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la sunuşları 646 
1. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'-

in, Erzurum'un, bâzı yollarının yağışlar 
sebebiyle kapandığînı, Çat ilçesine doktor
ların gidemediğini, ilgili bakanların halkın 
sağlık durumu bakımından gerekli tedbir
leri almalarını temenni eden konuşması. 646:6.47 

2. — Nevşehir Milletvekili Ali Baran 
Numanoğlu'nun, kanun tasarısı ve teklifle
rinin aynı önem ve derecede olmalarına rağ
men, Artırma, Eksiltme ve İhale Kanunu
nun 66 ncı maddesinin değiştirilmesine da
ir olarak verdiği teklifinin komisyonda ge
rekli şekilde ele alınmadığına dair kanuş-
ması (2/634) 647 

3. — Vazife ile yurt dışına giden Maliye 
Bakanı Ferid Melen'in dönüşüne kadar 
kendisine Tieret Bakanı Fennî îslimyeli'mn 
vekillik edeceğine dair Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi (3/1049) 647:648 

Sayfa 
4. — Siirt Milletvekili Süreyya öner'in, 

Nüfus kanunu tasarısının havale edilmiş 
olduğu Dışişleri, Adalet ve içişleri ve Plân 
komisyonlarından seçilecek ikişer üyeden 
kurulu Geçici Komisyonda görüşülmesine 
dair önergesi (1/731) !648 

5. — Antalya Milletvekili Ethem Ağva 
ve üç arkadaşının Tababet ve şuabatı sa
natlarının tarzı icrasına ait Kanunun 41, 
42, 43 ve 44 ncü maddelerinin değişti
rilmesine dair verdikleri kanun teklifini 
geri aldıklarına dair önergesi (2/733) 648 

5. — Görüşülen işler 648 
1. — Danıştay kanunu tasarısı ile is

tanbul Milletvekili Eeşit Ülker'in, 3546 sa
yılı Danıştay Kanununun Anayasaya ay
kırı hükümlerinin kaldırılmasına dair ka
nun teklifi ve Cumhuriyet Senatosunca 
yamlan değişiklikler hakkında Millet Mec
lisi Geçici Komisyonu raporu (M. Meclisi 
1/474, 2/440; C. Senatosu 1/375) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 369 a 3 ncü ek) '648:657 

2. — özel öğretim kurumları kanunu 
tasarısı ile Cumhuriyet Senatosu Manisa 



Sayfa 
Üyesi .Ferit Alpiskender'in, Hususi eğitim 
ve (iğretim müesseseleri kanunu teklifi ve 
Kırşehir Milletvekili Memdulı Erdemir'in, 
Amme menfaatine hizmet gayesiyle kurulan 
dernekler tarafından açılan özel okul öğret
menlerinin sosyol güvenliklen hakkında 
kanun teklifi ile Adana Milletvekili Ke
mal Sarıibrahiınoğlu ve 55 arkadaşının, 
Amme menfaatine hizmet gayesijde kuru
lan dernekler tarafından açılan özel okul 
öğretmelilerinin sosyal güvenlikleri hak
kında kanun teklifi ve Millî Eğitim ve 
Plân komisyonlarından seçilen beser üye-

Sayf* 
den kurulan Geçici Komisyon raporu 
(1/539, 2/581, 2/617, 2/618) (S. Sayısı : 
495 e İnci ek) 657:658 

3. — Devlet personeli meslek teşekkül
leri kanunu tasarısı ve Anayasa, Adalet, 
İçişleri ve Plân komisyonlarından seçilen 
üçer üyeden kurulu Geçici Komisyon ra
poru (.1/546) (iS. Saıyıısi : 543) '658:664,666:669 

4. — Siyasi partiler .kanunu tasarısı ile 
Adana Milletvekili Kasım Gülek ve Kemal 
Sarıibrahimoğlu'nun, Siyasi partiler kanun 
teklifleri ve Geçici Komisyon raporu (1/560, 
2/378,2/591) (S. Sayısı :527) 664:665 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETt 

Türkiye Büyük Millet Meclisi birlişik top
lantısından sonra yapılan birleşimde çoğunluk 
olmadığı anlaşıldığından, 

3 Aaralık 1964 Perşembe günü saat 15 te 
toplanılmak üzere (saat 18,06 da) Birleşime son 
verildi. 

Başkan Kati]) 
Başkanvckili Kastamonu 

Fcrnûı Bozbeyli Sabri Keskin 
Kati]) 
Yozgat, 

Veli Uyar 

SORULAR 

Sözlü sorular 
1. — Diyarbakır Milletvekili Adnan Aral'ın, 

Lice ilçesi (jise köyünden ölümle sonuçlanan kav
ganın suçlularını yakalayabilmek için, Jandar
ma takip ekiplerinin köy halkına işkence yap
tık! an hakkındaki şikâyetin Bakanlığa intikal 
ettirilip ettirilmediğine. dair sözlü soru öner
gesi, İçişleri Bakanlığına gönderilmiştir. 
(6/996) 

2. — Kırşehir Milletvekili Halil Ö/menin, 
başgardiyan, gardiyan ve adliye odacılarının, 
mesailerine mukabil az olan ücretlerinin halli 
hususunda ne düşünüldüğüne dair sözlü soru 

Adalet Bakanlığına gönderilmiştir. önergesi, 
(6/997) 

3. — Diyarbakır Milletvekili Adnan Ararın, 
Devlet Demiryolları işçilerine, Anayasanın 
vadettiği ücret verilmesi hususunda bir tedbir 
alınıp alınmadığına dair sözlü soru önergesi, 
Ulaştırma Bakanlığına gönderilmiştir. (6/998) 

Yazılı sorular 
I. — Diyarbakır Milletvekili Adnan Aral'

ın, Karasu Belediye Meclisinin aldığı bir ka
rarla, Gürsel, înkilâp ve 27 Mayıs adları veri
len caddelerin isimlerinin değiştirildiği hakkın
daki neşriyatın doğru olup olmadığına dair ya-
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zıh soru önergesi, İçişleri Bakanlığına gönderil
miştir. (7/58G) 

2, — İstanbul Milletvekili Zekâ i Dorman'ın, 
Yalova Bölge Bağ - Bahçe Araştırma Knstitü-

siinee satınalınmak istenen traktör ve ekipman
larına ait ihale ilânlarının usulüne uygun ya
pılıp yapılmadığına dair yazılı soru önergesi, 
Tarım Bakanlığına gönderilmiştir. (7/587) 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

Tasan 
1. —- 1964 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvel

lerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasa
rısı (1/756) (Bütee Karma. Komisyonuna) 

Raporlar 
2. — Eskişehir Milletvekili Seyfi Öztürk ile 

Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Selâhattin Öz-
gür'ün, 4273 sayılı Subaylar Heyetine mahsus 
Terfi Kanununun 16 neı maddesinin 2 ııci fıkra
sına. bir bend ve bu kanuna geçici bir madde ek
lenmesine. dair kanun teklifi ve Millî Savunma 
Komisyonu raporu (2/3.15). (Gündeme) (S. Sayı
sı : 350 ye 1 ııci ek) [Dağıtma tarihi •: 1.12.10641 

3. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayman-
lığımıı 1964 yılı Haziran, Temmuz ve Ağustos 
ayları hesabı, hakkında Hesapları İnceleme Ko
misyonu raporu (5/93) ((Umdeme) (S. Sayısı : 
758) I Dağıtma tarihi : 1 . 12 . 1964] 

4. - Bursa Milletvekili Sadrettin Çanur,' 
ınıı, 167 savılı Yeraltı suları hakkındaki Kanu

nun geçici maddesinin tadili hakkında kanun 
teklifi ve Adalet ve Bavıdırlık komisyonları 
raporları (2/405) (Gündeme) (S. Sayısı : 759) 
[Dağıtma tarihi : 1 . 12 . .1964J 

5. — 1964 kalkınma istikrazı hakkında ka
nun tasarısı ve Maliye ve Plân komisyonları 
raporları (1/G73) (Cnüdeme) (S. Sayısı : 760) 
| Dağıtma tarihi : 1 . 12 . 1964-1 

6. — 6224 sayılı Yabancı sermayeyi teşvik 
Kanununun 8 ııci maddesinin (a) fıkrasının de
ğiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Sanayi, 
Ticaret, Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(1/567) (Gündeme) (S. Sayısı : 761) | Dağıtma 
tarihi : 1 . 12 . 1964| 

7. — 6095 sayılı Kanunun 4 ııcü maddesinin 
değiştirilmesi ve bu kanuna geçici bir madde 
eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve Maliye, 
Dışişleri ve Plân komisyonları raporları dAU8) 
(Gündeme) (S. Sayısı ; 762) [Dağıtma tîirihi : 
I . 12 . 1964] 



B Î R Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati : 15.00 

BAŞKAN — Başkanvekili Ferruh Bozbeyli 
KATİPLER : Sabri Keskin (Kastamonu) Süreyya öner (Siirt) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 17 n,ci Birleşinı iıii açıyoruraı. 

3. — YO 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır, sayın 
üyeler lütfen kabul düğmelerine bassınlar. 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir. 
Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere başlıyo

ruz, 
MEHMET SAĞLAM (Kayseri) — Söz isti

yorum efendim, geçen tutanak hakkında. 
BAŞKAN — Dünkü celse tutanağı hakkın

da mı efendim? 
MEHMET SAĞLAM (Kayseri) — Salı gün

kü tutanak hakkında. 

4. — BAŞKANLIK DÎVANININ 

1. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler, Er
zurum'un bâzı yollarının yağışlar sebebiyle ka
pandığını, Çat ilçesine doktorların gidemediğini, 
ilgili bakanların halkın sağlık durumu bakımın
dan gerekli tedbirleri almalarını temenni eden 
konuşması 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Nihat Diler. 
Siz ne hakkında söz istiyorsunuz Sayın 

Oğuz? 

TALÂT OĞUZ (Mardin) — Biri haricî mev
zu, biri de dahilî mevzu. 

BAŞKAN — Size yarın söz vereceğim. 

Buyurun Sayın Diler. 
NÎHAT DlLER (Erzurum) — Muhterem 

Başkan, muhterem arkadaşlarım, son yağan 
karlar dolayısiyle Erzurum'un Hınıs, Karayazı, 
Tekman, Çat, îspir, Tortum yolları trafiğe ka
panmış. Bunların bir kısmının yolları açılmış. 

BAŞKAN — Sizin beyanınızla ilgili bir hu
susa mı aittir talebiniz? 

MEHMET SAĞLAM (Kayseri) — Hayır 
Başkanlığın beyanı ile ilgili. 

BAŞKAN — Geçmiş tutanak hakkında biz 
size, geçmiş tutanakta geçmiş bir sözünüzün 
tavzihi dolayısiyle söz verebiliriz. Bu sebeple 
geçmiş tutanak hakkında size söz veremiyece-
ğim. 

Gündem dışı üç arkadaşımız söz istemişler
dir. Sayın Nihat Diler, Sayın Ali Baran Nu-

I manoğlu, Sayın Talât Oğuz. 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

I Hali hazırda Karayazı, Tekman, Çat yolları ka
palı vaziyettedir. 

Bunlardan Çat kazası doktorsuzdur. Çat'a 
gönderilen doktorlar vazifeye gidip başlıyama-
maktadırlar. 

Aldığım habere göre 25 bin nüfuslu bir ka
zada halen sık sık Ölüm hâdiseleri vukubulmak-
tadır ve aynı zamanda çocuklar arasındaki ölüm 
hâdisesi büyük nisbette cereyan etmektedir. İl
gili Sağlık Bakanı ile görüştüğümde buraya tâ
yin edilen doktorların gönderilmediğini ve ha
len de bir tâyin yapılmadığını anladım. Bir 
asli doktor gönderilinceye kadar gereken ted
birlerin alınması, Erzurum'dan bir vekil dokto
run oraya gönderilmesi icabetmektedir. Bu ba
kımdan bu yolların bir an evvel açılmasını, bu 
kazalarda sakin vatandaşların tabiatın esaretin
den kurtarılmasını ve aynı zamanda 25 bin nü
fuslu Çat kazasının hazin kaderine terk edil-

I miş halinden kurtarılması için asıl doktor gön-
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M. Meclisi B : 17 
derilinceye kadar bir vekil doktorun vazife gör
mesinin teminini Sayın Bayındırlık ve Sağlık 
bakanlarından yüksek huzurlarınızda istirham 
eder, en derin hürmetlerimi sunarım. (Alkış
lar) 

2. — Nevşehir Milletvekili Ali Baran Numan-
oğlu'nun, kanun tasarı ve tekliflerinin aynı önem 
ve derecede olmalarına rağmen, Artırma, eksilt-
ve ve ihale Kanununun 66 ncı maddesinin de
ğiştirilmesine dair olarak verdiği teklifinin ko
misyonda gerekli şekilde ele alınmadığına dair 
konuşması (2/634) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Numanoğlu. 
Lütfen çok 'kısa ifade etmenizi rica edeceğim. 

ALÎ BARAN NUMANOĞLU (Nevşehir) — 
Muhterem Başkan, çok: aziz arkadaşlarını, Âli 
Meclise sunuln 7.1.1964 Salı günü 2490 sayılı 
Artırma, eksiltme ve ihale Kanununun 66 ncı 
•maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifim 
Maliye Komisyonuna sevk edilmişti. Maliye Ko
misyonunda Isımet Sezgin ve Manisa Milletve
kili Süleyman Çağlar Beyefendinin de 2490 sa
yılı Kanunda bâzı değişiklik teklifleri vardı. 
Sırası gelinco bu teklifi erimizin görüşülmesi icab-
ederken, Hükümetin, Devlet İhale 'kanunu tasarı
sı Maliye Komisyonuna geldi. Maliye Komisyonu 
bu tasam ve tekliflerimizi birleştirerek müzakere
sini yaptı ve netice itibariyle raporunun başında 
da ifade 'ettiğim ve sizlere de okuduğum üzere 
(Yüksek Başkanlığa; Maliye Bakanlığınca hazırla
nan ve Türkiye Büyük Millet M-etflisine arzı Ba
kamlar Kurulunca 10.6.1963 tarihinde kararlaştırı
lan Devlet îhale kanunu tasarısı ile Nevşehir 
Milletvekili Ali Baran Numanoğlu'nun, 2490 sa
yılı Artırma, eksiltme ve ihale Kanununun 
66 ncı maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
teklifi ve Aydın Milletvekili İsmet Sezgin ve Ma
nisa Milletvekili Süleyman Çağlar'ın, 2490 sayı
lı Artırma, eksiltme ve ihale Kanununun 7 nci 
maddes'nin (D) bendinin değiştirilmesi hakkın
daki kanun tekliflerinin birleştirilerek, komisyo
numuzla, ilgili bakanlık temsilcilerinin iştirakiy 
le tetkik ve müzakere edildi) denmeline rağmen, 
Bütçe ve Plân Komisyonu bendenizin ve diğer 
arkadaşlarımızın tekliflerini hiçe -sayarak, yalnız 
Devlet îhale Kanununu bastırıp komisyona sun
muştur. Bizim ne teklifimiz ve ne de 'Gerekçemiz
den hiçbir şey yok. Bendenize de Komisyonun 
tolandığı tarih bildirilm'emiştir. 

