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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Türkiye Büyük Mille' Meelisi Birleşik Top
lantısı sebebiyle vakit gecikmiş olduğundan, 

24 Aralık 1964 Perş3mbe günü saat 15,00 te 
toplanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 
Mekki Keskin 

Kâtip 
Yozgat 

Veli Uyar 

SORULAR 

Kâtip 
Yozg t 

îsmst Kap sız 
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2. — GJ3LIÜN KÂĞITLAR 

0:1 

Teklifler 
1. — Cumhuriyet Senatomu Kastamom Üye

si Ahmet Nusret Tuna'nm, Anayasayı ihlâl su
çundan Yüksek Adalet Divannca mahkûm edi
lenlerin cezalarının kısmon affı hakkındaki 78 
savıh Kaunnn 2 r»ci maddvne b:r fikri ekleı-
mesi hakkında kanun teklifi (2/771) (Adale': Ko
misyonuna) 

2. — İstanbul Milletvekili R:şit Ülker'in, 
daimî seçmen kütüğü ve daimî s:çme.ı kütüğü 

büroları kurulması ve çalışmaları hakkında ka
nun teklifi (2/772) (İçişleri, Adalet, Anayasa 
ve Plân komisyonlarına) 

3. — İzmir Milletvekili Şeref Bakşık'm, 
3456 sayılı Noterlik Kanununun bâzı madie1 eri
nin değiştirilmesi, bir maddesinin yürürlükten 
kaldırılması ve bu kanuna üç geçici madie ek
lenmesine dair kanun teklifi (2/773) (Adalet 
Komisyonuna. ) 

»&<i 

B İ R İ N C İ OTURUM 
Açılma saati : 15.05 

BAŞKAN — Başkanveklli Mekki Keskin 
KÂTİPLER : Sabri Keskin (K laüamonu), Veli Uyar (Yozgat) 

BAŞKAN — Birleşiımi açıyorum. 

Otomatik cihazla yapılacak yoklamaya lût 
fen ibaret buyurunuz. 

(Yjklanv, yapıldı.) 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir. 
Ekseriyetimiz vardn*, görüşmelere başlı

yorum. 

4. — ÖÜRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Danıştay kanunu tasarısı ile İs anbul 
Milletvekili Reşit Ülker'in, 3546 sayılı Danıştay 
Kanununun Anayasaya aykırı hükü illerinin 
kaldırılmasına dair kanan teklifinin Mil et Mec
lisince henim'ienmvjfn maddeleri hak1 mdı Kar
ma Komisyon raporu ile Millet Meclisi, Cum
huriyet Senatosu ve Karma, Komisyoı metinleri 
(Millet Meclisi 1/474, 2/440, Cumhuriyet Sena
tosu 1/375) (Millet Meclisi S. Sayısı ; 339 a 
4 ncü ek, Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 435) 
(D 

(1) 369 a 4 ncü ek S. Sayılı basmayazı tu
tanağın sonundadır, 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, Danış
tay kanun tasarısı ve bâzı arkadaşlarımızın 
teklifi Meclisimiz ve Senatoca tetkik edilmiş, 
bilâhara yine Meclisimizce tetkik edildikten 
s:nra ihtilaflı maddeler Karma Komisyona 
havale edilmişti Ka^ma Komisyondan gelen 
metinler üzerinde tekrar müzakerelere bağlı
yacağız. 

Evvelâ Karma, Komisyon raporunu okutuyo
rum. 

(Komisyon raporu okurdu.) 
BAŞKAN — Karma Komisyon raporunu 

dinlediniz. Prosedürümüze göre Karma Ko
misyonun yeniden tedvin ettiği maddeleri oku-
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M. Meclisi B':29 
taeağıım. Yüce Heyetinizce bunlar kabul edil
mezse, Senato metnini okutacağım; o kabul 
edilmezse Millet Meclisi metnini okutacağım. 

Karma Komisyonca hazırlanan 10 ncu mad
deyi okutuyorum. 

Danıştay kanunu tasarısı 

Aday listesi 

MADDE 10. — Adaylık için Danıştay» mü
racaat eden kimselerin niteliklerini incelemek 
ve belirtmek üzere, Genel Kurul, seçiminden 
en an 1'5 gmı önce kendi üyeleri arasında beş 
kişilik bir komisyon seçer. Bu komisyon, en 
kıdemli 'başkan veya üyenin başkanlığı altın
da toplanır ve adayların suyadlarma göre al
fabetik bir listesini düzenler. 

Listede, ilgililerin, gizli ve açık sicil dosya
larından çıkarılacak kısa hal 'tercümeleri ile 
komisyonca lüzum görülecek, diğer bilgiler bu
lunu:*. 

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

Komisyon seçimden sonraki adaylık müra
caatları dikkate alınmaz. 

BAŞKAN — Madde (hakkında- söz istiyen 
var mı ? Yok. Muhterem arkadaşlar, maddele
ri okutacağım. Söz vereceğim istiyen arkada
şımıza. Yalnız tadil önengeleri verilemez, hatır
latıyorum. 

Maddeyi kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Yardımcılar 
MADDE 15. — Yardımcılar altı sınıfa ayrı

lırlar : 
Altıncı sınıf yardımcılar sınavla alınırlar. 

Bu sınava, otuz yaşını bitirmemiş olanlar gire
bilir. 

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

Adaylık süresi bir yıldır. Bu sürenin biti
minde görevli oldukları Daire Kurulu tarafın
dan 122 nci madde uyarınca verilecek sicillere 
ve yapılacak sınavdaki başarılarına göre, Yö
netim ve Disiplin Kurulunca hizmete elverişli 
görülenlerin 16 ncı madde gereğince yardımcılı
ğa atanmaları yapılır. Bir yıllık adaylık süresi 
esnasında aynı suretle, hizmete elverişli görülmi- | 
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yenlerin görevlerine Birinci Başkan tarafından 
sun verilir. 

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

B) Danıştay Genel Kurulu 

MADDE 21. — Danıştay Genel Kurulu, Bi
rinci Başkan, daire başkanları, üyeler ve Ge
nel Kâtipten kurulur. 

Genel kurulun toplanma ve görüşme yeter 
sayısı, başkan ve üyeler tamsayısının yansın
dan fazladır. 

Kararlar çoğunlukla verilir. Oylarda eşit
lik halinde, 'başkanın bulunduğu tarafın oyu üs
tün sayılır. 9 ncu ve 147 nci maddelerin toplan
tı yeter sayısına ilişkin hükümleri saklıdır. 

İdari dâvaya konu olabilecek işlerin görü
şülmesine ve karara bağlanmasına, bu işlere 
bakmaya görevli dairenin başkan ve üyeleri 
katılmazlar. 

Danıştay Genel Kuruluna bir yardımcı ve 
lüzumu kadar memur verilir. 

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

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Danıştayın ve organlarının görevleri 
Danıştayın görevleri 

MADDE 29. — Danıştay : 
A) İdari uryuışımazlııklam ve dâvaları görür 

ve çözümıler; 

B> Balkanlar Kuırcflunca gönderilen feaeun 
tasarlıları haıklk:ınıda düşün-eeısıi'ni bildirir, tüzük 
taşanlarımı ve imtfıyaz sözleşme ve şartlaşmalar 
rı<m inceler; 

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

D) Bu ve başka kanunlarla gösterilen diğer 
işleri görür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 
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A) İdari uyuşmazlıklar ve dâvalar 

1. îlk derece mahkemesi olarak Danıştayda 
görülecek dâvalar 

MADDE 30. — Kanunlarda ayrı !bir idari 
yargı mercii gösterilmemiş olan aşağıda yazılı 
idari uyuşmazlıklar ve dâvalar doğrudan doğru
ya ve kesin olarak Danıştayda çözümlenir : 

A) İdari işlemler hakkında yetki, şek:l 
sebep, konu ve maksat yönlerinden biri ile ka
nuna aykırı olduklarından dolayı iptalleri için 
menfaatleri ihlâl .edilenler tarafından aıçulacak 
dâvalar; 

B)> İdari eylem ve iışile'milerden dolayı hak
ları muhtel olanlar tarafından açılacak tam yar
gı dâvaları; 

C) Genel hizmetlerden birinin yürütülmesi 
için akdedilen idari mukavelelerden dolayı ta
raflar arasında çıkan uyuşmazlıklara ilişkin 
dâvalar; 

D) İdari yargı yetkisini haiz merciler ara-
sindaki .görev ve yetki uyuşmazlıkları; 

E) Adalet mahkemelerinde bakılmakta olan 
bir dâvada bu dâva ile ilgili idari bir işlemin 
mânası veya şümulünün tâyini hususunda çıka
cak uyuşmazlıktan halli için mahkeme kararı 
üzerine açılacak dâvalar. Danıştayda bu dâvalar 
ivedilikle görüşülür. 

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

Dâva Daireleri Kurulunun görevleri 
MADDE 44. — Dâva Daireleri Kurulu aşağı

da yazılı uyuşmazlıklara ve dâvalara bakar : 

A) Tüzüklerin iptali için açılan dâvalar; 
B) Balkanlar Kurulu banarlarına ka,rşı açı

lan dâvalar; 
C) Yüksek Hâkimler Kurulunun Genel Ku

rulu kararlarına karşı açılan dâvalar; 
D) Danıştay idari dairelerinden veya Genel 

Kurulundan verilen kararlar üzerine uygulanan 
eylem ve işlemler hakkında açılan dâvalar; 

E) Sayıştay Genel Kurulu kararlarının ip
tali için açılan dâvalar; 

F) Birden fazla dâva dairesinin görevine 
taallûk eden dâvalar; 

G) Danıştay dâva daireleri veya idari yar
gı mercileri arasında çıkan görev ve yetki uyuş
mazlıkları; 
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H) 49 ncu maddenin (B) 'bendi gereğince 

verilen disiplin cezalarına karşı açılacak dâva
lar; 

1) Danıştay Yüksek Disiplin Kurulu ka
rarları aleyihine açılan dâvalar; 

J) Birinci Başkanın veya Başkanunsözcü-
sünün yahut dâva dairelerinin prensibe taallûk 
eden hususlarda Dâva Daireleri Kurulunda 
görüşülmesini uygun gördükleri dâvalar; 

(J) bendinde yazılı olan yetkinin Birinci 
Başkan tarafından kullanılması, dâvanın açıl
ması sırasında; Başkanunsözcüsü tarafından kul
lanılması, esas hakkında düşünce verilmeden 
evvel olur. Bu yetkinin Başkanunsözcüsü tara
fından kullanılması halinde, dâva dosyası, ilgili 
dairece ayrıca bir karar verilmesine malhal kal
maksızın Dâva Daireleri Kuruluna tevdi olunur. 

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

"^MUSTAFA KAPTAN (Sinop) — Çok kıy
metli arkadaşlarım, bu madde hakkındaki maru
zatım sadece «E» fıkrasına inhisar etmektedir. 
Bu husustaki mâruzâtım da iki kısımdan ibaret 
olacaktır. Birino'si, bundan evvel «E» fıkrasının, 
bu kanun metninden çıkarıp çıkarmaması hak
kında, Yüksek Mecliste müzakereler yapılmış 
ve bu arada fikirlerimizi arz etmek imkânını 
bulmuştuk. Binaenaleyh, evvelemirde hatırlat
mak bakımından bunu kısaca hulâsa edeceğim; 
ikincisi de benim anlıyamadığım, Karma Komis
yon raporunun bugünkü, neden Hükümet metni
ni getirdiğini tahlilden ibaret olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, Karma Komisyon 
aşağı - yukarı değil, tamamen, aynen Hükümet 
metnini getirmiş bulunuyor. Bu metnin müzake
releri sırasında Muhterem Komisyon azaları şu 
noktalardan hareket etmişlerdi : 

1. Sayıştay kararlan, Danıştayda pekâlâ ye
niden müzakere edilip bakılabilir. 

2. Sayıştay idari bir ımercidir. İdari bir 
merciin kararlarını idari kaza elbette ki kon
trol edecektir. Hiçbir idari işlem ve eylem bu
nun dışında kalamaz. 

Yine Yüksek Meclisinizde yapılan müzakere
ler esnasında bu fikirlere cevap vermiş ve Sa
yışmayın gerek 1.924 Anayasasında, gerek halen 
mer'i bulunan ve tatbikatını yaptığımız 2514 nu
maralı kanun ve bunun tadillerinde ve gerekse 
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bugünkü Anayasamızda idari değil, nevi şahsına 
•mahsus kazai bir merci olduğunu ileri sürmüş
tük ve Yüksek Meclisinize e bu fikir iltifat gör
müştü. Sayıştayın yalnız bir fikir kazai merci 
doğiıl, kazai «metot 'kullanma fikri Sayıştayın fik
ri idi. Sayuştaym, nevıi şahsına münhasır bir ka
za coşanı o'duğu kabul edilerek, bir kaza organı
nın kararları diğer b';r karar organında yeniden 
tetlkik edilemez elbabı mueibesi ile «E» fıkrası 
kanundan çıkarılmış, idari kararlarının tetkiki
ne mütödair bir fıkra getirilmişti. Bunu aynen 
okuyorum : 

«Sayıştay Genel Kurulunun, genel ve katma 
bütçeli dairelerin gelir ve giderleriyle mallarının 
Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetlerken 
sorumluların hesa.p ve işlemleri hakkında aldığı 
kesin hükümler dışında kalan kararlar.» 

Sayın Kıınca'nm bir takriri üzerine bu metin 
bu şekli almışıtı. Cumhuriyet Senatomu çok ye
rinde bir kararla esasen hangi merci tarafından 
verilirse verilsin idari mahiyetteki kararların 
idari kazanın kontrolundan geçeceği eıbabı mu-
clbco'iyle bunu sarahate kavuşturmak maksadiyle 
de o'^a, burada zikretmenin doğru olacağı kana
at': ile olsa gerek, bunu tamamen çıkarmış bulu
nuyor Yani Hükümet teklifinin (E) fıkrası ka
nun metninden çıkarmış idi. 

Bu defa Karma Kominyon, Yülksek Mecliste 
defaatle müzakeresi yapılan ve bu müessesenin 
mahiyeti hakkında en küçük şüpheye mahal kal-
mıyacak derecede tahliller yapıldıktan sonra, ka
zai olduğu noktasında ittifak etmiş olmamıza 
rağmen her halde bu noktai nazar, serd edilen 
fi'Yirieri va kaale almamış veyahut da dini ene
memiş olarak başka türlü tavsife imkân bulamı
yorum. Hi'-fuimot, metnini şu esbabı mucibe ile 
aynen getirmiş bulunuyor. Sorumlulara çıkarıla
cak 7.'nimetler ile zat ve zaman hesaplarının tas
dik ecKlmemcoi haller'ni idari yargı mercilerinin 
denet'mi dışında bırakmakta olduğundan... 

Çdk muhterem arkadaş1 arım, halihazırdaki 
tatbikatını yapmakta olduğumuz 2514 sayılı 
Kanun ve onun tadilleri en ince teferruatına ka
dar tazmin hükümlerini Sayıştayın verebileceğini 
âmirdrr ve Sayıştay mesullerin yalnız işlemlerini 
değil, o işitenlerin mesulü olan k",mseleri de taz
minata mahkûm etmektedir. Bu husus Yüksek 
MecMı'nizde en ince teferruatına kadar konuşul
du Sayıştayda. Salâhiyetleri reye kadar varır. 
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Anayasanın 127 nci maddesi buna bir nebze im
kân veriyor, bugünkü yazılış şekliyle, fakat tat
bikat, 1924 Anayasası, 2514 sayılı Kanun ve 
Anayapann halk'ki mânasiyle tahlil edildiğinde 
Anayasanın bu maddesinin müzakerelerinde ta
dil edilen usul ve ileri sürülen fikirler tetkik 
edildiğinde görülüyor ki, her zaman yalnız iş
lemler ve 'muameleler değil, bu muamelelerin ne-
t'oVnde mermi mevlidine giren mecul salvoları da 
tazminata maNkûm ötmeye Sayıştay salahiyetli
dir. dennrsti. Ve bu husus kabul edildikten son
ra. ancak Yüksek Meclisiniz bu fıkranın çıkarıl
malına karar vermişti. 

Anlamadığım bir kanaatle Karma Komisyon, 
Malisin kabul etm'ş olduğu bu fikirlere iltifat 
etmeden ve bunu hiç olmazsa şu eobabı mucibe 
lâviham ile çürütme lüzumunu da.hi hi^etme-
d^n eeff:Vkalem, h'e ileri sürülmemiş bir fikir 
gibi, binaenaleyh diğer, b 'r mesule, tazminat 
vermek imkânında olmıvan Sayıştayı mutlak Da-
n'ştayın murakabesine ta.bi tutmak iktiza eder. 
Aksi takdirde mermiler hiçbir zaman cezalana-
mıyacaktır. 

Muhterem arkada.f arım, ş:mdi mevzuun bu 
şekild'3 ne olduğunu izah ettikten sonra, tekrar 
o iki teferruata g"rmeden, kısaca şu şekilde tahlil 
edebiliriz : 

1. Sayıştay kazai bir mercidir. 2514 sayılı 
Kanunla bugünkü icraat ve safahatın yani, klâ
sik mânadaki adlî organların temyiz, tarih"ıhi ka
rar ve iadei muhakeme glöbi yolların içinde ol
ması ve .bugünkü Anayasamız muvacehesinde 
kazai bir organ olduğunda Yüksek Meclis itti
faka varmıştır. Bunu yeniden burada dile ge
tirmek istemiyorum. 

2. Danıştay, birinci ve ikinci derecede kaza 
organıdır. Buna itirazımız yoktur. Danıştay 
birinci ve ikinci derecede kaza organıdır ama 
idari tasarruflar için. Halbuki Sayıştay kazai 
bir müessesedir, dolayısiyle kazai kararlar vere
bilir. Binaenaleyh, bir mahkemenin verdiği ka
rarı, nev'i şahsına mahsus da, olsa diğer bir mah
kemenin, kazai organın yeniden tetkikten geçir
mesi dünyanın hiçbir tarafında, yaptığımız tet
kikler neticesinde, raslıyamadığımız bir husus
tur. Aşağı - yukarı Sayıştay Kanunu tetkikat 
esnasında bütün dünya mevzuatı kıymetli arka
daşlarımız tarafından gözden geçirildi, hiçbir 
memlekette bir kazai organın kararının diğer 
'bir kazai organdan geçirilmesi usulü, derecat 
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'hariç, tecviz edilmemiş bulunuyor. Bu 'bakım
dan, Yüksek Meclisin daha evvel iltidJat etmiş 
bulunduğu hususları tekrar hatırlattıktan sonra, 
Karma Komisyonun getirdiği metnin kabul edil
memesini Yüksek Meclisin bundan evvelki izhar 
edilmiş reylerine hürmetle arz ederim. Bu kadar. 

BAŞKAN — Sayın Veli Uyar. 

VELÎ UYAR (Yozgat) — Sayın Başkanım, 
çok muhterem arkadaşlar, Danıştay Teşkilât 
Kanununun 44 ncü maddesinin müzakeresi es
nasında birkaç defa bu mevzua kıymetli arka
daşlarım temas ettiler. Bilhassa benden evvel ko
nuşan Sayın Mustafa Kaptan arkadaşım da 
Sayıştay Genel Kurul kararlarının Danıştay 
tarafından iptal edileceği fıkrasına değindiler. 
Bendeniz de bu fıkraya dokunmak isterim. 

Bir asra yaklaşan bir hizmet görmüş olan 
Sayıştayın Türkiye Büyük Millet Meclisi iadma 
idarenin yapacağı sarfiyatı kontrol etmesi ve 
arkacından da kesin bir hükme 'bağlaması yet
kisinin bir teşkilât kanunu ile Danıştay tara
fından iptal edilmesi keyfiyetini 'benim aklım 
almıyor. Olsa olsa bu, Sayıştayın Genel Ku
rulunun vereceği idari karar olmalıdır. Yoksa 
tazmin hükmüne aidolan ilâmın iptal edilmesi 
Danıştay noktasından mümkün değildir. Şöyle 
ki; Danıştay da bir dairedir, bir idari dairedir. 
Kazadır falan, ayrı. Danıştay gördüğü hizmet 
•bakımından bütçesinden sarfiyat yapacaktır. 
Ben bir tatbikattan misal vermek istiyorum 
Danıştay Başkanı, .bütçesinin sarfiyatını yapar
ken, âmiri ita olarak saymana kanunsuz emir 
verdi, dedi ki; bir milyon lira ödeyin. Âmiri 
itanın deruhdei mesuliyet etmesi mülâhaza'siyle 
sayman bir milyon liralık parayı ödedi. Ta
mam mı efendim? Bunun üzerine saymana ve 
demıhdei mesuliyet eden âmiri itaya Sayıştay 
zimmet hükmetti. Sayıştayın bu zimmet hük
müne âmiri ita olan Danıştay Başkanı, Danış
tay Genel Kuruluna yahut Danıştay Dâva dai
relerine getirecek, iptal talebinde bulunacak. 
Ben o kanaatteyim ki, Sayıştayın Meclis nam ve 
hesabına görmüş olduğu muamele, Danıştayın 
görmüş olduğu muamelenin çok üstündedir. Da
nıştay Başkanlığının kanunsuz olarak ödettiği 
bu bir milyon liralık zimmet hükmünü Sayıştay 
nir kalemde iptal edecek. Devletin bir milyon 
lirası nereye gitti şimdi? Kimden soracağız, ki
me taızmin ettireceğiz? 
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Arkadaşlarım, Sayın Kaptan arkadaşımın 

da buyurduğu gibi, bu mevzu daha evvelce 
Yüksek Mecliste enine boyuna görüşüldü. An
cak Sayıştayda bir daire olması bakımından 
yapmış olduğu idari muameleden dolayı elbet
te o eylem ve işlemi en yüksek idari kaza mercii 
olan Danıştay tarafından tetkik edilmelidir, 
doğru. Buradaki fıkraya «Danıştay Genel Ku
rulunun kararı» diye topyekûn bir ibare değil, 
olsa olsa Sayıştay Genel Kurulunun vereceği 
idari kararlar Danıştay tarafından iptal edil
melidir. Bir emeklilik tahakkuk muamelesi ve
yahut Emekli Sandığına ait bir husus diyecek
lerdir arkadaşlar, ama askerî emekliler için 
tescillerini yapmaktadır. Sayıştay, bu tescil 
muamelesi yapılırken hukuku muhtel olan bir 
vatandaş, Sayıştayı, husumet tevcihi suretiy
le iptal ettirmek ister. Veyahutta, Sayıştay-
daki bir memurun, inzibat komisyonundan ve
ya Sayıştay Genel Kurulundan geçmiş olan bir 
disiplin cezasının iptali için Danıştaya dâva aça
bilir. Bu tamam, onda mutabıkız. Hattâ 
bunun içinde, Sayın îlyas Seçkin Beyefendi 
ifade buyuruyorlar, maddeye böyle bir fıkra 
koymaya da lüzum yok. İdarenin normal bir 
eylem ve işlemidir. O halde, otomatikman, 
iptal dâvası açılabilir. Ama burada Sayıştayın 
Genel Kurulunun iptali diye bir hüküm serd-
edilmesi ve bunun da, aylardan beridir, mü
zakere ve münakaşasının cereyan etmesi bin
lerce muhasip nezdinde ve âmiri ita nezdinde 
çok büyük yanlış anlaşmaya sebebiyet verecek
tir. Her zimmet ve tazminle hüküm alan âmiri 
ita ve muhasip Danıştaya gelecek, dâva açacak, 
benim zimmet hükmümü kaldır diyecek. Çün
kü zimmet hükmünü asıl Sayıştayın daireleri 
verecek, ama bunun bir temyiz safhası var
dır. Temyiz edecek,, gelecek Danıştayda dâva 
ikame edecek. Danıştay der k i : Efendim ev
velki Teşkilât Kanunumuzda da böyle bir hü
küm vardı da tatbik etmiyorduk. Hükmün 
olması, tatbik edilmemesi yeni bir hükmün 
konulmasını ieabettirmez. Ama bir müessese 
kurarken bir başka müessesenin de haklarım 
selbedici, memleket sathında ve idareciler nez
dinde celp uyandırıcı şüpheyi davet edici bir 
yeni hüküm getirmemiz yeni kurmuş olduğu
muz veya evvelden beri kurulmuş olan bir mü
esseseye yeni hak tanıdığımız zaman elbette 
bunun da neticesini göze almak lâzımdır. 
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Bugün 15 milyar liralık bütçelerin müzake

resi yapılmaktadır. Bunların her yıl muamelâ
tını Sayıştay tetkik edecek, kanunsuz sarfiya
tı yapanlara da tazmin ettirecek. Şimdi bü
tün tazmin hükmedilen muhasipler, bir dere
cede âmiri italar gelecekler ve Damştayda dâ
va açacaklardır. Bu hiçbir zaman tatbikat ile 
ve memleketin mallarının korunması bakımın
dan Sayıştayın ifa edeceği fonksiyonla kabili 
telif değildir. 

Benim mâruzâtım buradaki, (E) fıkrası
nın maddeden çıkarılmasıdır. Tasvibinizi say
gılarımla arz ederim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Geçicioğlu... Yok. Sayın 
özek. 

İLYAS SEÇKİN (Ankara) — Ben daha ev
vel söz istedim. 

BAŞKAN — Hiç duymadık efendim. 
İLYAS SEÇKİN (Ankara) — Kâtibiniz 

gördü. 
BAŞKAN — Ben görmedim. Kâtibe sor

dum. onun da haberi yok. Demek yalnız za-
tıâlinizin haberi var. 

İLYAS SEÇKİN (Ankara) — Sıraya vur
dum ve söz istedim efendim. 

BAŞKAN — Söz sırasının tesbiti kâtipler 
marifetiyle yapılır ama ben de görürüm. Bel
ki ben anlamamışımdır diye kâtiplere de sor
dum. 

İLYAS SEÇKİN (Ankara) — Görmediniz 
her halde. 

BAŞKAN — Rica ederim, ittiham etmeyin. 
KADRİ ÖZEK (İzmir) — Muhterem arka

daşlarım, filhakika şimdi temas edeceğim mev
zuda, mevzu ile alâkalı bulunan madde Mecli
simizden geçmiş ve fakat halen müzakere edil
mekte bulunan 44 neü madde münasebetiyle 
de bunun bir bendine değinmek suretiyle geç
miş bir maddenin boşluğunu doldurması bakı
mından meseleyi burada konuşmakta fayda 
mülâhaza etmekteyim. 

Muhterem arkadaşlarım, burada dâva dai
releri kurulunun görevleri tadadedilirken 
(«G»' bendinde Danıştay dâva daireleri ve yar
gı mercileri arasında çıkan görev ve yetki 
uyuşmazlıkları) denmektedir. 

Muhterem arkadaşlar, bu usule taallûk 
eden bir meseledir. Filhakika aslında usule 
tallûk eder ama tatbikatı halinde de esasa mü-
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essir olan ve bugünkü tatbikatta hakkı mük
tesebin tekevvününe imkân vermiyen, zaman 
zaman tekevvün eden hakkı müktesebin dahi 
ihlâl edildiği neticesini tevlideden hukuk pren
sipleri ile bağdaştırılması mümkün olmıyan bir 
tatbikatla karşı karşıya olduğumuzu Yüce He
yete arz etmekte büyük fayda mülâhaza etmek
teyim. 

Muhterem arkadaşlarım, Dâva Daireleri 
Genel Kurulu'nun bir görevi de dâva daireleri 
arasında husule gelen içtihat ayrılığım gider
mek ve bir tevhidi içtihat kararma varmak da 
mevcuttur. Ancak, böyle bir tevhidi içtihat 
kararının tatbik zamanı ve tatbik sureti esas 
maddede tavzih edilmemiş olması itibariyle ve 
arz ettiğim gibi içtihadı birleştirme kurulunun 
ittihaz edeceği kararın mevkii meriyete girdiği 
tarihte o kararın, yakın veya uzak ilgili bu
lunduğu dâvalara hangi ahvalde kabili tatbik 
olduğu hususunun da, arz ettiğim gibi, usule 
ve binnetice esasa taallûk etmiş olması itibariy
le zabıtlara geçmesinde fayda mülâhaza etti
ğim bu konuşmamı yapmak zaruretini hissettim. 

Muhterem arkadaşlarım, hukukçu arkadaş
larım gayet iyi bilirler ki, bu meseleyi bende
niz ilgili zevatla da görüşmüşümdür, birçok 
hukukçularla da tartışmışımdır; her ihtilâf 
mahkemeye intikal edeceği veya intikal ettiği 
takdirde ihtilâfın halline salahiyetli bulunan 
idari veya umumi mahkemelerin tatbikle gö
revli bulundukları hukukî mesnetler, kanun
lar, kazai ve ilmî içtihatlar ve kararnameler 
ve benzeri bağlayıcı hukuk mevzuatıdır. 

Muhterem arkadaşlarım, demek istiyorum 
ki, her hangi bir şahsın bir ihtilâf sebebiyle 
bir kaza organına müracaat etmesine takad
düm eden zamanda bu dâvasını tetkik ederken 
veya ettirirken evvelemirde dâvanın haklı veya 
haksız olduğu hususunda bir kanaate sahibolarak 
şahsın mahkemeye müracaat etmesi cihetine, 
ya gitmesini kendisi mümkün görür veya avu
katına vererek bunu tetkik ettirir, keza dâva 
açmak lüzumunu hisseder veya etmez. Haklılı
ğına inandığı cari mevzuat neticesinde dâva
nın lehine netice vereceğine kaani bulunduğu 
bir meseleyi mahkemeye intikal ettirdikten 
sonra günün birinde o ihtilâfın mahkemeye in
tikal etmesine takaddüm eden zamanda mev-
cudolan mevzuatı tadil en sonradan meriyete 
girecek bir kanun veya... 
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BAŞKAN — Kadri bey madde ile alâkalı 

olsun. 
KADRİ ÖZEK (Devamla) — Efendim, mad

de ile alâkalı Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Madde ile alâkalı olarak ko

nuşmanızı rica ederim. 
KADRİ ÖZEK (Devamla) — Beyefendi, 

bendeniz hangi fıkraya değindiğimi arz ettim. 
Filhakika usule taallûk ettiğini beyan ettiler, 
komisyon üyeleri arkadaşlar ile de görüştüm, 
ama bendeniz burada ileri sürdüğüm hususun 
hem usule ve bu usule olduğu kadar da tatbi
ki halinde esasa mütedair müessiriyeti bulun
duğuna kaani olduğum için bu husustaki nok-
tai nazarımı arz ediyorum. 

Komisyon üyesi arkadaşımı' oturduğu yer
den beyan edecek yerde bugün birçok hak
sızlıklara mahal veren bu meseleyi burada ge
lir kürsüde beyan eder, biz de gerekirse ken
disine cevap veririz. İstirham edeceğim, lütfen 
müdahale edilmesin. 

44 neü maddenin «g» bendi üzerinde konu
şuyorum. Yani verilecek olan kararlar-n ma
kable şâmil olup olmaması keyfiyeti üzerinde 
duruyorum bendeniz. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ İLHAMI ERTEM 
(Edirne) — Öyle değil efendim. 

BAŞKAN — Saym Ertem müdahale etme
yiniz. Siz de yalnız madde ile ilgili mütalâanı
zı lütfediniz. 

İLYAS SEÇKİN (Ankara) — Sözleriniz 
madde ile alâkalı değildir. 

KADRİ ÖZEK (Devamla) — Bu madde ile 
alâkalı olup olmadığı hususunu da Sayın 11-
yas Seçkin arkadaşım takibetselerdi, bidayetten 
arz ettim. 

Ancak bir boşluğu doldurmak bakımından 
zabıtlara geçmesinde fayda vardır. 

Muhterem arkadaşlarım, bir dâva görül
mekte iken veya görülen bir dâva karara bağ
landıktan sonra bu dâvaya müessir olacak her 
hangi bir içtihat Dâva Daireleri Kurulunca it
tihaz edildiği takdirde, ikame edilmiş vej^a 
karara bağlanmış dâvalara teşmil edilirse bu 
ahvalde bir hakkı müktesep mevcudiyetinden 
bahsedilemez. Bu itibarla içtihadi birleştirme 
kararlarının ve Dâva Daireleri Kurulu kararı
nın bundan sonraki dâvalarla ilişkin bulunan 
meselelerde tatbiki ancak mahkemeye intikal 
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etmemiş bulunan dâvalara hasredilmcsinde fay
da olduğu kanaatindeyim. Aksi, hak ve ııa-
safet kaideleri ile kabili izah değildir. Hukuk
çuların umumi noktai nazarı budur. Bugüne 
kadar gerek Yargıtay tarafından gerekse Dev
let Şûrası tarafından olan tatbikat bunun aksi
nedir ve yanlış bir görüşe istinadetmektedir. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
BAŞKAN — Saym Seçkin. 
İLYAS SEÇKİN (Ankara) — Pek muhte

rem arkadaşlar, evvelâ Saym Kadri Özek ar
kadaşımın konuşurken ifade buyurdukları me
seleyi anlıyamadım. Huzurunuzda münakaşa 
konusu olan madde, Danıştay Kanununun 
44 n°Âi maddesinin (E) fıkrasıdır. Senato, Mil
let Meclisi ve her iki Meclisin muhterem üye
lerinden kurulu Karma Komisyonun birbirine 
mütebayin kararlarının hangisine Muhterem 
Karma Meclis karar verecek onu konuşuyo
rum. (E) fıkrası şu: Hükümet tasarısında Sa
yıştay daireleri genel kurulunun ittihaz ettiği 
bilcümle kararlar Danıştayda iptal dâvasına 
konu olsun mu olmasın mı? İhtilâf bu! Hü
kümet tasarısında diyoruz ki, «Sayıştay Daire
leri Genel Kurulunun verdiği kararlar Danış
tayda iptal dâvasının konusu olsun.» Millet 
Meclisi tasarıyı müzakere ederken bu fıkrayı 
değiştirmiş, «Danıştay, Sayıştay. Genel Kuru
lunun, genel ve katma bütçeli dairelerin gelir 
ve giderleri ile mallarını Türkiye Büyük Mil
let Meclisi adına denetlerken sorumluların he
sap ve işlemleri hakkında aldığı kesin hüküm
ler dışında kalan kararları Danıştayn nezdin-
de iptal dâvası mevzu olsun» demiş. Senatoya 
gitmiş, Senato (E) fıkrasını tamamen çıkarmış. 
Kemafissabık 100 seneden beri devam ettiği 
gibi, Sayıştayın kararları hakkında ne işlem 
yapılıyorsa, bundan sonra da o işlem yapı
lacak, yani Sayıştay Genel Kurulu kararları 
idari dâva konusu olamıyacak. Şimdi iki Mec
lis arasmda görüş farkı olunca bu husus Kar
ma Komisyonca tezekkür edilmiş. Komisyon bu 
sefer ne Millet Meclisinin ilk metnini, ne ele 
Senatonun çıkarma metnini kabul etmemiş. Hü
kümet tasarısının metnini kabul etmiş Meclise 
arz ediyor. Şimdi arkadaşlar, bu tasarı Mec
lisimizde görüşülürken Sayıştay kararları ka-
zai karar mıdır, değil midir1? Sayıştay bir kaza 
organı mıdır, değil midir meseleleri uzun uzun 
tartışıldı, buna girecek değilim. Yalnız, Ana-
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yasamızın bir 121 nci maddesi vardır ki, bu 
maddede Sayıştay fonksiyonu izah ediliyor, 
prensibe, hükme bağlanıyor,; (Sorumluların he
sap ve işlemlerini inceler, kesin olarak ka
rara bağlar) Anayasa metni 127 nci madde 
metni kesin olarak karara bağlar. Binaenaleyh, 
şimdi Anayasadaki bu hüküm muvacehesinde 
biz Danıştay Teşkilât Kanununu yaparken Da-
nıştaym vazifesini, salâhiyetlerini tesbit eder
ken, Sayıştay Dâva Daireleri Genel Kurulu 
kararlarını Danıştay nezdinde idari dâva ya
pacak şekilde bir hüküm koyamayız. 

Muhterem arkadaş1 arım, bu mazbatayı yazan 
Karma Komisyon üyelerine sormak isterim: 
Bir kanun, bir ih'tiya-ea cevap verir. Cemiyet 
içerisinde düzenlenmesi lüzumlu olan hal mey
dana çıkar, buna bir nizam veririz. Yüz sene
dir Sayştay kararlar vermiş, muhasipleri, âmiri 
itaları muhakeme etmiş, teşriî organların ver
dikleri bütçe ödeneklerinin hususi kanunlar ve 
bütçe kanunlarına göre sarf edilip edilmedik
lerini tetkik etmiş, tazmin hükümleri vermiş, 
ödeme hükümleri vermiş veya kanunlarda yazılı 
kararları almış... Bu kararlardan dolayı cemli-
yet içerisinde bir huzursuzluk olduğu, bu kara
rın 'bir üst merci olarak Sayıştay hukukî mer
ci sayılarak tasarruflarının iptali şeklinde bir 
iptal dâvasına konu yap-.İması hakkında - ben
deniz de naçizane 20 - 25 seneden beri bu mem
lekette bu gibi kanunlarla, meşgul olan 'bir ar
kadaşınızım - böyle bir ihtiyacı hissetmedim, 
'böyle bir şikâyeti duymadım. 

Arkadaşlar size misal vereyim. Eğer bu 
prensip kabul edilirse zaten işleri başından aş
mış Danıştayım yıllık iş hacmi, dosya hacmi 
30 - 40 bini geçer. Çünkü Sayıştay Genel Ku
rulunun verdiği bilcümle kesin kararlar; tazmin 
kararları, ödeme kararlar:, kanunsuzluk sebebiy
le muhasipleri, âmiri itaları mahkûm eden ka
rarların tamamı için madem ki yol açacağız ve 
Danıştaya başvurma yetkisi vereceğiz, hepsi 
idari dâva konrsu olacaktır. Haydi buyurun 
çimdi Danıştay Sayıştay kararlarını tetkik eden 
5 - 6 tane dâva dairesi vermek ihtiyac'iyle karşı 
karşıya kalacak Büyük Meclis. Oldu mu bu? 
M > P P W I çözüm yolu değil bu. Bu çözüm yolu 
değildir. 

Artık Say:ştayın bir idari organ olmayıp 
nevi şahsına münhasır, yalnız bütçe tatbikatını 
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iiüyük Meclis adına kontrol eden muhasipleri, 
İmiri itaları mahkeme eden, onlar hakkında 
karar veren, nevi şahsına münhasır 'bir kazai 
organ olarak Anayasamız da kabul ettiğine ve 
böyle bir nihai merciin vereceği kararların ikin
ci ,bir mer.3İ olarak Danıştaya iptal dâvas;na 
konu olmasına kanaatimce hiç bir şekilde lüzum 
ve ihtiyaç yoktur. Arkadaşlar şunu söylüyor 
muyuz? Danıştay kararları tashihi kararlarla 
noticelendi mi «nihayetülemir vecibülittıba ka-
ziyei muhkeme haline geldi.» Bu kararı veren 
daire âzalarının veyahut ta bu kararı veren Sa
yıştay Genel Kurulu aleyhine kazai organlarda 
mahkeme açmak yetkisi mi vereceğiz? Olur mu 
bu, nereye gider bunun sonu? 

Şimdi organların yetki ve sorumlulukları 
belli edilmiş, Anayasa da .gayet güzel çizmiş, sa
rih olarak diyor ki, «ilgililerin, sorumluların 
hesaplarını veya işlemlerini muamelelerini ince
lerler ve kesin kararı verir» Anayasamızın 
127 nci maddesindeki «kesin karara bağlar» 
hükmü lâf olsun diye konmamıştır sanırım. 
«Kesin karara bağlar» dedi mi artık onun bir 
üst mercide tetkike tabi tutulur, idari dâva mev
zuu olur, iptal dâvası konusu olur gibi düşün
celerin yeri olmamak lâzımgelir. 

Muhterem arkadaşlarımdan istirham ederim, 
Millet Meclisimizin Vk metnini lûtfed'n. (g) fık
rası olarak kabul edin; başka türlü işin çözüm 
yolu yoktur. Hürmet1 erimle. 

BAŞKAN — Savm Gürer. 
MUSLtHÎTTÎN GÜRER (Sakarya) — Muh

terem Bıskan, muhterem arkadaşlarım, bu mev
zuun bu kadar geniş bir mânada müzakeresi 
dahi zaittir. Çünkü bendenizden evvel görüş
müş olan llyas Beyefendi gayet vazıh olarak 
ifade ettiler, Anayasamızın 127 nci maddesi Sa
yı şt ayın durumunu gayet sarih bir şekilde çiz
miş bulunuyor. Hiçbir kanun Anayasaya ay
kırı olamıyacağından 127 nci maddenin ilk fık
rasını okuyunca bu Karma Komisyonunun yap
mış olduğu ilâvenin ne kadar yersiz olduğunu 
derhal müşahede buyuracaksınız. Anayasamızın 
127 nci madderi şöyle diyor: (Sayıştay, genel 
ve katma bütçeli dairelerin bütün gelir ve gi
derleriyle mallarını Türkiye Büyük Millet Mec
lisi adına denetlemek ve sorumluların hesap 
ve işlemlerini kesin hükme bağlamak ve ka
nunlarla verilen v.s....» devanı ediyor. Binaen
aleyh, Büyük Meclise niyaibeten vazife gören 
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bir dairenin kesin hükme bağladığı bir hüküm 
için tekrar Danıştayda bir idari dâva olarak 
gidip âdeta, Büyük Meclisin üzerinde de bir 
vasıf vermenin şu hüküm karşısında doğru ol
madığı kanaatindeyim. 

Onun için bendeniz Millet Meclisi metnin
de değil doğrudan doğruya Senatonun kabul 
ettiği metnin aynen kabul edilmesi taraftarıyım. 
Çankü Senato Anayasamızın bu vazıh madde
si karşısında bunu (r) fıkrasına dâhil etmek lü
zumunu dahi hissetmemiş, maddeyi redakte 
ederken, bu fıkrayı çıkarıp, doğrudan doğru
ya umumi hükümler muvacehesinde kanunu ted
vin etmiş bulunuyor. Yani bu kanunda bunun 
tekrar, redakte edilmelinin kanun tekniği ola
rak da uygun olmadığı kanisiyle Senato met
ninin kabulü ve bu fıkranın çıkarılması ka
naatinde olduğumu huzurunuzda arz ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Say m Komisyon. 

KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ SABRI 
VARDARLI (İstanbul) — Muhterem arkadaş
la:*, evvelâ biraz evvel konuşan arkadaşımız 
Melini t t in Gürer'in, «Komisyonun bu fıkrayı 
getirmesi yersizdir» kelimesine itiraz etmek is
terim. Yersiz değildir, çünkü, komisyon ilk gün-
denberi, şu anda dahi musirdir, Sayıştayı 'bir 
kaza organı olarak kabul etmemektedir. Biz Sa
yıştayı, Anayasanın yargı organları mevzuun
da ele aldığı ve saydığı müesseselerin dışın
da mütalâa ediyoruz, llyas Seçkin Bey gayet 
güzel işaret buyurdular, bu nevi şahsına mün
hasır bir müessesedir dediler. Doğru! Ama nevi 
şahsına münhasır bir müesseseyi yargı dene
timinin dışında bırakmaya da Anayasamızın bu
günkü prensipleri imkân vermemektedir. Bü
tün arkadaşlar burada 124 ncü maddeyi okudu
lar, ben de beraberim, güzel. Ama 114 ncü 
maddeden hiç behsedilmedi. 114 ncü madde Ana
yasamızda aynen; (ldaren"n hiçbir eylem ve 
ip.'emi hükmünü muhtevidir. Şimdi Sayıştayı 
kazai bir müessese olarak kabul ettiğimiz tak
dirde nevi şahsına münhasır olduğunu da ka
bul ettiğimize göre, bunu idarenin bünyesin
den başka bir bünye olarak kabul ettiğimiz za
man hukukta buna ne hüküm vereceğimizi bir 
türlü bulamadık. («Yeri var» sesi) yeri olabi-
lii'. yerini izah buyurursunuz, biz de inanırız. 
Sonra bir hır ınu daha var, dediler ki, «Yüz 
seneden beri Sayıştayın bu husustaki inceleme-
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Icrinin Türkiye'de şu veya bu şekilde bir iti
raza sebebolduğunu duymadık.» Duymamış ola
bilirler ve bugüne kadar da bir itiraz vâki ol
mamış olabilir. Ama bir muhasip ve bir âmiri 
itayı kesin hükümle karşı karşıya Ibırakacak 
tek müessese tanımaktan ise; bunun üzerinde, 
kendisine daha fazla itminan, hattâ Sayıştay 
mensuplarına dahi yaptıkları muamelelerde, 
ne olursa olsun bizim üzerimizde bir de Da
nıştay var, bunun tetkikini yapacaktır diye bir 
güven tanımak niçin mahzurlu görülüyor bu
nu anlıyamıyorum. Biz Anayasamızın tanıdığı 
mânada yani bütün meselelerin üstünde birer 
müessese ile murakabe imkânım araştırmaya 
vo kazandırmaya çalışıyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, Millet Meclisinin mu
rakabesini kâfi görmiyen ve yeni bir ruh ge
tiren yeni Anayasamız, Millet Meclisinin üs
tünde Senatoyu ve onun da üstünde bir de 
Anayasa Mahkemesini tanıdı. Bunlara o halde 
ne lüzum vardı. Bunlar birbirlerini murakabe 
eden, zincirleme olarak murakabe vazifesini gö
ren müesseseler haline geldi. Müesseseler art
tıkça inanmak lâzımdır ki, o müesseselere olan 
itimat ta artacaktır. 

