı bundan tenzih etmek lâzımgelir.) 
Kendi hizmetine bakacağı yerde bu gibi çıka
rma işerinin pirşındıe ko.sa.rlar ve dk^eııiya da 
muvaffak olurlar. Bir dairede bu gibi huzur 
bozucu, bâzı kimselerin kayrıldığı yolunda 
ihtimaller doğurucu hükümler getirmektense 
Cumhuriyet Senatosunun yolundan gidip böyle 
bir hükmü kanun metnine hiç koymamak 
daha doğru olur. Biraz evvel arz ettiğim 
gibi, Danıştay hizmetlerinden istifade edilebi
lecek sahalarda Türkiye'de yeteri kadar perso
nel bulmak mümkündür. Onlar kendi işleri-
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ne baksınlar, hizmetlerine baksınlar. Ayrıca 
yurt içi ve yurt dışı görevlerde kullanmanın 
da lüzumu yoktur. Bu itibarla Cumhuriyet 
Senatosunun bu maddeyi çıkarma yolundaki 
kararını komisyonun aksine benimsiyelim ar
kadaşlar. Hürmetlerimle. 

KADRÎ ÖZEK (Îzmir) — Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

KADRÎ ÖZEK (îzmir) — Muhterem arka-
daşlanm, bendeniz Senatoca kanun tasarısın
dan çıkarılmasına karar verilen 117 nci mad
denin ipkasında bir mahzur görmemekteyim. 

Filhakika, bu maddede öngörülen, Devlet 
Şûrasında bulunan ve bu maddede şartlan 
tâyin edilen, her hangi bir üyenin Devletin 
daha mühim bir hizmetinin ifası zımmında 
kendisinin vazifelendirilmesi keyfiyetidir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu mevzuda Ana
yasamızda da hüküm olduğunu hepiniz ha
tırlarsınız. Filhakika Hükümet, icabı halde, 
bir dış hizmıetltani dolayı, vqyaihuıt da, bir baışikaı 
hizmetten dolayı Meclis üyelerinden birisini 
vazifenlendirebilir ve bu hususta Meclisten ka
rar istihsal edebilir. Binaenaleyh, bir Danış
tay üyesinin Devletin âli menfaatiyle alâkalı 
bir meseleden dolayı eğer ihtisas sahibi ise, o 
hizmeti liyakatle ve ehliyetle gördürebilmek 
zımmında Devlet Şûrasından her hangi bir 
üyenin bu hizmeti bihakkın ifa edebileceği 
kanaat ve görüşüyle onu tavsif etmesinde mem
leket için menfaat vardır, mahzur yoktur. 
Kaldı ki, o kademeye gelmiş arkadaşlar ara
sında birtakım kıskançlıklar doğması gibi 
hissî sebeplerin bahis mevzuu edilmesine şah
san kaani değilim. Çünkü o mevkie gelmiş 
insanlar her türlü hislerden umumiyet itiba
riyle tecerrüdetmiş ve memleket hizmetini 
memleketseverlik duygusu içinde görmeyi 
şiar edinmiş insanlardır. . 

Muhterem arkadaşlar, bu madde çıkarıl
dığı takdirde Muhterem Ali Dizman arkada
şım derler ki, kanunun bu maddesinde yazılı 
niteliği haiz olan her hangi bir Devlet Şû
rasının aynı nitelikte, ama Devlet Şûrasında 
değil de başka bir müessesede bulunan memu
runu tavzif etmesi mümkündür. Muhterem 
arkadaşlar, ha Devlet Şûrasından al.nmış, ha 
Devletin diğer bir bakanlığından veya di-
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ger bir müessesesinden bir uzman olarak mü
talâa edeceğimiz kişi bu vazifenin tavzihin
de memur edilmiş olabilir. Şu halde madde 
her şeyden evvel bir hizmetin daha iyi gö
rülmesi, görülebilmesi ve gördürülebilmesi 
esbabı mueibesine dayanmaktadır. Maddenin 
aynen ipkaısoıia bendıcnJz fayda .mriıI'âJhaıza 
•ötım^ikbfivln. Mâruzıalım bundaaiı ibarettir. Hür
metlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Halil Özmen, buyuru
nuz. 

HALlL ÖZMEN (Kırşehir) — Muhterem 
laırkadaş'ıanım, dünya milletlıeri fezamı. zaptet
meye giderken biz görgülerini ve bilgilerini 
artırmak için lüzum gördükleri takdirde Da
nıştay yüksek: hâkimlerinin dış memleketlere 
gitmesin', çok görüyoruz. («Yankış anlamışsı
nız, öyle değil», sesleri.) Hem dış memleket
lere, hem de iç memleketlere diyor «yurt içi 
veyahut dışı vazifeyle» diyor. Bu itibarla 
ben şahsan 117 nci maddenin bu kanun met-
nindo kalmasını istiyorum. Senatonun görüşü 
yerindo değildir. 

Lütfedin bu madde kalsın ve arkadaşları
mız arzu ettikleri takdirde 117 nci maddede
ki imkânlardan istifade etsinler; görgülerini 
ve bT.» ilerini a,rtırr.r!aik bu ımıaml'ekîeıte daıba. bü
yük hizmet etsinler. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN —. Oylarını kullanmıyan arkadaş-
•lıaıriimaız var ma? Ybk. Oylaımıa 'işlemi bilmiştir. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SABRI 
VARDARLI (İstanbul) — Muhterem arkadaş
lar, bu maddenin iki başlı bir manâsı vardır. 
Evvelâ şunu söylemek isterim ki, bâzı arka
daşlarımın burada beyan ettiği gibi, Danıştay 
üyeleri bu madde şümulünde değildir. Bu mad
de münhasıran kanun sözcülerini, başyardım
cıları ve yardımcıları kapsamaktadır. Bundan 
gaye nedir? Muhterem arkadaşlar, öyle mev
zular olmaktadır ki, bazan idareyi, idari kaza
nın tatbikatiyle yoğrulmuş insanlarla takviye 
etmek, bazan da idari kazada çalışmakta olan 
ve ileride idari kazanın bütün yükünü üzerin
de taşıyacak olan personeli idarenin tasarrufla
rıyla yoğrulmuş hale getirmek için bu madde
ye mutlaika ihtiyaç vardır. Bu maddenin şevki 
ile evvelâ Danıştayda vazifeye başlamış olanla-
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rın, münhasıran idari kaza çerçevesi içerisinde 
değil, idari çerçevenin bazan biraz daha ötesin
de verilecek bir idari vazifeyle tavzif edilmele
ri imkânını sağlamış olacaksınız. Sonra madde 
her türlü ihtimal düşünülmüş ve muhtemel sıı-
istimalleri önlemek için her türlü tedbir etra-
fiyle alınmıştır. Komisyonumuz bu maddenin 
Millet Meclisince kabul edilen şekilde Cumhu
riyet Senatosunca çıkarılmasının kabul edilme
sini ve ipkasını teklif etmektedir. İstirham edi
yoruz. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu 117 nci 
maddeyi metinden tayyetmiş tir. 

MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ ZE
Kİ MEMlŞOĞLU — Maliye Bakanı adına söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ ZE

Kİ MEMlŞOĞLU — Sayın Başkan, Sayın mil
letvekilleri; Danıştay Kanununun 117 nci mad
desinin Anayasa hükmü muvacehesinde ve 
4489 sayılı kanuna göre Devlet memurları isti
fade ederler. Binaenaleyh, Senatonun çıkarmış 
olduğu bu maddeyi benimsiyerek Yüksek Mec
lisin kabul buyurmasını arz ve teklif ediyoruz. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bu 
arada bir noktayı arz edeyim: Biraz evvel ko
nuşan Mali Kontrol Genel Müdür Muavini Ze
ki Memişoğlu Bakanlık temsilcisi olarak vazi-
felendirilmiştir. Bu hususu ıttılaınıza arz ede
rim. 

Buyurun komisyon. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İLHAMI 

ERTEN (Edirne) — Muhterem arkadaşlarını, 
madde yanlış anlaşılmıştır. Bu madde Avrupa'
ya tetkik veya kendini yetiştirmek maksadiyle 
gönderilecek kimseler için değildir. Bu madde 
Danıştay üyelerini de kapsamına almamaktadır. 
Bu madde, Danıştay Kanun Sözcüsü, Başyar
dımcı ve yardımcılarının, idarî tatbikatta fay
dalı olacak ve idareye Danıştaym bilgilerini gö
türmek maksadiyle münavebeyi temin etmek 
için konmuş bir maddedir. Fransa danış tayın da 
da durum aynıdır. Meselâ, bir kanını sözcü TÜ. 
içişleri Bakanlığı Tetkik Kuruluna atan.n^ak 
veyahut da, bir kaymakamlığa tâyin edilecektir. 
Bu suretle kendisi idari bilgisini artıracaktır. 
Bu buraya bu maksatla konulmuştur ve orada 
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mevcut bir kadroya tâyin edilecektir. Bir nevi 
Danıştaydaki memuriyetine ara vererek, diğer 
Bakanlık kadrosu içerisinde kendi durumuna 
uygun bir yerde vazife alacaktır. Bu suretle 
Danıştay mensuplarının tatbikat görüşlerini ar
tırmak, tatbikî bilgilerini çoğaltmak maksadıy
la konulmuştur. 

Bu sebeple maddenin benimsenmemesini ve 
bu hususun temin edilmesi, Fransa'da olduğu 
gibi, bizim Damştayımıza da bir elastikiyet ve
recektir ve mensuplarının daha iyi yetişmesini 
Bağlıyacaktır. Bu bakımdan komisyonumuz be-
nimsememeyi tavsiye etmektedir. Hürmetlerim
le 

BAŞKAN — Sayın Uyar. 

VELÎ UYAR (Yozgat) — Çok muhterem ar
kadaşlarım, komisyon başkanı veyahut komis
yon sözcüsü beyefendinin mütalâaları Danış
tay mensuplarının idari hizmetlerde görevlendi
rilmesi bakımından elastikiyet verilmesi uygun 
olabilir. Benim anlamadığım bir mesele; bu 
personel statüsünü de bozucu mahiyettedir. 
Şöyle ki : îdari görevlere veyahut yurt dışın
da başka bir göreve iki yıldan fazla olmamak 
üzere gidecek olan Danıştay kanun sözcüsü, 
başyardımcısı ve yardımcılarına Danıştay Büt
çesinden aylık ve ödenekleri verilecek. Benim 
bildiğim bizdeki personel statüsüne göre, her 
hangi bir kimseyi bir kadroya tâyin ettiğimiz 
zaman komisvon sözcüsü öyle beyanda bulun
dular o kadronun aylık ve ödeneğini alması 
lâzımdır. Danıştay aylık ve ödeneğinden alâka
sı, kesilmesi ve maaşsız izinli sayılması icabe-
der. Hem Danıştaydan ödeneğini alacak, Da-
nıştaym hizmeti icabı ödenek veriyoruz, bir de 
meselâ kaymakamlığa tâyin edilecek, oradan 
da ücret ve ödenek alacak kaymakam tahsisatı 
alacak. O zaman sistemde personel politikasın
da ve nersonel verilecek ücret politikasında 
değişiklik olacak. Bir kanunla umumi sistemi 
bozmuş oluyoruz. 