3 .12 .1964 O : 1 
Anayasanın 91 nci maddesi, İçtüzük hüküm

leri bunu âmir iken, her nasılsa bu yapılmamış
tır. Dün tesadüfen Bütçe Komisyonuna vardı
ğımda buna muttali oldum. Sayın Başkandan söz 
istedim. Kendileri, kanun teklifçisi olmam hase
biyle, izah etmem dolayısiyle söz verdiler. De
dim ki, usule mütaallik bu mevzuda şu kanun 
konuşulamaz. Sebebi, benim teklifim ve muhte
rem arkadaşlarımın bu hususa ait diğer teklifle
ri bu tasarıda yer almamıştır. Tasarı da «Dev
let İhale Kanunu tasarısı» diye geçmiştir. Mali
ye Komisyonunun Başkanlığı altında Plân Ko
misyonu ilgi!ilerince - Yüksek Başkanı tenzih 
ederim, ded\m - Maliye Komisyonu ilgililerince, 
müdürlüğünce, memurlarınca bunun yapılması 
iktiza eder. Her nasılsa unutulmuş. Ama bunun 
basttınlarak tekrar muhterem arkadaşlarımıza 
sunulması gerekir. Aksi takdirde iddia makamı
nın iddiası üzerine davacı ve davalının hiçbir ke
limesi bulunmadan Yüksek Komisyon hükmünü 
vermiş sayılırdı, dedik. 

Kendilerinin ifade ettiği gibi dediler ki, «Bu 
doğrudur, maddelere geçtiğimizde sizinkileri 
tezekkür ederiz, edilecek.» Deriz ki, bu tasarı ko
misyona sunulmuş, madde mevzu değil. B^zim 
teklifimizle birlıeştiril'miış. Maliye Komisyonu 69 
ncu ve 72 nci maddelerde bizim ismimizden bah-
•=iötm/ş. Binaenaleyh, bu teklifimizin birleşerek 
Âli komisyona sunulması iktiza ederdi, dedik ve 
bir nötioe alamadık. Bu bakımdan Yüksek Mec
lisin huzurunda Muhterem Başkanlığa arz edi
yorum; bu kanunsuz ve benim hakkımı çiğniyen 
yolsuz muameleyi durdursun, milletvekili teklifi
nin, Hükümet tasarısının aynı mealde olduğunu 
lütfen ilgili memuruna, müdürüne anlatsın ve 
suç işliyenler hakkında benim milletvekilliği 
hakkımı bilerek, bilmiyerek gasbeden kişiler hak
kında da lütfen kovuşturma yapsın. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Gündeme geçiyorum. 

3. — Vazife ile yurt dışına giden Maliye Ba
hanı Ferid Melen'in dönüşüne kadar kendisine 
Ticaret Bakanı Fennî Islimyeli'nin vekillik ede
ceğine dair Cumhurbaşkanlığa tezkeresi (3/1049) 

BAŞKAN — Tezkereyi okuituyoıum. 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Vazife ile yurt dışına giden Maliye Bakanı 
Ferid Melen'in dönüşüne kadar kendisine, Tica
ret Bakanı Fennî Islimyeli'nin vekillik etmesi-
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nhı, Başbakanın teklifi üzerine, uygun göriilımiş 
oklusunu ara ederim. 

Cumhurbaşkanı 
Oemail Oürsol 

BAŞKAN -— Bil »il erinime sunulur. 

4. — Siirt Milletvekili Süreyya Öner'in, Nü
fus Kanunu tasarısının havale edilmiş olduğu 
Dışişleri, Adalet ve İçişleri ve Plân komisyonla
rından seçilecek ikişer üyeden kurulu Geçici Ko 
misyonda görüşülmesine dair önergesi (1/735) 

BAŞKAN -— Siirt MilletveMli Sayın Süreyya 
öner'in' bir geçici komisyon teşkiline dair öner
gesi vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Meclise sevk 'edilmiş ibulurtan Nüfus kanunu 

t asamın m biran evvel kanuni aşması için ha
vale- edilmiş olduğu Dışişleri, Adalet, içişleri ve 
1*1 âıı komisyonlarından seçilecek 2 şer üyeden 
kumlu geçici bir komisyonda görüşülmesine 
müsaadelerinizi saygı lanın la rica ederim. 

Şiiri: 
Süreyya ön ot 

BAŞKAN önergeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... fttmiyenler... Kaibul edilmişi ir. 

5. — Antalya Milletvekili Ethem Ağva ve üç 
arkadaşının, Tababet ve şuabatı sanatlarının tar
zı icrasına ait Kanunun 41, 42, 43 ve 44 ncü 

maddelerinin değiştirilmesine dair verdikleri ka
nun teklifini geri aldıklarına dair önergesi 
(2/733) 

BAŞKAN — Bir teklifin geri alınmasına, 
dair teklif sahiplerinin önergesi vaıi'dır, okutu
yorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
1219 numaralı Tababet ve şuabatı sanatları

nın l am icrasına ait Kanunun 41, 42, 43 ve 
41 ncü ırııaddelerinin değişlirilinesine dair ka
nun teklifimizin mahdut ve munihasır olması ve 
Sağlık Bakanlığının bu kanunun tümümü değiş
tiren tasarısı ile Türk Diş Tabipleri Cemiyetinin. 
tasarıda müessir teklifimi kapsıyan yeni bir ka
nun teklifi yapmıaik üzere teklifimizi geri alıyo
ruz. 

(İçreğine müsaadelerinizi saygı ile ar/ ederiz. 

Antalya Milletvekili 
Kt'lıeım Ağva. 

Afyon Karalı işar Milletvekili 
Şükrü Yüzibaşıoğl n 

Bursta Milletvekili 
Edip Rüştü Akyürek 

Bolu Cumhuriyet Senatosu Üyesi 
İlahimi Ar ikan 

BAŞKAN --- Teklif geri verilmiştir, 

5. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

1. — Damşlay Kanunu lamrut ile. İstanbul 
Milletvekili Reşit Ülker'in, 3546 saydı Danıştay 
Kanununun Anayasaya aykırı hüMümlerinin kal
dırılmasına dair kanun teklifi ve Cumhuriyet 
Senatosunca yapılan değişiklikler hakkmda Mil
let, Meclisi Geçici Komisyonu raporu (M. Mec
lisi 1/474, 2/410; C. Senatosu 1/375) (M. Mec
lisi S. Sayısı : 369 a 3 ncü ek) 

BAŞKAN — Rapor üzerinde müzakereye d'e-
va;n ediyoruz. 128 nei maddeye gelmiştik. 128 nei 
m • ı d d ey i ok ntuyoruım. 

Meslek mensuplarının diğer hakları 
MADDE 128. — Bu (kanunda hülküm bulun-

:n;yjn hallerde; diğer kanuniaıın Devlet <mermır-

larına, tanıdığı lıakla.ıia ilgili hükümler Danış
tay meslek mensupları hakkında da uygulanır. 

BAŞKAN — Muhterem. arkadaşlairım, İm 
madde esas itibariyle Komisyonumuzca benimsen
miştir. Ancak, numara, yönünden benimsen medi-
ği .için Komisyonumuz tümü itibariyle benimse-
mo.miştir. Bu ibenimsefmeıme hususunu oylarını/a, 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmivenler... Be
nimsememe kaibul edilmiştir. 

İdare memurlarının ödevleri, hakları, 
yükselmeleri 

MA DDK 129. -— Danıştay .meslek mensup
la rr. dışında, kalan memurların ödevleri bak
lan ve yükselmeleri memurlarla ilgili kanun
ların hükümlerine tabidir. 
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BAŞKAN" —-'Bu madde numarası itibariyle 

ben imseli m e m iştir. Benim se;: m omey i oyu nu za 
sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Benimsenmomo 'kabul edilmiştir. 

YEDİNCİ BÖLÜM 
Disiplin kovuşturması 

Başkanlar ve üyelerle Başkanunsözeüsü 
hakkında 

MADDE 130. — Danıştay Birinci Başka
nı ile daire başkanları, üyeler ye Başkanun-
sözcüsünün, yüksek hâkimlik vakar ve şerefi 
ile bağdaşamıyan veya hizmetin aksamasını mu-
cibolan hal ve hareketleri görülür veya öğ
renilirse, haklarında bu kanun hükümleri uya
rın ea disiplin kovuşturması yapılır. 

BAŞKAN — Bu madde de numarası itiba
riyle ben-imsenmiyen maddeler arasındadır. 
Benimsenmeme hususunu oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Be
nimsenmeme kabul edilmiştir. 

İşin Yüksek Disiplin Kuruluna intikal 
ettirilmesi 

MADDE 13.1. — Danıştay Birinci Başkanı 
ile daire başkanları, üyeler ve Başka'nunsöz-
cüsünün yukarıki maddede yazılı hal ve ha
reketlerinin görülmesi veya öğrenilmesi ha
linde olayın Yüksek Disiplin Kuruluna intikal 
ettirilmesi; Başkanlar Kurulu tarafından du
ruma göre, takdir edilir. 

BAŞKAN —• Bu madde de tüınıü itibariyle 
benimsenmemiştir. Benimsenmeme hususunu 
oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler?.. Ka
bul etmiyenler... Benimsenmeme kabul edil
miştir. ı 

Disiplin kovuşturması kararı 
MADDE 132. — Yüksek Disiplin Kurulu, 

eldeki bilgi ve delillere ve isnadolunan hal 
ve hareketin mahiyetine göre disip'm kovuş
turması yapılmasına yer olup olmadığım 
takdir eder. 

Kurul, disiplin kovuşturması yapılmasına 
karar verirse, kurul dışındaki daire baş
kanları ve üyeler arasından seçeceği üç kişiyi 
soruşturma yapmakla görevlendirir. Hakların
da isnatta bulunulanlar, kurulun üyesi ise ku
rulun bu husustaki toplantılarına katılamaz
lar. -Bunların yerleri, geşçici olarak 26 ncı 
maddedeki usule göre doldurulur. 

3 . lâ . 1964 0 : 1 
BAŞKAN — Komisyonumuzca benimsenme

miştir. Benimsenmeme hususunu oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Benimsenmeme kabul •edilmiştir 

Sorıuşturmianın şekil 
.MADDE 133. — iSoruştuıııma yapmakla gıö-

r-evlenjd'irilenlıer, illgilJiye, isnadıoluınan hal ve 
hareketti bildirerek savunmıasıını alırlar; lımum. 
gördükleri klkruaelıerii aodîa dinler, koakiı ile 
illgili bilgileri toplaır, sıübut delillerini tesbit 
ederlefr. 

Bütün daire, teşekkül; ve kurumlar il'e ger
çek ve tüzel kişiler, sorulan namuslara ce-
vıa;p vermek ve diğer istelkleri yerine gettinmek 
•zorundadırlar. 

82 mci 'maddenin son fıkrası .hükmü sak
lıdır. 

BAŞKAN —• Bu madde de kamiisyonuiinjüizca 
be •nıimsienım.e mistir. 'Ben i<miseumemeyi oyumuzıa 
snaıuıyoruım. Kaibul ''eideııer... Kabul etımiyemfler... 
Bonlaıa'ımneıiıe kabini eda!iniştir. 

R-aipar veıinnesi 
.MADDE 134. — Soruşturmayı yapanlar, 

yaptıkları- soruşturmaları ve elde etlikleri bilgi 
ve delilleri gösteren. ve bunlara1 göre disiplin 
cezası veıilmesinıe yer okıp olınıadığı hakkın
daki kanaatlerini belirten l>ir rapor hazırlar -
lıar ve ımaisbit evrak ve belgeleri bu rapora 
bağlarlar.. 

BAŞKAN — Komisyonumuz benimısenıe-
ımişıtir, Benim sem eımeyi kabul edenler... Ka
bul etmiyenJe-r... Benimsemenle kaıbuîl edil
miştir. 

Rapor üzerine yapılacak istem 
MADDE 135. — Yufkaı-ııki mailde gere

ğince hazirlianun raıpor, Yüksek Disiplin Ku
ruluna vıerilir. Buı kımıila, soruşturmayı -yap
mış olanlar katıkoıaızlar. 

Kurul başkanı, sanuştuırmıa sonuıcıunu il
giliye yazılı/ olarak bildirir ve beş günden nz 
olmamak üzere tâyin edeceği süre içinde ya
zılı! savunmasını vermeye kendisimi dıarvet 
»eder. 

Kurul başikanıı, soraşıtuıima' dıosyaısara üye-
Hei'in birine haıvale eıder. 

Kurul, işi evrak üzerind'e inceler ve ge
rekirse (sartuştornıanın genişletilmesinle veya 
d'erinlieştıirilmıesine karar verir. 

tlıgili, bu dosyayı raportörün, huzurunda: in-
oeliyebilir. 
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BAŞKAN — Komisyonumuzca bemimısen-

mıemiştir Benimıs'emımeyi kaibull' edenler... Ka
bul etmiy emler... B-eıniıımsemmemıe kabul edil
miştir. 

DJsCpfjin cezalan 
MADDE 136. — Yüksek Disiplin Kurulu,; 

ismad olunan hal ve banEiketi sabit görmezse; 
doayamın işlemden kaldınumasıma karar verir.' 

Kurul, ,bu hal" ve hareketleri sabit gördüğü j 
takdirde burhanın mahiyetime ve ağırlığıaıa', 
göre, ilıgil'Jnlm uyarılmasını veya hizmet sü
resine görö istifa 'etmeye yaıhut 'e»meıkliild-; 
ğini istemeye davet edilmesiıni karar altına ; 

alır. ; 
Kurul 'kıaraırıı., Birinci Baışıkan hakkında ise, i 

vcıkJli, diğerleri hakk:ımda ise Birimci Başkan' 
tarafedam ilgiliye tebliğ edilir. 

BAŞKAN — Komisyonumuz beınimsame-. 
•mistir. Bemimracırnıeırriıeıyl kabul € deriler.,.. Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Karaırlıamn yerim? 'getliırülmıssi 
MADDE 137. — İlgili, emekliliğini iste

meye veya istifa etmeye dair olan karara, teb
liğ tarihinden itibaren bir ay'içinde uymazsa 
istifa etmiş sayılır. 

Bir aylık süre içimde, ilgili, izMi sayılır. 
BAŞKAN — Komisyonumuzca madde be-

mlrnBönmemlştir. B ettimse m/ernıe-yi kabıı:! eden
ler... Etımiyeırıler... Bcınlımsemıeme kabul •edil
miş, tir. 

Disiplin kanan aleyhime dâva açılaması 
MADDE 138. — İlgili, Yüksetk Disiplin 

Kurulu kararımın kendisime tebliği tarlhkd'en 
itibaren ombeş gün içimde, bu karara kar§ı dâ
va cnaıbi'iir. B;u dâvalar, savunmalarım alın
dığı veya cevap sûrelerinin geçtiği tarihten 
itibaren üç ay içimde 'karara bağlanır. 

Çalışmaya ara verime süresi hesaba kıatııl-
mıaz. 

. Dâva .somuıçlanımeatya kadar, ilgililerden 
boşalan yerler doldurulmam. 

BAŞKAN — Komisyonumuzoa madde be-
nimısenım emiştir. B'enim,£,emırmeım<eyi Ikabul eden-
lerler... Etmiyenler... Benimsememe kabul 
edilmiştir. ' 
Diğer Danıştıaiy mesleik "mıemsupları hakkımda 

disiplin kovuktur ması 
MADDE 139. — Kanunsözcülerİ ile baş

yardımcı ve yardımcılarını : 

3.12.1924 0 : 1 
A)' Meslekim vakar ve şerefi ile bağdaşa-

nifjyan, 
B) Hizmetin veya görevlerinim '• aksama-

arını mucibolan yaıhuıt çalışma düzenlini ve
ya* disiplini bozaın hail ve hareketleri görülür 
veya öğrenilirse, halklarımda bu (kamun hüıküım-
ieıri uyaranca disiplin kovuşturması yapılır. 