Şimdi Arkadaşlarımızın büyük bir kısmı 
«Danıştaym işi çoğalacaktır» dediler. Doğru. 
Danıştay kendisine herhalde senede 15 bin, 
20 bin dosya ile işini kaibartacak olan rakam-

j lan getirmek istemez. Hiçbir müessese bu dere-
• ce ağır bir yük altına girmeye her zaman için 

iştahlı değildir. Ama Deniştayın vazifesi arta
cak diyerek Sayıştayın murakabe dışında tu
tulmasına bizim hukuk mantığımız imkân ver
medi. Bu mevzudaki ısrarımızı burada bağ
lıyoruz. Çünkü, inanıyoruz ki, Sayıştayın 
bu şekildeki murakabesinden Sayıştay men
supları şu veya bu şekilde zarar görmiyeoek-
ler, bilâkis kararlarında çok daha garantili, 
çok daha imkânlı olacaklardır, bu bakımdan 
ıcrar ediyoruz. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Kaptan. 

MUSTAFA KAPTAN (Sinop) — Çok kıy
metli arkadaşlarım, biraz evvelki mâruzâtımız
da meselenin içine girmek istemedim. İkinci 
dci'a söz isteyişim de, sadece §u idi: 

Komisyonun, maalesef tabirimi mazur görün, 
kıraldan çok kıralcı olduğunu ispat etmek idi. 
Zira bundan evvel bâzı ihtilaflar olmuş. Sa-
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yıştay kararlarının Danıştayda yeniden göz
den geçirilmesi imkânı olup olmadığı ve bu yola 
müracaat edilip edilemiyeceği araştırılmış. Bu 
müracaatlar bizzat Danıştayın verdiği Ibeş on 
tane karar vardır. Sayıştay, kazai bir organ
dır. Bir mahkemenin kararını bir idari yargı 
organı olarak yeniden gözden geçiremem, diye 
şimdi lütfedin muhterem arkadaşlarım, teknik 
müessese olan Danıştay bizzat karar veriyor, 
benim diyor. Sayıştaym verdiği kararlar hak
kında yeniden karar vermeye salâhiyetim yok
tur. Ama Sayın Komisyon, geliyorlar, hayır 
diyor, Sayıştayın vermiş olduğu kararları ye
niden gözden geçireceksin. Kendilerine 5 - 10 
tane içtihat kararı gösterdim; bizzat Danıştay 
tarafından verilmiş. Ve bunun için çıkmıştım, 
Ve bundan evvel de Sayıştayın kazai bir or
gan olduğu daha önce Yüksek Meclisiniz ve ka
bul edildiği için yeniden bunları dile getirip 
zamanınızı almak istememiştim. Şimdi Vardar-
lı arkadaşım. Çıkıyor, Meclisin içtihadı belir
mişken, hayır diyor, «Biz kazai organ olarak 
tanımıyoruz» diyor. Şahsi kanaati böyle ola
bilir. Fakat Yüksek Meclis bu hususta kararı
nı ihsas etmiştir, Sayıştay bir kazai organdır 
demiştir. 

Muhterem arkadaşlar, şimdi 2515 sayılı Ka
nunun 1 nci maddesini okuyorum. 

KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ SABRİ 
VARDARLI (İstanbul) — Anayasa sonradan 
çıktı. 

MUSTAFA KAPTAN (Devamla) — Evet, 
şimdi onu da arz edeceğim. Anayasa sonradan 
çıktı diyor. Muhterem arkadaşlarım, evet Ana
yasa sonradan çıktı ama velâkin bugün Sayış
tay halihazırda Anayasa Komisyonuna dev
redilen şu Sayıştay Kanunu çıkıncaya kadar 
I'514 sayılı Kanunla işlemektedir. Evet Ana
yasa yeniden ç^kt1 ama halihazırda tatbikat gö
ren kanun bu kanundur. 

Gerek 1924 Anayasasının 100 ncü gerekse 
2514 sayılı Kanunun 1 nci maddesi «Türkiye 
Büyük Millet Meclisine bağlı olarak Devle
tin bütün varidat ve masraflariyle onun na
mına murakabe ve Devlet mallarını kabz sarf 
ve muhafaza edenlerin hesaplarını tetkik ve 
mulhakeme ile mükellef...» Lütfedin arkadaşlar, 
bir müesseseye muhakeme etmek imkânını 
veriyoruz, ondan sonra da mulhakeme eden 

24.12 • 1964 O : 1 
bir 'maıhkemenuı kararını diğer bir mahkemede 
tetkik ettiriyoruz. Bunu benim mantığım al
madığı gibi şu Yüksek Heyetin mantığı da 
almadığı için bunu reddetmiştir. Tekrar İs
rar ederek getirmenin her halde doğru olma
dığı kanaatindeyim. 

Mulhterem arkadaşlarım, Anayasa yeniden 
çıktı. Şimdi Anayasayı tahlil edelim. 

Anayasanın 127 nci maddesinde (kesin 
hükme bağlamak) tâbiri var. Aziz arkadaş
larımı, hukukçu olan her arkadaşım bilir, ba
his mevzuu ıbunu defaatle burada arza çalış
tım : idari bir dâva ola'bilmek 5,çin idari bir 
karar olmak lâzım ve idari kararın kesin ol
ması lâzımdır. Bir idari karar diğer bir idari 
mercide tekrar gözden geçirilmek lazımsa yani 
bir üst kademede tetkik edilecekse o karar 
hakkında dâva açılamaz, tek başına idari dâva 
mevzuu olamaz. Bizatihi idari dâva mevzuu 
olan idari karar kesinleşmiştir. Halbuki Ana
yasa diyor ki, «kesin hükme bağlar.» Karar
dır, hüküm veriyor. Lütfetsinler artık, Ana
yasanın sonra çıkması, geç çıkmış olması artık 
bu müesseseyi mutlak surette Danıştayın mu
rakabesi altında tutmayı mı gerektirir? Sa
rahaten «kesin hükme bağlar» diye kesip at
mıştır. Zamanı geldikçe mâruzâtta bulunaca
ğım. 

Muhterem arkadaşlarım; Senato, Büyük 
Meclisimizin getirdiği, sarahat vermek mak-
sadiyle Sayın Coşkun Kırca ile birlikte getir
diğimiz bu maddeyi çıkarmış. Şu maksatla çı
kardığına kaaniim, tekrar ediyorum, idari ka
rarlar hangi müesseseler tarafından verilirse 
verilsin zaten idari mahkemeye gidecektir. Onu 
önleyici bir hüküm koyamayız, İdare Hukuku 
bunu âmir. Burada yeniden bahsetmeye lü
zum yoktur. 

Karma Komisyonun kararı mutlak surette 
Yüksek Meclisiniz tarafından reddedilirse 
Senatonun veyt. Millet Meclisinin kararın
dan hangisi kabul edilirse vaziyet değişmiye-
cektiı*. Ama kanun tekniği bakmından zanne
derim, Senatonun kararı daha isabetlidir. Du
rum bu merkezdedir. Hürmetlerimi arz ederim. 

BAÇTTAN —• Buyurur, komisyon. 
KARMA KOMİSYON BAŞKANI ÎLHAMÎ 

ERTEM (Edirne) — Mulhterem arkadaşlarım, 
mesele yanlış vazedilmektedir. Sayın Kap-
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tan 'm dediği gibi kıraldan îazla kıralcı olmak 
gibi bir mesele yoktur ve olamaz. Biz her 
hangi bir müesses enin yetkisinin çoğulluğunu 
veya azlığını müdafaa etmiyoruz. Biz Anayasa
nın tatbikatını müdafaa etmek istiyoruz. Ana
yasanın müesseselere, müesseselerin şevki 
idaresinde bulunacaklara tanıdığı hakları 
ortaya koymak istiyoruz. Durum şudur : 

Bizim Anayasamızın 3 ncü bölümü olan, 
yargı bölümü içerisinde Sayıştay dâhil edil
memiştir. Geçen gün Sayışjtay Kanunu gel
diği zamanda burada Anayasa Komisyonu 
adına yapılan görüşmelerde de Sayıştayın bir 
kaza ımercii olmasının mümkün olmadığı, yal
nız, kendisinin kazai usulleri kullandığı ve nevi 
kendisine mahsus bir müessese olduğu belir
tilmiştir. Binaenaleyh Anayasamızın tanzim 
tarzı içinde, yargı bölümü üçüncü bölümdür. 
Halbuki Sayıştay 3 ncü bölümde sayılan yargı 
organlarından değildir. Binaenaleyh böyle olun
ca, tabiî olarak, bunun verdiği kararların du
rumunu mütalâa etmek lâzımdır. 

Şimdi yargı organları içinde sayılmıyacağı-
na göre, nevi şahsına münhasır da olsa, kendi
si kazai usulleri tetkik de etse, mademki yarkı 
merciinde değildir, o halde bunların kararları
nın idari yargı mercilerinde münakaşası, iptali 
kabil midir, değil midir? Bunu dikkate almak 
lâzımdır. 

İşte bizim Karma Komisyonumuz bunu dik
kate alarak iki mesele üzerinde durmuştur : 
Yüksek Meclisin kabul ettiği metne nazaran eğer 
bu metin kabul edilirse, gerekçesinde de belir
tildiği için de, sorumlulara çıkarılacak zimmet
ler ile, zat ve zaman hesaplarının tatbik edil
mesi 'hallerini, idare yargı merciinin denetimi 
dışında (bırakmaktadır. 

Yani Millet Meclisinin metni kabul edilirse.. 
şu vazifeli kimselerin, Sayıştayca kendilerine 
zimmet çıkarması karşısında dayanacakları bir 
idari yargı mercii olmıyacaktır. Halbuki Anaya
samızın 114 ncü maddesine göre bu müessese
de çalışanların bir yargı mercii önünde hakları
nı aramaları zaruridir. İşte idarenin bütün ey
lem ve işlemlerinin kazai murakabeye tabi tu
tulması zarureti Karma Komisyonu bu tarzda 
(E) fıkrasını dâhil etmeye mecbur olmuştur. 
Eğer Senatodan gelen metin kaibul edilirse o 
zaman şu durumla karşı karşıya kalıyoruz : 
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Mademki idarenin bütün eylem ve işlemleri idari 
yargı murakabesine tabidir ve bizim Anayasa
mızın tanzim tarzında da Sayıştay bir yargı or
ganı değildir, o halde Senato metni kabul edil
diği takdirde bu defa Sayıştayın kararlarına 
karşı dâva dairelerinde iptal dâvası açılmak ka
bil olacaktır. Bunu da doğru bulmıyan Karma 
Komisyonumuz Hükümet metnini getirmek su
retiyle vazife! iLeri bir teminata bağlamak iste
miştir. 

Anayasadaki (kesin) kelimesine gelince; bü
tün idare hukuku ile meşgul olanlar bilirler ki, 
Danıştay idarenin kesin kararları hakkındaki 
dâvalara bakar. Kesin karar demek, merciler
den geçmiş, lâzimül icra olmuş karar demektir. 
Bu itibarla, komisyonunuz hiçbir vakit bir merci 
veya müessesenin yetkilerini çoğaltmak veya bir 
müessesenin yetkilerini azaltmak gibi dar görüş
ler içinde değildir. Sadece Anayasanın ilgilile
re ve müessese idarecilerine tanıdıkları temina
tın getirilmesi peşindedir. Eğer Yüksek Mecli
siniz yerinde bulur da, (Anayasanın şu tarifine 
rağmen yargı mercileri arasında Sayıştayı say
mamasına rağmen, Sayıştayın kararları da bir 
yargı mercii kararları gibidir, binaenaleyh, Ana
yasanın 114 ncü maddesine tabi değildir, bun
lar hakkında yargı mercilerinde dâva açılamaz.) 
derse mesele tavazzuh etmiş olur. Ondan sonra 
ilgililer dönüp Damştaya müracaat edemezler. 
Danıştay da, demin söylediğim mâruzât muva
cehesinde, bu dâvalara bakamaz. 

İşte sözlerimi topluyorum. Karma Komisyon 
ovvelâ, yüksek malûmunuz olduğu üzere, sadece 
Millet Meclisinin üyelerinden değil, Cumhuri
yet Senatosunun üyelerinden de kuruludur. Bu 
Karma Komisyonunuz durumu tetkik etmiş, 
ilgililere Anayasanın sağlamış olduğu yargı mer
cilerinde hakkını aramayı sağlamış olmak üzere, 
bu metni getirmiştir. Bu metni getirdiğimizde 
elbette ki Damştaym vazifesi çoğalacaktır, Amaı 
bu çoğalış ilgililere âmme vazifesi görenlere ka
zai murakabenin teminatını getirecektir. Yük
sek Heyetiniz nasıl arzu ederse çok tabiî olarak 
kararına: hâkimdir. Bu kararınız neticesinde siz
ler şunu belirtmiş olacaksınız ki, Sayıştayın şu 
kararları aleyhine yargı mercilerine gidilemiye-
cektir ve ilgililer de haklarını yargı mercilerinde 
arayamıyacaklardır. Bu hukukî görüşle bu me
tin hazırlanmış. Yoksa kıraldan fazla kıralcı 
olam, kime karşı muıhterem arkadaşlarım? Bir 
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mücr,eoenin yetkilerinin azalıp veya çoğalması 
komisyonumuzu hukuk anlayışı dışmda, mem
leket icapları dışında, sureti katiyede ilgilendir
mez. Sayın Kaptan'm bu tarizlerini şiddetle red
dederiz. 

Bizim 'bütün arzumuz Anayasamızın temina
tını, hükümlerini kanunlara aksettirmekten iba
rettir. 

BAŞKAN — Sayın Ertem ayrılmayınız, soru 
var. j 

MUSTAFA KAPTAN'(Sinop) — Muhterem , 
arkadaşlarım, kürsüde karardan bahsetti. Ana- ! 

yasanın 127 nci maddesinin hükmüne göre, di- j 
yor. Hükmü 'hâkim verir. Meclisin kürsüsün- ! 
den, verilen hükmü hâkimin verdiği karar ola
rak tavsif etmesine imkân olmadığını belirttim. 

KARMA KOMÎ3YON BAŞKANI ÎLHAMÎ 
ERTEM (Devamla) — Muhterem arkadaşlarım, 
kelimeler çok mühim değildir. Pekâlâ konuşma 
dilimizde bir mesele hakkında şahısların verdi
ği kararlara hüküm denir. Her gün konuşurken 
bunu kullanmaktayız. 

Biz tekrar cdivoruz : Anayasanın tertip ve 
tanzimine bağlı olarak geçen gün burada konu
şan Anayasa Komisyonu sayın sözcüsünün de 
ifade ettiği gibi, bizim Anayasamızda Sayıştay 
bir yargı mercii değildir. Takdir Yüksek Heye
tinizindir. | 

Eğer yargı mercii değilse, Anayasanın 
114 ncü maddesine ĝö-re ilgililerin Yargıtay mer
ciinde halklarını aramaları Anayasa icabıdır. 
îşte komisyonunuz bunun için bu hükmü getir
miştir. I 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi vardır. Sıra
daki bir milletvekili arkadaşımıza söz vereceğim. ! 

Buyurunuz Sayın Seçkin. 

İLYAS SEÇKİN (Ankara) — Şimdi muh
terem arkadaşlarım, Sayın Karma Komisyon 
sözcüsü buyurdular ki, «Sayştay, Komisyonun 
görüşüne göre, Sayıştay bir idari organdır ; de
ğildir, arkadaşlar. Anayasayı yapan Kurucu 
Meeliste 127 nci madde 126 ncı madde idi ve 
Komisyondan Kurucu Meclis Genel Kuruluna 
gc'en metinde, biraz evvelki konuşmamda arz 
ettiğim gibi, Sayıştaym vazife ve salâhiyetleri
ni tesbit eden hüküm yoktu. 80 imzalı bir tak
rirle Sayıştaym nevi şahsına münhasır Türkiye 
Büyük Millet Moelisd adma bütçenin tatbikatın
da kanuna uygun şekilde sarf edilip edilmedi- ' 
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ğini tesbit eden bir yargı organı olarak kabul 
edilmiş ve sorumluları, hesap ve işlemlerini in
celer, kesin olarak hükme bağlar demiş.... 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, bu vaziyet 
karşısında bir idari organın, kaymakamın, Ba
kanlar Kurulunun tasarrufunu Şurayı Devlete 
iptal ettirebilirsiniz. Ama, Türkiye Büyük Mil
let Meclisi adına, y'ne Anayasamızın hüküm1 eri 
dairesinde kuru'muş olan birinci daire, ikinci 
daire, 3 ncü daire, 4 ncü daire, 5 nci daire... 
Sayıştay daireleri, Sayıştay Genel Kurulu ve 
yargı organları usul'eri iç'nde çalışan, muha
sipleri ve âmiri itaları muhakeme eden, burlaım 
işlemlerini ve hesaplarını kesin hükme bağlı-
yan, Anayasanın tanıdığı bir organı idare oıganı 
olarak k^bul edeceğ'z. Ohrrz böyle şey! 

Muhterem arkadaşlarım,biraz evvel de işaret 
ettim. Salâhiyetleri nevi şahsına münhasır kazai 
karar1 ar veren bir organdır ve... 

SABRI VARDARLI (istanbul) — îdari bir 
organdı:*. 

ÎLYAS SEÇKİN (Devamla) — îdari bir or
gan değildir. Sayın Vardarlı. îdari oıgenlarm 
kararları Dan^ştayda dâva konulu olur. Meclis 
adma muhas'pleri ve ita âmirler ni hesap vo bu 
işlemlerini kontrol edip hükme bağlıyan bir or
gandır ve Yargıtaym usulleri dairesinde çalışa
rak mahkeme yapıp ilgililer hakkında karar ve
ren bir organdır. 

Şimdi Maliye Bakanlığı da Seyıştavm genel 
kurullerı aleyhine dâva açmaya bağlıyacak. Bak 
gördünüz mü işi Savıştaym ne şekilde bir or
gan elarak çalıştığını, bu komisyen fonksiyonunu 
sarih olarak belirtmemiş. 

Bir mühim noktaya d"ha temas cdevim: Sa
rahaten bu Karma Komisyonun gcdrd ;ği metin 
Anayasadaki usullerin dışmda. Ilüki'mct tasa
rısını inceliycn Millet Meclisi tasarıya bir şe
kil verm'ş. Biraz evvelki konuşmamda arz et
tim. Bu formül Meclisimizden çıkmış. Senatoya 
gitmiş. Cumhuriyet Senatörü Meclisten daha ile
ri bir görüş getirmiş (E) fıkras'm kanunin 
metninden çıkarmış («Daha geri» sesleri) Da
ha ileri bir görüş getirmiştir. Karma Komis
yonun yapacağı iş nedir1? Senato ve Millet Mec-
'lisinin arasındaki ihtilâfı halledecek, ya orun 
metnine uyacak ya onun metnine uymıyaca.ktır. 

Üçüncü 'bir şekil, Hükümet tasarısındaki 
metni şimdi huzurunuza getiriyor, münakaşa 
konusu ediyoruz. Yapamayız. 
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Millet Meclisinde Hükümetin tasarısı redde

dilmişti. Senato Hükümet tasarısında ilerisinde 
olan metinden de ileri gitmiş (E) fıkrasını çı
karmış. Şimdi baştan başlıyor Karma Komisyon, 
Hükümetin teklifini aynen kabul etmek suretiy
le, tasarıya ilâve etmek suretiyle, her iki Mea
lisin, Srnato ve Millet Meclisinin muhterem üye
lerinin birleştiği bir toplantıda münakaşa konu
su ettiriyor. 

KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ İLHAMÎ 
ERTEM (Edirne) — Gerekçeyi okuyun, lütfen. 

ÎLYAS SEÇKİN (Devamla) — Gerekçede 
aslında bir şey yok.. Gerekçede Karma Komis
yonun bu işi anlamadığı sarih, Sayıştayın fonk
siyonlarını kavramadığı sarih. Gerekçe gayet kı
sa. Onun için lütfedin muhterem arkadaşlarım, 
30 - 40 bin tane dâva külfeti var. Arkadaşlarım 
diyorlar ki, ilgililer bir üst merci kazansınlar 
da tekrar tetkik ettirmek imkânı bulsunlar. Ar
kadaşlarım arz ediyorum, bu Sayıştayın yüz se
nelik vazifesi zamanmda verdiği kararlar sıra
sında, «Aman efendim, Sayıştay şöyle mahvetti, 
böyle usulsüz karar verdi.» falan... Ben duyma
dım. 25 seneden beri malî, iktisadi konularda me
muriyet yaptık, çalıştık, ben duymadım. Kesin 
hükme bağlıyan bir organın kararlarını bir de-
recei saniyede bir üst derecede Danıştayda dâva 
konuşa yapmasını lütfedin, kabul buyurmayın. 
Kaptan arkadaşımızın ifade buyurduğu gibi Se
natonun tamamen çıkardığı metni, maslahata uy
gun. Lütfedin Karma Komisyonun metnini ret 
buyurun. 

Teşekkür ederim, hürmetler ederim. 

BAŞKAN — Yeterlik önergelerini okutuyo
rum. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşmelerin yeterliğini arz ve teklif ederim. 

Ordu 
Yusuf İzzettin Oğlu 

Yüksek Başkanlığa 
Müzakereler kâfidir. Reye konulmasını arz 

ve teklif ederim. 
Ordu 

Ata Bodur 

BAŞKAN — Yeterlik önergelerini oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 
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Karma Komisyon maddesi üzerinde müzake

relere devam etmiştik. 
Evvelâ Karma Komisyon metnini oyunuza 

sunacağım, bunu kabul etmediğiniz takdirde Se
nato metnini, onu da kabul etmediğiniz takdirde 
Millet Meclisi metnini oyunuza sunacağım. Veli 
Uyar, Mustafa Kaptan ve Muslihitin Gürer ar
kadaşlarımızın önergelerini okutamıyorum, ma-
lûmuâliniz böyle önergeler okutulmaz. Esasça 
Karma Komisyon metnini kabul buyurmazsanız 
Senato metnini okutacağım. O zaman oyunuzu 
kullanırsınız. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilme
miştir. 

Şimdi Senato metnini okutuyorum . 

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

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

bakanlık aleyhine açılan dâvalar; 
C) Yüksek Hâkimler Kurulunun Genel Ku

rulu kararlarına karşı açılan dâvalar; 
D) Danıştay idari dairelerinden veya Genel 

Kurulundan verilen kararlar üzerine uygulanan 
eylem ve işlemler hakkında açılan dâvalar; 

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

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

G) 49 ncu maddenin (B) bendi gereğince 
verilen disiplin cezalarına karşı açılacak dâva
lar; 

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

1) Birinci Başkanın veya Başkanunsözcüsü-
nün yahut dâva dairelerinin prensibe taallûk . 
eden hususlarda Dâva Daireleri Kurulunda gö-
rüşülmesmi uygun gördükleri dâvalar . 

(1) bendinde yazılı olan yetkinin Birinci 
Başkan tarafından kullanılması, dâvanın açıl
ması sırasında; Başkanunsözcüsü tarafından 
kullanılması, esas ha'kkrada düşünce verilmeden 
evvel olur. Bu yetkinin Başkanunsözcüsü tara
fından kullanılması halinde, dâva dosyası, ilgili 
dairece ayrıca bir karar verilmesine mahal kal
maksızın dâva Daireleri Kuruluna tevdi olunur. 

BAŞKAN — Söz istiyenf.. Yok. 44 ncü mad-
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deye dair Senato metnini oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Etmiyenler... Cumhuriyet Sena
tosu metni kabul edilmiştir. 

3. Yönetim ve disiplin kurulunun görevleri 

MADDE 62. — Yönetim ve disiplin kurulu: 
A) 121 nci madde hükümlerine göre yüksel

meleri gereken kanunsözcüleri ile başyardımcı 
ve yardımcıları tesbit eder ve bunlar ile 126 ncı 
madde gereğince işlem yapılması gerekenler hak
kında Birinci Başkana teklifte bulunur; 

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

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

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

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

F) Birinci Başkanın tevdi edeceği işler 
hakkmdr, düşüncesini bildirir. 

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

Tebligat ve cevap verme 
- MADDE 76. — Dâva dilekçelerinin ve ekle
rinin birer örneği dâva edilen tarafa ve bu ta
rafın vereceği savunma davacıya tebliğ olunur. 

Davacının ikinci dilekçesi dâva edilen tarafa 
ve bu tarafın vereceği ikinci savunma da dava
cıya tebliğ edilir. Buna karşı davacı cevap vere
mez. Ancak bu savunmada davacının cevaplan
dırılmasını gerektiren hususlar bulunduğu, işin 
görüşülmesi sırasında anlaşılırsa, davacıya bu
nun için bir mühlet verilir. 

Taraflar, yapılacak tebliğlere karşı tebliğ ta
rihinden itibaren otuz gün içinde cevap verme
ye mecburdurlar. Bu süre, ancak haklı sebeple
rin bulunması halinde,' taraflardan birinin iste
ği üzerine, görevli daire veya kurul kararı ile 
altmış günü geçmemek ve bir defaya mahsus ol
mak üzere uzatılabilir. Sürenin geçmesinden 
sonra yapılan uzatma talepleri kabul edilmez. 

Taraflar sürenin geçmesinden sonra verecek
leri savunmalara veya ikinci dilekçelere dayana
rak hak iddia edemezler. 
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Temyiz dâvalarında, dilekçe diğer tarafa ve 

bunun vereceği savunma davacıya tebliğ edilir. 
Davacı buna karşı cevap veremez. Ancak, işin 
görüşülmesi sırasında görevli daire veya kurul 
lüzum görürse tarafların birer defa daha cevap 
vermelerine karar verebilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Temyiz yolu ile incelenen işlerde bozma 
sebepleri 

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

A) Görev ve yetki dışında bir işe bakılmış 
olması, 

B) Mevzuat hükümlerine aykırı karar ve
rilmesi, 

C) Usul hüküm ve kuralların uyulmamış 
olması. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 
tatbik edileceği haller 

MADDE 88. — Bu kanunda hüküm hulun-
mıyan hususlarda; hâkimin dâvava bakmaktan 
memnuiyet ve reddi, ehliyet, üçüncü şahsın dâ
vaya müdahalesi, tarafların vekilleri, feragat ve 
kabul, teminat, mukabil dâva, bilirkişi, keşif, 
delillerin tesbiti, adlî müzaharet hallerinde ve 
duruşmanın icrası sırasında tarafların sükûnu 
ve inzibatı bozacak hareketlerine karşı yapıla
cak işlemlerde Hukuk Usulü Muhakemeleri Ka
nununun umumi hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Delillerin tesbiti 
MADDE 90. — Taraflar, Danıştaya idari dâ

va açtıktan sonra bu dâvalara ilişkin delillerin 
teabitini ancak Danıştaydan istiycbiLirler. 

Görevli daire veya kurul, isteği uygun gör
düğü takdirde üyelerden birini İra işle görev
lendirebileceği gibi, tesbitin mahallî, adlî veya 
idari yargı mercilerine yaptırılmasına da karar 
verebilir. 

Delillerin tesbiti istekleri, ivedilikle karara 
bağlanır. 
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BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 

Yok. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Kanun yolları 

1. Muhakemenin iadesi 
MADDE 96. — Dâva daireleri ile Dâva Da

ireleri Kurulundan verilen kararlar hakkında, 
aşağıda yazılı sebepler dolayısiyle muhakemenin 
iadesi istenebilir : 

A) Zorlayıcı sebepler dolayısiyle veya lehi-
ns karar verilen tarafın eyleminden doğan bir 
sebeple elde edilemiyen bir belgenin, kararın ve
rilmesinden sonra ele geçirilmiş olması; 

B") Karara esas olarak alman belgenin sah
teliğine hükmedilmiş veya sahte olduğu, mah
keme veya resmî bir makam huzurunda ikrar 
olunmuş veya sahtelik hakkındaki hüküm karar
dan evvel verilmiş olup da, muhakemenin iade
sini istiyen kimsenin, karar zamanında bundan 
haberi bulunmamış olması; 

C) Karara esas olarak alman bir ilâm hük
münün muhkem kaziye halini alan bir kararla 
bozularak ortadan kalkması; 

D) Bilirkişinin kasıtla gerçeğe aykırı beyan 
ve ihbarda bulunduğunun, hükümle tahakkuk et
mesi; 

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

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

G) Çekinmeye mecbur olan başkan veya 
üyenin katılması ile karar verilmiş olması; 

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

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Yabancı memleketlere gönderilme 
MADDE 117. — Danıştay meslek mensup

ları, idare hukuku alanında bilimsel araştırma
lar yapmak ve meslekî incelemelerde bulunmak 
için; aylıkları, hakiki yol masrafları ve günde-
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likleri verilmek ve iki yılı geçmemek şartiyle, 
idari yargı sisteminin uygulandığı yabancı mem
leketlere Başkanlar Kurulunun kararı üzerine, 
Birinci Başkan tarafından gönderilebilir . 

Yukardaki fıkra hükmüne göre gönderilecek 
olanların seçilmeleri, o memleketlerdeki çalışma
larının kontrolü, yükselme, disiplin gibi görev
leri ile ilgili bütün hususlarda tabi tutulacak
ları esaslar ile sorumlulukları tüzükle belirtilir. 

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

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

ları, ilmî araştırma ve yayınlarda bulunabilir
ler; davet edildikleri millî ve milletlerarası kon
gre, konferans ve ilmî toplantılara katılabilir
ler; bunun dışında ancak kanunlarla belirtilen 
görevleri yapabilirler. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı?.. Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.. 
tçerden yapılacak atanmalar 

MADDE 119. — Boşalan kanunsözcülükleri-
ne ve yardımcılarına ait derecelerdeki kanun-
sözcüleri veya yardımcılar atanır. 

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

Kanunsözcüleri ile başyardımcı ve yardımcıların 
teminatı 

MADDE 120. — Bu kanunda yazılı haller 
ile kamu hizmetlerinden mahrumiyeti gerekti
ren hükümlülük halleri dışında; kanunsözcüleri 
ile başyardımcı ve yardımcıların görevlerine son 
verilmez; kendileri istemedikçe başka göreve ata
namazlar ve yaş haddinden önce emekliye sevk 
olunamazlar. 

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

C) Meslekte ilerleme 

Yükselme süresi ve esasları 
MADDE 121. — Kanunsözcüleri ile başyar

dımcı ve yardımcıların yükselme süresi iki yıl
dır. Bu süreyi dolduranların, bulundukları kad
roda üst derece aylığı verilerek veya üst kadro-
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ya alanarak, yükselmelerimle yeterlik, esastır. 
Yeterlik, sicillerine göre belli olur. 

Boşalanı bir üst kadroya atanmaya ayın de
recede yeterli olanlar birden fazla olduğu tak
dirde, sı vasiyle; kıdem, disiplin cezası almamış 
bulunmak, meslekî inceleme ve yayınlarda bu
lunmuş olmak, biv yabancı dilden Devlet dil im
tihanını kazanmış, olmak, takdirname almış bu
lunmak, tevcih sdbepleri sayıl iv. Tercih sebepleri 
yoksa, yapılacak sınavda dallı a. üstün baharı gös-
teveıılev yükseltil iv. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz isti yon 
vav mı?.. Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiycnlcr... Kabul edi1;m!i,ştir.. 

Dairelerde görevli başyardımcı ve yardımcı-
1 av m sicilleri, 

MADDE 122. — Dairelerde görevli başyar
dımcı ve yardımcıların sicilleri ,lıer takvim yılı 
sonunda : 

A) Bulunduklavı görevlerde, hizmetin ge
rek! ivdiği derecede başarı gösterip göstereıme-
d iki eri; 

B) Mevzuata vukuf I avına, genel bilgilerine 
A'e •»•ödevlerinde gösterdikleri başarıya göre yük
selmeye yeterli olup ol m ad ilki arı; 

(1) Disipline riayetleri ve ahlak bak umudan 
durumları; 

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

•Kanaatler her beııd için ayrı ayrı olmak üze
re belirtilir. Disiplin ve ahlâk bakımından di
şi pl i n kovuştu rinası n ı gerektirebilecek haller 
varsa veya disiplin, kovuşturmasına başlanmış 
veya disiplin cezası verilmiş yahut hakkında ce
za kovuşturmasına girişilmiş veya ceza verilımiş 
ise bunlar zikredilir. Her bende ait sicilin müs
pet veya menfi sayılması çoğunluğun bu yolda 
oy vermesine bağlıdır. Siciller çoğunluğun oyu
na. g-öre düzenlenir ve kurul tarafından imzala
nır. 

BAŞK"AN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Vok. Kabul edenler... Efmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Kaııunsözeüleri ile diğer yerlerde görevli 
başyardımcı ve yardımcıların .sicilileri 

MA DDK 12;}. - - Yukarı ki maddenin A, B ve 
C bendi erinde yazılı konulara ilişkin siciller. 

A) KanuiLsözcüleri hakkında, Birinci Baş
kan ile biv yıl içinde en çok düşünce verdikleri 
Dâva Dairem Başkanından ve Başkanunsö'zeü-
sünden; 

B) Danıştay Gen ol Kurulu ile idari Daire
ler Kurulu Başyardımıcı ve yardı/rncıları hakkın
da Birinci Başkan ile en kıdemli iki tdari Daire 
Başkanından, 

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

D) 164 ncü maddede yazılı büroda görevlen
dirilen kan unlsıözcü] eri ile Başyardımcı vo yar
dımcılar hakkında Birinci Başkan ile Genel Kâ
tip ve büro başkanından; 

Teşekkül eden kurullar t a, rafından, gizli oyla 
verilir. 

Bu kurulların verecekleri sicillere de, 122 nci 
maddenin son fıkrası hükmü uygulanır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istıiyen?.. 
Yok. Kabul edenler... Kabul eltim iyeni er... Kabul 
edilmiştir. 

Yükseline şartları 
MA DDK 12:4. — Kanunsözoüleri ile basya v-

dumeı ve yardımcıları yiilkselebiltneler'i, ülslt üiste 
iki sicil birinin müspet olmasına bağlıdır. Üç si
cil d'eivvo's'inde iki müspet sicil alanlar da yükse
lebilirler. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen ?.. 
Yok. Kalbııl edenler... Kabul etm iyeni er... Kabul 
edilmiştir. 

•Sicil durumunun bildiril'mesi 
MADDE 125. - - Görevi erinde başarı göstere

medikleri veya yükselmeye yeterli olmadıkları 
yolunda sicil alanlara ve yeterli oldukları halde 
diğerle ri ni n t ere ili il ;sebelbiyle yükselti lımlyenl e re 
durum Birinci Başkan tarafından her yıl yazılı 
olarak bil diril ir. 

BAŞKAN — Madde hakkında, söz istiyen?.. 
Yok. Kabul edenler... Kalbııl citıniyenler... Kabul 
edil mistir. 

istifa ve emcklilıiğ'e sevk 
MADDE 12(i. - - Bulundukları -öreıvde ba

şarı gösteremedikleri yolund'a üst irste üç sicil 
alanlara Yönetim ve Disiplin Kurulunun teklifi 
üzerine Birinci Başkan tarafından emeklilikleri-
n: istenmeleri veya istifa otnıoleri bildirilir. Bir 
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ay iyinde bu davete uymıyanlar istifa etmiş sa
yılırlar. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen'L 
Yok. Kalbul edenler... Kabul otmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Dâva açılması 
MADDE 127. — 125 nei ve 126 ncı madde

ler gereğince kendilerine yazılı bildirilin yapılan
lar bu (bildirim tarihinden itibaren onbeş gün 
içinde id'ari dâva açabilirler. Bu dâvalara Dâva 
Daireleri Kurulunda bakılır ve savunmaların 
alındığı veya cevap sürelerinin geçtiği tarihten 
itibaren üç. ay içinde karara bağlanır. 

Çalınmaya ara verme süreleri bösaba katılmaz. 
İlgililer hakkımda sicil veya Yönetim ve Di

siplin Kurulunda karar vermiş olanlar, bu dâ
vaların bakıldığı Kurul toplantılarına giremez
ler. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz isteyen var 
mit... Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... KabuT dtimi'yenler... Kabul 
edilmiştir. 

Tüzükte yer alacak hülkümler 
MADDE 128 — Kanunsözcüileri ile başyar

dımcı ve yardımcıları sicillerine ilişkin hüküm
lerin uygulama şekli ve diğer memurların sicil
lerine ait hükümler Danıştay Tüzüğünde belir
tilir. . 

'BAŞKAN — Madde hakkında söz isteyen var 
mı?... Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etJmiiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Meslek mensuplarının diğer hakları 
MADDE 129. — Bu kanunda hüküm bulun-

mııyaıı hallerde; diğer kanunların Devlet memur
larına tanıdığı haklarla ilgili hükümler Danış
tay meslek mensupları hakkında da uygulanır. 

BAŞKAN —- Madde hakkında söz isteyen var 
mı?... Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etimi'yenler... Kabul 
edilmîştJİ'r. 

İdare memurlarının ödevleri, 
Ihakl arı, yükselmeleri 

MADDE 130. — Danıştay meslek mensupları 
dışında kalan anelmurların ödevleri, hakları ve 
yükjsellmeıleıi memurlarla ilgili kanunların hü
kümlerine tabiidir. 
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BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 

Yok. Kalbul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

YEDÎNÖÎ BÖLÜM 

Disiplin kovuşturması 

Başikanlar ve üyelerle Başkan un**özcüsü 
hakkında 

MADDE 131. — Danıştay Birinci Başkanı 
ile daire başkanları, üyeler ve Başkanunsözcüsü-
nün, yüksek hâkimlik vakar ve şerefi ile bağda-
şamıyan Veya hizmetin aksamasını muciıbolan hal 
hareketleri görülür veya öğrenilirse, haklarında 
bu kanun hükümleri uyarınca disiplin kovuştur
ması yapılır. 

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

İşin Yüksek Disiplin Kuruluna 
intilka! etti rilim esi 

MADDE 132. — Danıştay Birinci Başkanı ile 
daire başkanları, üyeler v'e Başkanunlsözcüsünün 
ytıkardaki maddede yazılı hal ve hareketlerinin 
görülmesi veya öğrenilmesi halinde olayın Yük
sek'Disiplin Kuruluna intikal etltinilmelsi; Baş
kanlar Kurulu tarafındcin duruma göre, takdir 
edilir. 

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

Disiplin kovuşturması kararı 
MADDE 133. — Yüksek Disiplin Kurulu, el

deki bilgi ve delillere ve isnadolıman hal ve ha
reketin mahiyetine göre disiplin kovuştuıinuısı 
yapılmasına yer olup olmadığını takdir eder. 

Kurul, disiplin kovuşturması yapılmasına ka
rar verime, kurul dışındaki daire başkanları ve 
üyeler arasından seçeceği üç kişijyi soruşturma 
yapmakla görevlendirir. Haklarında isnatta bu
lunanlar, kurulun üyesi ise, kurulun bu husus
taki toplanışlar ir. a katılamazlar. Bunların yerle
ri, geçici olarak 26 ncı maddedeki usule göre 
doldurulur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 
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Soruşturmanın şekli 

MADDE 134. — Soruşturma yapmakla gö
revlendirilenler, ilgili yer, isnadolunan hal ve 
'hareketi bildirerek savunmasını alırlar; lüzum 
gördükleri 'kimseleri andla dinler, konu ile il
gili bilgileri toplar, sübut d'ellilerini tesıbit eder
ler. 

Bütün daire, teşekkül ve kurumlar ile ger
çek ve tüzel kişiler, sorulan hususlara cevap ver
mek ve diğer istekleri yerine getirmek zorunda
dırlar. 

82 nci maddenin son fıkrası hükmü saklıdır. 
BAŞKAN — Madde halkkmda söz isteyen var 

mı?... Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Rapor veril'mesi 
MADDE 135. — Soruşturmayı yapanlar, yap

t ı r a n soruşturmaları ve elde ettilkieri bilgi ve 
d ol illeri gösteren ve bunlara göre disiplin cezası 
verilmesine yer olup olmadığı hakkındaki kana
atlerini belirten bir rapor hazırlarlar ve müsıbit 
ovraık ve belgeleri bu rapora bağlarlar. 

BAŞKAN — Madde halkkmda söz isteyen var 
mı?... Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Rapor üzerinde yapılacak 'işlem 
MADDE 136. — Yukarıki madde gereğince 

hazırlanan rapor, Yüksek Disiplin Kuruluna 
verilir. Bu kurula, soruşturmayı yapmış olan
lar katılamazlar. 

Kurul başkanı, soruşturma sonucunu ilgili
ye yazılı olarak bildirir ve beş günden az olma
mak üzere tâyin edeceği süre içinde yazılı sa
vunmasını vermeye kendisini davet eder. 

Kurul başkanı, soruşturma dosyasını üyele
rin birine havale eder. 

Kurul, işi evrak üzerinde inceler ve gere
kirse soruşturmasının genişletilmesine veya de
rinleştirilmesine karar verir. 

ilgili, bu dosyayı raportörün huzurunda in-
celiyebilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?. 
HAYRI MUMCUOĞLU (Tekirdağ) — Bir 

ufak noktaya temas edeceğim. Efendim, bütün 
maddelerde «yukarı» kelimesi kulanılmış. 
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133 ncü maddede sarih olarak «yukardaki» ke
limesi kullanılmıştır. Acaba bir tabı hatası mı 
olmuştur? 

BAŞKAN — Hayır. Komisyon nasıl verdiy
se o yazılmıştır. 

Maddeyi kabul ede-nler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Disiplin cezaları 
MADDE 137. — Yüksek Disiplin Kurulu, isna

dolunan hal ve hareketi sabit görmezse dosya
nın işlemden kaldırılmasına karar verir. 

Kurul, bu hal ve hareketleri sabit gördüğü 
takdirde bunların mahiyetine ve ağırlığına gö
re, ilgilinin uyarılmasını veya hizmet süresine 
göre istifa etmeye yahut emekliliğini istemeye 
davet edilmesini karar altına alır. 

Kurul kararı, Birinci Başkan hakkında ise, 
vekili, diğerleri hakkında ise Birinci Başkan 
tarafından ilgiliye tebliğ edilir. 

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

Kararların yerine getirilmesi 
MADDE 138. — tlgili, emekliliğini istemeye 

veya istifa etmeye dair olan karara, tebliğ ta
rihinden itibaren bir ay içinde uymazsa istifa 
etmiş sayılır. 

Bir aylık süre içinde, ilgili, izinli, sayılır. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmi

yenler... Kabul edilmiştir. 
Disiplin kararı aleyhine dâva açılması 

MADDE 139. — ilgili, Yüksek Disiplin Kuru
lu kararının kendisine tebliği tarihinden itil»a -

ren onbeş gün içinde, bu karara karşı dâva aça
bilir. Bu dâvalar, savunmaların alındığı veya 
cevap sürelerinin geçtiği tarihten itibaren üç ay 
içinde karara bağlanır. 

Çalışmaya ara verme süresi hesaba katılmaz. 
Dâva sonuçlanıncaya kadar, ilgililerden bo

şalan yerler doldurulmaz. 
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 

var mı?... Yok. Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Diğer Danıştay meslek mensupları hakkında 
disiplin kovuşturması 

MADDE 140. — Kanunsözcüleri ile başyardım
cı ve yardımcıların : 
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A) Meslekin vakar ve şerefi ile bağdaşa-

mıyan; 
B) Hizmetin veya görevlerinin aksamalını 

•mucibolan yahut çalışma düzenini veya disip
lini bozan hal ve hareketleri görülür veya öğre
nilirse, haklarında bu kanun hükümleri uya
rınca disiplin kovuşturması yapılır. 

Yukarıda yazılı hallerde keyfiyet, Yönetim 
ve Disiplin Kurulunda gizli olaraik görüşülür 
ve eldeki bilgi ve karinelere ve isnadolunan hal 
ve hareketin mahiyetine göre disiplin kovuştur
ması yapılmasına yer olup olmadığı takdir edi
lir. 

Kovuşturma yapılmasına karar verilirse, ku
rulca görevlendirilecek bir Danıştay üyesinin 
'başkanlığında bir başyardımcı ile bu derecede 
'bir kanunsözcüsünden teşekkül eden bir kurul 
tarafından soruşturma yapılır. 

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

Soruşturmanın şekli 
MADDE 141. — Kanunsözcüleri ile başyar

dımcı ve yardımcılarla ilgili soruşturmanın şek
li ile verilecek rapor hakkında 134 ncü ve 135 r.ei 
maddeler uygulanır. 

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

Raporun verileceği yer 
MADDE 142. — Soruşturma raporu Yönetim 

ve Disiplin Kuruluna verilir. 
Soruşturma sonucu kurul başkanı tarafın

dan yazılı olarak ilgiliye bildirilir ve beş gün
den az olmamak üzere tâyin edilecek süre için
de yazılı savunmasını vermeye davet olunur. 

Başkan, soruşturma dosyasını kurul üyele
rinden birine havale eder. 

Kurul, işi evrak üzerinde inceler ve gerekir
se soruşturmanın genişletilmesine veya derinleş- • 
tirilmesine karar verir. 

İlgili bu dosyayı, raportörün huzurunda in-
celiyebilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Ydk. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. | 
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Kurulun kararı 

MADDE 143. — inceleme ve görüşme sonun
da kurul, isnadolunan hal ve hareketi sabit gör
mezse dosyanın işlemden kaldırılmasına karar 
'verir. Bu hal ve hareketi sabit gördüğü takdirde, 
aşağıdaki maddede yazılı disiplin cezalarından 
birinin verilmesini karar altına alır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istyien? 
Yok. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Disiplin cezaları 
MADDE 144. — Disiplin cezaları şunlardır: 
A) Uyarma; 
B) Kınama; 
C) Onbeş günlüğü geçmemek üzere aylığın 

kesilmesi; 

D) Hizmet süresine göre istifaya veya emek
liliğini istemeye davet. 

