
Dtfgnm: vn TOPLANTI : 2 

Ti ft M. - Jfc 
^l^ıVcA yW7^-

*>*<i 

CİLT : 19 

Sekserr birinci birleşim 
•2 - VJI -1945 Pazartesi 

İçindekiler 
Sayfa 

1. — Geçen tutanak öBeti* 2 
2. — Havale uaftten kâğıtla* 2 
3. — Başkanlık Divanının Kamutaya 

sunuşlar* 3 
. 1 . — Kocaeli ve Sivas Milletvekilleri Ni

hat Erim ve Gl. Fikri Ei'buğ'un tutanakları 3 
4. — Görüşülen işler 3 
İ. — Devlet memurları aylıklarının tev

hit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı ka
nuna ek 4644 sayılı kanunda değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısı ve Büt
çe Komisyonu raporu (1/410) 3:4 

2. — Maliye Bakanlığı kuruluş ve gö
revlerine dair olan 2996 sayılı kanuman 21 
nei maddesinin 2 nci fıkrasının değiştiril
mesi hakkında kanun tasarısı ve Maliye ve 
Bütçe Komisyonları raporları (1/357) 4 

3. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığı kuruluşu ve Memurin Kanununun 84 
ncü maddesinin değiştirilmesine dair ka
nun tasarısı ve Bayındırlık, Sağlık ve Sos
yal Yardım ve Bütçe Komisyonları rapor
ları (1/422) 4:5,22,26:29 

4. — 11 Mart 1941 kanununda derpiş 
edilen yardıma ilişkin esaslara dair Türki-

Sayfa 
ye Cumhuriyeti' Hükümeti ile Âm^ika 
Biri eşik Devletleri Hükümeti a ras ın^ ' 2f3 
Şubat 1945 tarihinde imzalanan Anlaşma- • 

'nın *ljıiatfıAâ£f Kakkırîda kanun tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu raporu- (1/442) 5 ,22^:25 

5. — Orman Genel Müdürlüğü Kuruluş 
Kanunlarına ek kanun tasarısı ve Tarıni 
ve Bütçe Komisyonları raporları (1/427) 5 

6. — Devlet Ekonomi - Kurumları me
murları Emekli Sandığı hakkındaki 4222 
sayılı kanunun 15 nci maddesinin değişti
rilmesine dair kanun tasarısı ve Ekonomi, 
Maliye ve Bütçe Komisyonları raporları 
(1/184) 5:6 

7. — Millî Eğitim Bakanlığına bağlı 
Teknik okullarında yetiştirilecek askerî 
mühendisler hakkında kanun tasarısı ve 
Millî Eğitim, Millî Savunma ve Bütçe Ko
misyonları raporları (1/364) ' 6:7 

8. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlı
ğı Kuruluşu ve Memurları Kanununun ba
zı maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki 
4258 sayılı kanuna bağlı (2) sayılı kadro 
cetvelinde değişiklik yapılmasına dair ka
nun tasarısı ve Sağlık ve Sosyal Yardım 
ve Bütçe Komisyonları raporları (1/449) 7 
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9. — Devlet memurları aylıklarının tev

hit ve teadülü hakkındaki kanuna ek 
4644 sayılı kanuna 'bağlı 3 sayılı cetvelde 
değişiklik yapılmasına dair kanun tasarı
sı ve Millî Eğitim ve Bütçe Komisyonları 
raporları (1/453) 7:8 

10. — Türk - İngiliz Ticaret ve ödeme 
ve Malî Anlaşmalarının birer ay uzatıl
ması hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri 
ve Ticaret Komisyonları raporları (1/433) 8 

11. — Uyuşmazlık mahkemesi kurul
ması hakkında kanun tasarısı ve içişleri, 

îşçi sigortaları idaresi kuruluşuna dair ka
nun tasarısının geçici bir komisyonda incelenmesi 
kabul olundu. 

Muğla Milletvekili Sadullah Güney'in öldü
ğüne dair Başbakanlık tezkeresi okundu ve rah
metlinin hâtırasını anmak için iki dakika ayakta 
susuldu. 

Zonguldak Milletvekilliğine seçilen Ali Rıza 
încealemdaroğlu'nun seçim tutanağı ile; 

Bekiroğlu Mustafa Gaffar Hatun'un ölüm 
cezasına çarptırılması hakkındaki Adalet Komis
yonu raporu kabul edildi. 

Noter Kanununun 71 ve 84 ncü maddelerinin 
değiştirilmesine ve olağanüstü hallerin süresince 

Raporlar 
1. — îstanbul Milletvekilliğine seçilen Mu

hittin Üstündağ'a ait seçim tutanağının gönde-

Sftrtt 
Millî Savunma ve Adalet Komisyonları 
raporları (1/122) 8:21 

12. — Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülü hakkındaki 3656 sayılı 
kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Emniyet 
Genci Müdürlüğü kısmında değişiklik ya
pılmasına dair kanun tasarısı ve Bütçe 
Komisyonu raporu (1/455) 21 

13. — Seferberlik Kanununun 3 ncü 
maddesine dair kanun tasarısı ve Millî Sa
vunma ve Adalet Komisyonları raporu 
(1/432) 21:22 

noter ücretlerinin arttırılmasına; 
Türkiye - fsviçre Ticaret ve ödeme Anlaşma

sının 1 Haziran 1945 tarihine kadar (3) ay uzatıl
masına dair olan kanun tasarılarının birinci gö
rüşülmeleri yapıldı. 

Pazartesi günü toplanılmak üzere Birleşime 
son verildi. 

Başkanvekili Kâtip 
Aydın Kütahya 

Dr. M. Germen V. Uzgören 
Kâtip 

Tunceli 
Necmcddin Sakır Sûan 

rildiğine dair Başbakanlık tezkeresi ve Tutanak
ları İnceleme Komisyonu raporu (3/268) (Gün
dem e). 
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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

2. — HAVALE EDİLEN KAÖITLTR 



KÂTİPLER 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati: 15 

BAŞKAN — Ş. Oünaltay (Sivas) 

Necmeddin Sahir Sılan (TunoeÜ), N. Fırat (Samsun). 

BAŞKAN — Oturum açılmıştır. 

3. — BAŞKANLIK DİVANININ KURULTAYA SUNUŞLARI 

1. — Kocaeli ve Sivas Mİttetvekilleı-i Nihat 
Erim ve Gl. Fikri Erbuğ'un tutmakları 

BAŞKAN — Kocaeli Milletvekiliğine seçilen 
Nihat Erim'in ve Sivas Milletvekilliğine seçi
len Gl. Fikri Erbuğ'un seçim tutanakları gel
miştir. Her ikisi hakkında şikâyet ve itiraz yok
tur. Bunları ayrı ayrı oyunuza sunacağım. 

Kocaeli Milletvekilliğine seçilen Nihat 
Erim'in seçim tutanağını oyunuza sunuyorum. 
Kabul buyuranlar... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Sivas Milletvekilliğine seçilen GJ. Fikri Er
buğ'un seçim tutanağını oyunuza sunuyorum. 
Kabul buyuranlar... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM KO. BAŞ
KANI Dr. A. S. DELlLBAŞI (Kütahya) — 
Muhterem arkadaşlarım; Cuma günü ge.len ev
rak arasında bir kanun tasarısı vardır, iş ka
zaları sigortası teşkilât kanunu. Bu iş kazası 
sigortası tasvibinize iktiran etti, geçti. Önün 
müzakeresinde Sağlık Komisyonunuz da karışık 
komisyonda bulunmuştu. Bu cuma günü kabul 
buyurduğunuz komisyonda zuhulen, bendeniz 
burada yoktum, Sağlık Komisyonundan arka
daşlar tefrik edilmemiş, arzu buyurulursa bi
zim Sağlık Komisyonundan da >>eş arkadaş tef
rikini rica ediyorum. 

BAŞKAN — Geçici Komisyona Sağlık Komis
yonundan da beş arkadaşın tefrik ve iştirak
lerini teklif ediyorlar. Kabul buyuranlar., ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair olan 3656 sayılı kanuna ek 4644 
sayılı kanunda değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasarısı ve Bütçe Komisyonu raporu (1/410) 
[1]. 

BAŞKAN — Tasarının ikinci görüşülmesi-
dir. Maddelere geçiyoruz. 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadü
lüne dair olan 8656 sayılı kanuna ek 4644 sayılı 
kanunda değişiklik yapılması hakkında kanun 

MADDE 1. — 3 . VI I I . 1944 tarihli ve 4644 
sayılı kanunun 9 ncu maddesinde yazılı 3 sayılı 
ek görev tazminatı cetveline bu kanuna bağlı 
bir sayılı cetvelde yazılı kadrolar eklenmiş ve 
yine 3 sayılı cetvelden ilişik 2 sayılı cetvelde 
yazılı kadrolar çıkarılmıştır. 

[1] Birinci görüşülmesi 78 nci Birleşimdedir. 

| CETVEL [1] 
1 Görevin çeşidi 

ı Millî Eğitim Bakanlığı 
1 Lise, öğretmenokulu ve ortaokul 

Müdür 
» 
> 
» 
» 
» 
> 
* 
» 
» başyardımcısı ve yardımcısı 
» > » 
> ' » » 

Müdür başyardımcısı ve yardımcısı 
1 » » » j » » » 

> » » 
1 » » » 

Sayı Ücret 

idarecileri 
3 
3 

20 
18 
20 
10 
40 
90 
26 
3 
5 

15 
60 
70 

100 
210 
87 

150 
125 
100 
90 
80 
70 
60 
50 
40 
80 
70 
60 
50 
40 
35 
30 
25 
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Görevin çeşidi Sayı Ücret 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
Kastamonu Devlet Hastanesi başta
bipliği ' 1 100 
İzmir Çocuk Devlet Hastanesi baş
tabipliği ' 1 100 
Yozgad Devlet Hastanesi baştabip
liği ' 1 100 

CETVEL [2] 

Koy okulu başöğretmenliği 1704 10 
Bölge » ' » 162 15 
Bölge gezici başöğretmenliği 104 20 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
cetvelle birlikte oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — 16 . V I I . 1943 tarihli ve 4472 
sayılı kanun kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

, MADDE 3. — Bu kanun 1 . VI . 1945 tari
hinde yürürlüğe girer. 

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

MADDE 4. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

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

Tasarının tümünü yüksek oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

2. — Maliye Bakanlığı kuruluş ve görevleri
ne dair olan 2996 sayılı kanunun 21 nci madde
sinin 2 nci fıkrasının değiştirilmesi hakkında 
kanun tasarısı ve Maliye ve Bütçe Komisyonla
rı raporları (1/357) [1] 

BAŞKAN — İkinci görüşülmesidir, maddele
re geçiyoruz. 

Maliye Bakanlığı kuruluş ve görevlerine dair 
olan 29Ö6 sayılı kanunun bir fıkrasının değişti

rilmesi hakkında kanun 

MADDE 1. — Maliye Bakanlığı kuruluş ve 
görevlerine dair olan 29 . V . 1936 tarihli ve 
2996 sayılı kanunun 21 nci maddesinin ikinci fık
rası aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiştir: 

Kontrol memurlarına, merkez ilçesi dışında 
çalıştıkları her gün için, zaruri giderleri kar
şılığı 250 kuruş gündelik ile gerçek yol paraları 
verilir. 

[1] Birinci görüşühnesi 78 nci Birleşimdedir. 
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J BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi yük

sek oyunuza sunuyorum. Kabul buyuranlar... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — 16 . XI I . 1942 tarihli ve 4327 
sayılı kanun hükmü birinci maddede yazılı gün
deliklere de uygulanır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi oyu
nuza sunuyorum. Kabul buyuranlar... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

MADDE 4 . — Bu kanunu Maliye Bakam yü
rütür. 

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

Tasarının tümünü yüksek oyunuza sunuyo
rum. Kabul buyuranlar... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

V. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ku
ruluşu ve Memurin Kanununun 84 ncü madde
sinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ve Ba
yındırlık, Sağlık ve Sosyl Yardkm ve Bütçe Ko
misyonları raporları (1/422) [1] 

BAŞKAN — İkinci görüşülmesidir, maddelere 
geçiyoruz. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Kuruluş ve 
Memurları kanununun 84 ncü maddesinin de

ğiştirilmesine dair kanun 

AlADDE 1. — 9 . VI . 1936 tarihli ve 3017 
sayılı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Kuru
luş ve Memurları Kanununun 84 ncü maddesi, 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

I (ienel ve özel idare bütçelerine ve belediyelere 
I bağlı bulunan hastaneler ve başka sağlık kurum

larının yapı, plân ve keşiflerinin hazırlanması, 
incelenmesi ve onanması ve bunların sıhhi ve 
fennî gereklere göre tertiplenmesinin sağlanması 
ve köy ve şehir sağlık işlerine ilişkin sıhhi tesist-
lerin plânlarının, incelenmesi ve onanması Bayın
dırlık ve Sağlık ve Sosyal Yardım Başkanlıklarınca 
birlikte yapılır. 

Bakanlığın merkezde ve illerde doğrudan doğ
ruya kendisine bağlı bütün sağlık kurumlarının 
yapı ve esaslı tamir işlerinde gerekli ^denekleri 
Bayındırlık Bakanlığı bütçesinin özel bölümüne 
konularak bunların yapı ve denetleme işleri Ba
yındırlık Bakanlığınca yürütülür. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi yük-
I sek oyunuza sunuyorum. Kabul buyuranlar... Et

miyenler... Kabul edilmiştir. 

I [1] Birinci görüşülmesi 78 nci Birleşimdedir. 
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•< MADDE 2. -^ Bu kanun yayım • tarîkinde yii-

.;:nürlüğ«i girer. 
..' BAŞKAN — Maddeyi-kabul buyuranlar... Et-

nriyenler*.. Kabul- edilmiştir. 
MADDE 3. — Bu kanunu Maliye, Bayındır

lık ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanları yü
rütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar... Kt-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Tanrının tümünü yüksek oyunuza sunuyo
rum. Kabul •'•buyuranlar-..-. Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

4. — 11 Mart 1941 kanununda derpiş edi
len yardıma ilişkin esaslara dair Türkiye üumhu-
rlyetV Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri 

""Hükümeti arasında 23 Şubat 1945 tarihinde im
zalanan Anlaşmanın onanfmast hakkında kanun 
tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporu (1/442) 
[1] 

BAŞKAN — îkinei görüşülmesidir. Madde
lere geçiyoruz. 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika 
Birleşik Devletleri Hükümeti amamda 22 Şubat 
1-945 tarihinde Ankara 'da intealanan ve Amerika 
Birieşik Devletlerinin 11 Mart 1941 tarihli Ka
nunda yazılı yardımla ilgili esaslara ilişkin olan 

anlaşmanın onanması baMonda kanun 
MADDE 1. — 11 Mart 1941 tarihli Amerika 

Birleşıik Devletleri Kanununda yazılı yardımla 
ilgili esaslara ilişkin olmak üzere, Türkiye, 
Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Dev
letleri Hükümeti arasında 23 Şubat 1945 tarihin
de Ankara'da imzalanmış olan Anlaşma hüküm 
leri onanmıştır. 

BAŞKAN — Kabul buyuranlar ... Elmiyen-
lev ... Kabul olundu. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe '-girer. 

BAŞKAN — Kabul »buyuranlar ... Kabul et
miyenler ... Kabul* olundu. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Kabul buyuranlar ... Etmiyen
ler Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü açık oya sunuyorum. 
5. — Orman Genel Müdürlüğü kuruluş ka-

nuntarma ek kanun tasarısı ve Tarım ve Bütçe 
Komisyoit&an raporları (1/427) [2] 

BAŞKAN — İkinci görüşülmesidir. Madde
lere geçiyoruz. 

[1, 2] Birinci görüşülmeleri 78 nci Birleşim
dedir. 