Yukarıda ya,zılı hallerde keyfiyet, Yöne
tim: ve Disiplin Kurulumda gizli olarak görü
şülür ve eflcleki bilgi ve karinelere ve isııa-
dolunan hal ve 'hareketini mahiyetime göre di
siplin kovuşturması yapılımaıscına yer olup ol
madı takdir edilir. 

Kokuşturma yapılmasına karar verilirse, 
Kurulca görevlendıiriilıecek bir Danıştay üye
sinin başkanlığımda .bir başyardımcı ile bu 
derecede bir kanumsözıcüsünden teşekkül eden 
bir kurul taraflımdan .soruşturma yapılır. 

BAŞKAN — Komisyonumuzca madde b©-
nimiscımmıem'jştir. Bemimsemıemıeyi kabul eden
ler... Etmiy emler... B'e'mimısenıeıme kabul 'edil
miştir. 

Soruşturma şekli 
MADDE 140. — Kamumsözcüleri ile baş

yardımcı ve yardımcılarla ilgili soruşturma
nın şekli ile ver'ile'Cek rapor hakkında 133 ncü 
ve 134 mcümaddeler uygulaınıır. •. 

BAŞKAN — Koımisyomumuzca madde be-
mimsemmıorniştir. Bemlırmseınmıemeyi kabul eden
ler... Etmiyenler... Beınıimısemeıme kabul edil
miştir. 

Raporum verileceği yer 
'MADDE 141. — Soruşturma raporu Yö

netim ve Disiplin Kuruluma verilir. 
Soruşturma sonucu Kurull Başkamı tara

fından yazılı olanak ilgiliye bildirilir ve beş 
•günden aız olmamak 'üzere tâyin edilec-eık süre 
içinde, yazdı savummıasını vermeye davet olu
nur. 

Başkan, soruşturma dosyaısıını kurul üye
lerinden birime havale eder. 

Kurul, işi evraık üzerimde inceler ve ge
rekirse soruşturmamın genişietilmıesine veya 
derini estirilmesine karar verir. 

İlgili bu dosyayı, raportörün huzurumda in-
oeliyebil'ir. 

BAŞKAN — Komisyonumuz benimseme-
miıştir. B<enim.semmeme hususunu oylarınıza su
nuyorum! : Kabul edenler... Kabul etımiyem-
ler... Benims-emmem'e kabul edilmiştir. 
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Kurulun kararı 

MADDE 142. — İncelenle ve görüşııme so
nunda 'kurtul, ismadoluınan. bal ve harekeli 
saJb'Jt görmezse dosyaınım işlemden kaldıralım a,-
aına karar verir. Bu hal ve hareketi sabit -gör
düğü takdirde, aşağıdaki maddede yaaıılı di
siplin cezalarımdan birinin verilm-eaini karar 
altoma alır. 

BAŞKAN — Komisyon benlmsem-e mistir. 
Benimsenmeme hususumu, oylarınıza sumuıyo-
rum : Kabul edenler...- Kabul etımly enler... 
Beıniımısenırme'me k abuli •edilımiştıir. 

Disiplin cezaları 
MADDE 143.. — Disiplin cezaları şunlar

dır : 
A) Uyarma; 
B) Kim ama; 
C> Ombeş günlüğü geçmemek üzere ay

lığın kedılımesi; 
D) Hizmıet süresine göre istifaya veya 

emekliliğini istemeye davet. 
Kurul, saıbit olaın hal ve hareketin mahi

yetine, ağırlık derecesine ve tekerrür haline 
göre verOlecek disiplin cezasına takdir eder. 

BAŞKAN — Komisyon benimsemeımiştir. 
Benimsenmeme hususunu oylarınıza arz ©di
yorum. : Kabul edenler... Kaabuıl etmiyeınıler... 
Benlmsemıe'ine kabul edilmiştir. 

Disiplin 'kararlan aleyhine dâva açılmaısd 
MADDE 144. — ÎLg-iılileır, disiplin cezası 

karanlarınım kendilerime tebliği tarihinden iti
baren ombeş gün içinde dâva açabilirler. Bu 
dâvala.r, savunmalarım alımdığı veya cevap 
sürelerinin geçtiği tarihıten itibaren üç ay 
içinde karara bağlanır. 

Çalışmaya ara verme süresi hesaba katılmaz. 
Dâva sonuçlanomeaya kadar, ilgililerden 

ıhoşalam yerlere atanıma yapılmaz. 
BAŞKAN — Komisyonumuz benimseme-

miştir. Benim s sinmeme huısmsunu 'oylarınıza 
sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Beniimısenmemıe kabul edilmiştir. 

Dâva Daireleri Kuruluna katılamuyacaık 
•olanlar 

MADDE 145. — Yüksek Disiplin Kurulun
da veya Yöneıtinn ve Disiplin Kurulumda .karar 
vermiş veya soruşturmayı yapmış olanlar, 
dîsJplincezalarıı>a ilişkin dâvalara baıkaın Dâ
va" Daireleri Kuruluna ve dâva dairesine ka-
tı)l,,m,azl,a.r. 

3.12.1964 0 : 1 
BAŞKAN — Komisyonumuz benimseme

miş tir. Benimısemeımıe hususunu oylarınıza arz 
ediyorum : Kabul1 edenler... Kabul etmiyen-
ler... Benimsen ime ime kabul edilmiştir. 

SEKİZİNCİ BÖLÜM 
Ceza kovuşturması 

A) Görevden doğam veya görev sırasında 
işlemen suçlan 

1. Başkanlar ve üyelerle başikanunsÖzcüsü 
ıhaıkıkımda 

MADDE 146. — Danıştay Birinci Başkanı, 
daire başkanları ve üyeleriyle başkaınunısöz-
cüsünüın görevinden doğan veya ıgönevleıi 
ısi'nas-jnd'a işlenmiş bulunan suçlardan dolayı 
Danıştay Birinci Başkanınım seçeceği bir daire 
ibaşkanı ile iki üyeden .teşkil ed'Jlen 'bir kurul 
tarafından ilk soruturmıa yapılır. 

Birinci Başkan hakkında soruşturana, ken-
>dislnin katılmıyacağı Başkanlar Kurulunca 
seçilecek Ibir daire başkanı ile iki üyeden 
teşkil olunan bir kurul tarafından yürütülür. 

Kurul, soruşturma sonunda düzenliyeceği 
fezlekeyi ve buna ilişkin evrakı Birinci Baş
kana, Birinci Başkan hakkında ise vekiline 
verir. Bu husustaki dosya Birinci Başkan ve
ya vekili tarafından, gerekli karar verilmek 
üzere İdari Daireler Kurulu Başkanlığına tevdi 
edilir. Bu kurulun vereceği kararlar sanığa ve 
varsa şikâyetçiye tebliğ olunur. 

Yargılamanın meni kararı kendiliğinden 
ve son soruşturmanın açılmasına dair kararlar 
itiraz üzerine İdari Daireler Kurulu Başkan 
ve üyelerinin katılmıyacağı Danıştay Genel 
Kurulunda incelenir. 

Danıştay Genel Kurulunun bu toplantıla
rında yeter sayı en az 21 dir. Toplantıda hazır 
bulu'nanlar çift sayıda ise en kıdemsiz üye 
toplantıya katılmaz., 

BAŞKAN — Komisyamuimuz beniımsemte-
miştir. Beriımsenımıeme hususunu oylarınızla 
arz ediyorum : Kaibul edenler... Kabuıl et
miy emler.... Beniımısenmeıme kabul edilmiştir. 
2. Diğer Danıştay meslek mensupları hakkında 

MADDE 147. — Kanun sözcüleri ile başyar
dımcı ve yardımcıların yukarıki maddede ya
zılı suçlarından dolayı Birinci Başkanın seçe
ceği bir üyenin başkanlığında bir başyardımcı 
ile bu derecedeki bir kaımnsözcüsünden teşkil 
olunan kurul tarafından ilk soruşturma yapılır. 
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Kurul soruşturma sonunda düzenliyeceği fezle
keyi ve buna ilişkin evrakı Birinci Başkana ve
rir. 

Bu husustaki dosya Birinci Başkan tarafın
dan tkiııei Daire Başkanlığına tevdi edilir. Bu 
dairenin vereceği karar sanığa ve varsa şikâ
yetçiye tebliğ olunur. 

Yargılamanın meni kararı kendiliğinden ve 
son soruşturmanın açılmasına dair kararlar iti
raz üzerine îdari Daireler Kurulunda incelenir. 

Yargılama, Yargıtaym görevli ceza daire
sinde yapılır. 

BAŞKAN — Komisyonumuz benimsememiş-
tir. Benimsememeyi kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

(Millet Meclisinin 1.40 nen maddesi C. Sena
tosunca metinden çıkarılmıştır.) 

BAŞKAN' — Komisyonumuz bu maddenin 
tayyını benimsemiştir. Benimseme hususunu 
;>.ynnuza sunuyorum. Kabul edenler... Ktmiycn-
ler... Kabul edilmiştir. 

fMillet Meclisinin 150 nei maddesi C. Sena
tosunca metinden çıkarılmıştır.) 

BAŞKAN - Komisyonumuz 150 nei madde
nin de metinden çıkarılmasını benimsemiştir. 
Benimsemeyi kabul edenler... Kabul otnıiyen-
ler... Kabul edilmiştir 

îtiraz süresi 
MADDE 148. — 146 ve 147 nei maddeler 

hükümlerine göre birinci derecede verilen ka
rarlara itiraz süresi, bu kararların «anığa veya 
şikâyetçiye tebliğ tarihinden itibaren on gün
dür. 

BAŞKAN - - Komisyonumuz numara dola-
yısiyle bu maddeyi, bu tadilâtı benimsememiş-
tir. Benimsememe hususunu oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Clörcvli daire ve kurullarda inceleme 
MADDE 140. — Yuknrıki maddelerde ya

zılı daire ve kurullarda inceleme evrak üzerin
de yapılır. Sanıklar soruşturma dosyalarını son 
soruşturmanın açılmasına dair kararın tebliği 
üzerine karar veren daire veya kurul Başyar
dımcısının gözetimi altında inceliyebilirler. 

Kararlar, bu daire veya kurul başyar
dımcıları tarafından Tebligat Kanunu hüküm
lerine göre ilgililere tebliğ edilir. 

3.12.1964 0 : 1 
BAŞKAN — Komisyonumuz beninısetnemiş-

tir. Benimsememeyi kabul edenler... Kabul et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Soruşturma dosyasının yargı mercilerine intikal 
ettirilmesi 

MADDE 150. —• 146 nei madde gereğince 
verilen son soruşturmanın açılmasına dair ka
rarlar üst kurulca onanmak veya itiraz olun
mamak suretiyle kesinleştikten sonra, soruştur
ma dosyası gereği yapılmak üzere Birinci Baş
kan veya vekili tarafından Anayasa Mahkeme
sinin Yüce Divan sıfatiyle yargılanmasında sav
cılık görevini yapacak olan Oumhuriyet Başsav
cısına gönderilir. 

BAŞKAN — Komisyonumuz benimsememiş-
tir. Benimsememeyi kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Karara katılnııyacak olanlar 
MADDE 151. — Soruşturma yapanlar, so

ruşturmalar üzerine karar verecek olan daire 
veya, kurulların toplantılarına katılamazlar. 

BAŞKAN - Komisyonumuz benimsememiş-
tir. Benimsememeyi kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

fVza Muhakemeleri Usulü Kanununun 
uy gul anaca ğ ı h ali e r 

MADDE 152. - - Yukardaki maddeler hü
kümlerine göre yapılacak soruşturmalar ile ve
rilecek kararlarda, bu kanunda hüküm bulun -
mıyau hallerde. Ceza Muhakemeleri Usulü Ka
nununun soruşturmaya dair hükümleri uygu
lanır. 

Soruşturma kurulları sorgu hâkiminin yet
kilerini haizdir. 

BAŞKAN — Komisyonumuz benimsememiş-
tir. Benimsememeyi kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

İşten el çektirin e 
MADDE 15:!. — Görevlerinden doğan veya 

görevleri sırasında işlenmiş bulunan suçların
dan dolayı haklarında son soruşturmanın açıl
masına, karar verilen kanunsözeüsü, başyardım
cı ve yardımcıların görevlerinde kalmaları so
ruşturmanın veya hizmetin selâmetini ihlâl ede
ceğine kanaat getirilirse, geçici bir tedbir ola
rak Danıştay İkinci Dairesince işten elçektiri-
lebilir. 
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BAŞKAN -— Komisyonumuz benimsememiş-

tir. Benimsemenıeyi kabul edenler.. Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

!î) Şahsi suçlar 
Şahsi suçların kovuşturulması usulü 

MADDE 151, — Danıştay Birinci Başkanı, 
daire başkanları ve üyeleri ile Başkanunsüzcü-
sünün şahsi suçlarının takibinde. Yargıtay üye
lerinin; Danıştay kanunsözeüleri, başyardımcı 
ve yardımcılarının şahsi suçlarının takibinde 
ise ikinci sınıfa mensup hâkimlerin, şahsi suç
larının takibine ilişkin hükümler uygulanır. 

BAŞKAN —• Komisyonumuz benimsememiş-
lir. Benimsemenıeyi kabul edenler.. Etnıiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

DOKUZUNCU BÖLÜM 
Görevin sona ermesi 
Hüküm giyme hali 

MADDM ir>f> —- Danıştay meslek mensupla
rından birinin ağır hapis kasıtlı bir suçtan 
dolayı altı ay \reya daha fazla hapis cezası ya
hut kasıtlı olmıyan bir suçtan dolayı iki yıldan 
fazla hapis cezası ile kesin olarak hüküm giy
mesi halinde görevi kendiliğinden sona erci. 

Kasıtlı bir suçtan dolayı altı aydan aşağı 
hapis cezası ile hüküm giyme halinde, bu suç, 
meslekin vakar ve şerefini bozan, veya mesleke 
karşı genel saygı ve güveni gideren nitelikte 
görülürse, ilgilinin meslekten çıkarılması gere
kip gerekmediğine, başkanlar ve üyeler ile Baş-
kanunsözeüsü hakkında Yüksek "Disiplin Kuru
lu ve diğer Danıştay meslek mensupları hak
kında Yönetim ve Disiplin Kurulu tarafından 
karar verilir. 

BAŞKAN — Komisyonumuz henimsememiş-
tir. Benimsemenıeyi kabul edenler.. Etmiyeu-
ler... Kabul edilmiştir. 

Sağlık bakımından görevin yerine getirilememesi 
MADDE ir>6\ — Görevini sağlık bakımın

dan yerine getiremiyeceği tam teşekküllü resmî 
sağlık kurulu raporu ile kesin olarak anlaşılan 
Danıştay meslek mensuplarının.görevlerine son 
verilmesine, sınıfına göre. yukarı kî maddede 
yazılı kurallarca karar verilir. 

BAŞKAN — Komisyonumuz benimsememiş-
tir. Benimsemenıeyi kabul edenler.. Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

3 . 1 2 . 1Ö64 O : 1 
Dâva hakkı 

MAD.DE 157. - - 155 nci maddenin ikinci fık
rası ile 156 ncı maddeye göre görevlerine son 
verilen ilgililerin bu kararlara karşı açacakları 
dâvalarda 138 ve 144 ncü maddeler hükümleri 
uygulanır. 

BAŞKAN — Komisyonumuz beninısemenriş-
tir. Benimsenıemoyi kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

ONUNCU BÖLÜM 
Çeşitli hükümler 

Çalışmaya ara verme 
MADDE 158. — Danıştay daireleri, her sene 

Temmuz ayının 20 sinden Eylül ayının 5 ine 
kadar (beşinci gün dâhil) çalışmaya ara verir
ler. 