Benim anladığım, arzu ettiğim $ekil. Danış
taydan bu şekilde vazife alacak ve Danıştaydan 
izin alınmak suretiyle bir vazife verilecek olan
ların, mar.şsız izinli addedilmesi gerekmektedir. 
Çünkü, 4489 sayılı Kanun gereğince yurt dışına, 
bilgicini görgüsünü artırmaya gidenler, maaş
sız izinli sayılır, yahut da yalınız maaşlarını alır
lar. Şimdi, Danıştay üyesi olmıyan Danıştay 
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başyardımcısı ve yardımcılarını yurt dışında 
bir göreve atadık. 160 lira yahut şkndiki ücre
te göre bir ücret alacaklar, yahut vevmiye ala
caklar Danıştayın ödeneğini de alacak ve buna 
ilâveten de maaşını alacak. O zaman olmadı. 
O halde buraya herkes türlü tesirlerle Sayın 
Ali Dizman arkadaşımızın söylediği gibi, çeşit
li tesirlerle yurt dışına gitmek ve vazife almak 
hevesine kapılacaklardır. O zaman Danıştaym 
hizmet görecek olan genç elemanları daima 
dışarıya kaçacak ve Danıştayın bugün içine 
düştüğü, zamanında dâvaları çıkaramama du
rumuna o zaman da düşülmüş olacak ve kanu
nun arzu ettiği mânada ki, Danıştay işlerinin 
süratlendirilmesi geri kalmış olacaktır. Bu ba
kımdan bu madde kabul edilirse maaşsız izinli 
addedilmesini arz ve teklif ediyorum. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN. — Buyurun Sayın Seçkin. 
ÎLYAS SEÇKİN (Ankara) — Pek muhte

rem arkadaşlarım, Ali Dizman arkadaşıma te
şekkür ederim, ciddî bir noktaya temas buyur
dular. 117 nci maddeyi Millet Meclisinin ka
bul ettiği şekilde Senato aynen tasarı metnin
den çıkarmış ve çok isabet etmiştir. Bu gibi 
rahıs haklanma taallûk eden hükümlerin çeşit
li kanunlarda ayrı ayn yer alması, personel 
rejimini Türkiye'de altüst etmiştir. Çeşitli ka
nunlarla haklar tanırız ödenek hakları, tâyin 
hakkı, terfi hakki veririz; bilgi, görgü artırma 
hakkı veririz. Bu hakların hepsinin yeri Dev
let Personel Kanunudur. Binaenaleyh, Senato
nun çıkardığı şekle biz de iştirak edelim, 117 nci 
maddeyi tasarıdan çıkaralım ve bunların asıl 
yeri olan Personel Kanununa koyalım. Büyük 
Meclisçe Personel Kanunu üzerine eğilelim ve 
orada sağlam, sarsılmaz prensipler var ede
rek. bütün Devlet teşkilâtında çalışan perso
nelin hak ve hukukunu koruyacak yeni nizam
lara kavuşmasına hizmet edelim. Ben encüme
nin görüşüne iştirak etmiyorum. Dışarıya, bil
gi, görgü ve ihtisasını artırmak üzere iki sene 
için gidecek yani sefaret müsteşarı olarak tâ
yin edilecektir. Bütün Danıştay Kanun sözcü
leri çeşitli yollardan dışarıdaki müsteşarlıkla
ra talibolacaklar ve yahut da aynı tazminatı ve 
maaşı almak üzere valiliklere, iki sene için ta-
libolacaklardır. 

Murterem arkadaşlarım, Devlet memuru bir 
yerden bir yere tâyin edilirken, ayrıldığı kad-
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toyu boşaltır. Onun ödenekleri mahfuz kalır, 
gittiği kadroya usulü dairesinde tâyin 'edilir, ora
dan gittiği kadronun maaş ve ödeneğini alır. Bu 
bakımdan, ben komisyonun görüşüne iştirak et
miyorum. Senato, isabetli bir görüşle, maddeyi 
metinden çıkarmıştır. Biz de buna iştirak ede
lim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın özek. 

KADRİ ÖZEK (İzmir) — Muhterem ar
kadaşlarım, Sayın Veli Uyar arkadaşımın ko
nuşması üzerine söz almak mecburiyetinde kal
dım. 

Muhterem arkadaşım, Anayasamızın 92 nci 
maddesini tetkik ettikleri zaman bunun 4 neü 
paragrafında göreceklerdir ki, bu kanun daha 
önce Büyük Meclisimizce görüşülmüş ve bu gö
rüşmeyi mütaakıp metin Senatoya sevk edilmiş
tir, Senatoda bir tadile uğramıştır. Tadil, mad
denin tamamen metinden çıkarılması mahiye
tindedir. ;1 

Şimdi Veli Uyar arkadaşımız derler ki, mad
de kalsın ama vazife alan her hangi (demin üye 
olaralk arz etmiştim, maddede tasrih ediyor), Da
nıştay kanun sözcüsü, başyardımcı ve yardım
cıları, bunlara inhisar ettiriyor. Bu kişilerden 
birisi vazife ile gittiği zaman Devlet Şûrasın
daki maaşını alacak, her türlü hakları mah
fuz kalacak. İki sene müddet ile tahdidetmek-
tedir. Bu müddet içinde izinli addedilecektir. 

Şimdi muhterem arkadaşım: «Mademki bu 
vazifeyi almaktadır, yeni aldığı vazifeye göre 
ücret alsın, tahsisat alsın. Ayrıca Danıştay dan 
bir ücret almasın.» derler ki, mümkündür bir 
görüştür hürmet etmek lâzım. Ancak Anayasa
mızın 92 nci maddesi muvacehesinde bu mad
denin bugün, Veli Uyar arkadaşımızın dediği 
şekilde tadil edilmsine imkân yoktur. Sebebini 
arz ediyorum. Maddenin sadece bu işle ilişkin 
olan kısmını okuyalım: Millet Meclisi Karma 
Komisyonunca (yani Senatoda görüşüldükten 
sonra) Karma Komisyina havale ediliyor. Kar
ma Komisyonun raporu geliyor. Bu rapor üze
rine Millet Meclisinin yapabileceği durum, ve
rebileceği karar şu olacaktır: Millet Meclisi 
Karma Komisyonca veya Senatoca, veya daha 
önce kendisince hazırlanmış olan metinlerden 
maddelerden birini olduğu gibi kabul etmek 
zorundadır. Şu halde Sayın Veli Uyar arkada
şımızın teklif ettiği tadil şekli ile değil, ayniyle 
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kabul etmek ya maddenin ilgası vayahut da ay
nen ipkası zarureti kendisini göstermektedir. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, her külfet, 
bir nimet karşılığı olmalıdır, prensibinden ha
reket ederek ben muhterem îlyas Seçkin ar
kadaşımın mütalâasına da iştirak etmiyeceğim. 

Muhterem arkadaşlar, birçok dairelerde ken
di emsaline nazaran daha çok muvaffak olabil
mek için gayret göstermiş, başarı sağlamış çok 
memurlarımız, personellimiz vardır. Binaen
aleyh, bu madde bir bakıma da maddede tada-
dedilen hizmetlerde bulunan kişilerin kendile
rine ancak tevdi edilecek hizmeti ifa edebile
cek nitelikleri gösterdikleri takdirde tevdi edi
leceği nazarı itibara alınırsa, bu bir nevi o hiz-
imetlıeıri ifa eden insaınilar arasıında 'bir yarış
mamın ve bir iiileırlemenin ÖMgörüLmıesinden ileri 
gelmrelkttedir. 

Fil'halkika Başbakanın veya baka'niann çok 
mühim bir hizmelin, memleket içinde veya du
şunda... 

ILYA'S SEÇKİN (Amkarai) — O ayrı. 
KADRİ ÖZEK (Devamık.) — Bu maddede 

mündemiç arkadaşlarım, ayrı değil. 
Efendim, .118 inici maddeye gelince; konu

şacağız ayrıca. Bu yabancı memleketlere gön
dericime 'keyfiyeti. Şimdi burada yabaıncı mem-
ldkete .gönderilme' keyfiyetinin 118 nci madde
deki esbabı rnıueibesıi başıka, 117 nci maddede
ki esıbaîbı mıuci'besi başIka. Tıekran* muhterem 
arkadaşlarımı, tetkik edelim. Başbakan veya 
bakanlarım teklifi üzerine kendilerinin kabul 
ötmesi ve iş durumumun) müsaadesine gör© Bi
rimci Başkamın muvafakati ile bakanlılklamn 
yuırt içi ve yurt dışı kuruluşlarımda, (Bir hiz
met bu kuruluışilaırMida.) Damııştaydaki mevki
lerine ve ihtısasLari'ma uygun idari hizmetleri 
yürütmekle görevli ama ta;hdided;i!lmiştir. Mu
vakkat bir zamıam içim. Devamlı olursa., her hal
de, bu esasen mevcudolaın umuımi mevzuata da 
laykırı düşer. Tahdldediyor muayyeni bir za
man için. IBinaeaıaiJ'eyh .bu maddemin! ipkasında, 
Saym Komisyon 'Sözcüsü Sabri Vardaırlı ar
kadaşımızın da gayet vukufla ifade ettikleri 
gibi, çok büyük fayda vardır, mahzur yoktur. 

Muhterem arkadaşlar, Mailiye Vekâleti tem
silcisi arkadaşımızıın, mef'i Haizine mülâhazası 
dille hareket ettiği bir iger'çefc, ona bir diyeceği
miz yok, paramın az sarf edilmesini biz de 
istiyoruz, ama lütfetsinler de bu tasarrufu 
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biz başka yönlerden yap>mıak çarelerini elbette 
araştırım. Bu mümıkün olabilir. Faıkat a uz 
ettiğim gibi, memleketlin mıühıirrı biır hizmeti
ni, kendisinden başka veya o şahıstan dıalha 
üyaik&ıtLa'ifa, edecek bir kiışıil yok dermek: mâ
nasında değil. İhtisas yapmıştır, ihtisas sahi-
bidıir, o hizmetin daha iyi ifa edeceği kanaati, 
Başbakan veya Baikaarın teıkilifi ve Danıştay 
Başkanının 'da ve aynı zamanlıda şahsan kendi
sinin de muvafakati şart koşularak öngörül 
•muştür. Binaenaleyh, istirhamı edeyim, ımıad-
de aynen ipka edilsin, Veli Uyar arıkadaşımar 
zııı da, demin arz ettiği gibi, biır tadil teiklifi 
Anayasa muvacehesinde mümlküın değildir. Ka
rar Muhterem Heyetinizindir. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Bir yeterlilik önıengesi varıdır. 
Komisyon daha evvel bu mı̂ vzıu ile iıllgili oila-
rak Ikonuştu effendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İLHAMI 
ERTEM (Edirne) — Efendim, Sayım llyas 
Seçkin'in konuşmasındaın sonra birkaıç (kelime 
ile ifade etmek lazım. 