Orman Oeneî Müdüâlüjü' fcurİuş kanununa ek 

MADDE 1. — Orman Genel Müdürlüğü ku
ruluşu hakkındaki 4 . VI . 1937 tarihli ve 3204 
sayılı kanunun beşinci maddesine bağlı ve 13 . 
V . 1940 tarihli ve 3818 sayılı kanunla değiştiri
len cetvele bu kanuna bağlı cetvelde dereceleri, 
görevleri, sayı ve aylıkları yazılı memuriyetler 
eklenmiştir. 

BAŞKAN — Kabul buyuranlar ... Etmiyen
ler ... Kabul olundu. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Kabul buyuranlar ... Kabul et
miyenler ... Kabul olundu. 

MADDE 3. — Bu kanunu Maliye ve Tarım 
Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Kabul buyuranlar ... Etmiyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

Tasarınm tümünü yüksek oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edil
miştir. 

6. — Devlet Ekonomi Kurumları memurlarrı 
Emekli Sandığı hakkındaki 4222 sayılı kamı-
nun 15 nci maddesinin değiştirilmesine dair Jca-
nun tasarısı ve Ekonomi, Maliye ve Bütçe Ko
misyonları raporları (1 1.84) [1] 

BAŞKAN — Tasarının ikinci görüşülmesidir. 
maddelere geçiyoruz. 

Devlet Ekonomi' Kurıunları Memurları Emekli 
Sandığı haWandaM4222 sayılı ku^ün 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 

MADDE 1. — Devlet Ekonomi Kurumları 
Memurları Emekli Sandığı hakkındaki 4222 sa
yılı kanunun 15 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir: 

Emeklilik, malûllük, dul ve yetim aylıkları 
bağlanmasında, tazminat verilmesinde sandığı 
ilgilendiren işlemlerle bu kanunda yazılı olma
yan hallerde (Sâyiştaya ilgili hükümler hariç) 
2904 sayılı kanunun üçüncüden sekikînciye ve 
onuncudan yirmi üçüncüye kad^ro^ın madde
leriyle otuz uç, otuz dört ve otuz dökSizuncu mad
deleri ve 4001 sayılı kaAuhun beş ve on doku
zuncu maddelerinin bu kânuna aykırı ohnayan 
hükümleri uygulanır. 

Şu kadar ki, bu kanun hükümlerine göre bağ
lanacak emekli aylığı, eylemli hizmet Süresi aynı 
edan. bir alt derecedeki Devlet memuruna 1683 
sayılı kanun gereğince bağlanacak emeklilik ay
lığını geçemez. Ancak son bulunduğu derecede 
iki yükselme süresini dolduranlara, bu derece 
üzerinden emeklilik aylığı bağlanır. Dul ve ye

l i] Birinci görüşülmesi 78 nci Birleşimdedir, 
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tim aylıkları da bu hükme göre hesaplanır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul buyuranlar... Etmıiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN Maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü oyunuza sunuyorum. Ka
bul buyuranlar... Etmiyenler... Kanun kabul edil
miştir. 

7. — Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Teknik 
okuUannda yetiştirilecek askerî mühendisler 
hakkında kanun tasarısı ve Millî Eğitim, Millî 
Savunma ve Bütçe Komisyonları raporları 
(1/364) [1] 

BAŞKAN — Tasarının ikinci görüşülraesidir. 
Maddelere geçiyoruz. 

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Teknik Okulla
rında yetiştirilecek askerî mühendisler hakkında 

kanun 
MADDE 1. — Millî Eğitim Bakanlığına bağ

lı Teknik Okularmda askerî mühendis yetiştir
mek üzere gereği kadar öğrenci okutmağa Millî 
Savunma Bakanlığı yetkilidir. 

Bu öğrenciler, Millî Eğitim Bakanlığınca 
Teknik Okulları için belirtilen giriş şartlarını ta
şıyanlar arasından askerî mühendis adayı ola
rak seçilirler. Bunlarda, Millî Savunma Bakan
lığınca askerî mühendislik için aranan diğer ni
teliklerin de bulunması sattır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. „ Kabul buyuranlar... Etmi
yenler... kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Birinci madde gereğince as
kerî mühendis adayı olarak ayrılan öğrencilerin 
yedek asteğmenliğe nasbedilinceye kadar her 
türlü ihtiyaçlar (Harp Okulu öğrencisi gibi) 
Millî Savunma Bakanlığınca sağlanır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Teknik Okulu tahsilini ve mes
lekleriyle ilgili fabrikalarda bir senelik stajla
rından altı ayını muvaffakiyetle bitirenler, ye
dek asteğmen ve altı ay sonra da yedinci sınıf 
askerî memur tâyin edilirler ve askerî mühen-

[1] Birinci görüşülmesi 78 nci Birleşimdedir. 

dis adını alırlar. Ancak, bunların yedinci smıf 
askerî memurluğa yükselmelerinde, tâyin tarih
leri, Teknik Okulunun ikinci sınıfına yükseldik
leri yıl, askerî liselerden mezun olarak Harp Oku
luna geçmiş bulunan subayların tâyin tarihlerine 
uydurulur. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul buyuranlar... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Mühendislik tahsili sırasında 
bir defadan çok sınıfta kalanların tahsiline son 
verilerek gedikli üst çavuş rütbesiyle orduya 
gönderilirler, Bunlar, orduda, yükselmeleri 
eşitleri gibi yapılır ve Teknik Okulundaki tah
sil esnasında sınıfta kalanların tekrarladıkları 
yıllar, orduda taahhüt ettikleri gedikli hizmet 
süresinden sayılmaz. Ancak sınıf arkadaşları 
Teknik Okulunu bitirdikten sonra bunlardan 
Teknik Okullarının ikinci ve daha üst sınıfına 
geçmiş olanlardan isteyenler Askerî Memur Oku
luna gönderilerek Askerî memur yetiştirilirler. 
Burada da muvaffak olamıyanlar rütbeleriyle 
orduya iade edilirler. Bunların Askerî Memur 
Okulunda geçirdikleri süre gediklilik için taah
hüt edilmiş bulunan hizmetten sayılmaz. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

GEÇÎCÎ MADDE 1. — Bu kanunun yayı
mından önce Askerî Sanat lisesi mezunlarından 
Teknik Okullarında tahsil ettirilenler hakkında 
da bu kanun hükümleri uygulanır. Bunlardan 
Teknik Okulundaki tahsillerini bitirenlerin as
kerî mühendis olarak tâyin tarihleri, Sanat lise
sinden çıktıkları yıl Askerî liseyi bitirerek Harp 
Okuluna geçen subayların tâyin tarihlerine uy
durulur. Ancak, Teknik Okulundaki tahsil sıra
sında sınıfta kalanların tekrarladıkları yıllar kı
demlerinden düşürülür. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul buyuranlar... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu kanunun yayım
lanmasından önce Teknik Okullarındaki tahsilde 
bulunan sanatkâr askerî memurlardan yükselme^ 
sırası gelenler, Teknik Okullarındaki devam et
tikleri smıf imtihanını vererek bir üst sınıfa geç
tikleri takdirde bu geçiş sicil sayılarak ordudaki 
emsalleriyle beraber yükselmeleri yapılır. Bun
lardan bir yıldan fazla sınıfta kalanlar, tahsille
rine son verilerek, orduya geri gönderilir ve or
dudaki eşitlerine göre yükselmeleri iki sene ge
riye bırakılır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 
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BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 

Kabul buyuranlar... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 6. — Bu kanunu Millî Savunma 
ve Millî Eğitim Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü oyunuza sunuyorum. Ka
bul buyuranlar... Etmeyenler... Kanun kabul edil
miştir. 

8. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
Kuruluşu ve Memurlar Kanununun bazı madde
lerinin değiştirilmesi hakandaki 4258 sayılı ka
muna bağlı (2) sayılı kadro cetvelinde değişiklik 
yapılmasına dair kanun tasarısı ve Sağlık ve 
Sosyal Yardım ve Bütçe Komisyonları raporları 
(1/449) [1] 

BAŞKAN — ikinci görüşülmesidir. Madde
lere geçiyoruz. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Kuruluş ve 
Memurları Kanununun bazı maddelerinin değiş
tirilmesine ve bu kanuna bazı maddeler eklen
mesine dair olan 4258 sayılı kanuna bağlı (2) 
saydı kadro cetvelinde değişiklik yapılması 

hakkında kanun 
MADDE 1. — 15 . VI . 1942 tarih ve 4258 

sayılı kanuna bağlı (2) sayılı cetvelin ilgili kı
sımlarına bağlı (1) sayılı cetvelde gösterilen 
kadrolar eklenmiştir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler ... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bağlı (2) sayılı cetvelde yazılı 
kadrolar 1945 yılı Bütçe Kanunusa bağlı (L) 
işaretli cetvelin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığı kısmına eklenmiştir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler ... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

GEÇtCt MADDE — 1945 yılı Büt^e Kanu
nuna bağlı (A) işaretli cetvelin Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığı kısmmm bağlı (3) sayılı 
cetvelde yazılı bölümleri arasında (45 325) lira
lık aktarma yapılmıştır. 

CETVEL [3] 
B. İndirilen Eklenen 
615 Aylıklar 39 025 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
616 Ücretler 1 800 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

B. İndirilen Eklenen 
618 78, 4598 ve 4599 sayılı kanun

lar gereğince verilecek zamlar 
ve yardımlar 4 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

632 Hastaneler, Sağlık ve sosyal 
yardım Kurulları 45 325 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

(Geçici madde tekrar okundu). 
BAŞKAN —• Değiştirge yoktur, maddeyi cet

velle beraber oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler ... Kabul etmiyenler ... Kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayım tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler ... Kabul etmiyenler .;. Kabul edil
miştir. 

MADDE 4. — Bu kanunun* hükümlerini Ma
liye ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanları yü
rütür. 

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

Tasarının tümünü açık oya sunuyorum. 
Birinci görüşülmesi yapılacak işlere geçiyoruz. 
9. — Devlet memurları aylikarınıın . tevhit 

ve teadülü hakkındaki kanuna ek 4644 sayılı ka
nuna bağlı 3 sayılı cetvelde değişiklik yapılma
sına dair kanun tasarısı ve MİRÎ Eğitim ve 
Bütçe Komisyonları raporları (i/453) [1] 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında mü
talâa var mı? Maddelere geçilmesini yüksek 'oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadü
lüne dair olan 3656 sayılı kanuna ek 4644 sayılı 
kanuna bağlı (2) ve (3) sayılı cetvellerde deği

şiklik yapılması hakkında kanun 
MADDE 1. — 3 Ağustos 1944 tarihli ve 

4644 sayılı kanuna bağlı (3) sayılı cet
velin Millî Eğitim Bakanlığı kısmından ilişik 
(1) sayılı cetveldeki kadrolar kaldırılmış ve ye
rine ilişik (2) sayılı cetveldeki kadrolar konul
muştur. j 

BAŞKAN — Mütalaa var mı? Maddeyi cet
velle birlikte oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 . - 3 Ağustos 1944 tarihli ve 4644 
sayılı kanuna bağlı (2) sayılı cetvelde bu ka
nuna bağlı (3) sayılı cetvele yazılı kadrolar ek
lenmiştir'. ' 1 

[1] Birinci görüşülmesi 79 ncu Birleşimdedir. I [1] 154 sayüı basmayanı tutanağın sonundackr. 
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BAŞKAN — Mütalâa var mı? Maddeyi cet

velle birlikte oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — 18 . VII . 1944 tarihli ve 4624 
sayılı kanuna bağlı 3 sayılı cetvelde «Erkek 
sanat enstitüsü ve okulları ıile kız: enstitüleri, kız 
sanat, ticaret ve diğer meslek ve akşam okulları, 
kız ve erkek gezici köy kursları» başlığı altındaki 
kadrolar kaldırılmıştır 

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

GECÎCÎ MADDE — 4644 saydı kanımla ek 
görev tazminat kadrosu olarak değiştirilen lek-
törlük kadrolarında, üzerlerinde başka bir gö
rev olmaksızın, çalıştırılmakta iken sözü geçen 
kanunun yürürllüğe girmesi üzerine açıkta ka
lanlardan, bu kânunun ikinci maddesiyle kabili 
olunan lektörlük kadrolarına en çok bir ay 
içinde tâyin edileceklere son aldıkları ücretlerle 
bir aşağı derece maaşı arasındaki fark, aynı 
kanunun' geçici birinci maddesine göre açık üc
reti almamak şartîyle, yükselme suretiyle dol-
dııruluncaya kadar ücret olarak ödenir. 

BAŞKAN — Mütalâa var mı? Maddeyi oyu
nuza sunuyorum. Kabul buyuranlar... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanun 1 Temmuz 1945 ta
rihinde yürürlüğe girer. . 

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

MADDE 5. '-r~. Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN —• Maddeyi oyunuza sunuyorum.. 
Kabul, edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının birinci görüşülmesi bitmiştir. 
10. — Türk - İngiliz Ticaret ve Ödeme ve 

Malî Anlaşmalarının birer ay uzatılması hakkında 
kanun tasarısı ve. Dışişleri ve Ticaret Komisyon
ları raporları (İ/433) [İJ 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında mü
talâa var mı? Maddelere geçilmesini yüksek oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Türk - İngiliz Ticaret ve ödeme ye Malî Anlaş? 
malarının birer ay daha uzatılmalar? hakkında 

kanun 
MADDE 1. — 3 Şubat 1940 tarihli Türk - İn

giliz Ticaret ve''"ödeme Anlaşmaları ile 2 Aralık 
1940 tarihli Malî Anlaşmanın birer ay süre ile 
30 Nisan 1945 tarihine kadar uzatılmaları hak
kında ingiltere Büyük Elçiliği ile teati edjleıı 
mektuplar onanmıştır. 

[1] 152 sayılı hasmayazı tutanağın s onun-
dadır. 
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I " BAŞKAN — Mütalâa var mı ? Maddi&yi kabul 

buyuranlar... Etmiyenler,,. Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayım tarihinde yü
rürlüğe girer. . 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar... Et
miyenler... KabuJ edilmiştir. 

MADDE 3. —.Bu kanun hükümlerini Ba-
I kanlar Kurulu yürütür. , 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar... Et
miyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Tasarının birinci görüşülmesi bitmiştir. 

[ 11. — Uyuşmazlık mahkemesi kurulması hak
kında kanun tasarısı ve İçişler*, Millî Savunma 
ve Adalet Komisyonları raporları (1/122) [1] 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında söz 
istiyen var mı? 

G. PEKEL (Tokad) — Muhterem arkadaş
lar; elimizdeki tasarı, umumî mahkemelerle, 
idarî mahkemeler, askerî mahkemeler, yahut ta 
bunların tahkikat hâkimleri arasında-çıkacak 

[ ihtilâfları halledecek merci ve hüküm ihtilâfları 
S mahkemesinin kurulmasına dairdir. Bu işte 
I prensip itibariyle Adalet Komisyoniyle, t çişleri 

ve Millî Savunma Komisyonları arasında ihtilâf 
vardır. îçişleri Komisyonu ve Millî Savunma 
Komisyonu diyor ki ; gerek cezai işlerde ve ge
rek hukuki işlerde mahkemeler arasında, ya
hut ta tahkikat hâkimleri arasında ihtilâf çı
karsa bu ihtilâfı, kuracağımız uyuşmazlık mah
kemesi halletsin. îçişleri Komisyonunun 20 ar
kadaşı, Millî Savunma Komisyonunun 21 arka
daşı bu noktai nazardadırlar. Buna mukabil 
Adalet Komisyonunda 17 arkadaş diyorlar ki : 
ceza işleri bugün Temyiz Mahkemesine gitmek
te, Temyiz Mahkemesi Ceza dairelerinde bu ih
tilâflar halledilmektedir. Yalnız Hukuk, işleri 
için bir ihtilâf mahkemesi kuralım. Sadece hu
kuk işleri uyuşmazlık mahkemesine gitsin. 