Ara. verme süresi içinde çalışmak üzere, bir 
daire başkanı ile dört üyeden ve iki yedek üye
den mürekkep bir nöbetçi daire kurulur. Yedek 
üyelerden biri Genel Kâtiplik görevini yapar. 

Bu dairenin başkanı ile üyeleri, Danıştay 
dairelerinin başkan ve üyeleri arasından karma 
olarak Birinci Başkan tarafından seçilir. 

Ayrıca lüzumu kadar kanunsözcüsü ve yar
dımcı görevlerine devam ederler. 

BAŞKAN —- Komisyonumuz benimsenıenıiş-
tir. Benimsememeyi kabul edenler.. Etmiyen-
ler.,. Kabul edilmiştir 

Tatilden istifade eedcek olanlar 
MADDE 159. — Çalışmaya ara verme süresi 

içinde, görevli olarak kalanlar haricolmak üze
re, Danıştay Birinci Başkanı, daire başkanları 
ve üyelerle Başkanunsözcüsü, kanunsözeüleri, 
başyardımcı ve yardımcılar çalışmaya ara verir
ler. Bu süre içinde Birinci Başkana, nöbetçi 
daire başkanı vekâlet eder. 

Diğer memurlar çalışmaya devam ederler. 
Ancak, çalışmaya ara verme süresi içinde işin 
icaplarına göre görevde kalmaları Birinci Baş
kan tarafından lüzum görülmiyen memurlar, ka
nuni izinlerini kullanırlar. 

Çalışmaya ara verme süresi içinde görevleri 
başında kalanların, yıllık izin hakları saklıdır. 

BAŞKAN" --• KomisyonıiLimuz benimsememiş-
tir. Benimsemenıeyi kabul edenler... tftnıiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Dâva dilekçelerinin kabulü, ve tebligat 
MADDE 160. — Çalışmaya ara verme süresi 

içinde, açılacak dâvalara ait dilekçelerin, bu ka-
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nunda yazılı makamlar tarafından kabulüne, 
74 ncü maddede yazılı işlere ve tebligat işlem
lerine devam olunur. 

BAŞKAN — Komisyonumuz benimsememiş-
tir. Benimsememeyi kabul edenler... Kabul et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Nöbetçi dairenin göreceği_ işler 
MADDE 161. — Nöbetçi daire, çalışmaya 

ara verme süresi içinde, aşağıda yazılı işleri gö
rür ; 

A) Kanun ve tüzük tasarıları haricolmak 
üzere Hükümetçe verilecek ivedili veya kanu
nen belli süre içinde karara bağlanması gere
ken işler; 

B) Yürütmenin durdurulmasına veya delil
lerin tesbitine ait işler; 

C) Tutuklu memurlar hakkında. Memurin 
Muhakematı hakkındaki Kanuna göre Danış-
taya gelen işler. 

BAŞKAN — Komisyonumuz berıimsememiş-
tir. Benimsememeyi kabul edenler.. Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Sürelerin bitmesi 
MADDE 162. — Dâva müddetleri ile 76 ncı 

maddede yazılı sürelerin bitmesi çalışmaya ara 
verme zamanına raslarsa, bu süreler, ayrıca bir 
karar vermeye lüzum kalmaksızın, ara verme
nin sona erdiği 6 Eylülden itibaren yedi gün 
uzatılmış sayılır. 

BAŞKAN — Komisyonumuz benimsememiş-
tir. Benimsememeyi kabul edenler.. Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Tasnif ve yayın bürosu 
MADDE 163. — Danıştay daireleri ve ku

rulları tarafından verilen idari veya yargı ka
rarlarının ve mevzuatın tertip ve tasnifini yap
mak, kitaplığın düzenlenmesini sağlamak, Da
nıştay Dergisinin yayınlanması işini yürütmek 
ve Âmme Hukuku ile ilgili ilmî yayınları ta-
kibetmek üzere, Birinci Başkan tarafından gö
revlendirilecek bir üyenin başkanlığında bir 
başyardımcı veya bu derecedeki bir kanunsöz-
cüsü ile yardımcılardan ve kitaplık, yayın ve 
tasnif şeflerinden ve lüzumlu diğer memurlar
dan mürekkep bir büro kurulur. 

Büronun görevlerinin uygulanma şekli, Da
nıştay Tüzüğünde gösterilir. 

BAŞKAN — Komisyonumuz beııimsememiş-
tir. Benimsememeyi kabul edenler... Etmiy en
ler... Kabul edilmiştir. 

3 .12 .1984 O : 1 
Tebliğ işleri ve ücretler 

MADDE 164. — Danıştaya ait her türlü teb
liğ işleri, Tebligat Kanunu hükümlerine göre 
Posta, Telgraf ve Telefon İşletmesi aracılığı ile 
yapılır. Bu suretle yapılacak tebliğlere ait üc
retler ilgililer tarafından peşin olarak ödenir. 

BAŞKAN — Komisyonumuz benimsememiş-
tir. Benimsememeyi kabul edenler.. Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Danıştay meslek mensuplarının ödeneklerinin 
miktarı 

MADDE 165. — Danıştay Birinci Başkam, 
daire başkanları, üyeler ve Başkanunsözeüsüne, 
aylıklarından ayrı olarak, 1 000 lira tutarında 
ödenek verilir. 

Kanunsözcüleri, başyardımcı ve yardımcıla
ra bu kanuna bağlı (2) sayılı cetvelde gösteri
len miktarlarda ödenek verilir. Bunlara verile
cek ödeneklerin miktarında kadro aylıkları ve 
bulundukları memurivot kadrosundan aşağı de
recede avlık alanlar için aldıkları aylık dere
cesi esas tutulur. 

Bu ödeneklerin tedivesinde 7244 sayılı Ka
nunun 3 ncü maddesi hükmü uygulanmaz. 

BAŞKAN —• Buvumn Savın Bakan. 
DEVLET BAKANI NÜVÎT YETKİN (Cum

huriyet Senatosu Malatya Üvesi) — Muhterem 
Başkan, pek kıymetli arkadaşlarım; 

Danıştay Kanununun daha evvel Yüksek 
Meclisinizde müzakeresi sırasında Danıştay 
meslek mensuplarına ödenecek ödenekler Hü
kümet teklifinden ayrı bir kıstasa, ayrı bir öl
çüye ballanmış bulunuyordu. Bu ölçü maaşla
rın yüzdesi oranında bir tazminat verilmesini 
öngörmekte idi. Senatoya konu intikal ettikten 
sonra, Senato, Hükümetçe teklif edildiği veç
hile, buna aylık 1 000 lira olarak fiks bir taz
minata bağlamış oldu. 

Şimdi muhterem komisyon bu konuda Yü
ce Meclisin eski kararına uyarak yüzdenin 
benimsenmemesini teklif etmektedir. Evvelâ 
Yüksek Meclisinizce bu konunun Ibir maaş em
sali ve yüzdesi üzerinden tesbit edilmesine te
mayül ederken emmi olarak Anayasa Mah
kemeli üyelerinin tazminatları esas tutulmuş 
idi. Anayasa Mahkemesi ile diğer yüksek mah
kemelerimizin Anayasaca aynı mahiyette te
lâkki edilmemiş olması ve Danıştay için kabul 
edilecek olan böyle bir ölçünün Danıştayla be-
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raber aynı yüksek dereceli mahkeme, halinde | 
olan Yargıtaya, Askerî Yargıtaya ve Sayışta- ı 
ya sirayeti ve onun malî portesi bakımından 
üzerinde durmaya lüzum hissettiğimizi arz et
mek istiyorum. 

Ayrıca yine Yüksek Meclise tevdi edilmiş 
bulunan Personel Kanunu umumiyetle bütün 
Devlet personelinin aylıklarını tanzim edeceği 
için, bu suretle varılacak bir karar, sevk et
tiğimiz Devlet Personel Kanununun sistemle
rini de değiştirecek ve işkâl edecektir. Bu iti
barla Yüksek Heyetinizin Senatoca kabul edil
miş olan metnin benimsenmesi hususunda oy 
kullanmasını arz ve istirham ediyorum. Hür
metlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon. 
GEÇICÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SABRI 

VARDARLI (İstanbul) — Efendim, ilk gün 
de izah ettiğimiz gibi, Yüksek Başkanlığın 
maddeler mevzuunda vermiş olduğu karardan 
sonra burada maddelerde bir kesinleşme mev-
zuulbahsolmadığı için fuzuli yere Yüksek Mec
lisi şu veya bu şekildeki müzakerelerle rahat
sız etmemek için; bu madde zaten Karma Ko
misyona gidecektir. Bu bakımdan Karma Ko
misyondan geçtikten sonra buraya* geldiğinde 
bu mevzu üzerinde müzakere açılırsa daha 
faydalı olacağını ilâve etmek istedik. Yoksa 
şu anda verilecek bir karar madde üzerinde te
sir icra etmiyecektir. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın özek. 
KADRİ ÖZEK (İzmir) — Muhterem ar

kadaşlar; sayın komisyon sözcüsü arkadaşımı
zın beyanı filhakika doğrudur. Ama burada 
kanun müzakere ediliyor. Bu madde üzerinde 
yapılacak olan konuşmalar benimsensin veya 
benimsenmesin; benimsendiği takdirde Sena
to metni esasen kanuniyet kesbedecektir, benim-
senmemesi halinde Karma Komisyona gidecek. 
(Hayır sesleri) 

Müsaade buyurun biz böyle anlıyoruz. 
Komisyon benimsememiş. Komisyonun be

nimsememesi keyfiyeti Meclisi bağlamaz. Mec
lis benimserse Senato metnini, Ibu ayrıca Kar
ma Komisyona gitmez. (Hayır sesleri) Ben 
böyle biliyorum. Her ne halse. 

Muhterem arkadaşlarım; Sayın Nüvit Yet
kin Beyefendi, Anayasa Mahkemesi emsal gös
terilmek suretiyle Anayasa Markemesine teka
bül eden veya aynı derecede yüksek mahkeme j 
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addedilen Yargıtay, Danıştay, Yüksek Hâkim
ler Kurulu, Askerî Yargıtay, bunlara da sira
yet etmesi ihtimaline binaen bu meblâğı sey
yanen bin lira olarak kabul etmişler, Senato 
bunu böylo değiştirmiş. 

Muhterem arkadaşlar; Anayasa Mahkeme
sinin yüksek mahkeme olarak gördüğü görev 
ayrıdır, diğer yüksek mahkemelerin gördüğü 
görev de ayrıdır. Ama görevlerin ayrılığı, bu 
mahkemeler arasında bir faikıyeti tevlidede-
cek mahiyetten uzaktır. Binaenaleyh, Anaya
sa Mahkemesi Kanunu görüşülürken, Anayasa 
Mahkemesi Başkanına ve üyelerine verilmesi 
gereken tazminatı burada Hükümet temsilci
si arkadaşımızın beyan ettiği şekilde müdafaa 
etmiş olsalardı, elbetteki diğer yüksek mahke
meler de kendilerine bu mahkeme üyelerinin 
almakta bulunduğu tazminatı emsal olarak or
taya koymazlar idi. Bu durum bugün kanuni
yet ke£Jbetmiştir. Bir taraftan bir yüksek mah
kemede alman tazminat miktarı farklı, diğer 
bir yüksek mahkemede alınan tazminat mikta
rı farklı olursa; gördükleri vazifenin ehem
miyeti bakımından aralarında hiçbir tefrik 
yapmaya imkân bulunmıyan bu mahkemeler
de hakikaten ödenen tazminat yönünden, hakka
niyete ve adalete uygun hareket edilmemiş olur. 
Binaenaley, bu farklılığın izalesi gerekir. 

Senatonun yapmış olduğu değişikliğin diğer 
bir mahzuru daha var: Burada seyyanen 1 000 
lira tazminat ödenmesini kabul etmiştir. Bu da 
olmaz muhterem arkadaşlar hani deseydik ki, 
maaşının % 60 değil de yüzde 50 si, yüzde 40 ı.. 

Muhterem arkadaşlarım, bir mahkemenin ba-
' şmda bulunan 1 nci Reisin sorumluluğu, dairo 

reislerinin sorumluluğu, üyelerin sorumlulu
ğu nazarı itibara alınırsa maaş nisbetine göre 
tazminatın verilmesi hak ve nasafet kaideleri
ne çok daha uygun düşer. 

Binaenaleyh, bu haliyle de mukannen bir 
meblâğın 1 000 lira olarak tâyin ve tesbit edil
mesi ve bunun tazminat olarak kabul edilmesi-
do kalbule şayan görülmese gerektir. Bu itibar
la evvelce muhterem Meclisinizce kabul edilen 
metnin aynen muhafazasında arz ettiğim şe
kilde daha önce emsali yüksek mahkeme baş
kan ve üyelerine verilmesi kabul edilen tazmi
nat mademki esas alınmıştır, hakkaniyete uy
gun olan eski metinde İsrar edilmesinin uygun 
olacağı kanaatindeyim. Hürmetlerimle.. 
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B A L K A N — Sayın Arat , Sayın Kemâl Sa-

rıibrarimoğlu, konuşacak mısınız? Konuşmıya-
caksmıtf... 

Komisyonumuz bu madde ile ilgili tadilâ
tı beııimseııııemiışltir, Jıe'nimisenıeımıe IhuısiMUıim 
oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Ödeneklerin ödenme şekli 
'MAD.DK 166. — Yukarıki maddede yazılı 

ödenekler ay başlarında, ve aylıklarla birlikte 
öden İL\ 

Bu ödeneğe hak veren bir göreve atanan
ların ödenekleri göreve başlayış tar ihinden son
ra gelen ay başından i t ibaren verilir ve bu gö
revden ayr ı lanlar ın ay sonuna kadar olan öde
nekleri geri alınmaz. 

Terl i eden kanunsözcüleri, başyardımcı ve 
yardımcılara, ödenekleri, terfi ettikleri tarih
ten sonra gelen ay başından itibaren verilir. 

BAŞKAN —• Komisyonumuz benimsemcmiş-
liı'. Benimsememeyi oyunuza sunuyorum, ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul .edilmiş
tir. 

Diğer memurlar ın tazminat lar ı 
.MADDE 167. — .Danıştay teşkilâtında gö

revli olan Danışta)" meslek mensupları dışın
daki idare, müdür ve memur lar ından 600 li
raya kada r aylık alanlara, ayl ıklar ından ayrı 
olarak her ay 100 er lira ve 600 l i radan fazla 
aylık alanlara da 150 şer l i ra ve mübaşirlere 
de 75 er lira tazminat verilir. 

BASK AN"-— Komisyonumuz benimscmemiş-
tii". Benimsememeyi kabul edenler... Kaimi et
miyenler... Kabul, edilmiştir. 

Bütçe 
MADDK 168. — Danıştay genel bütçe için

de, kendi bütçesi ile yönetilir . 
Bütçenin ita âmiri Birinci Başkandır . Mu

hasebe işleri, Danıştay nezdinde kurulacak mu
hasebe teşkilâtı ta raf ından yürü tü lü r . 

BAŞKAN - - Komisyonumuz beuimsememiş-
tiı*. Benimsememeyi kabul edenler... Ktmiyen
ler... Kabul, edilmiştir. 

Kıyafet 
MA DDK 16i). -- Danıştay meslek mensup

larının resmî kıyafetlerinin şekli ve bunlar ın 
giyilme zaman ve yerleri bir yönetmelikle dü
zenlenil', 

BAŞKAN — Komisyonumuz benimsememiş-
tir . Benimsememeyi kaimi edenler... Ktm i yen
ler... Kabul edilmiştir. 