BAŞKAN — Buyunıun efendim. 
GEOİCÎ KOMİSYON BAŞKANI İLHAMI 

ERTEM (Edirne) — Muhteremi, arkadaşlarım, 
bir hususu gözden kıaçurmıamıak lâzi'mdrr. Biz 
yetkileri kanunlarda dağıtmıyoruz, ancak Am'a-
yasamızın hükümlerine uyuyoruz. Yüksek ma
lûmunuz olduğu üzere, Anayasanın 140 ncı 
maddesi demektedir ki; «Danıştayın, kuruluş, 
işleyiş, yargılama usulleri, mensuplarının nite
likleriyle atanmaları, hakları ve ödevleri bir 
kamunla belirtilir.» 

İşte biz burada Datnııştay Kanuniyle bunu 
yapıyoruz. Devlet Personel Kanunu meımur-
lara aittir, hâkimler burada bahis konusu değil
dir. Biz Danıştay mensuplarının haklarını, 
atanmalarını burada bu kamunla tesfbit etmiye 
meeb'Uiruirz. Onun için bu maddede yeır adıyor. 

İkincisi; bu madde yanlış anlaşılmaktadır. 
Bu madde hiçbir vakit bir israfı doğurmıamak-
tadır. Bu maddedeki yetkinin 4489 sayılı Ka
nundaki görgü ve bilgiyi artırmakla ilgisi yok
tur, Buradaki durum, Danıştay mensupları
nın idari tatbikattan!' faydalanmaları ve ica
bında bilgilerini idareye ıgötürebilmeleri için 
âzaımi iki seme ayrılmalarını mümkün kılmak
tadır. Bu duruma, göre Danıştay mensupları 
maaş ve ödeneklerini kendi bütçelıerkııden ala-
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eaklardır. Fakat, diğer balkanlığım 'bir kadro-
sumıın belirli hizmetini göreceklerdir. Meselâ 
bir konsolosluk yapacaklardır, meselâ Dışiş
leri Bakanlığımın) her hangi bir milletlerarası' 
konuşımalurdaki, anlaşmalardaki çalışmalaraıa 
katılacaklardır, taımamen belirli hizmet göre
ceklerdir. Meselâ tetkik kurulunda çalışacak
lardır. Oradaıki kadrolardaki ödenekler veya 
maaşlar mahfuz kalacaktır. Bu tabiî netice
dir. Bu kanunun temin etmek istediği şey; 
demin de arz ettiğim gibi, idare ile Danıştay 
arasında tecrübe, bilgi mübadelesi yapmaktır. 
Fransa Danaştayunıda da bu haık vardır. Lütfe
dip de bunu bennimsemezseniz yüksek irşatları-
nınzla icabeden kısımlar da Karma Komisyon 
mıebndınde dikkate alımıır. Onun için istirhamı
mız, maddenin benimsenmemıesi ve Karma Ko
misyonda dikkate aiıınımasıdır. Bu suretle 
Danıştayın çok daha faydalı 'çalışması ve ida
re ile işbirliği yapması kabil olacaktır. Hür
metlerimle. 

BAŞKAN — Sayın özmen. 
HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Vazgeçtim 

etkinlim. 

BAŞKAN — Sayım Mustafa Uyar. 
MUSTAFA UYAR (İzmir) — Muhterem ar-

kaıdaşlaram, Sayın. Veli Uyar ark'ada'şi'mızın 
teklifi ille Sayım Kadri özek arkadaşi'nnızın: ko-
ııyuşmıası arasında bir mübayenet olduğu için 
bunu arz etmek ve vaziyeti tayazzuh ettirmek 
için birinci noktada söz aldım. 

İkinci olarak da, komisyona bir soru sormak 
lüzumunu hissettim. Sayın Kadri özek arkada
şımız biraz yanılmışlar gibi geliyor bendenize. 
Anayasanın 92 nci maddesinin dördüncü fıkra
sına göre hakikaten Karma Komisyondan gelen 
metin veya Millet Meclisi metni, veya Cumhuri
yet Senatosu metinlerinden birisinin Meclisimiz 
tarafından kabul edilmesi veya reddedilmesi ba
his konusudur. Bunun dışında bir değiştirge 
önergesi verilemez. Ancak bizim şimdi münaka
şa ve müzakeresini yaptığımız metin, Karma Ko
misyon metni değil, Senato tarafından beniınsen-
miyen veya değiştirilen, bizim evvelce kabul et
tiğimiz metnin Cumhuriyet Senatosu tarafından, 
değiştirilen kısımlarının bizim Meclisimizin ko
misyonu tarafından, benimsenmiş veya benim
senmemiş olarak huzurunuza gelmiş, olan metin
leridir. Binaenaleyh bu metinlerin müzakeresin-

— 627 — 



M. Meclisi B : 15 
de arkadaşlarımız tarafından hiç şüphe yok ki; 
değiştirge önergeleri de verilebilir. Bu nokta
nın tavzih edilmesinde fayda mülâhaza ettim. 

ikinci nokta; komisyondan bir hususu sor
mak lüzumunu hissettim. Bu soruyu nisbeten 
komisyon başkanı arkadaşımız cevaplandırmış
tır. Fakat, zapta geçmesinde fayda mülâhaza 
ettiğim için tekrar ediyorum; müzakeresini yap
tığımız 117 nci madde tasarı metninden çıktığı 
takdirde, yani Senatonun kabul ettiği metni yani 
çıkarmış olmasını biz de kabul edecek olursak 
muhterem Danıştay mensubu arkadaşlarımız 
4489 ile bilgi artırmak için dış memleketlere gi
demezlerdi. Eğer gidemezlerse o zaman bu mad
deye lüzum yoktur. Eğer giderlerse, madde üze
rinde konuşmak ve maddenin kabulü cihatine git
mek lâzımdır, kanısındayım. Şimdi 4489 ile Da
nıştay mensubu arkadaşlarımızın dış memleket
lere gitmeleri mümkün ise - ki, kanaatimizce 
mümkündür - o zaman bu maddeye lüzum yok
tur. Senato metninin, yani Cumhuriyet Sena
tosunun çıkarmış olduğu şekilde maddenin kabul 
edilmesi faydalıdır, kanatindeyim. 

Hürmetlerimle. 
KADRİ ÖZEK (izmir) — Sayın Başkanım, 

usuli bir muamele var, Sayın Uyar arkadaşımı
zın konuşması dolayısiyle usul hakkında konuş
mak istiyorum. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar; usul sa
dece riyasetin usule aykırı davranışlarını belirt
mek için istenen sözdür; ibi milletvekilinin usul 
görüşünün tartışması bu kürsüden olmaz. 

KADRİ ÖZEK (izmir) — Müsaade ederse
niz, söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Bir kifayet önergesi vardır, oku
tuyorum. 

Başkanlığa 
Konu aydınlanmıştır. 117 nci madde müza

kerelerinin yeterliğini arz ederim. 
Tokat 

Zeyyat Kocamemi 

BAŞKAN — Kifayet önergesini oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlar; Millet Meclisi metni
nin 117 nci maddesi Cumhuriyet Senatosunca 
tayyedilmiştir. Millet Meclisi Komisyonu bu 
tayya iştirak etmemiş. Maddenin kaldırılmasına 
taraftar olmamıştır. Şimdi bu benimsenmemiş 
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olan hususu oyunuza sunuyorum. Benimsenme-
meyi kabul edenler... Kabul etmiyenler... Benim
senmeme kabul edilmiş, Cumhuriyet Senatosun
ca yapılmış olan tay benimsenmemiştir. 

Yabancı memleketlere gönderilme 
MADDE 117. — 4489 sayılı Kanun hükümle

ri dairesinde kanunsözeüsü ve Başyardımcısı ve 
yardımcıları, Danıştay Birinci Başkanı tarafın
dan yabancı memleketlere gönderilebilir. 

BAŞKAN — Bu maddenin sadece numarası 
benimsenmemiş idi. Bu benimsememe hususunu 
kabul edenler... Etmiyenler... Benimsememe ka
bul edilmiştir. 

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

ilmî, araştırma ve yayınlarda bulunabilirler; da
vet edilikleri millî ve milletlerarası kongre, kon
ferans ve ilmî toplantılara katılabilirler; bunun 
dışında ancak kanunlarla belirtilen görevleri ya
pabilirler. 

BAŞKAN — Komisyon, madde numarası do
layısiyle değişikliği benimsememiştir. Bcnimse-
memeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

(Millet Meclisinin 120 nci maddesi Cumhu
riyet Senatosunca çıkarılmıştır.) 

(Komisyonumuzca çıkarma benimseri m iştir.) 

BAŞKAN — Millet Meclisi metninin 120 nci 
maddesi Cumhuriyet Senatosunca çıkarılmıştır. 
Komisyonumuz da bu çıkarılmaya uymuştur. Bu 
benimsemeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Tay benimsenmemiştir. 

(Millet Meclisinin 121 nci maddesi Cumhuri
yet Senatosunca çıkarılmıştır.) 

(Ancak, nihai duruma göre madde yeni nu
mara alacaktır.) 

(Komisyonumuzca çıkarma benimsenmemiş
tir.) 

BAŞKAN — Millet Meclisi metninin 121 nci 
maddesinin tayyı hakkında Cumhuriyet Sena
tosunca yapılmış olan değişikliğe komisyonumuz 
katılmamıştır. Benimsememeyi oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler.. Be
nimsememe kabul edilmiştir. 

Kanunsözcüleri ile Başyardımcı ve yardımcıların 
teminatı 

MADDE 119. — Bu kanunda yazılı haller ile 
kamu hizmetlerinden mahrumiyeti gerektiren 
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hükümlülük halleri dışında; kanunsözcüleri ile 
başyardımcı ve yardımcıların görevlerine .son 
verilmez; kendileri istemedikçe başka göreve ata
namazlar ve yaş haddinden önce emekliye sevk 
olunamazla:'. 