Kurul, sabit olan hal ve hareketin mahiyeti
ne. ağırlık derecesine ve tekerrür haline göre 
verilecek disiplin cezasını takdir eder. 

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

Disiplin kararları aleyhine dâva açılması 
MADDE 145. — İlgililer, disiplin cezası karar

larının kendilerine tebliği tarihinden itibaren on
beş gün içinde dâva açabilirler. Bu dâvalar, savun
maların alındığı veya cevap sürelerinin geçtiği ta
rihten itibaren üç ay içinde karara bağlanır. 

Çalışmaya ara verme süresi hesaba katılmaz. 
Dâva sonuçlanıncaya kadar, ilgililerden bo

şalan yerlere atanma yapılmaz. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
varmı? Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Dâva Daireleri Kuruluna katılamıyacak olanlar 
MADDE 146. — Yüksek Disiplin Kurulunda 

veya Yönetim ve Disiplin Kurulunda karar ver
miş veya soruşturmayı yapmış olanlar, disiplin 
cezalarına ilişkin dâvalara bakan Dâva Daireleri 
Kuruluna ve dâva dairesine katılamazlar. 

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



M. Meclisi B : 29 
SEKİZİNCİ BÖLÜM 

Oeza kovuşturması 

Â) Görevden doğan veya görev sırasında1 işle
nen suçlar 

1. Başkanlar re üyelerle Başkanunsözcüsü 
hakkında 

MADDE 147. — Danıştay Birinci Başkanı, 
daire başkanları ve üyeleriyle Başkan unsözcüsü-
nün görevlerinden doğan veya görevleri sırasın
da işlenmiş bulunan suçlarından dolayı Danıştay 
Birinci Başkanının seçeceği bir daire başkanı ile 
iki üyeden teşkil edilen bir kurul tarafından ilk 
soruşturma yap il ı r. 

Birinci Başkan hakkında soruşturma, kendi
sinin katılamıyacağı Başkanlar Kurulunca seçi
lecek bir daire başkanı ile iki üyeden teşkil olu
nan bir kurul tarafından yürütülür. 

Kurul, soruşturma sonunda düzeni iveceği fez
lekeyi ve buna ilişkin evrakı Birinci Başkana, 
Birinci Başkan hakkında ise vekiline verir. Bu 
husustaki dosya Birinci Başkan^ veya vekili ta
rafından, gerekli karar verilmek üzere İdari Da
ireler Kurulu Başkanlığına tevdi edilir. Bu ku
rulun vereceği kararlar sanığa ve varsa, şikâyet
çiye tebliğ olunur. 

Yargılamanın men'i kararı kendiliğinden ve 
son soruşturmanın açılmasına dair kararlar iti
raz üzerine idari Daireler Kurulu Başkan ve 
üyelerinin katılmıyacağı Danıştay Genel Kuru
lunda incelenir. 

Danıştay Genel Kurulunun bu toplantıların
da yeter sayı en az 21 dir. Toplantıda hazır bu
lunanlar çift sayıda ise eıı kıdemsiz üye toplan
tıya katılmaz. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Kabul edenler... Etm iyeni er... Kabul edil
miştir. 
2. Diğer Danıştay meslek mensupları hakkında 

MADDE 148. — KanunsÖzeülcri ile başyar
dımcı ve yardımcıların yukarıki maddede yazılı 
suçlarından dolayı Birinci Başkanın seçeceği bir 
üyenin başkanlığında bir başyardımcı ile bu de
recedeki bir kanunsözcüsüııden teşkil olunan ku
rul tarafından ilk soruşturma yapılır. Kurul so
ruşturma sonunda düzenliyeceği fezlekeyi ve bu
na ilişkin evrakı Birinci Başkana verir. 
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Bu husustaki dosya Birinci Başkan tarafın

dan ikinci Daire Başkanlığına tevdi edilir. Bu 
dairenin vereceği karar sanığa ve varsa şikâyet
çiye tebliğ olunur. 

Yargılamanın men'i kararı kendiliğinden ve 
son soruşturmanın açılmasına dair kararlar iti
raz üzerine idari Daireler Kurulunda incelenir. 

Yargılama Yargıtaym görevli ceza dairesin
de yapılır. 

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

İtiraz süresi 
MADDE 149. — 147 ve 148 ııei maddeler 

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

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

Görevli daire ve kurullarda inceleme 
MADDE 150. — Yukarda maddelerde yazılı 

daire ve kurullarda inceleme evrak üzerinde 
yapılır'. Sanıklar .soruşturma dosyalarını son so
ruşturmanın açılmasına dair kararın tebliği üze
rine karar veren daire veya kurul başyardımcı
sının gözetimi altında inceliyebilirler. 

Kararlar 'bu daire veya kurul başyardımcıla
rı tarafından Tebligat Kanunu hükümlerine gö
re ilgililere tebliğ edilir. 

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

Soruşturma dosyasının yargı mercilerine intikal 
ettirilmesi 

MADDE 15.1. — 147 nci madde gereğince 
verilen son soruşturmanın açılmasına dair ka
rarlar üst kurulca onarılmak 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 yargılamasında sav
cılık 'görevini yapacak olan Cumhuriyet Baş
savcısına gönderilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Kabul edenler.., Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 
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Karara katılmıyacak olanlar 

MADDE 152. — Soruşturma yapanlar, soruş
turmalar üzerine karar verecek olan daire ve
ya kurulların toplantılarına katılamazlar. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyeıı ? 
Yok. Kabul edenler... Kabul etmiycnler... Ka
bul edilmiştir. 

Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun uygula
nacağı haller 

MADDE 15:]. — Yukarıdaki maddeler hü
kümlerine göre yapılacak soruşturmalar ile ve
rilecek kararlarda, bu kanunda hüküm bulun-
ınıyan hallerde, Ceza Muhakemeleri Usulü Ka
nununun soruşturmaya dair hükümleri uygu
lanır. 

Soruşturma kurulları sorgu hâkiminin yet
kilerini haizdir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyeıı? 
Yok. Kahul edenler... Kabul etmiycnler... Ka
bul edilmiştir. 

İşten el çekti rnije 
MADDİM 154. — Görevlerinden doğan veya 

görevleri sırasında işlenmiş bulunan suçların
dan dolayı haklarında son soruşturmanın açıl
masına karar verilen ıkanunsözeüsü, başyardım
cı ve yardımcıların görevlerinde kalmaları, so
ruşturmanın veya hizmetin selâmetini ihlâl 
edeceğine kanaat getirilirse, geçici (bir tedbir 
olarak Danıştay İkinci Dairesince işten el çek
ti rilebiMr. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyeıı? 
Yok. Kabul edenler... Etmiycnler... Kabul edil
miştir. 

I>) Şahsi suçlar 

Şahsi suçların kovuşturulması usulü 

MADDE 155. — Danıştay Birinci Başkanı, 
daire başkanları ve üyeleri ile Başkanunsözcü-
sünün şahsi suçlarının takibinde, Yargıtay üye
lerinin; Danıştay kanunsözcüleri, başyardımcı 
ve yardımcılarının şahsi suçlarının takibinde 
ise ikinci sınıfa mensup hâkimlerin, şahsi suç
larının takibine ilişkin hükümler uygulanır. 

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

Görevin sona ermesi 

Hüküm giyme hali 

MADDE 156. — Danıştay meslek mensup
larından birinin, ağır hapis, kasıtlı bir suçtan 
dolayı altı ay veya daha fazla hapis cezası ya
hut kasıtlı olmıyan hir suçtan dolayı iki yıldan 
fazla hapis cezası ile kesin olarak hüküm giy
mesi halinde görevi kendiliğinden sona erer. 

Kasıtlı bir suçtan dolayı altı aydan aşağı 
hapis cezası ile hüküm giyme halinde, bu snç, 
ımeıslekin vakar ve şerefini bozan veya m esi eke 
karşı genel saygı ve güveni gideren nitelikle 
görülürse, ilgilinin meslekten çıkarılması gere
kip gerekmediğine, baışkanlar ve üyeler ile Baş-
kanunsözcüsü hakkında Yüksek Disiplin Kuru
lu ve diğer Danıştay meslek mensupları hak
kında Yönetim ve Disiplin Kurulu tarafından 
karar verilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında mz istiyeıı? 
Yok. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 
Sağlık bakımından görevin yerine getirilmemesi 

MADDE 157. — Görevini sağlık bakımından 
yerine getirmıiyeceği tanı teşekküllü resmî sağ
lık kurulu raporu ile kesin olarak anlaşılan Da
nıştay meslek mensuplarının görevlerine son ve
rilmesine sınıfına göve, yukarıki maddede yazılı 
kurullarca karar verilir. 

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

Dâva hakkı 
MADDE 158. — 156 ncı maddenin ikinci 

fıkrası ile 157 nci maddeye göre görevlerine son 
verilen ilgililerin bu kararlara karşı açacakları 
dâvalarda 139 ve 145 nci maddeler hükümleri 
uygulanır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz isteyen? 
Yok. Kabul edenle.. Etmiyenler.. Kabul edilmiş
tir. 

ONUNCU BÖLÜM 

Çeşitli hükümler 

Çalışmaya ara verme 
MADDE 159. — Danıştay daireleri, her sene 

Temmuz ayının 20 sinden Eylül ayının 5 ine ka* 
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dar (beşinci gün dâhil) çalınmaya ara verirler. 

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 görevim 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 — Madde hakkında söz isteyen, 
yok. Kabul edenler., etmiyenler.. Kabul edilmiş
tir. 

Tatilden istifade edecek olanlar 
MADDE 160. — Çalışmaya ara verme süresi 

içinde, görevli olarak kalanlar haricolmak üzere, 
Danıştay Birinci Başkanı, daire başkanları ve 
üyelerle Başkanunsözcüsü, kanunsözcüleri, Baş
yardımcı ve yardımcılar çalışmaya ara verirler. 
Bu süre içinde Birinci-Başkana,nöbetçi daire baş 
kanı vekâlet eder. 

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

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

BAŞKAN — Madde hakkında söz isteyen? 
yok. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiş
tir. 

Dâva dilekçelerinin kabulü ve tebligat 
MADDE 161. — Çalışmaya ara verme süresi 

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

BAŞKAN — Madde hakkında söz isteyen? 
yok, Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiş
tir. 

Nöbetçi dairelerin göreceği işler 
MADDE 162. — Nöbetçi daire, çalışmaya ara 

verme süresi içinde, aşağıda yazılı işleri görür: 

A) Kanun ve tüzük tasarıları haricolmak 
üzere Hükümetçe verilecek ivedili ve kanunen 
belli süre içinde karara bağlanması gereken iş
ler; 
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B) Yürütmenin durdurulmasına veya delil

lerin tesbitine ait ijler; 

C) Tutuklu memurlar hakkında, Memurin 
Muhakematı hakkındaki Kanuna göre Danıştaya 
gelen işler. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz isteyen? 
Yok. Kabul edenler.. Kabul Etmiyenler Kabul 
edilmiştir. 

Sürelerin bitmesi 
MADDE 163. — Dâva müddetleri ile 76 neı 

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

BAŞKAN — Madde hakkında söz isteyen? 
Yok. Kabul edenler.. Kabul etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

Tasnif ve yayın bürosu 
MADDE 164. — Danıştay daireleri ve kurul

ları tarafından verilen idari veya yargı kararla
rının ve mevzuatın tertip ve tasnifini yapmak, 
kitaplığın düzenlenmesini sağlamak, Danıştay 
dairesinin yayınlanması işini yürütmek ve âmme 

. hukuku ile ilgili ilmî yayınları takibetmek üzere, 
Birinci Başkan tarafından görevlendirilecek bir 
üyenin başkanlığında bir başyardımcı veya bu 
derecedeki bir kanunsözcüsü ile yardımcılardan 
ve kitaplık, yayın ve tasnif şeflerinden ve lüzum
lu diğer memurlardan mürekkep bir büro kurul-
uı\ 

Büronun görevlerinin uygulanma şekli, Da
nıştay Tüzüğünde gösterilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz isteyen? 
Yok. Kabul edenler.. Kabul etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

Tebliğ işleri ve ücretler 
MADDE 165. — Danıştaya ait her türlü teb

liğ işleri, Tebligat Kanunu hükümlerine göre, 
Posta, Telgraf ve Telefon İşletmesi aracılığı ile 
yapılır. Bu suretle yapılacak tebliğlere ait ücret
ler ilgililer tarafından peşin olarak ödenir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiycnl. 
Yok. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 
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Danıştay meslek mensuplarının ödeneklerinin 

miktarı 
MADDE 166. — Danıştay Birinci Balkanı, 

daire başkanları, üyeler ve Başkanunsözcüsüne, 
aylıklarından ayrı olarak, kadro aylıklarının yüz-
do altmışı tutarında ödenek verilir. 

Kanunsözcüleri, başyardımcı ve yardımcılara 
bu kanuna bağlı (2) sayılı cetvelde gösterilen 
miktarlarda ödenek verilir. Bunlara verilecek 
ödeneklerin miktarında kadro aylıkları ve bulun
dukları memuriyet kadrosundan aşağı derecede 
aylık alanlar için aldıkları aylık derecesi esas tu
tulur. 

Bu ödeneklerin tediyesinde 7244 sayılı Kanu
nun 3 ncü maddesi hükmü uygulanmaz. 

BAŞKAN — Madde hakkımda söz isi iyenl. 
S iyin Ali Dizmanı buyurun. 

ALİ DİZMAN (Tokat) — Muhterem arka
daşlarım, Karma Komisyonun kabul etmiş bu
lunduğu Meclisimizin metnine göre Danıştay 
Birinci Başkanı, daire başkanları, üyeler ve 
Ba^k'a.n'iHiöö'zıoıkî'ii'ne ay'-ilk;a,r:nda,n, ayrı olarak 
kadro ayvAlarrnım. % GO ı mıib&Lnâe ödemek 
verilmesi kabul edilmektedir. Bu madde Cum
huriyet Senatosunda görüşülürken değiştiril
miş ve o zaman Hükümet tasarısına uygun 
olarak maaşları nisbetinde bir ödenek şeklinde 
değil, diğer memurlara ve kanunsözcülerine, 
başyardımcı ve yardımcılara tanıdığı gibi 
maktu olarak bir ödenek verilmesi ka'bul 
edilmişti. Komisyonumuz bu Senato değiştiri-
şine uymamış, Karma Komisyondan gelen met
nin de keza Senatodan gelen değişikliğe uymı-
yarak eskisi .gtbi maaşları nisbetinde % 60 
nisbetinde bir ödenek verilmesini derpiş et
miş bulunmaktadır. 

Biliyoruz ki, % 60 nisbetinde ödenek ve
rilmesinin ilk menşei Anayasa Mahkemesi üye
lerine böyle bir hakkın tanınmış olmasıdır. 
Anayasa Mahkeoı esinin gerek teşekkül tarzı 
itibariyle ve gerekse ayrı bir hususiyeti ol
duğu 'her türlü şüpheden azadedir. 

Şüphe yok ki, Danıştaym yüksek dereceli 
mensuplarına -\ı elimizden geldiği kadar yük
sek miktarda ödenek vermeyi arzu etmcımiz 
gerekh'. Ancak bugünkü imkânlarımızı göz 
önünde tuttuğumuz takdirde namütenahi mik
tarlara doğru gitmeye de imkân bulunma
dığı aşikârdır. 
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İki noktada bunun mahzurlu taraflarını 

belirtmek mümkün olacaktır. Birincisi dün 
Anayasaya verdiğimiz hakkı 'bugün Danış-
taya verdiğimi/; 'takdirde yarın Sayıştay da 
aynı hakkı talebederek karşımıza çıkacaktır. 
Nitekim. gündemöm'lzdeıki Sayıştay kamum, ta
sarısında da bu madde harfiyle, virgüliyle ay
nen Sayıştay Kanunundan alınmıştır. Bunlara 
da yargı organı olarak % 60 nisbetinde öde
nek verilmesi izlenimidir. Sayıştay içim bumun 
kabul edilmesiyle kalmmıyacak, yarın pek 
tabiî olarak Askerî Yargıtay için de bu hak
tan istifade yoluna gidilmesi istenecektir. Ve 
nihayet günden güne bu gelişecek hemen he
men birçok yüksek derecede memurlara 
böyle bir yola gitmek zaruretiyle karşı - kar
şıya kalacağız. Bir defa böyle bir çığra gi-
dilmesindeki -mahzur gayet aşikârdır. Kaldı 
ki, Hükümet dahi bu yolu kabul etmemiş ve 
tasarıda maktu bir ödenek koymuştur. İkincisi, 
B.rinci Başkana, daire başkanlarına ve Baş-
kanunsözcÜLvne maaşları nisbetinde % 60 
oranında bir ödenek verilmesi ka'bul edilmiş, 
kanunsözcüsü ve yardımcılarına böyle bir nispî 
sistem getirmemiş, onlara maktu bir sistem 
getirilmiştir. Düşününüz 'bugünkü konjonk
tür ve maaş durumuna göre belki her ikisi 
arasında bu muvazene temin edilmiş, birisine 
maaşının yü/-de 60 ı denilmiş, diğerine de 
300 - 400 liralık bir ödenek konmuştur. Yarın 
maaşlarda bir yükselme veya aksine bir dü
şüş olduğu takdirde ne olacaktır? Bir hayat 
pahalılığı üzerine • maaşlar yükseldiği tak
dirde diğerininki, maktu olduğu için yine 
aynen kalacak, konjonktüre uymıyacak, uy
ması için ayrı bir kanun tedvinine lüzum 
hâsıl olacak; Lalbuki aynı dairede çalışan 
başka bir kimsenlnkine böyle bir kanun ted
vinine hacet kalmaksızın maaşının artmasiyle 
'birlikte otonıotikman ödeneği de artacaktır. 
Böyle bir durumda aynı dairenin mensup
ları arasında bir adaletsizlik kendiliğinden 
teessüs etmiş olacaktır. Adaletsizliğin azlığı 
veya çokluğu bakımından demek istemiyo
rum, elbetteki, şimdi bahsedilen Birinci Baş
kan ve daireler başkanları diğerlerinden fazla 
alacaklardı:', ama, bu bir hakikat olmuştur, 
korkarım bu nisbet maaşların artması ile bir
likte kendiliğinden bozulacaktır. İkisini de 
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maktu yapacak olursak, öyle bir hal vâki ol
duğu zaman yine bîr kanun ile aralarındaki 
nisbetler muhafaza edilmek ve konjonktür du
rumu göz önüne alınmak suretiyle hepsinin-
ki, birden yükseltilir, veya alçaltılır. Ama bu 
yola gitmediğimiz takdjirde maaşlardaki deği
şiklik bir kısmına intikal edecek, böylece 
bugün kurduğumuz (muvazeneli sistem kendi
liğinden bozulmuş olacaktır. Bu itibarla 
maktu yapmak lazımgelir. Aylıklardan ayrı 
olarak verilecek 'bin lira bir ödenek de az 
'bir meblâğ değildir. înşallafh yarın ileride 
imkânlar ıgenişler, o zaman sadece Birinci Baş
kan ve daire başkanlarına değil, diğerlerin 
kini de artırmak suretiyle hâlkimlerinkini, de 
artırmak suretiyle daha yüksek 'miktarlara 
ileride ulaştırılabilir. Ama bugünkü durum 
ve emsal nazarı dikkate alındığı takdirde, 
Senatonun kabul etmiş olduğu, Hükümet ta
sarısının -beyan etmiş olduğu ayda bin lira 
maktu ödenek yerinde olsa gerektir. Bu iti
barla Karma Komisyon metninin reddedilme-
siyle C. Senatosu ınıetn'inin kabul edilmesini 
istirham edeceğim. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKA'N — Sayın Yılanlıoğlu. 
İSMAİL HAKKI YILANLIOtiLU (Kasta-

ırıonu) — Muhterem arkadaşlarımı, Sayın Ali 
Dizman Beyin fikirlerine aynen iştirak ediyo
rum. Kendileri etraflı bir surette izahat verdik
leri için ben tekrar etmiyeceğim. Yalnız haki
katen Hükümet ve Senatonun kabul ettiği metni 
Karma Komisyon neden değiştirmeye lüzum gör
müştür, bin lira ödeneği neden kâfi gör m emiş
tir, % 60 nisbetinde önümüze getirdiği şekilde 
ödenek vermeye lüzum görmüştür? Bunu lüt
fen izah etsinler bakalım mesnedi nedir? Ne
den bu şekilde değiştirmeye mecbur kalmışlar
dır. Bunu istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Karaca. 
GIYASETTÎN KARACA (Erzurum) —Muh

terem arkadaşlarım, Ali Dizman arkadaşımız 
bu konuda gereği kadar bizim de düşüncele
rimize tercüman olmak üzere maksat]arımızı 
ifade etmiş bulunmaktadırlar. Fakat 'bendeniz 
de kendisinin temas etmediği bir iki noktaya 
temas etmek isterim. Tahmin ederim ki, be
nim şimdi verebileceğim cevapların bâzıları ,bu 
Karma Komisyonun getirmiş olduğu tasarıyı 
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savunmak istiyen arkadaşlara da bir .cevap ma
hiyetindedir. 

Muhterem arkadaşlarım, benim 'kendi görü
şüme göre, Karma Komisyonun getirmiş oldu
ğu bu kanun tasarısı, bu madde, bugün Türki
ye'de meri ve cari hukuk sistemine, gerçeklere 
ve tatbikata tamamen aykırı düşmektedir. 
Şöyle ki, Türkiye'de yargı mercileri Anayasa ile 
tadat ve tasrih edilmiştir. Umumi 'mahkeme
ler, idari mahkemeler, umumi mahkemelerin 
üzerinde 'bulunan Yargıtay ve bütün bunların 
da üzerinde bulunan Anayasa Mahkemesi... 
Yargıtayda bulunan üyelerin ve Yargıtay Baş
kanlarının ödeneği 800 lira olarak tesbit edilmiş
tir. Yargı tayın dışında kalan umumi ımahkeme-
lerdeki hakimlerin alacakları ödeneğin âzami 
haddi 650 lira olaraJk tesbit edilmiştir. Umumi 
mahkemelerde çalışan ibir hâkim münhasıran 
Yargıtaya tâyin edilmediği müddetçe 800 lira
lık bir ödeneği sureti katiyede alamıyacaktır. 
Mertebe ve fonksiyon itibariyle idari mahkeme
lerle adlî mahkemeler arasında bir fark yoktur. 
Ama görevin ağırlığı ve dağınıklığı itibariyle 
adlî mahkemelerin işinin daha ağır olduğunu 
kabul etmek lâzımdır. 

Şimdi, Karma Komisyon metninde Danıştay 
Birinci Başkanı, daire başkanları, üyeler ve 
Başkanım sözcüsüne kadro aylıklarının % 60 ı 
nöbetinde bir ödenek kabul etmiştir. Benim 
kendi anlayışıma göre hu ödenek bu vazifeyi 
ifa eden Başkanım sözcüsü veyahut daire baş
kanının kendisine ve şahsına değildir. Bu kad
ro münhasıran, o makama aittir. Düşünelim ki, 
6 ncı Dairenin Başkam 100 lira kadro maaşlı 
olduğu için 1 500 lira ödenek alıyor, bu arka
daş emeklilik veya başka bir sebeple görevin
den ayrıldığı zaman oraya 80 lira kadro aylık
la gelen daire başkanı aynı ödeneği alamıyor. 
Bu o demektir ki, biz bu ödeneği şahsileştirmiş 
oluyoruz ve şahsa vermiş oluyoruz, makamdan 
uzak tutmuş oluyoruz. Bu ise kanunun umumi
lik prensibine uygun düşmemektedir. 

Bâzı bizden sonra konuşacak .arkadaşlarınuz 
belki diyecekler ki, bu makamı işgal edebilecek 
olan arkadaşlarımız ileride Anayasa Mahkeme-
ıs'inde de âza olmak ve oraya seçilmek hakkına 
sahiptirler. Binaenaleyh, bu mevkiden Anaya
sa Mahkemesine gitmiş olan bir kimse kadro 
aylığının '% 601 nisbetinde ödenek alıyor iken, 
bil âhara tekrar idari mahkemeye, Danıştaya 
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geldiği zaman ödenek miktarının düşmesi doğ
ru olmaz diye bir fikir ileri sürülebilir. Doğ
rudur ama arkadaşlar, Ali Dizman'ın da ifade 
buyurdukları gibi, Anayasa Mahkemesinin fonk
siyonu ile Danıştaym fonksiyonu arasında, lüt
fetsinler, ,bir farkı kabul etsinler, idari 'mah
keme, idare ile vatandaş arasındaki ihtilâfları 
çözümlemeye yetkilidir. Ama Anayasa Mah
kemesi bizatihi umumi mahkemelerden ve idare 
mahkemelerinden sâdır olan, tatbik edilen ka
nunları iptal etmek kudretine sahiptir. Bu iti
barla iki mahkeme üyesinin almış olduğu öde
nekler arasında bir fark bulunması doğrudur 
ve kanunidir.. Bilfaz Yargıtayda vazife almış 
olan bir üye sekizyüz lira ödenek alıyor, Yar
gıtayda bulunan bir üye arkadaşmız kendi ar
zusu ile umumi mahkemelere geçecek olursa 
onun da ödeneği 800 liradan 650 liraya düşe
cektir. Şu vaziyete göre, yine Ali Dizman ar
kadaşımızın ifade buyurduğu gibi, % 60 nisbe-
tinde kabul edecek olursak 'bunun arasında bü
tün kazai mahkemelerde vazife almış olan bü
tün hâkimlerin ve adlî görevi ifa eden kimsele
rin aylıkları % 60 n'isbetinde Yüce Meclise ge
lecektir ki, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Tür-
kiyenin umumi durumu, malî takati ve iktisa
di durumunu nazarı itibara alırsak buna bizim 
gücümüzün yetmiyeceği aşikârdır. Biz Danış-
tayda bulunan arkadaşlardan esirgediğimiz bir 
şey yoktur. İsteriz ki, gönlümüz de bu cömert
liği kendilerine göstersin. Fakat buna madde
ten ve manen imkân bulunmadığı gibi mer'i ve 
cari mevzuatımıza da uygun bulunmadığı için 
Senato metninin getirmiş olduğu bin lira ödenek 
kaydının kabul edilmesini istirham ederim, say
gılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Sarıibrahimoğlu. 
KEMAL SARIİBRAHİMOÖLU (Adana) — 

Muhterem arkadaşlarım, bu madde üzerinde 
Yüce Meclis defalarca durmuş ve ekseriyeti 
âzime ile Sayın Karma Komisyonun benimsediği 
görüşü tasvibetmiştir. Fakat, bütün bunlara 
rağmen yani, Yüce Meclisin iradesini dile getir
miş olmasına rağmen Geçici Komisyon, getir
diği teklifi maalesef bâzı arkadaşlara beğendire-
memiş bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, meseleyi bâzı yön
lerden. ele almak lâzım. Sayın Yılanlıoğlu ar
kadaşım buyurdular ki, niçin 1 000 lirayı % 60 a 
ircaı düşünmüştür? Bunun sebebi nedir? Ta-
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J biî ilgili komisyon daha büyük bir yetki ile bıv 

na cevap verecektir, ancak ben şunu arz edeyim 
ki, muhterem arkadaşlarım, Yüce Meclisin çı
kardığı kanunda muadelet ve tevazün esas ol
malıdır. Anayasa Mahkemesinin sayın hâkimle
rine, şimdi komisyonun benimsemiş olduğu esas
lar üzerinden aylık verilmektedir. Anayasanın 
büyük hâkimleri Danıştaydan, Yargtaydan ve 
birinci sınıf hâkimleden müteşekkil olarak seçi
lir, bunlar arasından seçilir. Anayasaya seçilen 
bir Danıştay üyesi şu aylığı alacaktır, Anaya
saya seçilmiş, 4 sene hizmet etmiş, eski yerine 
avdet etmiş; maaşı birdenbire düşecektir. Şim
di yanyana oturan iki arkadaş birisi Anayasa 
Mahkemesine seçildiği için bir anda maaşı yük
selecek, seçilmiyen, yanında bulunan eski min
val üzere devam edecektir. Muhterem arkadaş
larım, adalette mantıksızlığı tecviz edilir bir 
hatâ değildir. Onun için bir kere bunu aynen 
mütevazin kanlardaki suların birbirine eşit se
viyeye yükselmesi kaidesine uygun olarak yük
seltmek zorundayız! Adalet mantığı buru ica-
bettirdiği için yükseltmek zorundayız, izahı zor
dur arkadaşlar. Yanyana oturan aynı statüye 
tabi olan iki arkadaşın Anayasa Mahkemesine ge
çince maaşının yükselivermesi, oradan tekrar es
ki vazifesine iade edilince de izinli sayıldığı tak
dirde eski vazifesine iade edildikleri zaman ma
aşı tekrar tenezzül ediyor. Acaip bir tahtereval
li... Yani bir bakıma Anayasa Mahkemesine se
çilmeyi bir nevi rekabet mevzuu haline getirme 
tehlikesini de taşıyor arkadaşlarımın itirazları. 

I («Devamlı» sesleri) efendim? 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmıyalım. De
vam buyurun efendim. 

KEMAL SARIİBRAHİMOÖLU (Devamla) 
I — Bir rekabet mevzuu haline de getiriyor. O za

man yüksek mahkemenin hâkimleri diyecek ki, 
Anayasa Mahkemesine seçilmenin yolunu araya
lım. Bu da olmaz, doğru değildir. İyi bir re-

I kabet yolu değil. 
Muhterem arkadaşlarım, sonra ne olacak bu 

! bin lira olmaz da % 60 olursa, kesfintiilerî filân 
da çıktıktan sonra 3-4 yüz lira fark ediyor. Bü
tün kavganın, gürültünün hepsi bu 3-4 yüz li
ranın üzerinde. 

Muhterem arkadaşlarımı, biz de birinci sınıf 
! memur maaşı almak durumunda ve zorunda olan 
| ımiUet)vekiileri olarak igte bu civarda bir maaş, 
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ücret alıyoruz. Yani, zannederim hiçbir arka
daş, vicdanını susturmamak kaydiyle, bu maaşla 
yani asgari ihtiyaçlarını sıkıntı çökmeden karşıla
dığını idd'a edecek durumda değildir. O halde 
yıllar yılı ömür vermiş, dirsek çürütmüş, alınte-
ri dökmüş, göz nuru döken ve Danıştaya birçok 
kademelerden ve süzgeçlerden geçtikten sonra 
salabilmiş hâkimlere bütün hepsi dâhil % 60 ı 
2 500 - 3 000 Tl. civarında tutan bir parayı 
vermemek caiz değldir arkadaşlarım. Bunun 
üzerinde münakaşa dahi caiz değildir. Çünkü, bu 
para; ev, bark, çoluk, çocuk sahibi olan ve başka
ca da hiçbir geliri bulmak imkânı olmıyan, Av
rupa seyahati, yurt iç!, yurt dışı seyahatler, 
ödenekler, yolluklar v.s, gibi diğer memurini ki-
ramdaki imkân1 arın hiçbirisine sahibolmıyan, 
hattâ b'r kimsenin bir yerde kahvesini içmesi hat
tâ bir kahvede arkadaşı ile oturup tavla oyna
ması dahi cezai müeyyide sayılan, disiplin ceza
lan ile her hareketleri takibedilen hâkimlere bu 
parayı vermemek caiz değild'r. Ne imiş efendim, 
Ya^gıtayın yüce hâkimleri de istermiş, Sayışta-
yın yüce mensubini de istermiş, Askerî Yargıtay 
da istermiş. Arkadaşlar, bunlar topu topu iki 
elin b'rkaç parmağı gibi veya birkaç misli bir 
şcyd'ir ve bu verilecek paranın hepsi son derece 
cüzi meblâğlara taallûk etmektedir 

1 
Muhterem arkadaşlarım, biz burada görüyo

ruz, fi!ân kurumun adedi 1.0 binlere baliğ olan 
memurlarına filânmcı yıl ikramiyesi d"ye bir ik
ramiye veriyoruz. 10 miılyon, 20 milyon, 50 mil
yon Ve sayın mebus arkadaş'arım da bunu tas-
vibediyorlar. Halbuki dediğim gib:, bu hâkim 
arkadaşlar bartka hiçbir imkâna sahip değildirler. 
Onun için bunlara, verilen bu para asgari ihtiyaç
larını güçlükle temine kifayet edecek bir meblâğ
dır. Yargıtay da, Askerî Yargıtay da, Sayıştay 
da bunu istemekte haklıdır. Bu parayı vermek
te en ufak bir sakınca yoktur. Arkadaşlarım, 
hiç de endişe etmesinler, yoter ki, bu kurumlar 
vazifelerini yapsınlar arkadaşlar. Bu kurumlar 
vazifelerini yapmazla.rsa Türkiye'de hiçbir şey 
yapılamaz. «Adalet mülkün temelidir». 

Sonra kaldı ki arkadaşlarım, yeni Personel 
Kanunu, Devlet Memurları kanun tasarısı ve ge
rekçesi tetkik edilirse arkadaşlarım tarafından 
görülecektir ki, memuriyetler sınıflandırılıyor. 
Memuriyetler mahiyeti itibariyle Devlete olan, 
Devlete temin ettiği yarar nisbetinde aylıklara 
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bağlanıyor. Yani, birtakım sınıflar hattâ birta
kım memuriyetler diğerlerinden ayn bir statüye 
tabi tutuluyor, icabında yükesek maaşlar ile tal
tif ediliyor. Yani bu peraonel rejiminde bizde 
asırlar boyu devam eden, halk tâbiri ile testiyi 
kıran da bir, getiren de bir sistemi kapatılmak 
isteniyor. Hani 30 sene kalemi hokkaya batırma
dan, terfi ve tefeyyüz edip birinci sınıf maaş ile 
tekaüt yolu tıkanıyor. 

Efendim, bâzı iddialara göre, farklılık hâsıl 
i oluyor. Farklılık hâsıl olmuyor arkadaşlar. 

Yüce Yargıtay üyeleri için kanun teklif 
ettik; onları da % 60 a iblâğ edin diyoruz. 
Sayıştaym tasarısında Meclis idare Âmirleri
nin ve Sayın Başkanlık Divanının hazırladığı 
tasanda da, hatırımda kaldığına göre, yanıl
mıyorsam. böyle bir hüküm olsa gerek. Ve 
doğrudur, yerindedir. Yoksa eğer, ilâve etme
miz gerek. Yani modern Devlet hizmeti anla
yışına da uygundur komisyonun kabul ettiği 
sistem. Ve bugün rejimimizin esaslı maddele
rinden, prensiplerinden biridir bu. 

Bakınız arkadaşlar, «Temel ilkeler, madde :3 
Sınıflandırma. 

a) Devlet kamu hizmetleri görevlerini ve 
bu görevlerde çalışan Devlet memurlarını 
görevlerin gerektirdiği niteliklere, mesleklere 
ve Devlet için taşıdığı değere göre sınıflara 
ayırmaktır.»1 

«Liyakat; 

C fıkrası; Devlet kamu hizmetleri görevle
rine girmeyi, sınıflar içinde ilerleme ve yük
selmeyi, görevin sona erdirilmesini liyakat sis
temine dayandırmak ve bu sistemin eşit im
kânlarla uygulanmasında Devlet memurlarını 
güvenliğe sahip kılmaktır.» 

Demek ki sınıflara ayrılacaktır. Bir k^ım 
mütehassıs sınıf deniyor, özel ihtisasa ihtiyaç 
gösteren sınıf.. Birtakım makamlar, memuri-

I yetler Devlet için fevkalâde ehemmiyetlidir de-
I niyor. Ayrı ayrı sınıflara ayrılıyor. O halde 

bugünkü gidişe ve hazırlanmakta olan pren
siplere de uygundur. Onun için arkadaşlarım 
müsterih olsunlar, katiyen bu paralar çok 
değildir. Diğer Yargıtay üyeleri ve emsali, 
yüksek dereceli hâkimler, yani yüksek mahke
me üyelerinin ayda 300 - 500 Tl. daha fazla 
istiyecekleri esbabı mucibesi ile bu maddeyi 

I reddetmek caiz değildir. Onun için, Yüce Mec-
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lisin iki kere birden tasvibinden geçmiş ve komis
yonca da benimsenmiş olan bu görüşün kabu
lünü arz ve istirham ederim. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Sayın Alicanoğlu, buyurun. 
MAHMUT ALİCANOĞLU (Sinop) — Muh

terem arkadaşlarım, arkadaşlarımız, Danış
tay mensupları hakkında teklif edilen tazmina
tın az veya çok olduğu hususunda muhtelif 
fikir ve mütalâalarda bulundular. Bendeniz 
eski bir adliyeci olarak bu kaza mercilerinde 
çalışan kimselere âzami derecede kendilerini 
tatmin eder ölçüde tazminat verilmesine taraf
tarım. Yalnız, Anayasamızın kabul ettiği üç 
kaza merciinden olan Danıştay mensupları 
hakkında diğer kaza mercileri olan askerî ve 
adlî kaza mercileri mensuplarından farklı öde
nek verilmesi hakikaten bu muhtelif kaza mer
cilerine mensup kimseler hakkında bir hoşnut
suzluk doğuracağı da muhakkaktır. Bilhassa 
Gıyasettin Karaca arkadaşımız ber tafsil izah 
ettiler. Yargıtayda çalışan bir başkanın 800 
liradan fazla almadığı malûmunuzdur. 1 nci 
sınıfa ayrılmış, maaş derecesinin son haddini 
bulmuş olan ve fakat Yargıtaya gelmediği için 
kendisinin 650 lira üzerinden ödenek aldığı da 
yine malûmdur. Şimdi iki kaza merciinden bi
risine fazla, birisine noksan vermek, hakika
ten muadelete aykırı dücer. Gcnlümüz arzu 
ederdi ki; hepsine verilsin. Onun içindir ki. 
eğer adlî kaza mensuplarına da aynı ölçüde 
ödenek verilmesi yolunda vâki olacak bir tek
lifte bulunulur ise, veya böyle bir teklif ya
pıldığına göre aynı seviyeye yükseltilmesi için 
arkadaşlarımız müspet mütalâada bulunurlar
sa, bendeniz de Danıştay mensuplarına verile
cek bu ölçüdeki tazminata memnuniyet ile ta
raftarım. Mutlak surette muhtelif kaza men
supları arasında bir muadelet temini şart ol
duğu kanaatindeyim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın İskenderoğlu, buyurun. 
RECAt İSKENDEROĞLU (Diyarbakır) — 

Saym arkadaşlar, komisyonun getirmiş oldu
ğu teklifin karşısında fikir beyan eden arka
daşlarımız, iki ölçü ile fikirlerini ifade etmek
tedirler. Birincisi, Anayasa Mahkemesi, Da-
nıştayın ve Yargıtaym ve Askerî Yargıtaym 
Sayıştaym üstünde bir kademede yer almıştır 
fikrini ileri sürmektedirler. Kanaatim bu de
ğildir. Yüksek mahkemelerin hepsi aynı sevi-
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yededir, hepsinin yapmış olduğu yargı görevi 
aynı derecede muhterem ve ulvidir. 

İkincisi, yine Saym Karaca arkadaşımızın 
dilinde ifadesini bulduğu gibi efendim, Danış-
taya Anayasa Mahkemesi hâkimlerinde olduğu 
gibi ödeneklerinin % 60 ı tazminat olarak veri
lirse yarın Yargıtay, Askerî Yargıtay ve Sa
yıştay üyeleri de bunu istiyecekler. Elbette is-
tiyeceklerdir. Bütün hepsi yüksek mahkeme 
olduğuna göre, hattâ birlikte bugüne kadar 
Yargıtay, Sayıştay ve Askerî Yargıtay üyeleri 
için de tazminatı, Aanayasa Mahkemesi hâkim
lerine tanınan ölçü içinde getiremediği için 
bence Hükümet geç kalmış, ihmal edilmiş bir 
vazifenin içindedir. 

Saym Sarıibrahimoğlu'nun gerekçe olarak 
ifade ettiği hususları bendeniz tekraren arzı 
lüzumsuz görmekteyim. Ancak hâkimlerin, ma
aş, ödenek meselesinin münakaşalarmı kapat
mış, ve çek verme usulüne gitmiş ülkeler bizim 
için ideal ülkelerken ve Büyük Türk Milleti 
mşaallah pek yakm bir zamanda bütün hâkim
lerine İngiltere'de ve buna emsal teşkil eden 
memleketlerde olduğu gibi, bu münakaşaları 
berataraf edecek bir sistem olan çek ödeme du
rumuna gelsin. 

Saym arkadaşlarım, Sayıştay, Yargıtay, 
Askerî Yargıtay denildiği zaman bu yüksek 
yargı mercilerine karşı saygı ve mehabet duyr 
maktayız. Hattâ, beni yadırgamasınlar saym 
arkadaşlarım, ben bu meselenin Meclis kürsü
sünde «niçin bu kadar verildi» münakaşasını 
dahi vatandaş nezdinde muhterem ve muteber 
yerini işgal etmiş olan yüksek hâkimler ve yük
sek mahkemelerin mehabetiyle bağdaşır bir 
durumda göremediğimden onu bir hale getire
ceği endişesinden dolayı çok lüzumsuz ve na-
beca bir münakaşa ortamı yaratıldığı kanaatin
deyim. 

Bu itibarla bilhassa bendenizden sonra söz 
almış olan arkadaşlarımın müsamahalarına sı
ğınarak istirham edeceğim; yüksek mahke
melerde fonksiyon gören hâkimlere karşı hür
metimizin, millet kürsüsünden münakaşa mev
zuu yapılmaması yönünden sözlerinden feragat 
etme1 erini istirham edeceğim. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi vardır. Ko-
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misyona ve bir arkadaşımıza söz verdikten son
ra oylatacağım. 

Buyurun komisyon. 

GEÇICI KARMA KOMISYON SÖZCÜSÜ 
SABRI VARDARLI (istanbul) — Muhterem 
arkadaşlarım, bu mevzu Mecliste iki defa gö
rüşülmüş ve şu anda getirdiğimiz metne bağ
lanmıştı. Bendeniz eğer komisyon sözcüsü ol
masaydım, Sayın Rccai İskendcroğlu'nun fi
kirlerine aynen iştirak ederek, bu mevzuun da
ha fazla uzatılmasına taraftar olmadığımı söy
lemek isterdim. Yalnız biz bu mevzuda, bâzı 
prensiplerden hareket ettik. Prensibimiz şu
dur: 

Adalet mercii, yüksek yargı organı olarak 
bu organlara ne vermemiz icabediyor? Bunun 
prensibinde mutlak rakamlara sarılmak basitti, 
fakat bunun nedenlerini bulmak lâzımdır, iş
te bu nedeni ararken daha evvel tarafımızdan 
kabul edilen ve yargı görevi bulduğu müddetçe 
birbirinin üstünde olmıyan, birbirine müsavi 
olan iki müesseseyi elimize baz olarak aldık. 
Bu da Anayasa Mahkemesi idi. Anayasa Mah
kemesine verilen bu meblâğdan sonra diğer 
yüksek bir mahkemeye şu veya bu meblâğı ta
nımak onların yaptığı vazifelerin ulviyetinde 
bir nakısa teşkil edebilecek şekilleri bize ge
tirebilirlerdi. işte bunu düşündüğümüz içindir 
ki metni bu şekilde getirdik. 

Muhterem arkadaşlarım, bu demektir ki 
bundan sonraki yargı organlarında bugün için 
Gıyasettin Karaca ve Mahmut Alicanoğlıı ar
kadaşımızın beyan ettikleri üzere, henüz bu şe
kilde almamış bulunanlar vardır. Ama bu on
ların teşkilât kanunları ile beraber buraya gel
diğinde aynı meblâğı almaya onların da bu 
şartlar altında ve bu prensip kabul edilirse hak 
kazanmış olduklarım ortaya koyacaktır. Za
ten Yargıtayda bir hazırlık vardır, Sayıştay 
gelmiştir, Yüksek Askerî Yargıtay hakkında 
her halde bir hazırlık olacaktır. Bu bakımdan 
komisyonunuz, Yüksek Meclis daha evvel ka
naatini izhar ettiği için ısrar ediyor maddenin 
aynen kabulünü istirham ediyor. 

BAŞKAN — Sayın Kaptan. 
MUSTAFA KAPTAN (Sinop) — Çok kıy

metli arkadaşlarım, bir olan, bir olması lâzım-
gelen var. Bendeniz burada, birçok arkadaş
larımla beraber her müessesenin statüsünü ve 
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onlara mütenazır hükümlerin görüşülmesini 
tabiî karşılıyorum. Şu müessese muhterem, bu 
müessese muhterem değil... Türk Devleti için
de vazife gören her müessese muhteremdir. Bi
naenaleyh muayyen müesseseler muhteremdir. 
derken, bunun mefhumu muhalifinden diğer 
müesseseleri muhterem olmama durumuna dü
şürmek doğru olmıyacağı kanaatindeyim. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, bir endişe 
var bâzı arkadaşlarda, haklıdır, buna ait bir 
misal arz edeceğim. Derler ki, biz burada bu 
şekilde % 60 olarak kabul edersek, buna mü
tenazır, benzer fonksiyonu ifa eden müessese
ler de peşi sıra aynı şeyi istiyeceklerdir. Doğ
ru arkadaşlar. Nitekim, Sayıştay Kanunu gel
diğinde Sayın Veli Uyar arkadaşım bin liralık 
bir teklif yaptı, Sayıştay mensupları da bunu 
kaydı ihtiyati ile kabul ettiler. Şayet Danıştay 
Kanunu bin lirada kalırsa memnuniyetle dedi
ler*. Kalırsa komisyon hiç ihtilâfa düşmeden 
aynen kabul etti. Ama ne zaman? Burada yüz
de 60 kabul edildi. Bir tekriri müzakere teklifi 
yapıldı ve o da % 60 a çıktı ne komisyon aza
ları arkadaşlarım ne de başka bir kimse buna, 
itiraz edemedi. 