Son hükümler 
Kaldırılan hükümler 

M A D D i : 170. — Danıştaya ait 3546, 4904, 
67116, 7.107, 7354, 14 . .7 . 19*60 ıtaırahli ve 
20 , !) . 1D60 tarihli ve 84 sayılı kanunlar ile 
4 . 1 . 19(50 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Ka
nununun 40(5 ncı maddesinin son fıkrası ve 
788 sayılı Memurin Kanununun 50 nci madde
sinin 2 nci cümlesimk'ki «vekil aleyhine ise 
Şûrayı Devlete» ibaresi yürür lükten kaldırıl
mışı u\ 

BAŞKAN — Komisyonumuz beııimsememiş-
tir. Benimsememeyi oylarınıza sunuyorum, ka
b u k edenler... Ktmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Kaldırı lan ve yürür lüğe konulan kadro cetvelleri 

MA'DDK 171. — 3656 sayılı Kanuna bağlı 
Danıştaya ait kadro cetvelleri, 4904 ve 7354 sa
yılı kanunlarla yapılan ek ve tadilleri ile bir
likte kaldırılmış ve. yerine bu kanuna bağlı ( l ) 
ve (3) sayılı cetveller konulmuştur. 

BAŞKAN — Komisyonumuz beninısememiş-
tiı*. Benimsememeyi oylarınıza sunuyorum, ka-
Ibul edenler... Ktmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Yükselmelerde nazara alınacak süre 
<İK(Jİ(M' MADDK 2. — Bu kanunun yürür 

lüğe girdiği tar ihte Danıştayda görevli bulu
nan Danıştay meslek mensuplarının o tar ihte 
bulundukları aylık derecelerinde geçirdikleri sü
reden iki yıldan fazla, kısmı, sonraki yüksel
me süresindeki kıdemlerine eklenir. 

BAŞKAN — Konıisoynumuz benimsemiştir. 
Benimsemeyi kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Yeni organların görevlerine başlamaları ve eski 
organların görevlerine devamı 

(JK(jI('!İ MADDİM 3. — Bu kanunla kuru
lan yeni Dava. Daireleri, bu kanunun yürür lü
ğe girdiği tarihten itibaren en geç 6 ay içinde 
görevlerine, başlar. 

Dâva Daireleri Kurulu harieolmak üzere 
diğer Dâva Dairelerinde mevcut dâvalardan, 
yeni kurulan dairelerin görevlerine giren dos
yalar, yukarda belirtilen tarihte, ayrıca kara r 
verilmesine yer kalmaksızın, görevli dairelere 
devrolunui' . 
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Bu kanuna göre, yeni kurullar, .müdürlükler 

ve bürolar kuruluncaya ve yeni daireler görev
lerine başlayıncaya kadar eski dairelerin, umu
mi heyetlerin, hususi heyetlerin, lleisler Diva
nının", İdare Komisyonunun ve müdürlükleri
nin tetkik ve tebliğ heyetinin ve büroların gö
revleri devam eder.. 

BAŞKAN — Bu madde ile ilgili değişikli
ği komisyonumuz benimsemiştir. Benimsemeyi 
kabul edenler... Kabul etmiyeıı.ler... Kabul edil
miştir. 

(Geçici madde 5.) 
BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosunca .Mil

let Meclisinin metninin geçici 5 ne i maddesi tay-
yedilmiştir. Bu hususu komisyonumuz benim-

.semiştir. Benimsemeyi kabul edenler... Ka'bul 
etmiyenleı*... Kabul edilmiştir. 

Kazanılmış haklar 
GEÇİCİ MADDE 5. — Bu kanunun 14 ncü 

maddesiyle 8 ve 20 nci maddelerinin son fıkra
sı hükümleri, eski Siyasal Bilgiler (Mülkiye) 
ve Yüksek iktisat ve Ticaret okulları mezunla
rı hakkında da uygulanıl. 

BAŞKAN — Komisyonumuz benimsemem iş
tir. Benimsememeyi kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 6. — Bu kanunun yürür-
lüeğ girdiği tarihte 4 ncü derece maaşını ka
zanılmış hak olarak almakta olan birinci sınıf 
yardımcılarla bu derecedeki kanunsözeüleri se
kizinci maddenin (11) bendi hükmünden istifa
de ederler. 

BAŞKAN —• Komisyonumuz benimsemem iş
tir. Benimsememeyi kabul edenler'... Etmiyen
leı*... Kabul edilmiştir. 

(Madde 8) 
BAŞKAN —• Millet Meclisi metninin geçici 

8 nci maddesi C. Senatosunca çıkarılmıştır. Ko
misyonumuz bu tadilâtı benimsemiştir. Bu ta
dilâtın benimsenmesini oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyeııler... Kabul edilmiştir. 

(Millet Meclisinin geçici 9 ucu maddesi C. 
Senatosunca metinden çıkarılmıştır.) 

BAŞKAN — Bu çıkarılma atıf maddesi ba
kımından Komisyonumuzca benimsenmemiştir. 
Benimsenmemeyi oylarınıza sıuıuyoi'iım, kabul 
edenler... Kabul etmiyenleı-... Ka'bul edilmiştir. 

Yürürlük 
MADDE 172. — Bu kanun, yayımı tari

hinde yürürlüğe girer, 
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BAŞKAN — Numara yönünden komisyo-. 

numuz benimsemememiştİL'. Benimsememeyi oy- . 
1 arınıza sunuyorum, kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Yürütmeye memur olanlar 
MADDE 173. — Bu kanunun hükümlerini 

Bakanlar Kurulu yürürtür. 
BAŞKAN — Komisyonumuzca benimsenme

miştir. Benimsenmemeyi kabul edenler.. Etmiyen
le;1.,. Kabul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, Danıştay kanunu ta
sarısının müzakeresi bitmiştir. Bu arada ismini 
okuyacağım maddeler Karma Komisyona intikal 
edecektir. Bu maddeler sırasiyle 10, 15, 21, 29, 
30, 44, 62, 76, 86, 88, 90, 96, 117, 118, (121 M. M.) 
119, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 
130, 13J, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 
140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 148, 149, 150, 
151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 
161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 
171 ve geçici 5, 6 ve 9 ucu maddeler ve 172, 
173 ncü maddeler. 

Muhterem arkadaşlarım, ayrıca bu kanunun 
müzakeresi sırasında gerek maddelerin numara
ları ve gerekse maddeler içindeki atıf numarala
rının teselsülünü sağlamak bakımından da Geçi
ci Karma Komisyona bir yetki vermek zarureti 
hâsıl olmuştur. Bu hususu da oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenleı-... Kabul edil
miştir. 

Ilhami Ertem ve Sabri Vardarlı arkadaşları
mızın önergeleriyle, iki Meclisten üçer kişilik bir 
Karma Komisyon teklif edilmiştir. Bu Karma Ko
misyon, raporu müzakereye esas olan komisyon
ların içinden olsun. Şu halde raporları her iki 
Mecliste müzakereye esas olan komisyonlar için
den her iki Meclisten üçer kişilik bir Karma Ko
misyon teşkili teklif edilmiştir. Bu teklifi oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi
yenleı-... Kabul edilmiştir. 

2. — Özel öğretim kurumları kanunu tasarı
sı ile Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi Ferit 
Alpiskender'in, Hususi eğitim ve öğretim mües
seseleri kanunu teklifi ve Kırşehir Milletvekili 
Memduh Erdemir'in, Amme menfaatine hizmet 
gayesiyle J^ırulan dernekler tarafından açılan 
özel okul öğretmenlerinin sosyal güvenlikleri hak
kında kanun teklifi ile Adana Milletvekili Kemal 
tfarıibrahimoğlu ve 55 arkadaşının, Amme men-
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faatine hizmet gayesiyle kurulan dernekler tara
fından açılan özel okul öğretmenlerinin sosyal 
güvenlikleri hakkında kanun teklifi ve Millî Eği
tim ve Plân komisyonlarından seçilen beşer üye
den kurulan Geçici Komisyon raporu (1/539, 
2/581, 2/617, 2/618) (S. Sayısı: 595 e 1 nci ek) 

BAŞKAN — Daha evvel müzakere edilmekte 
iken 7, 8, 14, 19, 20, 27, 34, 37 ve 51 nci madde
leri komisyona verilmiş olan bu tasarının okudu
ğum maddeleri komisyondan gelmediğinden mü
zakeresini geri bırakıyoruz. 

3. — Devlet personeli meslek teşekkülleri ka
nunu tasarısı ve Anayasa, Adalet, içişleri ve Plân 
komisyonlarından seçilen üçer üyeden kurulu Ge
çici Komisyon raporu (1/546) (S. Sayısı: 543) 

BAŞKAN — Komisyona verilen bir madde de 
gelmiştir. Komisyon lütfen yerini alsın. Komis
yona giden 16 nci maddenin, komisyondan gelen 
metnini okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
16 nci madde komisyonca yeniden aşağıdaki 

şekilde kaleme alınmıştır; arz olunur. 
«MADDE 16. — 15 Temmuz 1963 tarihli ve 

274 sayılı Sendikalar Kanununun 22 nci maddesi
nin 4 ncü bendi ile işçi ve iş veren sendikalarına 
ve bunların üst teşekküllerine tanınan haklar, bu 
kanunla söz konusu Devlet personel teşekkülleri
ne de tanınır.» 

Geçici Komisyon Sözcüsü 
istanbul 

Coşkun Kırca 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Buyurun Sayın Ülker. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Metni pek an-
lıyamadım. 

BAŞKAN — 16 nci maddeyi tekrar okutuyo
rum. 

(16 nci madde tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Muhterem ar

kadaşlar, hatırlıyacaksmız, bu madde üzerinde 
birçok arkadaşlarımız uzun boylu konuşmuşlar
dı. Maddenin şimdi, diğer bir kanuna atıf dolayı -
siyle, birdenbire anlaşılamıyan esas istihdaf etti
ği gayesi şudur: «Devlet personel teşekküllerinin 
faaliyetleri için gerekli taşınır ve taşınmaz malla-
riyle, eğitim, kültür, spor ve diğer tesisleri, her 
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nevi vergi, resim ve harcdan muaftır. Yukarıda
ki fıkrada söz konusu mallar ve bu mallarla ilgi
li alacaklar haricolmak üzere hacızedilemezler.» 

Şimdi, o gün bu kanunun müzakeresinden 
sonra, arkadaşlarımın da ileri sürdüğü fikirleri 
dikkat nazarına alarak diğer buna benzer belli-
başlı kanunları inceledim. Ziraat Odaları ve Zi
raat Odaları Birliği Kanununda böyle bir mua
fiyet yoktur. Türk Tabipler Birliği Kanununda 
böyle bir muafiyet yoktur. 6197 sayılı Eczacılar 
ve Eczaneler hakkındaki Kanunda da böyle bir 
muafiyet yoktur. 

Ticaret ve Sanayi Odaları ve Esnaf Oda
ları - bir kısmı değişti - onlarda da böyle bir 
muafiyet yok. Avukatlık Kanununda böyle bir 
muafiyet yok, Esnaf ve küçük sanatkârlar Ka
nununda böyle bir muafiyet yok. Partiler Ka
nununda, şu anda onu tetkik etmedim, zanne
derim yok. 

Şimdi arkadaşlar, böyle geniş bir muafiye
tin, bir hukuk sistemi içinde bir gerekçesi ol
ması lâzımgelir. Devlet personel teşcikkülleri-
nin faaliyetleri için gerekli 'taşınır ve taşınmaz 
malları, eğitim, kültür, spor, diğer tesisleri her 
nevi vergi ve rüsumdan muaftır. Biz bu arada 
vergi reformu yaptık. Vergi reformunda me
selâ, bendenizin bildiğim, bunda bir mütehassıs
lık iddiasında değilim. Onun için bu şekilde 
ifade ediyorum. Damga Resmindeki muafiyet
leri tüm 'kaldırdık. Şurada Mecliste bizim bo
nolarımızın üstüne dahi birer liralık pul yapış
tırdık, bu kanun çıktıktan sonra. Bonoların 
üzenine ilk defa olarak damga resminin tatbika
tında birer liralık damga pulu yapıştırdık, iki
şer lira verdik. 

Şimdi, o sistem içerisinde muhtelif kanun
larla verilen'muafiyetlerin ortadan kaldırılması, 
vergi reformunun esaslarından birisidir. Şim
di biz burada bir muafiyet kabul etmişiz. Coş
kun Kırca arkadaşım gayet hakılı olarak ve 
bendeniz de o zaman görmüştüm, 'bu muafiyeti 
kabul etmişiz. Sendikalar Kanununun 22 nci 
maddesinin 4 numaralı bendinde, bu teşekkül
lerin eğitim, kütüphane ve spor tesisleri ile 
meslekî öğretimleri ve 'toplantıları için lüzumlu 
menkul ve gayrimenkul mallar, bu mallarla il
gili alacaklar hariç, haczedilemezler.» 

Bugün, siyasi partiler ve dernekler vergile
rini çıtır çıtır ödemektedirler. Eğer burada bu 
esası kabul edersek, aynı statü içinde olan ve 
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geniş - bendenizin burada saymağa imkân bu- i 
lamadığum yalnız örnek olsun diye bir İki ta
nesini ifade ettiğim - bu teşekküllerin tümüne 
bu muafiyetleri tanımak 'mecburiyetindeyiz. 
Arkadaşlar, bu Parlâmento hayatında teöbit 
ettiğimiz, bendenizin hiç olmazsa tesbit ettiği 
bir husus var ki, tırmanma metodu kullanılıyor; 
bir yerde bir kanunun bir maddesinin içerisine 
bir muafiyet sokuluyor. Geçiyor o. Ondan sonra 
bir başka kanun geliyor, diyor ki, «şu numa
ralı kanunun, şu maddesinin şurasında bir mu
afiyet vardır, onlardan bizim farkımız var mı ? 
Son cümle doğru, onlardan onların farkı yok. 
Eşitlik, adalet prensibini de Anayasa kabul et
mektedir. öyle ise ötekilere de vermeik mec- I 
buriyetinde kalıyoruz. Ona verince 3 ncüsüne, 
4 ncüsüne gidiyor. 