BAŞKAN — Komisyon bu maddedeki mad
de numarası ile ilgili değişikliği de benimseıne-
miştir. 15 nci maddeye müşabih bir durum \ ar
dır. Maddenin benimsenmemesini kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

C) Meslekte ilerleme 
Yükselme süresi ve esasları 

MADDE 120. — Kanunsözcüleri ile Başyar
dımcı ve yardımcıların yükselme süresi iki yıldır. 

Bu süreyi dolduranların, bulundukları kadro
da üst derece aylığı verilecek veya üst kadroya 
atanarak, yükselmelerinde yeterlik esastır. Ye
terlik, sicillerine göre belli olur. 

Boşalan bir üst kadroya atanmaya aynı dere
cede yeterli olanlar birden fazla olduğu takdirde, 
sırasiyle; kıdem ,disiplin cezası almamış bulun
mak, meslekî inceleme ve yayınlarda bulunmuş 
o!mak; bir yabancı dilden Devlet dil imtihanım 
kazanmış olmak, takdirname almış bulunmak, 
tercih sebepleri sayılır. Tercih sebepleri yoksa, 
yanılacak sınavda daha üstün başarı gösterenler 
yükseltilir. 

BAŞKAN — Bu madde Millet Meclisi met
ninde yok iken, Cumhuriyet Senatosunca yeni
den tedvin edilmiştir. Komisyonumuz da metni 
benimsemiştir. Ancak numara bakımından te
selsülü temin yönünden benimsememiştir. 

VELÎ UYAR ((Yozgat) — Madde ile ilgili 
olarak söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
VELÎ UYAR (Yoagaıt) — Sayım Başkanım, 

çok sayın arkadaşlar; biraz evvel Sayın îlyas 
Seçıkln Beyefendi (konuşunken, umumi perso
nel statüsünü bozıucu hükümlerin bu kanuna 
kanoi'lımıasıınm doğru olmadığını ve bu- sebeplen 
Personel Kanonunda bu hükümlerin yer aü-
nıaaı gerektiğini belirttiler. 

Simidi Senatoca her nasıllsa bir 120 nci mad
de ihdas edilmiş, baçikanumısözcüsü, kamun-
sözcüsü ve yardımcıla'nına iki aylık bir terfi 
süresi .Sınanıyor. 

HâJkiımler Kanunu, 1452 s»ayılı Teadül Ka-
nranı kaıbul edildikten sonra,, 1452 sayılı Teadül 
Kaımınu il'e yüksek tahsillilere iki senelik, on-
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dan. soruraıkJl'er için üç senalik bir terfi süresi 
kahıul .etımiış'tıi. 

1452 say.û Kaor/andam sonra kabul edilen 
Hâkim'ier Kanunıunda, bu Teaıdül Kanumun-a 
müışatbih olarak, hâkimlere de iki yiılh'k bir 
terfi, süresi ta»ıraıı§ idi. Fakat 3$56 sıayılı 
Kanun 1939 penesinde çıkarıldığı zaman bütün 
Devlet personel in-e ve dolayıslyle Danıştay a 
ve Sıynjöagr meuiısrviıp'j:tırına da 3 yıibk bir terfi 
süreısi t;aın.i'ma§>tıir. Maatteessüf o zaman bir se
hiv olara'k beiLki de 3656 sayılı Teadül Kanu
numa Hâkimler Kanunundaki hükmü de üga 
eder şekilde alınimaımrçtır. Buma göre Maliye
nin görüşü, bütün yüksek tahsilliler 3 yıllık 
terfi süresi içerisinde oldı^ğuma göre, yeni 
.gcıjen Peırscuiöl Kanonunda. bütüını personelin 
3 yıl içinde terfi etmesi esıao vaz'ed'jlım'ek üze
redir. Şimdi biız listi-snıai bir kanunla Danıştay 
kamun'söz^ül'eitimi ve yardımei'laırıını da iki yıllık 
terfi süresine alıyoruz. Bunu diğer gedecek 
olan müeaseıseılerin kaiMunijan taıkifbedeceıktir. 
Ve bancın, ta(hm.:n ederim ki, sonıu da gelmiye-
ceıkiıir. • Yana Temyiz Komüsyonu gelecek, ya-
raı Sayıştay gelıu-ok, yarın Yargıtay gedecek: 
ve iıki yıllık terfi süreleri o kamıuniara da it
hal edilecektir. 'Karaınsöz-cüleri hâıkim değil
dir. O halde Hâkimler Kanuou gereğince hâ-
ıkimi'ere tananmış olan iki yıllıık terfi süresıini 
bunun haricindekilere, savcı durıımrada olan
lara da tanımak bütün Devlet percıorel statü
sünü ve prensiplerini bozucu mahiyettedir. 
Hattâ ben şoınıu da arz etmek isterim ki; hâkim-
lere dahi iki yiıllık terfi süresini tanımamak lâ
zımdır. Yükseık tahsil yapmış olan bir arka
daş Maliye Bakanlığında vazifeli iken üç yılda 
bir -terfi eder, diğeri Danıştaya. ge;?diği için iıki 
yıılda terfi eder. Biri on'beş. senede üç dereceye 
gelir, o biri o müddet içinde beş derece aşağı
da kallır. Bu doğrudan doğruya adaletsizlik 
ve sistemi bozucu bir haldir. 

Danış taydan misal olaraık veriyorum, Ma
liye Bakanlığıma veyahut Adliye Bakanlığına 
bir vaızife ile geldiği zaman, huıkuk ımüşaviri 
olan bu arkadaş üç senede bir terfi eder, hâ
kimler iki senede bir terfi ederler. 

Bu demektir ki, hâkimlik vazifesi çok mü
himdir, iki senede bir terfi etmesi lâzımdır, 
doğrudur. Hâkimlerin yapmış olduğu iş ve 
vazifesi mühimdir, onlara maddi imıkân ver-
m£ik lâzımdır, doğrudur. Ama umuımi sistemi 
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(bozucu, münferit hükümlerle temelinden işi 
sarsmak doğru değildir. 

Bu bakımdan hem Senatonun 120 nci 'mad
desindeki iki yıllık teırfiin kaldırıknıasmı, nor
mal olarak Personel Kanunundaki üç yıâlıik 
terfi süresinin ka'bul edilmıesıini arz ve teklif 
ederim. Hürmıe^erimle. 

BAŞKAN — Komisyon. 

GEÇICI KOMISYON SÖZCÜSÜ SABRÎ 
VARDARLI (İstanbul) — Muayyen bir mevzu
da dönüp dolaşıp bambaşka prensipleri müda
faa eder hale geldik. Sayın Veli Uyar arkada
şım müsterih olsunlar ki, 3656 sayılı Kanun çık
tığı zaman Hâkimler Kurulundaki iki senelik 
terfi müddeti sehiv değil, kasdidir. Bu defaatle 
ortaya konmuş ve hâkimlik vazifesinin şahıslara 
terettübettirdiği durum nazara alınarak ve kas-
dî olarak bilhassa iki senede ısrar edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, Anayasanın hize 
emrettiği bir kanunu yapmakla görevli bulunu
yoruz. Anayasa bu mevzuda bu kanunun çıkar
tılmasını emrederken aynı zamanda da kanu
nun esaslarının ne olacağını da sarahaten em
retmiştir. Arkadaşlarım 140 ncı .maddenin son 
fıkrasına baktıkları takdirde bu madde: «Da
nıştay'ın kuruluşu, işleyişi, yargılama usulleri, 
mensuplarının nitelikleriyle, atanmaları, hakla
rı ve ödevleri,, aylık ve ödenekleri meslekte iler
lemeleri, haklarında disiplin kovuşturması ya
pılması ve disiplin cezası uygulanması, mah
kemelerin bağımsızlığı ve hâkimlik teminatı 
esaslarına göre, (kanunla düzenlenir.» dediğine 
göre Anayasanın burada sarahaten bahsettiği 
kanun bu kanundur. Binaenaleyh, biz bu ka
nun tasarısında bu hususların hepsini tek tek 
göstermeye mecburuz. 

Muhterem arkadaşlar; arkadaşlarımızın ço
ğu buraya geleli, bir Personel Kanununun çık
masından bahsetti. İleriye muzaf olarak, henüz 
çıkmamış bir kanuna göre bina inşaat edilirse 
işte o zaman sehiv olur. Binaenaleyh bu şartlar 
altında bunu kabul etmemekten ne olacak arka
daşlar? 

Veli Uyar arkadaşımız bir beyanda bulundu
lar, dediler ki : «Kanun sözcüleri hâkim değil
dir.» Hayır arkadaşlar, bu kanunda yer aldığı 
üzere ve Anayasada kabul edilen sistem muvace
hesinde kanun sözcüleri hakim sınıfındandır. 
Adliye tarihinde adliyede Müddeiumuminin va-
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zifesi, müddeiumuminin hüviyeti, müddeiumu
minin bugünkü sıfatı ne ise kanun sözcüleri
nin, idâri yargı organmdaki sıfatı ve vazifesi 
de bu olacaktır. Binaeııaelyh daha evvel onla
ra tanıdığımız bir hakkı bugün bunlara tanı
mazsak, Veli Uyar arkadaşımızın işaret ettiği 
gibi, bunun arkasından Yargıtay gelecektir bu
yurdular. Hayır gelmiyecektir, Yargıtayda za
ten iki senede bir terfi edilmektedir. Binaena
leyh bir idari Yargıda Adlî kazaya tanmımış 
olan hususları idari Yargıdan esirgemek; Ana
yasamızdaki yargı organlarına tanınan müsa
vat prensibine aykırı hareket demektir. 

Arkadaşlar, bu mevzuda arkadaşlarınım ıs
rarını anlıyorum. Ama durum bugün için bu
dur ve bu şekilde getirmeye, Anayasa muvacehe
sinde mecbur bulunuyoruz. Bu bakımdan ısrar 
ediyor ve kabulünü istirham ediyoruz. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kemal Sanib-
rahimoğlu. 