Şimdi bununla ne demek istiyorum; işi za
manında düşünmek lâzımdı arkadaşlarını. 
Yüksek vazifeli bu müesseselerin hepsi aynı 
mahiyette fonksiyon ifa eder. 

Hâkim tazminatları verilirken öne sürülen 
fikir şuydu: O ördüğü vazifenin mahiyeti pe
ki, Danıştay o vazifeyi görüyor da Askerî Yar
gıtay başka mahiyette mi iş görüyor'? Hayır-, 
aynı mahiyettedir-. Yargıtay, o da aynı mahi
yettedir, Sayıştay, o da aynı mahiyettedir. 
Aynı mahiyette olunca tabiî olarak istiyecekler
dir. Nitekim bundan evvel görüşülmekte olan 
Memurlar Sendikası Kanununda da Ülker* ar
kadaşıma karşı şöyle bir fikir ortaya atıldı. 
Eşitlik, adalet! Neden dediler işçi Sendikası 
Kanunu burada görüşülürken orada bu fikri 
kabul ettiniz1? Aynı mahiyette bir kanun görü
şülürken niçin kabul etmiyorsunuz? Bunun 
karşısında akan sular- durdu. Şimdi Anayasa 
Mahkemesinde de bâzı arkadaşlarım haklı ola
rak, buraya böyle bir hüküm getirmeyiniz, ay
nı fonksiyonu veya benzer fonksiyonu ifa eden 
müesseseler, ister istemez aynı talepte bulu
nacaklar ve bu teselsül edecektir dediler. Ama, 
o zaman hangi mülâhaza ile olursa olsun, şu 
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anda onun üzerinde durmıyacağım, kıymetli 
arkadaşlarını buna iltifat buyurmadılar. Şimdi 
Danıştayda, sonra Sayıştaya gelecek, sonra 
Yargıtaya, sonra Askerî Yargıtaya... belki de 
ondan sonra, ben de aynı vazifeyi ifa ediyo
rum diye aslî mahkemeler de aynı taleplerde 
bulunabileceklerdir. Bunu. önlemeye hiç kim
senin kudreti yetmiyecektir arkadaşlarım. İsin 
aslı başka, ama bir emsal vermişiz, ona uy
mak ve adalet prensibi başkadır. Şahsi kana
atim, Büyük Meclisin başka türlü karar alma
sı kendi kurduğu prensibe kendi darbe vurma
sı demektir. Dün aynı fonksiyonu ifa eden bir 
mahkemeye yüzde 60 kabul et, yine aynı Mec
lis kalksın, aynı fonksiyonu ifa eden bir mah
kemeye başka bir formül tatbik etsin. Bu Mec
lisin ciddiyetiyle kabili telif olmıyacağı kana
atindeyim. 

Yaptığımıza uymak mecburiyetindeyiz. Hür
metlerimi sunarım efendim. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi vardır, oku
tuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Komisyon maddesinin kabulünü ve müzake

relerin kifayetini arz ve teklif ederini. 
Burdur 

Mehmet Özbey 

Sayın Başkanlığa 
Konu aydınlanmıştır, müzakerenin kifaye

tini arz ederim. 
Hakkâri 

Ahmet Zeydan 

BAŞKAN — Aleyhimle Sayın Özek, buyu
run. 

KADRÎ ÖZEK (İzmir) — Muhterem arka
daşlarım, yeterlik önergesi verilmiş bulun
makla ve meselelerin tavazzuh ettiği kanaati 
izhar edilmektedir. Bendeniz iki kelime ile me
selenin tavazizuh etmediği kanaatini taşıdığı
mı arz etmek isterim. 

Muhterem arkadaşlar, verilmekte olan veya 
mutasavver olan tazminatın haddizatında eök 
gibi görülen bir maddi şekli vardır. Ama as
lında mesele bu değil. Bir muhterem hâkim ar
kadaşım bir gün çok merak etmiş, bir senelik 
ödenek ve maaş yekûnunu toplamış ve bir se
nede görmekte olduğu dâva ve Ibağladığı karar
ları nisbct ettiği zaman beher dâva dosyasını I 
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ikibuçuk liraya görmekte olduğunu tesbit et
miş. Binaenaleyh, tazminatın verilmesi uygun
dur, hiçbir fazlalık yoktur. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
BAŞKAN — Yeterlik önergesini oylarınıza 

sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Karma Komisyonunun üzerinde müzakere
sini yaptığımız metnini oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Ödeneklerin ödeme şekli 
MADDE 167. — Yukarıki maddede yazılı 

ödenekler ay başlarında ve aylıklarla birlikte 
ödenir. 

Bu ödeneğe hak veren bir göreve atananla
rın ödenekleri göreve başlayış tarihinden son
ra gelen ay başından itibaren verilir ve bu gö
revden ayrılanların ay sonuna kadar olan öde
nekleri geri alınmaz. 

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

BAŞKAN — Söz istiyen?.. Yok. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Diğer memurların tazminatları 
MADDE 168. — Danıştay teşkilâtında gö

revli olan Danıştay meslek mensupları dışın
daki idare, müdür ve memurlarından 600 lira
ya kadar aylık alanlara, aylıklarından ayrı ola
rak her ay 100 er lira ve 600 liradan fazla ay
lık alanlara da 150 şer lira ve mübaşirlere de 
75 er lira tazminat verilir. 

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

Bütçe 
MADDE J69. — Danıştay genel bütçe için

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

hasebe işleri, Danıştay nezdinde kurulacak mu
hasebe teşkilâtı tarafından yürütülür. 

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

Kıyafet 
MADDE 170. — Danıştay meslek mensup

larının resmî kıyafetlerinin sekli ve bunların 
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giyilme zaman ve yerleri bir yönetmelikle dü
zenlenir. 

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

Son hükümler 
Kaldırılan hükümler 

MADDE 171. — Danıştay a ait 3546, 4904, 
6716, 7197, 7354, 14 . 7 . 1960 tarihli ve 20; 
20 . 9 . 1960 tarihli ve 84 sayılı kanunlar ile 
4 . 1 . 1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Ka
nununun 406 ncı maddesinin son fıkrası ve 
788 sayılı Memurin Kanununun 50 nci madde
sinin 2 nci cümlesindeki «vekil aleyhine ise Şû
rayı Devlete» ibaresi yürürlükten kaldırılmış
tır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir.. 
Kaldırılan ve yürürlüğe konulan kadro cetvelleri 

MADDE 172. — 3656 sayılı Kanuna bağlı 
Danıştaya ait kadro cetvelleri, 4904 ve 7354 sa
yılı kanunlarla yapılan ek ve tadilleri ile bir
likte kaldırılmış ve yerine Ibu kanuna bağlı (1) 
ve (3) sayılı cetveller konulmuştur. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Kazanılmış haklar 
GEÇİCİ MADDE 5. __ Bu kanunun 14 ncü 

maddesiyle 8 ve 20 nci maddelerinin son fık
rası hükümleri, eski Siyasal Bilgiler (Mülkiye) 
ve yüksek iktisat ve ticaret okulları mezunları 
hakkında uygulanır. 

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

GEÇİCİ MADDE 6. — Bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihte 4 ncü derece maaşını kaza
nılmış hak olarak almakta olan birinci sınıf 
yardımcılarla bu derecedeki kanunsözcüleri se
kizinci maddenin (H) bendi hükmünden isti
fade ederler. 

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

Dışardan yapılacak atanmalar 
GEÇİCİ MADDE 7. — Bu kanun yürür

lüğe girdiği tarihte boş olan kanunsözcülükleri ile 
yardımcıların 119 ncu madde gereğince doldu
rulması mümkün olmadığı takdirde, dışardan 
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gerekli nitelikleri haiz olanlar alınabilir. Bu su
retle alınacak olanların yapılacak yeterlik sına
vını kazanmaları lâzımdr. 

Danıştay dışında abnsn kanunsözcüleri ile 
yardımcıların, bulundukları derecelerde, daha 
önce geçirmiş oldukları süreler ve aldıkları si
ciller nazara alınır. Ancak, bunların yükselebil
meleri için, Danıştayda en az bir müspet sicil 
almaları şarttır. 

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

Yürürlük 
MADDE 173. — Bu kanun, yayımı tarihin

de yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 

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

Böylece memleketimizin en büyük ihtiyacı
na cevap veren Danıştay kanunu tasarısı ka
nunlaşmış oldu. Memleketimize, milletimize ha
yırlı olması temennilerimi ihzar ederim. 

DEVLET BAKANI NÜVİT YETKİN (Ma
latya Senatörü) — Muhterem Başkan, pek kıy
metli arkadaşlarım, Anayasamızın saydığı yük
sek mahkemelerden birisi olan ve adlî tarihimiz
de 1868 denberi pek mümtaz bir yeri bulunan Da
nıştay, teşkilât görev, yetki ve muhakeme usulü
nü yeniden tanzim kasdiyle sevk edilmiş Yüksek 
Meclisin ve değerli komisyonların dikkatli ve 
vukuflu incelemeleri sayesinde sevk edilenden 
daha vazıh ve daha mükemmel bir hüviyetle 
kabulünüze mazhar olmuş bulunmaktadır. Hem 
kazai ve hem idari yüksek bir yargı mercii ve 
bütün idari işlem ve eylemlerin denetim orga
nı olan Danıştayımızın kabul buyurduğunuz 
bu kanunla vazifesini çok daha yeterli bir su
rette ifa edeceğine emin olarak Danıştay ca
miası ve Hükümet adına şükran ve minnetleri
mi arz ederim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Diğer maddelere geçiyoruz. 
.2. — Bina kiraları hakkındaki kanun tasa

rısı ve Erzurum Milletvekili Gıyasettin Kara-
ca'nm 6570 sayılı Kira Kanununun Anayasa 
Mahkemesince iptal edilen 2 ve 3 ncü madde
lerinin yeniden tedvini ile 4 ncü maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve geçici 
komisyon raporu (1/513, 2/520) (M. Meclisi 
S, Sayısı : 458 ve 458 e 2 nci ek) 
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BAŞKAN — Bu kanun tasarısı komisyon

dan gelmedi, diğer tasarıya geçiyoruz. 
3. — Serbest malî müşavirlik kanun tasarısı 

dh Cumhuriyet Senatosu Amasya Üyesi Macii 
Zeren ve Adana Üyesi Mehmet Ünaldı'mn, Malî 
müşavirlik ve yeminli müşavirlik kanunu tekli
fi ve Geçici Komisyon raporu (1/476, 2/529) (S. 
Sayısı : 368) 

BAŞKAN — Komisyon burada mı? 

KEMAL SARIÎBRAHÎMOĞLU (Adana) — 
Efendim, usul hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Usul hakkında söz olmaz, mü
zakereye başlamadık ki. 

1. — Aydın Milletvekili Hilmi Aydınçer'in, 
Kuşadası ile Pire Limanı arasında feribot işle
tilmesi konusunda ne düşünüldüğüne ve Söke -
Milas yolunun asfaltlanması işine dair yazılı 
soru önergesi, Ulaştırma, Basın - Yayın ve Tu
rizm, Bayındırlık Bakanlıklarına gönderilmiştir. 
(7/329) 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Efes gibi Hıristiyan âleminin olduğu kadar 

bütün Dünya 'milletlerince de bir ziyaretgâh ha
line gelen ve ayrıca Priyen, Milet, Didim gibi 
bölgelerin tarihî hazinelerine turistlerin deniz 
giriş kapısı olan Kuşadası ile Yunanistan (Pire) 
arasında feribot işletilmesi mevzuunda Sayın 
Ulaştırma ve Turizm-ve Tanıtma Bakanlıkların
ca iıe düşünülmektedir? Bu-ihtiyacın tahakkuku 
bakımından şimdiye kadar ıbır hazırlık yapıl-
miş midir? 

Keza; asfaltlama ameliyesi başlamak üzere 
olan Söke - Mi! fıs yolunun asfaltlanması yapı
lırken bu ana yoldan Priyen, Milet, Didim ta
rihî harabelerine giden ve takriben 25 - 30 Km. 
kadar olan (cem'an) bu yolların ela 'asfaltlan
masının elestikiyet dâhilinde olması Sayın Ba
yındırlık Bakanından *bu yolda ne düşündükle
rinin yazılı olarak cevaplandırılmasını istirham 
ederim. 

Aydın Milletvekili 
Hilmi Aydmçer 
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KEMAL SARIIBRAHÎMOĞLU (Devamla) 

— Müzakeresine başlamadan söz istiyorum. 
BAŞKAN — Usul hakkındaki söz müzake

relerin seyri bakımından içtüzüğün aleyhinde 
tutumlar varsa o bakımdan olur. Başkaca bir 
teklifiniz varsa onu söyleyin. 

Komisyon, Hükümet lütfen yerlerini alsın
lar. Maliye Bakanı yok mu efendim? (Yok ses
leri) 

Efendim, Hükümet yok. Esasen vakit de ge
cikti. 25 Aralık Cuma günü saat 15 te toplanıl
mak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 18,00 

T. C. 
Ulaştırma Bakanlığı 

Liman ve Deniz İşleri 
Dairesi Başkanlığı 

Şubesi : Ulaştırma Md. 
Kayıt No. : U -12/1 -18 

Konu : Soru önergesi cevabı 
Ek : 2 

Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlü
ğü ifadeli 3 . 7 . 1963 tarih ve 7/327 - 6057/36045 
sayılı yazıları : 

Aydın Milletvekili Hilmi Aydınçer'in, Kuş
adası ile Pire arasında feribot işletilmesi ve 
Söke - Milas yolu üzerindeki Periyen, Milet, Di
dim tarihî harabelerine giden yolun asfaltlan
ması konularında ne düşünüldüğüne dair olup 
1 nci fıkrasının Bakanlığımız ile Basın - Yayın 
ve Turizm Bakanlığı ve 2 nci fıkrasının da Ba
yındırlık Bakanlığı tarafından yazılı olarak ce
vaplandırılmasını istediği soru önergesinin Ba
kanlığımızla ilgili kısmına ait cevabın, muma
ileyhe tevdi edilmek üzere, ilişikte takdim kılın
dığını ve bu cevabın bir örneğinin de Başbakan
lığa sunulmuş bulunduğunu arz ederim. 

Ulaştırma Bakanı 
t Ş. Dura 

5. — SORULAR VB CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
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Aydın Milletvekili Sayın Hilmi Aydmçcr'in 
yazılı soru önergesinin (Kuşadası ile Yunanistan 
arasında feribot isletilmesi) konusu ile ilgili kıs

mı hakkında cevap 
Malûmları olduğu üzere, Birinci Beş Yıllık 

Kalkınma Plânının Turizm Sektörüne ait «Ta
lep Projeksiyonu ve yatırımlar 'bolümü (C) ben
di 4 neü paragraf nida «Balkanlar, Yunanistan, 
ttalya ve İsrail ile yurdumuz arasında her çe
şit ulaştırma imkânlarının artırılması derpiş 
edilmiş ibulunmaktadır. 

Bu plânda yer alan esaslara göre hazırlanan 
ve Bakanlar Kurulunun 25 . 1 . 1981 gün ve 
6/1328 sayılı Kararnamesi ile kabul edilen 1963 
yıllık programının ve daire ve teşekküllere yar
dımcı olmak amaciyle bir çalışıma dokümanı 
olarak düzenlenmiş bulunan 1963 yıllık progra
mı icra plânının «Ulaştırma» ve «Turizm» sek
törlerine adt tedbirler bölümlerindeki mevzular 
meyanında; Yunanistan, Türkiye ve Kıbrıs ara
sında feribot işletme konusunun da Öncelikle 
ele alıniması ve İsrail, Kıbrıs, Türkiye ve Yu
nanistan arasında feribot seferleri tesisi için 
gerekli çalışmaların bu yıl içerisinde bitirilmesi 
hususları da yer almaktadır. 

Mezkûr programa ve İcra Plânına istinaden 
'bakanlığımız bu konular üzerinde gerekli ça
lışmalara zamanında başlamış bulunmakta
dır. 

Esasen, Türkiye - Yunanistan arasında feri
bot seferleri tesis ve işletilmesi konusunu bun
dan ikibuçuk yıl önce de almış bulunan Ba
kanlığımız, o tarihlerde 'ilgili makamlar ve te
şekküllerin mahallî yetkilileri ile birlikte Foça, 
Seferihisar ('Sığacık), Çeşme, İzmir ve Kuşada
sı limanlarını yerinde incelemiştir. 

Bu inceleme sonucunda, İzmir bölgnsi için 
en muvafık terminal limanı olarak Çeşme uy
gun bulunmuş ve ancak, buradaki iskelenin 
duru/mu ve su derinliği, küçük tonajdaki mo
torların yanaşmasına elverişli, feribotlar için 
elverişsiz olması dolayısiyle şimdilik İzmir ter
minal limanı olarak muvafık görülmüştür. 

İleride Çeşme iskelesi feribotların yanaşabi
leceği bir duruma getirildiği takdirde, seferler 
tabiatiyle bu iskeleden yapılacaktır. Bu iskele
nin feribot yanaşabilecek bir duruma getirilme
si keyfiyeti de Türkiye - Yunanistan arasında 
çalıştırılması mutasavver feribotun teminine 
ve bu feribotun tonajı, uzunluğu, yüksekliği, su 
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çekimi, iskele üstü ile su seviyesi arasındaki 

•mesafe vesaire gibi hususi arın bilinmesine bağ
lı bulunmaktadır. 

Diğer taraftan yine 1961 yılı içinde Yuna
nistan'da yapılan tetkikler neticesinde de, bura
da da terminal limanı olarak Pire limanı uygun 
görülmüştür. 

Muayyen bir' safhaya kadar getirilen Ve fa
kat Denizcilik Bankasının feribot inşa veya 
mubayaa etmesine malî durumunun müsait bu
lunmaması •dolayısiyle durdurulmuş bulunan 
bu sahadaki çalışmalara, 1963 yıllık programı 
ve İcra Plânının feribot seferleri tesis ve işle
tilmesi konularının Öncelikle ele alınmasına da
ir hükmü karşısında bakanlığımızca tekrar baş
lanılmış 'bulunulmaktadır. 

Bu cümleden olmak üzere, ilgili bakanlık
lar ve teşekküller temsilcilerinin de iştinJkiyle 
'bakanlığımızda yapılmış olan ilk iki toplantı
da alman kararlar meyanında, İzmir - Pire ara
sında çalıştırılacak feribotların bıugün için 
mcmlekotimı'zde yapılması mümkün bulunma
dığından, Denizcilik Bankasının hazırlamış ol
duğu bu hattâ işliyccck feribot plân ve teklif 
isteme şartnamesinin, feribotun dışarıda inşa 
veya mubayaası imkânlarının sağlanması için 
alâkalı makamlara intikal ettirilmesi hususunu 
kapsar 'mahiyette karar da bulunmaktadır. 

Memleketimiz turizmine sağlıyacağı fayda
lar bakımından bir an önce ihdası ilgili bakan
lık ve teşekküllerce de uygun görülen İzmir -
Pire hattına elverişli bir feribotun ne resmî ve 
ne de özel sektör elinde bulunmadığı da bilinen 
bir keyfiyettir. 

Bakanlığımızca özel tip gemi olarak mütalâa 
edilen ve teklif isteme şartnamesi ile plânı uy
gun görülen çift pervaneli dizel motorlu, 18 
mil süratli, 128 kamara, 140 güverte yolcusu ve 
80 araba alabilecek evsafta, soğuk ve sıcak ha
va tertibatlı ve bedelinin takriben 2,5 milyon 
dolar olması mııhtomel feribotun, protokola 
bağlanmış yukarıda mâruz karara istinaden, dı
şarıda inşa veya mubayaasını teminen gerekli 
kredinin sağlanması maksadiyle konunun ba
kanlık! ararası İktisadi İşbirliği Kurulunda gö
rüşülerek karara bağlanması için 31 . 5 . 1963 
giuı ve 1399 sayılı yazımızla Başbakanlığa i\rA 
edilmiş olduğu ve Maliye Bakanlığı ile Bafiuı a 

Yayın ve Turizm Bakanlığına da bilgi veril-. 
iniş olan, bu konu hakkında mezkûr İktisadi İş-. 
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birliği Kurulunun ittihaz edeceği karara intizar 
edilmekte bulunulduğu arz olunur. 

T. C. 
Turizm ve tanıtma Bakanlığı 14 . 12 . 1964 

Turizm Genel Müdürlüğü 
Tur. E. P. 8191 - 20751 

Konu: Aydın Milletvekili Hilmi 
Aydmçer'in yazılı sorusu Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
îlgi: 3 Temmuz 1963 tarih ve 6057-7/329 

sayılı yazınız : 
Plânda yer alan feribotun 1966 senesinde 

Türkiye - Yunanistan arasında işletilmek üzere, 
inşaası bir Fransız firmasına verilmiştir. Geçen-
sene izmir'de gümrük binası yanında bir feribot 
iskelesi inşa edilmiştir. 

1965 turist sezonunda israil Somerfin Şirketi 
ferübot seferlerine izmir'i de dâhil etmiştir. Al-
safteak limanında da ayrıca bir yanaşma yeri ya
pılmaktadır. 

Bakanlığımız bu iki feribot iskelesini şimdi
lik yeterli görmektedir, önümüzdeki program 
yıllarında turist akımına göre, gerek Çeşme ve 
gerekse Kuşadası'nda feribot iskelelerinin hazır-
lariömsı yoluna .gidilecektir. 

©ilgilerinizi rica ederim. 

Ali ihsan 'Göğüs 
Turizm vo Tanıtma Bakanı 

T. C. 
bayındırlık Bakanlığı 16 . 9 . 1963 

Hususi Kalem 
Sayı: 653 

Konu: Aydın Milletvekili Hilmi 
Aydmçer'in yazılı sorusu Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi: 3 . 7 . 1963 gün ve 7-329/6057-36045 

sayılı yazınız : 

Kuşadası ve Pire limanı arasında feribot iş
letilmesi konusunda ne düşünüldüğüne ve Sö
ke - Milas yolunun asfaltlanması işine dair Ay
dın Milletvekili Hilmi Aydınçer tarafından ve
rilen yazılı soru önergesinin aşağıda cevaplandı-
tttMigrm saygı ile arz ederim. 

Ilyas Seçkin 
Bayındırlık Bakanı 

Priyen, Milet ve Didim yollarının drenaj du-
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rumları ve üst yapıları bu mevsimde bitümlü 
kaplama yapımına elverişli değildir. 

1963 yılı onarım ve asfalt kaplama program
larımızın dışında bulunan mezkûr yolların bu 
mevsim ele alınmalarına imkân görülememekte, 
ancak, 1964 iş mevsiminde asfalt kaplanmaları 
düşünülmektedir. 

3. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, Ağrı îli Bekçi Teşkilâtında görevli iki ki
şinin, Valilikçe, işlerinden çıkarılmalarının hu
kuki mesnedinin ne olduğuna dair soru önergesi 
ve İçişleri Bakanı Orhan öztrak'ın yazılı cevabı 
(7/564) 

Millet Meclisi Başkanlığı 
eliyle 

içişleri Bakanlığına 

Aşağıdaki sorumun yazılı olarak cevaplandı
rılmasını saygılarımla rica ederim. 

31 . 8 . 1964 

Fahir Giritlioğlu 
Edirne Milletvekili 

Ekli olarak takdim ettiğim Ağrı Asliye Ceza 
Mahkemesinin 8 . 4 . 1964 tarihli ve 36 sayılı 
ilâmında isimleri geçen Ağrı Bekçi Teşkilâtında 
görevli Hüseyin Aslan ve Osman Matara isimli 
şahıslara isnadedilen suç mahkeme ilâmı ile su-
but mertebesine varmamıştır. Olay mahkemeye 
intikal etmemesine rağmen iddia edilen vakanın, 
suç mahiyetinde olup olmadığının mahkeme ta-
rafradan yapılmamıştır. 

Mahkeme bu olayı 23 . 2 . 1963 tarih ve 218 
sayılı Af Kanununun şümulü içerisinde mütalâa 
ederek, hukuku âmme dâvasının ortadan kaldı
rılmasına karar vermiştir. 

Buna rağmen: Bahis konusu iki şahıs Ağrı 
Valiliğince işten el çektirilmiş ve görevlerine 
iade edilmemişlerdir. 

Valiliğin bu şekildeki tasarruf ve davranışı
nın hukukî mesnedi nedir? 

Bu şahıslardan birisinin daha evvelce Cum
huriyet Halk Partisi Teşkilâtında görev aldığı 
ve onun bu durumunun bu kere açığa alınması 
ve işinden çıkarılması için: Sebep ve bahane teş
kil ettiği şayiası vardır? Doğruluk derecesi ne
dir? 
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T. C. 

İçişleri Bakanlığı 14 . 12 . 1964 
Emniyet Genel Müdürlüğü 

Şube: 6. B. 63141-56 
Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi: Millet Meclisi Başkanlığının 1 .11 .1964 
gün ve Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlüğü 
7/564 - 9561 - 55693 sayılı yazısı. 

Ağrı ili Garşı ve Mahallât Bekçi Teşkilâtın
da görevli Hüseyin Aslan ve Osman Matara 
isimli iki kişinin vazifeyi suiistimal suçundan 
mahkemeye verilmelerini mütaakıp yürürlüğe 
giren 218 sayılı Af Kanunu gereğince aleyttılerin-
doki âmme dâvası ortadan kalktığı halde valilik
çe işlerinden çıkarılmalarının ve tekrar vazifele
rine iade edilmemelerinin hukukî mesnedinin ne 
olduğuna dair Edirne Millet'-»kili Fahir Girit-
lioğlu tarafmdan verilen 31 . 8 . 1964 tarihli 
yaızıh soru önergesi incelendi. 

Ağrı İli Çarşı ve Mahallât Bekçi Teşkilâtı 
Mulhasibi Osman Matara ile Tahsildar Hüseyin 
Aslan'ın, Teşkilâtın 1961, 1962 ve 1963 yılları 
bütçelerinin gelirler kısmının bir bölümünü teş
kil eden evvelki senelerden müdevver bekçi üc
retini mükelleflerden talhsil etmeyip sadece o yı-
bn bekçi ücretlerini talhsil ile yetindikleri, tah
sil ettikleri paraları Çarşı ve Mahallât Bekçileri 
Kanununa göre Paraların toplanması ve sureti 
sarfını gösterir Talimatnamenin 8 nci maddesin
deki âmir hükme rağmen, teşkilâtın bankadaki 
hesabına vaktinde yatırmayıp Osman Matara'-
nın ticaretle uğraşan kayınpederine işletilmek 
üzere verdikleri, ancak ay sonunda bankaya ya
tırdıkları parayı ertesi günü ıgeri çekerek bekçi
lerin aylık ücretlerini ödemeye çalıştıkları fakat 
muntazaman ödemedikleri, borduroları gelişi gü
zel tanzim ettikleri ve âmiri itaya imza ettirme
dikleri anlaşılmış, İl İdare Kurulunca 22.8.1963 
igünü 1.1963/62 sayılı kararla lüzumu muhake
meleri kararlaştırılarak adlî makama verilmişler
dir. 

İl asliye ceza makemesinde haklarında vazi
feyi suiistimal suçundan açılmış bulunan dâva
nın, 218 sayılı Af Kamunu şümulüne girdiğin
den kaldırılması karar altına alınmış, bununla 
beraber adı geçen şahısların bu vazifede istih
damları sakıncalı görüldüğünden, vazifeden 
uzaklaştırılmışlardır. 

Adı geçenlerin siyasi akideleri valilikçe bilin
mediği gibi yeniden vazifeye alınmamalarının, 
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daha evvel Halk Partisinde görev kabul etme
leri ile ilgisi bulunmadığını bilgilerine arz ede
rim. 

Orhan öztrak 
içişleri Bakanı 

Dağıtım : 

Gereği: Millet Meclisi Başkanlığına. 
Bilgi: Başbakanlık Makamına. 
3. — İstanbul Milletvekili Muhiddin Güven'-

in, Kıbrıs siyasetinin tatbikatında meselenin han
gi safhasında bulunulduğuna dair soru önergesi, 
ve Başbakan adına Dışişleri Bakanvekili Kemal 
Satırın yazılı cevabı (7/572) 

31 . 10 . 1964 
Kıbrıs hakkında yazılı soru ta
lebi. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
30 . 10 . 1964 günlü gazetelerde, Kıbrıs'ın 

Rumlar ve Yunan Hükümeti tarafından silah 
deposu haline getirildiğine dair kesin haberler 
çıkmış ve Makarios'un İçişleri Bakanı Yorgacis'-
in vâki beyanı karşısında, Yunan Savunma Ba
kanı Garuf alyas'm: (Yunanistan'ın Kıbrıs'a yap
tığı her türlü yardımdan dolayı Anavatan Yu
nanistan'a teşekkür edilmesine lüzum olmadığı, 
çünkü hiç kimsenin yardım eden annesine teşek
kürü düşünmiyeceği, Yunan emel ve inançlarına 
olan bağlılığın Yunanistan'a ulaştırılacağı) şek
lindeki beyanlar yer almıştır. 

Buna benzer ve mükerrer hâdiseler karşısın
da aşağıdaki sorularımın Barbakan veya Dışiş
leri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandı
rılmasına delâletinizi saygıyle rica ederim : 

1. Kıbrıs meselesi zuhur ettiğinden beri, Hü
kümet Zürih ve Londra andlaşmalarmın meri
yette olduğunu ısrarla ilân etmiş ve hareketleri
ni, yalnızca müzakere masasında bu esaslara is-
ıtinadettirerok neticeye varmayı düşünmüş değil 
midir? Başbakanın seyahati sonunda Birleşik 
Amerika'ya kabul ettirdiğini ilân ettiği büyük 
muvaffakiyette bu değil midir? 

2. Hükümet muhtelif zamanlarda bu and-
laşmalarm hükümlerine istinaden (Garant) dev
let olarak müdahale hakkını istimale teşebbüs et
miş ve sonra bu teşebbüslerinden geri dönmüş 
değil midir? 

3. Ağustos ayı başındaki jet uçakları hare
keti yine bu haklara istinadettirilmiş değil mi
dir? 
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4. Kıbrıs'taki birliğimizin değiştirilmesi yi

ne bu andİaşmalar icabı ve tabiî bir hak değil 
midir? 

5. Başbakanın son Kıbrıs müzakerelerinde 
açıkça beyan ettiği, Yunanistan'ın Kıbrıs'a on-
bin asker sevk etmiş bulunması, bu andlaşmala-
rın hangi hükümlerine istinadetmektedir? 

6. Yeni olarak Makaryosun içişleri Balkanı 
Yorgacis'in beyanına göre Limasol limanına sa
yısız Yunan gemisinin askerî teçhizat getirmiş 
olması, iki gün evvel Hermes adlı geminin kam
yonlar ve harb malzemesini boşaltması, hangi 
andlaşmalara göre yapılmaktadır? 

7. Bu hal karşısında Birleşmiş Milletler ko
mutanlığının, ara bulucunun rolü ne olmakta
dır? 

8. Kıbrıs Türklerinin tutunaibildikleri' yegâ
ne mmtakayı emniyete alan Girne yolunun bu 
andlaşma hükümleriyle ne gibi bir münasebeti 
vardır? 

9. Jet uçaklariyle Kıbrıs'a yapılan müdaha
le sırasında Makaryos Hükümetine verdiğimiz 
ültimatomun meali nedir? Hangi şartlar ileri sü
rülmüştür? Yerine getirilmediği takdirde ne ya
pacaktık? 

10. Bu şartlar Kıbrıs Hükümeti tarafından 
yerine getirildi mi? Getirilmedi ise Hükümetimiz 
ne yapmıştır? Zabıta hareketi diye tavsif edilen 
bu hareketten temini düşünülen hedef neydi? 
No elde edilmiştir? 

11. Birliğimizin değiştirme tarihi hangi za
mana tesadüf etti? Neden zamanında değiştirme 
yapılmadı? Sebepler arasında (Zabıta hareketi) 
müessir olarak var mıdır? 

12. Girne yolunun, değiştirme birliğiyle bir 
münasebeti olmadığı halde, her zaman olduğu 
gibi Makaryos büyük blöflerinden birini Hükü
metimiz önüne atarak en müşkül âna girdiği hal
de, fırsatı lehine kullanmış ve müzakere masa
sında Adadaki Türklerin müdafaa hattını elin
den alaralk bizi mahkûm hale getirmiş değil mi
dir? 

13. Kıbrıs Türk Cemaat Lideri Rauf Derik-
taş'ın 11 Ekim 1964 tarihli Milliyet Gazetesinde 
intişar eden (Denktaş itham ediyor. Son kozu
muzu teslim ediyoruz. Bunun en önemli mah
zuru Türklerin ellerinde tutabildikleri bir böl
genin Türk elinden çıkması ve Birleşmiş Millet
ler vasıtasiyle Kıbrıs Hükümeti denen Makaryos 
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idaresine geçmesidir. Tavizler silsilesinin sonun-
dayız Bu yolun terki mücahitlerin silâh, cepha
ne ve personel ikmalini tamamen durduracak va 
bunları Ada sathındaki diğer köyler gibi küçük 
adacıklar halkde birbirinden ayırmış olacaktır.) 
Şeklindeki beyanlarına ve Kıbrıs'taki Türk ce
maatinin şiddetli itirazlarına rağmen, hiç naza
ra alınmadan karara varılması, bir masadan bir 
masaya koşmak ve hep başkalarından teşebbüs 
'boklemek durumunda olan ve ada Türklerini ken
di mukadderatına terk etmiş olan Hükümetin 
sırf (değiştirmeyi yaptım) diyebilmek için ora
daki Türklerin de müdafaa hattını teslim cihe
tine gitmiş değil midir? 

14. Irkdaşlarımızın gıda ve giyecek ihtiya
cım karşılamak üzere insani yardım dahi Makar
yos tarafından gümrük dıvarlariyle karşılanır
ken, kendisinin serbestçe ve dünyaya ilân etmek
ten kaçmmıyarak asker ve harb malzemesi ithal 
ötmesi karşısında Hükümetimizin davranışı ne 
olmaktadır? Ne gibi bir tepki gösterilmektedir? 
Bir itiraz, bir protesto her hangi bir mercie bir 
müracaat yapılmış mıdır? 

15. Şimdiye kadar bütün gayreti NATO cep
hesinin parçalanmasına, Amerika dostluğunu ve 
ittifakının yok edilmesine, Yunanistanla çarpış
mamıza ve Kıbrıs'ın müstakil ve fakat komünist 
blok emrinde bir devlet halinde kalmasına müte
veccih bulunan, şimdiye kadar Makaryos'a mad
di ve mânevi her türlü yardımı yapmasına, hat
tâ Lef koşamda yayınlanan (TeMtra Ora) gazete
sinde bildirildiği şekilde (Kıbrıs'a bir miıktar 
Sovyet silâhları gelmiştir. Bunun arasında zırh
lı araçlar ve 30 tane modern uçaksavar topu bu
lunmaktadır). Haberiyle bunun yeni bir delili
ni koyan Sovyet Rusya siyaseti ortadayken, Dış
işleri Bakanımızın Sovyet Rusya'ya seyahati ne 
ile izah edilebilir? 

16. Tâyin edilen istikametler bakımından, 
belirli hiçbir istikamete sahilbolmadığı anlaşılan 
Hükümetin Kıbrıs siyasetinin tatbikatında me
selemin hangi safhasında bulunmaktadır? 

Aralık 1963 ten beri kazancımız nedir? Bu
na karşılık Kıbrıs'ta Makaryos'un katettiği me
safe nedir? Makaryos ile Yunan Hükümeti ara
sındaki münasebetler ne merkezdedir? Devlet 
adamları, Yunan milletvekilleri, iktisadi heyet
leri, askerî heyetleri Kıbrıs'a rahatlıkla gidip 
gelmekte midirler? 
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17. Ve Sayın Hükümet, Cumhuriyetimizin 

41 nci yıl dönümünde, Türkiye olarak Kıbrıs 
Bum Hükümeti, Makaryos, Yunan Hükümeti ve 
dost düşman olarak dünya umumi efkârı önün
de olan durumumuzun ne olduğunu izah edebi
lir mi? 

Acele ve yazılı olarak cevaplandırılmasını 
saygiylo rica ederim. 

istanbul Milletvekili 
Muhiddin Güven 

T. C. 
Dışişleri Bakanlığı 14 . 12 . 1964 
Kıbrıs B. Dairesi 

Gn. Md. 740 163 - 96 
Konu: İstanbul Milletvekili Mu
hiddin Güven'in önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Kıbrıs .siyasetinin tatbikatında meselenin ham-

>gi safhasında bulunnllduğuna dair istanbul Mil
letvekili Sayın Muhiddün Güven tarafından Baş
bakanlığa yöneltilmiş olup 6 . 11 . 1964 tarihli 
ve 7/572.9590/55875 sayılı yazılariyle Başba
kanlığa gönderilen yazılı soru önergesinin Ba
kanlığımca cevaplandırılması Başbakanlıkça ten
sip buyurulmuştur. 

Sayın Güven'in soru önergesinin cevapları
nın- ilişikte sunulduğunu saygılarımla arz ede
rim. 

Dışişleri Bakanı V. 
Kemal Satır 

1. Hükümet Kıbrıs buhranının çıktığı tarih
ten beri Zürih ve Lonrra Anlaşmalarının mer'i 
olduğu görüşünü savunmuş ve savunmaktadır. 
Bu Anlaşmaların meriyeti ve teik ta.raflı olarak 
fcdhedilemiyeccği Amerika Birleşik Devletleri ve 
ingiltere tarafından da kabul edilmiştir. Sovyet 
Rusya ise Andlaşmalara saygı gösterilmesi ve 
insan ana haklarına riayet edilmesi görüşünde
dir. Birleşmiş Milletler Arabulucusu Mr. Galo 
Plaza da genel olarak Anlaşmaların tek taraflı 
olarak feahedilemiyeceğl kanaatindedir. 

Hükümetimiz Kıbrıs meselesinin halli için 
mer'i andlaşmaların bir hareket noktası olarak 
kabulü gerektiği kanaatindedir ve bu kanaatini 
bütün temaslarında alâkalı taraflara izah ve ka
bul ettirmeye çalışmaktadır. 

. 2. Türkiye'nin Teminateı Devlet olarak Ga
ranti And'laşması hükümlerine istinaden müda-
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hale hakkını kullanmaya teşebbüs ettiğinde bun
dan kimler tarafından ve ne suretle vazgeçirild'i-
ği Sayın Başbakan tarafından genel görüşme sı
rasında Yüksek Meclise bütün teferruatiyle arz 
ve izah edilmiştir. 

3. Ağustos 1964 ayı başında «Sınırlı zabıta 
hareketti» olarak yapıılan hava harekâtı, Garanti 
Andlaşmasınm Türkiye'ye verdiği hakka istina
den icra edilmiştir. 

4. Kıbrıs'taki askerî birliğimizin değiştirme-
leri ittifak Andlaşmasınm uygulanmasına müte
dair anlaşıma hükümlerine göre yapılmaktadır. 

5. - 6. Yunan İsıtan tarafından Kıbrıs'a itti
fak Andlaşması ile Uygulama Anlaşmasının der-
niş ettiği aded ve miktardan fazla olarak sevk 
adilcn araker ve askerî malzeme adaya gayrimeş-
ru olarak gönderilmektedir. 

Bu konuda, başta Yunanistan olmak üzere 
Tııglltere ve Amerika Birleşik Devletleri hükü
metlerinin. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri
nin ve Kıjbrıt-î'taki Birlenmiş Milletler yetkilileri
nin dikkat nazarları çekilmiş ve çekilmektedir. 

(Yapılan teşeiUbÜMİ'er hakkında 14 ncü madde-
'iin cevabında tafsilât arz edilmiştir.) 

7. Birleşmiş Milletler Barış Gücü Komuta-
•11. Genel Sekreterin Güvenlik Konseyi kararla-
'ina istinaden kend'nine gönderdiği talimat çer-
°evonnde vazife görmektedir. Adaya silâh itha-
Une mâni olunması konusunda yetkisiz bulundu
ğunu ifade eylemektedir. 

Arabulucu ise, görevinin Kıbrıs meselesine 
bütün taraflarca kabul edilebilecek nihai hal 
çarecini araştırmaya nuinlhasır olup günlük iş
lere şâmil bulunmadığı görüşündedir. 

8. Girne yolunun 1960 anlaşmaları ile her 
hangi bir .münasebeti yoktur. Girne yolu bölge
linde Türklerin hâkimiyeti fiilî bir durumdur. 
12 - 13 ncü maddelerde bertafsil arz olunduğu 
ü^ere buradaki Türklerin emniyeti için her türlü 
^dfbir alınmıştır. 

9. Jet uçakları ile Kıbrıs'a yapılan müda
hale sırasında Makarios Hükümetine bir ültima
tom verilmiş değildir. 

Rumlar Erenköy bölgesinde 5 Ağustosta umu
mi bir taarruza geçince buna mâni olunması ve 
ateşkeiin temini için Birleşmiş Milletler Genel 
Sekreteri, adadaki Barış Gücü Komutanlığı ve 
Tominatçı Devletler nezdinde teşebbüsler yapıl-
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mış, ayrıca Güvenlik Konseyine müracaat edil-
m%tir. 

Ancak, Birleşmiş Milletler Komutanının ateş
kesi sağlıyaeak imkânlara sahiiboumadığını ifade 
etmesi ve diğer teşebbüslerden de kısa zamanda 
müspet bir netice alınamıyacağının anlaşılması 
üzerine 7 Ağustosta bir ihtar uçuşu yapılmış, ateş 
kesilmeyince de 8 ve.9 AğuSbosda Erenköy civa
rındaki rum askerî hedefleri bombardıman edil
miştir. 

istediğimiz ateşin kesilmesi ve rum taarruz
larının durdurulması idi. Bu yerine getirilme
diği takdirde hava harekâtı şüphesiz devam ede
cekti. 

10. Erenköy bölgesindeki rum taarruzu 9 
Ağustos öğleden sonra durmuş ve ateş kesilmiş
tir. Bu suretle istediğimiz Makarios Hükümeti 
tarafından yerine getirilmiştir. «Sınırlı zabıta 
hareketi» riin hedefi rum1 arın Erenköy bölgesin
deki Türkleri imha ve bütün bölgeyi ele geçir
mek içün giriştikleri taarruzu durdurmak ve bu
radaki Türkler1! iımha edilmekten kurtarmaktı. Bu 
netice elde edilmiştir. 

11. Kıfbrus Birliğimizin değiştirilmedi, Genel-
kurm'ayımi'zın tecibit ettiği tarihe göre, 31 Ağus
tosta yapılacaktı. Bunun, o tarihte yapılamama
sının sebebi Makarios'un İttifak Andlasmaısmm 
artık m er* i o1 madiğini ve dolayısiyle Türk ala
yının adadaki mevcudiyetinin gayrihukukî bu
lunduğunu iddia ederek değiştirme için birtakım 
ziorluklar çıkarmasıdır. 

Biz Makaricn'un bu yersiz idd'iaisını. şiddetle 
reddettik ve tutumumuzu gerek Birlenmiş Millet
ler Genel Sekreterine, gerek Yunanistan'a bil
dirdik. 

Kararlı tutumuzunun bizi icabederse değiştir
meyi zor kuvveti ile yapmıya kadar götürebile
ceğini anlıyan Genel Sekreter ve Yunanistan, 
gerekli temarlar ve Mafcariı03 nezdinde teşebbüs
ler yapabilmek üzere değiştirmenin mâkul bir 
müddet geri bırakılmasını rica etmişlerdir. De
ğiştirme bu sebeple bir müd'det gecikmiş fakat 
neticede, bilindiği üzere, yapılmıştır. 

Değiştirme üzerinde «Zabıta hareketinin» her 
hangi bir geciktirici tesiri olmuş değildir. 

12. - 13. Girae yolunun Birleşmiş Milletler 
kuvveti nezaretinde ve günün yalnız muayyen 
saatlerinde silâhsız sivil ramlara açılması ile 
alayımızın değiştirme birliğinin gönderilmesi me-
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selesi birbirlerinden tamamen müstakildir. Her 
ik'ii'Jİnin Genel Sekreter tarafından aynı zaman
la tetkik edilmesi tamamiyle bir tesadüf netice
sidir. Girne yolunun açılması konusu Birleşmiş 
Milletlerin adada hareket serbestisini tekrar sağ-
^mak üzere giriştiği faaliyetler oümlesindendir. 
Bu yolun Cemaatimizin ve Alayımızın emniyeti 
için haiz olduğu önemi çok iyi mjüdr'ik bulunan 
HüOcümetimiz Cemaatimiz yetkilileri ile daimî te
mas ve istişarelerde bulunmuş ve Birleşmiş Mil
letlerden çıok sağlam emniyet garantileri taleb-
°t mistir. Bu taleplerin yerine getirilmesinden ve 
Cemaatimizin bütün endişeleri bertaraf edildik
ten sonradır ki, bir anlaşmaya razı olunmuştur. 
Denktaş'm 11 Ekim 1964 tarihli Milliyet gazete-
'"î"nde intişar eden beyanatı, müzakerelerin henüz 
devam ettiği sırada ve kendisinin anlaşmanın 
taslarından henüz haberdar olmadığı bir za
manda yapılmıştır. Müzakereler neticesinde ni
hai bir anlaşmaya varıldığında bu anlaşma 
Denktaş tarafından da taoviıbedilm^tir. 