Binaenaleyh, bunun nir izah tarzını, yani 
hukukumuzdaki bu muafiyet çığırının burada 
açılmasını ve diğer teşekküllere de teşmil edi
lip edilmemesini burada konuşmak mecburiye
tindeyiz. Eğer Türk Hukukunu bir bütün ola-
ralk kabul ediyorsak. Bunun altında her türlü 
vergi ve resimden muafiyet, bunun altında 
yukardaki fıkrada söz konusu mallar ve bu 
mallarla ilgili alacaklar haricolma'k üzere, hacz
edilemez» hükmü var. Niçin haczedilemez? 
Eğer o dernek bir takım borçların altına girmiş
se niçin haczedilemesin? Yani haczedilemez 
şeyler vardır ama, İcra ve îflâs Kanunu ki, bu
nun anasıdır. Bu gibi hususların anası olan 
kanun icra ve îflâs Kanununda nelerin hacze
dileceği, nelerin haczediimiyeceği gösterilmiştir. 
Ondan neden ayrıldığımızı izah etmek lâzımdır. I 
Bir Devlet personeli sendikası har vurup har
man savurup şu veya bu sebepten borç altına 
girmiş; niçin ödemesin, niçin haczedilmesin? 
Bunun burada bir izahı olması lâzımgelir. Niçin 
üçüncü şahısların hakkı ortada kalsın? Bunun 
bir izah tarzı, bir mantalitesi olmak lâzımgelir. 
Bu sebeplerle, sendikalar Anayasamızdaki der
nek kurma hakkının bir parçasıdır, yani bu 
haktan doğan bir şekildir, dernek kurma hakkı
na dayanır. Bu dernek kuranların hepsini bir
den düşünmek mecburiyetindeyiz. Burada bir 
muafiyet tanıdığımız zaman, o muafiyeti derne
ğin Türk toplumuna faydasında, sendikalar da
ha faydalıdır, borsalar daha az faydalıdır, ne 
bileyim, her hangi bir tevekkül daha çok fay
dalıdır diye 'bir ölçüyü bulmamıza imkân yok- I 
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tur. Bu sebeple ben, çok kıymetli Coşkun Kırca 
arkadaşımızdan bizi iyice aydınlatmalarını rica 
ederim. Şayet aydınlatırlarsa kendilerine iltihak 
etmek de ıbenim için bir borç olacaktır. Hür
metlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Kırca, buyurun. 
GEÇÎCl KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (istanbul) — Muhterem arkadaşlar, Sa
yın Reşit Ülker arkadaşımın saydığı teşekkül
lerin hiç birisi ne dernek mahiyetindedir, ne de 
sendika mahiyetindedir. Ziraat odaları, Tabib 
odaları, eczacı odaları, Ticaret ve Sanayi Oda
ları borsalar, esnaf ve küçük sanatkârlar der
nekleri, bunların hepsi Anayasamızın kamu ni
teliğini haiz meslekî teşekküller olarak saydığı 
şeylerdir, bunlar kanunların kendilerine tanı
dığı münhasır bir sahanın içinde meslekî kuru
luş olarak bâzı âmme salahiyetlerini istimal 
ederler. Bunun dışında başkaca vazifeleri mev
cut değildir. Ayrıca zikrettikleri 'bâzı teşek
küller arasında siyasi partilerden bahis 'buyur
dular. Siyasi partiler esasen burada mevzu-
bahsettiğim spor tesisi, kütüphane gibi şeyler
le meşgul olmazlar. Siyasi partilerin ne ile meş
gul olacakları malûm. Siyasi partilerin bina
ları vardır. Burada biz sosyal maksatlar için 
ayrılmış binalardan bahsediyoruz, başka bina
lardan bahsetmiyoruz. 

Vergi muafiyeti bakımından iki türlü der
nek vardır. Bir kısmı alelade dernekler, bir de 
kamu yararına hizmette bulunan dernek diya 
Bakanlar Kurulu Karariyle tâyin olunmuş der
nekler vardır ki, bunlar bu tarz vergi muafiyet
lerinden istifade ederler. Hattâ hususi kanun
larla kurulan Kızılay, Çocuk Esirgeme Kurumu, 
Türk Hava Kurumu gibi dernekler. Çünkü 
'bütün bunlar bir takım sosyal hizmetleri ifa 
ederler. 

Şimdi burada bahis mevzuu olan şey nedir? 
Anayasanın 46 ncı maddesi sendikalardan 'bah
setmiştir. Bu sendikalar, işçiler ve iş verenler 
için kurulur. Bir de Devlet memurları için, 
yani işçi niteliği taşımıyan kamu personeli için 
kurulur. Bunların hepsi de sendika hüviyetini 
taşır. Sendika vasfını haizdir. Devlet memur
larının kuracakları sendikaların hususiyetleri 
nisbetinde kanuni tanzime mevzu teşkil edecek
leri Anayasamızın 46 ncı maddesinin 2 nci fık
rasında tasrih edilmiştir. Bu da doğrudur. Ne 
ölçüde? Hususiyetleri ölçüsünde. 
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Şimdi muhterem arkadaşlar bu kanunda bir 

hususiyet var mıdır, yok mudur? Bunu arattır
mak lâzım. Sendikaların. bellibaşlı Taşılların
dan bir tanesi de sosyal bâzı hizmetlerde bu-
İTiinmaktır. Bu sosyal hiızımetler için bir sendika 
eğer bir eğitim tesisi kurmuşsa, bir kütüphane 
kurmuşsa, bir spor tesisi kurmuşsa, meslekî öğ
retim için bir tesis kurmuşsa ve bizatihi kendi 
toplantıları için bir binası mevcut ise, bunların 
hepsinin maksadı sosyal maksat taşır. Ne ticari 
maksadiyle çalışmaktadır, ne de muhterem Re
şit Ülker arkadaşımın biraz evvel zikrettiği gibi, 
anutayyen ticari veya meslekî sahalarda bâzı âm
me yetkilerinin kullanılması mevzuubahistir. Ta-
mamiyle sosyal maksatlı tesisler vardır. Sosyal 
maksatlı bir tesis mevzuubahisolduğu zaman, 
bundan istifade edenler sadece böyle bir sendi
kayı borca sokmak hatasını irtikâbetmiş olan 
muayyen bir idareci zümresi değildir. 

Bir basketbol tesisi farzeditniz ki, On yıldır 
sendika kurmuştur, on yıldır bundan sadece 
sendika değil, bundan bütün halk istifade et
mektedir. Şimdi muayyen bir sendikacı zümre
si idare başına gelmiş ve borçlanmış. Haciz edin. 
Haczettiğimiz takdirde iki menfaat karşılaşıyor. 
Hangisinin menfaatini kanun üstün tutacaktır? 
Vâzıı kanun bu gibi vatandaşlar arasındaki men
faatleri muayyen şekilde halletmek için intihap
lar yapmak mecburiyetindedir. Bir tarafta ala
caklı olanın menfaati diğer tarafta buna muka
bil bir tesisten istifade eden büyük bir kütle
nin menfaati. Burada haciz yoluna gidilmesi ve 
vergi muaflığı sosyal maksatlı tesisler için dü
şünülmüştür. 

Şimdi, ayrıca bir de istisnası vardır. Bu mal
larla ilgili alacaklar hariç deniyor. Yani spor te
sisini yaptırdı. Bunun için bir mütaahhite bir 
şey ihale ötiti. O mütaaüıihit kendi alacağını istih
sal edemiyorsa sendikadan, o zaman o spor te
sisini haczedebilecektir. Bu büyük bir frend'r. 
Çünkü bu suretle sendika idarecileri, kendi im
kânlarının ötesinde sosyal maksatlı tesisler-yap
mak işine girişemiyecekler, ama senelerce bir 
sendikanın yaptırdığı tesisten sendikaya men-
subolan ve olmıyan koskoca bir kütle istifade 
ettikten sonra, onu muayyen birtakım idareci
lerin hatasından dolayı, bütün o kütlenin aley
hine hacze tabi tutmak, bize sosyal maksatlı te
sisler bakımından zararlı görülmüştür. Kaldı ki, 
bu hüküm, Sendikalar Kanununun 22 nci mad-
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desinfoı dördüncü bendi ile İşçi ve işveren Sen
dikaları için kabul edilmiştir. Anayasamızın 
46 ncı maddesi işçi niteliği taşımıyan kamu per
sonelinin sendika konusundaki haklarının ka
nunla düzenleneceğini söyler. 

Bu bakımdan, hususiyetleri bakımından, 
farklılıkları bakımından. Şimdi arkadaşlarımın 
nazari dikkatine şu hususu arz etmek isterim; 
bir eğitim tesisi kurulmuş, bir spor tesisi kurul
muş bir kütüphane kurulmuş. Bunları ku
ran ister işçi sendikası olsun, ister iş
veren sendikası olsun, ister bir Devlet 
Personel Sendikası olsun, böyle bir tesisi kur
mak ve bundan istifade etmek, umumun istifa
desine arz edilmesi bakımından bir fark var mı
dır bu sendikalar arasında? Olmadığı aşikârdır. 
Bu husus, binaenaleyh Devlet personel sendika
larının bir hususiyeti olarak ileri sürülemez. Bi
zim kanatimiz şudur ki; getirdiğimiz madde sa
yesinde, Reşit Ülker arkadaşımız komisyonun 
getirdiğinden hoşlanmıyorsa bir kanun teklifi 
getirirler Sendikalar Kanununun 22 nci madde
sinin 4 ncü bendini ilga ederler. O takdirde bu
radaki muafiyet kendiliğinden ilga edilmiş olur. 
Ama eşitsizlik yaratılmamış olur. Şimdi, madem 
ki, bu mevzuatta bu mevcuttur, Anayasanın 
onikinci maddesi bize, herkese eşitliği tanıma
yı emreder, imtiyaz tanımayı reddeder. Anaya
sanın 46 ncı maddesinde bu bakımından eşidola-
rak düzenlenen Devlet Personel Sendikaları 
aleyhine işçi ve işveren sendikası lehine bir im
tiyaz tanımaya Anayasamız müsait değildir. 
Bunun aleyhinde olan arkadaşlarımız bir kanun 
teklifi verirler, sendikalar kanununun mezkûr 
hükmünü kaldırırlar. O zaman otomatikman bu 
yazılış şekline göre bu da kalkacaktır. Nitekim 
yazmış olduğumuz takririn hususiyeti de bura
dadır. Daha önceki madde aynen geçseydi o 
zaman Sendikalar Kanununun bu hükmü ile il
ga edilse dahi Devlet Personel Sendikaları bu 
sefer bu imtiyazdan faydalanacak idi. O da 
Anayasaya aykırı olacaktı. Bu suretle verdiği
miz takrir sayesinde ise Sendikalar Kanununun 
bu maddesinin ilgası, aynı zamanda Devlet Per
sonel sendikaları, için de bu hükmün ilgası ne
ticesini doğuracaktır. Bu suretle eşitlik ilkesi
ne de riayet edilmiş olacaktır. Verdiğimiz tak
ririn aynen kabulünü istirham ederim efendim. 

BAŞKAN —• Sayın özmen, buyurun. Sayın 
Küreli, siz de mi söz istiyorsunuz ? 
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FARUK KÜRELİ (Çorum) Evet efendim, j 
HALlL ÖZMEN (Kırşehir) — Muhterem 

arkadaşlar, iyice hatırlıyorum, 274 sayılı Ka
nunun 22 nei maddesinin 4 ncü fıkrası burada 
münakaşa edilirken, orada biraz evvel Coşkun 
Kırca arkadaşımızın Yüce Heyetinize arz ettik
leri şeyleri kabul etmiştik. Şu hale göre, hu
kukta eşit hakların verilmesi ve eşit hakların 
istimal edilmesi bir zarurettir. Bu kanunda da 
maddeyi aynen kabul etmemiz icabediyor. 

Aksi halde daha dün kabul ettiğimiz 274 sa
yılı Kanunun 4 ncü maddesini baltalamış olu
ruz. Ya bunları çıkarırken her şeyi dörtbaşı ma
mur olarak yapmalıyız, virgülünü dahi koyarak 
çıkarmalıyız, yahut da dünkü kabul ettiğimizi 
bugün yıkmaya çalışmamalıyız. Benim bilhassa 
Yüce Heyetinizden istirhamım Sendikalar Ka
nununun 274 sayılı Sendikalar Kanununun 
22 nci maddesinin 4 ncü fıkrasındaki ilkelerin 
buraya da konmasıdır. Ayrıca arkadaşlarımız
dan da bir tanesi bir kanun getirirlerse bunu 
da Yüce Heyetinizin huzurunda görüşerek yan
lış yapılmış birşey varsa düzeltiriz. Devlet Per
sonel teşekküllerinden de bunu esirgememeli
yiz. Hepinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Küreli. 
FARUK KÜRELİ (Çorum) — Muhterem 

arkadaşlarım, mesele bir bakıma takip hukuku 
ile alâkalı, diğer bakımdan rejimle alâkalıdır. 

Takip hukuku ile alâkalıdır. Şöyle ki, haki
ki veya hükmi şahıslardan her hangi bir şe
kilde alacak veya hakkını tahsil edemiyen mer
ciinden ilâmını alır, icra mercilerine müracaat 
eder, Devlet zoru ile alacağını tahsil eder. I İti 
kiki ve hükmi şahıslar hukukta hükmi şahsın I 
bünyesinden gelen zaruretler dışında bir istis
na arz etmezler. Burada müzakere konusu olan 
sendikalar, memur sendikaları, vasfı itibarivle I 
(hukukta derneklere (benzemektedir. Mahsus 
maddesinde de derneklerin umumi kuruluşun
da olduğu gibi, kurulduğunu merciine ihbar et
mekle vücut bulur. Hal böyle olunca diğer der
neklerden göreceği muamele hakları bakımın
dan neden istisnai bir hüküm getirilmek iste
nir, anlaşılamamaktadır. 

Şimdi Sayın sözcü, esbabı mucibe ola
rak bu maddeye, son takrirlerine şunu söylü- I 
yorlar. I 

Bir suiniyetli veya basiretsiz sendika idare
cisinin verdiği zararı niçin toplum çeksin? O j 
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sendikanın üyeleri oian memurlar niçin çeksin? 
Peki aynı suali bir derneği sevk ve idare eden 
başkan veya idare kurulunun verdiği zararı o 
cemiyet mensupları niçin çeksin? Halbuki hu-
kuımuzda hükmi şahısların üç türlü mesuliyeti 
vardır. Hükmi şahısların temsilcilerinin, idareci
lerin idare kurullarının ve başkanlarının üç türlü 
mesuliyetleri vardır. Cezai olur, hukukî olur, 
bir de o derneğin genel kurulunda o derneği 
sevk ve idare etmemesinden mütevellit bir ne
vi siyasi diyebileceğimiz iç bünyesinde mesuli
yeti vardır. En büyük dernek şüphesiz ki, Dev
lettir. Aynı suali soramaz mıyız? Devleti sevk 
ve idare edenlerden bir kimse bir zarar iras 
ederse, niçin topyekûn millet bu zarara kat
lansın? O halde memurların devleti temsil es-
nasında verdikleri zarardan da milleti vika
ye etmek lâzımdır. Devlet en büyük cemiyet
tir. Görülüyor ki, sendika dediğimiz diğer der
neklere benziyen momurlar sendikasını hususi 
bir muameleye tabi tutmak için mâkul bir se
bep yoktur. Şimdi, biz burada sendikalarda, 
memur sendikaları için hususi hüküm getirmek 
istiyoruz. Diyoruz ki, eğitim, kültür, spor te
sislerinden, gayesine hizmet için tesis edeceği 
eğitim, kültür, spor tesisleri bir nevi hacze tabi 
olmasın, takipten kurtarılsın. 