KEMAL SARllBRAHlMOĞLU (Adana) — 
Muhterem arkadaşlarım, Sa.yın Veli Uyar arka
daşım mevzuun üstüne ve dışına taşarak konuş-
masalardı söz almak lüzumunu hissetmiyecek-
tim. Ama maalesef mevzuun dışına taşarak, ge
tirilmekte olan Personel Kanunu tasarısının 
ruhuna da, espirisine de aykırı konuştular. Ge
tirilmekte olan Personel Kanunu tasarısı dağı
tıldı, okuduk. Son derece güzel mükemmel mev
cut ve kendilerinin buyurdukları gibi memur 
memurdur; şu tahsili yapan hunu alır gibi bir 
hüküm bahis mevzuu değil. Memuriyetin du
rumuna hattâ yerlerin değişmesine göre de kad
rolar ihdas edilmiştir. Klâsik sistem değiştiril
miş, adaletli bir sisteme doğru varılmak istenil
miştir. Her hangi bir kazadaki kaymakamla di
ğer kazadaki kaymakam yer itibariyle de, kad
ro itibariyle de değiştirilmiştir. Yani demek is
tediğim şu; mevzu burada sadece bu değil, iza
ha lüzum yok. Mevcudolması lâzıımgelen sistem 
esasta, personel rejiminde de kendilerinin ifa
delerine göre gayriâdil, gayrimüsavi, fakat 
ahvale, işin icabına uygun şekilde adaletli bir 
hale ifrağı da istenilmektedir. Bu itibarla Per
sonel. rejimi de, bugünkü hâkimlere tanınmış 
bulunan hakların karşısında bir espriyi ihtiva 
etmemekte ve bir ruhu taşımamaktadır. 

Gelelim hâkimlerin yükselmesinin iki sene 
olmasının karşısında olduğuna dair beyanları
na. 
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Muhterem arkadaşlar; bu artık seneler se

nesi kabul edilmiş olan bir prensiptir, hattâ, 
çok: daha, hâkimlerin, hâkim teminatının geri
ye doğru yürütülmek istendiği günlerde dahi 
Veli Uyar arkadaşımızın konuştukları konu-
şulmamıştır bu kürsüde. Ben esef ediyoruım, 
okumuş, münevver bir arkadaşımızın bunu ko
nuşması caiz değildir. Hâkimlik mesleki birta
kım hususiyetler taşıyan ;bir meslektir. 

RÜŞTÜ ÖZAL (Konya) — Hâkim mi bun
lar? Siyasal Bilgiler Mezunu. 

KEMAL SARIİBRAHÎMOĞLU (Devamla) 
— Birtakım hususiyetler taşıyan bir meslektir. 
Bu itibarla bu hususiyetler tanınmış. Yıllar yı
lı değil Veli Uyar gibi bir arkadaşım, hâkim te
minatının tamamen karşısında olan, hâkim hak
larının karşısında olan kimseler dahi ıböyle ko-
nuşm amışlardır. 

Gelelim, başkamın sözcüleri ve yardımcıla
rının yükselmelerinin iki yıl olmalırnıdır, olma
malı mıdır hususlarına : 

Bunlar hâkim midir, hâkim niteliğinde mi
dir? Muhterem •arkadaşlarım, bunlar pekâlâ 
hâkim niteliğinde kimselerdir. Başta vazifeleri
nin mahiyeti bunlara hâkimler gibi bir hakkı 
tanımayı âmirdir ve bu hakkın tanınmasında 
en ufak bir sakınca veyahut diğer kanunlar 
muvacehesinde, diğer meslek mensuplarına bir 
haksızlık bahis mevzuu değildir. 

Muhterem arkadaşlarım; biz meseleleri ince
lerken topye'kûn bir memur kütlesini ele alıp; 
«efendim bu memurun öbüründen farkı nedir?» 
gibi bir zihniyetle, bir öngörü ile konuşursak, ilk 
nazarda bu gayet hoşa giden bir fikir olur, bir 
nazariye olur. Ve işte neden farklı durum yarata
lım, neden daha çok maaş verelim, neden terfii eri
ri i daha çok kolaylıkla imkânlarla beziydim, şek
lindeki sözleri ilk anda tasvip görürse de mesele
nin içine girildikçe bu sözlerin sadece ilk anda, 
yek nazarda hoşa gittiği; hakikati halde mesle
kin,. memuriyetin ve vazifenin mahiyeti ve ehem
miyeti ile telif edilemiyeceğini bize gösterir. 

Muhterem arkadaşlar; bu hükmün burada .yer 
almasında zaruret vardır. Bu hüküm şayet bura
da yer almazsa, zaten memurin kanunu, Barem 
kanunlarına da tabi tutamıyacağımız bu kişilerin 
yükselmesine dair olan hüküm namevcut olur, 
yükselmeleri yükseltilmeleri mümkün olama;;, 
onun için böyle bir hükmün burada yer almasın-

1.12 .1984 O : 1 
da zaruret vardır. Bu itibarla Cumhuriyet Sena
tosunun kabul ettiği metin yerindedir, yerinde
dir, doğrudur, ve bunu, birtakım, yani memuri
yet müsavatı anlayışı içinde mütalâa etmek doğ
ru değildir, Anayasanın hâkimlere tanıdığı bir
takım haklar, birtakım imkânlarla da telifi müm
kün değildir. 

Ve sonra şunu da bilhassa arz etmek isterim: 
Yani gökte yaşamıyoruz, yerdeyiz. Realite içe
risindeyiz, açıkça ifade edelim. Bugün bir hâ
kim sadece verilen maaşı ve tazminatı alır. Fark
lı gibi görülür gerçi, iki senede bir terfi eder, taz
minat alır falan. Fakat bugün Türkiye'de pek 
çok memur ek vazife, ek görev, dış seyahatler 
ve hepsinin birçok bakımlardan imkânlar içe
risinde olduğunu kabul etmek lâzımdır. Yani 
görünüş hâkimler lehine birtakım hükümlerin 
kabul edildiği intibaını vermekte ise de mev
cut fiiliyattaki, realitedeki müsavatsızlığı dahi 
izale etmekten uzaktır. 

Bu itibarla lütfedilsin, kabul edilsin ve bu 
kürsüden de verilen bu haklar, tanınan bu hak
lar gölgelendirilmesin. 

Muhterem arkadaşımın iyi niyetine inanı
rım. Bilhassa Veli Uyar arkadaşım yıllarca me
muriyet yapmış, tecrübeli ve değerli bir arka
daşımızdır. Hissî sebeplerle bu teminat ve ve
rilen haklar gölgelendirilmezse faydalı olur. 

VELİ UYAR (Yozgat) — Kimsenin hissî 
kararı yok, Kemal Sarıibrahimoğlu. 

KEMAL SARIÎBRAHlMOĞLU Devamla) 
— Faydalı olur ve birtakım sui zanlara da mey
dan vermez. Hürmetlerimle. 

VELÎ UYAR (Yozgat) — Hissimi kullan
sam Türk Eğitim Derneğinin öğretmenlerine 
terfi ararım. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyiniz. 
Buyurun Sayın Oğuz. 

TALÂT OĞUZ (Mardin) — Çok muhterem 
arkadaşlarım, Cumhuriyet Senatosu tarafın
dan benimsenen 120 nci madde üzerinde arka
daşlarımız fikir teatisinde bulundular. Bugün 
120 nci maddede ifade edilen husus Danıştay 
başkamın sözcülerinin ve yardımcılarının hâ
kim ve savcılar gibi iki senede terfi esasını ka
bullenmekte ve bu prensibi ihtiva etmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, bugün cemiyetin 
en ağır yükünü cemiyetin en ağır külfetini 
omuzlarında taşıyan ve muhtelif yerlerde va-
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zife gören Türk hâkimi ve Türk savcısıdır. 
Bunların iki senede bir terfi etme esasını hor 
gören ve memurlarla birlikte mütalâa edilme
sini savunan arkadaşımın fikirlerini, beni ma
zur görsünler, hatalı bulmaktayım. Bir hâki
min ifa ettiği görev ve mesuliyetle diğer bir 
memurun ifa ettiği görev ve mesuliyeti bir tut
mamak icabeder, birbirine karıştırmamak ikti
za eder. Vazifesinin kutsiyeti, vazifesinin ağır
lığı, mesuliyet derecesi itibariyle, tamamen bir
birinden farklı iki organı muhtevi •olmaktadır. 
Onun için, aynı görevi, aynı mesuliyeti omuzla
rında taşıyan ve hak mefhumunun muhatabı 
olan Danıştay da vazife gören Başkanunsözc il
leri ve yardımcılarının da memurlara ait statü
den ayrı bir şekilde bir muameleye tabi tu
tulması ve hakimler ile savcıların terfi esasın
da olan hususlarda olduğu gibi bu kabil mua
melelerin ön görülmesi, doğrudan doğruya hu
kuk devleti ilkelerindendir. Onun için 120 nci 
madde tamamen yerindedir. Anayasamızın 
114 ncü 'maddesinde kabul edilmiş olduğu ida
ri yargı esasına ve ifa ettikleri vazifenin ağırlı
ğı derecesine göre, yerindedir. Maddenin oldu
ğu gibi kabul edilmesini istirham ediyorum. 
Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın llyas Kılıç. 

İLYAS KILIÇ (Samsun) — Muhterem ar
kadaşlarım, 120 nci madde üzerindeki tartış
maların ışığı altında söz almak 'mecburiyetinde 
kaldım. Evvelâ herhangi bir madde hakkında 
açıkça fikirlerini söyliyen arkadaşları şu veya 
bu yoldan yermek bizim için uygun bir yol de
ğildir. Herkes düşüncesini ve fikrini dilediği 
şekilde serbestçe hiçbir arkadaşınızdan çekin
meden veya bir arkadaşımızın kendisini ağır 
bir şekilde tenkidedebileceğindon sakınmadan 
söylemesi bu kürsünün icabmdandır. 

Muhteremi arkadaşlarım; 120 nci maddenin 
üzerinde Senatonun yapmış olduğu derişikli
ği tetkik etmok maksadiyle seçtiğimiz Komis
yon arkadaşlarımız bu değişikliği kabul etmiş
lerdir. En hafif mânasiyle, bütün teknik ince
likleriyle bu hususu tetkik eden, bizim namımıza 
vazife gören arkadaşlarımıza uymak, bizim on
lara karşı beslediğimiz itimadın ifadesidir. Kal
dı ki, Anayasanın 140 nci maddesi Danıştayın 
bir mahkeme okluğunu sarahatle kabul etmiş... 
Binaenaleyh, maddenin metninde her ne kadar 
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bunlara hâkim sıfatı verilmemişse de maddenin 
ruhuna indiğimiz zaman görülen vazifenin in
celiği bakımından bunları hâkim gibi mütalâa 
etmek mecburiyetindeyiz. 