Bu anlaşma ile Makarios'un «Adadaki Türk-
''örn müdafaa hattını elinden alarak bizi mafh-
kû'm hale getirmiş» olması ve Hükümetin «Ora
daki Türklerin müdafaa hattını teslim cihetine 

, Tİ'tımiş» bulunmam katiyen mevzuubahi's değil
dir. Nitekim, bu anlaşmanın tatbik edilmekte ol
duğu bir buçuk aydan beri yol bölgesinde gerek 
Adayımızın, gerek Cemaatimizin emniyetini teh-
didcdob'ileeek ve Türk müdafaasını za'fa uğrata
bilecek en ufak bir vrkanm dahi zuhur etmemesi 
bunun en büyük delilidir. 

Hükümeti Ada Türklerini kend'i mukadderat
larına terk etmiş olmakla tavsifin ise haksız ve 
hakikati hale uymıyan bir ithaım olduğunu ifa
de etmek isterim. 

Hâdiselerin başladığından beri geçen bir yıl 
zarfında Türkiye tarafından Cemaatimize yapll-
mrs ve yapılmakta, olan aynî, nakdî ve sair yar
dımlar Cemaatimizce şükranla karşılanmakta, 
Kıbrıs'taki Tiük savunan asının başlıca kaynak ve 
m'OHilodini teşkil etmektedir. Hükümetimizin mil
letlerarası âlânda sarf ettiği gayretler ise Büyük 
MeeMlsce malûm bulunmaktadır. 

14. K;brus Rum Hükümetine bilhassa Yu
nanistan'dan yapılan askerî yardım konusu Hü
kümetimizce yakînen izlenmekte ve ilgili devlet
lerin, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin ve 
ayrıç?. NATO Konseyi il o Birleşmiş Milletler Çrft-
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venlrk Konseyinin nazarı dikkatleri çekilmekte
dir. Yunan Hükümeti de şiddetle protesto edil
miş bulunmaktadır. 

Bu konuda şimdiye kadar yapılan teşebbüs
lerin başlıcaları aşağıda mâruzdur : 

16 Şubat 1964, Yunanistan ve A.B.D. nez
dinde, 

28 Şubat 1964, İngiltere ve A.B.D. nezdinde, 
2 Mart 1964, înıgiMere ve A.B.D. nezdinde, 
18 Haziran 1964, B. M. Güvenlik Konseyi 

nezdinde, 

14 Temmuz 1964, NATO Konseyi nezdinde, 
28 Temmuz 1964, B. M. Genel Sekreteri, İn

giltere ve A.B.D. nezdinde, 
8 Ağustos 19-64, B.M. Güvenlik Konseyi nez

dinde, 
1 Eylül 1964, B. M. Genel Sekreteri nezdinde, 
16 Eylül 1964, B. M. Güvenlik Konseyi nez

dinde. 
Aralık 1964 ayı içinde Paris'te toplanacak 

olan NATO Bakanlar Konseyinde konu tekrar 
ortaya konulacaktır. 

15. Türkiye Dışişleri Bakanının Moskova se
yahati ile ilgili olarak şu hususu her şeyden ev
vel belirtmek gerekir : 

Sovyet Rusya'ya yapılan bu ziyaret hiçbir 
suretle Türkiye'nin anadış politikasında bir de
ğişikliğe delâlet etmemeMedir. Sovyetler karşı
lıklı temaslarda Türkiye'nin NATO üyeliğinin 
'iki memleket arasında iyi komşuluk münasebet
lerinin tdsıiıs, ticari ve kültürel münasebetlerin ar
tırılmasına engel olmadığını belirtmişlerdir. Sov
yet Ruıya ile münascıbetleri.'miz ve son temasları
mız daima bu çerçeve içinde mütalâa olunmalıdır. 

Dişileri Bakanının Sovyet Rusya*ya yaptığı 
ziyaretin olumlu neticeleri görüşmeler sonunda 
•neşredilen müşterek tebliğde açıkça belirtilimiş 
buluRmaktadır. Bilhassa Kıbrıs konusunda Sov
yet Hükümeti ile varılan mutabaka tebliğde ge
niş yer verilmiştir. Bu mutabakatın önemli nok
taları şunlardır : 

a) And'laşmalara sayigı gösterilmesi ve insan 
anahaklarına riayet edilmesi prensipleri teyid-
edllmişjtir. Her ne kadar bunlar tebliğde Kıbrıs 
konusu halicinde zifcrediİJmişse de, umumi pren
sipler olmaları itibariyle her meseleye ve bu 
arada Kıbrıs meselesine râci olduklarında şüp
he yoktur. 

24.12 • 1934 O : 1 
b) Kıbrıs meselesinin hallinde, Kıbrıs'ın ba

kımsızlığına ve toprak bütünlüğüne riayet esası 
kabul edilmiştir. Bu suretle, Sovyet Rusya'nın 
Enoisi tasvibetmediği resmen açıklanmış bulun
maktadır. 

c) Keza meselenin hallinde her iki millî 
cemaatin kanuni haklarına riayet ve iki millî ce
maatin varlığını tanımak hususunda mutabaka 
varılmıştır. Millî cemaatlerin kanuni hakları ta-
biatiyl'e bugün Kıbrıs Anayasası mucibince haiz 
oklukları haklardır. Demek oluyor ki, Sovyet 
Rusya, Türk Cemaatinin elinden bu haklan al
mak iç'in Rum Cemaatince girişilen teşebbüsleri 
taıcüvJbet'm.emelktedir. Varılacak hal tarzının iki 
millî cemaatin ayrı varlığını tanıma esasına is-
tinadetmesi icabettiğine dair ifade ise, Ruım ek
seriyetinin hâkimiyet iddiasının reddedildiğini ve 
iki cemaat arasında muvazene sağlanmasının ka-
bul edildiğini göstermektedir. Bu suretle, fede
rasyon tezimiz zımnen tasvip görmüş olmakta
dır. 

d) Nihayet tebliğde, ihtilâfın barışçı yol
larla halledilmesi üzerinde durulmaktadır ki, 
Türk Hükümeti, başından itibaren bu noktaina
zarı savunmuş ve kuvvet yoliyle tahakkuk etti
rilecek cmrivâkileri kabul etmiyeceğini bildir
miştir. 

Bu suretle, Kıbrıslı Rumların ve Yunanis
tan'ın Moskbva kattım, oynamak hususundaki te-
şobüsleri akamete uğratılmış bulunmaktadır. 

16. Kıbrıs mesel esinde Hükümetin talkibetti-
*i siyasetin istikametti son derece açıktır. Bu si-
vaset başlıca iki gayeye matuftur : Kıbrıs Türk 
Cemaatinin onıniyeti, Türlkiye'nin emniyeti. Bu 
siyasetin tatbikatında halen Birleşmiş Milletler 
safhasında bulunulmaktadır. Konu Güvenlik 
Konseyi gündemindedir ve Birleşmiş Milletler 
Arabulucusu mesaisine devam etmektedir. Ayrı
ca, gerek Kıbrıs, gerek Türkiye tarafından Bir
leşmiş Milletler Genel Kuruluna ıiriüraeaaalfca bu
lunulmuştur. 

Kıbrıs olaylarının başladığı Aralık 1963 ten 
beri kazancımız nedir? Buna karşılık Kıbrıs'ta 
Maikarios'un katettiği mesafe ne olmuştur? Aralık 
olaylarının Kıbrıs Rumları tarafından sistemli 
bir şekilde hazırlanarak Kıbrıs Türklerini hulku-
kaıı ve fiilen bertaraf etmek ve Enosisi ger
çekleştirmek gayesi ile çıkarıldığı göz önünde tu
tulacak olursa, Rumların ekseri hallerde insanlık 

— 346 
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dişi hareketlere dahi başvurmak suretiyle sarf et
tikleri gayrete rağmen buna muvaffak olamama
ları, buna mukabil, Kıbrıs Türklerinin dâvasının 
dünyanın bütün haksever ve tarafsız çevrelerin
de anlayış ve sempati ile karşılanması, hareket 
noktalarına göre, kimin kazançlı, kimin ziyanlı 
ol dudunu gösteraıeiktedir. 

Makarios'un Adanın büyük bir kısmında ka
ba kuvvete dayanarak fiilî ve faıkat gayrihulkükî 
bir hâkimiyet kurmuş olması ve bu hâkimiyet
ten bilistifade Yunan Devlet adamlarının veya 
'muhtelif heyetlerin Kıbrıs'a gidip gelmelerinin 
meselenin nihai hal şekli üzerinde hiçbir tesiri 
olmıyacağı tabiîdir. 

17. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Kıbrıs 
olaylarının başladığı tarihten beri Kıbrıs Rum 
Hükümetinin ve Makarios'un bütün gayrihukukî 
hareketlerini ve insanlık dışı davranışlarını mil-
letTerarası teşr^ikıüller ve cihan efkârı umumiyesi 
önünde teşhir etmiş, Yunan Hükümetinin de bi
dayetteki bütün inkârlarına rağmen Makarios'la 
işbirliğini ortaya koymuştur. Buna mukabil Tür
kiye'nin bu dâvadaki haklı durumu, meselenin 
ısulhçu yollarla halli için sarf ettiği gayretler, 
bütün imkânlardan istifade edilerek medenî âle
me duyurulmuştur. 

Bu çalışmalar neticesinde, bugün cihan ef-
'kârı önünde do~ta düşmana karşı, Türkiye hak
lı bir dâvanın savunucusu, Makarios ise bu dâ
vanın suçlusu durumundadır. 

4. — İstanbul Milletvekili Zekâi Dorman'ın, 
Yalova Bölge Bağ - Bahçe Araştırma Enstitü
sünce satınalınmak istenen traktör ve ekipman
larına ait ihale ilânlarının usulüne uygun ya
pılıp yapılmadığına dair'soru önergesi ve Tarım 
Bakanı Turan Şalıin'in yazılı cevabı (7/587) 

Millet Meclisi Başkanlığına j 
Ankara 

İlişik sorumun, Tarım Bakanlığınca, yazılı 
olarak cevaplandırılmasına delâlet buyurulma-
smı rica ederim. 

Saygılarımla. 
İstanbul Milletvekili 

Zekâi Dorman 
1 . 12 . 1964 

Tarım Bakanlığına 
Ankara I 

1. Yalova'da «Haberci» gazetesinin sahibi | 
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I Hilrmet Yurdagül tarafından •bildirildiğine göre: 

A) Tarım Bakanlığı Yalova Bölge Bağ -
Balhçe Araştşrma Enstitüsünce satmalmmak iste
nen traktör ve ekipmanlarına ait ihale ilânları-

j nın, 24-90 sayılı Ka«nuınwn: 7 'nei maddesine -ay
kırı şökilde yapıldığı hususunda, yukarda adı 
geçen gazete sahibi tarafından 6 . 10 . 1964 ta
rih ve 6346 sayılı telle Bakanlık makamına baş
vurulmuş ve 21 . 10 . 1964 tarih ve Ziraat iş 
Gn. Müd. 07/663 sayılı yazı ile kendisine 
«İhale ilânında usul ve mevzuat aksaklığı bulun
madığının, enstitü yazısından anlaşıldığı» ce
vabı verilmiştir. 

•B) Buna karşılık, gazete sahibinin 3.11.1964 
tarihli yazısına, Yalova Araş. Enst. Müdürlü
ğü tarafından verilen 4. 11. 1964 tarih ve 
1136/10-6 sayılı cevapta ise «İzmir Yeni Asır 
ve Ege Ekspres gazetelerinde yapılmış olan ilân
lar, 2490 sayılı Kanunun 7 nci madde (A) fık
rasına uymadığı cihetle, ihalenin yapılmadığı» 
bildirilmiştir. 

Bu itibarla : 
2. İhale işinde göze çarpan bu tezadın ma

hiyeti, 
3. thfbana rağmen, usul ve mevzuata aykırı 

'bir ilândan sonra, ihalenin yeniden ilânına mec
buriyet hâsıl olmuş ise, Devlet Hazinesini zara
ra sokanlara yapılan işlem, hakkında yazılı ola
rak aydınlatılmamı rica ederim. 

Saygılarımla. 
îstaribul Milletvekili 

Zekâi Dorman 

T. C. 
Tarım Bakankğı 

özel Kalem Müdürlüğü 
Müşavirlik 

Sayı : 1070/107598 
Konu : Yazılı soru H. 

17 .12 . 1964 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 2 . 12 . 1964 gün Genel Sekreterlik Ka

nunlar Müdürlüğü 7/587 - 9923/57309 sayılı 
yazı : 

İstanbul Milletvekili Sayın Zekâi Dorman'ın, 
Yalova Bölge Bağ - Bahçe Araştırma Enstitü
sünce satmalmmak istenen traktör ve ekipmanla
rına ait ihale ilânının usulüne uygun yapılıp 
yapılmadığına dair yazılı soru önergesi tetkik 
edildi, buna ait cevaplarımız aşağıdadır ; 
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1. Yalova'da çıkan Haberci Gazetesi Sahi

bi Hikmet Yurdagül 6 . 10 . 1964 gün ve 634C 
sayılı telle, Bakanlığımıza müracaat ederek 
23 . 10 . 1964 tarihinde Yalova Bölge Bağ - Bah
çe Araştırma Enstitüsünce mubayaa edilecek 
traktör ve ekipmanlarına ait ilânın 2490 sayılı 
Kanunun 7 nci maddesi gereğince Yalova'da 
çıkan mahallî gazetelerde neşredilmesi lâzımgel-
diğini bildirmiştir. 

Bunun üzerine durum tetkik edilmiş ve adı 
geçen müessesenin bu işe ait hazırladığı ilân 
4 nüsha olarak 2 . 10 . 1964 gün ve 9 - 5/975 
sayılı yazı ile Vilâyet Resmî îlânlar Kontrol 
Kurulu Başkanlığına bildirilmiş ve bu ihalenin 
ilânları Obu kurul tarafından ilgili gazetelere tev
zi edilmiş olduğu anlaşılmışıtır. Buna 'karşılık 
İstanbul Valiliği Resmî ilânlar Kontrol Kuru
lunun 6 . 10 . 1964 gün ve 456 sayılı ile Yalova 
Belediye Başkanlığına yazılan yazıda; Basın 
İlân Kurulu Genel Müdürlüğünün 20 Mayıs 1964 
gün ve 24 numaralı Kararı 9 Haziran 1964 
'gün ve 11723 sayılı Resmî Gazetede yayınlan
mış ve bu Genel Kurul kararının 2 nci madde
sinin 2 nı?l fıkrasına göre, Yalova ilçesinde res
mî ilân alacak vasıfta gazete bulunmadığından 
Yalova Bölge - Bağ - Bahçe Araştırma Ensti
tüsünün ilânının 2490 sayılı Kanunun (C) ben
dine göre mahallen ilânına ve tutulacak zaptın 
da Bölge Bağ - Bahçe Enstitüsüne gönderilmesi 
bildirilmiş olduğu anlaşılmakla durum Hikmet 
Yurdagül'e 21 . 10 . 1964 gün ve 07/663-89232 
sayılı yazımızla tebliğ edilerek verilen ilânın 
mevzuat hükümlerine göre yapıldığı bildirilmiş
tir. 

2. Yukarda tarih ve numarası bildirilen 
Yalova Bölge Bağ - Bahçe Araştırma Enstitü
sünün yazısına (bağlı olarak İstanbul Valiliği 
Resmî llânlaf Kontrol Kuruluna gönderilen 
ilân, İzmir'de münteşir Yeniasır ve Ege Eks
pres -gazetelerine bu kurulca geç gönderildiğin
den ihale gününe kadar 2490 sayılı Kanunun 
7 nci maddesinin (a) fıkrası gereğince 15 gün 
içinde 4 defa neşredilmediği için 23 . 1 0 . 1964 
günü ihale yapılamaımış ve yine 2490 sayılı Ka
nunun 14 ncü maddesi gereğince yeniden ilâna 
verilmiş ve bu ilândan sonra ihale yapılmıştır. 

3. İhalenin 23 . 10 . 1964 tarihinde yapıla-
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ınadığmdan bahsile Hikmet YurdagüPden 
9 . 11 . 1964 tarihinde ikinci bir yazı alınarak, 
kendisine ilân verilmemesinden dolayı ihale
nin gününde yapılmadığı, binaenaleyh, Devle
tin zarara sokulduğu bildirilmekte ve kendisüniıı 
haklı olduğu yazılmaktadır. Halbuki ihale ikin
ci maddede yazılı sebepten yapılamamış okluğu 
halde, durum yeniden incelettirilmiş ve yapılan 
işlemde bir usulsüzlük görülmemiştir. Şöyleki; 
4 . 7 . 1951 gün ve 3/13294 sayılı Bakanlar Ku
rulu Kararında resmî ilânların gazetelere ne şe
kilde tevzi edileceği ve hangi gazetelere resmî 
ilân verilebileceği, tesbit edilen gazeteler dışın
daki, gazetelere resmî ilân verilebilmesi Başba
kanlığın takdirine bırakılmış olup 9 . 1 . 1961 
tarihinde yürürlüğe giren 195 sayılı «Basın -
İlân Kurumu teşkiline dair Kanun» resmî ilân
ların yayınlanması konusunu düzenlemiş bulun
maktadır. 

Resmî ilânlar, bu kurul tarafından gazetele
re verilmektedir. Bu itibarla, Yalova'da hafta
da iki defa int ;şar etmekte bulunan Haberci 
Gazetesinin resmî ilân alacak vasıfta olmadığı 
tstanbul Valiliğinin 6 . 10 . 1964 gün ve Resmî 
İlânlar Kontrol Kurulunun 456 sayılı yazısiyle 
Yalova Bölge Bağ - Bahçe Araştırma Enstitü
sü Müdürlüğüne (bildirildiğine ve İstanbul gaze
teleri de, günü gününe Yalova'da tevzi edilmek
te bulunduğuna göre; traktör ve ekipmanlara 
ait eksiltme ilânının Haberci Gazetesinde ya
yınlanmasında kanuni bir lâzime bulunmadığı 
mütalâaten bildirilmiş ve keyfiyetten 1.12.1964 
gün ve Ziraat İşleri Genel Müdürlüğü 07/804 
sayılı yazı ile Haberci Gazetesine gereken bilgi 
verilmiştir. 

4. Yukarda arz edilen sebeplerden dolayı 
bu eksiltmenin ilânı, 2490 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesi gereğince aynı yollardan Ankara, Is-
tan'bul ve İzmir gazetelerinde yeniden ilân edi
lerek ihale yapılrnışıtır. 

Yukardaki izahatımızdan anlaşılacağı üzere 
Yalova Bölge Bağ - Bahçe Araştırma Enstitü
sünce satın alınacak traktör ve ekipmanlarının 
ihalesinde müessesece usule aykırı bir muame
le yapılmış değildir. 

Bilgilerine saygı ile arz olunur. 
Tarım Bakanı 
Turan Şahin 

"»»• *um>m< . . . < . . . • 
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Saat : 11.00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B-İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK İŞLER 

n 
SORULAR, GENELSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
in 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN: İŞLER 

1. — Danıştay kanunu tasarısı ile Is tanbü 
•Milletvekili Reşit Ülker'in, 3545 sayılı Danıştay 
•Kanununun Anayasaya aykırı hükümlerinin 
kaldırılmasına dair kanun teklifinin Millet Mec-
lisice beniınsenmiycn maddeleri hakkında Kar
ma Komisyon raporu ile MU1 et Meclisi, Cum
huriyet Senatosu ve Karma Komisyon metin1 eri 
(Millet Meclisi 1/474, 2/440; Cumhuriyet Se
natosu 1/375) (Millet Meclisi S. Sayısı : 36D a 
4 ncü ek; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 345) 
[Dağıtma tarihi : 21 . İ2 . 1964] 

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

3. — Bina kiraları hakkındaki kanun tasa
rısı ve Erzurum Milletvekili Gıyasettin Kara-
ca'nın 6570 sayılı Kira Kanununun Anayasa 
Mahkemesince iptal edilen 2 ve 3 ncü madde
lerinin yeniden tedvini ile 4 ncü maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve geçici 
komisyon raporu (1/513, 2/526) (Millet Meclisi 
S. Sayısı : 458 ve 458 e 2 nci ek) [Dağıtma 
tarihi : 10 . 4 . 1964] 

4. — Serbest malî müşavirlik kanun tasarısı 
ile Cumhuriyet Senatosu Amasya Üyesi Macit 
Zeren ve Adana Üyesi Mehmet Ünaldı'nm, M a l 
müşavirlik ve yeminli müşavirlik kanunu tekli

fi ve Geçici Komisyon raporu (1/476, 2/529) 
(S. Sryısı : 368) [Dağıtma tarihi : 17 . 8 . 1963] 

X 5. — Çanakkale Milletvekili Şefik înan r-
ın, Otelcilik, Motelcilik Türk Anonim Şirketi ka
nun teklifi ve Geçici Komisyon rapora (2/576) 
(S. Sayısı : 507) [Dağıtma tarihi : 18 . 10 ,1963] 

6. — Artvin Milletvekili Saffet Eminağaoğ-
lu ve oniki arkadaşının, 53 sayılı Devlet İs
tatistik Enstitüsünün görev, yetki ve kuruluşu 
hakkındaki Kanunun 3 ncü maddecine bir fıkra 
eklenmesine dair kanun teklifi ve İçişleri ve 
Plân komisyonları raporları (2/586^1 (S. Say.sı : 
714) [Dağıtma tarihi : 12 . 6 . 1964] 

7. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Ah
met Yıldız ve 17 arkadaşı, İsparta Milletvekili 
Lokman Başaran ve 3 arkadaşı, Cumhuriyet 
Senatosu istanbul Üyesi Rifat öztürkçine ile 
Bursa Milletvekili Cevdet Perin, Cumhuriyet 
Senatosu İstanbul Üyesi Rifat Öztürkçine, 
İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ile, Cumhuri
yet Senatosu İstanbul Üyesi Berç Turan'in, Tür
kiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa 
geçici maddeler eklenmesine dair kanun tek
lifleri ve Mrliye ve Plân komisyonları rapor
ları (2/355, 2/450, 2/438, 2/542, 2/420) (S. 
Sayısı : 756) [Dağıtma tarihi : 3 . 9 . 1964] 

X 8. —- Aiskerî öğrenci1 erden başarı göste-
remiyenler hakkındaki 5401 sayılı Kanuna g3-
çici bir madde eklenmesine dair kanun tasarısı 
ve Millî Savunma ve Plân komisyonları rapor
ları (1/574) (S. Sayısı : 757) [Dağıtma tarihi : 
25 . 11 . 1964] 

9. — Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin Millî Savunma Bakanlığı kısmın
da derişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 
ve Millî Savunma ve Plân komisyonları rapor
ları (1/311) (S. Sayısı : 273) [Dağıtma tarihi : 
25 . 6 . 1964] 

X 10. — İller Bankası Kanununun 2 nci 
maddesinin değiştirilmesi ve 3 ncü maddesine 

(Devamı arkada) 



bir fıkra eklemesi hakkında kanun tasarısı ve 
içişleri, İmar ve iskân ve Plân komisyonları ra
porları (1/646) (S. Sayısı : 694) [Dağıtma ta
rihi : 18 . 4 . 1964] 

11. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi is
kender Cenap Ege ve 2 arkadaşının, PTT nin 
120 nci hizmet yılını doldurmuş olması dolayı-
siyle memur ve hizmetlilerine birar aylık tuta
rında ikramiye verilmesi hakkında kanun teklifi 
ve Maliye, Ulaştırma ve Plân komisyonları ra
porları (S. Sayısı : 765) [Dağıtma tarilıi : 
7 . 12 . 1964] 

IV 
A - HAKLARİNDA iVEÖiLfK KARARI 

VERİLEN ÎŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

V 
İtki DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRÎNCÎ GÖRÜŞÜLMESI YAPILACAK 
İŞLER 

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

X 2. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga 
ve 106 arkadaşının bölge tiyatroları kanun 
teklifi ve Geçici Komisyon raporu (2/437) (S. 
Sayısı : 305) [Dağıtma tarihi : 6 . 7 . 1963] 

X 3. — Aydın Miletvekili ismet Sezgin ve 
33 arkadaşının, 5237 sayılı Kanunun 27 nci 
maddesinin (c) bendini değiştirilmesine dair 
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kanun teklifi ve Geçici Kimisyon raporu 
(2/522) (S. Sayısı : 353) [Dağıtma tarihi : 
15 . 7 . 1963] 

X 4. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üye
si Rifat öztürkçine'nin ve Trabzon Milletvekili 
Ahmet Şener ve Çorum Milletvekili Hilmi In-
cesulu'nun Su Ürünleri kanunu teklifi ile Cum
huriyet Senatosu Zonguldak Üyesi Tevfik inci 
ve 28 arkadaşının, balıkçılığın teşvik ve hima
yesine mahsus kanun teklifi ve Geçici Komisyon 
raporu (2/377, 2/505, 2/252) (S. Sayısı : 370) 
[Dağıtma tarihi : 20 . 8 . 1963] 

X 5. — Millî istihbarat Teşkilâtı kanunu 
tasarısı ve Geçici Komisyon raporu (1/451) 
(S. Sayısı : 456 [Dağıtma tarihi : 26 . 9 . 1963] 

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

X 7. — Türkiye Elektrik Kurumu kanunu 
tasarısı ve Kırşehir Milletvekili Memduh Er-
d emir'in Türkiye Elektrik Kurumu kanunu tek
lifi ve Geçici Komisyon raporu (1/461, 2 425) 
(S. Sayısı : 516) [Dağıtma tarihi : 24 .10 . 1963] 

X 8. — Konut kanunu tasarısı ve Geçici Ko
misyon raporu (1/493) (S. Sayısı : 534) [Da
ğıtma tarihi : 24 . 12 . 1963] 

9. — Gümrük kanunu tasarısı, 5383 sayılı 
Gümrük Kanununun 3 ncü fıkrasiyle 71 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı 
ve Millî Savunma ve D'ş'şleri komisyonları ra
porları ile izmir Milletvekili Mustafa Uyar'in, 
5383 sayılı Gümrük Kanununun 134 ncü madde-

I sinin değiştirilmesine dair kanun teklifi ve Ge-
; cici Komisyon raporu (1/466, 1/204, 2/236) (S. 
S Sayısı : 734) [Dağıtma tarihi : 14 . 7 . 1964] 
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Danıştay kanunu tasarısı ile İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 3546 
sayılı Danıştay Kanununun Anayasaya aykırı hükümlerinin kaldırılma
sına dair kanun teklifinin Millet Meclisince benimsenmiyen madde
leri hakkında Karma Komisyon raporu ile Millet Meclisi, Cumhuriyet 
Senatosu ve Karma Komisyon raporları (M. Meclisi 1/474, 2 /440 ; 

C. Senatosu 1/375) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 435) 

Karma Komisyon raporu 

17 . 12 . 1964 

Yüksek Başkanlığa 

Başkanlığınızca komisyonumuza havale edilen Danıştay kanunu tasarısının C. Senatosunca de
ğiştirilerek kabul edilen ve Millet Meclisince benimsenmiyen maddeleri ile bir kısım madde ve atıf 
maddelerinin teselsülü dolayısiyle numaraları değişikliğe uğrıyan maddeler incelenmiş ve aşağıdaki 
sonuçlara varılmıştır: 

1. 10 ncu madde : 
Bu maddeye C. Senatosunca eklenmiş olan (Danıştay Başkanlığınca yapılacak ilân üzerine) iba

resi; tatbikatta doğuracağı güçlükler ve esasen müddetle tahdidedilmiş bulunan seçim süresine ya
pacağı tesir dolayısiyle uygun bulunmadığından Millet Meclisi metninin aynen kabul edilmesi ye
rinde görülmüştür. 

2. 29 ncu madde : 
Bu maddenin (C) bendine (her türlü) ibaresinden sonra C. Senatosunca eklenen (idari) kelimesi; 

Anayasanın Danıştay a tanıdığı istişari organ olma görevini daraltması ve birtakım tereddütlere de 
yol açması ihtimali bakımından uygun bulunmamış ve bu itibarla Millet Meclisi metninin aynen ka
bul edilmesi yerinde görülmüştür. 

3. 30 ncu madde : 
Bu maddenin (E) foendini (Adalet mahkemelerinde ibakılmakta olan bir dâvada Ibu dâva ile 

ilgili idari bir işlemin mânası veya şümulünün tâyini hususunda çıkacak uyuşmazlıkların halli için 
mahkeme kararı üzerine açılacak dâvalar. Danıştayda bu dâvalar ivedilikle görülür.) şekline ifrağ 
eden C. Senatosu metni aynen kabul edilmek ve bu maddenin sonuna C. Senatosunca eklenen 
(Kanunda eksine açık hüküm olmadıkça âmme araçlarının trafik ve âmme işletmelerinin haksız fiil 
niteliğindeki fiilleri yüzünden meydana gelen zararların tazmini hakkındaki dâvalar Damştaym görevi 
dışındadır.) şeklindeki fıkra; idarenin hizmet kusurundan doğan bu gibi fiillere ait ihtilâfların 
çözüm yeri, Anayasamız ve idare hukuku esaslarına göre idari mahkemeler olması itibariyle metin 
den çıkarılmak suretiyle madde yeniden düzenlenmiştir. 

4. 44 ncü madde : 
Bu maddenin (B) bendinde, C. Senatosunca (Başbakanlık aleyhine) şeklinde yapılan değişik

lik; sözü geçen madde hâsım tâyinine mütedair bir hüküm ihtiva etmediği gibi, husumete ilişkin 

Millet Meclisi 
Esas No. : 1/474 
Kara?' No. : 2 
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hususlar Danıştayın kazai içtihatları ile taayyüm eden mesailden olması itibariyle, uygun bulunma
dığından Millet Meclisi metni aynen kabul eddlmek; 

Aynı maddenin (Sayıştay Genel Kurulu kararlarının iptali için açılan dâvalar) şeklindeki Hükü
met tasarısının (E) bendini, (Sayıştay Genel Kurulunun, genel ve katma bütçeli dairelerin ge
lir ve giderleri ile mallarını Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetlerken sorumluların hesap ve 
işlemleri hakkında aldığı kesin hükümleri dışında kalan kararları;) şeklinde ifra eden Millet Meclisi 
metni; sorumlulara çıkarılacak zimmetler ile zat ve zaman hesaplarının tasdik edilmemesi hallerini 
idari yargı merciinin denetimi dışında bırakmakta olduğundan ve bu hal Anayasa Komisyonunun bu 
hususa mütedair raporunda da belirtildiği veçhile Anayasamızın (İdarenin hiçbir eylem ve işlemi 
hiçbir halde, yargı mercilerinin denetimi dışında bırakılamaz.) diyen 114 ncü maddesi hükmüne ay
kırı düşmesi dolayısiyle ve bu bendin C. Senatosunca metinden çıkarılması ise, Sayıştay Genel Kuru
lu kararlarına karşı açılacak dâvaların Danıştayın diğer dâva dairelenide rüyet edilmesini önliyemî-
yeceğinden, uygun bulunmıyarak ve Anayasamız hükümleri muvacehesinde Hükümet tasarısındaki 
metin aynen kabul edilmek; 

Yine ,aynı maddeye C. Senatosunca eklenen ( (1) bendinde yazılı olan yetkinin Birinci Başkan 
tarafından kullanılması, dâvanın açılması sırasında; Başkanunsözcüsü tarafından kullanılması, 
esas hakkında düşünce verilmeden evvel olur. Bu yetkinin Başkanunsözcüsü tarafından kullanıl
ması halinde, dâva dosyası, ilgili dairece ayrıca bir karar verilmesine mahal kalmaksızın Dâva Daire
leri Kuruluna tevdi olunur.) şeklindeki fıkranın aynen kabulü yerinde görülmek; 

suretiyle madde yeniden düzenlenmiştir. 
5. 76 ncı madde : 
Bu maddenin üçüneü fıkrasındaki (otuz gün) lük sürenin C. Senatosunca (onbeş gün) e indiril

mesi; bugüne kadar yapılan tatbikatın verdiği neticelere nazaran uygun bulunmamış ve bu itibarla 
Millet Meclisi metninin aynen kabul edilmesi yerinde görülmüştür. 

6. 86 ncı madde : 

Bu maddenin (C) bendinin başına C. Senatosunca eklenen (Neticeye müessir) kelimeleri; mad
denin uygulanmasında tereddütlere mahal vereceğinden uygun bulunmamış ve bu itibarla Millet 
Meclisi metninin aynen kabul edilmesi yerinde görülmüştür. 

7. 88 nci madde t 
Bu maddeye (adlî müzaharet) kelimelerinden sonra, C. Senatosunca eklenen (ıslâh, eski hale 

getirme) tâbirleri bu gibi muameleler ancak adlî mahkemelerin muhakeme usulüne taalllûk 
etmekte olmasına ve taraflardan biri idare olan Dnaıştaydaki dâvalara uygulanması mümkün ol-
mıyacağına binaen uygun bulunmamış ve bu itibarla Millet Meclisi metninin aynen kabul edil
mesi yerinde görülmüştür. 

8. 90 ncı madde : 
Bu maddenin ilik fıkrasındaki (ancak) kelimesinin çıkarılması ve (Danılştaydan) kelimesinden 

sonra (da) edatının eklenmesi suretiyle C. Senatosunca yapılan değişiklik; umumi hukuk pren
siplerine uygun bulunmamış ve bu itibarla Millet Meclisi metninin aynen kabul edilmesi yerinde 
görülmüştür. 

9. 96 ncı madde : 
Bu maddenin (O) fıkrasına (veya üyenin) kelimelerinden sonra (veya kanunsözcüsünün veya ra 

portörün veya yardımcının) kelimelerinin konması suretiyle C. Senatosunca yapılan değişiklik; ra
portör üye ise esasen bu madde şümulüne gireceğinden, kanunsözcüsü ve yardımcılar ise hüküm 
hâkimi olmamaları itibariyle uygun bulunmamış ve bu itibarla Millet Meclisi metninin aynen ka
bul edilmesi yerinde görülmüştür. $?""r7 

10. 117 nci madde : 
Danıştay ımesl©k mensuplarının yabancı memleketlere gönderilmelerine ait bulunan (bu nıadde-

M, MeciM ( S. Sayısı : 369 a 4 ııcü ek) 
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nin C. Senatosunca düzenlenen şekli uygun görülmemiş ve Millet Meclisi metninden (ve ödenekleri) 
tâbiri çıkarılmak ve madde numarası da düzeltilmek suretiyle madde yeniden düzenlenmiştir. 

11. 119 ncu madde : 

İçeriden yapılacak atanmalar hakkında olup meslekî kariyer haline getiren bu maddenin C. Se
natosunca tasarıdan çıkarılması uygun bulunmamış ve bu itibarla Millet Meclisi metninin madde 
numarası düzeltilmek suretiyle aynen kabulü yerinde görülmüştür. 

12. 166 ncı madde : 
Bu maddenin ilk fıkrasında C. Senatosunca yapılan değişiklik uygun bulunmamış ve bu itibar

la Millet Meclisi metninin madde numarası düzeltilmek suretiyle aynen kabul edilmesi yerinde 
görülmüştür. 

13. Geçici 7 nci madde : 
C. Senatosunca kaldırılan 119 ncu maddenin Millet Meclisince ipkasının Komisyonumuzca da 

uygun bulunması sebebiyle; bu maddenin C. Senatosunca tasarıdan çıkarılması muvafık bulun
mamış ve (bu itibarla Millet Meclisi metninin madde numarası düzeltilmek suretiyle aynen kabul 
edilmesi yerinde görülmüştür. 

14. Madde numaraları ile atıf maddeleri numaralarının teselsüle uygun olarak düzeltilmesi 
için Komisyonumuza gönderilen (15, 21, 62, 118 120, 121,122,123,124,125,126,127,128,129,130, 
131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141 142,143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 1151, 152, 
153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, geçici 
madde 5, geçici madde 6, 173 ve 174) ncü maddelerin numaralan yeniden düzenlenmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek, öncelik ve ivedilikle görüşülmek temennisiyle Yüksek 
Başkanlığa sunulur. 

Başkan Sözcü Kâtip Üye 
Edirne Milletvekili İstanbul Milletvekili Diyarbakır Milletvekili Tabiî Senatör 

î. Ertem 8. Vardarh B. îskenderoğhı M. Ataklı 
İmzada bulunamadı. 

Üye Üye 
Ordu Senatörü îzmür Senatörü 

E. Ayhan ö. L. Bozcalı 
imzada bulunamadı. İmzada bulunamadı. 

M. MeclM ( S. Sayısı : 369 a 4 ncü ek) 



MÎLLET MECLÎSİNİN KABUL ETTÎttî METÎN 

Danıştay kanunu tasarısı 

Aday listesi 

MADDE 10. — Adaylık için Danıştaya müracaat eden kimselerin niteliklerini incelemek ve 
belirtmek üzere, Genel Kurul, seçimden en az 15 gün önce kendi üyeleri arasından beş kişilik bir 
komisyon seçer. Bu komisyon, en kıdemli başkan veya üyenin başkanlığı altında toplanır ve aday
ların soyadlarma göre alfabetik bir listesini düzenler. 

Listede, ilgililerin, gizli ve açık sicil dosyalarından çıkarılacak kısa hal tercümeleri ile ko
misyonca lüzum görülecek, diğer bilgiler bulunur. 

Liste, seçimden en az bir hafta önce kurul üyelerine dağıtılır. 
Komisyon seçiminden sonraki adaylık müracaatları dikkate alınmaz. 

Yardımcılar 

MADDE 15. — Yardımcılar altı sınıfa ayrılırlar : 
Altıncı sınıf yardımcılar sınavla alınırlar. Bu sınava, otuz yaşını bitirmemiş olanlar girebilir. 
Sınavı kazananlar, başarı derecelerine ve boş yerlere göre, Birinci Başkan tarafından altıncı 

sınıf yardımcılığa aday olarak atanırlar. "" ? *> 
Adaylık süresi bir yıldır. Bu sürenin bitiminde görevli oldukları Daire Kurulu tarafından 

123 ncü madde uyarınca verilecek sicililere ve yapılacak sınavdaki başarılarına göre, Yönetim ve 
Disiplin Kurulunca hizmete elverişli görülenlerin 16 ncı madde gereğince yardımcılığa atanma
ları yapılır. Bir yıllık adaylık süresi sonunda aynı suretle, hizmete elverişli görülmiyenlerin gö
revlerine, Birinci Başkan tarafından son verilir. 

B) Danıştay Genel Kurulu 

MADDE 21. — Danıştay Genel Kurulu, Birinci Başkan, daire başkanları, üyeler ve Genel Kâ
tipten kurulur. 

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

Kararlar çoğunlukla verilir. Oylarda eşitlik halinde, başkanın bulunduğu tarafın oyu üstün 
sayılır. 9 ncu ve 147 nci maddelerin toplantı yeter sayısına ilişkin hükümleri saklıdır. 

İdari dâvaya konu olabilecek işlerin görüşülmesine ve karara bağlanmasına, bu işlere bak
maya görevli dairenin başkan ve üyeleri katılmazlar. 

Danıştay Genel Kuruluna bir başyardımcı ve lüzumu kadar memur verilir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Damştaym ve organlarının görevleri 

Damştaym görevleri 

MADDE 29. — Danıştay : 

A) idari uyuşmazlıkları ve dâvaları görür ve çözümler; 

B) Bakanlar Kurulunca gönderilen kanun tasarıları hakkında düşüncesini bildirir, tüzük tasa
rılarını ve imtiyaz sözleşme ve şartlaşmalarını inceler; 

M, Meclisi ( S. Sayısı : 369 a 4' ncü ek) 
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CUMHURİYET SENATOSUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Danıştay kanunu tasarısı 

Aday listesi 

MADDE 10. — Adaylık için Danıştay Başkanlığınca yapılacak ilân üzerine müracaat eden kim
selerin niteliklerini incelemek ve belirtmek üzere, Genel Kurul, seçimden en az 15 gün önce kendi 
üyeleri arasından beş kişilik bir komisyon seçer. Bu komisyon, en kıdemli başkan veya üyenin baş
kanlığı altında toplanır ve adayların soyadlanna göre alfabetik bir listesini düzenler. 

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

Liste, seçimden en az bir hafta önce kurul üyelerine dağıtılır. 
Komisyon seçiminden sonraki adaylık müracaatlan dikkate alınmaz. 

Yardımcılar 

MADDE 15. — Yardımcılar altı sınıfa ayrılırlar: 
Altıncı sınıf yardımcılar sınavla alınırlar. Bu sınava, otuz yaşını bitirmemiş olanlar girebilir. 
Sınavı kazananlar, basan derecelerine ve boş yerlere göre, Birinci Başkan tarafından altıncı 

sınıf yardımcılığa aday olarak atanırlar. 
Adaylık süresi bir yıldır. Bu sürenin bitiminde görevli oldukları Daire Kurulu tarafından 

121 nci madde uyannca verilecek sicillere ve yapılacak sınavdaki başanlanna göre, Yönetim ve 
Disiplin Kurulunca hizmete elverişli görülenlerin 16 ncı madde gereğince yardımcılığa atanmaları 
yapılır. Bir yıllık adaylık süresi sonunda aynı suretle, hizmete elverişli görülmiyenlerin görev
lerine, Birinci Başkan tarafından son verilir. 

B) Danıştay Genel Kurulu 

MADDE 21. — Danıştay Genel Kurulu, Birinci Başkan, daire başkanlan, üyeler ve Genel Kâ
tipten kurulur. 

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

Kararlar çoğunlukla verilir. Oylarda eşitlik halinde, başkanın bulunduğu tarafın oyu üstün 
sayılır. 9 ncu ve 146 ncı maddelerin toplantı yeter sayısına ilişkin hükümleri saklıdır. 

idari dâvaya konu olabilecek işlerin görüşülmesine ve karara bağlanmasına, bu işlere bak
maya görevli dairenin başkan ve üyeleri katılmazlar. 

Danıştay Genel Kuruluna bir başyardımcı ve lüzumu kadar memur verilir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Danıştaym ve organlarının görevleri 

Danıştayın görevleri 

MADDE 29. — Danıştay : 

A) idari uyuşmazlıkları ve dâvalan görür ve çözümler; 

B) Bakanlar Kurulunca gönderilen kanun tasarıları hakkında düşüncesini bildirir, tüzük ta
sarılarını ve imtiyaz sözleşme ve şartlannı inceler; 
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— 6 — 
Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

C) Başbakanlık tarafından gönderilen her türlü işler hakkında mütalâasını bildirir; 
D) Bu ve başka kanunlarla gösterilen diğer işleri görür. 

A) îdari uyuşmazlıklar ve dâvalar 

1. İlk derece mahkemesi olarak Danıştayda görülecek dâvalar 

MADDE 30. — Kanunlarda ayrı bir idari yargı mercii gösterilmemiş olan aşağıda yazılı idari 
uyuşmazlıklar ve dâvalar doğrudan doğruya ve kesin olarak Danıştayda çözümlenir. 

A) îdari işlemler hakkında yetki, şekil, sebep, konu ve maksat yönlerinden biri ile kanuna 
aykırı olduklarından dolayı iptalleri için menfaatleri ihlâl edilenler tarafından açılacak dâvalar; 

B) îdari eylem ve işlemlerden dolayı haklan muhtel olanlar tarafından açılacak tam yargı 
dâvaları; 

C) Genel Hizmetlerden birinin yürütülmesi için akdedilen idari mukavelelerden dolayı taraf
lar arasında çıkan uyuşmazlıklara ilişkin dâvalar; 

D) îdari yargı yetkisini haiz merciler arasındaki görev ve yetki uyuşmazlıkları; 
E) Adalet Mahkemelerinde bakılmakta olan bir dâvada idari bir kararın mânası veya şümulü

nün tâyini hususunda çıkacak uyuşmazlıkların halli için açılacak dâvalar. 

Dâva Daireleri Kurulunun görevleri 

MADDE 44. — Dâva Daireleri Kurulu aşağıda yazıih uyuşmazlılldara ve dâvalara bekar : 

A) Tüzüklerin iptali için açılan dâvalar; 
B) Bakanlar Kurulu kararlarına karşı açılan dâvalar; 
C) Yüksek Hâkimler Kurulunun Genel Kurulu kararlarına karşı açılan dâvalar; 
D) Danıştay idari dairelerinden veya Genel Kurulundan verilen kararlar üzerine uygulanan 

eylem ve işlemler hakkında açılan dâvalar; 
E) Sayıştay Genel Kurulunun, genel ve katma bütçeli dairelerin gelir ve giderleri ile mallarının 

Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetlerken sorumlulann hesap ve işlemleri hakkında aldığı 
kesin hükümleri dışında kalan kararlan; 

F) Birden fazla dâva dairesinin görevine taallûk eden dâvalar; 
G) Danıştay dâva daireleri veya idari yargı mercileri arasından çıkan görev ve yetki uyuş

mazlıkları. 
H) 49 ncu maddenin B bendi gereğince verilen disiplin cezalanna karşı açılaoak dâvalar; 
î) Danıştay Yüksek Disiplin Kurulu kararlan aleyhine açılan dâvalar; 
J) Birinci Başkanın veya Başkanunsözcüsünün yahut dâva dairelerinin prensibe taallûk eden 

hususlarda Dâva Daireleri Kurulunda görüşülmesini uygun gördükleri dâvalar. 