Gündemin bundan evvelki maddesinde özel 
öğretim Kurumları Kanunu tasarısı var. Şüp
he etmemek lâzımdır ki, memur sendikaların
dan daha çok eğitime hizmet edecektir. Bu ka
nun tetkik edildiği zaman görülecektir ki, ver
gilerden özel öğretim müesseselerinin muafi
yeti yoktur. Fakat sendika eğitim veya öğretim 
ile alâkalı bir tesis kurarsa, Türkiye'de muaf 
olacak fakat özel öğretim müesseseleri muaf 
olmıyacaktır. Keza bir kulüp, spor tesisleri ku
racak, bundan mütevellit borçlanmalardan do-
yalı takibe mâruzdur, muafiyet verilemiyecek, 
fakat sendika bir spor tesisi yaparsa, kurarsa 
burada kültür spor tasnifine girdiği için taki
battan kurtulacak muafiyete tabi olacaktır. Hu
lâsa mevcut sistemimizle ve benzeri Devlet hu
kuku ile bu tadil teklifini tevlidetmek mümkün 
değildir, örneğinin reddini istirham ediyorum. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Talât Oğuz. 
TALÂT OĞUZ (Mardin) — Çok muhterem 

arkadaşlarım, meseleyi icra hukuku yönünden 
mütalâa eden arkadaşlarımız tatbikatta bâzı 
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meselelerden inhiraf etmek suretiyle müdafaa 
durumuna düşmüşlerdir. Yüksek huzurunuza 
getirilen, 274 sayılı Kanunun dördüncü madde
sinin ikinci fıkrasına mümas olan devlet sen
dikalarına mütaallik hüküm doğrudan doğru
ya Anayasanın' 12 nci maddesine uygun olarak 
ve meriyette bulunan îcra ve îflâs Kanununun 
hükümlerine mümas olarak getirilmiş bulun
maktadır. Ortada, tatbikatta yaratılan bir is
tisna mevcut değildir. Söz konusunu teşkil 
eden madde memurların, sendika teşkil eden 
memurların içtimai ve kültürel faaliyetlerinin 
temadi ettirilmesi babında sahiboldukları veya 
fsatmalacakla>ra mıenıkul ve gayrimenkul .nuaıl'la-
rın hacizden berî kılınmasıdır. Bu maddeye mü
mas olarak icra ve îflâs Kanunumuzun, eğer 
yanılmıyorsam, hatırımda kaldığına göre 89 ncu 
maddesinde haczi kabil olmıyan malları saymış
tır. Bir çiftçinin meselâ doğrudan doğruya ha : 

yatının ve meslekinin temadisi için lâzımgelen 
ziraat aletleri hacizden istisna edilmiştir. Bir 
ımemuırutn maaşının 1/4 inden fazl'a kalam kıs
mı hacizden istisna edilmiştir. Menkul ve gay
rimenkul malların hacizden istisna edilmesi bu 
sendikaların istikbale muzaf faaliyetlerinin te
madi ettirilmesi için yerli yerinde olan bir te
minattır. Bir derneğin menfaatine uygun ola
rak bir spor aleti tahsis edilmiştir, bir araba 
satmalmmıştır, alınan spor aletleri, alınan ara
ba ve diğer teçhizatlar ticari bir maksat tah
tında kullanılmıyan vasıtalardır, kullanılmıyan 
âletlerdir. Doğrudan doğruya. kültürel ve içti
mai faaliyetleri temadi ettirmek için bulundu
rulması icabeden, zaruri eşyalardandır. Onun 
için Anayasamızın 12 nci maddesine, mer'i bulu
nan takip hukukuna uygun olan bu maddenin 
kabulünde zaruret mevcuttur. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kırca. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (İstanbul) — Muhterem arkadaşlarım, 
Sayın Talât Oğuz arkadaşıma bilhassa teşekkür 
etmek isterim, kendisinin İcra ve tflâs Huku
kumuzdan verdiği misal benim aklıma gelmemiş
ti, beni tamamlamış olduklarından dolayı çok 
müteşekkirim. Halil özmen arkadaşıma da te
şekkür ederim. Bu vesile ile Faruk Küreli arka
daşımızın dokunmuş olduğu yeni bâzı noktalara 
temas etmek isterim. Benzeri Devlet Hukukun
dan bahsettiler, neyi kasdettikleri'ni tamıamlyle 
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anlıyanlamakla beraber, benim bildiğim Devlet 
malları, hattâ yeni çıkardığımız bir kanunla be
lediye malları Devletin ve belediyelerin borçla
rından dolayı haczedilemez. Neden? Çünkü, 
âmme hizmetine tahsis edilmiş, umumun hizme
tine tahsis edilmiştir. Burada da aynı şey mev-
zuuibahistir. Eğer bir paralel çizilmek isteniyor
sa bu paralel Sayın Faruk Küreli arkadaşımızın 
söylediği istikamette olması gerek. 

İkincisi memur sendikaları için, hususi hü
küm sevk ettiğimizden bahsettiler. Biz memur 
sendikaları için hususi hüküm o kadar sevk et
miyoruz. D'ğer bütün işçi ve işveren sendikaları 
için hangi hükmü vaz'etmişsek, Anayasada yer 
alan (Başkalarına imtiyaz tanınamaz) esasına 
binaen aynı hükmü memur sendikaları için de 
sevk ediyoruz Hususi hüküm şevki bahis mev
zuu değildir. Hususi bir hüküm varsa, sendika
ların tamamı için vardır. Ama sendikaların içe
risinde işçi ile işveren sendikalarına bir imtiyaz 
tanıyacaksınız; fakat yine sendika vasfında olan 
memur sendikalarına tanımıyacaksınız, asıl hu
susi hüküm o zaman sevk edilmiş olur. 

Misal olarak özel. öğretim Kurumlarını ver
diler. özel öğretim Kurumları, malûmuâliniz, üç 
şekilde kurulabilir; dernek, şirket ve tesis şek
linde. Eğer şirket şeklinde kurulmuşlar ise, tica
ri kazanç gayesi güttükleri için, elbette ki Ge
lir ve Kurumlar Vergisine tabidirler. Hattâ, tek 
şahıs tarafından kurulduğu zaman bile kâr ga
yesi güdülüyor ise, Gelir Vergisi elbette ki tat
bik edilecektir. Neden1? Çünkü, kâr gayesi gü
dülmektedir. Buna mukabil kâr gayesi gütmiyen 
bir dernek tarafından kurulan veyahut zaten 
Medeni Kanun gereğince kâr gayesi gütmesi bar 
his mevzuu olmıyan bir tesis tarafından kuru
lan bir özel öğretim kurumunun vergi vermesi 
esasen mevcut ve mer'i umumi Gelir Vergisi 
msevzuatiımız • bakımından mümkün delildir. Nem
den? Çünkü, kazanç gayesi gütmiyen dernek, ka
zanç gayesi gütmiyen bir kurum kurmuştur. Te
sisler esasen kazanç gayesi güdemez. Binaen
aleyh, Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi ver
mesi mevzuubahsolamaz. Ama kanuna göre ku
rulmuş bir özel öğretim kurumu, bir özel okul 
kazanç gayesi güderek kurulmuşsa elbette ki 
Gelir Vergisine ve icabederse Kurumlar Vergi
sine tabi olacaktır. Bununla da bir münasebet 
görmek mümkün değildir. Münasebet varsa, özel 
öğretim kurumlarından kazanç gayesi gütım-
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yenler arasında bir münasebet kurmak lâzım
dır. Çünkü sendikalar, daha önce kabul buyur
duğunuz maddelerde sarihtir, kazanç gayesi gü
den faaliyette bulunamazlar. 

Kulüplerden misal getirdiler, profesyonel ku
lüplerin de kazanç yapmak gayesiyle kurulmuş 
tesislerde böyle bir hükmü tatbik etmeye elbette 
imkân yoktur. Aradaki fark bundan ibarettir. 
Sendikalar kazanç gayesi gütmezler. Ve burada 
fbahis mevzuu sadece sosyal maksatlı tesislerdir. 

BAŞKAN — Sayın Ertem. 
ÎLHAMÎ ERTEM (Edirne) — Muhterem ar

kadaşlarım; zann'ediyorum ki, mesele kâfi derece
de aydınlanmıştır. Bunun üzerinde daha fazla 
münakaşa etmenin lüzumlu olmadığı kanısında
yım. Anayasanın 46 ncı maddesi sendika kurmak 
lıakkını tanıyor. Kimlere tanıyor? 1 nci fıkra-
siyle işçilere tanıyor, işverene tanıyor, 2 nci fık-
rasiyle işçi niteliğinde olmıyan kamu görevlile
rine tanıyor. Biz yine kanun icabı olarak kamu 
görevlileri için ayrı bir- kanun tedvin ediyoruz. 
Şimdi aynı Anayasanın birinci fıkrasındaki belir
tilmiş sendikalar için birtakım muafiyetler tanı
yoruz. Aynı kanunun, aynı maddesinin ikinci 
fıkrasındaki kamu görevlileri için kurduğumuz 
sendikaya da aynı şeyi temin etmek istiyoruz. 
Bunu kabul etmemek tamamen Sayın Kırca'nm 
belirttiği gibi, eşitsizliği bozmak olur. Bize düşen 
şey, zanmmca getirilen teklifi, tasarıyı aynen 
kabul etmektir. Ama burada uzun boylu müna
kaşası lâzımgelirse; bu sendikaların bu gibi mua
fiyetlerden faydalanmamaları gerekirse bu ayrı 
bir kanım teklifi olarak bu görüşte olan arkadaş
lar tarafından getirilir, burada tartışması yapı
lır. Neticeye göre eğer bu görüş Yüksek Meclis
çe kabul buyurulursa bütün sendikalardan bu 
bak kaldırılır. Yok. aksi takdirde reddedilirse bü
tün sendikalar bundan faydalanır. Bu sebeple 
daha fazla uzatılmasının yeri olmadığı kanısın
dayım. Eşitliği temin etmek bakımından getiril
diği gibi, zannediyorum bir de takrir verilmiş; 
bu önerge gereğince bu maddenin kabul edilmesi 
çalışanlar arasında ikiliği kaldıracaktır. Çalışan
lar arasında müsavatı sağlayacaktır. Hürmetle
rimle. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka söz isti-
yen arkadaşımız yok. Verilmiş iki önerge vardır. 
önergenin birisi Reşit Ülker arkadaşımız, di&eri 
de komisyon tarafından verilmiştir. Reşit Ülker 
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arkadaşımız önergesiyle metinden maddenin tay-
yını istemektedir. Bu önerge hakkında bir mua
mele yapılmıyacaktır. Çünkü daha evvel buna 
benzer bir önerge Meclisinizde onaylanmış, mad
denin metinden çıkarılması kabul edilmiş ve bu
nun üzerine madde komisyona gitmiştir. Komis
yon kendi metninde ısrar ettiği için komisyonun 
metni oya arz edilecektir. Şimdi komisyonun 
okunmuş olan metnini oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

GEÇtCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (İstanbul) — Matlap aynı oluyor. 

BAŞKAN — Bu kabul edilen metnin 16 ncı 
madde olarak kabulü hususunu oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

HASAN ERDOĞAN (Kars) — Söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Ne hakkında? 
HASAN ERDOĞAN (Kars) — Bir ilâve 

madde teklifi var. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim, mütalâanı
zı beyan ediniz. 

HASAN ERDOĞAN (Kars) — Muhterem ar
kadaşlar; îşçi Sigortaları Kanununda işçilerin 
ödedikleri, sendikaya ödedikleri aidatlar bir mad
deyle, kanuna ilâve e'dilen bir made ile işçilerin 
bordrolarından kesilmektedir. Bu kanunda ise 
bole bir husus yoktur. Böyle bir madde olmayışı 
sendikaların paralarını toplaması bakımından 
çok mahzurlar tevlidedecek ve çok zorluklar do
ğuracaktır. Bunu nazarı itibara alarak ben bir 
17 nci madde teklif ediyorum. Bunu kabul buyur
duğunuz takdirde sendika kaydı olan memurların 
sendikalara ödedikleri, ödiyecekleri miktar bor
drolarından kesilerek sendikalara verilmiş olacak
tır ve bu memur sendikaları da bir sürü külfet
ten, masraftan kurtulmuş olacaklardır. Takririm
de maddeyi izah ediyorum. Takririm okunduğu 
takdirde meydana çıkacaktır. Vaktinizi fazla al
mak istemiyorum, kabulünü hürmetalerimle istir
ham ederim. 17 nci madde olarak. 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Aşağıdaki maddenin 17 nci madde olarak ka

nuna eklenmesini arz ve teklif ederim. 
Kars 

Hasan Erdoğan 
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«Aidatın Kesilmesi 

Madde 17. — Bu kanunda öngörülen sendika
lara; üyelerince ödenecek aidatın sendika tarafın
dan gösterilecek miktarı, bu üyelerin çalıştıkları 
kurumlarca aylık veya ücretlerinden kesilerek 
sendikaya ödenir.» 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar; bu ilâve 
madde teklifi tadilname hakkındaki hükümlere 
tabi olduğundan, evvelâ komisyonun mütalâasını 
sormak durumundayız. 

GEOICI KOMISYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (istanbul) — Komisyon, Hükümetle mu
tabakata vararak aynen iltihak ediyor. 

BAŞKAN — Şu halde metin içerisindeki ye
ri neresi olacak? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (istanbul) — 17 nci maddeden sonra te
selsül edecek. 

BAŞKAN — Komisyon bu teklife katılıyor. 
Teklifi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Bu 17 nci madde. 
Bundan sonraki madeler 18 ve onu takibeden 
maddeler olarak düzenlenecektir. Bu şeklin ka
bulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi kabul ettiğiniz sıraya göre yürürlük 
maddesi 23 ncü numarayı almıştır. 23 ncü mad
deyi okutuyorum : 

MADDE 23. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

GEÇÎCl KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (istanbul) — Başka maddeler var. 

BAŞKAN — Başka madde yok, yürürlük 
maddesi var. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (istanbul) — Tamam, tamam, özür di
lerim. 

BAŞKAN — Yürürlük maddesi olan 23 ncü 
maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 24. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Tasarının tümü hakkında söz istiyen? Yok. 
16 nci maddede de muafiyeti tazammun eden hü
kümler bulunduğundan tümü, açık oylarınıza su
nulmuştur. Kutular sıralar arasında dolaştırıla
caktır. 
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Oyunu kullanmıyan arkadaşlar, lütfen kullan

sınlar. Başka oyunu kullanmıyan arkadaşımız 
varsa lütfen kullansınlar... 

4. — Siyasi partiler kanunu tasarısı ile Ada
na Milletvekili Kasım Gülek ve Kemal Sanibra-
himoğlu'nun, Siyasi partiler kanun teklifleri ve 
Geçici Komisyon raporu (1/560, 2/378, 2/591} 
(S. Sayısı: 527) 

BAŞKAN — Efendim bundan sonra sıra, Si
yasi partiler kanun tasarısı ile Adana Milletveki
li Kasım Gülek ve Kemal Sarıibrahimoğlu'nun 
siyasi partiler kanun teklifleri ve Geçici Komis
yon raporu üzerindeki müzakerelere gelmiştir. 

Siyasi partiler kanun tasarısının daha evvel 
yaptığımız müzakeresinde kaldığımız nokta şura-
sıdır. Tümü üzerinde kifayet takririyle müzakere 
bitmiş, maddelere geçilmesinin oylanması sırasın
da verilmiş olan takrirler üzerinde de ayrıca ko
nuşma yapılamayacağı bir takrirle kabul edilmiş 
ve verilmiş olan takrirlerin oylanmasına sıra gel
miştir. Bu takrirler mütaaddit hususları ihtiva 
etmektedir. Bir kısmı tasarının Hükümete iade
sini, bir kısmı tasarının reddini, bir kısmı tasarı
nın normal komisyonlara iadesini, bir kısmı Ana
yasa Komisyonuna idadesini, bir kısmı da Geçici 
Komisyona iadesini istemektedir. Bu takrirler
den bâzıları da açık oya sunulma teklifi ile bir
likte verilmiştir. Siyasi Partiler kanununun mü
zakeresinde kaldığımız yer burasıdır. 

Oy vermiyen arkadaşımız var mı efendim? 

GEÇÎCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (istanbul) — Takibedilecek usul hakkın
da komisyon adına söz rica ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim, açık oyların neticesi 
bize bir işaret olacak diye bekliyorum. Oyunu 
kullanmıyan arkadaşımız varsa lütfen acele et
sin efendim. Başka oyunu kullanmamış olan ar
kadaşımız var mı? Yok. Oylama işlemi bitmiş
tir. 

Biraz evvel ifade edilmiş olan takrirlerden,. 
Hükümete iadesi talebedilen takrir oya sunulmı-
yacaktır. Ayrıca tasarının reddini istiyen takrir 
de oya sunulmıyacaktır. Çünkü, maddelere ge
çilmesinin oylanmasında, maddelere geçilmesinin 
reddedilmesi tasarının reddi demektir. Bu sebep
le o takrirler ayrıca oya sunulmıyacaktır. 