Muhterem arkadaşlar; •memleketimizin ida
ri, siyasi icapları olarak biliyorsunuz üç çeşit 
m alı keme manzumesi vardır. Bunlardan, birisi 
umumî mahkemeler manzumesi, diğer birisi 
idarî mahkemeler manzumesi, üçüncü bir ta
nesi de askerî mahkemeler manzumesidir. Umu
mî mahkemelerin başında Temyiz Mahkemesi 

•mevcuttur. İdari mahkemelerin başında Dev
let Şûrası vardır. Askerî'adli teşkilâtın başında 
ise Askerî Temyiz Mahkemesi. vardır. Gerek 
Danıştay gerek Yargıtay gerekse Askerî Yargı
tay her üçü de birbirine müsavi son teşekkül
lerdir. Bunlardan hiç birisi diğerine tâbi tutul
muş değildir. Temyiz mahkemesi ne vaziyette ise 
Askerî Temyiz de aynı mevkidedir, Devlet Şû
rasının da mevkii odur. 

[İJ 151 sayılı hasmayazı. tutanağın sonunda-
dır. 
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Şimdi umumî mahkemelerde, yahut umumî 

yargıçlar arasında ihtilâf çıktığı takdirde bun
ların ihtilâfları son mercileri olan Temyiz Mah
kemesine gider, orada halledilir. Bu, gayet 
doğru bir şeydir. 

îdarî mahkemeler arasında ihtilâf çıkarsa 
onlar da Devlet Şûrjasma gider, ihtilâf orada 
halledilir. Bu da gayet doğru bir şeydir. 

Askerî mahkemeler arasında yahut askerî 
hâkimler arasında ihtilâf çıkarsa bunlar da son 
merci olan Askerî Temyiz Mahkemesine gider. 

Fakat bu üç manzume arasında bir ihtilâf 
çıkınca, bu ihtilâf mevzuunu hangisine verirsek 
verelim, orasını bitaraf tasavvur edemeyiz. Ma
demki idaremiz birbirine muvazi ve müsavi üç 
adlı teşekkül yaşatmaktadır memleketimizde, 
bunlar arasında çıkan herhangi bir ihtilâf, bu 
teşekküllerden hangisinde olursa olsun onu bi
taraf addetmek doğru bir şey olmaz. Meselâ Dev
let Şûrasına verelim. Bunu doğru telâkki ede
meyiz. Askerî Temyiz Mahkemesine verelim, onu 
da doğru telâkki edemeyiz. Tıpkı bunun gibi 
Mahkemei Temyize verdiğimiz zaman da vaziyet 
aynıdır. Şimdi elimize Hükümet bir teklif ge
tirdi, diyordu ki ; hukuk işleri ^açıktır. Bu üç 
mezum arasında hukuk işlerinde bir ihtilâf çı
karsa -bunu neresi halledecektir? Bunu nerede 
halledelim? Yalnız hukuk işlerini halletmek 
üzere bir ihtilâf mahkemesi teşkili için bir pro
je getirdi. Encümenimiz bunu muvafık görme
di. Mademki memlekette ceza işlerinde de ihti
lâf çıkmaktadır. Bunu yalnız Temyiz Mahke
mesinin ceza işleri dairesine vermeyi doğru gör
medik. Onun üzerine gerek hukuk işlerinde, 
gerek ceza işlerinde ihtilâfları tetkik etmek üze
re bir merci ve hüküm ihtilâfları mahkemesi ku
rulmasın r muvafık gördük. Bu müzakerede 
adalet verici Devlet Şûrası Reisi, Dahiliye ve 
Millî Savunma Bakanlıkları mümessilleri de 
hazır bulunmuşlardır. Buna göre <biz projeyi 
hazırladık Bizim hazırladığımız, hem hukuk, 
hem ceza işlerine taallûk eden bütün ihtilâf iş
lerinin hallini böyle yeni bir teşekküle vermeği 
istilzam eden projemiz, Millî Savunma Komis
yonuna gidiyor, orada da aynı şekilde ufak te
fek tadiller yapılarak kabul olunuyor, bu tadil
leri, biz de kabul ediyoruz. 

Fakat Adalet Komisyonuna gidince, oradaki 
arkadaşlarımız, ceza işlerini ayırmışlar, yalnız 
hukuk işlerini buraya almışlar. Aramızda bu ih- i 
tilâf var. Hakem tabiî Yüksek Heyetinizdir. 

Bir takrir takdim ederek noktai nazarımızı 
arzediyorum. 

Hem ceza. hem hukuk ihtilâflarının hallini 
bu mahkemeye vermeği kabul buyurursanız içiş
leri Komisyonunun metnini esas tutup üzerin
de görüşmek icabedecektir. Yalnız hukuk işleri
nin ihtilâflarının hallini buraya vermeği kabul | 
buyurursanız ve ceza işlerindeki ihtilâfların 

biraz tarafgirane olmasına rağmen Temyiz Mah
kemesinde kalmasını arzu 'buyurursanız o vakit 
Adalet Komisyonunun metninin görüşmelere 
esas olması lâzımgelecektir. 

Bu hususta bir takrir takdim ediyorum ve 
İçişleri Komisyonunun noktai nazarını, hu işte
ki sözcüsü sıfativle arzetmiş bulunuyorum. 

MÎLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU ADINA 
01. A. ATLI (Bursa) — Adliye cihazrmızın bü
yük bir eksiklisini doldurma bakımından Hükü
metin şevkettiği bu tasarı için memnunluk duy
mamam mümkün değildir. Ancak içişleri Ko-
misvonu ile Millî Savunma Komisyonun kabul 
ettiği maddeyi Adalet Komisyonu değiştirmek 
•suretiyle bu kanunda bir takım zaaf ve mahkeme
nin islemesıinde sürati azaltma ve insicamı azalt
ma gibi bir mahiyet almıştır. İçişleri Komisyo
nundan Millî Savunma Komisyonuna gelmiş olan 
bu tasarı Danıstaym ve Askerî Yargıtay Başka
nının ve Hükümetin di£er mümessillerinin huzu-
riyle incelenerek su noktaya varılmıştır. Tasarı
nın heveti umumiyesivle teşekkül edecek bu mah
kemenin hem ceza, hem hukuk ihtilâflarını hallet
mek için bir mahkeme halini alması. Arkadaşım, 
İçişleri Komisvonıı Sözcüsü, kâfi izahat verdiği 
için bendeniz, kı^ı, mucip seberjleri söyliyeceğim. 
Bu kısa mucip sebepler şunlardır: 

Evvelce ihtilâfları halledecek bir teşekkül ol
madığından ve cezai ihtilâfların da geri bırakıl
ma* caiz olmadıkından 1930 tarihinde 1684 sa
yılı kanunla Büyük Meclisiniz geri bırakılması 

caiz olmavan eazai ihtilrflarm hallini Yaren tay
da Genel Ceza Kuruluna tevdi etmişti. Halbuki 
şimdi ihtilâfları loŞrudan doğruya halledecek bir 
mahkeme kurulurken bunu yalnız hukukî işlere 
hasredipte bunu avrı avrı bırakmak Komisyonu
muzca- uygun görülmedi. Uygun görülmemesinin 
sebepleri de sudur: Hizmet mahiyeti itibariyle 
ihtilâfı halletmekte olan bir mahkeme, hukuk 
ıstılahını hallederken, öte tarafta ceza kısmını 
da başka bir müessese yapsın. demek, mahiyeti 
sırf ihtilâfı halletmek olan bir teşekküle bir işi 
verirken başka bir işi de ikinci bir teşekküle ver
mek demektir. Komisyonumuz ikisini bir teşek
küle vermeyi uygun görmüştür. 

Diğer bir sebep, taraflardan birisi Danıştay 
heyeti umumiyesi vevahtıt Askerî Yargıtay Hey
eti umumiyeti olabilir. Bunlar kimin hâkimli
ğine gideceklerdir? İkisi de otorite ve istiklâl iti
bariyle müsavi iken Yargıtay bünyesi içinde bir 
cüzü olan Ceza Kurrluna gideceklerdir. Halbuki 
otorite ve istiklâl itibariyle Yargıtay kadar olan 
bir teşekkülün Yargıtayın bir cüzün hâkimliğine 
gitmesi gayritabii bir durumdur. 

Sonra üçüncü bir sebep. Ceza Genel Kurulu
nun zaten işleri fazladır, ilâveten Ceza ihtilâf 
işlerinin de oraya gitmesi zaten işi başından aş
mış olan bir teekküle fazla bir iş vermek demek
tir. Yapılan tetkikata göre bir senede 400 kadar 
ceza ihtilâfları işi. hesap elilmiştir. Su halde Ceza 
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Kurulu hem asıl kendi vazifesini yapacak ve 
hem de fazla olarak 400 kadar ceza ihtilaflın 
işini tetkik edecek. Yani hem asıl vazifesini gö
recek hem de ek vazife görecek, her ikisi de ta
mam olmayacak. 

Onun için İçişleri Komisyonunun teklif ettiği 
veçhile hem hukuki ve hem cezai ihtilâfların bu 
kurulacak mahkemede rüyet edilmesini Millî Sa
vunma Komisyonu adına teklif ederim. 

BAŞKAN — Adalet Komisyonu SözeMi. 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ C. TÜ

ZEL (Kayseri) — Sayın Galip Pekel ve General 
Âşir Atlı arkadaşlarımız, Uyuşmazlık mahkeme
sinin salâhiyetleri arasına ceza işlerinin de ithal 
edilmesi teklifinde bulundular. 

Hükümetten gelen tasanda Uyuşmazlık Mah
kemesinin salâhiyeti yalnız hukuk işlerine hasre-
dildiği halde tasarıyı inceleyen İçişleri ve Milî Sa
vunma Komisyonları bu mahkemelerin vazifeleri 
araşma ceza işlerini de ithal etmişlerdir. 

Uyuşmazlık mahkemesinin ihdasını icabet/ti
ren sebep şudur: Diğer bazı memleketlerde oldu
ğu gibi bizim memleketimizde de bir idarî kaza 
sistemi kabul edilmiştir. Bizim Anayasamız idarî 
dâvaları tetkik ve rüyet etmek vazifesiyle mü
kellef bir Danıştay kurulmasını emretmiştir. 
Anayasanın bu emrine uyularak bir Danıştay ku
rulmuştur. Bu, Danıştaym vazifesi, kendi kanu
nuna göre ve diğer hususi kanunlara göre belli 
edilmiştir. Şu halde Anayasa hükümlerine gö
re, bizim kaza sistemimizde adlî kazanın yanında, 
ounun gibi bağımsız ve millet namına ka
za hakkini kullanan bir mahkeme vardır. 
Bu mahkeme idari bir mahkemedir. Bu 
mahkemeler manzumesinin başında Devlet 
Şûrası, Danıştay bulunur. Binaenaleyh, biz de 
idari dâvaların ayrı bir merci tarafından rüyet 
edilmesi doğrudan doğruya Anayasanın bu hük
mü icabıdır. Mademki dâvalar idari ve adlî dâ
valar olmak üzere ikiye ayrılmıştır ve idari dâ
vaların mercii, çpzümyeri Danıştaydır, Şu hal
de merci başka başka olunca ve bunlar kendine 
göre müstakil olunca bu merciler arasında uyuş
mazlık çıkarsa, her iki mercii temsil eden hâkimler
den mürekkep ayrı bir mahkemenin bu uyuş
mazlıkları incelemesi bu zaruretin bir neticesi 
olarak ortaya çıkıyor. 

Halbuki, cezada böyle bir şey yoktur. Cezada, 
kaza vahdeti esastır. Adliye mahkemeleri, umu
mî mahkemelerdir. Ceza işlerisde sahibi salâhi
yet adli mahkemelerdir. Askerî kaza istisnai bir 
kazadır. İdari karar ve muamelelerle hiçbir 
alâkası yoktur. Yalnız askerî işlerin hususiyet
leridir ki, askerî hâkimlerden mürekkep bir heyet 
tarafından tetkikini icabettirmiştir. Şu halde 
askerî' kaza diye ayrı bir isimle adlandırmanın 
dahi yeri yoktur. Çünkü askerî kaza dediğimiz 
müessesenin gördüğü işler bu mahiyette değil
dir. 

Bizini esas olarak uyuşmazlık mahkemesinde 
tetkikini istediğimiz kararlar idari mahiyette olan 
kararlarla adli mahiyette olan hukuk dâvaları 
hakkındaki kararlardır. Ceza dâvalarında esas iti
bariyle idari mercilere verilmiş olan salâhiyet 
suçluları kovuşturmaktır. Eğer bunlara isnat 
edilen suç sabit ise bu takdirde suçluyu mahke
meye vermekten ibarettir. Suçluyu cezalandırı
lacak olan yine umumî mahkemedir. Bu ba
kımdandır ki, ceza işlerinde böyle bir ayrılık ta
savvur ederek ceza işlerinden mütevellit uyuşmaz
lık mahkemesine gitmesine lüzum görmedik. Esa
sen bu hususda kanunlarımızda boşluk ta yoktur. 
1930 yılında idari ve askerî mercilerde selbî ve 
icabı ihtilâfların Yargıtay genel kurulunda tet
kik edileceğine dair bir kanun çıkmıştır. Bu ka
nun bugün meriyet halindedir ve bundan dolayı 
da şimdiye kadar hiç bir şikâyet ve sızıltı olma
mıştır ve bu daireler arasındaki uyuşmazlık da
ima Yargıtay Ceza Genel Kurulunda halledile-
gelmiştir. Bu gibi ceza işlerinde hukuk işlerinde 
olduğu gibi bir ayrılık tasavvur etmek ve bun
dan mütevellit işleri bu mahkemeye sevketmeğe 
sebep yoktur. Bu bakımdandır ki, cezai hüküm
leri tasarıdan çıkarmış ve yalnız hukuk işlerine 
münhasır olmamak üzere çıkacak iş ve vazife 
uyuşmazlıkları bu uyuşmazlık mahkemesinde tet
kikini istilzam etmiştir. 

BAŞKAN —• Açık oylamıya katılmıyaıı ar
kadaş varsa lütfen oylarım kullansınlar. 

Açık oylama muamelesi bitmiştir. 
G. PEKEL (Tokad) — Muhterem arkadaşlar. 

Askerî muhakeme teşkilâtı için umumî adlî kaza 
teşkilâtının yanında askerî muhakeme teşkilâtı 
yok demeye imkân yoktur. Biliyorsunuz memur
ların muhakeme sistemi tamamen bizim kendimi
ze mahsus bir sistemdir. Bu da memurlar hak
kında lüzumu muhakeme kararı verilmedikçe 
memurlar adli mahkemelere gitmezler. Ne vakit 
lüzumu muhakeme kararı verilirse o zaman umu
mî mahkemelere giderler. Zaten ceza işlerindeki 
ihtilâflar da başlıca buradan çıkmaktadır. Bazı 
kere de bizde memurlara mahs'us mahkeme sis
temi kurmaktaki hedefi ihlâl edecek kadar zor
luklar çıkmaktadır. Fakat burası bu zorlukları 
sayacak mevki olmadığı için bunlar hakkında 
söz söylemeyi zait görüyorum. 