Sizlere soruyorum, Danıştay kanun sözcüsü 
veya yardımcılarının dışarıda her hangi bir ek 
vazife almak yetkileri var mıdır? Kanun bun
lara bu hakkı vermiş midir? Evet yakında çı
kacak olan Personel Kanununun bütün memur 
statüsü içinde olanları bugünkü •keşmekeşten 
kurtarmak suretiyle âdil bir esasa bağlaması 
şayanı arzudur ve bunu bekliyoruz. Ama Per
sonel Kanununda da yine birtakım kaçamak 
noktaları var ve bundan maliyeci de, öğretmen 
de, doktor da istifade edecek ek vazife alacak
tır, mühendis te ek vazife yevmiye alacaktır, 
ama bu vazifeyi vermiş olduğunuz arkadaşları
nıza hiçbir suretle bir ek vazife vereıniyeceksi-
niz. Çünkü kanun onlara bu hakkı vermemiştir. 
Topladığımız zaman birçok yerden en az ek 
vazife ile taltif edilen arkadaşımız kadar para 
alamayacaktır. Meselâ; bir Yüksek Ziraat Mü
hendisi, maaşı kadar ek ödenek almaktadır. Bir 
Mühendis yolluğu ile, şantiye zammı ile, mah
rumiyet zammı ile para almaktadır. Yine, emek
li olduğu zaman da aynı yerde, aynı maaşı ka
dar yevmiye ile çalışabilmektedir. Ama bir hâ
kime bu hakkı vermekte misiniz? Hayır! Şu 
halde mahkeme vazifesi gören ve memleketin 
birinci nevi dâvaları kendisine intikal eden ida
re ile şahıslar arasındaki ihtilâfları halleden 
ve bu hususta büyük mesuliyet taşıyan mesuli
yeti omuzlarına vermiş olduğumuz bu insanlara 
hâkim gibi muamele yapalaktan neden çekini
yor veya bu hakkı vermekten fazla hassasiyet 
gösteriyoruz? Bence- bu arkadaşların iki senede 
bir terfi etmeleri, başka bir deyimle hâkimler 
gibi muamele görmelerinde hiçbir sakınca yok
tur ve büyük bir hata işlemiyoruz, bilâkis bun
ların hakkını vermiş oluyoruz. Sonra arkadaş
lar; bizim için asıl olan iki senede tcrfilcrini 
vermek veya vermemek değildir, ondan bir 
mahzur gelmez, biz adalet mekanizmasına ver
miş olduğumuz bu hakları ve bu salâhiyetleri 
onların her türlü düşüncelerinin uzağında vazife 
hissi ile ve milletin kendine vermiş olduğu bu 
haklan düşünerek vazifelerini her türlü tesi
rin uzağında, adaletin bir an önce tecelli ettir
meleri için işlerini bir an önce bitirmeleri için 
kendilerinden çalışma azmi, hevesi ve gayreti 
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bekliydim. Benim kanaatimce, Senatonun yap
mış olduğu değiştirmeye bizim seçmiş okluğu
muz Komisyonun uyması doğrudur. Muhtere.-*' 
arkadaşlarımdan bu değiştirmeye uyarak bu 
maddeyi kabul etmelerini arz ve istirham ede
rim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Kadri Özek. 
KADRİ ÖZEK (İzmir) — Muhterem arka

daşlarım, 120 ne i madde hakkında şimdiye ka
dar söz alan arkadaşlarımın ileri sürdükleri 
tenkitler ve bu maddenin kabulü için ileri sür
dükleri mütalâanın tamamen dışında, naçiz fik
rimi Muhterem Heyetinize arz >ctmek isterim. 

Muhterem arkadaşlarım, maddede çok şayanı 
dikkat bir ifade kullanılmıştır. Bahis konusu 
maddenin ikinci paragrafında, «her hangi bir ka-
nunbaşsözcüsü ile başyardımcısı ve yardımcıların 
yükselme süresi iki yıldır.» dedikten sonra 
birinci paragrafta, ikinci paragrafta «boşalan 
bir üst dereceye terfi edebilmesi için» demek
t e ! L\ 

Muhterem arkadaşlarım; bu konu çok mü
him. Hakikaten belki arkadaşlarımın dedikle
ri doğrudur, ıbir imtiyazlı duranı doğmakta
dır, iki yılda terfi etmemelidir v. s... Ama be
nim günlüm istiyor ki, sadece hâkimlere değil 
bütün bir Devlet personeline bu imkân tanın
sın... Neden tanınsın? Bakın bunu izah edece
ğim. 

Muhterem arkadaşlar, kadro boşalmadığı tak
dirde, tenderce kadrosuzluktan dolayı, iki sene 
değil, izin veriniz 4, 6, 8, sene kadro bekleyip 
terfi cdemiyen Devlet personeli vardır. Bi
naenaleyh, m ece I o burada iki senede bir terfii 
sağlamak onlara bir imtiyaz verme değil, is
tikbale muzaaf belki, telâfisi mümkün olmıyan 
birtakım zararları önlemek için bir sene ter
fileri öne alınmıştır. Mutlak mıdır bu iki sene
de bir terfi? Değildir, iddia ediyorum, değildir. 
Bir müddet evvel Büyük Meclis burada sırf 
bu esbabı mucibe ile bir kanun teklifini kabul 
etti. 

RÜŞTÜ OZAL (Konya) — Devlet Şûrasına 
müracaat eder, hakkını alır. 

KADIIİ ÖZEK (Devamla) —Müsaade bu
yurunuz muhterem arkadaşlarım, orada da kad
rosuzluk mevzuubalıktir. Sayın Rüştü Özal 
arkadaşını, burada müzakere edilen kanun da 
çok iyi hatırlanacağı üzere, evvelce ıııeveıı-
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dolan ahkâma göre, bir Devlet memuru işgal 
etmekte bulunduğu kadro maaşından terfi sü
resini doldurduktan sonra ancak iki üst dere
cesini almakta idi. Biz, bunun adalete ve hak
kaniyete uygun düşmiyeceğİ mülâhazasiylo dört 
üst derece teklifi ile gelen kanunu reddettik. 
Senato tadil etti, bir orta yol buldu ve üç üst 
dereceye kadar terfi imkânı sağladı. 

Muhterem arkadaşlarım; bir Devlet me
muru, memuriyet hayatı müddetince kadro
suzluktan dolayı öylesine seneler beklemiştir 
ki. vasatisini aldığımız zaman belki o memur 
iki senede bir değil dört senede bir dahi ter
fi elememiş gibi bir durum ortaya çıkar. Bi
naenaleyh, benim temennim şu: Ben muayyen 
bir sınıfı, muayyen bir memur zümresini sa
vunmak değil, ama muayyen şartları ihraz et
miş Devlet memurunun; kadro tıkanıklığı na
mı altında birtakım kabulü mümkün olmıyan 
hak, adalet, nasafet kaidcleriylc kabili izah bu-
lunmıyan esbabı mucibeler ile geri bırakılma
sına gönlüm razı olmıyor. 

Muhterem arkadaşlarım, demin tartışma 
konusu oldu, bu kanun Senatodan buraya gel
miştir. Binaenaleyh, bu maddenin müzakeresi 
sırasında dahi bahis konusu edilebilir. Bu ka
nun, JVlirlet Meclisince evvelce müzakere edil
miş ve muayyen bir şekle bağlanmıştır. Sena
toya gitmiştir, Senatoda tadile uğramıştır. İster 
madde değişikliği suretiyle, ister yeni bir mad
de ilâvesi suretiyle olsun benim bu meselenin 
usul tartışması olarak ele alınmasını teklif et
tiğim zaman Sayın Başkanlığın bu tutumunu 
da tenkid ediyorum, usulî müzakereler bir ka
nunun müzakeresi sırasında da yapılır. Yal
nız Başkanlığın tutumundan dolayı değil, İç
tüzük hükümlerini bendeniz de tetkik ettim, 
Sayın Başkanla beraber çalışırken. Muhterem 
arkadaşlar filhakika teklifimizin henüz Kar
ma Komisyona gitmemiş olmasına rağmen, bu
günkü haliyle Anayasamızın 92 nci maddeci 
muvacehesinde Sayın Mustafa Uyar arkadaşı
mızın, bendenizi tenkidi mahiyette ve yanlış an
layışla itham eden izahına rağmen, bugünkü 
halde iki tutumdan birini kabul etmek mecbu
riyetindedir. Evvelce böyle bir madde yoktu. 
Ya kendisi bu meselede olduğu gibi. konulan 
maddeyi kabul etmez veyahutta bu maddeyi 
kabul etmediği takdirde bu mesele Karma Ko-
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misyona gider, yani kendi görüşünde ısrar 
eder. Ama hiçbir zaman kendisi müstakiUen 
ve münhasıran yeni bir madde ihdas edemez, 
'evvelce kabul etmiş olduğu metinde hiçibir su
retle bir tadilde bulunamaz. Karına Komisyo
na gittikten sonra ki üç metin halini alır. Bu 
üç metinden birisini kabul etmek mecburiye
tinde kalır. Ama yine bu metinler üzerinde her 
hangi bir tadilâtta bulunmak yetkisini haiz 
değildir. Bu yetki ancak kanunun ilk müzake
resinde bahis mevzuudur. Başkanlıktan da özür 
dilerim, bu, hakikaten usulî bir muameledir. 
Yalnız, Başkanlığın yanlış veya doğru tutu
mundan dolayı usul hakkında söz istenip is-
tenmenıesi bahis konusu değildir. 

Hürmetlerimle, meseleyi tavzihan huzuru
nuzda arz etmek istedim. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, Sayın 
Özek, bu maddenin Millet Meclisince benimse
nip benimsenmemesi hususunda söz istemiş
tir. Fakat usulî bir meseleyi izah için de özür 
diliyerek sözüne devam etmiştir. 

, Riyasetin tatbik ettiği veya tatbik etmeyi 
ihmal ettiği bir husus için ancak usul hakkın
da söz istemek Ibahis 'konusu olabilir. 