3. Yönetim ve disiplin kurulunun görevleri 
MADDE 62. — Yönetim ve disiplin kurulu : 
A) 124 ncü madde hükümlerine göre yükselmeleri gereken kanunsözcüleri ile Başyardımcı ve 

yardımcıları tesbit eder ve bunlar ile 127 nci madde gereğince işlem yapılması gerekenler hak
kında birinci başkana teklifte bulunur; 
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C) Başbakanlık tarafından gönderilen her türlü idari işler hakkında mütalâasını bildirir; 
D) Kanunlarla gösterilen diğer işleri görür. 

A) İdari uyuşmazlıklar ve dâvalar 

1. İlk derece mahkemesi olarak Danıştayda görülecek dâvalar 

MADDE 30. — Kanunlarda ayrı bir idari yargı mercii gösterilmemiş olan aşağıda yazılı idari 
uyuşmazlıklar ve dâvalar doğrudan doğruya ve kesin olarak Danıştayda çözümlenir. 

A) İdari işlemler hakkında yetki, şekil, sebep, konu ve maksat yönlerinden biri ile kanuna 
aykırı olduklarından dolayı iptalleri için menfaatleri ihlâli edilenler tarafından açılacak davalar; 

B) İdari eylem ve işlemlerden dolayı hakları muhtel olanlar tarafından açılacak tam yargı 
dâvaları; 

C) Genel hizmetlerden birinin yürütülmesi için akdedilen idari mukavelelerden dolayı taraf
lar arasında çıkan uyuşmazlıklara ilişkin dâvalar; 

D) İdarî yargı yetkisini haiz merciler arasındaki görev ve yetki uyuşmazlıkları; 
E) Adalet mahkemelerinde bakılmakta olan bir dâvada bu dâva ile ilgili idari bir işlemin 

mânası veya şümulünün tâyini hususunda çıkacak uyuşmazlıkların halli için mahkeme kararı üze
rine açılacak dâvalar. Danıştayda bu dâvalar ivedilikle görülür . 

Kanunda aksine açık hüküm olmadıkça âmme araçlarının trafik ve âmme işletmelerinin haksız 
fiil niteliğindeki fiilleri yüzünden meydana gelen zararların tazmini hakkındaki dâvalar Danış-
tayın görevi dışındadır. 

Dâva Daireleri Kurulunun görevleri 

MADDE 44. — Dâva Daireleri Kurulu aşağıda yazılı uyuşmazlıklara ve dâvalara bakar; 

A) Tüzüklerin iptali için açılan dâvalar; 
B) Bakanlar Kurulu kararlarına karşı Başbakanlık aleyhine açılan dâvalar; 
C) Yüksek Hâkimler Kurulunun Genel Kurulu kararlarına karşı açılan dâvalar; 
D) Danıştay idari dairelerinden veya Genel Kurulundan verilen kararlar üzerine uygulanan 

eylem ve işlemler hakkında açılan dâvalar; 
E) Birden fazla dâva dairesinin görevine taallûk eden dâvalar; 
F) Danıştay dâva daireleri veya idari yargı mercileri arasında çıkan görev ve yetki uyuşmaz

lıkları; 
G) 49 ncu maddenin B bendi gereğince verilen disiplin cezalarına karşı açılacak dâvalar; 
H) Danıştay Yüksek Disiplin Kurudu kararlan aleyhine açılan dâvalar; 
1) Birinci Başkanın veya Başkanunsözcüsünün yahut dâva dairelerinin prensibe taallûk eden 

hususlarda Dâva Daireleri Kurulunda görüşülmesini uygun gördükleri dâvalar. 
1 bendinde yazılı olan yetkinin Birinci Başkan tarafından kullanılması, dâvanın açılması sırasın

da; Başkanunsözcüsü tarafından kullanılması, esas hakkında düşünce verilmeden evvel olur. Bu yet
kinin Başkanunsözcüsü tarafından kullanılması halinde, dâva dosyası, ilgili dairece ayrıca bir 
karar verilmesine mahal kalmaksızın Dâva Daireleri Kuruluna tevdi olunur. 

3. Yönetim ve disiplin kurulunun görevleri 

MADDE 62. — Yönetim ve disiplin kurulu : 
A) 120 nci madde hükümlerine göre yükselmeleri gereken kanunsözcüleri ile başyardımcı 

ve yardımcıları tesbit eder ve bunlar ile 125 nci madde gereğince işlem yapılması gerekenler hak
kında birinci başkana teklifte bulunur; 
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B) Danıştaya kanunsözcüsü veya yardımcı olarak alınacak olanları, gerekli incelemeleri ve 
ınavı yapmak suretiyle seçer; 

G) Kanunsözcüleri ile başyardımcı ve yardımcılar hakkında bu kanun gereğince disiplin ko
vuşturması yapar ve disiplin cezası verir; 

D) Meslek mensupları dışında kalan Danıştay memurları hakkında genel hükümlere göre 
disiplin cezası verir; 

E) Yukarıki bendde yazılı memurlar hakkında Memurin muhakematı hakkındaki Kanuna gö
re, birinci derecede karar verir; 

P) Birinci Başkanın tevdi edeceği işler hakkında düşüncesini bildirir. 

Tebligat ve cevap verme 

MADDE 76. — Dâva dilekçelerinin ve eklerinin birer örneği dâva edilen (tarafa ve bu tarafın 
vereceği savunma davacıya tebliğ olunur. 

Davacının ikinci dilekçesi dâva edilen tarafa ve bu tarafın vereceği ikinci savunma da dava
cıya tebliğ edilir. Buna karşı davacı cevap veremez . Ancak bu savunmada davacının cevaplan
dırılmasını gerektiren hususlar bulunduğu, işin görüşülmesi sırasında anlaşılırsa, davacıya bu
nun için bir mühlet verilir. 

Taraflar, yapılacak tebliğlere karşı tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde cevap vermeye 
mecburdurlar. Bu süre, ancak haklı sebeplerin bulunması halinde, taraflardan birinin isteği 
üzerine, görevli daire veya Kurul kararı ile altmış günü geçmemek ve bir defaya mahsus olmak 
üzere uzatılabilir. ıSürenin geçmesinden sonra yapılan uzatma talepleri kabul edilmez. 

Taraflar sürenin geçmesinden sonra verecekleri savunmalara veya ikinci dilekçelere dayana
rak hak iddia edemezler. 

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

Temyiz yolu ile incelenen işlerde bozma sebepleri 

MADDE 86. — Temyiz yolu ile incelenen işlerde bozma sebepleri şunlardır : 
A) Görev ve yetki dışında bir işe bakılmış olması, 
B) Mevzuat hükümlerine aykırı karar verilmesi, 
C) Usul hüküm ve kurallarına uyulmamış olması. 

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun tatbik edileceği haller 

MADDE 88. — Bu kanunda hüküm bulunmıyan hususlarda; hâkimin dâvaya bakmaktan 
memnuiyeti ve reddi, ehliyet, üçüncü şahsın dâvaya müdahalesi, tarafların vekilleri, feragat ve 
kabul, teminat, mukabil dâva, bilirkişi, keşif, delillerin tesbiti, adlî müzaharet hallerinde ve duruş
manın icrası sırasında tarafların sükûnu ve inzibatı bozacak hareketlerine karşı yapılacak işlem
lerde Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun umumi hükümleri uygulanır. 

Delillerin tesbiti 

MADDE 90. — Taraflar, Danıştaya idari dâva açtıktan sonra bu dâvalara ilişkin delillerin tes-
bitini ancak Danıştaydan istiyebilirler. 
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B) Danıştay a kanunsözcüsü veya yardımcı olarak alınacak olanları, gerekli incelemeleri ve 
sınavı yapmak suretiyle seçer; 

G) Kanunsözcüleri ile başyardımcı ve yardımcılar hakkında bu kanun gereğince disiplin ko
vuşturması yapar ve disiplin cezası verir; 

D) Meslek mensupları dışında kalan Danıştay memurları hakkında genel hükümlere göre 
disiplin cezası verir; 

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

F) Birinci Başkanın tevdi edeceği işler hakkında düşüncesini bildirir. 

Tebligat ve cevap verme 

MADDE 76. — Dâva dilekçelerinin ve eklerinin birer örneği dâva edilen tarafa ve bu tarafın 
vereceği savunma davacıya tebliğ olunur. 

Davacının ikinci dilekçesi dâva edilen tarafa ve bu tarafın vereceği ikinci savunma da dava
cıya tebliğ edilir. Buna karşı davacı cevap veremez. Ancak bu savunmada davacının cevaplandı
rılmasını gerektiren hususlar bulunduğu, işin görüşülmesi sırasında anlaşıhrsa, davacıya bunun 
için bir mühlet verilir. 

Taraflar yapılacak tebliğlere karşı tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde cevap vermeye 
mecburdurlar. Bu süre, ancak haklı sebeplerin bulunması halinde, taraflardan birinin isteği üzeri
ne, görevli daire veya kurul karariyle altmış günü geçmemek ve bir defaya mahsus olmak üzere 
uzatılabilir. Sürenin geçmesinden sonra yapılan uzatma talepleri kabul edilmez. 

Taraflar sürenin geçmesinden sonra verecekleri savunmalara veya ikinci dilekçelere dayana
rak hak iddia edemezler. 

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

Temyiz yolu ile incelenen işlerde bozma sebepleri 

MADDE 86. — Temyiz yolu ile incelenen işlerde bozma sebepleri şunlardır : 
A) Görev ve yetki dışında bir işe bakılmış olması, 
B) Mevzuat hükümlerine aykırı karar verilmesi, 
C) Neticeye müessir usul hüküm ve kurallarına uyulmamış olması. 

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun tatbik edileceği haller 

MADDE 88. — Bu kanunda hüküm bulunmıyan hususlarda; hâkimin dâvaya bakmaktan 
memnuiyeti ve reddi, ehliyet, üçüncü şahsın dâvaya müdahalesi, tarafların vekilleri, feragat ve 
kabul, teminat, mukabil dâva, bilirkişi, keşif, delillerin tesbiti, adlî müzaheret, ıslah, eski halle ge
tirme hallerinde ve duruşmanın icrası sırasında tarafların sükûnu ve inzibatı bozacak hareketleri
ne karşı yapılacak işlemlerde Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun umumi hükümleri uygu
lanır. 

Delillerin tesbiti 

MADDE 90. — Taraflar, Danıştaya idari dâva açtıktan sonra bu dâvalara ilişkin delillerin tes-
bitini Danıştaydan da istiyebilirler. 

M, Meclisi ( S. Sayısı : 369 a 4 ncü ek) 



- i d -
Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

Görevli daire veya kurul, isteği uygun gördüğü takdirde üyelerden birini bu isle görevlendire
bileceği gibi, tesbitin mahallî adlî veya idari yargı mercilerine yaptırılmasına da karar verebilir. 

Delillerin tesbiti istekleri, ivedilikle karara bağlanır. 

Kanun yollan 

1. Muhakemenin iadesi 

MADDE 96. — Dâva daireleri ile Dâva Daireleri Kurulundan verilen kararlar hakkında, aşa
ğıda yazılı sebepler dolayısiyle muhakemenin iadesi istenebilir: 

A) Zorlayıcı sebepler dolayısiyle veya lehine karar verilen tarafın eyleminden doğan bir se
beple elde edilemiyen bir belgenin, kararın verilmesinden sonra ele geçirilmiş olması; 

B) Karara esas olarak alınan belgenin sahteliğine hükmedilmiş veya sahte olduğu, mahkeme 
veya resmî bir makam huzurunda ikrar olunmuş veya sahtelik hakkındaki hüküm karardan evvel 
verilmiş olup da, muhakemenin iadesini istiyen kimsenin, karar zamanında bundan haberi bulun
mamış olması; 

C) Karara esas olarak alman bir ilâm hükmünün muhkem kaziye halini alan bir kararla bozu
larak ortadan kalkması; 

D) Bilirkişinin kasıtla gerçeğe aykırı beyan ve ihbarda bulunduğunun, hükümle tahakkuk et
mesi; 

E) Lehine karar verilen tarafın, karara etkisi olan bir hile kullanmış olması; 
F) Vekil veya kanuni temsilci olmıyan kimseler huzuru ile dâvanın görülüp karara bağlan

mış bulunması; 
Gr) Çekinmeye mecbur olan başkan veya üyenin katılması ile karar verilmiş olması; 
H) Tarafları ve sebebi aynı olan bir dâva hakkında verilen karara aykırı yeni bir karar 

verilmesine sebebolabilecek bir madde yokken, aynı daire veya kurul yahut başka bir daire veya 
kurul tarafından evvelki ilâmın hükmüne aykırı bir karar verilmiş bulunması. 

Yabancı memleketlere gönderilme 

MADDE 118. — Danıştay meslek mensupları, İdare Hukuku alanında bilimsel araştırmalar 
yapmak ve meslekî incelemelerde bulunmıak için, aylık ve ödenekleri, hakiki yol masrafları ve 
gündelikleri verilmek ve ilki yılı geçmemek şartı ile, idari yargı sisteminin uygulandığı yabancı 
memleketlere Başkanlar Kurulunun kararı üzerine, Birinci Başkan tarafından gönderilebilir. 

YukardaM fıkra hükmüne göre gönderilecek olanların seçilmeleri, o memleketlerdeki çalışma
larının kontrolü, yükselme, disiplin gibi görevleri ile ilgili bütün hususlarda tabi tutulacaklan 
esaslar ile sorumlulukları tüzükle belirtilir. 

Başka iş ve görev kabul etme 

MADDE 119. — Danıştay meslek mensupları, ilmî araştırma ve yayınlarda bulunabilirler; da
vet edildikleri millî ve milletlerarası kongre, konferans ve ilmî toplantılara katılabilirler; bunun 
dışında ancak kanunlarla belirtilen görevleri yapabilirler. 

İçerden yapılacak atanmalar 

MADDE 121. — Boşalan kanunsözcülüklerine ve yardımcılıklara alt derecelerdeki kanunsöz-
cüleri veya yardımcılar atanır. 
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Görevli daire veya Kurul, isteği uygun gördüğü takdirde üyelerden birini bu işle görevlendire
bileceği gibi, tesbitin mahallî adlî veya idari yargı mercilerine yaptırılmasına da karar verebilir. 

Delillerin tesbiti istekleri, ivedilikle karara bağlanır. 

Kanun yollan 

1. Muhakemenin iadesi 

MADDE 96. — Dâva daireleri ile Dâva Daireleri Kurulundan verilen kararlar hakkında, aşa
ğıda yazılı sebepler dolayısiyle muhakemenin iadesi istenebilir : 

A) Zorlayıcı sebepler dolayısiyle veya lehine karar verilen tarafın eyleminden doğan bir se
beple elde edilemiyen bir belgenin, karann verilmesinden sonra ele geçirilmiş olması; 

B) Karara esas olarak alınan belgenin sahteliğine hükmedilmiş veya sahte olduğu, mahkeme 
veya resmî bir makam huzurunda ikrar olunmuş veya sahtelik hakkındaki hüküm karardan evvel 
verilmiş olup da, muhakemenin iadesini istiyen kimsenin, karar zamanında bundan haberi bulun
mamış olması; 

C) Karara esas olarak alınan bir ilâm hükmünün muhkem kaziye halini alan bir kararla bo
zularak ortadan kalkması; 

D) Bilirkişinin kasıtla gerçeğe aykırı beyan ve ihbarda bulunduğunun, hükümle tahakkuk et
mesi; 

E) Lehine karar verilen tarafın, karara etkisi olan bir hile kullanmış olması; 
F) Vekil veya kanuni temsilci olmıyan kimseler huzuru ile dâvanın görülüp karara bağlan

mış bulunması; 
G) Çekinmeye mecbur olan başkan veya üyenin veya kanun sözcüsünün veya raportörün ve

ya yardımcının katılması ile karar verilmiş olması; 
H) Tarafları ve sebebi aynı olan bir dâva hakkında verilen karara aykırı yeni bir karar 

verilmesine sebebolabilecek bir madde yokken, aynı daire veya kurul yahut başka bir daire veya 
kurul tarafından evvelki ilâmın hükmüne aykırı bir karar verilmiş bulunması. 

Yabancı memleketlere gönderilme 

MADDE 117. — 4489 sayılı Kanun hükümleri dairesinde kanunsözcüsü ve başyardımcı ve yar
dımcıları, Danıştay Birinci Başkanı tarafından yabancı memleketlere gönderilebilir. 

(M. Meclisinin 118 nci maddesi C. Senatosunca 117 nci madde olarak ve tadilen kabul edilmiş
tir.) 

Başka iş ve görev kabul etme 

MADDE 118. — Danıştay meslek mensupları, ilmî araştırma ve yayınlarda bulunabilirler; da
vet edildikleri millî ve milletlerarası kongre, konferans ve ilmî toplantılara katılabilirler; bunun 
dışında ancak kanunlarla belirtilen görevleri yapabilirler. 

(M. Meclisinin 119 ncu maddesi C. Senatosunca 118 nci madde olarak, madde numarası değiş
tirilerek aynen kabul edilmiştir.) 

M, Meclisi ( S. Sayısı : 369 a 4 ncü ek) 
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Kanunsözcüleri ile Başyardımcı ve yardımcıların teminatı 

MADDE 122. — Bu kanunda yazılı haller ile kamu hizmetlerinden mahrumiyeti gerektiren 
hükümlülük halleri dışında; kanunsözcüleri ile başyardımcı ve yardımcıların görevlerine son ve-
rilemez; kendileri istemedikçe (başka göreve atanamazlar ve yaş haddinden önce emekliye sevk 
olunamazlar. 

Dairelerde görevli başyardımcı ve yardımcıların sicilleri 

MADDE 123. — Dairelerde görevli başyardımcı ve yardımcıların sicilleri, her takvim yılı so
nunda : 

A) Bulundukları görevlerde, hizmetin gerektirdiği derecede başarı gösterip gösteremedikleri; 
B) Mevzuata vukuflarına, genel bilgilerine ve görevlerinde gösterdikleri başarıya göre yük

selmeye yeterli olup olmadıkları; 
C) Disipline riayetleri ve ahlâk bakımından durumları; 
Yönünden, görevli bulundukları dairenin kurulu tarafından gizli oyla verilir. Kurul, yardımcı

lar hakkında, başyardımcının mütalâasını dinler. 
Kanaatler her bend için ayrı ayrı olmak üzere belirtilir. Disiplin ve ahlâk bakımından disip

lin kovuşturmasını gerektirebilecek haller varsa veya disiplin kovuşturmasına başlanmış veya di
siplin cezası verilmiş yahuıt hakkında ceza kovuşturmasına girişilmiş veya ceza verilmiş ise bunlar 
zikredilir. Her bende ait sicilin müspet veya menfi sayılması çoğunluğun bu yolda oy vermesine 
bağlıdır. Siciller çoğunluğun oyuna göre düzenlenir ve kurul tarafından imzalanır. 

Kanunsözcüleri ile diğer yerlerde görevli başyardımcı ve yardımcıların sicilleri 

MADDE 124. — YukarıM maddenin A, B ve O bendlerinde yazılı konulara ilişkin siciller : 
A) Kanunsözcüleri hakkında, Birinci Başkan ile bir yıl içinde en çok düşünce verdikleri Dâva 

Dairesi Başkanından ve Başkanunsözcüsünden; 

B) Danıştay Genel Kurulu ile îdari DairelerKurulu Başyardımcı ve yardımcıları hakkında, 
Birinci Başkan ile en kıdemli iki İdari Daire Başkanından; 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 369 a 4 ncü ek) 
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Kanunsözcüleri ile Başyardımcı ve yardımcıların teminatı 

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

(M. Meclisinin 122 nei maddesi C. Senatosunca 119 ncu madde olarak, madde numarası değiş
tirilerek aynen kabul edilmiştir.) 

C) Meslekte ilerleme 

Yükselme süresi ve esasları 

MADDE 120. — Kanunsözcüleri ile Başyardımcı ve yardımcıların yükselme süresi iki yıldır. 
Bu süreyi dolduranların, bulundukları kadroda üst derece aylığı verilerek veya üst kadroya 

atanarak, yükselmelerinde yeterlik esastır. Yeterlik, sicillerine göre belli olur. 
Boşalan bir üst kadroya atanmaya aynı derecede yeterli olanlar birden fazla olduğu takdirde, 

sırasiyle; kıdem, disiplin cezası almamış bulunmak, meslekî inceleme ve yayınlarda bulunmuş ol
mak; bir yabancı dilden Devlet dil imtihanını kazanmış olmak, takdirname almış bulunmak, 
tercih sebepleri sayılır. Tercih sebepleri yoksa, yapılacak sınavda daha üstün başarı gösterenler 
yükseltilir. 

(C. Senatosunca yeniden tedvin edilmiştir.) 

Dairelerde görevli başyardımcı ve yardımcıların sicilleri 

MADDE 121. — Dairelerde görevli başyardımcı ve yardımcıların sicilleri, her takvim yılı so
nunda : 

A) Bulundukları görevlerde, hizmetin gerektirdiği derecede başarı gösterip gösteremedikleri; 
B) Mevzuata vukuflarına, genel bilgilerine ve görevlerinde gösterdikleri başarıya göre yük

selmeye yeterli olup olmadıkları; 
C) Disipline riayetleri ve ahlâk bakımından durumları; 
Yönünden, görevli bulundukları dairenin kurulu tarafından gizli oyla verilir. Kurul, yardımcı

lar hakkında, başyardımcının mütalâasını dinler. 
Kanaatler her bend için ayrı ayrı olmak üzere belirtilir. Disiplin ve ahlâk bakımından disip

lin kovuşturmasını gerektirebilecek haller varsa veya disiplin kovuşturmasına başlanmış veya di
siplin cezası verilmiş yahut hakkında ceza kovuşturmasına girişilmiş veya ceza verilmiş ise bun
lar zikredilir. Her bende ait sicilin müspet veya menfi sayılması çoğunluğun bu yolda oy ver
mesine ballıdır. Siciller çoğunluğun oyuna göre düzenlenir ve kurul tarafından imzalanır. 

(M. Meclisinin 1.23 ncü maddesi C. Senatosunca 121 nci madde olarak, numarası değiştirilerek 
aynen kabul edilmiştir.) 

Kanunsözcüleri ile diğer yerlerde görevli başyardımcı ve yardımcıların sicilleri 

MADDE 122. — Yukarıki maddenin A, B ve C bendlerinde yazılı konulara ilişkin siciller : 
A) Kanunsözcüleri hakkında, Birinci Başkan ile bir yıl içinde en çok düşünce verdikleri 

Dâva Dairesi Başkanından ve Başkanunsözcüsünden; 

B) Danıştay Genel Kurulu ile idari daireler Kurulu Başyardımcı ve yardımcıları hakkında, 
Pirinci Başkan ile en kıdemli iki İdari Daire Başkanından; 

M, Meclisi ( S. Sayısı ; 369 a 4 ncü ek) 
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C) Dâva Daireleri Kurulu Başyardımcı ve yardımcıları hakkında, Birinci Başkan ile en 
kıdemli iki Dâva Dairesi Başkanından; 

D) 165 nci maddede yazılı büroda görevlendirilen kanunsözcüleri ile Başyardımcı ve yardım
cılar hakkında Birinci Başkan ile Genel Kâtip ve büro başkanından; 

teşekkül eden kurullar tarafından, gizli oyla verilir. 
Bu kurulların verecekleri sicillere de, 123 ncü maddenin son fıkrası hükmü uygulanır. 

Yükselme şartları 

MADDE 125. — Kanun sözcüleri ile başyardımcı ve yardımcıların yükselebilmeleri, üst üste iki 
sicillerinin müspet olmasına bağlıdır. Üç sicil devresinde iki müspet sicil alanlar da yükselebilirler. 

Sicil durumunun bildirilmesi 

MADDE 126. — Görevlerinde başarı gösteremedikleri veya yükselmeye yeterli olmadıkları yo
lunda sicil alanlara ve yeterli oldukları hadde diğerlerinin tercihi sebebiyle yükseltilmiyenlere du
rum Birinci Başkan tarafından her yıl yazılı olarak bildirilir. 

İstifa ve emekliliğe sevk 

MADDE 127. — Bulundukları görevde başarı göstermedikleri yolunda üstüste üç sicil alanlara 
Yönetim ve Disiplin Kurulunun teklifi üzerine Birinci Başkan tarafından emekliliklerini 
istemeleri veya istifa etmeleri bildirilir. Bir ay içinde bu davete uymıyanlar istifa etmiş sa
yılırlar. 

Dâva açılması 

MADDE 128. — 126 ncı ve 127 nci maddeler gereğince kendilerine yazılı bildirim yapılanlar 
bu bildirim tarihinden itibaren onbeş gün içinde idari dâva açabilirler. Bu dâvalara Dâva Da
ireleri Kurulunda bakılır ve savunmaların alındığı veya cevap sürelerinin geçtiği tarihten itibaren 
üç ay içinde karara bağlanır. 

Çalışmaya ara verme süreleri hesaba katılmaz. 
İlgililer hakkında Sicil veya Yönetim ve Disiplin Kurulunda karar vermiş olanlar, bu dâvala

rın bakıldığı Kurul toplantılarına giremezler. 

Tüzükte yer alacak hükümler 

MADDE 129. — Kanunsözcüleri ile başyardımcı ve yardımcıların sicillerine ilişkin hükümlerin 
uygulanma şekli ve diğer memurların sicillerine ait hükümler Danıştay Tüzüğünde belirtilir. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 369 a 4 ncü ek) 
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C) Dâva Daireleri Kurulu Başyardımcı ve yardımcıları hakkında, Birinci Başkan ile en kı
demli iki Dâva Dairesi Başkanından; 

D) 163 ncü maddede yazılı büroda görevlendirilen kanunsözcüleri ile Başyardımcı ve yar
dımcılar hakkında Birinci Başkan ile Genel Kâtip ve büro başkanından; 

Teşekkül eden kurullar tarafından, gizli oyla verilir. 
Bu kurulların verecekleri sicillere de, 121 nci maddenin son fıkrası hükmü uygulanır. 
(M. Meclisinin 124 ncü maddesi C. Senatosunca 122 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir.) 

Yükselme şartları 

MADDE 123. — Kanun sözcüleri ide başyardımcı ve yardımcıların yükselebilmeleri, üst üste iki 
sicillerinin müspet olmasına bağlıdır. Üç sicil devresinde iki müspet sicil alanlar da yükselebilirler. 

(Millet Meclisinin 125 nci maddesi C. Senatosunca 123 ncü madde olarak madde numarası de
ğiştirilerek aynen kabul edilmiştir.) 

Sicü durumunun bildirilmesi 

MADDE 124. — Görevlerinde başarı gösteremedikleri veya yükselmeye yeterli olmadıkları yolun
da sicil alanlara ve yeterli oldukları halde diğerlerinin tercihi sebebiyle yükseltilmiyenlere durum 
Birinci Başkan tarafından her yıl yazılı olarak bildirilir. 

(Millet Meclisinin 126 nci maddesi C. Senatosunca 124 ncü madde olarak, madde numarası de
ğiştirilerek aynen kabul edilmiştir.) 

İstifa ve emekliliğe sevk 

MADDE 125. — Bulundukları görevde başarı gösteremedikleri yolunda üstüste üç sicil alanla
ra Yönetim ve Disipdin Kurulunun teklifi üzerine Birinci Başkan tarafından emekliliklerini isteme
leri veya istifa etmeleri bildirilir. Bir ay içinde bu davete uymıyanlar istifa etmiş sayılırlar. 

(M. Meclisinin 127 nci maddesi C. Senatosunca 125 nci madde olarak, madde numarası de
ğiştirilerek aynen kabul edilmiştir.) 

Dâva açılması 

MADDE 126. — 124 ncü ve 125 nci maddeler gereğince kendilerine yazılı bildirim yapılanlar 
bu bildirim tarihinden itibaren onbeş gün içinde idari dâva açabilirler. Bu dâvalara Dâva Dai
releri Kurulunda bakıdır ve savunmaların alındığı veya cevap sürelerinin geçtiği tarihten itibaren 
üç ay içinde karara bağlanır. 

Çalışmaya ara verme süreleri hesaba katılmaz. 
İlgililer hakkında sicil veya Yönetim ve Disiplin Kurulunda karar vermiş olanlar, bu dâvaların 

bakıldığı Kurul toplantılarına giremezler. 
(M. Meclisinin 128 nci maddesi C. Senatosunca 126 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir.) 

Tüzükte yer alacak hükümler 

MADDE 127. — Kanunsözcüleri ile başyardımcı ve yardımcıların sicililerine ilişkin hükümlerin 
uygulanma şekli ve diğer memurların sicillerine ait hükümler Danıştay Tüzüğünde belirtilir. 

(M. Meclisinin 129 ncu maddesi C. Senatosunca 127 nci madde olarak, madde numarası değiş
tirilerek aynen kabul edilmiştir.) 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 369 a 4 ncü ek) 
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îdare memurlarının ödevleri, haklan, yükselmeleri 

MADDE 130. — Danıştay meslek mensupları dışında kalan memurların ödevleri, hakları ve 
yükselmeleri memurlarla ilgili kanunların hükümlerine tabidir. 

YEDÎNCÎ BÖLÜM 

Disiplin kovuşturması 

Başkanlar ve üyelerle Başkanunsözcüsü hakkında 

MADDE 131. — Danıştay Birinci Başkanı ile daire başkanları, üyeler ve Başkanunsözcüsünün, 
yüksek hâkimlik vakar ve şerefi ile bağdaşamıyan veya hizmetin aksamasını mucibolan hal ve ha
reketleri görülür veya öğrenilirse, haklarında bu kanun hükümleri uyarınca disiplin kovuşturması 
yapılır. 

İşin Yüksek Disiplin Kuruluna intikal ettirilmesi 

MADDE 132. — Danıştay Birinci Başkanı ile daire başkanları, üyeler ve Başkanunsözcüsü
nün yukarıki maddede yazılı hal ve hareketlerinin görülmesi veya öğrenilmesi halinde olayın 
Yüksek Disiplin Kuruluna intikal ettirilmesi; duruma göre, Başkanlar Kurulu tarafından takdir 
edilir. 

Disiplin kovuşturması kararı 

MADDE 133. — Yüksek Disiplin Kurulu, eldeki bilgi ve delillere ve isnadolunan hal ve hareke
tin mahiyetine göre disiplin kovuşturması yapılmasına yer olup olmadığını ttalkdir eder. 

Kurul, disiplin kovuşturması yapılmasına karar verirse, kurul dışındaki daire başkanları ve 
üyeler arasından seçeceği üç kişiyi soruşturma yapmakla görevlendirir. Haklarında isnatta bu
lunanlar, kurulun üyesi ise, kurulun bu husustaki toplantılarına katılamazlar. Bunların yerleri, ge
çici olarak 26 ncı maddedeki usule göre doldurulur. 

Soruşturmanın şekli 

MADDE 134. — Soruşturma yapmakla görevlendirilenler, ilgiliye, isnadolunan hal ve hareketi 
bildirerek sorgusunu yaparlar; lüzum gördükleri kimseleri andla dinler, konu ile ilgili bilgilleri 
toplar, sübut delillerini tesbit ederler. 

M, Mecjıjei ( S. Sayısı : 369 a 4 ncü ek) 
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Meslek mensuplarının diğer hakları 

MADDE 128. — Bu kanunda hüküm bulunmıyan hallerde; diğer kanunların Devlet memurları
na tanıdığı haklarla ilgili hükümler Danıştay meslek mensuplan hakkında da uygulanır. 

(C. Senatosunca yeni bir madde olarak tedvin edilmiştir.) 

İdare memurlarının ödevleri, hakları, yükselmeleri 

MADDE 129. — Danıştay meslek mensupları dışında kalan memurların ödevleri, hakları ve yük
selmeleri memurlarla ilgili kanunların hükümlerine tabidir. 

(M. Meclisinin 130 ncu maddesi C. Senatosunca 129 ncıı madde olarak, madde numarası de
ğiştirilerek aynen kabul edilmiştir.) 

YEDİNCİ BÖLÜM 

Disiplin kovuşturması 

Başkanlar ve üyelerle Başkanunsözcüsü hakkında 

MADDE 130. — Danıştay Birinci Başkanı ile daire başkanları, üyeler ve Başkanunsözcüsünün, 
yüksek hâkimlik vakar ve şerefi ile bağdaşamıyan veya hizmetin aksamasını mucibolan hal ve ha
reketleri görülür veya öğrenilirse, haklarında bu kanun hükümleri uyarınca disiplin kovuşturması 
yapılır. 

(M. Meclisinin 131 nci maddesi C. Senatosunca 130 ncu madde olarak, madde numarası değiş
tirilerek aynen kabul edilmiştir.) 

İşin Yüksek Disiplin Kuruluna intikal ettirilmesi 

MADDE 131. — Danıştay Birinci Başkanı ile daire başkanları, üyeler ve Başkanunsözcüsünün 
yukanki maddede yazılı hal ve hareketlerinin görülmesi veya öğrenilmesi halinde olayın Yüksek 
Disiplin Kuruluna intikal ettirilmesi; Başkanlar Kurulu tarafından duruma göre, takdir edilir 

(M. Meclisinin 132 nci maddesi C. Senatosunun 131 nci maddesi olarak değiştirilerek kabul 
edilmiştir.) 

Disiplin kovuşturması kararı 

MADDE 132. — Yüksek Disiplin Kurulu, eldeki bilgi ve delillere ve isnadolunan hal ve hare
ketin mahiyetine göre disiplin kovuşturması yapılmasına yer olup olmadığını takdir eder. 

Kurul, disiplin kovuşturması yapılmasına karar verirse, kurul dışındaki daire başkanlan ve 
üyeler arasından seçeceği üç kişiyi soruşturma yapmakla görevlendirir. Haklarında isnatta bu
lunulanlar, kurulun üyesi ise, kurulun bu husustaki toplantılanna katılamazlar. Bunlann yerleri, 
geçici olarak 26 nci maddedeki usule göre doldurulur. 

(Millet Meclisinin 133 ncü maddesi C. Senatosunca ve 132 nci madde olarak tadilen kabul edil
miştir.) 

Soruşturmanın şekli 

MADDE 133. — Soruşturma yapmakla görevlendirilenler, ilgiliye, isnadolunan hal ve hareketi 
bildirerek savunmasını alırlar; lüzum gördükleri kimseleri andla dinler, konu ile ilgili bilgileri 
toplar, sübut delillerini tesbit ederler. 

M, Meclisi (<S. Sayısı : 369 a 4 ncü e'k) 
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Bütün daire, teşekkül ve kurumlar ile gerçek ve tüzel kişiler, sorulan hususlara cevap vermek 
ve diğer istekleri yerine getirmek zorundadırlar. 

82 nci maddenin son fıkrası hükmü saklıdır. 

Rapor verilmesi 

MADDE 135. — Soruşturmayı yapanlar, yaptıkları soruşturmaları ve elde ettikleri bilgi ve 
delilleri gösteren ve bunlara göre disiplin cezası verilmesine yer olup olmadığı hakkındaki ka
naatlerini belirten bir rapor hazırlarlar ve müsbit evrak ve belgeleri bu rapora bağlarlar. 

lîapor üzerine yapılacul: işlem 
MADDE 136. — Yukarıki madde gereğince hazırlanan rapor, Yüksek Disiplin Kuruluna ve

rilir. Bu kurula, soruşturmayı yapmış olanlar katılmazlar. 
Kurul başkanı, soruşturma sonucunu ilgiliye yazılı olarak bildirir ve beş günden az olmamak 

üsere tâyin edeceği süre içinde yazılı savunmasını vermeye kendisini davet eder. 
Kurul başkanı, soruşturma dosyasını üyelerin birine havale eder. 
Kurul, işi evrak üzerinde inceler ve gerekirse soruşturmanın genişletilmesine veya derinleş

tirilmesine karar verir. 
ilgili, bu dosyayı raportörün huzurunda inceliyebilir. 

Disiplin, cezalan 
MADDE 137. — Yüksek Disiplin Kurulu, isnadolunan hal ve hareketi sabit görmezse dosya

nın işlemden kaldırılmasına karar verir. 
Kurul, bu hal ve hareketleri sabit gördüğü takdirde bunların mahiyetine ve ağırlığına g'öre, 

ilgilinin ııyanlmasını veya hizmet süresine göre istifa etmeye yahut emekliliğini istemeye davet 
edilmesini karar altına alır. 

Kurul kararı, Birinci Başkan hakkında ise, vekili, diğerleri hakkında ise Birinci Başkan tara
fından ilgiliye tebliğ edilir. 

Karârların yerine getirilmesi 

MADDE 138. — İlgili, emekliliğini istemeye veya istifa etmeye dair olan karara, tebliğ tari
hinden itibaren bir ay içinde uymazsa istifa etmiş sayılır. 

Bir aylık süre içinde, ilgili, izinli sayılır. 

Disiplin haran aleyhine dâva açılması 
MADDE 139. — İlgili, Yüksek Disiplin Kurulu kararının kendisine tebliği tarihinden itibaren 

onbeş gün içinde, bu karara karşı dâva açabilir. Bu dâvalar, savunmaların alındığı veya cevap 
sürelerinin geçtiği tarihten itibaren üç ay içinde karara bağlanır. 

M. MecHisi (»S. Sayısı ; lit.î) a 4 neü ek) 



— 39 — 
Cumhuriyet Sona loşunun kabul elliği metin 

Bütün daire, teşekkül ve kurumlar ile gerçek ve tüzel kişiler, sorulan hususlara cevap vermek 
ve diğer istekleri yerine getirmek zorundadırlar. 

82 nci maddenin son fıkrası hükmü saklıdır. 
(M. Meclisinin 134 ncü maddesi C. Senatosunca 133 neü madde olarak tadildi kabul edilmiştir. 

Rapor veritmesi 

MADDE 134. — Soruşturmayı yapanlar, yaptıkları soruşturmaları ve elde ettikleri bilgi ve 
delilleri gösteren ve bunlara göre disiplin cezası verilmesine yer olup olmadığı hakkındaki kana-
atlarını belirten bir rapor hazırlarlar ve müsbit evrak ve belgeleri bu rapora bağlarlar. 

(M. Meclisinin 135 nci maddesi C Senatosunca 134 ncü madde olarak, madde numarası değiş
tirilerek aynen, kabul edilmiştir.) 

Rapor üzerine yapılacak idem 

MADDE 435. — Yukarıki madde gereğince hazırlanan rapor, Yüksek Disiplin Kuruluna ve
rilir. Bu kurula, soruşturmayı yapmış olanlar katılmazlar. 

Kurul başkanı, soruşturma sonucunu ilgiliye yazılı olarak bildirir ve beş günden az olmamak 
üzere tâyin edeceği süre içinde yazılı savunmasını vermeye kendisini davet eder. 

Kurul başkanı, soruşturma dosyasını üyelerin birine havale eder. 
Kurul, işi evrak üzerinde inceler ve gerekirse soruşturmanın genişletilmesine veya derinleşti

rilmesine karar verir. 
İlgili, bu dosyayı raportörün huzurunda inceliyebilir. 
(M. Meclisinin 13(i nci maddesi (•. Senatosunca, 135 nci madde olarak, madde numarası değiş

tirilerek aynen kabul edilmiştir.) 

Disiplin (ezaları 

MADDE 136. — Yüksek Disiplin Kurulu, isnadolunan hal ve hareketi sabit görmezse dosya
nın işlemden kaldırılmasına karar verir. 

Kurul, bu hal ve hareketleri sabit gördüğü takdirde bunların mahiyetine ve ağırlığına göre, 
ilgilinin uyarılmasını veya hizmet süresine göre istifa etmeye yahut emekliliğini istemeye davet 
edilmesini karar altına alır. 

Kurul kararı, Birinci Başkan hakkında ise, vekili, diğerleri hakkında ise Birinci Başkan ta
rafından ilgiliye tebliğ edilir. 

(M. Meclisinin 137 nci maddesi C. Senatosunca. 136 nci madde olarak, madde numarası değiş
tirilerek aynen kabul edilmiştir.) 

Kararların yerine getirilmesi 

MADDE 137. — İlgili, emekliliğini istemeye veya istifa etmeye dair olan karara, tebliğ tari
hinden itibaren bir ay içinde uymazsa istifa etmiş sayılır. 

Bir aylık süre içinde, ilgili, izinli sayılır. 
(M. Meclisinin .138 nci maddesi C. Senatosunca 137 nci madde olarak, madde numarası değiş

tirilerek aynen kabul edilmiştir.) 

Disİ2)lin karan aleyhine dâva açılması 

MADDE 138. — İlgili, Yüksek Disiplin Kurulu kararının kendisine tebliği tarihinden itibaren 
onbeş gün içinde, bu karara karşı dâva açabilir. Bu dâvalar, savunmaların alındığı veya cevap 
sürelerinin geçtiği tarihten itibaren üç ay içinde karara bağlanır. 

M, Meclisi ( S. Sayısı : 369 a 4 ncü o;k) 
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Müllet Meclîsinin kabul ettiği metin 

Çalışmaya ara verme süresi hesaba katılmaz 
Dâva sonuçlanıncaya kadar, ilgililerden boşalan yerler doldurulmaz. 

Diğer Danıştay meslek mensupları hakkında disiplin kovuşturması 

MADDE 140. — Kanunsözcüleri ile başyardımcı ve yardımcıların: 
A) Meslekin vakar ve şerefi ile bağdaşamıyan, 
B) Hizmetin veya görevlerinin aksamasını mucibolan yahut çalışma düzenini veya disiplini 

bozan hal ve hareketleri görülür veya öğrenilirse, haklarında bu kanun hükümleri uyarınca 
disiplin kovuşturması yapılır. 

Yukarda yazılı hallerde keyfiyet, Yönetim ve Disiplin Kurulunda gizli olarak görüşülür ve el
deki bilgi ve karinelere ve isnadolunan hal ve hareketin mahiyetine göre, disiplin kovuşturması 
yapılmasına yer olup olmadığı takdir edilir. 

Kovuşturma yapılmasına karar verilirse, Kurulca görevlendirilecek bir Danıştay üyesinin baş
kanlığında bir başyardımcı ile bu derecede bir kanunsözcüsünden teşekkül eden bir kurul tara
fından soruşturma yapılır. 

Soruşturmanın şekli 

MADDE 141. — Kanunsözcüleri ile başyardımcı ve yardımcılarla ilgili soruşturmanın şekli ile 
verilecek rapor hakkında 134 ncü ve 135 nci maddeler uygulanır. 

Raporun verileceği yer 

MADDE 142. — Soruşturma raporu Yönetim ve Disiplin Kuruluna verilir. 
Soruşturma sonucu Kurul Başkanı tarafından yazılı olarak ilgiliye bildirilir ve beş günden az 

olmamak üzere tâyin edilecek süre içinde yazılı savunmasını vermeye davet olunur. 
Başkan, soruşturma dosyasını kurul üyelerinden birine havale eder. 
Kurul, işi evrak üzerinde inceler ve gerekirse soruşturmanın genişletilmesine veya derinleşti

rilmesine karar verir. 
îlgili bu dosyayı, raportörün huzurunda inceliyebilir. 

Kurulun kararı 
MADDE 143. — İnceleme ve görüşme sonunda kurul, isnadolunan hal ve hareketi sabit gör

mezse dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verir. Bu hal ve hareketi sabit gördüğü takdirde, 
aşağıdaki maddede yazılı disiplin cezalarından birinin verilmesini karar altına, alır. 

Disiplin cezaları 
MADDE 144. — Disiplin cezalan şunlardır : 

Mf Meclisi ( S, Sayısi : 369 a 4 ncü e:k) 



Cumhuriyet Senatosunun kabul ettiği metin 

Çalışmaya ara verme süresi hesaba katılmaz. 
Dâva sonuçlanıncaya kadar, ilgililerden boşalan yerler doldurulmaz. 
(M. Meclisinin 139 ncu maddesi C. Senatosunca 138 nci madde olarak, madde numarası de

ğiştirilerek aynen kabul edilmiştir.) 

Diğer Danıştay meslek mensupları hakkında disiplin kovuşturması 

MADDE 139. — Kanunsözcüleri ile başyardımcı ve yardımcıların : 
A) Meslekin vakar ve şerefi ile bağdaşamıyan, 
B) Hizmetin veya görevlerinin aksamasını mucibolan yahut çalışma düzenini veya disiplini 

bozan hal ve hareketleri görülür veya öğrenilirse, haklarında bu kanun hükümleri uyarınca di
siplin kovuşturması yapılır. 

Yukarıda yazılı hallerde keyfiyet, Yönetim ve Disiplin Kurulunda gizli olarak görüşülür ve el 
deki bilgi ve karinelere ve isnadolunan hal ve hareketin mahiyetine göre disiplin kovuşturması 
yapılmasına yer olup olmadığı takdir edilir. 

Kovuşturma yapılmasına karar verilirse, Kurulca görevlendirilecek bir Danıştay üyesinin baş
kanlığında bir başyardımcı ile bu derecede bir kanunsözcüsünden teşekkül eden bir kurul tara
fından soruşturma yapılır. 

(M. Meclisinin 140 ncı maddesi C. Senatosunca 139 ncu madde olarak, madde numarası değişti
rilerek aynen kabul edilmiştir.) 

Soruşturmanın şekli 

MADDE 140. — Kanunsözcüleri ile başyardımcı ve yardımcılarla ilgili soruşturmanın şekli ile 
verilecek rapor hakkında 133 ncü ve 134 ncü maddeler uygulanır. 