Arkadaşlar, şimdi, Askerî Ceza Mahkemesi
nin, yahut askerî tahkikat hâkimlerinin verdiği 
kararlarla umumî mahkeme teşkilâtı arasında 
ihtilâf çıkınca hazan bu karar da Askerî Yargı -
1ay Mahkemesinin kararına intikal eder. Bilhas
sa selbî ihtilâflarda ve selbî tahkikatlarda ka
rar en son merci hâkiminin tetkikmdan geçmek 
lâzımdır. Bu selbî kararlar en son ihtilâf mer
ciine gittikten sonra orada halledilmek icabeder. 
Binaenaleyh Askerî Yargıtayrn bir kararı dahi 
Askerî Yargılayın eeza kısmında bozulmuş ol
maktadır. Memurların bazıları Danıştayda lü-
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zumu muhakeme veya meni muhakeme kararı 
alırlar. Valiler, sefirler, merkez büyükleri Dev
let Şûrasına gider, ikinci dairede lüzumu mu
hakeme kararı verilir, mutlaka heyeti umumi-
yeye gider, ineni muhakeme karan verilir, bu 
umumî heyetle. Yani Devlet Şûrasının umumî 
heyet karan son karar olur. Mevzuat üzere Dev
let Şûrası Umumî Heyetinden çıkmış bir meni 
muhakeme kararı vardır, aynı zamanda bir adlî 
hâkim de bu işte kendini salâhiyettar addede
rek bunun hakkında bir karar vermiştir. Şim
di ne olacaktır arkadaşlar! Devlet Şûrasının 
Heyeti Umumiyesinin bir karan Temyiz Mah
kemesi dairelerine gidip orada bir karar bağla
nacaktır. Arkadaşlar bu ne demektir? Bu, 
Devlet Şûrası, Temyiz ceza dairelerine bağlı
dır demek olmaz mı? Askerî Temyiz bir .karar 
verir. Bu karar Temyiz Ceza Dairesinde tetkik 
edilirse, Askerî Temyiz Mahkemesi Temyiz Ce
za Dairelerinin murakabesi altında demek değil-
midir arkadaşlar? 

Mademki memlekette üç. kazai manzumeyi ya
şatmaktayız, mademki bu umumî mahkemeleri
miz vardır, memurlara mahsus muhakeme tarz
ları vardır, askerî mahkemeler vardır, bu siste
min icabı bunlara ait kararlar da ancak kendi 
en yüksek mahkemelerinde son şeklini alır. Fa
kat bu üç manzume arasında ihtilâf çıkınca bi-
larafane yapılacak bir tetkik, ancak bitaraf bir 
mahkemenin huzurunda olabilir. Ya bu üç man
zumeden kurulacak bir heyet tarafından tetkik 
edildiği zama'n herkesin kalbine burada yapı
lan tetkikin bitaraf olduğu kanaatini verebilir. 
Aksini tetkik eden herkes nasıl düşünürse dü
şünsün daima bitaraflık var mı şüphesi altında 
kalacaktır. Bizim düşündüğümüz bu şüpheyi 
izale etmektir. Takdir Umumî Heyetindir. (Doğ
ru sesleri). 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ C. TÜ
ZEL (Kayseri) — Arkadaşlar, cezada bazı ida
re mercilerinin tahkikat salâhiyetini haiz olma
ları veya son tahkikatın açılmasına mahal olup 
olmadığına karar vermeye yetkili bulunmaları 
ve nihayet suçluyu mahkemeye sevketmeye ye
ter deliller olup olmadığını takdir salâhiyetini 
haiz bulunmaları cezada bir kaza ayrılığı ifade 
etmez. Hukukta böley değildir. Hukuk işlerin
de ihtilâfı mucip olan madde, hâdise ne ise 
hâdiseyi esasında, tetkik edecek olan kaza mer
cileri hâdise idari veya adli mahiyette olduğu
na göre ayrı ayrıdır. Bunlar doğrudan doğru
ya esasa hükmetmekle mükelleftirler. Binaen
aleyh ceza ile hukuk arasında ehemmiyetli bir 
fark mevcuttur. Yargıtay Ceza Genel Kurulu
nun tarafsız hareket etmediği meselesine gelin
ce ; ceza işlerinde, teslim buyurursunuz ki, enzi-
yade sahibi salâhiyet Temyiz hâkimleridir. Bun
lar umumî kazayı temsil ederler. Buna hiç kim
senin şüphe etmesine imkân yoktur. Adli ista
tistikler de bunu ispat etmektedir. Yargıtay Ce

za Genel Kurulunda 1944 senesinde 59 işten 
lü sı idari mahkemelerin kararının bozulması 
ve mütebaki 43 iş de doğrudan doğruya adli k&-
rarın bozulması şeklinde tecelli etmiştir. Keza-
lik onu takip eden senede 19 askerî kararın 
kaldırlmasma karar vermiş ve fakat 39 mahke
me kararını kaldırmıştır. 

Binaenaleyh, görülüyor ki, ceza genel kuru
lu bu gibi işlerde tam bir bitaraflıkla işi incele
mekte ve kaldırdığı kararların ekseriyetini mah
kemelerin kararları teşkil eylemektedir. Bina
enaleyh, cezada.kaza vahdeti bulunması ve Yar
gıtay Ceza Genel Kurulunun, bu işi hakkiyle 
yapmakta bulunması sebebi ile cezada ayrı bir 
vaziyet mütalâa etmeğe lüzum yoktur. 

BAŞKAN — Her iki Komisyon noktai na
zarını izah etmişlerdir. 

Şimdi Galip Pekel'in önergesini okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
Arzeylediğim sebepler dolayısiyle içişleri 

Komisyonunun metninin müzakere edilmesini 
teklif ederim. 

Tokad 
G. Pekel 

BAŞKAN — önergeyi yüksek takdirinize 
sunuyorum. Nazan itibara alanlar... Almıyan-
lar... Nazari itibar© alınmıştır. 

Tasarının tümü hakkında başka mütalâa yok
tur. Maddelere geçilmesini yüksek oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde
lere geçilmiştir. 

Uyuşmazlık mahkemesi lnırtümafli hakkında 
Şcsntpı 

Bölöm : 1 
Kuruluş 

MADDE 1. — Genel mahkemeler, idare ve 
askerlik kaza yerleri arasında hukuk işlerinden 
doğan vazife ve hüküm uyuşmazlıklarını kesin 
olarak çözmeğe yetkili olmak üzere bir uyuşmaz
lık mahkemesi kurulmuştur. 

Z. YÖRÜK (Ankara) — Komisyondan bir 
iki sual sormak istiyorum. 

Burada genel mahkemeler tâbiri var» zanne
diyorum, adalet mahkemeleri yerine kullanıl
mıştır. idari mahkemeler de buna dâhil mi değil 
mi? Bu bir. 

Bir de bu işlerin yüzünden bir askerî mah
keme ile bir idari mahkeme veya adalet mahke
mesi arasında ne gibi bir uyuşmadık çıkabilir? 

ADALET Ko. SÖZCÜSÜ O. TÜZEL (K,ı 
seri) — Genel mahkeme tabiriyle adalet mah
kemeleri kasdedilmiştir. idari mahkemelerle as
kerî ya-rgıtay arasında çıkacak ihtilâfı sondalar. 
Askerî yargıtayla genel mahkeme arasında biz 
bir ihtilâfı düşünmedik. Çünki askerî yargıta-
ym bakacağı hukuk dâvası olamaz. Askeri yargı-

u 
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tayca görülmesi lâzımgelen hukuki meselelere ait ı 
dâvaların mahiyeti başkadır. Askerî yargıtay zat j 
işlerine taallûk eden işlerin muhakemesini yap
makla da mükellef olduğuna göre askerî men
suplardan birisinin zatî işlerine taallûk eden 
işlere bu mahkemede bakılır. Binaenaleyh yal
nız Danıştayla askerî yargıtay arasında çıkacak 
bir ihtilâfı mevzuübahistir. Çünki Askerî Yar-
gıtayın gördüğü işler vardır, bir de aynı işlerde 
Danıştayın haiz olduğu salâhiyetler vardır. Bi
naenaleyh Askerî Yargıtayla idari mahkeme ara
sında bu mahiyette bir ihtilâf sıkacak olursa | 
bu ihtilâfın dahi çözülmesi yeri Uyuşmazlık j 
ınahkemesi olacaktır Bu maksatla konulmuştur. 

Z. YÖRÜKER (Ankara) — Efendim, sözcü 
arkadaşım tasarmm tümü üzerinde görüşürken 
gerek idare yargısının, gerek adalet yargıs | 
genel mahkeme vaziyetinde olduğuna, Anayasa I 
hükümlerimiz dairesinde işaret etmişlerdir. 

Burada genel mahkemeler denince, bu iza
ha nazaran, bir iltibas olur gibi geldi. Onun 
için açıklanmasını rica ediyorum. 

Bir de idari mahkemelerin de genel mahke
melerden olup olmadığı noktasına cevap veril
mesini, bunun da açıklanmasını rica ediyorum. 

Sonra metinde «kaza» kelimesi geçiyor, zan
nediyorum bunun yerine «yargı» kelimesi kona
caktır. • " $M 

ADALET Ko. SÖZCÜSÜ C. TÜZEL (Kayse
ri) — Efendim, genel mahkemelerle adalet 
mahkemelerini kasdettiğimizi arzetmiştim. İda
ri mahkemelerin genel mahkeme mefhumu için
de olup olmadığını sordular. Gene] mahkeme 
mefhumu içinde idari mahkemeler dâhil değil
dir. Onu takip eden fıkrada idari mahkemeler 
idari kaza olarak ifade edilmiştir. Arzettiğim 
gibi genel mahkeme ile yalnız Adalet mahkeme
lerini kastediyoruz. Binaenaleyh genel mahke
meler, idari ve askerlik yargı yerleri şeklinde 
madde ifade edilirse zannedeîrm ki vaziyet daha 
açıklanmış olacaktır. | 

Genel mahkemelerden maksat Adalet mahke- I 
meleridir. İdari mahkeme, Genel mahkeme ta
biri içinde değildir. İdare, yargı yeri, idari 
kaza yerine alınacaktır. Zaten çok mevzuatta 
idari mahkemeler idari kaza mercii olarak geç
mektedir. İdari kaza mercii Anayasamızın son 
kabul ettiği dilde idare yargı yeri, olarak ifade 
edilmiş bulunuyor. Burada idari kaza, mercileri 
idare kaza yeri, askerî kaza mercileri de askerlik 
yargı yerleri şeklinde ifade edilmek istenilmiş
tir. . ' ' . ' ' ' ı 

BAŞKAN — Başka mütalâa yoktur. Maddeyi ı 
bu tashihle oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. ı 

MADDE 2. — Uyuşmazlık mahkemesinin bir 
başkan ve altı üyesi vardır. 

Yargıtay ve Danıştay birinci başkanları her 
yıl sıra ile mahkemeye başkanlık eder. Üç üye I 

Yargıtay hukuk daireleri başkan ve üyeleri ve 
diğer üç üye Danıştay dâva daireleri başkan ve 
üyeleri arasından seçilir. 

Uyuşmazlık askerî işleri ilgilendiriyorsa bu 
mahkeme, Yargıtay ve Danıştayın en az kıdem
li birer üyesi yerine Askerî Yargıtaydan seçile
cek iki adlî üye alınmak suretiyle kurulur. 

Gl. Â. ATLI (Bursa) — Bu tasarıda mahke
me için her yıl sıra ile bir Danıştay, bir de Yar
gıtay Başkanı başkanlık ediyor. Bunun mahzu
ru hakkında malûmat arzedeceğim. 

Bir defa gerek Yargıtay Başkanının, gerek 
Danıştay Başkanının işleri kendilerine yeter 
derecededir ve daha fazla zamanları yoktur. 
Sonra bu iş onlara ek olarak verilmiştir. Şu 
halde kendi işlerini ve bu ek işi tamamiyle yap
mağa imkân yoktur. 

Sonra bu başkanlık ettiği vakit de daima 
çoğunluk, bu başkanın tarafmdadır. Çünkü 
Yargıtay da, Danıştay da üçer üye vermekte
dir. İhtilaf halinde iki taraftan birisi başkan 
tarafı olursa, bu çoğunluk ekseriya başkan ta
rafının lehinde olur. Amma bunların bitaraf 
hareket edeceklerine şüphem yoktur. Fakat be
şeri. bir zaafı daima hesaba katmak lâzımdır. 
Bugünkü azalar bilâhare gelecek azaların doğru, 
dürüst hareket edeceklerine ümid ederim ve bu 
muhakkaktır. Fakat arzettiğim gibi kanun 
mevzuları daima insanların beşerî hallerini na
zarı itibare alarak, önleyici bir takım hüküm
ler vazeder. Yoksa vali en büyük mertebededir, 
doğru hareket eder, kumandanlar büyük adam
dır diye kanunda eksiklik yapılmaz. Şimdi bu 
başkanın tarafı ihtilâf halinde ise üç üye bir de 
başkan olmak üzere bunlar çoğunluk teşkil eder. 

Soma bu başkanlar sene nihayetine doğru 
işlerinin verimini yine beşeriyet iktizası olmak 
üzere azaltırlar; gelecek seneki başkana dev
rederler. 

Halbuki doğrudan doğruya dışardan gelmiş 
bir başkan olursa daha insicamlı ve daha inti
zam ve süratli iş görür. 

Onun için Millî Savunma Komisyonunuz 
bunu, pek fazla inceledi nihayet en doğru şe
kil olarak şunu buldu. 

Bu ihtilâfları halledecek mahkemenin baş
kanını Büyük Meclis hariçten seçsin ve başkan
lığı o idare etsin. Bu suretle mahkemeyi idare
de'bir istikrar ve insicam ve sürat olur. Bunun 
ufak bir mahzuru vardır. Hariçten başkan 
seçmekle bir bütçe fazlalığı olacaktır. Bu, en
cümen de hesap edilmiştir. Başkan, başkanve-
kili ve kâtipler dâhil olmak üzere bir senede 25 
bin lirayı geçmiyen bir tahsisat. 25 bin liranın 
değeriyle bu mühim adalet müessesesinin göre
ceği işleri yanyana koyarsa bu fedakârlığı yapmak 
zannederim ki, mümkün olur Onun için bu bapta 
bir önerge takdim ediyorum, hariçten başkan 
seçilmesi hakkında Millî Savunma Komisyonu-

- M -
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inin ikinci maddesinin kabulünü rica ederim. 

Z. YÖRÜK (Ankara) — Efendim; burada 
uyuşmazlık mahkemelerinin başkanlarını gös
teren fıkralarda her yıl sıra ile Başkanlık eder 
deniyor. Danıştay ve Yargıtay Başkanları için 
sıra ile olacağını tasrih etmek lâzım. Binaena
leyh fıkranın bu şekilde düzeltilmesini yahutta 
komisyona bu mânada geldiğinin açıklanmasını 
rica ediyorum. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ C. TÜ
ZEL (Kayseri) — General Âşir Atlı bu mahke
menin hâkimlerinin ek vazife göreceklerini bu 
itibarla asıl vazifelerine taallûk eden işlerin de 
askıda kalacağını, binaenaleyh bu mahkemenin 
başkanlarının ve başkanvekillerinin Büyük 
Millet Meclisince seçilmesini ve bu muhakeme 
teşkilâtı arasına bir umumî kâtibin de alınması 
Millî Savunma Komisyonunca kabul edilmiş ol
duğundan bu teklifin kabulünü istediler ve za
man zaman çokluk Yargıtay veya Danıştay hâ
kimlerinde olacağına göre çokluğun kanaatları-
ııı, beşerî zaaflarla kararları kendi temsil ettik
leri kaza manzumesi lehine kullanmaları endi
şesini izhar buyurdular. Biz böyle bir mahkeme 
teşkilâtında vazife görecek yüksek hâkimlerin 
beşeri zaaflarla dâva rüyet edeceklerineadalet 
ölçüsünü ona göre kullanacaklarına asla ihtimal 
veremeyiz arkadaşlar. (Bravo sesleri). Bu 
uyuşmazlık mahkemesini teşkil edecek olan hâ
kimler adlî ve idari kaza makamını en yüksek de
recelerine yükselmişlerdir. Mahkeme bunlardan 
teşekkül edeceğine ve böylece en yüksek şeklini 
bulacağına göre bunların adalet ve hukuk kaide
lerini ve bilgisini kullanarak ona göre hüküm ve
receklerine şüphe yoktur. Binaenaleyh, kendile
rinin şu veya bu kazayı temsil ettiklerine göre 
şu veya bu kazanın lehine veya aleyhine rey ve 
karar vereceklerine hiçbir veçhile ihtimal verile
mez. Bu böyle olduğuna göre uyuşmazlık mah
kemesinin kendisine verilen vazifeyi şu veya bu 
sebeple tarafsızlıkla ifa edemiyeceği kabul -edile
mez. 