Yoksa iki milletvekili arasında cereyan eden 
bir usul tartışması Riyasetçe tatbik edilip edil
meme gibi bir durum yokken aralarında ko
nuşulamaz. Şimdi bu madde hakkında söz 'al
mış arkadaşımız ve Komisyon vardır. Bir de 
kifayet önergesi vardır. Komisyon söz istiyor 
mu efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖCÜSÜ SABRÎ 
VARDARLI (İstanbul) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖCÜSÜ SABRİ 

VARDARLI (İstanbul) — Muhterem arkadaş
larım, bâzı arkadaşlarımızdaki düşünceyi bel
ki takviye etmek babında yeniden söz almak 
zaruriy etini hissettim. Bâzı arkadaşlarımız 
kanun sözcülerinin ve baş yardımcılarının mes
lek mensubu olmadıklarını, hâkim sınıfından 
bulunmadıklarını söylediler. Halbuki kabul 
ettiğimiz ve şu anda kesinleşmiş bulunan Da
nıştay Kanununun bâzı maddelerinden biri 
olan üçüncü madde, Danıştay meslek men
supları şunlardan ibarettir dedikten sonra, 
A, B, C, diye fıkralar halinde Ibunları sıralar
ken, C fıkrasında Başyardımcılar ve yardımcı-
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larını, (B) fıkrasında Baş'kanunsözcüsiı ile 

j kanunsözeülerini Danıştay meslek mensupları 
I olarak tasrih etmiş ve bu madde kesinleşmiş-
I tir. Binaenaleyh, bunların hâkim sınıfından 
| olup olmadıkları, Danıştay mensupları arasın

daki durumu itibariyle burada her hangi bir 
! münazaaya çıkmaya kanunun bu sarih hük-
î mü karşısında imkân yoktur. 
; İkincisi, yine muhterem arkadaşlarımın üs-
| tünde durmak istedikleri iki yıl mevzuunu izah 
j etmek istiyorum. 
I Muhterem rkadaşlarım, yine aynı şekilde 
j kabul ettiğimiz 115 nci maddeyle ki, bu mad-
j de Senatoca da kabul edilmiş ve şu anda kesin

leşmiştir, kanun hüviyetine bürünmüştür. 115 nci 
madde aynen : «Danıştay Birinci Başkanı 
daire başkanları ve üyelerinin ve Başka-

j nunsözcüsünün kazanılmış haklara ait yüksel-
j me süreleri .iki yıldır.» denilmektedir. Yani, 
i şu anda bunlar hakkındaki hüSküm kesinleşmiş-
! tir. Geriye ne kalıyor? Kanunsözcüleri, 'baş

yardımcıları ve yardımcıları. Bir memlekette 
i muayyen bir sınıfa, muayyen derecede Ibir ter-
! fi süresi tanımak meslekin daha a^ağı kademe-
i lerinde bulunanlara 'başka bir statü tatbik et-
I mek, evvelâ kanun tekniği ile, sonra da bugüne 
İ kadar yürüyen hukuk 'Statüleriyle bağdaşamaz. 

Binaenaleyh, üçüncü madde bunları sarahaten 
meslek mensubu olaraktan vaz'etmiş ve bu da 
kesinleşmiş olduğuna göre bunlara da bu şekil
de haklarını tanımak zaruretindeyiz. Bunun 
münakaşasını Personel Kanununda bilâhara 

I yapmak şartiyle bu mevzuda daha fazla şu veya 
bu çekikle konuşmanın zait olacağı fikrindeyim. 

| Maddenin teklif ettiğimiz şekilde kabulünü is-
j tirham ediyorum. 

I BAŞKAN — Sayın Veli Uyar. 

I VELÎ UYAR (Yozgat) — Ço'k muhterem 
arkadaşlarım, (bu Meclis kürsüsüne çıkan arka
daşlar vicdanlarının sesine uyarak konuşurlar. 
Bendeniz de vicdanımın sesine uyarak konuşu
yorum. Bâzan devletlere gelir temin ederken 
zirai kazançların aleyhinde, Devletten masraf 
alınken lehte konuşur şekilde hiçbir zaman vic
danımı suiistimal etmedim. Ve burada konu
şan arkadaşların da, kimsenin akıl hocalığına 
ihtiyacı olmadığını belirtmek isterim. 

BAŞKAN — Sayın Uyar lütfen metin ile 
I ilgili beyanda 'bulununuz. 
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VELÎ UYAR (Devamla) — Efendim sataş

ma vardı da biraz evvel. 
BAŞKAN — Sataşma dolayısiyle söz isteme

diniz Sayın Uyar. 

VELÎ UYAR (Devamla) — Başüstüne efen
dim. 

Çok muhterem arkadaşlar, sayın komisyonun 
ve bâzı arkadaşların alerjilerini çektiğimi de 
biliyorum. Sayın Komisyon Anayasanın 140 ncı 
maddesinden bahseder. Beri demiyorum ki 
Anayasanın 140 neı maddesi gereğince bu ka
nunu çikarmıyalıım. Anayasanın bahsetmiş ol
duğu 140 ncı maddedeki kanun elbette çıkacak
tır. Ama o kanunda şu çekilde hak verecek
sin iki senede terfi ettireceksin, şu kadar öde
nek vereceksin» diye Anayasada tadadedilmiş 
bir hüküm olduğunu da zannetmiyorum. Bu 
bakımdan çıkarılacak olan kanun, verilecek 
ödenekleri, ,bu Danıştay üyelerinin nitelikleri, 
Danıştay meslek mensuplarının atanmaları ve 
nitelikleri hakkındadır. 

Sayın Komisyon Sözcüsü yine 3 ncü mad
deden bahsettiler, fakat 16 ncı maddeden bah
setmediler. 3 ncü madde Danıştay meslek men
suplarından 'bahsetmektedir, doğrudur. Da-
ni}tay meslek memurları olmak ibaşka, Danış
tay Üyesi olup da hâkim olmak yine ba/kadır. 
Danıştay meslek mensupları arasında Siyasal 
Bilgiler mezunu, Hukuk mezunu, îktisadi ve 
Ticari İlimler Akademisi mezunu, îlktisat Fa
kültesi mezunları dahi vardır. O halde, Siyasal 
Bilgiler, îktisadi ve Ticari îlimler Akademileri 
ve İktisat fakülteleri mezunları da acaba hâ
kim midir? Hâikim olarak kabul etmemize im
kân var mı ? O halde şimdi bunların hâkim nite
liğinde olması başkadır, hâkim olarak kabul 
edilmesi yine başkadır. Ben derim 'ki, bir ka
nun yapılırken umumi prensipleri, umumi per
sonel statüsünü bozucu hükümler vaz'etmiye-
lim. Personel statüsünü bozucu hükümler vaz'-
ettiğimiz takdirde, bunun sonunun gelmiyece-
ğini biraz evvel arz etmiştim. Burada da ka-
nunsözcüsü, başyardımcı ve yardımcıların yük
selme sürelerinin iki yıl olduğuna da itiraz et
tim. Şimdi 16 ncı maddede kanunsözcüleri, 
başyardımcı ve yardımcıları, yönetim ve disip
lin kurullarının teklifi üzerine Birinci Başkan 
tarafından atanacaklar. O halde Birinci Baş
kan tarafından tâyin edilecek olan ,bu memur 
arkadaşlar, kanunsözcüleri ve yardımcılariyle 
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başyardımcılardır. O halde tâyin ile gelen bu 
arkadaşlar mutlaka hâkimdir diye ısrar etmek
te fayda olduğu kanaatinde değilim. Bu (ba
kımdan, umumi personel statüsü bakımından, 
mütalâa efcmeik ve üç yıllık terfie tabi tutmak 
çok 'büyük faydalar sağlıyacaktır, yerindedir. 

Muhterem arkadaşlarım, müsaade ederseniz 
size bir misal de arz edeyim: Bir dairede umum 
müdür olan bir arkadaşım vardır. Geçen gün 
kendisiyle görüşürken bana şunları söyledi: 
«Ben 1941 yılında fakülteyi bitirdim. Filân ar
kadaşım, benimle aynı senede mezun oldu. O, 
Yargıtaya gitti. Geçen gün bana geldi sordu; 
Ahmet senin maaşın ne kadar? Diye. Ben de 
1 500 Tl. olduğunu söyledim. Benim maaşım 
ise 2 000 Tl. dedi. Aynı zamanda mezun olduk.» 

O halde, Adalet Bakanlığında veya Yargı -
tayda vazife alan bir ıkimse iki senede bir ter
fi süresi vermekle, diğer Devlet dairelerine üç 
senede bir terfi süresi vermek hakkaniyete, 
adalete aykırıdır. Onun için bir taraftan başka 
bir tarafa kaymalar, intisaplar çoğalacak ve 
Devlet statüsünü tamamen (bozacaktır. Bu ba
kımdan evvelce komisyonun düşünmediği ve 
Meclisimizce kabul edilmiyen veyahut da komis
yonca düşünülmüş olarak Yüksek Meclisçe 
kabul edilmiyen bu metnin buradan çıkarılma
sını veyahut da üç yıllık süre tanınmasını arz ve 
teklif ederim. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Kifayet önergesini okutuyo

rum: 

Muhterem Başkanlığa 
Konu aydınlanmıştır. 120 nci madde üzerin

deki görüşmelerin yeterliğinin oya ^sunulmasına 
arz ederim. 

Hürmetlerimle. 
Gümüşane 

Nurettin özdemir 

BAŞKAN — Kifaıyetin aleyhinde mi Sayın 
ıSanlbralhimoğlu 

KEMAL S/ARIÎBRAHÎMOĞLU (Adana) — 
Evet. 

Mulhterem arlkada§.lıa.mm, konu oldukça emem-
miyetlidir. Bâzı 'arkadaşlarım zannettikleri gibi 
sevimli arkadaşımın tarizlerime cevap vermek 
için çakmadım. Konunun tavazzuh etmediği 
banaatindeyim. Buı itibarla hakikaten kifayet 
şu anda. yerimde değildir. Sebebine gelince ar-
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kadaşlar, lütfedin esbabı mucibemi de izah 
edayim. Anayasa Danıştayım, Danıştay hâkim-
lerin.-n özel bir kanamla niteliklerinin ve zat 
işlerinin tâyin edilıeceğinıi âmindir. Memurin. 
Kanunur.dan v.s Barem kamınnılarından çıkıar-
ınmjtTr. Kabul ettiğimiz şu Danıştay Kanomu 
da, bu kanuni sözcüleri, başyardımcı ve yar-
diımıc:ıjar:ıııı Danıştay mensupları olarak kabul 
etıın'igiLir. Şimdi, şu hüküm kabul edilmediği 
takdirde, burada sayılan kamun sözcüsü, baş-
yaırdımcı ve yardımcıları arikadaışlari'm, terfi 
•edömiiyeceklerdJr. Bunların zait işlerine, terfi 
durumlarınla ait bir hükülm mevcut olmıyacak-
tır. Halbuki, Anayasa burnun için hususi ka
nun tedvinini emretmiştir. O kanun da budur. 
Ve bizim kanun koyucu olarak, Teşriî Meclis 
•olarak -bu metin üzerinde değişiklik yapmak 
yetlkimlz de yoktur. Senatodan gelen metni 
kabul veya reddetmek duırumundıayoız, 

RÜŞTÜ ÖZAL (Konya) — Reddedeceğiz 
zaten. 

KEMAL SARIlBRAHlMOĞLU (Devamla) 
— Reddettiğimiz takdirde muhterem arkadaş-
l'Sinım, hu meslcık. mensupları, Dan,rş:tay:ın mıen.-
subu olan kimseler, zatişlcri bakımından hiç
bir işleme tabi tutnlıaımiıyaıc aklar, haklarımda 
bu hususta hiçbir muamele • yapılaımıyacaıktir. 
Terfi edem'iyeeekl erdir. Bu itibarla:kifayet ye^ 
rinde değildir. Tamamiyle mesele .tavazzuh et
memiştir. Büyük bir boşluk . yaratılmaısı ihti
mali bahis mevzun olduğu 'için söz ailmış bu
lunuyorum. Takdir Yüksek Heyetiniz'indir. 