(M. Meclisinin 141 nci maddesi C. Senatosunca 140 ncı madde olarak aynen kabul edilmiştir.) 

Raporun verileceği yer 

MADDE 141. — Soruşturma raporu Yönetim ve Disiplin Kuruluna verilir. 
Soruşturma sonucu Kurul Başkanı tarafından yazılı olarak ilgiliye bildirilir ve beş günden az 

olmamak üzere tâyin edilecek süre içinde yazılı savunmasını vermeye davet olunur. 
Başkan, soruşturma dosyasını kurul üyelerinden birine havale eder. 
Kurul, işi evrak üzerinde inceler ve gerekirse soruşturmanın genişletilmesine veya derinleşti

rilmesine karar verir. 
îlgili bu dosyayı, raportörün huzurunda inccliyebilir. 
(M. Meclisinin 142 nci maddesi C. Senatosunca 141 nci madde olarak, madde numarası değişti

rilerek aynen kabul edilmiştir.) 

Kurulun kararı 

MADDE 142. — inceleme ve görüşme sonunda kurul, isnadolunan hal ve hareketi sabit göm
mezse dosyanın işlemden kaldınlmasma karar verir. Bu hal ve hareketi sabit gördüğü takdirde, 
aşağıdaki maddede yazılı disiplin cezalarından birinin verilmesini karar altına alır. 

(M. Meclisinin 143 ncü maddesi C. Senatosunca 142 nci madde olarak, madde numarası değ-ş-
tirilerek aynen kabul edilmiştir.) 

Disiplin cezaları 

MADDE 143. — Disiplin cezaları şunlardır : 

M. MecM ( S. Sayısı : 369 a 4 ncü ek) 
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Â) Uyarma; 
B) Kınama; 
C) Onbeş günlüğü geçmemek üzere aylığın kesilmesi; 
D) Hizmet süresine göre istifaya veya emekliliğini istemeye davet. 
Kurul, sabit olan hal ve hareketin mahiyetine, ağırlık derecesine ve tekerrür haline göre ve

rilecek disiplin cezasını takdir eder. 

Disiplin kararlan aleyhine, dâva açılması, 

MADDE 145. — İlgililer, disiplin cezası kararlarının kendilerine tebliği tarihinden itibaren 
onbeş gün içinde dâva açabilirler. Bu dâvalar, savunmaların alındığı veya cevap sürelerinin geçtiği 
tarihten itibaren üç ay içinde karara bağlanır. 

Çalışmaya ara verme süresi hesaba katılmaz. 
Dâva sonuçlanıncaya kadar, ilgililerden boşalan yerlere atanma yapılmaz. 

Dâva Daireleri Genel Kurul una, kahlunıu/acak olanlar 

MADDE 146. — Yüksek Disiplin Kurulunda veya Yönetim ve Disiplin Kurulunda karar ver 
miş veya soruşturmayı yapmış olanlar, disiplin cezalarına ilişkin dâvalara bakan Dâva Daireleri 
Kuruluna ve dâva dairesine katılmazlar. 

SEKİZİNCİ BÖLÜM 

C eza Qöov ııgltu*ması 

A) Görevden doğan veya görev sırasında işlenen suçlar 

1. Başkanlar ve üyelerle başkanurısözcüsu hakkında 

MADDE 147. — Danıştay Birinci Başkanı, daire başkanları ve üyeleriyle başkanunsözcüsünün 
görevlerinden doğan veya görevleri sırasında işlenmiş bulunan suçlarından dolayı Danıştay Bi
rinci Başkanının seçeceği bir daire başkanı ile iki üyeden teşkil edilen bir kurul tarafından ilk 
soruşturma yapılır. 

Birinci Başkan hakkında soruşturma, kendisinin katılmıyacağı Başkanlar Kurulunca seçilecek 
bir daire başkanı ile iki üyeden teşkil olunan bir kurul tarafından yürütülür. 

Kurul, soruşturma sonunda düzenliyeceği fezlekeyi ve buna ilişkin evrakı Birinci Başkana, 
Birinci Başkan hakkında ise vekiline verir. Bu husustaki dosya Birinci Başkan veya vekili tara
fından, g-erekli 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 in
celenir. 

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

M. MeelİMİ ( S, Sayısı : m) a 4 mü e'k) 
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A) Uyarma; 
B) Kınama; 
C) Onbeş günlüğü geçmemek üzere aylığın kesilmesi; 
D) Hizmet süresine göre istifaya veya emekliliğini istemeye davet. 
Kurul, sabit olan hal ve hareketin mahiyetine, ağırlık derecesine ve tekerrür haline göre veri 

lecek disiplin cezasını takdir eder. 
(M. Meclisinin 144 neü maddesi C. Senatosunca 14:! ncii madde olarak, madde numarası değiş

tirilerek aynen kabul edilmiştir.) 

Disiplin 1;ararları aleyhine dâva açılması 

MADDE 144. — İlgililer, disiplin cezası kararlarının kendilerine tebliği tarihinden itibaren on 
beş gün içinde dâva açabilirler. Bu dâvalar, savunmaların alındığı veya cevap sürelerinin geçtiği 
tarihten itibaren üç ay içinde karara bağlanır. 

Çalışmaya ara verme süresi hesaba katılmaz. 
Dâva sonuçlanıncaya kadar, ilgililerden boşalan yerlere atanma yapılmaz. 
(M. Meclisinin 145 nci maddesi C Senatosunca 144 ncii madde olarak, madde numarası değiş

tirilerek aynen, kabul edilmiştir.) 

Dâva Daireleri Kuruluna katüamıyacalc olanlar 

MADDE 145. — Yüksek Disiplin Kurulunda v^ya Yönetim ve Disiplin Kurulunda karaı ve* 
mis veya soruşturmayı yapmış olanlar, disiplin cezalarına ilişkin dâvalara bakan Dâva Daireleri 
Kuruluna ve dâva dairesine katılmazlar. 

(M. Meclisinin 14(i ncı maddesi 0. Senatosunca. 14.") nci madde olarak' tadilen kaimi edilmiştir.) 

SEKİZİNCİ BÖLÜM 

Ceza kovuşturması 

A) Görevden doğan veya görev sırasında işlenen suçlar 

1. Başkanlar ve üyelerle, haşkanunsözeüsü hakkında 

MADDE 146. — Danıştay Birinci Başkanı, daire başkanları ve üyeleriyle başkanunsözcüsünü" 
görevlerinden doğan veya görevleri sırasında işlenmiş bulunan suçlarından dolayı Danıştay Bi
rinci Başkanının seçeceği bir daire başkanı ile iki üyeden teşkil edilen bir kurul tarafından ilk 
soruşturma yapılır. 

Birinci Başkan hakkında soruşturma, kendisinin katılmıyacağı Başkanlar Kurulunca seçilecek 
bir daire başkanı ile iki üyeden teşkil olunan bir kurul tarafından yürütülür. 

Kurul, soruşturma sonunda düzenliyeceği fezlekeyi ve buna ilişkin evrakı Birinci Başkana, 
Birinci Başkan hakkında ise vekiline verir. Bu husustaki dosya Birinci Başkan veya vekili tara
fından, gerekli karar verilmek üzere tdari Daireler Kurulu Başkanlığına tevdi edilir. Bu kuruluş 
vereceği kararlar sanığa ve varsa şikâyetçiye tebliğ olunur. 

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

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

(M. Meclisinin 147 nci maddesi ('•. Senatosunca. 14(1 ncı madde olarak, madde numarası değiş
tirilerek aynen lcnlml edilmiştir.) 

M. Meclisi ( S. Sayısı : :M) a 4 neü ek) 
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2. Diğer Danıştay meslek mensupları hakkında 

MADDE 148. — Kanunsöacüleri ile başyardımcı ve yardımcıların yukarıki maddede yazılı 
suçlarından dolayı Birinci Başkanın seçeceği o ir üyenin başkanlığında bir başyardımcı ile bu 
derecedeki bir kanunsözcüsünden teşkil olunan kurul tarafından ilk soruşturma yapılır. Kurul so
ruşturma sonunda düzenliyeceği fezlekeyi ve buna ilişkin evrakı Birinci Başkana verir. 

Bu husustaki dosya Birinci Başkan tarafından İkinci Daire Başkanlığına tevdi edilir. Bu 
dairenin vereceği karar sanığa ve varsa şikâyetçiye tebliğ olunur. 

Yargılamanın meni kararı kendiliğinden ve son soruşturmanın açılmasına dair kararlar itiraz 
üzerine İdari Daireler Kurulunda incelenir. 

Yargılama, Yargıtay'ın görevli ceza dairesinde yapılır. 

İtiraz süresi 

MADDE 151. — Bu bölüm hükümlerine göre birinci derecede verilen kararlara itiraz süreci, î>a 
kararların sanığa veya şikâyetçiye tebliğ tarihinden itibaren on gündür. 

Görevli daire ve kurullarda inceleme 

MADDE 152. — Yukarıki maddelerde yazılı daire ve kurullarda inceleme evrak üzerinde 
yapılır. Sanıklar soruşturma dosyalarını son soruşturmanın açılmasına dair kararın tebliği üze
rine karar veren daire veya kurul başyardımcısının gözetimi altında inceliyebilirler. 

Kararlar, bu daire veya kural başyardımcıları tarafından Tebligat Kanunu hükümlerine göre 
ilgililere tebliğ edilir. 

Soruşturma dosyasının yargı mercilerine intikal ettirilmesi 

MADDE 153. — 147 nci madde gereğince verilen son soruşturmanın açılmasına dair kararlar 
üst kurulca onanmak veya itiraz olunmamak suretiyle kesinleştikten sonra, soruşturma dos
yası gereği yapılmak üzere Birinci Başkan veya vekili tarafından Anayasa Mahkemesinin Yü
ce Divan ısıfatiyle yargılamasında savcılık görevini yapacak olan Cumhuriyet Başsavcısına gön
derilir. 

Şahsi suçlardan dolayı verilerek kesinleşen son soruşturmanın açılmasına dair kararlar üzerine, 
soruşturma dosyalan Birinci Başkan veya vekili tarafından Cumhuriyet Başsavcılığına yollanır. 

Karara katılmıyacah olanlar 

MADDE 154. — Soruşturma yapanlar, soruşturmalar üzerine karar verecek olan daire veya 
kurulların toplantılarına katılamazlar. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 369 a 4 ncü ek) 
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Cumhuriyet Senatosunun kabul ettiği metin 

2. Diğer Danıştay meslek mensupları hakkında 

MADDE 147. — Kanunsözcüleri ile başyardımcı ve yardımcıların yukarıki maddede yazılı 
suçlarından dolayı Birinci Başkanın seçeceği bir üyenin başkanlığında bir başyardımcı ile bu 
derecedeki bir kanunsözcüsünden teşkil olunan kurul tarafından ilk soruşturma yapılır. Kurul so
ruşturma sonunda düzenliyeceği fezlekeyi ve buna ilişkin evrakı Birinci Başkana verir. 

Bu husustaki dosya Birinci Başkan tarafından ikinci Daire Başkanlığına tevdi edilir. Bu daire
nin vereceği karar sanığa ve varsa şikâyetçiye tebliğ olunur. 

Yargılamanın meni kararı kendiliğinden ve son soruşturmanın açılmasına dair kararlar itiraz 
üzerine İdari Daireler Kurulunda incelenir. 

Yargılama, Yargıtayın görevli ceza dairesinde yapılır. 
(M. Meclisinin 148 nci maddesi C. Senatosuna 147 nci madde olarak, madde numarası değiş

tirilerek aynen kabul edilmiştir.) 

İtiraz süresi 

MADDE 148. — 146 ve 147 nci maddeler hadimlerine göre birinci derecede verilen kararlara 
itiraz süresi, bu kararların sanığa veya şikâyetçi/e tebliğ tarihinden itibaren on gündür. 

(Millet Meclisinin 151 nci maddesi C. Senatosunca 148 nci madde olarak değiştirilerek kabul 
edilmiştir.) 

Görevli daire ve kurullarda inceleme 

MADDE 149. — Yukarıki maddelerde yazılı daire ve kurullarda inceleme evrak üzerinde ya
pılır. Sanıklar soruşturma dosyalarını son soruşturmanın açılmasına dair kararın tebliği üzerine 
karar veren daire veya kurul başyardımcısının gözetimi altında inceliyebilirler. 

Kararlar, bu daire veya kurul başyardımcıları tarafından Tebligat Kanunu hükümlerine göre 
ilgililere tebliğ edilir. 

(M. Meclisinin 152 nci maddesi C. Senatosunca 149 ncu madde olarak, madde numarası değiş
tirilerek aynen kabul edilmiştir.) 

Soruşturma dosyasının yargı mercilerine intikal ettirilmesi 

MADDE 150. — 146 nci madde gereğince verilen son soruşturmanın açılmasına dair kararlar 
üst kurulca onanmak veya itiraz olunmamak suretiyle kesinleştikten sonra, soruşturma dos
yası gereği yapılmak üzere Birinci Başkan veya vekili tarafından Anayasa Mahkemesinin Yü
ce Divan sıfatiyle yargılamasında savcılık görevini yapacak olan Cumhuriyet Başsavcısına gön
derilir. 

(M. Meclisinin 153 ncü maddesi C. Senatosunca 150 nci madde olarak tadilen kabul edilmiştir.) 

Karara katilmıyacak olanlar 

MADDE 151. — Soruşturma yapanlar, soruşturmalar üzerine karar verecek odan daire veya 
kurulların toplantılarına katılamazlar. 

(M. Meclisinin 154 ncü maddesi C. Senatosunca 151 nci madde olarak, madde numarası değişti
rilerek kabul edilmiştir.) 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 369 a 4 ncü ek) 
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Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun uygulanacağı haller 

MADDE 155. — Bu bölüm hükümlerine göre yapılacak soruşturmalar ile verilecek kararlar
da, bu kanunda hüküm bulunmıyan hallerde, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun soruşturmaya 
dair hükümleri uygulanır. 

Soruşturma kurulları sorgu hâkiminin yetkilerini haizdir. 
Soruşturma kurullarının gösterecekleri lüzum üzerine, son soruşturma kararı vermeye yetkili 

daire veya kurullarca sanık hakkında tutukluluk veya salıverme kararı verilebilir. 

İşten elç&ktirme 

MADDE 156. — Görevlerinden doğan veya görevleri sırasında işlenmiş bulunan suçlarından 
dolayı haklarında son soruşturmanın açılmasına karar verilen kanunsözcüsü, başyardımcı ve yar
dımcıların görevlerinde kalmaları, soruşturmanın veya hizmetin selâmetini ihlâl edeceğine kanaat 
getirilirse, geçici bir tedbir olarak Danıştay İkinci Dairesince işten elçektirilebilir. 

nmtuzuNiHJ lujhü.vr 
(löi'ovin sona, örmesi 

Hüküm giyme hali 

MADDE 157. — Danıştay meslek mensuplarından birinin, ağır hapis, kasıtlı bir suçtan dolayı 
altı ay veya dalha fazla hapis cezası yahut kasdî olmıyan bir suçtan dolayı iki yıldan fazla hapis 
cezası ile kesin olarak hüküm giymesi halinde görevi kendiliğinden sona erer. 

Kasıtlı bir suçtan dolayı altı aydan aşağı hapis cezası ile hüküm giyme halinde, bu suç, mes
lekin vakar ve şerefini bozan veya mesleke karşı genel saygı ve güveni gideren nitelikte görülürse, 
ilgilinin meslekten çıkarılması gerekip gerekmediğine, başkanlar ve üyeler ile Başkanunsözcüsü 
hakkında Yüksek Disiplin Kurulu ve diğer Danıştay meslek mensupları hakkında Yönetim ve Di
siplin Kurulu tarafından karar verilir. 

$a<jlık ha,h.nu)tJan f/örerin yerine geliri! ememesi 

MADDE 158. — Görevini sağlık bakımından yerine getiremiyeceği tam teşekküllü resmî sağ
lık kurulu raporu ile kesin olarak anlaşılan Danıştay meslek mensuplarının görevlerine son ve
rilmesine; sınıfına göre, yukarıki maddede yazılı kurullarca karar verilir. 

M. Meclisi ( S . Sayısı : :HI9 a 4 ııeii dk%, 
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Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun uygulanacağı haller 

HADDE 152. — Yukarıdaki maddeler hükümlerine göre yapılacak soruşturmalar ile verilecek 
kararlarda, bu kanunda hüküm bulunmıyan hallerde, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun so
ruşturmaya dair hükümleri uygulanır. 

Soruşturma kurulları sorgu hâkiminin yetkilerini haizdir. 
(M. Meclisinin 155 nci maddesi O. Senatosunca 152 nci madde olarak tadilen kabul edilmiştir.) 

İşten elçektirme 

MADDE 153. — Görevlerinden doğan veya görevleri sırasında işlenmiş bulunan suçlarından 
dolayı haklarında son soruşturmanın açılmasına karar verilen kanunsözeüsü, başyardımcı ve yar
dımcıların görevlerinde kalmaları, soruşturmanın veya hizmetin selâmetini ihlâl edeceğine kanaat 
getirilirse, geçici bir tedbir olarak Danıştay ikinci Dairesince işten el çektirilebilir. 

(M. Meclisinin 15(1 neı maddesi (-. Senatosunca 15o ncü madde olarak, madde numarası deriş
tirilerek aynen kabul edilmiştir.) 

B) Şahsi suçlar 

Şahsi suçların kovuşturulması usulü 

MADDE 154. — Danıştay Birinci Başkanı, daire başkanları ve üyeleri ile Başkanunsözcüsünüıı 
şahsi suçlarının takibinde, Yargıtay üyelerinin; Danıştay kanunsözcüleri, başyardımcı ve yardım
cılarının şahsi suçlannm takibinde ise ikinci sınıfa mensup hâkimlerin, şahsi suçlarının takibine 
ilişkin hükümler uygulanır. 

(C. Senatosunca yeni bir madde olarak tedvin edilmiştir.) (Ancak, nihai duruma £>•<"> re madde 
yeni numara alacaktır.) 

DOKUZUNCU BÖLÜM 

Görevin sona ermesi 

Hüküm giyme hali 

MADDE 155. — Danıştay meslek mensuplarından birinin, ağır hapis, kasıtlı bir suçtan dolayı 
altı ay veya daha fazla hapis cezası yahut kasıtlı olmıyan bir suçtan dolayı iki yıldan fazla hapis 
cezası ile kesin olarak hüküm giymesi halinde görevi kendiliğinden sona erer. 

Kasıtlı bir suçtan dolayı altı aydan aşağı hapis cezası ile hüküm giyme halinde, bu suç, mes
lekin vakar ve şerefini bozan veya mesleke karşı genel saygı ve güveni gideren nitelikte görülürse, 
ilgilinin meslekten çıkanlması gerekip gerekmediğine, başkanlar ve üyeler ile Başkanunsözcüsü 
hakkında Yüksek Disiplin Kurulu ve diğer Danıştay meslek mensuplan hakkında Yönetim ve Di
siplin Kurulu tarafından karar verilir. 

(M. Meclisinin 157 nci maddesi C. Senatosunca 155 nci madde olarak tadilen kabul edilmiştir. 
Ancak, nihai duruma göre madde yeni numara alacaktır.) 

bağlık halanından görevin yerine getirilememesi 

MADDE 156. — Görevini sağlık bakımından yerine getiremiyeceği tam teşekküllü resmî sağ
lık kurulu raporu ile kesin olarak anlaşılan Danıştay meslek mensuplarının görevlerine son veril
mesine, sınıfına göre, yukarıki maddede yazılı kurullarca karar verilir. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 309 a 4 ncü ek) 
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Dâva hakkı 

MADDE 159. — 157 nci maddenin ikinci fıkrası ile 158 nci maddeye göre görevlerine son ve 
rilen ilgililerin bu kararlara karşı açacakları dâvalarda 139 ve 145 nci maddeler hükümleri uy
gulanır. 

ONUNCU BÖLÜM 

Çeşitli hükümler 

Çalışmaya ara verme 

MADDE 160. — Danıştay daireleri, her sene Temmuz ayının 20 sinden Eylül ayının 5 ine ka
dar (beşinci gün dâhil) çalışmaya ara verirler. 

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 ola
rak Birinci Başkan tarafından seçilir. 

Ayrıca lüzumu kadar kanunsözcüsü ve yardımcı görevlerine devam ederler. 

Tatilden istifade edecek olanlar 

MADDE 161. — Çalışmaya ara verme süresi içinde, görevli olarak kalanlar haricolmak üzere, 
Danıştay Birinci Başkanı, daire başkanları ve üyelerle Başkanunsözcüsü, kanunsözcüleri, başyar
dımcı ve yardımcılar çalışmaya ara verirler. Bu süre içinde Birinci Başkana, nöbetçi daire baş
kanı vekâlet eder. 

Diğer memurlar çalışmaya devam ederler. Ancak çalışmaya ara verme süresi içinde işin icap
larına göre görevde kalmaları Birinci Başkan tarafından lüzum görüimiyen memurlar, kanuni 
izinlerini kullanırlar. 

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

Dâva dilekçelerinin kabulü ve tebligat 

MADDE 162. — Çalışmaya ara verme süresi içinde, açılacak dâvalara ait dilekçelerin, bu ka
nunda yazılı makamlar îarafmdan kabulüne, 74 ncü maddede yazılı işlere ve tebligat işlemleri 
ne devam olunur. 

Nöbetçi dairenin göreceği işler 
MADDE 163. — Nöbetçi daire, çalışmaya ara verme süresi içinde, aşağıda yazılı işleri görür: 
A) Kanun ve tüzük tasarıları haricolmak üzere Hükümetçe verilecek ivedili veya kanunen 

belli süre içinde karara bağlanması gereken işler; 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 369 a 4 ncü ek ) 
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(M. Meclisinin 158 nci maddesi C. Senatosunca 156 ncı madde olarak, madde numarası değişti
rilerek aynen kabul edilmiştir.) 

(Madde metni kesinleşmiştir. Ancak, nihai duruma göre madde yeni numara alacaktır.) 

Dâva hakkı 

MADDE 157. — 155 nci maddenin ikinci fıkrası ile 156 ncı maddeye göre görevlerine son ve
rilen ilgiliflerin bu kararlara karşı açacakları dâvalarda 138 ve 144 ncü maddeler hükümleri uygu
lanır. 

(M. Meclisinin 159 ncu maddesi C. Senatosunca 157 nci madde olarak kabul edilmiştir.) 

ONUNCU BÖLÜM 

Çeşitli hükümler 

Çalışmaya ara verme 

MADDE 158. — Danıştay daireleri, her sene Temmuz ayının 20 sinden Eylül ayının 5 ine ka
dar (beşinci gün dâhil) çalışmaya ara verirler. 

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

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

Ayrıca lüzumu kadar kanunsözcüsü ve yardımcı görevlerine devam ederler. 
(M. Meclisinin 160 ncı maddesi C. Senatosunca 158 nci madde olarak, madde numarası değiş

tirilerek aynen kabul edilmiştir.) 

Tatilden istifade edecek olanlar 

MADDE 159. — Çalışmaya ara verme süresi içinde, görevli olarak kalanlar haricolmak üzere, 
Danıştay Birinci Başkanı, daire başkanlan ve üyelerle Başkanunsözcüsü, kanunsözcüleri, başyar
dımcı ve yardımcılar çalışmaya ara verirler. Bu süre içinde Birinci Başkana, nöbetçi daire baş
kanı vekâlet eder. 

Diğer memurlar çalışmaya devam ederler. Ancak çalışmaya ara verme süresi içinde işin icap
larına göre görevde kalmaları Birinci Başkan tarafından lüzum görülmiyen memurlar, kanuni 
izinlerini kullanırlar. 

Çalışmaya ara verme süresi içinde görevleri başında kalanların, yıllık izin haklan saklıdır. 
(M. Meclisinin 161 nci maddesi C. Senatosunca 159 ncu madde »olarak tadilen kabul edilmiştir.) 

Dâva dilekçelerinin kabulü ve tebligat 

MADDE 160. — Çalışmaya ara verme süresi içinde, açılacak dâvalara ait dilekçelerin, bu ka
nunda yazılı makamlar tarafından kabulüne, 74 ncü maddede yazılı işlere ve tebligat işlemlerin* 
devam olunur. 

(M. Meclisinin 162 nci maddesi C. Senatosunca 160 ncı madde olarak, madde numarası değiş
tirilerek aynen kabul edilmiştir.) 

Nöbetçi dairenin göreceği işler 

MADDE 161. — Nöbetçi daire, çalışmaya ara verme süresi içinde, aşağıda yazılı işleri görür : 
A) Kanun ve tüzük tasanlan haricolmak üzere Hükümetçe verilecek ivedili veya kanunen belli 

süre içinde karara ballanması gereken işler; 

M, Meçlisi ( S. Sayısı : 369 a 4 ncü -efe ) 
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B) Yürütmenin durdurulmasına veya delillerin tesbitine ait işler; 
C) Tutuklu memurlar hakkında, Memurin Muhakematı hakkındaki Kanuna göre Danıştaya 

gelen işler. 

Sürelerin, bilmesi 
MADDE 164. — Dâva müddetleri ile 76 ncı maddede yazılı sürelerin bitmesi çalışmaya ara 

verme zamanına raslarsa, bu süreler, ayrıca bir karar vermeye lüzum kalmaksızın, ara vermenin 
sona erdiği 6 Eylülden itibaren yedi göm uzatılmış sayılır. 

Tasnif ve yaym bürosu 
MADDE 165. — Danıştay daireleri ve kurulları tarafından verilen idari veya yargı kararla

rının ve mevzuatın tertip ve tasnifini yapmak, kitaplığın düzenlenmesini sağlamak, Danıştay 
Dergisinin yayınlanması işini yürütmek ve Âmme Hukuku ile ilgili ilmî yayınları taMbetmek 
üzere, Birinci Başkan tarafından görevlendirilecek bir üyenin başkanlığında bir başyardımcı ve
ya bu derecedeki bir kanunsözcüsü ile yardımcılardan ve kitaplık, yayın ve tasnif şeflerinden ve 
lüzumlu diğer memurlardan mürekkep bir büro kurulur. 

Büronun görevlerinin uygulanma şekli, Danıştay Tüzüğünde gösterilir. 

Tebliij isleri ve nereli er 

MADDE 166. — Danıştaya ait her türlü tebliğ 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. 

Danıştay meslek mensuplarının öd eııel;t erinin mihla.n 
MADDE 167. — Danıştay Birinci Başkanı, daire başkanları, üyeler ve Başkanunsözcüsüne, ay

lıklarından ayrı olarak, kadro aylıklarının yüzde altmışı tutarında ödenek verilir. 
Kanunsözcüleri, başyardımcı ve yardımcılara bu kanuna bağlı (2) sayılı cetvelde gösterilen 

miktarlarda ödenek verilir. Bunlara verilecek ödeneklerin miktarında kadro aylıkları ve bulun
dukları memuriyet kadrosundan aşağı derecede aylık alanlar için aldıkları aylık derecesi esas 
tutulur. 

Bu ödeneklerin tediyesinde 7244 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi hükmü uygulanmaz. 

Ödeneklerin ödenme şekli 

MADDE 168. — Yukarıki maddede yazılı ödenekler ay başlarında ve aylıklarla birlikte öde
nir. 

İYİ. Meclisi (S. Sayısı : :JG!) a 4 ncü elk ) 
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B) Yürütmenin durdurulmasına veya delillerin tesbitine ait işler; 
C) Tutuklu memurlar hakkında, Memurin Muhakematı hakkındaki Kanuna göre Danıştaya 

gelen işler. 
(M. Meclisinin Ki;} ncii maddesi (\ Senatosunca 161 ııci madde olarak, madde numarası dcğiş-

1 irilerek aynen kabul edilmiştir.) 

Sürelerin bilmesi 

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 vermenin 
sona erdiği 6 Eylülden itibaren yedi gün uzatılmış sayılır. 

(M. Meclisinin I(i4 ncii maddesi (\ Senatosunca Ki'J ııci madde olarak, madde numarası deriş
tirilerek aynen kabul edilmiştir.) 

Tasnif ve yayın hürosıı. 

MADDE 163. — Danıştay daireleri ve kurulları tarafından verilen idari veya yargı kararla
rının ve mevzuatın tertip ve tasnifini yapmak, kitaplığın düzenlenmesini sağlamak, Danıştay 
Dergisinin yayınlanması işini yürütmek ve Amme Hukuku ile ilgili ilmî yayınları takibetmek 
üzere, Birinci Başkan tarafından görevlendirilecek bir üyenin başkanlığında bir başyardımcı ve
ya bu derecedeki bir kanunsözcüsü ile yardımcılardan ve kitaplık, yayın ve tasnif şeflerinden ve 
lüzumlu diğer memurlardan mürekkep bir büro kurulur. 

Büronun görevlerinin uygulanma şekli, Danıştay Tüzüğünde gösterilir. 
(M. Meclisinin 1(if> ııci maddesi (•. Senatosunca 1(>:> ncii madde olarak, madde numarası deriş

tirilerek aynen kabul edilmişin*.) 

Tehliy isleri ve ücretler 

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

(M. Meclisinin l(i(i ncı maddesi (•. Senatosunca, Kil ncii madde olarak, madde numarası değiş
tirilerek aynen kabul edilmiştir.) 

Danıştay meslek mensnptavının öd en el'I erinin mil d an 

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

Kanunsözcüleri, başyardımcı ve yardımcılara bu kanuna bağlı (2) sayılı cetvelde gösterilen 
miktarlarda ödenek verilir. Bunlara verilecek ödeneklerin miktarında kadro aylıkları ve bulun
dukları memuriyet kadrosundan aşağı derecede aylık alanlar için aldıkları aylık derecesi esas tu
tulur. 

Bu ödeneklerin tediyesinde 7244 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi hükmü uygulanmaz. 
(M. Meclisinin 107 ııci maddesi, (*. Senatosunca Hio nci madde olarak, madde numarası değiş

tirilerek ladilen kabul edilmiştir.) 

Öden eh-1 erin ödenme seldi 

MADDE 166. — Yukarıki maddede yazılı ödenekler ay başlarında ve aylıklarla birlikte öde
nir. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 30!) a 4 ncü cık ) 
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Bu ödeneğe hak veren bir göreve atananların ödenekleri göreve başlayış tarihinden sonra ge
len ay başından itibaren verilir ve bu görevden aynlanlann ay sonuna kadar olan ödenekleri 
geri alınmaz. 

Terfi eden kanunsözcüleri, başyardımcı ve yardımcılara, ödenekleri, terfi ettikleri tarihten 
sonra gelen ay başından itibaren verilir. 

Diğer memurların tazminatları 

MADDE 169. — Danıştay Teşkilâtında görevli olan Başkâtip, zabıt kâtibi ve hare memurlan-
na (150), tetkik ve tebliğ memurlan ile birinci ve ikinci sınıf kâtiplere (100), mübaşirlere (75) 
lira, aylıklarından ayn olarak, her ay, tazminat verilir. 

Bütçe 
MADDE 170. — Danıştay genel bütçe içinde, kendi bütçesi ile yönetilir. 
Bütçenin ita âmiri Birinci Başkandır. Danışta-yın muhasebe işleri, Başbakanlık Muhasebe Mü

dürlüğü tarafından yapılır. 

Kıyafet 

MADDE 171. — Danıştay meslek mensuplarının resmî kıyafetlerinin şekli ve bunların giyil
me zaman ve yerleri bir yönetmelikle düzenlenir. 

SON HÜKÜMLER 

Kaldırılan hükümler 

MADDE 172. — Danıştaya ait 3546, 4904, 6716, 7197, 7354,14.7.1960 tarihli ve 20, 20.9.1960 
tarihli ve 84 sayılı kanunlar ile 4 . 1 . 1960 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 406 ncı 
maddesinin son fıkrası ve 788 sayılı Memurin Kanununun 50 nci maddesinin 2 nci cümlesindeki 
«vekil aleyhine ise Şûrayı Devlete» ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır. 

Kaldırılan ve yürürlüğe konulan kadro cetvelleri 

MADDE 173. — 3656 sayüı Kanuna bağlı Danıştaya ait kadro cetvelleri, 4904 ve 7354 sayılı 
kanunlarla yapılan ek ve tadilleri ile birlikte kaldırılmış ve yerine bu kanuna bağlı (1) ve (3) sa
yılı cetveller konulmuştur. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 369 a 4 ncü ek ) 
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Bu ödeneğe hak veren bir göreve atananların ödenekleri göreve başlayış tarihinden sonra ge
len ay başından itibaren verilir ve bu görevden ayrılanların ay sonuna kadar olan ödenekleri geri 
alınmaz. 

Terfi eden kanun sözcüleri, başyardımcı ve yardımcılara, ödenekleri, terfi ettikleri tarihten 
sonra gelen ay başından itibaren verilir. 

(M. Meclisinin 168 nci maddesi, C. Senatosunca 166 nci madde olarak, madde numarası değiş
tirilerek aynen kabul edilmiştir.) 

Diğer memurların tazminatları 

MADDE 167. — Danıştay teşkilâtında görevli olan Danıştay meslek mensupları dışındaki 
idare, müdür ve memurlarından 600 liraya kadar aylık alanlara, aylıklarından ayn olarak her ay 
100 er lira ve 600 liradan fazla aylık alanlara da 150 şer lira ve mübaşirlere de 75 er lira tazmi
nat verilir. 

(M. Meclisinin 169 ncu maddesi C. Senatosunca 167 nci madde olarak tadilen kabul edilmiştir.) 

Bütçe 

MADDE 168. — Danıştay genel bütçe içinde, kendi bütçesi ile yönetilir. 
Bütçenin ita âmiri Birinci Başkandır. Muhasebe işleri, Danıştay nezdinde kurulacak muhasebe 

teşkilâtı tarafından yürütülür. 
(M. Meclisinin 170 nci maddesi C. Senatosunca 168 nci madde olarak tadilen kabul edilmiştir.) 

Kıyafet 

MADDE 169. — Danıştay meslek mensuplarının resmî kıyafetlerinin şekli ve bunların giyilme 
zaman ve yerleri bir yönetmelikle düzenlenir. 

(M. Meclisinin 171 nci maddesi, C. Senatosunca 169 ncu madde olarak, madde numarası değiş
tirilerek aynen kabul edilmiştir.) 

SON HÜKÜMLER 

Kaldırılan hükümler 

MADDE 170. — Danıştaya ait 3546, 4904, 6716, 7197, 7354, 14. 7.1960 tarihli ve 20, 20.9.1960 
tarihli ve 84 sayılı kanunlar ile 4 . 1 . 1960 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 406 nci 
maddesinin son fıkrası ve 788 sayılı Memurin Kanununun 50 nci maddesinin 2 nci cümlesindeki 
«vekil aleyhine ise Şûrayı Devlete» ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır. 

(M. Meclisinin 172 nci maddesi, C. Senatosunca 170 nci madde olarak, madde numarası değiş
tirilerek aynen kabul edilmiştir.) 

Kaldırılan ve yürürlüğe konulan kadro cetvelleri 

MADDE 171. — 3656 sayılı Kanuna bağlı Danıştaya ait kadro cetvelleri, 4904 ve 7354 sayıth 
kanunlarla yapılan ek ve tadilleri ile birlikte kaldırılmış ve yerine bu kanuna bağlı (1) ve (3) sa
yılı cetveler konulmuştur. 

(M. Meclisinin 173 ncü maddesi C. Senatosunca 171 nci madde olarak, madde numarası değiş
tirilerek aynen kabul edilmiştir.) 
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Kazanılmış haklar 

GEÇÎCt MADDE 6. — Bu kanunun 14 ncü maddesiyle 8 ve 20 nci maddelerinin son fıkrası hü
kümleri, eski Siyasal Bilgiler (Mülkiye) ve Yüksek İktisat ve Ticaret okulları mezunları hakkın
da da uygulanır. 

GEÇİCİ MADDE 7. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 4 ncü derece (maaşını kazanılmış hak 
olarak almakta olan birinci sınıf yardımcılarla bu derecedeki kanunsözcüleri sekizinci maddenin 
(H) bendi hükmünden istifade ederler. 

Dışardan yapılacak atanmalar 

GEÇİCİ MADDE 9. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte boş olan kanunsözcülükleri ile 
yardımcılıklann 121 nci madde gereğince doldurulması mümkün olmadığı takdirde, dışardan 
gerekli nitelikleri haiz olanlar alınabilir. Bu suretle alınacak olanların yapılacak yeterlik sınavını 
kazanmaları lâzımdır. 

Danıştay dışından alman kanunsözcüleri ile yardımcıların, bulundukları derecelerde, daha ön
ce geçirmiş oldukları süreler ve aldıkları siciller nazara alınır. Ancak, bunların yükselebilmeleri 
için, Danıştayda en az bir müsbet sicil almaları şarttır. 

Yürürlük 

MADDE 174. — Bu kanun, yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütmeye memur olanlar 

MADDE 175. — Bu kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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Kazanılmış haklar 

GEÇİCİ MADDE 5. — Bu kanunun 14 ncü maddesiyle 8 ve 20 nci maddelerinin son fıkrası hü
kümleri, eski Siyasal Bilgiler (Mülkiye) ve Yüksek İktisat ve Ticaret okulları mezunları hakkın
da da uygulanır. 

(M. Meclisinin geçici 6 ncı maddesi C. Senatosunca geçici 5 nci madde olarak, madde numarası 
değiştirilerek kabul edilmiştir.) 

GEÇlCt MADDE 6. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 4 ncü derece maaşını kazanıl
mış hak olarak almakta olan birinci sınıf yardımcılarla bu derecedeki kanunsözcüleri sekizinci 
maddenin (H) bendi hükmünden istifade ederler. 

(M. Meclisinin geçici 7 nci maddesi C. Senatosunca 6 ncı madde olarak kabul edilmiştir.) 

Yürürlük 

MADDE 172. — Bu kanun, yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
(Millet Meclisinin 174 ncü maddesi C. Senatosunca 172 nci madde olarak, madde numarası de

ğiştirilerek aynen kabul edilmiştir.) 

Yürütmeye memur olanlar 

MADDE 173. — Bu kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
(Millet Meclisinin 175 nci maddesi C. Senatosunca 173 ncü madde olarak, madde numarası de

ğiştirilerek aynen kabul edilmiştir.) 
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Danıştay kanunu tasarısı 

MADDE 1. 

MADDE 2. 

MADDE 3. 

MADDE 4. 

MADDE 5. 

MADDE 6. 

MADDE 7. 

MADDE 8. 

MADDE 9. 

— Kesinleşmiştir. 

— Kesinleşmiştir. 

— Kesinleşmiştir. 

— Kesinleşmiştir. 

— Kesinleşmiştir. 

— Kesinleşmiştir. 

— Kesinleşmiştir. 

— Kesinleşmiştir. 

— Kesinleşmiştir. 

Aday listesi 
MADDE 10. — Adaylık için Danıştaya müracaat eden kimselerin niteliklerini incelemek ve be

lirtmek üzere, Genel Kurul, seçimden en az 15 gün önce kendi üyeleri arasından beş kişilik bir 
komisyon seçer. Bu komisyon, en kıdemli başkan veya üyenin başkanlığı altında toplanır ve aday
ların soyadlarına göre alfabetik bir listesini düzenler. 

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

Liste, seçimden en az bir hafta önce kurul üyelerine dağıtılır. 
Komisyon seçimden sonraki adaylık müracaatları dikkate alınmaz. 
(Millet Meclisi metni aynen kabul edildi.) 

MADDE 11. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 12. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 13. —- Kesinleşmiştir. 

MADDE 14. — Kesinleşmiştir. 

Yardımcılar 

MADDE 15. — Yardımcılar altı sınıfa ayrılırlar: 
Altıncı sınıf yardımcılar sınavla alınırlar. Bu sınava, otuz yaşını bitirmiş olanlar girebilir. 
Sınavı kazananlar, başarı derecelerine ve boş yerlere göre, Birinci Başkan tarafından altıncı sı

nıf yardımcılığa aday olarak atanırlar. 
Adaylık süresi bir yıldır. Bu sürenin bitiminde görevli oldukları Daire Kurulu tarafından 

122 nci madde uyarınca verilecek sicillere ve yapılacak sınavdaki basanlarına göre, Yönetim ve Di
siplin Kurulunca hizmete elverişli görülenlerin 16 ncı madde gereğince yardımcılığa atanmaları ya
pılır. Bir yıllık adaylık süresi sonunda aynı suretle, hizmete elverişli görülmiyenlerin görevleri
ne, Birinci Başkan tarafından son verilir. 

(Atıf maddesinin numarası için komisyonumuza gelmiş ve numara düzeltilmiştir.) 

MADDE 16. ~ Kesinleşmiştir. 

MADDE 17f — Kesinleşmiştir. 
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MADDE 18. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 19. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 20. — Kesinleşmiştir. 

B) Danıştay Genel Kurulu 
MADDE 21. — Danıştay Genel Kurulu, Birinci Başkan, daire başkanlan, üyeler ve Genel Kâ

tipten kurulur. 
Genel kurulun toplanma ve görüşme yeter sayısı, başkan ve üyeler tamsayısının yansından 

fazlasıdır. 
Kararlar çoğunlukla verilir. Oylarda eşitlik halinde, başkanın bulunduğu tarafın oyu üstün sayı

lır. 9 ncu ve 147 nci maddelerin toplantı yeter sayısına ilişkin hükümleri saklıdır. 
îdari dâvaya konu olabilecek işlerin görüşülmesine ve karara bağüanmasma, bu işlere bakma

ya görevli dairenin başkan ve üyeleri katılmazlar. 
Danıştay Genel Kuruluna bir başyardımcı ve lüzumu kadar memur verilir. 
(Atıf maddesinin numarası için komisyonumuza gelmiş ve numara düzeltilmiştir.) 

MADDE 22. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 23. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 24. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 25. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 26. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 27. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 28. — Kesinleşmiştir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Danıştaym ve organlarının görevleri 

Danıştaym görevleri 

MADDE 29. — Danıştay : 
A) îdari uyuşmazhklan ve dâvalan görür ve çözümler; 
B) Bakanlar Kurulunca gönderilen kanun tasanlan hakkında düşüncesini bildirir, tüzük tasa-

rıilannı ve imtiyaz sözleşme ve şartlaşmalannı inceler; 
C) Başbakanlık tarafından gönderilen her türlü işler hakkında mütalâasını bildirir; 
D) Bu ve başka kanunlarla gösterilen diğer işleri görür. 
(Millet Meclisi metni aynen kabul edildi.) 

A) İdari uyuşmazlıklar ıfe dâvalar 

1. İlk derece mahkemesi olarak Danıştayda görülecek dâvalar 

MADDE 30. — Kanunlarda ayn bir idari yargı mercii göstedilmemiş olan aşağıda yazılı idan 
uyuşmazlıklar ve dâvalar doğrudan doğruya ve kesin olarak Danıştayda çözümlenir. 

A) îdari işlemler hakkında yetki, şekil sebep,konu ve maksat yönlerinden biri ile kanuna ay
lan olduklanndan dolayı iptalleri için menfaatleri ihlâl edilenler tarafından açılacak dâvalar; 

B) îdari eylem ve işlemlerden dolayı haklan muhtel olanlar tarafından açılacak tam yargı 
dâvalan; 
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C) Genel hizmetlerden birinin yürütülmesi için akdedilen idari mukavelelerden dolayı taraf
lar arasında çıkan uyuşmazlıklara ilişkin dâvalar, 

D) îdari yargı yetkisini haiz merciler arasındaki görev ve yetki uyuşmazlıkları; 
E) Adalet mahkemelerinde bakılmakta olan bir dâvada bu dâva ile ilgili idari bir işlemin mâ

nası veya şümulünün tâyini hususunda çıkacak uyuşmazlıkların halli için mahkeme kararı üzerine 
açılacak dâvalar. Danıştayda bu dâvalar ivedilikle görüşülür. 

(Komisyonumuzca yeniden düzenlenmiştir.) 

MADDE 31. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 32. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 33. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 34. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 35. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 36. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 37. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 38. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 39. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 40. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 41. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 42. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 43. — Kesinleşmiştir. 

Dâva Daireleri Kurulunun görevleri 

MADDE 44. — Dâva Daireleri Kumlu aşağıda yazılı uyuşmazlıklara ve dâvalara bakar; 

A) Tüzüklerin iptali için açılan dâvalar; 
B) Bakanlar Kurulu kararlarına karşı açılan dâvalar; 
C) Yüksek Hâkimler Kurulunun Genel Kurulu .kararlarına karşı açılan dâvalar; 
D) Danıştay idari dairelerinden veya Genel Kurulundan verilen kararlar üzerine uygulanan 

eylem ve işlemler hakkında açılan dâvalar; 
E) Sayıştay Genel Kurulu ^kararlarının iptali için açılan dâvalar; 
F) Birden fazla dâva dairesinin görevine taallûk eden dâvalar; 
G) Danıştay dâva daireleri veya idari yargı mercileri arasında çıkan görev ve yetki uyuşmaz

lıkları ; 
H) 49 ncu maddenin (B) bendi gereğince verilen desiplin cezalarına karşı açılacak dâvalar; 
İ) Danıştay Yüksek Disiplin Kurulu kararları aleyhine açılan dâvalar; 
J) Birinci Başkanın veya Başıkanunsözcüsünün yahut dâva dairelerinin prensibe taallûk eden 

hususlarda Dâva Daireleri Kurulunda görüşülmesini uygun gördükleri dâvalar; 
J bendinde yazılı olan yetkinin Birinci Başkan tarafından kullanılması, dâvanın açılması sırasın 

da; Başkanunsözcüsü tarafından kullanılması, esas hakkında düşünce verilmeden evvel olur. Bu 
yetkinin Başkanunsözcüsü tarafından kullanılması halinde, dâva dosyası, ilgili dairece aynca bir 
karar verilmesine mahal kalmalksızın Dâva Daireleri Kurulunca tevdi olunur. 