Hükümet tasarısında, Başkanlığın sıra ile 
Danıştay ve Yargıtay Başkanları tarafından ya
pılması esası kabul edilerek çokluğun da zaman 
zaman Yargıtayda ve Danıştayda olması gözö-
nünde bulusdurularak içtihat ihtilâfları çıkabi
leceği düşünülmüş ve tevhidi içtihada ait bir 
madde konulmuştur. Fakat biz bunu dahi doğ
ru bulmadık ve başkan değiştikçe çokluğun bir 
tarafta kalmasının içtihatları da zaman azman de
ğiştirmesini böyle yüksek bir mahkeme için kabul 
etmedik. Kaldı ki, evvelce de arzettiğim gibi 
böyle bir mahkemenin bu şekilde beşerî hisler ve 
zaafların tesisi altında vazife görmiyeceklerinin 
en büyük delili bugün idari ve adli ve askerî ka
zada ceza işlerinde çıkan uyuşmazlıkları tetkik 
eden, Ylargıtay ceza Genel Kurulunun evvelce 
arzettiğim gibi, ihsai rakamlarla da sabit olduğu 
veçhile kanaatlerini, reylerini ekseriya kendisi

nin temsil ettiği kazaya mensup olan mahkeme 
kararlarının aleyhine kullanılmış olmasıdır. Ek
seriyetle bozduğu kararları arasında adli karar
lar vardır. Takdir buyurulur ki, bu dereceye 
yükselmiş, bu hâkimlerimiz beşeri birtakım his
ler ve zaaflarla temsil ettikleri kazanın tesiri al
tında kullanmıyacaklar, hukuk bilgilerinin icap
ları dairesinde reylerini ona göre kullanacaklar
dır. Bu bakmadandır ki, ayrıca bir teşkilât vü
cuda getirerek Büyük Millet Meclisinden bir 
Başkan, bir başkan vekili ve bir kâtibi umumi
den müteşekkil daimî iş gören bir mahkeme ha
line getirmeye lüzum yoktur. Zaten bu mahke
me iki ayda bir toplanacak ve ancak kanunun 
kendisine verdiği vazife hududu dâhilinde lâ-
zımgelen işleri tetkik edecek ve evrak üzerinde 
karar verecektir. Bu mahkeme Yargıtay veya 
Danıştay gibi daimî çalışan ve iş gören bir mah
keme değildir. 

Sayın Z. Yörük arkadaşımız, her yıl sıra ile 
Danıştay ve Yargıtay Başkanlarının bu 
mahkemeye başkanlık edeceği hakkında
ki fıkraya iliştiler . ve bir yıl içinde 
başkanlık vazifelerini yapacaklarına dair 
hükmün tefsire muhtaç olduğunu söylediler. 

Biz bir yıl içinde nöbetleşe değil, dönemin de
vamı müddetince bir başkanın Başkaslık edece
ğini kabul ettik ve sıra kendilerine ait olan 
süre içinde başkanlık yapacağını ifade etmiş 
bulunuyoruz. Maahaza maddenin teklifleri veç
hile tadilinde bir mahzur yoktur. Bilâkis mad
deye vuzuh verir. Biz buna muvafakat ediyo
rum. 

BAŞKAN — Efendim; bir önerge vardır, 
okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim sebeplerden dolayı, Millî 

Savunma Komisyonunun ikinci maddesinin ka
bulünü dilerim. 

Bursa Milletvekili 
Gl. Âşir Atlı 

BAŞKAN — Önergeyi yüksek oyunuza sunu
yorum. Kabul buyuranlar... Etmiyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

Sonra Komisyon, (her) yerine (ibirer) sözü
nün konulmasını teklif ediyor, maddeyi bu şe
kilde yüksek oyunuza sunuyorum. Kabul bu
yuranlar... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Mahkemenin üye olarak Yar-
gıtaydan alınacak başkan ve üyelerini Yargı
tay Hukuk Genel Kurulu, Danıştaydan alınacak 
başkan ve üyelerini Danıştay dâva daireleri ge
nel kurulu ve Askerî Yargıtaydan alınacak üye
leri askerlik Yargıtay Genel Kurulu seçer. 

Bu kurullar, üye eksikliğini tamamlamak 
için ayrıca ikişer yedek üye de seçerler. 

BAŞKAN — Mütalâa var mı? Maddeyi ka
bul buyuranlar... Etmiyenler... Kabul elilmiştir. 
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MADDE 4. — Başkanın bulunamadığı top

lantılarda başkanlık görevini, sıra kendisine 
gelecek olan diğer başkan -görür. Onun da öz
rü olursa mahkemeye, üyelerin en yüksek de
recelisi ve ayın derecede birden fazla üye varsa 
kıdemlisi ve kıdemde eşitlik halinde yaşlısı baş
kanlık eder. 

BAŞKAN — Mütalâa var mı i Maddeyi ka
bul buyuranlar... Etmiyenler... Kabul elilmiştir. 

MADDE f>. — Uyuşmazlık mahkemesinin 
üyeleri üç yıllık bir dönem için seçilirler. Dö
nem içinde asıl görevden çekinme, emekliye ay
rılma ve ölüm gibi sebeplerle üye sayısı azalır
sa yerlerine yenileri seçilir. Bunlar seçildikleri 
dönem süresini tamamlarlar. 

Yukarıda yazılı sebeplerle başkanın ayrılması 
halinde yerine yenisi gelinceye kadar başkanlık 
görevini sıra kendisine gelecek olan diğer başkan 
görür. Dönem 6 Eylûlda »başlar. Görevleri son 
bulan üyeler yeniden seçilebilirler. 

BAŞKAN — Mütalâa var mı? Madeyi oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE f>. — Mahkeme iki ayda bir Adalet 
Bakanlığında toplanır. Adalet Bakanı göreceği 
lüzum üzerine bu mahkemeyi daha erken de top
lantıya çağırabilir. Bu gibi hallerde toplanma 
günü ve toplanma konusu enaz üç. gün evvel 
başkan tarafından üyelere ve savcıya bildirilir. 

BAŞKAN — Söz isteyen var mı ? Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Mahkemenin toplantılarında 
ve görüşmelerde ilgisine göre Danıştay veya as
kerlik Yargıtay dairesi savcısı hazır bulunur. 
Savcılar, inceleme konusu olan iş hakkındaki 
görüşlerini ve düşüncelerini anlatırlar, oy ver
mezler. 

BAŞKAN — Söz isteyen var mı? Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul .edenler... Etmiyen
ler.., Kabul edilmiştir. 

Bölüm : 2 
Uyuşmazlık Mahkemesine başvurmanın yolları 

ve inceleme kurulları 
MADDE 8. — idare veya askerlik yargı yer

leri tarafından çözülmesi gerekli bir dâvaya 
bakmağı genel mahkemeler kendilerini vazifeli 
gördükleri takdirde Bakanların veya valilerin 
haklı görecekleri istekleri üzerine Danıştay Sav
cısı, vazife konusunun Uyuşmazlık Mahkemesin
de incelenmesini istiyebilir. 

Savcının bu istekte bulunabilmesi için idare
nin genel mahkemede ve en geç mahkemenin ilk 
oturumunda vazife itirazında bulunmuş ve mah
kemenin vazifeli olduğuna karar vermiş olması 
şarttır. 

idare tarafından ileri sürülen vazife itirazı

nın mahkemece kabul edilerek vazif&sizlik karan 
verilmesi halinde vazife konusunun uyuşmazlık 
mahkemesinde incelenebilmesi, Yargıtayca bu ka
rarın bozulmuş ve mahkemenin bozmağa uyarak 
vazifeli olduğuna karar vermiş 'bulunmasına bağ
lıdır. 

BAŞKAN — Söz isteyen var mı? Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul buyuranlar... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir 

MADDE !.). — Yukarıki madde uyarınca va
zife konusunun Uyuşmazlık Mahkemesince ince
lenmesini istiyen bakan ve valiler kararın veril
diği tarihten başlamak üzere on beş gün içinde 
dâva arzuhalinin ve cevap lâyihalarının birer ör
neği ile mahkemenin vazife hakkındaki kararının 
bir örneğini, dâvanın idare veya askerlik yargı 
yerleri tarafından çözülmesini gerekli kılan He-
bep ve delilleri de göstermek suretiyle Danıştay 
savcısına gönderilir. Danıştay savcısı dâvayı 
gören mahkemeye bir muhtıra gönderir ve ileri 
sürülen sebepleri muhtırasında yazar. 

Mahkemece bu muhtıranın bir örneği beş gün 
içinde davacıya gönderilir. Bu muhtıra hakkın
da. bir diyeceği varsa davacı bunu yedi gün için
de mahkemeye yazı ile bildirmekle ödevlidir. 

Mahkeme, verilen cevabı üç gün içinde Da
nıştay savcısına gönderir ve cevap süresi geçmiş 
olduğu halde cevap verilmenıişse sürenin bitmiş 
ve cevap verilmemiş olduğunu hemen bildirir. 

Mahkemenin cevabını alan Danıştay savcısı 
işi inceledikten :i>nra o dâvayı çözmeğe genel 
mahkemenin vazifeli olmadığına kanaat getirirse 
yedi gün içinde vazife konusunun Uyuşmazlık 
Mahkemesinde incelenmesini istiyerek işi bu mah
kemeye verir ve bu işin Uyuşmazlık Mahkemesine 
verilmiş olduğunu telgrafla dâvayı gören mah
kemeye bildirir. 

BAŞKAN — Söz isteyen var mı? 
Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — işin Uyuşmazlık Mahkemesine 
verildiği kendisine bildirilen mahkeme, vazife 
hakkında Uyuşmazlık Mahkemesince bir karar 
verilinciye kadar dâvanın görülmesini geri bıra
kır. Şu kadar ki, işin Uyuşmazlık Mahkemesine 
verildiğini bildiren telgrafın alındığı tarihten 
başlamak üzere üç ay içinle bu mahkemenin ka
ran gelmezse yargıç dâvayı görmeğe devam eder. 
Ancak esas hakkında son kararını vermeden 
Uyuşmazlık Mahkemesinin kararı gelirse bu ka
rara uymakla ödevlidir. 

BAŞKAN — Söz isteyen var mı? 
Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmiyenler... Kabul edilmiştir, 

MADDE 11. •— Savcılar mahkemelerden her 
türlü kâğıtların onanmış örneklerini isi ivebilir
ler. 

BAŞKAN — Söz isteyen var mı? 

- W 



B : 81 2 7.1945 O : 1 
Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Bir iş hakkında Danıştay 
savcısı tarafından vazife uyuşmazlığı ileri sü
rülerek uyuşmazlık mahkemesine başvurulmuş 
olması, dâvaya elkoyan mahkeme tarafından 
verilmiş olan ihtiyati tedbir karanın ortadan kal-
dırmıyacağı gibi uyuşmazlık mahkemesince genel 
mahkemenin vazifeli olmadığına karar- verildişi 
takdirde de bu karar davacıya bildirildiği tarih
ten -başlamak üzere vazifeli mahkeme tarafından 
kaldırılmadıkça 60 gün devam eder. Davacı 60 
gün içinde vazifeli mahkemeye başvurmazsa ih
tiyati tedbir kararı kendiliğinden ortadan kal
kar. Mahkeme verdiği ihtiyati tedbir kararını 
uyuşmazlık mahkemesinin kararını beklemeden 
istek üzeimc her zaman geri alabilir. 

BAŞKAN — Söz isteyen var mı? 
Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — Genel mahkeme veya idare 
veya askerlik yargı yerleri, ayni konuya ve ayni 
taraflara ait olan ve ayni sebebe dayanan bir dâ
va hakkında ayrı ayrı vazifesizlik kararı verdik
leri takdirde taraflardan her biri vazife uyuşmaz
lığını ileri sürerek dâvaya baknığa vazifeli ye
rin belli edilmesini uyuşmazlık mahkemesinden 
isteyebilirler. 

3533 sayılı kanunun yetkili kıldığı işlerde 
hakemler tarafından verilen vazifesizlik karar
lan hakkında da bu hüküm uygulanır. 

BAŞKAN — Söz isteyen var mı? 
Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 14. — Vazifesizlik kararlan üzerine 
uyuşmazlığın giderilmesi ve dâvaya bakmağa 
vazifeli yerin belli edilmesi istediği, vazifesizlik 
hakkındaki kararlardan sonrakinin kesinleştiği 
tarihten başlamak üzere altı ay içinde uyuşmaz
lık mahkemesine veya vazifesizlik kararı veren 
mahkemelerden herhangi birine dilekçe verilmek 
suretiyle yapılabilir. Dilekçeye vazifesizlik ka
rarlarının onanmış ikişer örneği ite bu karar
ların kesinleşmiş olduğu hakkındaki belgeler 
bağlanır. Verilen dilekçe ile diğer kâğıtların 
örnekleri dilekçeyi alan mahkemece diğer tarafa 
beş güıi içinde bildirilir. Dişer taraf yedi gün 
içinde cevap verebilir. Dilekçe doğrudan doğruya 
Uyuşmazlık mahkemesine verilmiş değilse dilekçe
yi alan mahkeme, dilekçenin verildiği günü be
lirtecek kayıt işlemini ve tebliğ işini yaptırdıktan 
ve cevap süresi geçtikten sonra kâğıtları hemen 
Uyuşmazlık mahkemesine gönderir. 

BAŞKAN — Söz isteyen var mı? 
H. KARAGÜLLE (Konya) — Maddedeki 

selbî ihtilâfın tahakkukundan sonra 6 ay zarfın
da uyuşmazlık mahkemesine müracaat edilmi-
yecek olursa yani tâyini mçrci için müracaat 

edilmiyeeek olursa bu hak düşer manasına gelen 
noktasına iştirak etmiyeceğim içindir ki söz al
mış bulunuyorum. 

Arkadaşlar, selbî ihtilâf yalınız idari kaza 
mercileriyle adli kaza mercileri veya 
askerî mercilerle idari kaza mercileri 
arasında değil, ayni katagoriye tâbi iki 
mahkeme arasında da bulunabilir. Pakat bun
ların hiç birinsinde bugünkü mevzuatımıza göre 
hakkı iskat eden bir mahiyet mütalâa edilme
miştir. Meselâ bir adli mahkemenin vazifesine 
dâhil olan bir iş sulh mahkemesine veya ticaret 
mahkemesine ait oldğundan selbi ihtilâf hukukî 
anânada tekevvün etmiş. Bu merci tâyin edilir, 
müruru zaman haddi ne kadarsa alâkalılar tâyini 
merci için müracaatta serbesttir. Bu hukukta 
böyle olduğu gibi, hukuk usulü mahkemeleri 
bakımından da böyle olduğu gibi ceza usulü mu
hakemeleri bakımından da böyledir. Yalnız ad
li kaza ile idari mahkemeler veya askerî kaza 
mahkemeleri ile diğer kaza mercileri arasında 
çıkacak selbi ihtilâfların altî ay içinde tâyini 
merci müessesesine sevkedilmemesi hakkı iskat 
etse bu aradaki beraberliği zayi ettiği gibi hak
ka ve adalete de uymaz. Onun için kanunun 
bünyesinde bunu bir zühul olarak mütalâa et
tiğimiz için tasarıya girsin diye bazf arkadaşlar
la bir rapor takdim etmiş bulunuyoruz. Bu 
önergenin kabulünü teklif ve rica ediyorum. 