Buyurun Sayın Kırca, bu tasarı ile ilgili ve 
aynı zamanda Komisyon adına konuşacaksınız, 
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GEÇtCt KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (İstanbul) — Muhterem arkadaşlar; 
Siyasi partiler kanunu tasarlısının bellibaşlı hü
kümlerinin partiler arasında en yüksek seviye
de görüşme konusu yapılacağı yüksek malûmla
rıdır. Bu itibarla komiisyon olarak bu toplantı
larda varılacak sonuçları beklemenin uygun ola
cağı kanısındayız. Bu gerekçeyle komisyonu
muz, tasarının maddelerine geçilmesinin kabul 
edilmesinden sonra görüşmelere ara verilmesini 
ve bir hafta içinde siyasi parti gruplarının ge
rekli gördükleri maddeler hakkında çıkarma 
veya değişiklik önergelerini Komisyonumuz Baş
kanlığına vermelerini teklif edecektir. Komis
yonumuz, hakkında bu tarzda önergeler verile
cek bütün maddeleri komisyona geri alacak ve 
Önerge sahiplerinin ve arzu eden diğer milletve
kili arkadaşlarımızın huzurunda bu maddeleri 
yeniden müzakere edecektir. Bu itibarla tasa
rının Anayasa Komisyonuna verilmesine, Geçici 
Komisyona iadesine mütaaUik takrirlerin red
d i ile maddelere geçilmesini istirham ederim. 

3.12.1964 0 : 1 
Bu teklife, biraz evvel yapacağımız teklife mü
taaUik taıkrir hazırdır, bunu Küyasete takdim 
edeceğiz. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Devlet Personeli Meslek teşek
külleri kanunu tasarısına verilen oyların netice
sini okutuyorum : 

Devlet Personeli Meslek teşekkülleri kanu
nu tasarısı (1/546) (S. Sayısı: 543) 

Oy sayısı 114 
Kabul 109 
Ret 3 
Çekinser 2 
BAŞKAN — Nisap hâsıl olmamıştır, yeniden 

oylanacaktır. 
Biraz evvel Sayın Kırca arkadaşımızın iza

hatı muvacehesinde bize verilmiş olan takrirler 
geri alındıktan sonra mutabakata uygun şekilde 
müzakereye devam edilecektir. 

Şimdi çoğunluğumuz olmadığından 4 Aralık 
Cuma günü saat 15,00 te toplanılmak üzere bir
leşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 17,00 
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Devlet Personeli meslek teşekkülleri kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Teter sayı yoktur.) 

ADANA 
Yusuf Aktimıı. 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Mahmut Deniz 
Mehmet özbay 
AFYON KARAHtSAR 
Halûk Nur Hâki 
Asım Yılmaz 

AĞRI 
Rıza Pnlü' 

ANKARA 
Rayif Aybar 
Nihat lU'rkkan 
Emin Paksüt 
Ilyas Seçkin 
Ahmet Üstün 
Abdülhak Kemal Yörük 

ANTALYA 
Etem Ağ-va 
Rafet Eker 

ARTVİN 
Nihat Ata 
Saffet Eminağaoğlu 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Mel A hat (i edik 
Nedim Müren 
Reşat Özarda 

BURDUR 
Fethi Çelikhaş 

BURSA 
Edip Rüştü Akyürek 

ÇANAKKALE 
Burhan Arat 
Şefik inan 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 1 ] 4 

Kabul edenler : 109 
Reddedenler : 3 

Çekinserler : 2 
Oya katılmıyanlar : 323 

Açık üyelikler : 1 3 

/Kabul edenler/ 
ÇANKIRI 

Kâzım Arar 
Şaban Keskin 

ÇORUM 
Necmi ökten 

DENIZLI 
tsma.il Ertan 
İbrahim Kocatürk 
Remzi Şenel 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Ve.fik Pirinçcioğlu 

EDİRNE 
tlhami Ertem 

ELÂZIÖ 
Naci Güray 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Zeynel Oündnc-dn 

ERZURUM 
Nihat Diler 
Cevat Dursunoğk 
Gıyassttin Karaca 

ESKİŞEHİR 
tbrahim Cemaledar 

GAZİANTEP 
Mithat San 

GÜMÜŞANE 
Nureddin özdemir 
Sabahattin Savacı 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Ahmet Sırrı Hoeaoğlu 
Sekip Tnal 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Mehmet Ali Arslan 
Yahya Dermancı 
Sadık Kuîlay 

İSPARTA 
Lokman Başaran 

İSTANBUL 
Katip 'İnilir I'»tırak 
Orhan Eyübogln 
Fahrettin Kerim Gökay 
Ali Coşku Kırca 
Hilmi Oberı 
Vahyi O /.arar 
Reşit Ülke t 
>>ahri Vardarh 
Zeki Zeren 

İZMİR 
Mehmet Ali Ay taş 
Şeref llakşık 
Ziya Hanhan 
Necip Mirkelâmoğlu 

KARS 
FTasan Erdoğan 
Kemal Güven 
Sırrı öktem 

KASTAMONU 
thsan Şeref Dura 
Sabri Keskin 

KAYSERİ 
Mehmet Çöker 

KIRŞEHİR 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Sahabettin liilgisu 

KONYA 
Fakih özlen 
Cahit Yılmaz 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
llauf Ki ray 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Şevket Raşit üatıboğlu 
Yakup Kadri Kara-
osmanoğlu 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 

MARDİN 
Mehmet Ali Acıkan 
Talât 0£uz 

MUĞLA 
Cevdet Oskay 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 

RİZE 
Arif Hikmet Güner 

SAMSUN 
Nurettin Ceritoğlu 
Fevzi Geveei 

SltRT 
Cevdet Aydın 
Süreyya öner 
Hayrettin özgen 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Reşat Turhan 
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TEKİRDAĞ 

Hayri Murncuoğlu 
TOKAT 

H. Ali Dizman 
Mehmet Kazova 
.Zeyyat Kocamemi 

TRABZON 
Ahmet Şener 
Ali Rıza Uzuner 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 

Kadri Eroğan 
Sabri Kılıç 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
t b rahim Bulanalp 

BALIKESİR 
Ahmet Aydın Bolaık 

[Reddedenler] 
ÇORUM 

YOZGAT 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Kenan Esengin 
Mehmet Ali Pestilci 

Faruk Küreli 
KÜTAHYA 

Sadrettin Tosbi 

[Çekinserler] 
DENÎZLÎ I İSTANBUL 

Mehmet Çobanoğlu I Tahsin Demiray 

[Oya kattlmıy anlar] 
ADANA 

Hasan Aksay 
Ali Bozdoğanoğlu 
Mehmet Geçi.oğlu 
Kasım Gülek 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Melih Kemal Küçük-
tepepınar 
Cavit Oral 
Kemal Sarribrahimoğlu 
Ahmet Savrun 
İbrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Ali Turanlı 

AFYON KARAHÎSAR 
Veli Başaran 
Hasan Dinçer 
Şevki Güler 
Mehmet Turgut 
Şükrü Yüzbaşı oğlu 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Kerem özcan 

AMASYA 
Reşat Arpacı oğlu 
Mustafa Kemal Karan 
İsmail Sarıgöz 
Nevzat Şener 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Burhan Apaydın 
Hüseyin Ataman 
Osman Bölükbaşı 
Fuat Börekçi 
Bülent Ecevit (B.) 
Mustafa Kemal Erko-
van 
Muhlis Ete 
İsmail Gence 
İbrahim Sıtkı Hatip-
oğlu 
İbrahim îmirzalıoğlıu 
İhsan Köknel (1.) 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Zühtü Pehlivanlı (î. Ü.) 
Ferhat Nuri Yıldırım 

ANTALYA 
thsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 
Ömer Ekeri 
Nazmi Keriımoğlu 
Nihat Su 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
Hilmi Aydmçer 
Mustafa Şükrü Koç 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Oihat Bilgehan 
Kaya Bulut 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Gökhan Evliyaoğlu 
Fennî Islimyeli (B.) 
Cevat Kanpulat 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Süreyya Koç 
Mehmet Tiritoğlu 
Cihat Turgut 

BİLECİK 
Sadi Binay 
Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 
Halit Rıza Ünal 

BİTLİS 
Nafiz Giray 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Zeki Baltacıoğlu 
Ahmet Çakmak 
Turgut Çulha 
Kemal Demir (B.) 
Kâmil İnal 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Mehmet özbey 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Sadrettin Çanga 
İbrahim öktem (B.) 
Ekrem Paksoy 
Cevdet Perin 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 
Ziya Uğur 
tsmail Yılmaz 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Süreyya Endik 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Rahmi İnceler 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Muzaffer Dündar 
Abdurrahman Güler 
Hilmi İncesulu 
İhsan Tombuş 
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DENIZLI 
Sinan Bosıuı 
Hüdai Oral (B.) 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Şehıimz Arslan 
Yusuf Azizoğlu (I.) 
Hilmi Güldoğan 
Recai Iskerıderoğlu 
Alp Dofra.n Şpn 

EDİRNE 
Talât Asal 
Süleyman Bilgen (I. Ü.) 
Fahir Giritlioğlu 
Nazmi özoğul 

ELAZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Hürrem Müftügil 
Ömer Panik Sanaç. 
Kemal Satir (B.) 

ERZİNCAN 
Sadık l'orin(**»k 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Turhan Rilein 
Şerafettin Knnuray 
Adnan Şenyurt 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Şevket Ashuzoğlu 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Seyfi .ftsrtii rk 
Celâlettin Üzer (B.) 
Aziz Zeytin oğlu 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
Muzaffer Canbolat 
Ali îhsan Göğüs (B.) 
Hüseyin tneiofclıj 
Kudret Mavitan 
Süleyman ünlü 

GİRESUN 
Ali Cüeenğİn 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 
tbrahim fötem KlİıÇöglii 
Ali Köymen 
Naim Tirali 
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GÜMÜŞANE 

Halis Bayramoğlu 
Neemeddin Küçüker 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Ali Muhsin Bereketoğl 
Abdullah Çilli 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
ö'uffhan Bozdoğan 
Celâl Kılıç 
thsan flnal 

İSPARTA 
Ali thsan Balım 
Sadettin Bilgiç 

İSTANBUL 
tbrahim A bak 
Ziya Altınoğlu 
Cihad Baban 
ttuphi Bavkırr. 
Ferruh Bozbeyli 
(Bşk. V.) 
Nurettin Bulak 
Ömer Zekâi Dorman 
Saadet Evren 
Muhiddin Güven 
Ahmet Oğuz 
Oğuz Oran 
Sahabettin Orhon 
Naci O-ktem 
llhami Sancar (B.) 
Selim Sarper 
İsmail Hakkı Tekinel 
Hüsamettin Tiyanşan 
Abdurrahman Yazgan 
Malik Yöîa^ (B.) 

İZMİR 
Osman Sabri Adat 
Şükrü Akkan 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem 
Arif Ertunffa 
thsan Gürsâri 
Saim Kaygan 
Nihat Kürşat 
Şinasi Ostrttt 
Kadri Özek 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlü (B.j 
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KARS 

Necmettin Akan 
Latif Aküzüru 
Kemal Kaya 
Kemal Okyay 
Bahtiyar Vural 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
Avni Doğan 
Fethi Doğançay 
Osman Zeki Oktay 
Ali özdiknıenli 
İsmail Hakkı Yılanlı-
oğlu 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
Turhan Feyzioğlu 
Hüsamettin Gümüşpala 
Vedat Ali Özkan 
Mehmet Sağlatıl 
Bahri Yazır 
Mehmet Yüceler (B.) 

KIRKLARELİ 
Abdurrahnıan Altuğ 
Mehmet Aİâeddin fîriş 
Fikret Miliz 
Hasan Tahsin Uztin 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Memduh Krde<mir 

KOCAELİ 
Nihat Erim 
Hâldan Kısayol 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Kemal Ataman 
Selçuk Aytan 
trfan Baran 
Ahmet Gürkan 
thsan Kabadayı 
Kadircan Kaflı 
Ömer Kart 
Mekki Keskin 
(Bask. V.) 
Abdüssamet Kuzucu 
Rüştü özal 
Fakih özfakih 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ali Erbek 
Mehmet Kesen 
Sezai Sarpaşar 

MALATYA 
H. Avni Aksit 
Nurettin Akyurt 
Mehmet Delikaya 
Ahmet Fırat 
İsmet inönü (Başbakan) 
üali t Ziya Özkan 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Muammer Erten (B.) 
Nusret Köklü 
Hurrem Kubat 
Hilmi Okçu 
Yakup Yakut 
Nahit Yenîşetoirlioğlu 

MARAŞ 
Kemal Bağcınğlu 
Hasan Fehmi Evliya 
Ali Hüdayiuğıu 
Knver Kaplan 
Adnan Kara küçük 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Şevki Aysan 
Vahap Dizdaroğlu 
Seyfi Güneştan 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Hilmi Bay dur 
Turan Şahin (B.> 
İlhan Tekinalp 

MUŞ 
Sait Mutlu 
Sami Öztürk 

NEVŞEHİR 
Ramazan Demîrsoy 
Ali Baran Ntttnaridgîa 

tflĞDE 
Mehmet Altınsoy 
Asım Er6n 
Haydar Özalp 
Ruhi Söver 
Oğuzdemir Tüzünf \ 
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ORDU 
Yusuf İzzettin Ağaoğlu 
Refet Aksoy 
Ata Bodur 
Ferda Güley 
Orhan Naim Hazinedar 
Arif Hikmet Onat (B.) 
Sadi Fehlivanoğlu 
Ata Topaloglu 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Fuad Sirmen (Başkan) 
Cevfit Yalçın 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Ekrem Alican 
Nuri Bayar 
MtıslihJttin Gürer 
Hami Tezkan 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Ali Fuat Alışan 

M. Meclisi B : 17 
Mehmet Başaran 
Fevzi Ceylân 
Bahri Cömert 
Kâmran Evliyaoğlu 
Hâmit Kiper 
tlyas Kılıç 
Hüseyin Özalp 
Osman Şahinoğlu 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğlu 
Cemil Kârâhân 
Haşim Tan 

StVAS 
Adil Altay 
Rahmi Çeltekli 
İbrahim flöker 
Rahmi Günay 
Sebati Hastaoglu 
Ahmet Kangal 
Cevad Odyakmaz 
Güner Sarısözen 

/Açık ü\ 
Aydın 1 
Erzurum 1 
Hatay 1 
İsparta 1 
İstanbul 2 
İzmir 1 
Kocaeli 1 
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Tahsin Tür kay 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Fethi Mahramlı 
Orhan öztrak (B.) 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 
Ali Rıza Ulusoy 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlü 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Nazmi ökten 
Kâmuran Uf al 
Zeki Yağmurdereli 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 
Fethi Ülkü 

y elikler] 
Manisa 1 
Muq I 
Trabzon * 1 
Zonguldak 2 

Yekûn 13 

UEFA 
Kemal Badıllı 
1 ip kir Sami Karahanlı 
Celâl öncel 

UŞAK 
Ahmet Tali ta kılıç 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 
Muslih Görentas (1. Ü.) 
Şükrü Kösereisoğlu 

YOZOAT 
îsmail Hakkı Akdoğan 
ismet Kapısız 
Mustafa Kepir 
Turgut Nizam oğlu 
Celâl Sungur 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Feyzi Fırat 
Ramız Karakaşoelu 
Yusuf Ziya Yücebilgin 
Sadık Tekin Müftüoğlu 
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