'BAŞKAN — Okunmuş olan kifayet önerge
sini oyumuza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul e timi! yeınler... Kabul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, daha evvel okunmuş 
olan ve Cumhuriyet Senatosunca yeniden tedvin 
edilmiş olan 120 nci maddenin metne alınmasını 
komisyonumuz da kabul etmiştir. Şimdi bu yeni 
tedvin edilen ve komisyonumuzca benimsenmiş 
olan bu maddenin benimsenmesini oyunuza sunu
yorum. Benimsemeyi kabul edenler... Kabul et
in iycnler... Benimseme kabul edilmiştir. 

Arkadaşlar, lütfen müzakereleri takibedelim. 
121 nci maddeyi okutuyorum. 

Dairelerde görevli başyardımcı ve yardımcıların 
sicilleri 

MADDE 121. — Dairelerde görevli başyar
dımcı ve yardımcıların sicilleri, her takvim yılı 
Konunda : 
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A) Bulundukları görevlerde, hizmetin gerek

tirdiği derecede başarı gösterip gösteremedikleri; 
B) Mevzuata vukuflarına, genel bilgilerine 

ve görevlerinde gösterdikleri başarıya göre yük
selmeye yeterli olup olmadıkları, 

C) Disipline riayetleri ve ahlâk bakımından 
durumları; 

Yönünden görevli bulundukları dairenin ku
rulu tarafından gizli oyla verilir. Kurul, yar
dımcılar hakkında, başyardımcının mütalâasını 
dinler. 

Kanaatler her bend için ayrı ayrı olmak üze
re belirtilir. Disiplin ve ahlâk bakımından disip
lin kovuşturmasını gerektirebilecek haller varsa 
veya disiplin kovuşturmasına başlanmış veya di
siplin cezası verilmiş yahut hakkında ceza kovuş
turmasına girişilmiş veya ceza verilmiş ise bun
lar zikredilir. Her bende ait sicilin müspet veya 
menfi sayılması çoğunluğun bu yolda oy vermesi
ne bağlıdır. Siciller çoğunluğun oyuna göre dü
zenlenir ve kurul tarafından imzalanır. 

BAŞKAN — Komisyonumuz bu madde ile il
gili metni benimsemiştir. Ancak madde numara
ları tadile uğrıyacağmdan tümü itibariyle benim
sememiş durumdadır. 15 nci maddeye benzer 
bir durum. Bu sebeple bu madde benimsenme
miştir. Benimsenmeme hususunu kabul edenler... 
Etmiyenler... Benimsenmeme kabul edilmiştir. 

Kanunsözcüleri ile diğer yerlerde görevli başyar
dımcı ve yardımcıların sicilleri 

MADDE 122. — Yukarıki maddenin A, B, ve 
C bendlerinde yazılı konulara ilişkin siciller: 

A) Kanunsözcüleri hakkında, Birinci Başkan 
ile bir yıl içinde en çok düşünce verdikleri Dâva 
Dairesi Başkanından ve Başkanunsözcüsünden; 

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

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

D) 163 ncü maddede yazılı büroda görevlen
dirilen kanunsözcüleri ile Başyardımcı ve yar-
dımcılar hakkında Birinci Başkan ile Genel Kâ
tip ve büro başkanından; 

Teşekkül eden kurullar tarafından, gizli oyla 
verilir. 
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Bu kurulların verecekleri sicillere de, 121 nci 

maddenin şort fıkrası hükmü uygulanır. 
BAŞKAN — Okunmuş olan madde ile ilgili 

değişiklik sadece maddenin numarası ve atıf 
madde numarası yönündendir. Bu sebeple komis
yon bunları benimsememiştir. Bunu benimseme-
meyi oylarınıza sürtüyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Benimsememe kabul edilmiştir. 

Yükselme şartları 
MADDE 123. — Kanunsözcüleri ile başyar

dımcı ve yardımcıların yükselebilmeleri, üst üste 
iki sicillerinin müspet olmasına bağlıdır. Üç si
cil devresinde iki müspet sicil alanlar da yükse
lebilirler. 

BAŞKAN — Bu maddede ilerdeki tanzime gö
re yeni numara alacaktır. Bu itibarla Komisyo
numuzca benimsenmemiştir. Benimsenmemeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... îütmiyen-
ler... Benimsememe kabul edilmiştir. 

Sicil durumunun bildirilmesi 
MADDE 124. — Görevlerinde başarı göster

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

BAŞKAN — Keza bu madde ile ilgili metin 
de komisyonunuzca benimsenmekle beraber, mad
denin numaralarmdaki tanzim dolayısiyle komis
yonunuzca benimsenmemiştir. Benimsememeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Benimsememe ka
bul edilmiştir. 

istifa ve emekliliğe sevk 
MADDE 125. — Bulundukları görevde başa

rı gösteremedikleri yolunda üstüste üç sicil alan
lara Yönetim ve Disiplin Kurulunun teklifi üze
rine Birinci Başkan tarafından emekliliklerini is
temeleri veya istifa etmeleri bildirilir. Bir ay için
de bu davete uymıyanlar istifa etmiş sayılırlar. 

BAŞKAN — Bu maddede numara dolayısiyle 
Komisyonumuzca benimsenmemiştir. Benimsen
memeyi kabul edenler... Kabul etmiyenler... Be
nimsememe kabul edilmiştir. 

Dâva açılması 
MADDE 126. — 124 ncü ve 125 nci maddeler 

gereğince kendilerine yazılı bildirim yapılanlar 
bu bildirim tarihinden itibaren onbes gün içinde 
idari dâva açabilirler. Bu dâvalara Dâva Daire-
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leri Kurulunda bakılır ve savunmaların alındığı 
veya cevap Sürelerinin geçtiği tarihten itibafön 
üç ay içinde karara bağlanır. 

Çalışmaya ara verme süreleri hesaba katılmaz. 
İlgililer hakkında Sicil veya Yönetim ve Di

siplin Kurulunda karar vermiş olanlar, bu dâva
ların bakıldığı Kurul toplantılarına giremezler. 

BAŞKAN — Bu madde de madde numarası
nın tertibi bakımından komisyonumuzca benim
senmemiştir. Benimsenmemeyi kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Benimsenmeme kabul edilmiş
tir. 

Tüzükte yer alacak hükümler 
MADDE 127. — Kanunsözcüleri ile başyar

dımcı ve yardımcıların sicillerine ilişkin hüküm
lerin uygulanma şekli ve diğer memurların sicil» 
lerine ait hükümler Danıştay Tüzüğünde belirti
lir. 

BAŞKAN — Bu madde de sadece madde nu
marasının tanzimi yönünden komisyonumuzca be
nimsenmemiştir. Benimsememeyi oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Be
nimsenmeme kabul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, biraz evvel Komisyon 
seçimi dolayısiyle yaptığımız oylamanın neticesi
ni okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Komisyonlarda açık bulunan üyelikler için 

yapılan seçime 208 üye katılmış ve neticede ge
rekli nisap hâsıl olmamıştır. Bu sebeple tasnif 
yapılmamıştır. 

Tasnif Komisyonu 
Üye < Üye Üye 

Celâl Sungur Mehmet Kesen Naim Tiralı 

RÜŞTÜ ÖZAL (Konya) — Secim neticeleri 
hakkında mâruzâtta bulunmak imkânı var mı, 
efendim? Seçim hakkında, şu mazbata neticesine 
göre maruzatta bulunmak istiyorum. 

BAŞKAN — Bu okunan tezkere ile ilgili 
olarak mı 'konuşmak istiyorsunuz? 

RÜŞTÜ ÖZAL (Konya) — Evet, efendim. 
BAŞKAN — Buyurun. 
RÜŞTÜ ÖZAL (Konya) — Muhterem arka

daşlarım, bağımsız arkadaşlarımızın komisyonla
ra aday gösterilmeden bir seçime gidilmesinin 
akıbetinin bu şeMlde olacağını tahmin etmek çok 
kolay idi. Bu seçimler kaç kere tekrar edilmiş 
olursa okun buna benzer sonuçlar alınacaktır. 
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Bu birleşimin başında gündem dışı söz alan 

değerli bir arkadaşımız ise Dilekçe komisyonları 
gibi bâzı komisyonların üyelerinin eksik olmasın
dan dolayı toplanamadıkları ve çalışmaya başlı-
yamadıkları hususunu ifade etmiş bulunuyor. 
Bendeniz Sayın Başkanlıktan rica ediyorum, ba
ğımsız arkadaşlarımız arasında yapılacak bir 
özel çalışma ile komisyonlara aday göstermeleri 
hususunu temin (buyursunlar, aksi halde çok ke
re seçimler yapılacak ve netice alınmıyacak ve 
bundan da hizmet zarar görecektir. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Ana

yasamız komisyonlara bağımsızların da dâhil 
edildiği, karma bir hüviyetle çalışmasını âmirdir. 
Bu suretle, bağımsız üye arkadaşlarımızın da ko
misyonlara seçilmesi bir kontenjan dâhilinde ge
reklidir. Bu arkadaşlarımızdan, birisi hariç, 
hiçbirisi, hangi komisyonda çalışacağına dair bir 
talepte bulunmamıştır. Bu sebeple biz, onların 
isminin tamamını okumak suretiyle aralarından 
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Yüksek Heyetçe uygun bulunacak kimselerin 
yazılması ve bu suretle komisyonlardaki kadro
larının ikmali hususunu düşündük. Yalnız, Sa
yın Rüştü özal arkadaşımızın ifade ettiği ten-
kid bu namzet gösterilmesi 'meselesine aittir. Ni
sap hâsıl olmaması namzet gösterilme meselesiy
le ilgili değildir. Oyunu kullanmış üye adedi 
208 dir. 

RÜŞTÜ ÖZAL (Konya) — Bu sebeple atıl
madı. 

BAŞKAN — Evet ste sebebini izah ediyor
sunuz. Bu tamamen başka. Nisap hâsıl olmadığı 
için bu netice ortaya çıkmıştır. Yeniden oylama
ya tevessül olunacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, vakit geçmiş oldu
ğundan gündemdeki meseleleri görüşmek üzere 
Birleşimi 2 Aralık 1964 Çarşamba günü saat 
1'5 te yapılacak olan Türkiye Büyük Millet Mec
lisi toplantısının souııa talik ediyorum. 

Kapanma saati î 18,10 