K. BERKER (Urfa) — Muhterem arkadaş
larım ; iki kaza mercii tarafından verilmiş olan 
vazifesizlik kararlan, selbî mahiyette bulundu
ğu takdirde şimdi okunan 14 neü madde gereğin
ce son kararın kesinleştiği tarihten itibaren da
vacının altı ay içinde vazifeli kaza merciini tâ
yin ettirmek üzere ihtilâf mahkemesine müraca
ata mecbur olacaktır. Bu madde hükmüne gö
re müddetinde hakkını istimal etmediği takdirde 
dâvasının düşeceği anlaşılmaktadır. 

Bir selbî ihtilâf nasıl çıkabilir? Müsaadeniz
le iki kelime ile bunu arz ve izah edeyim. Bir 
davacı hakkına nail olabilmek için evvelâ ad
liye mahkemesine baş vurur. Adliye mahkemesi 
işi tetkik ettikten sonra vazife dışında görerek 
vazifesizlik kararı ile dâvayı ret eder. Alâkalı 
bu sefer idari kaza merciine müracaat eder. O 
merci de yine gerekli incelemeleri yaptıktan 
sonra dâvaya bakılmasının Adliye mahkemesinin 
vazifesi içinde olduğunu nazarı itibare alarak 
yine vazifesizlik kararı vermek suretiyle dâvayı 
ret eder. Şu halde davacı iki kaza merciine baş 
vurmuş olduğu halde dâvasının esasına baktır
mağa bir türlü muvaffak olamaz. Böyle bir du
rum karşısında vazifeli kaza merciini tâyin et
tirmek üzere işte bu kanunla kurulacak olan ih
tilâf mahkemesine baş vuracaktır. Fakat bu 
maddede 6 aylık bir müddet tâyin edilmektedir. 
Binaenaleyh 6 ay içinde ihtilâf mahkemesine mü
racaat etmediği surette dâva hakkından mah-
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ram kalacaktır, hakkı sakıt olacaktır. Bir da
ha ne adliye mahkemesine, ne idare kaza mer
ciine müracaat edemiyeeektir. 

Filhakika, dâva hakkını düşüren kanuni se
bepler mevcuttur. Bunlar arasında zaman aşımı 
düşünebiliriz. Fakat zaman aşımı müddetle
rini kanun tâyin etmiştir. Hukuk işlerinde za
man aşımı on. sene, beş sene, üç sene, bazan da 
bir senedir. Şimdi kanunun genel olarak tâyin 
etmiş olduğu müruru zaman müddetleri ortada 
durun dururken başvurmuş olduğu her iki 
mahkemeden kokulmak suretiyle dâvasının esa
sına. baktırmaya bir türlü muvaffak olamavan 
bir dâvaıcıyı G av içinde vazifeli kaza merciini 
tâyin, ettirmek üzere ihtilâf mahkemesine baş
vurmadığından dolavı dâvasını gördürmekten 
mahrum etmek adalet mantığına ve hukuk esas
larına uyamaz. Bövle bir kaydı kabul etmek, 
müruruzaman hakkında mevzuatımızı baltala
mak ve cok esaslı bir hukuk kaidesini ihlâl et
mek demektir. 

Kaldı ki. Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanu
nunda bir tâyini merci faslı vardır. Selbî va
zife ihtilâfı, idarî kaza mercii ile adlî kaza 
mercii arasında tahaddüs etmeyin, iki adlî mer
ci arasında da tahaddüs edebilir. Meselâ Ti
caret dâvası, hukuk mahkemesine arzedilir. Hu
kuk mahkemesi, dâvanın ticari mahiyette oldu
ğundan bahsüe ve vazifesizlîk kararı ile dâvavı 
reddeder. Bu sefer davacı kalkar ticaret mah
kemesine başvurur. Ticaret mahkemesi de hu
kuk mahkemesinin vermiş olduğu kararla mu
kayyet olmadığı için tetkikatını yapar ve iste 
ticari mahiyet görmez ve bu suretle iki mahke
me arasında selbi bir ihtilâf hâsıl olur. Şüphe
siz hâdisede bir merci tavin ettirmek için bir 
yol göstermek lâzım gel ir. Bu yolu Hukuk Usulü 
muhakemeleri Kanunu tâyin merci faslında gös
termiştir. Bu fasıl Yargıtay Dördüncü Hukuk 
dairesince tâvini merci için bir müddet tâvin et
memiştir. Zamanaşımı hâsıl oluncaya kadar bu 
hak istimal olunabilir. Ceza Muhakeme Usulü 
Kanununda da bir tâyini merci faslı vardır. Ora
da dahi bir müddet tâvin edilmemiştir. Sonra 
idari kaza. mercii ile askerî kaza arasında cezaya 
taallûk eden ihtilâflardan dolayı selbî bir ihti
lâf çıkarsa 164 numaralı kanun mucibince Yar
gıtay ceza genel kurulu tarafından merci tâyin 
edilmektedir. Bu kanunda ceza genel kurulu
na müracaat için bir müddet tâyin etmemiştir. 
Su halde Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu. 
Ceza Usulü Muhakemeleri Kanunu ve 1684 sa
yılı kanun tâvini merci için hiç bir müddet tâ
yin etmemiş olduğu halde 14 ncü madde ile altı 
aylık .bir müddet tâyin suretiyle müruruzaman 
hakkında ki hükümleri baltalıyoruz. Dâvasının 
esasına bakılmamış olan davacıyı her hangi bir 
yerde dâva ikamesinden mahrum ediyoruz. Sa
yın Heyetinizin bunu kabul etmiyeceğini umar 
ve takririmin kabulünü rica ederim, 

| ADALET Ko. SÖZCÜSÜ € . TÜZEL (Kay
seri) — Adalet Komisyonu üyelerinden üç ar
kadaş bir noktada komisyonun çokluğundan ay
rıldılar. Onların bize iştirak etmedikleri nokta 
şudur: Mevzuu birbirinin aynı olan ve aynı se
bebe dayanan bir dâva adli ve idari kaza mer
cilerince vazife noktasından ret edilir ve bu 

| kararlar kesinleşir ve bu yüzden bir dâva mer-
cîsiz kalırsa bu takdirde ilgilinin merciin belli 
edilmesi için yapacağı müracaat bir müddete tâbi 
tutulmalı mıdır, tutulmamalı mıdır? Bu noktada 
aramızda ihtilâf vardır. Hükümetin teklif ettiğine 
ve komisyon çokluğunun kabul ettiğine göre böyle 
bir müracaat ademi vazife kararı olur ve selbî 
mahiyette bir uyuşmazlık tahaddüs edecek olursa 
bu kararlardan sonuncusu katileştiği tarihten 
itibaren alâkadarlar altı ay içinde Uyuşmazlık 
Mahkemesine müracaat ederek buna hangi mah-

I kemenin bakacağının belli edilmesini istemelidir. 
Arkadaşlarımızdan bir noktada ayrılıyoruz: 

I Onlar diyorlar ki, iki adli merci arasında, iki 
mahkeme arasında, bilfarz vazife noktasından 
bir dâvanın asliye mahkemesinde ini, sulh mah
kemesinde mi, yahut salâhiyet bakımından An
kara mahkemesinde mi, istanbul mahkemesin-
denı mi görüleceği hakkında bir ihtilâf çıktığı 
zaman nasıl ki orada merci tâyinini istemek 
için Yargıtaya ba vuracak olan ilgili bir müd
detle bağlı bulunuyorsa, bir dâvanın adli veya 
idari mahkemede mi görülmesi icabettiği hak
kındaki ihtilâfta da böyle bir müddet cari ol
mamalıdır. Böyle bir müddetin konulmuş olması 
tatbikatta bizi bazı mahzurlarla karşı karşıya 
bırakabilir diyorlar. Ezcümle bir dâva farzede-
lim ki ahkâmı umumiye, ana kanunlarımızın ka
bul ettiği hükümlere göre on senelik müruruza
mana tâbidir, alâkalı zaman aşımı içinde mah
kemeye başvurmuştur. Fakat mahkeme kendi
sini vazifesiz görmüş ve bu şekilde karar ver
miştir. diğer bir mahkemeve başvurmuş o da 
vazifesizlik kararı vermiştir. Bu suretle iki mah
keme arasında selbi bir uyuşmazlık hasıl ol
muştur. Şimdi ilgiliyi altı ay gibi bir müddetle 
bağlı tutacak olursak bu takdirde esas dâvanın 

I görülmesi için henüz zaman aşrmını hasıl olmadı
ğı halde vatandaş dâvayı kovuşturmakta ve yetki-

I Iı yere başvurmak hakkından mahrum etmiş olacak-
j tır. Arkadaşım bu kamına böyl bir müddet ko

nulması ana kanunların zaman aşımı hakkındaki 
kaidelerini ihlal edecek bir mahiyet arzeder, bu-

j vuruyorlar. Arkadaşımın bir nokotada hakları 
vardır. Eğer buyurdukları mahkeme kendisini 

I vazifesiz telakki etmeyip de dâvayı benimsemiş 
j ve dâvaya başlamış olsaydı, bu takdirde dâva 

açmakla müruru zamanı kesmiş olan davacı hat-
I ta dâvasını açtıktan sonra bir on sene daha bek-

liyebilecek, bu on seneyi doldurmadan bir mü
racaat yapmakla yeniden müruru zamanı kesebil 
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leçek ve yeniden bir müruruzaman müddetini da
ha kazanabilecektir. 

Bir dâvayı diğer bir tarafın da .takibetmemesi 
halinde asırlarca uzatmak mümkün olabilir, bu
günkü Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunumuzun 
kabul ettiği sisteme göre. Vaziyet budur. 

On senelik müruru zaman tâbi olan bir dâva
da, davacı arzuhalini mahkemeye verdiği gün 

müruru zaman kesilir. Kesildiği tarihten itiba
ren o müddet kadar yeni müddet istemeye baş
lar. . Bu müddet nekadardır? Asıl dâvanın tâ
bi olduğu müruruzaman müddeti kadardır. 
Yani dâva . açıldığı günden itibaren ye
niden müruruzaman işlemeye başlar. Bir 
de yeni bir muamele yapacak olursa, yeniden 
müruruzaman kesilir. Bir dâvanın mahkemeler
de bu derece uzayacağı tasavvur edilecek olursa, 
bir de mahkemelerde bu derece uzayacağı ta
savvur edilecek olursa, bir de mahkemeler ara
sında vazife noktasından, uyuşmazlığ çıktığı ah-

' valde o uyuşmazlığın giderilmesi için geçen za
man "nazara alındığı takdirde işlerin ne kadar 
gecikeceği kolaylıkla tasavvur olunabilir. Bu 
takdirde bu uyuşmazlık işlerinde işler pek çok 
gecikecek ve senelerden sonra idkri bir kararın 
yeniden muhakeme edilmesini icabettirecek va
ziyetler doğuracaktır. Bizee burada merciin 
tâyini için uyuşmazlık mahkemesine müracaatı 
bin müddete tâbi tutmağı icap ettiren şeyler 
şudur: . 

Bu * dâvaların ekseriyeti arkadaşlar, idari 
dâvalar olacaktır. Adliye, mahkemelerinin, rü-
üyeti kendilerine ait olan bir hukuk dâvasını be
nimsememeleri, vazifesizlik kararı vermeleri ih
timali çok azdır. Bunlar ekseriya idari mahiyet
te ve idari mahkemelerde görülmesi lâzımgelecek 
dâvalar olacaktır. 

Halbuki Danıştay kanununda idari dâvaları 
rüüyeti için 90 günlük bir müddet kabul edilmiş- I 
tir. Bu müddet T idari karar ve muamelelerde is- "' 
t ikrarı temin mülahazasına müsteniddir. idari 
karar, ve muamelenin ittihaz ve tatbikinden iti
baren; o karar ve muamelede kısa bir zaman için
de istikra^,hasjl olmalıda*, idarenin icapları bu
nu zarurî lalar. 

Şimdi, idare mahkemesine intikâli muhte
mel bir dâvanın dahi umumî müruru zaman için
de tâyini merci yolu ile uyuşmazlık mahkemesin
de halli imkânını kabal edersek, bilfarz Da
nıştay görüİJ&esi iktiza eden bir dâva hattâ on 
sene sonara diğer tarafın Uyuşmazlık Mahkeme
sine müracaat "ederek merci tâyin etmesini ka
bul etmemiz, 10 sene sonra Uyuşmazlık mahke
mesince dâvada Danıştay salahiyetli görüldük 
ğü takdirde on sene sonra idari kararın bozul-

, ması ihtimaliyle karşıkarşıya kalmamızı şimdi
den kabul etmeMijğimizlâzımgelir. Halbuki bu 
idari kararların > istikrarını boğar. Bunun için
dir. ki: eğer iki mahkemenin vazife kararları 

birbirine uymuyor, iki mahkeme vazifesizlik ka
rarı vermiş bulunuyorsa bu takdirde alâkalı altı 
ay içinde Uyuşmazlık Mahkemesinden vazifeli 
merciin belli edilmesini istemelidir. Biz bunu 
böyle yapmakla ana kanunların umumî müruru
zaman için koyduğu hükümleri ortadan kaldır
mış olmuyoruz. 6 ay zarfında vazifeli mahke
menin tâyinini istedikten sonra yine umumî ka
nunun zamanaşımına ait hükümlerinden isti
fade ederek dâvasını takip eder veya etmez bun
da alâkalı tamamen muhtardır ve biz yine mem
nuniyetle öğreniyoruz ki, Adalet Bakanlığı Hu
kuk Usulü Muhakemeleri Kanununda da adli 
merciler arasında tâyini merci hususunun bir 
müddetle takyidini doğru bularak hukuk usu
lü muhakemeleri için hazırlanan değişikliklerde 
bunu derpiş etmiştir. Adli dâvalarda, bu bir 
müddetle takyit edilince idari dâvalar için ev-
leviyetle kabul etmek lâzımdır. Bunun için altı 
ay müddetle takyidi komisyonunuz zaruri te-. 
lâkki etmiştir. 

N, ELGÜN (Erzurum) — Altı ay müddetin 
mebdei nedir? • 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ Ç. TÜ
ZEL (Kayseri) — Vazifesizlik kararlarından so
nuncusunun fcetileştiği tarihtir. 

H. KARAGÜLLE (Konya) — Muhterem ar
kadaşlar, sözcü arkadaşımızın mütalâalarında 
zati hak bakımından hakkımızın bulunduğunu 
ve fakat bir iş için muhtelif kereler müracaat 
ederek zamanaşımını »kesmek ve tekrar devama 
başlatmak suretiyle işin uzamasında âmil ola
cağını, bu bakımdan mütalâanın varit olmadığı
nı ileri sürdükten sonra buyurdular ki ; idari 
kazada Danıştay Kanununun kabul ettiği esas
lara göre idari muamelenin yapılmasından iti
baren 91 gün zarfında dâvanın açılması lâzım
dır, bUna mütenazır olarak biz de buraya müd
det koyduk, dediler. Arkadaşlar, bu mütalâayı 
bendeniz kendi bakımımdan kuvvetli bulmuyo
rum. Çünkü selbî ihtilâfın tahakkukundan 
sonra vukubulan müracaat idari bir dâva ile 
nakabili kıyastır. Müstakillen açılan idari bir 
tasarruf aleyhine ikame edilen dâvanın tâbi ol
duğu müddetle dâva açılıp ve fakat vazifesiz
lik karan alındıktan sonra ve binnetiee selbî 
ihtilâfların tekevvüııündan sonra düşünülen müd
det arasında asla münasebet yoktur arkadaşlar. 
Niçin yoktur : idari kazanın kendi bünyesinde 
yoktur bir, askerî kazanın kendi bünyesinde 
yoktur iki, umumî kazanın kendi bünyesinde 
yoktur. Meselâ bir dâvanın Devlet Şûrasına açıl
ması lâzımgelirken bu, vilâyetin idare heyetine 
açılmış, orası vazifesizlik kararı vermiş. Şûra-
yi Devlete açmış orası da vazifesizlik kararı ver
miş, ikisi de kesbi katiyet etmiş. Şimdi bu dâva
lar 6 ay içinde müracaat edilmezse tâyini merci 
için, düşecek mi bu dâva arkadaşlar? Hayır. E 
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hak sahibinin kabahati nedir? Bir tarafı ad
liye veya askerî kaza olması. Böyle şey olmaz 
arkadaşlar. Arzedeyim : Meselâ elimizde vilâyet 
idare heyetine açılmış bir dâva vardır. Şimdi 
o bu benim vazifem dâhilinde değildir demiştir. 
Bu defa da gitmiştir, Şûrayi Devlete açmıştır. 
Şûrayi Devlet te ben buna bakama m, idare he
yetine aittir derse kendi bünyesinde bir ihtilâf 
hâsıl olmuş olacaktır. Bu ihtilâfı kendi .bünyesi 
içerisinde tâyini mercie yetkili yer neresidir?. 
Danıştaydır. Altı ay içerisinde müracaat etmez-. 
se bu dâva düşer mi ? Hayır düşmez. Bunu izah 
eltim. O halde burada niçin düşer? Bu hata
dır, bu düşmemelidir. 