(Komisyonumuzca yeniden düzenlenmiştir.) 
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MADDE 45. 

MADDE 46. 

MADDE 47. 

MADDE 48. 

MADDE 49. 

MADDE 50. 

MADDE 51. 

MADDE 52. 

MADDE 53. 

MADDE 54. 

MADDE 55. 

MADDE 56. 

MADDE 57. 

MADDE 58. 

MADDE 59. 

MADDE 60. 

MADDE 61. 

— Kesinleşmiştir. 

— Kesinleşmiştir. 

— Kesinleşmiştir. 

— Kesinleşmiştir. 

— Kesinleşmiştir. 

— Kesinleşmiştir. 

— Kesinleşmiştir. 

— Kesinleşmiştir. 

— Kesinleşmiştir. 

— Kesinleşmiştir. 

— Kesinleşmiştir. 

— Kesinleşmiştir. 

— Kesinleşmiştir. 

— Kesinleşmiştir. 

— Kesinleşmiştir. 

— Kesinleşmiştir. 

— Kesinleşmiştir. 

S. Yönetim ve disiplin kurulunun görevleri 
MADDE 62. — Yönetim ve disiplin kurulu : 
A) 121 nci madde hükümlerine göre yükselmeleri gereken kanunsözcüleri ile başyardımcı ve 

yardımcıları tesbit eder ve bunlar ile 126 ncı madde gereğince işlem yapılması gerekenler hakkında 
Birinci Başkana teklifte bulunur; 

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

C) Kanunsözcüleri ile başyardımcı ve yardımcılar hakkında bu kanun gereğince disiplin kovuş
turması yapar ve disiplin cezası verir; 

D) Meslek mensupları dışında kalan Danıştay memurları hakkında genel hükümlere göre di
siplin cezası verir; 

E) Yukarıki bendde yazılı memurlar hakkında Memurin Muhakematı hakkındaki Kanuna gö
re, birinci derecede karar verir; 

F) Birinci Başkanın tevdi edeceği işler hakkında düşüncesini bildirir. 
(Atıf maddesinin numarası için komisyonumuza gelmiş ve numara düzeltilmiştir.) 

MADDE 63. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 64. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 65. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 66. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 67. — Kesinleşmiştir. 
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MADDE 68. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 69. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 70. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 71. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 72. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 73. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 74. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 75.. — Kesinleşmiştir. 

Tebligat ve cevap verme 

MADDE 76. — Dâva dilekçelerinin ve eklerinin birer örneği dâva edilen tarafa ve bu tarafın 
vereceği savunma davacıya tebliğ olunur. 

Davacının ikinci dilekçesi dâva edilen tarafa ve bu tarafın vereceği ikinci savunma da davacı
ya tebliğ edilir. Buna karşı davacı cevap veremez. Ancak bu savunmada davacının cevaplandırıl
masını gerektiren hususlar bulunduğu, işin görüşülmesi sırasında anlaşılırsa, davacıya bunun için 
bir mühlet verilir. 

Taraflar, yapılacak tebliğlere karşı tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde cevap vermeye 
mecburdurlar. Bu süre, ancak haklı sebeplerin bulunması halinde, taraflardan birinin isteği üzeri
ne, görevli daire veya kurul kararı ile altmış günü geçmemek ve bir defaya mahsus olmak üzere 
uzatılabilir. Sürenin geçmesinden sonra yapılan uzatma talepleri kabul edilmez. 

Taraflar sürenin geçmesinden sonra verecekleri savunmalara veya ikinci dilekçelere dayanarak 
hak iddia edemezler. 

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

(Millet Meclisi metni aynen kabul edildi.) 

MADDE 77. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 78. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 79. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 80. — KesMeşmiştir. 

MADDE 81. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 82. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 83. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 84. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 85. — Kesinleşmiştir. 

Temyiz yolu ile incelenen işlerde bozma sebepleri 

MADDE 86. — Temyiz yolu ile incelenen işlerde bozma sebepleri şunlardır : 
A) Görev ve yetki dışında bir işe bakılmış olması, 
B) Mevzuat hükümlerine aykırı karar verilmesi, 
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C) Usul hüküm ve kuralların uyulmamış olması. 
(Millet Meclisi metni aynen kabul edildi.) 

MADDE 87. — Kesinleşmiştir. 

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun tatbik edileceği haller 
MADDE 88. — Bu kanunda hüküm bulunmıyan hususlarda; hâkimin dâvaya bakmaktan mem-

nuiyeti ve reddi, ehliyet, üçüncü şahsın dâvaya müdahalesi, tarafların vekilleri, feragat ve kabul, 
teminat, mukabil dâva, bilirkişi, keşif, delillerin tesbiti, adlî müzaharet hallerinde ve duruşmanın 
icrası sırasında tarafların sükûnu ve inzibatı bozacak hareketlerine karşı yapılacak işlemlerde Hu
kuk Usulü Muhakemeleri Kanununun umumi hükümleri uygulanır. 

(Millet Meclisi metni aynen kabul edildi.) 

MADDE 89. — Kesinleşmiştir. 

Delillerin tesbiti 

MADDE 90. — Taraflar, Danıştaya idari dâva açtıktan sonra bu dâvalara ilişkin delillerin 
tesbitini ancak Danıştaydan istiyebilirler. 

Görevli daire veya kurul, isteği uygun gördüğü takdirde üyelerden birini bu işle görevlendire
bileceği gibi, tesbitin mahallî, adlî veya idari yargı mercilerine yaptırılmasına da karar verebilir. 

Delillerin tesbiti istekleri, ivedilikle karara bağlanır. 
(Millet Meclisi metni aynen kabul edildi.) 

MADDE 91. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 92. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 93. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 94. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 95. — Kesinleşmiştir. 

Kanun yolları 

1. Muhakemenin iadesi 
MADDE 96. — Dâva daireleri ile Dâva Daireleri Kurulundan verilen kararlar hakkında, aşağı

da yazılı sebepler dolayısiyle muhakemenin iadesi istenebilir : 
A) Zorlayıcı sebepler dolayısiyle veya lehine karar verilen tarafın eyleminden doğan bir se

beple elde edilemiyen bir belgenin, kararın verilmesinden sonra ele geçirilmiş olması; 
B) Karara esas olarak alınan belgenin sahteliğine hükmedilmiş veya sahte olduğu, mahkeme 

veya resmî bir makam huzurunda ikrar olunmuş veya sahtelik hakkındaki hüküm karardan evvel 
verilmiş olup da, muhakemenin iadesini istiyen kimsenin, karar zamanında bundan haberi bulun
mamış olması; 

G) Karara esas olarak alınan bir ilâm hükmünün muhkem kaziye halini alan bir kararla bozu
larak ortadan kalkması; 

D) Bilirkişinin kasıtla gerçeğe aykırı beyan ve ihbarda bulunduğunun, hükümle tahakkuk et
mesi; 

E) Lehine karar verilen tarafın, karara etkisi olan bir hile kullanmış olması; 
F) Vekil veya kanuni temsilci olmıyan kimseler huzuru ile dâvanın görülüp karara bağlanmış 

bulunması; 
G) Çekinmeye mecbur olan başkan veya üyenin katılması ile karar verülmiş olması; 

M. MeclM ( S. Sayısı : 369 a 4 ncü elk ) 



__42 — 
Karmıa Komisyonun değişjtirişi 

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

(Millet Meclisi metni aynen kabul edildi). 

MADDE 97. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 98. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 99. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 100. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 101. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 102. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 103. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 104. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 105. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 106. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 107. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 108. Kesinleşmiştir. 

MADDE 109. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 110. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 111. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 112. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 113. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 114. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 115. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 116. — Kesinleşmiştir. 

Yabancı memleketlere gönderilme 

MADDE 117. — Danıştay meslek mensupları, idare hukuku alanında bilimsel araştırmalar 
yapmak ve meslekî incelemelerde bulunmak için; aylıkları, hakiki yol masrafları ve gündelikleri 
verilmek ve iki yılı geçmemek şartiyle, idari yargı sisteminin uygulandığı yabancı memleketlere 
Başkanlar Kurulunun kararı üzerine, Birinci Başkan tarafından gönderilebilir. 

Yukardaki fıkra hükmüne göre gönderilecek olanların seçilmeleri, o memleketlerdeki çalışma
larının kontrolü, yükselme, disiplin gibi görevleri ile ilgili bütün hususlarda tabi tutulacakları 
esaslar ile sorumlulukları tüzükle belirtilir. 

(Komisyonumuzca yeniden düzenlenmiştir). 

Başka iş ve görev ilcabul etme 

MADDE 118. — Panıştay meslek jmensupları, ilmî araştırma ve yayınlarda bulunabilirler; 
davet edildikleri millî ve ımilletlerarası kongre, konferans (ve ilmî toplantılara katılabilirler; bu-
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nun dışında ancak kanunlarla beTLrtüen görevle ri yapabilirler. 
Madde numarası için komisyonumuza ^elmi ş ve numara düzeltilmiştir. 

içerden yapılacak utanmalar 

MADDE 119. — Boşalan > ikanunsözcülüklerine ve yardımcılıklarınla alt derecelerdeki kanun
sözcüleri veya yardımcılar atanır. 

(Millet Meclisinin metni madde numaracı düzeltilmek suretiylo ayneîı kaibul edildi.) 
Kanunsözcüleri jile başyardımcı ve yardımcıların teminatı 
MADDE 120. <— (Bu kanunda yazılı haller ile kamu hizmetlerinden mahrumiyeti gerekti 

ren hükümlülük jhaUeri dışında; kanunsözcüleri ile başyardımcı ve yardımcıların t görevlerine 
son verilemez; (kendileri istemedikçe [başka göreve atanamazlar ve yaş haddinden önce emekli
ye (sevk olunamazlar. 

(Madde numarası için toornisyonuımuıaa gelmiş ve numara düzeltilmiştir.) 

(J) Meslekte ilerleme 

Yükselme süresi ve esasken 

MADDE 121. — Kanunsözcüleri ile başyardımcı ve yardımcıların yükselme (Süresi İM yıl
dır. Bu süreyi dolduranların, bulundukları, kadroda üst derece ,ayhğı verilerek veya üst 
kadroya atanarak, yükselmelerinde {yeterlik, esastır. Yeterlik, sicillerine göre'belli olur. 

Boşalan bir üst kadroya atanmaya laynı derecede yeterli olanlar birden |fazla olduğu tak
dirde, sırasiyle; kıdem, disiplin [cezasnalmamış bulunmak, (meslekî inceleme ve yayınlarda bu
lunmuş olmak, bir yabancı (dilden Devlet dil imtihanını kazanmış olmak, takdirname almış bu
lunmak, tercih sebepleri sayılır. Tercih sebepleri yoksa, yapılacak sınavda daha üstün başarı 
gösterenler yükseltilir. 

(Madde numarası için komisyonumuza gelmiş ve numara düzeltilmiştir.) 
Dairelerde görevli başyardımcı ve yardımcılann sicilleri, 

MADDE ,122. — Dairelerde görevli başyardımcı ve yardımcıların sicilleri, ıher takvim yılı 
sonunda : 

A) Bulundukları görevlerde, ' hizmetin gerektirdiği , derecede başarı gösterip göstereme
dikleri; 

B) Mevzuata vukuflarına, genel bilgilerine ve görevlerinde gösterdikleri başarıya göre yük
selmeye yeterli olup olmadıkları; 

0) Disipline riayetleri ve ahlak bakımından durumları; 
Yönünden (görevli bulundukları dairenin kurulu tarafından feizli oyla verilir. Kurul, yar

dımcılar hakkında, başyardımcının mütalâasını dinler. 
Kanaatler her bend için ayrı ayrı olmak üzere belirtilir. Disiplin ve \ ahlak bakımından di

siplin kovuşturmasını gerektirebilecek haller varsa veya disiplin kovuşturmasına başlanmış veya 
disiplin cezası verilmiş yahult hakkında ceza kovuşturmasına girişilmiş veya (ceza , verilmiş ise 
bunlar zikredilir. (Her bende ait sicilin müspet veya menfi sayılması çoğunluğun bu yolda oy 
vermesine bağlıdır. (Siciller /çoğunluğun oyuna göre düzenlenir ve kurul tarafından imzalanır. 

(Madde, numarası için komisyonumuza gelmiş ve numara düzeltilmiştir.) 

Kanunsözcüleri ile diğer yerlerde görevli başyardımcı ve yardımcıların sicilleri 

MADDE 123. — Yukanki Imaddenin A, B ve C bendlerinde yazılı konulara ilişkin siciller : 
A) Kanunsözcüleri ıhakflanda, Birinci Başkan ile bir yıl içinde en ıçok düşünce verdikleri 

Dâva Dairesi Başkanından ve Başkanunsözcüsünden; 
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B) Danıştay Genel Kurulu ile îdari Daireler Kurulu Başyardımcısı ve yardımcıları hakkında 
Birinci Başkan ile en kıdemli iki îdari Daire Başkanından, 

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

D) 164 ncü maddede yazılı büroda görevlendirilen kanunsözcüleri ile Başyardımcı VÖ yar
dımcılar hakkında Birinci Başkan ile Genel Kâtip ve büro başkanından; 

Teşekkül eden kurullar .tarafından, gizli oyla verilir. 
Bu kurulların verecekleri sicillere de, 122 nci maddenin son fıkrası hükmü uygulanır. 
(Madde ve atıf maddeleri numaraları için komisyonuınıuıza gelirmiş ve nuımıaralar düzeltilmiştir. 

Yükselme .şartları 

MADDE 124. — Kanunsözcüleri ile başyardımcı ve yardımcıları yükselebilmeleri, üst üste iki 
sicillerinin müspet olmasına bağlıdır. Üç sicil devresinde iki müspet sicil alanlar da yükselebilir
ler. 

(Madde numarası için Komisyonumuza gelmiş ve numara düzeltilmiştir.) 

Sicil durumunun bildirilmesi 

MADDE 125. — Görevlerinde basan gösteremedikleri veya yükselmeye yeterli olmadıkları yolun
da sicil alanlara ve yeterli oldukları halde diğerlerinin tercihi sebebiyle yükseltilmiyenlere duranı 
Birinci Başkan tarafından her yıl yazılı olarak bildirilir. 

(Madde numarası için Komisyonumuza gelmiş ve numara düzeltilmiştir.) 

İstifa ve emekliliğe sevk 

MADDE 126. — Bulundukları görevde başarı gösteremedikleri yolunda üs üste üç sicil alanlara 
Yönetim ve Disiplin Kurulunun teklifi üzerine Birinci Başkan tarafından emekliliklerini isteme
leri veya istifa etmeleri bildirilir. Bir ay içinde bu davete uymıyanlar istifa etmiş sayılırlar. 

(Madde numarası için Komisyonumuza gelmiş ve numara düzeltilmiştir.) 

Dâva açılması 

MADDE 127. — 125 nci ve 126 ncı maddeler gereğince kendilerine yazalı bildirim yapılanlar 
bu bildirim tarihinden itibaren onbeş gün içinde idari dâva açabilirler. Bu dâvalara Dâva Daire
leri Kurulunda bakılır ve savunmaların alındığı veya cevap sürelerinin geçtiği tarihten itibaren 
üç ay içinde karara bağlanır. 

Çalışmaya araverme süreleri hesaba katılmaz. 
İlgililer hakkında sicil veya Yönetim ve Disiplin Kurulunda karar vermiş olanlar, bu dâvaların 

bakıldığı Kurul toplantılarına giremezler. 
(Madde ve atıf maddeleri numaraları için Komisyonumuza gelmiş ve numaralar düzeltilmiştir.) 

Tüzükte yer alacak hükümler 

MADDE 128. — Kanunsözcüleri ile başyardımcı ve yardımcıları sicillerine ilişkin hükümlerin 
uygulama şekli ve diğer memurların sicillerine ait hükümler Danıştay Tüzüğünde belirtilir. 

(Madde numarası için Komisyonumuza gelmiş ve numara düzeltilmiştir.) 

Meslek mensuplarının diğer hakları 

MADDE 129. — Bu ̂ kanunda hüküm bulunmıyan hallerde; diğer kanunların Devlet memurları
na tanıdığı haklarla ilgili hükümler Danıştay meslek mensupları hakkında da uygulanır. 

(Madde numarası için Komisyonumuza gelmiş ve numara düzeltilmiştir.) 
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İdare memurlarının ödevleri, hakları, yükselmeleri 

MADDE 130. — Danıştay meslek mensupları dışında kalan memurların ödevleri, haklan ve yük
selmeleri memurlarla ilgili kanunların hükümlerine tabidir. 

(Madde numarası için Komisyonumuza gelmiş ve numara düzeltilmiştir.) 

YEDİNCİ BÖLÜM 

Disiplin kovuşturması 

Başkanlar ve üyelerle Başkanunsözcüsü hakkında 

MADDE 131. — Danıştay Birinci Başkanı ile daire başkanları, üyeler ve Başkanunsözcüsü-
nün, yüksek hâkimlik vakar ve şerefi ile bağdaşamıyan veya hizmetin aksamasını mucibolan hal 
ve hareketleri görülür veya öğrenilirse, haklarında bu kanun hükümleri uyarınca disiplin kovuş
turması yapılır. 

(Madde numarası için Komisyonumuza gelmiş ve numara düzeltilmiştir.) 

İşin Yüksek Dişildin Kuruluna intikal ettirilmesi 

MADDE 132. — Danıştay Birinci Başkanı ile daire başkanları, üyeler ve Başkanunsözcüsü-
m'in yukarıdaki maddede yazılı hal ve hareketlerinin görülmesi veya öğrenilmesi halinde olayın 
Yüksek Disiplin Kuruluna intikal ettirilmesi; Başkanlar Kurulu tarafından duruma göre, takdir 
edilir. 

(Madde numarası için Komisyonumuza gelmiş ve numara düzeltilmiştir.) 

Disiplin kovuşturması kararı 

MADDE 133. — Yüksek Disiplin Kurulu, eldeki bilgi ve delillere ve isnadolunan hal V3 
hareketin mahivetine göre disiplin, kovuşturması yakılmasına yer olup olmaduSını takdir eder. 

Kurul, disiplin kovuşturması yapılmasına karar verirse, kurul dışındaki daire başkanları ve 
üvfcler arasından seçeceği üç kişiyi soruşturma yapmakla görevlendirir. Haklarında isnatta bulunu
lanlar, kurulun üyesi ise, kurulun bu husustaki toplantılarına katılamazlar. Bunların yerleri, ge
çici olarak 26 ncı maddedeki usule göre doldurulur. 

('Maıdda .noım'aırası için Komisyonumuza gelmiş ve numara düzeltilmiştir. 

Soruşturmanın şekli 

Madde 134. — Soruşturma yapmakla görevlendirilenler, ilgili yer, isnadolunan hal ve hareketi 
bildirerek savunmasını alırlar; lüzum gördükleri kimseleri andla dinler, konu ile ilgili bilgile
ri toplar, sübut delilerini tesbit ederler. 

Bütün daire, teşekkül ve kurumlar ile gerçek ve tüzel kişiler, sorulan hususlara cevap vermek 
ve diğer istekleri yerine getirmek zorundadırlar. 

82 nci maddenin son fıkrası hükmü saklıdır. 
(Madde numarası dçin Komdsyonuımuz'a gelmiş ve numara düzeltilmiştir.) 

Rapor verilmesi 

Madde 135. — Soruşturmayı yapanlar, yaptıMan soruşturmaları ve elde ettikleri bilgi ve de
lilleri gösteren ve bunlara göre disiplin cezası verilmesine yer olup olmadığı hakkındaki kanaat
lerini belirten bir rapor hazırlarlar ve müsbit evrak ve belgeleri bu rapora bağlarlar, 

(Madde numarası dçin Komisyonumuza gelmiş ve numara düzeltilmiştir.) 
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Rapor üzerinde yapılacak işlem 

Madde 136. — Yukarıki madde gereğince hazırlanan rapor, Yüksek Disiplin Kuruluna veri
lir. Bu kurula, soruşturimayı yapmış olanlar katılmazlar. 

Kurul başkanı, fsoruşturma sonucunu ilgiliye yaaılı olarak bildirir ve beş günden az olmamak 
üzere tâyin edeceği süre içinde yazılı savunmasını vermeye kendisini davet eder. 

Kurul başkanı, soruşturma dosyasını üyelerin birine havale eder, 
Kurul, işi evrak üzerinde inceler ve ıgerekirse soruşturmanın genişletilmesine veya derinleşti

rilmesine karar verir. 
ilgili, bu dosyayı raportörün huzurunda inceliyebilir. 
(Mnıd'd'e nuımarası için TC^ırasyouvıunıııZ'a geilimliış ve IHHIIJUVI, düzeltilmiştir. 

Disiplin cezalan 

MADDE 137. — Yüksek Disiplin Kurulu» isnadolunan hal ve hareketi sabit görmezse dosyanın 
işlemden kaldırılmasına karar verir. 

Kurul, bu hal ve hareketleri sabit gördüğü takdirde bunların mahiyetine ve ağırlığına göre, 
ilgilinin uyarılmasını veya hizmet süresine göre istifa etmeye yahut emekliliğini istemeye davet 
edilmesini karar altına alır. 

Kurul kararı, Birinci Başkan hakkında ise, vekili, diğerleri hakkında ise Birinci Başkan tara
fından ilgiliye tebliğ edilir. 

(Madde, numarası için komisyonumuza gelmiş ve numara- düzeltilmiştir.) 

Kararlar in y e ı 'iı ıc çj e lir il m esi 

MADDE 138. — ilgili, emekliliğini istemeye veya istifa etmeye dair olan karara, tebliğ tari
hinden itibaren bir ay içinde uymazsa istifa etmiş sayılır. 

Bir aylık süre içinde, ilgili, izinli sayılır. 
(Madde, numarası için komisyonumuza gelmiş ve numara düzeltilmiştir.) 

Disiplin karan aleyhine dâva açılması 

MADDE 139. — İlgili, Yüksek Disiplin Kurulu kararının kendisine tebliği tarihinden itibaren 
onbeş gün içinde, bu karara karşı dâva açabilir. Bu dâvalar, savunmaların alındığı veya cevap sü
relerinin geçtiği tarihten itibaren üç ay içinde karara bağlanır. 

Çalışmaya ara verme süresi hesaba katılmaz. 
Dâva sonuçlanıncaya kadar, ilgililerden boşalan yerler doldurulmaz. 
(Madde, numarası için komisyonumuza gelmiş ve numara düzeltilmiştir.) 

Diğer Danıştay meslek mensupları hakkında disiplin kovuşturmam 

MADDE 140. — Kanunsözcüleri ile başyardımcı ve yardımcıların : 
A) Meslekin vakar ve şerefi ile bağdaşamıyan; 
B) Hizmetin veya görevlerinin aksamasını mucibolan yahut çalışma düzenini veya disiplini bo

zan hal ve hareketleri görülür veya öğrenilirse, haklarında bu kanun hükümleri uyannca disiplin 
kovuşturması yapılır. 

Yukarıda yazılı hallerde keyfiyet, Yönetim ve Disiplin Kurulunda gizli olarak görüşülür ve el
deki bilgi ve karinelere ve isnadolunan hal ve hareketin mahiyetine göre disiplin kovuşturması 
yapılmasına yer olup olmadığı takdir edilir. 
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Kovuşturma yapılmasına karar verilirse, kurulca görevlendirilecek bir Danıştay üyesinin baş
kanlığında bir başyardımcı ile bu derecede bir kanunsözcüsünden teşekkül eden bir kurul tarafın
dan soruşturma yapılır. 

(Madde, numarası için komisyonumuza gelmiş ve numara düzeltilmiştir.) 

Soruşturmanın şekli 

MADE 141. — Kanunsözcüleri ile başyardımcı ve yardımcılarla ilgili soruşturmanın şekli ile ve
rilecek rapor hakkında 134 ncü ve 135 nci maddeler uygulanır. 

(Madde ve atıf maddeleri numaraları için komisyonumuza gelmiş ve numaralar düzeltilmiştir.) 

Raporun verileceği yer 

MADDE 142. — Soruşturma raporu Yönetim ve Disiplin Kuruluna verilir. 
Soruşturma sonucu kurul başkanı tarafından yazılı olarak ilgiliye bildirilir ve beş günden 

az olmamak üzere tâyin edilecek süre içinde yazılı savunmasını vermeye davet olunur. 
Başkan, soruşturma dosyasını kurul üyelerinden birine havale eder. 
Kurul, işi evrak üzerinde inceler ve gerekirse soruşturmanın genişletilmesine veya derinleşti

rilmesine karar verir. 
îlgitti bu dosyayı, raportörün huzurunda inceliyebilir. 
(Madde, numarası için komisyonumuza gelmiş ve numara düzeltilmiştir.) 

Kurulun karan 

MADDE 143. — İnceleme ve görüşme sonunda kurul, isnadolunan hal ve hareketi sabit gör
mezse dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verir. Bu hal ve hareketi sabit gördüğü takdirde, 
aşağıdaki maddede yazılı disiplin cezalarından birinin verilmesini karar altına aJlır. 

(Madde, numarası için komisyonumuza gelmiş ve numara düzeltilmiştir.) 

Disiplin cezaları 

MADDE 144. — Disiplin cezaları şunlardır: 

A) Uyarma; 
B) Kınama; 
C) Onbeş günlüğü geçmemek üzere aylığın kesilmesi; 
D) Hizmet süresine göre istifaya veya emekliliğini istemeye davet. 
Kurul, sabit olan hal ve hareketin mahiyetine, ağırlık derecesine ve tekerrür haline göre ye

rilecek disiplin cezasını takdir eder. < , 
(Madde, numarası için feomisyıonuımu'za gelmiş ve numara düzeltilmiştir.) 

Disiplin kararları aleyhine dâva açılması 

MADDE 145. — İlgililer, disiplin cezası kararlarının kendilerine tebliği ıtarihinden itibaren 
onbeş gün içinde dâva açabilirler. Bu dâvalar, savunmaların alındığı veya cevap sürelerinin 

geçtiği 'tarihten itibaren üç ay içinde karara bağlanır. 

Çalışmaya ara verme süresi hesaba katılmaz. 

Dâva sonuçlanıncaya kadar, ilgililerden boşolan yerlere atanma Sapılmaz. 

(Madde, numarası için feomAsyonu'mıuiza gelmiş ve nuımara düze İtilmiştir.) 
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\Dâva Daireleri Kuruluna kutılamıyacak olanlar 

MADDE 146. — Yüksek Disiplin Kurulunda veya Yönetim ve Disiplin Kurulunda karar vermiş, 
veya soruşturmayı yapmış olanlar, disiplin cezalarına ilişirin dâvalara bakan Dâva Daireleri Ku
ruluna ve dâva dairesine katılamazlar.) 

(Madde, numarası için komisyonumuza gelmiş ve numara düzeltilmiştir.) 

SEKİZİNCİ (BÖLÜM 

löezıa kavuşturmıasaı 

A) Görevden doğan veya görev sırasında işlenen suçlar 

1' Başkanlar ve üyelerle başkanunsözsü hakkında 

MADDE 147. — .Danıştay Birinci Başkanı, daire başkanları ve üyeleriyle Ibaşkanunsözcüsü-
nün görevlerinden doğan veya görevleri sırasında işlenmiş bulunan suçlarından dolayı Da
nıştay Birinci [Başkanının seçeceği bir daire başkanı ile iki üyeden teşkil ©dilen bir kuru! ta
rafından ilk soruşturma yapılır. 

Birinci Başkan hakkında soruşturma, kendisinin katılamıyacağı Başkanlar Kurulunca 
seçilecek bir daire başkanı ille iki üyeden teşkil olunan bir ikurul tarafından yürütülür. 

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

Yargılamanın men'i kararı kendiliğinden ve son «soruşturmanın açılmasına dair kararlar itiraz 
üzerine idari Daireler Kurulu Başkan ye üyelerinin katılmıyacağı Danıştay G-enel Kurulunda 
incelenir. 

Danıştay Genel Kurulunun bu (toplantılarında yeter sayı en az 21 dir. Toplantıda hazır 
buulnanlar çiflt sayıda ise en kıdemsiz üye toplantıya katılmaz. 

(Madde, numarası için komisyonumuza gelmiş ve numara düzeltilmiştir.) 

2. Diğer Danıştay meslek mensupları hakkında 

MADDE 148. — Kanunsözcüleri ile başyardımcı ve yardımcıların yukarıki maddede yazılı 
suçlarından jdalayı Birinci Başkanın seçeceği bir üyenin başkanlığında bir (başyardımcı ile bu 
derecedeki bir kanunsözcüsünden teşikil olunan kurul tarafından ilk soruşturma yapılır. Kurul 
soruşturma sonunda düzenliyeceği (fezlekeyi ve buna ilişkin evrakı Birinci Başkana verir. 

Bu husustaki ıdosya Birinci Başkan tarafından ikinci Daire Bakanlığına tevdi ledilir. Bu 
dairenin vereceği karar sanığa ve varsa şikayetçiye tebliğ olunur. 

Yargılamanın men'i kararı kendiliğinden ve son soruşturmanın açılmasına dair kararlar iti
raz üzerine idari Daireler Kurulunda incelenir. 

Yargılama Yargıtayın görevli ceza daiminde yapılır. 
(Madde, numarası için komisyonu/muza gelmiş ve numara düzeltilmiştir.) 

İtiraz süresi 

MADDE 149. — 147 ve 148 nci maddeler hükümlerine göre birinci derecede verilen karar
lara itiraz süresi, bu kararların sanığa veya şikâyetçiye tebliğ tarihinden itibaren on gündür. 

(Madde ve atuf maddelerin numaraları, için komıisyonmuza gelmiştir ve numara düzeltilmiştir.) 
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Görevli daire ve kurullarda inceleme 

MADDE 150. — Yukarılki maddelerde yazılı daire ve kurullarda inceleme «vrak üzerinde 
yapılır. Sanıklar soruşturma (dosyalarını son soruşturmanın açılmasına dair kararın tebliği 
üzerine karar veren daire veya kurul başyardımcısının gözetimi atada inceliyebilirler. ; 

Kararlar bu daire veya kurul başyardımcıları tarafından Tebligat Kanunu hükümlerine göre 
ilgililere tebliğ edilir. 

i ('Madde, nuımarajsı içini komıilsyıonuımuza gelmiş ve nusmıara düıaeltiiliini§tir.) 

Soruşturma dosyesınm yargı mercilerine intikal ettirilmesi 

MADDE 151. — 147 nci madde gereğince verilen son soruşturmanın açılmasına dair kararlar 
üst kurulca onanmak veya itiraz olunmamak suretiyle kesinleştikten sonra, soruşturma dosyası 
gereği yapılmak üzere Birinci Başkan veya vekili tarafından Anayasa Mahkemesinin Yüce Divan 
sıfatiyle yargılamasında savcılık görevini yapacak olan Cumhuriyet Başsavcısına gönderilir. 

(Madde ve atıf maddesi numarası için Komisyonumuza gelmiş ve numaralar düzeltilmiştir.) 

Karara katılmıyacak olanlar 

MADDE 152. — Soruşturma yapanlar, soruşturmalar üzerine karar verecek olan daire veya 
kurulların toplantılarına katılamazlar. 

(Madde numarası için Komisyonumuza gelmiş ve numara düzeltilmiştir.) 

Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun uygulanacağı haller 

MADDE 153. — Yukarıdaki maddeler hükümlerine göre yapılacak soruşturmalar ile verilecek 
kararlarda, bu kanunda hüküm bulunmıyan hallerde, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 
soruşturmaya dair hükümleri uygulanır. 

Soruşturma kurulları sorgu hâlriminin yetkilerini haizdir. 

(Madde numarası için Komisyonumuza gelmiş ve numara düzeltilmiştir.) 

l§ten el çektirme 

MADDE 154. — Görevlerinden doğan veya görevleri sırasında işlenmiş bulunan suçlarından 
dolayı haklarında son soruşturmanın açılmasına karar verilen kanunsözcüsü, başyardımcı ve yar
dımcıların görevlerinde kalmaları, soruşturmanın veya hizmetin selâmetini ihlâl edeceğine *kanaat 
getirilirse, geçici bir tedbir olarak Danıştay İkinci Dairesince işten el çektirilebilir. 

(Madde numarası için Komisyonumuza gelmiş ve numara düzeltilmiştir.) 

B) Şahsi suçlar 

Şahsi suçların kovuşturulması usulü 

MADDE 155. — Danıştay Birinci Başkanı, daire başkanları ve üyeleri ile Başkanunsözcüsü-
nün şahsi suçlarının takibinde, Yargıtay üyelerinin; Danıştay kanunsözcüleri, başyardımcı ve 
yardımcılarının şahsi suçlarının takibinde ise ikinci sınıfa mensup hâkimlerin, şahsi suçlarının 
takibine ilişkin hükümler uygulanır. 

(Madde numarası için Komisyonumuza gelmiş ve numara düzeltilmiştir.) 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 369 a 4 ncü etk ) 



— 50 — 
Karma Kbmâsyioınun deği'şftiriışi 

DOKUZUNCU BÖLÜM 

Görevin sona ermesi 

Hüküm giyme hali 

MADDE 156. — Danıştay meslek mensuplarından birinin, ağır hapis, !kasıtlı bir suçtan dolayi 
altı ay veya daha fazla hapis cezası yahut kasıtlı olmıyan bir suçtan dolayı iki yıldan fazla hapis 
cezası ile kesin olarak hüküm giymesi halinde görevi kendiliğinden sona erer. 

Kasıtlı bir suçtan dolayı altı aydan aşağı hapis cezası ile hüküm giyme halinde, bu suç, mesle
kin vakar ve şerefini bozan veya mesleke karşı genel saygı ve güveni gideren nitelikte görülürse, 
ilgilinin meslekten çıkarılması gerekip gerekmediğine, başkanlar ve üyeler ile Başkanunsözcüsü 
hakkında Yüksek Disiplin Kurulu ve diğer Danıştay meslek mensupları hakkında Yönetim ve 
Disiplin Kurulu tarafından karar verilir. 

(Madde numarası için Komisyonumuza gelmiş ve numara düzeltilmiştir.) 
î I 

Sağlık bakımından görevin yerine getirilmemesi 

MADDE 157. — Görevini sağlık bakımından yerine getirmiyeceği tam teşekküllü resmî sağlık 
kurulu raporu ile kesin olarak anlaşılan Danıştay meslek mensuplarının görevlerine son verilme
sine sınıfına göre, yukarıki maddede yazılı kurullarca karar verilir. 

(Madde numarası için Komisyonumuza gelmiş ve numara düzeltilmiştir.) 

Dâva hakkı 

MADDE 158. — 156 ncı maddenin ikinci fıkrası ile 157 nci maddeye göre görevlerine son 
verilen ilgililerin bu kararlara karşı açacakları dâvalarda 139 ve 145 nci maddeler hükümleri 
uygulanır. 

(Madde ve atıf maddeleri numaraları için Komisyonumuza gelmiş ve numaralar düzeltilmiştir.) 

ONUNCU BÖLÜM 

Çeşitli hükümler . 

Çalışmaya ara verme 

MADDE 159. — Danıştay daireleri, her sene Temmuz ayının 20 sinden Eylül ayının 5 ine ka
dar (beşinci gün dâhil) çalışmaya ara verirler. 

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

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

Ayrıca lüzumu kadar kanunsözcüsü ve yardımcı görevlerine devam ederler. 
(Madde numarası için Komisyonumuza gelmiş ve numara düzeltilmiştir.) 

Tatilden istifade edecek olanlar 

MADDE 160. — Çalışmaya ara verme süresi içinde, görevli olarak kalanlar haricolmak üzere, 
Danıştay Birinci Başkanı, daire başkanları ve üyelerle Başkanunsözcüsü, kanunsözcüleri, Başyar
dımcı ve yardımcılar çalışmaya ara verirler. Bu süre içinde Birinci Başkana, nöbetçi daire baş
kanı vekâlet eder. 
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Diğer memurlar çalışmaya devam ederler. Ancak çalışmaya ara verme süresi içinde işin icap
larına göre görevde kalmaları Birinci Başkan tarafından lüzumlu görülmiyen memurlar, kanuni 
izinlerini kullanırlar. 

Çalışmaya ara verme süresi içinde görevleri başında kalanların, yıllık izi hakları saklıdır. 
(Madde numarası için Komisyonumuza gelmiş ve numara düzeltilmiştir.) 

Dâva dilekçelerinin kabulü ve tebligat 

MADDE 161. — Çalışmaya ara verme süresi içinde, açılacak dâvalara ait dilekçelerin, bu ka
nunda yazılı makamlar tarafından kabulüne, 74 ncü maddede yazılı işlere ve tebligat işlemlerine 
devam olunur. 

(Madde numarası 'için Komisyonumuza gelmiş ve numara düzeltilmiştir.) 

Nöbetçi dairelerin göreceği işler 

MADDE 162. — Nöbetçi daire, çalışmaya ara verme süresi içinde, aşağıda yazılı işleri görür : 
A) Kanun ve tüzük tasarıları haricolmak üzere Hükümetçe verilecek ivedili ve kanunen belli 

süre içinde karara bağlanması gereken işler; 
B) Yürütmenin durdurulmasına veya delillerin tesbitine ait işler; 
O) Tutuklu memurlar hakkında, Memurin Muhakematı hakkındaki Kanuna göre Danıştaya 

gelen işler. 
(Madde numarası için Komisyonumuza gelmiş ve numara düzeltilmiştir.) 

Sürelerin bitmesi 

MADDE 163. — Dâva müddetleri ile 76 ncı maddede yazılı sürelerin bitmesi çalışmaya ara 
verme zamanına raslarsa, bu süreler, ayrıca bir karar vermeye lüzum kalmaksızın, ara vermenin 
sona erdiği 6 Eylülden itibaren yedi gün uzatılmış sayılır. 

(Madde numarası için Komisyonumuza gelmiş ve numara düzeltilmiştir.) 

Tasnif ve yayın bürosu 

MADDE 164. — Danıştay daireleri ve kurulları tarafından verilen idari veya yargı kararla
rının ve mevzuajtın tertip ve tasnifini yapmak, kitaplığın düzenlenmesini sağlamak, Danıştay daire
sinin yayınlanması işini yürütmek ve âmme hukuku ile ilgili ilmî yayınları takibetmek üzere, 
Birinci Başkan tarafından görevlendirilecek bir üyenin başkanlığında bir başyardımcı veya bu 
derecedeki bir kanunsözcüsü ile yardımcılardan ve kitaplık, yayın ve tasnif şeflerinden ve lüzumlu 
diğer memurlardan mürekkep bir büro kurulur. 

Büronun görevlerinin uygulanma şekli, Danıştay Tüzüğünde gösterilir. 
(Madde numarası için Komisyonumuza gelmiş ve numara düzeltilmiştir.) 

Tebliğ isleri ve ücretler 

MADDE 165. — Danıştaya ait her türlü tebliğ işleri, Tebligat Kanunu hükümlerine göre, Posta, 
Telgraf ve Telefon İşletmesi aracılığı ile yapılır. Bu suretle yapılacak tebliğlere ait ücretler ilgi
liler tarafından peşin olarak ödenir. 

(Madde numarası için Komisyonumuza gelmiş ve numara düzeltilmiştir.) 

Danıştay meslek mensuplarının ödeneklerinin miktarı 

MADDE 166. — Danıştay Birinci Başkanı, daire başkanları, üyeler ve Başjkanunsözcüsüne, 
aylıklarından ayrı olarak, kadro aylıklarının yüzde altmışı tutarında ödenek verilir. 
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Kanunsözcüleri, başyardımcı ve yardımcılara bu kanuna bağlı (2) sayılı cetvelde gösteriden mik
tarlarda ödenek verilir. Bunlara verilecek ödeneklerin miktannda kadro aylıkları ve bulundukla
rı memuriyet kadrosundan aşağı derecede aylık alanlar için aldıkları aylık derecesi esas tutulur. 

Bu ödeneklerin tediyesinde 7244 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi hükmü uygulanmaz. 
(Millet Meclisi metni madde numarası düzeltilmek suretiyle aynen kabul edildi.) 

ödeneklerin ödeme şekli 

MADDE 167. — Yukarıki maddede yazık ödenekler ay başlarında ve aylıklarla birlikte öde
nir. 

Bu ödeneğe hak veren bir göreve atananların ödenekleri göreve başlayış tarihinden sonra gelen 
ay başından itibaren verilir ve bu görevden ayrılanların ay sonuna kadar olan ödenekleri geri 
alınmaz. 

Terfi eden kanunsözcüleri, başyardımcı ve yardımcılara, ödenekleri, terfi ettikleri tarihten son
ra gelen ay başından itibaren verilir. 

(Madde, numarası için komisyonumuza gelmiş ve numara düzeltilmiştir.) 

Diğer memurların tazminatları 

MADDE 168. — Danıştay teşkilâtında görevli olan Danıştay meslek mensupları dışındaki idare, 
müdür ve memurlarından 600 liraya kadar aylık alanlara, aylıklarından ayrı olarak her ay 100 er 
lir ve 600 liradan fazla aylık alanlara da 150 şer lira ve mübaşirlere de 75 er lira tazminat verilir. 

(Madde, numarası için komisyonumuza gelmiş ve numara düzeltilmiştir.) 

Bütçe 

MADDE 169. — Danıştay genel bütçe içinde, kendi bütçesi ile yönetilir. 
Bütçenin ita âmiri Birinci Başkandır. Muhasebe işleri, Danıştay nezdinde kurulacak muhasebe 

teşkilâtı tarafından yürütülür. 
(Madde, numarası için komisyonumuza gelmiş ve numara düzeltilmiştir.) 

Kıyafet 

MADDE 170. — Danıştay meslek mensuplarının resmî kıyafetlerinin şekli ve bunların giyilme 
zaman ve yerleri bir yönetmelikle düzenlenir. 

(Madde, numarası için komisyonumuza gelmiş ve numara düzeltilmiştir.) 

Son hükümler 

Kaldırılan hükümler 

MADDE 171. — Danıştaya ait 3546, 4904, 6716, 7197, 7354, 14 . 7 . 1960 tarihli ve 20; 20.9.1960 
tarihli ve 84 sayılı kanunlar ile 4 . 1 . 1960 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 406 nci 
maddesinin son fıkrası ve 788 sayılı Memurin Kanununun 50 nci maddesinin 2 nci cümlesindeki 
«vekil aleyhine ise Şûrayı Devlete» ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır. 

(Madde, numarası için komisyonumuza gelmiş ve numara düzeltilmiştir.) 

Kaldırılan ve yürürlüğe konulan kadro cetvelleri 

MADDE 172. — 3656 sayılı Kanuna bağlı Danıştaya ait kadro cetvelleri, 4904 ve 7354 sayılı 
kanunlarla yapılan ek ve tadilleri ile birlikte kaldırılmış ve yerine bu kanuna bağlı (1) ve (3) sa
yılı cetveller konulmuştur. 
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(Madde, numarası için komisyonumuza gelmiş ve numara düzeltilmiştir.) 

GEÇtOt MADDE 1. — Kesinleşmiştir. 

GEÇtCt MADDE 2. — Kesinleşmiştir. 

GEÇÎCÎ MADDE 3. — Kesinleşmiştir. 

GEÇtCt MADDE 4. — Kesinleşmiştir.. 

Kazanılmış haklar 

GEÇtCt MADDE 5. — Bu kanunun 14 ncü maddesiyle 8 ve 20 nci maddelerinin son fıkrası hü
kümleri, eski Siyasal Bilgiler (Mülkiye) ve yüksek iktisat ve ticaret okulları mezunüan hakkında 
uygulanır. 

(Madde, numarası için komisyonumuza gelmiş ve numara düzeltilmiştir.) 

GEÇtCt MADDE 6. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 4 ncü derece maaşını kazanılmış 
hak olarak almakta olan birinci sınıf yardımcılarla bu derecedeki kanunsözcüleri sekizinci mad
denin (H) bendi hükmünden istifade ederler. 

(Madde, numarası için komisyonumuza gelmiş ve numara düzeltilmiştir.) 

Dışardan yapılacak atanmalar 

GEÇtCt MADDE 7. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte boş olan kanunsözcülüküeri ile 
yardımcılıkların 119 ncu madde gereğince doldurulması mümkün olmadığı takdirde, dışardan ge
rekli nitelikleri haiz olanlar alınabilir. Bu suretle aümacak olanların yapılacak yeterlik sınavını 
kazanmaları lâzımdır. 

Danıştay dışından alman kanunsözcüleri ile yardımcıların, bulundukları derecelerde, daha önce 
geçirmiş oldukları süreler ve aldıkları sicilder nazara alınır. Ancak, bunların yükselebilmeleri için, 
Danıştayda en az bir müspet sicil almaları şarttır. 

(Millet Meclisi geçici 9 ncu madde metni madde ve atıf maddesi numaraları düzeltilmek sure
tiyle aynen kabul edildi.) 

Yürürlük 

MADDE 173. — Bu kanun, yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
(Madde numarası için komisyonumuza gelmiş ve düzeltilmiştir.) 

Yürütmeye memur olanlar 

MADDE 174. — Bu kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
(Madde numarası için komisyonumuza gelmiş ve düzeltilmiştir.) 

* * w n 
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