Sonra sözcü arkadaşım buyurdular, umumî 
teamül, böyle müruruzaman gibi usule taallûk 
eden yerlerde nizamı âmme faiktir. Bunu müm
kün olduğu kadar bunların üzerinde frenliyerek 
dâvaların sürüncemede kalmasına mâni tedbir
ler alındığı hususunda Adliye Vekâletinde te
şebbüsler vardır. Biz yalnız dünyada tek bir ka
vim, tek bir cemaat değiliz. Dünyada bunların 
örneği vardır. 

Arkadaşlar; hiç. bir yerde hukuk usulü mu
hakemelerine göre sulh mahkemesinde açılacak 
bir dâva asliye hukuk mahkemesine açıldığı za
man müruruzaman bakımından taraflara tesir 
edecekse edecek, etmiyecekse asla etmiyecektir. 

Meselâ hâdisemizde bir taraf, ekseriya dava
cı taraf olur, bizde müddeialeyhler sureti umu-
miyede biraz mütemerrit deyemiyeceğim, af-
fmızı rica ederim, biraz insafsız olurlar külfeti 
dâva müddei ye aittir derler,' bazan müddeiler 
de olur ki, müddeialeyhi süründürür. Buna 
meydan vermemek için müddei aleyhin bu dâ
vayı alıp tâyini merci yapmak salâhiyetini haiz
dir. Çünknü Hukuk Usulü Muhakemeleri Ka
nununa göre müddeialeyh dâvasını takip etmez
se, dâva düşmez. Yani dâvayı da takip etmiyo
rum demek yapamaz. Yalnız müddeialeyh in mu
vafakatinin lahik olması şarttır. Bu Hukuk 
Usulü Muhakemeleri Kanununa göre böyledir. 

Eski, Şûrayi Devlet, şimdiki tâbire göre Da
nıştay Kanununu ele aldığımız zaman bu sakıt 
olduğu ahvalde hukuk mahkemeleri caridir. Kal
dı ki, sakıt değildir. Devlet Şûrası Kanununa 
göre bir tarafın susmasiyle mahkeme duruyor. 
Ama müracaat ettiği zaman yine yürüyor. Bi
naenaleyh sayın sözcü arkadaşımın endişelerine 
asla mahal yoktur. Hakikat şudur ki; hak mef
humu üzerinde durmağa mecburuz. Bir usulde 
hukuk şöyle sakıt olursa, bir dâvada da böy
le sakıt olmaz. Meselâ ben bir mukavele yap
tım. Etibankla Devlet Şûrası.yolu ile halli muk-
tazi diğer aynı mahiyette bir mukavelem var. 
Bunların mahiyetleri birbirine benzediği halde 
netice itibariyle hüküm başka, başkadır. 

Birisinde adlî mahkemeye müracaat etmiştim, 
diğerinde idarî kaza merciine gitmişim. 

Adlî mahkemeye gittiğim işte iş, asliye mah

kemesine ait iken ticaret mahkemesine müra
caat etmiş bulunursa işte bunda selbî ihtilâf var. 
Aynı hâdisede idarî kaza mercii, vazifesizlik ka
rarı verirse, yine selbî ihtilâf var. Birisinde 
sekiz sene müracaat etmemişim, fakat dâvayı 
yine istediğim zaman takip edebilirim. Amma 
ötekinde altı ay müracaat etmedim diye dâva 
hakkım sakıt olacak. Böyle şey olamaz arka
daşlar. 

Arkadaşlarımızın ilmî kifayetine ve irfanına 
hürmet ederim, fakat vakıa budur. 

Elimizdeki tasarının. 24 ncü maddesini oku
yorum : diyor ki; «Vazife ihtilâfı ortaya çıktık
tan sonra müddetler işlemez». ' 

Arkadaşlar; bu ne, bü ne? Bunlar nakabili te
liftir. 

Vazife ihtilâfı ortaya çıktıktan sonra müd
detler işlemez derken bir taraftan size altı ay 
sana müddet veriyorum. Bu müddet içinde tâ
yini mercie yetkili olan uyuşmazlık mahkeme
sine bunu sevketmezsem bu hakkın ta kendisi 
kayboluyor. Bunu diyemez. Bu kanunun bün
yesi de buna mütehammil değildir. Bendenizce 
bu mevzuun arkadaşlarımda ve asla ilim bakı
mından kabili müdafaa değildir. Ben kendi 
faziletlerine burada müteşekkirim ki bunu burada. 
kendileri de kabul ettiler; Biz zati hakkı düşü
nürken mevzuda ikinci pilanda gelen âmme ni
zamı için adalet koordinasyonundan bir parçayı 
ayıramayız. Bu bizim hukuk terbiyemize yaraş
maz. Bunun için sayın arkadaşlardan isteğimi
zin kabulünü rica ediyorum. • 

BAŞKAN — Abidin Binkaya. 
A. BİNKAYA (Kastamonu) — Sözümü İhsan 

Ezgü'ye veriyorum, ben kendisinden sonra ko
nuşacağım. 

1. EZGÜ (Samsun) — Bu maddeye muhalif 
olan muhterem arkadaşlarınım tamamen, fikirle
rine iştirak ediyorum. Meselenin anlaşılması için 
bendeniz de bir kaç kelime ilâve edeceğim. Cüm-
lenizce maûm olduğu üzere zaman aşımıyle su
kutu hak arasında fark olduğu gibi tevlit • ettiği 
neticeler de başka başkadır. Sayın sözcü arkada
şım; biz müruruzaman hükümlerine müdahale 
efmiyoruz caridir dediler. Eğer cari ise burada 
bir istisnaya ve altı ay müddet tâyinine mahal 
yoktur. Halbuki son vazifesizlik kararından 
sonra altı ay geçerse uyuşmazlık mahkemesine 
müracaat edilemiyeceği gösterilmekle bu müdde
tin geçmesiyle sukutu hakki istilzam edeceği 
jmâna ve kastı anlaşılıyor. Bu müddet usulü mu
hakemenin kanun yoluna müracaat için tâyin 
eylediği müddetler kabilinden. olmadığından ve 
burada davacı aleyhine verilmiş bir hüküm ve 
karar da bulunmadığından sukutu hak müdde
ti de mevzuubahis olamaz. Cümlemizin malûmu
dur ki zaman aşımı dâvanm istimaına mâni 
olup sukutu hakkı istilzam etmez. Genel hüküm
lerle verilmiş olan dâva hakkının, uyuşmazlık 
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mahkemesine müracaat için bi rmüddet kabulü | 
suretiyle ve Jc^nıımın dâvaların mahiyeti nok
tasından tâyin '«tfâği «zaman aşımı sürelerine mu
halif olarak iptali hak ve adalete mugayirdir. I 
Mücerret talihsizlik neticesi olarak bir davacı- I 
nın iki mahkeme arasında zuhur eden bir ih
tilâfın halli için altı ay içinde müracaat etme
diğimden dolayı dâva hakkını zayi. etmesi hak 
nıefhumiyle kabili telif olamaz. 

Sayın sözcü arkadaşım komisyonca müddet 
kaydının bu maddeye konmasınm ihtilâf mev
zuu olan ve çoğu idari olan dâvalara nihayet 
vermek ve zaman aşımı süresinin vazifesiz mah
kemelere müracaat neticesi kat olunarak temadi
sine mâni olmak maksadına müstenit olduğunu 
beyan ettiler. Bu hususta selbi ihtilâfı mucip 
olan dâvaların mahiyetini nazara alarak umumî 
hükümlere muhalif bu gibi kayıtlara lüzum ol
madığı gibi hiç. bir kimse dâvaya icbar oluna-
mıyaoağmdan ve zaman aşımı hasıl oluncaya kadar 
dâva hakkı mahfuz olduğundan ve vazifesiz mah
kemeye müracaat müruruzaman kat edemiyeceğin-
den müddetin temadisi mülâhaza edilemez, mü
racaat bu sebeblere binaen hukuk esaslarına ay
kırı olarak dâva hakkının iptali muvafık olamaz. 
ancak Şûrayı Devletin teşekkül ettiği tarihten-
beri Danrştayla umumî mahkemeler arasında zu
hur eden selbî ihtilâflar neticesi mercisiz kalan 
bazı dâvalarda zaman aşımı hâsıl olmak ihtima
li.nazara alınarak Borçlar Kanununda olduğu gi
bi dâva için munzam bir müddetin kabul edil
diği geçici bir madde gösterilmesi elzemdir. 

ADALET K. SÖZCÜSÜ C. TÜZEL (Kay
se r i )— Madde vardır. Bir yıl olarak kabul edil
miştir. . 

1. EZGÜ (Devamla) —Müstacel ..olan ceza 
dâvalarında da kanun tâyini nıerci için müddet 

ı tâyin etmediği halde selbî ihtilâf neticesi ikame 
edilmemiş sayılan hukuk dâvasını zamanaşımı 
hükmüne muhalif mahdut bir müddet zarfında 
açmağa icbar etmek caiz olamaz. 

Bendeniz de muhalif olan arkadaşlarıma iş
tirak ederek müddetin kaldırılmasını rica ediyo* 
rum. Zaten arkadaşlar tarafından buna dair 
önerge verilmiştir. 

A. BlNKAYA (Kastamonu) — Maddeye mu
halif kalan arkadaşlarımızdan, adliyede uzun za
man tecrübe görmüş olan îhsan Bey arkadaşımız 
uzun uzadıya izah ettikleri için fazla bir şey söy-
lemiyeceğim. 

Arkadaşlar; davacı doğru bir mercie müracaat 
etmiyor diye, adli bir mahkemeye* geliyor, bu dâ
va benim vazifem değildir, diye, vazife bakı- . 
mından reddediyor. Şimdi bir nevi ihkakı hak
tan imtina mahiyetini gösteren bir durum var
dır. Burada bittabi davacı azçok emek çekiyor. 
Onun üzerine biz diyoruz ki, o halde hak sahibi 
hakkını istediği gibi beş sene yahut on sene için- I 
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I de, umumî hükümlerin vermiş olduğu zaman 

içinde hakkına binaen dâva edecektin. Amma 
mademki, bir defa... 

H. KARAGÜLLE (Konya) — Müracaat et
tin... 

A. BlNKAYA (Devamla) — O mercilere 
müracaat ettin. Onlar da vazifem değildir di
ye reddetmişlerdir, sen git uyuşmazlık mahkeme
sinde dâvanı görecek yeri tâyin ettir. 6 ay için
de bu işi yapmazsan, hakkın artık esasından, kö-
kündea yanacaktır, diyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım; bu; hukuk ve esas ve 
kaidelerine aykırı bir şey olur. Onun için bir 
kimsenin şahsına taallûk eden bir hak üzerinde 
biz, tasarruf salâhiyetini haiz olmamalıyız. Bu,.. 
o demektir ki, bir defa mademki, geldin, 6 ay 
içinde merciini tâyin ettir. 

Halbuki olabilir ki, iki mercie . gidip dâvasr 
vazife bakımından reddedildikten sonra o davacı, 
diğer tarafla sulh olmak ihtimali veyahut kendi 
işlerinin fazlalığı dolayısiyle bir müddet bırakı
labilir, işine• gelmez. Çünkü hak kendisinindir. 

r. Umumî hükümler kendisine müruruzaman had
dine kadar bu hakkı vermiştir. Binaenaleyh-, ar
kadaşlar, vaktinizi daha fazla işgal etmek iste
miyorum. Bu altı ay müddetin kalkması için 
verdiğim önergeyi yüksek takdirinize arzediyo-
ruz,. bunun kabulünü rica ederim. 

Yüksek Reisliğe 
Şifahen arzolunan sebeplerden dolayı 14 ncü 

maddeden, müddete ait cümlenin tayyi ile mad
denin birinci fücrasının aşağıdaki şekilde tadilini 
teklif ederiz: 

Vazifesizlik kararları üzerine uyuşmazlığın 
giderilmesi ve dâvaya bakmıya vazifeli yerin 
belli edilmesi isteği, vazifesizlik hakkındaki ka
rarlardan sonraki, kesinleştikten sonra uyuşmazlık, 
mahkemesine veya vazifesizlik kararı veren mah
kemelerden herhangi birisine dilekçe verilmek 
suretiyle yapılır. 
Urfa Milletvekili Konya Kastamonu 

K. Iierker H. Karagülle ' Abidin Binkaya 
BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum; 

nazarı itibare alanlar... Almıyanlar... Nazarı iti-
bare alınmıştır. 

Komisyonun bu önerge üzerine madde hak
kındaki noktayı nazarı nedir, önergedeki fıkra
yı aynen kabul ediyor mu? 

ADALET KOMİSYONU ADINA C. TÜZEL 
• (Kayseri) — Aynen kabul ediyoruz* 

BAŞKAN — Kabul buyurduğunuz önergeye 
göre maddeyi yüksek oyunuza sunuyorum. Ka
bul. edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

K. BERKER (Urfa) — Efendim; tajcrir 
maddenin birinci fıkrası hakkındadır. 

I BAŞKAN —- O şekilde reye koyduk. 

- 1 9 — 
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Bölüm : 3 • 

- Uyuşmazlık mahkemesi kararları 
MADDE 15. — Uyuşmazlık mahkemesi bü

tün üyeleri bir arada olmadıkça karar veremez, 
Bu mahkemede incelemeler kâğıt üzerinde ya-. 
pılır ve kararlar saltç.oklukla verilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
.Kabuj edenler,.. Etmiyeriler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 16. — Uyuşmazlık mahkemesi, va
zife uyuşmazlıkları hakkındaki istekleri evvelâ 
şekil ve süre bakımından inceler, süresi içinde 
yapılmamış olan istekleri reddeder. 

Şekil eksikliği görürse işi uyuşmazlığı çıka
ran savcıya veya mahkemeye başvuran tarafa 
bildirir. 

'Savcı veya taraf iş kendisine, bildirildiği ta
rihten başlamak üzere otuz gün içinde yeniden 
ve usulüne uygun olarak uyuşmazlık mahkeme
sine başvurabilir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir... j 

MADDE 17.- — Uyuşmazlık mahkemesi, 
uyuşmazlığı çıkaran savcının isteğini kanuna 
uygun bularak dâvaya bakan mahkemenin vazi-
fesizliğine karar verirse bu karar o mahkeme
ye hemen'bildirilir. Bu kararı alan- mahkeme 
vazifesizlik kararı vermekle ödevlidir. * istek 
reddedilirse bu karar dahi dâvaya el koyan mah
kemeye hemen bildirilir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar.'.. 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 18. — 13 ncü madde uyarınca va
zife uyuşmazlığının giderilmesi için yapılacak 
istekler üzerine uyuşmazlık mahkemesi, incele
me konusu olan kararlardan kanuna uygun gör
mediğini bozar ve kararında vazifeli yeri belli 
eder. ilgili mahkeme ve yargı yerleri kendile
rine bildirilecek bu karara uymakla Ödevlidirler. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Bölüm : 4 
Hüküm uyuşmazlığı 

MADDE 19. — Birinci maddede yazılı mah
keme ve yargı yerlerinden veya 3533 -sayılı ka
nunun vazifeli kıldığı mahkemelerden aynı ko
nu üzerinde çıkan ve birbirine uymıyan ve ke
sinleşmiş bulunan veya aslında kesin olan karar
lar olur ve bu yüzden hakkın yerine getirilmesi 
imkânsız bulunursa ortada hüküm uyuşmazlığı 
var sayılır ve bu gibi hallerde 13 ncü madde 
ile ondan.sonra gelen maddelerin hükümlerine 
uyularak hüküm uyuşmazlığının giderilmesi 
uyuşmazlık mahkemesinden istenebilir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. I 
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I MADDE 20. — Hüküm uyuşmazlıkları hak

kındaki incelemelerden Danıştay muhakeme ıtsu-. 
lü uygulanır ve taraflar isterlerse dinlenir. Bu 
gibi işlerde uyuşmazlık mahkemesi anlaşmazlı
ğın esası hakkında karar verir. 

j BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar...-
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 21. — Uyuşmazlık mahkemesinin 
kararları kesin olup Resmî Gazete ile yayınlanır. 

BAŞKAN — Söz istiyen yar mı? Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölüm : 5 
Türlü hükümler 

MADDE 22. — Uyuşmazlık mahkemesinde 
görülerek işlerin raportörlüğü, ikisi Yargıtay 
ve ikisi Danıştay birinci başkanları tarafından 
Yargıtay raportör ve Danıştay muavinleri ara
sından seçilecek olan raportörler tarafından ya
pılır. Başkan gelen işi, seçeceği raportörlerden 
birine verir. Raportörler, hazırlıyacakları rapo
ra netice ve karar hakkında bir düşünce kata-
mazlar. ' 

Başkan gerekli görürse dâva dosyasını üye
lerden birine de verebilir. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ C. TÜ
ZEL (Kayseri) — İkinci satırda «Görülerek» ya
zılmıştır, tabi hatasıdır, «Görülecek» şeklinde 
tashihini rica ederim. 

BAŞKAN — Maddeyi bu şekilde kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 3 . — Uyuşmazlık mahkemesinin 
yazı işleri, Adalet ve Millî Savunma Bakanlık
ları, Yargıtay ve Danıştay kadrosu içinden se
çilecek 4 kâtip tarafından idare olunur. Adalet 
Bakanlığı kâtiplerinden birini başkâtiplik işiyle 
vazifelendirir. 

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

MADDE 24. — Vazife uyuşmazlığı ortaya 
çıktıktan sonra müddetler işlemez. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ C. TÜ
ZEL (Kayseri) — Efendim, Komisyonun kabul 
ettiği metinde Uyuşmazlık Mahkemesine müra
caat için 6 aylık bir müddet konulmuştur. Bu 
sebeple 24 ncü maddede (vazife uyuşmazlığı or
taya çıktıktan sonra müddetler işlemez) denil
miştir. Halbuki şimdi kabul (buyurduğunuz 
önergeye göre uyuşmazlık mahkeriıesine müra
caat, müddete tâbi olmıyaeaktır. Binaenaleyh 
sel'bî bir ihtilâf vukuunda ilgili her zaman mü
racaat ederek yetkili yerin gösterilmesini uyuş
mazlık mahkemesinden istiyecektir. Eğer hu 24 
ncü madde aynen kabul edilecek olursa iki mah
kemenin kararları arasında selbî bir ihtilâf çık
tığı tarihten itibaren bir müddet işlemiyor diye 
yirmi otuz sene sonra yetkili yerin tâyininin is
tenmesi hakkı muhafaza edilecek gibi bir neti-
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ee hâsıl olabilir. Onun . için kabul buytımlön ! 
önerge ile mütenazır olmak üzere vazife uyuş- I 
mazlığı-kelimesinden sonra, uyuşmazlık mah- | 
kemesine başvurulduktan sonra müddetler işle
mez şeklinde bu -maddenin tashihini rica ediyo
ruz. Yani iki mahkeme arasında uyuşmazlık 
çıktıktan sojıra müruruzaman müddeti içeri
sinde tâyini merci için uyuşmazlık mahkeîiöesi-
ne müracaat edilebilmektir. Fakat zamanaşımı 
süresi ıbu'müddet içinde dolacak olutsa yine bu 
müruruzaman hâsıl olmıyaeak demek ^değildir. 
Aneak zamanaşımı süresi içinde Uyuşmazlık 
Mahkemesine müracaat edilirse, yani Uyuşmaz
lık Mahkemesine başvurulduktan sonra, arlık 
müddetler işlemez. Binaenaleyh 24 ncü madde,- i 
nin vazife uyuşmazlığı ortaya çıktıktan ye 
Uyuşmazlık'Mahkemesine başvurulduktan kolitti 
müddetler işlemez) şeklinde "maddenin tashihini 
rica ediyorum. ' 

BAŞKAN — Komisyon, 24 ncü nıaddşye 
«ve Uyuşmazlık Mahkemesine başvuti?&|lfl8ja*» ' 
cümlesinin ilâvesini teklif ediyor. MtütHtyi bu 
ilâve ile oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 25. — Bu kanun gereğince yapıla
cak tebliğ işlerinde Hukuk Usulü Muhakemeleri 

! Kanunu hükütnleri uygulanır/ 
. BAŞKAN —- Maddeyi oyunuza sunuyorum. 

Kabul buyuranlar... Etmiyenler... "• »Kabul 6dil-' 
mistir. • • 

MADDE 26. — Vazife, uyuşmazlıkları hak
kında verilen dilekçeler lâyihalar ve verilecek. 
belgelerden ve kararlardan hiçbir harç ve resim I 
alınmaz. 

BAŞKAN — Kabul buyuranlar... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

: GEÇtCt MADDE — Başka oaşka mahke
me ve yargı yerleri veya hakemler tarafından- ve- I 
rilmiş vazifesizlik kararları yüzünden mereisiz 
kalmış olan dâvaları, geçen süre ne olursa olsun, 
bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten başlamak 
üzere bir yıl içinde başvurulduğu takdirde.Uyuş
mazlık Mahkemesi inceleyerek karara bağlar. 

1 BAŞKAN -^ Kabul buyuranlar... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

* • I 
, MADDE 27. — Bu kanun yayınlandığı tarih

te yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Kabul buyuranlar... Etmiyen

ler... Kabul edilmiştir. . 
MADDE 28. — Bu kanunun hükümlerini Ba

kanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Kabul* edenler... Etmiyenler... I 

Kabul edilmiştir. 
Tasarının birinci görüşmesi bitmiştir. | 

! 12, —~ Devlet mnmırleürv ayUklarm'm tevkii 
J 've teadülü hMııui&ki '3656 sayılı kanuna bağlı 
I (1) sajjtffi mtveUn' fflmniyet Gemi MüMrlüğü 
I kısmında cMifikHk yapılmasma dair kanun ta-
I sarısı 've Bitf$$ Komisyonuraporu (1/455) [1] 

BAŞKAN— Tasarının: tümü hakkında söz 
isteyen var ne! '..'„ " . . " • • 

Maddeler© geçümeauu oyunuma sunuyorum. 
Kabul buyuranl»... 'ftlni^enler.., Kabul edil
miştir. 

i . V 

I M ^ ^ mamurları aylıkİMimn tevMt ve teadü-
lüne &ûr 3&B6 aayüı kontma- ek kanun 

MADDE'1. —: Bağh cetvelde âd, derece ve 
sayıları gösterilen kadrolar Devlet memurları 
aylîklannm tevhit ve teadülüne dair olan 3656 
sayılı kanuna bağlı (1) sayılı «etvelin Emniyet 
Genel Müdürlüğü kısmına eklenmiştir. 

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

MADDE 2. — Bu kanun 31 . V. 1945 tari
hinden yürürlüğe girer. 

B*AŞKAN —̂  Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Eitmiyenler... Kabul edilmiştir. 
. MADDE 3, — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

yürütür. 
BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
T&sarınm birinci görüşülmesi bitmiştir. 
13. — Seferberlik Kanununun 3 nçü maddesi-

\.ne dair kanun tasarısı ve,Millî Savunma ve Ada--
ilet Komisyonları raporu (1/432) 

• BAŞKAN—' Tasarmm tümü hakkında mü
talâa var inil Maddelere, geçilmesini kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Seferberlik Kanununun 3 ncü maddesinin değdş-
tirdlmesiınıe dair VfyfiW" 

MADDE-1. ^- 1211 sayılı Seferberlik Kanu
nunun 3 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değişti-
rilz^şfcir : 

MATO3. — 
1. Seferberlik icaba göre ya genel veya kıs

mî olur. ' 
I 2. olağanüstü'hallerde sef«fberlik ilân edil

meksizin karp ilân edildiği veya muhasemat 
fiilen başladığı takdirde kanunlarda yazılı se
fere ve seferberliğe ait hükümlerle yine kanun
larda harp^ali, harj? zamanı ve naip esnası gi-

[İ] 153^$çyih hşmayazı iutmağın âonunda-^ 
dır. - , . . - ' . 

[ 1 ] 155 sayîfr fytfmayazı tutmağın sonunda-' 
I dır. 
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bi hallerde uygulanacağı yazıli: hükümlerden' 
hangilerinjn> y nerelerde veya ne zaman uygula
nacağı ve bunlardan ne suretle vazgeçileceği fin-, 
kanlar Kurulu,karariyle belirtilir ve ilân; olunur. 
Ihı karar Büyük, Millet Meclisine' a^^lııur. 

3.- >§û  ka4ar; ki, harp halinin suçun, a^î un
surunu teşkil ettiği-hallerde fiilî muhasemîatıni 
başlaması ile bu; yükümler'salt olarak yürüflfğe 
girer. ;\<v*r :{,•• l"\f--:^.V^ 

BAŞKAN — Söz isteyen var mı? 
Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir 
MADDE 2.— Bu kanun yayım tarihinde yü

rürlüğe girer • 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 
MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini-Ba

kanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
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Kabul edilmiştir! 

Tasarının birinci görüşülmesi bitmiştir 
Açık oyların'Şpnupunu arzediyorum : ;, -,i 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümetiyle Amerika, 

Birleşik Devletleri Hükümeti arasında 23 Şu
bat 1945 tarihinde Ankara'da imzalanan ve Ame
rika BiM«^îk?33tevletleri4in 11 Mart 194i tarihli 
kanunumla yaMı yardımla ilgili esaslara ilişkin 
olan anlşşnranm onanması hakkındaki kanuna 
(283) Milletvekili . oy yenmiştir. Yetej sayı yar
dır. Kanun (283) oyla kabul edilmiştir. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı kuruluşu 
ve memurları kanununun bazı maddelerinin de+ 
ğiştirilmesine ve bu kanuna bazı maddeler ek
lenmesine dair 4258 sayılı kanuna bağlı iki saT 
yılı kadro cetvelinde değişiklik yapılması hak
kındaki kanuna ek (282) Milletvekili oy yermiş
tir. Yeter sayı vardjr. Kanun (282) oyla ka
bul edilmiştir. 

Çarşamba günü saat 15 de toplanmak üzere 
birleşime son veriyorum. 

Kapanma saati : 17,10 

• « • » 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasmda 23 Şubat 1945 
tarihinde Ankara'da imzalanan ve Amerika Birleşik Devletlerinin 11 Mart 1941 tarihli kanununda 

yazılı yardımla ilgili esaslara ilişkin olan Anlaşmanın onanmasına dair verilen oyjlann sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

» 

AFYON KARAHİSAR 
I. H. BALTACIOĞLU 
M. GÖNENÇ 
B. TÜRKER 

AĞRI 
II. TUGAÇ 

AMASYA 
Z. TARHAN 
E. URAS 
A. K. YIĞİTOĞLU 

ANKARA 
M. AKSOLEY 

u: 79 sayısı : 455 
Oy verenler : 283 

Kabul edenler : 283 
Kabul etmiyenler : 0 

Çekinserler : 0 
Oya katılmayanlar : 171 

Boşlar : ] 

[Kabul edenler] 
Ol. N. ANILMIŞ 
B.BAYKAN' 
A. BAYTIN 
R. BÖREKÇİ 
A. ÇUBUKÇU 
F. DALDAL 
M KAYAOÖLU 
II. N. MIHÇIOĞLU 
Z. YÖRÜK 

ANTALYA 
N. AKSOY 
M. ÇANKAYA 

H. T. DAĞLIOĞLU 
Dr. G. KAHRAMAN 

AYDIN 
Dr. H. ALATAŞ 
Gl. R. ALPMAN 
M. GÖKTEPE 
A. S. LEVEND 
Dr. R. LEVENT 

BALIKESİR 
M. AKPINAR 
0. N. BURCU 
P. ETÇİOÖLU 

' 

II. KÜÇÜKLER 
H. ONAT 
Gl. K. ÖZALP 
P. TİRÎTOĞLU 
Y. S. UZAY 

BİLECİK 
M. Ş.ESENDAL 
Dr. M. SUNER 

BİNGÖL 
T. BANGUOÖLU 
'\ P. DÜŞÜNSEL 
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BtTLtS 

M. BRTAN 
B.OSM A 

fcOLU. 
H. Ş ADAL 
Korgt. A. ALl»TO0AN 
H:0. ÇAMBfiL 
H. R. ÖYHBN 
aöZÇAĞLSR 
Dr. Z. ÜLGEN* 

BURDUR 
Ş. ENGİNBBI 
R. CANITEZ 
M. SANLI 
Dr. A. R. YBŞtTiYURT 

BURSA 
Gl. A. ATLI 
A. DURU 
A. M. ERHAN 
M. F. GEBÇEKER 
Dr. R. GÜRAN 
F. CÜVENDÎREN 
m: S. KONUK 
Dr. M. T, SÎMER 

. ÇANAKKALE 
R. BULAYIRLI. 
H. ERGENELt 
R. N. GÜNTEKÎN 

. ÇANKIRI 
Dr. A. ARKAN 
A. tNAN 
T. ONAY 
M. A. RENDA . 

ÇORUH 
A. R. ^REM 
M. M. KANSU 
A. TÜZÜN 

ÇORUM 
E. ALPSAR , u 
Dr. C. KAZANCIO^I^J 
N. ATALAY'>>:Yr' < 
Dr. M. CANTEKtN •, 
M. Ç A Ğ İ L :::•'•: 

DBNtZtt ../"'* 
F. ASAL 
Dr. H. BERK&AN 
İT. Gt̂ r*TER 
N. KÜÇÜKA 
E: A. T Ö K A D 

DİYARBAKIR 
R. 
Dr. I. T.ÖN$SÖ8N 
Gl. K. SByÜKTJgKtN, 

EDtJtlIE 
M. E. ANAOKULLARI 
•M. N. OÜNBtfZALP 
f)r. F. MEBtftK 

ELAZIÖ 
F. A. AYKAÇ (ö.) 
II. KİŞİOĞLU 
t. YALÇIN 

ERZtNOÂN 
A. FIRAT 
Ş. SÖKMENSÜER 

ERZURUM 
A. AKYÜREK 
N.DUMLU 
•N.ELGÜN 
M. H. GÖLE 
Ş. KOÇAK 
Gl. Z. SOYDEMİR 

ESKİŞEHİR 
Y. ABADAN . 
Î.ARUKAN 
t .U. AYKÜRD 

GAZÎANTBB 
Dr, M. A. AGAKAY 
ö. A. AKSÖY 
Dr. M, CANROLAT 
B. KALELİ 
M. ŞAIItN 

GİRESUN 
M AKKAYA 
t.GÜRAK 
A. SAYAR 
A. ULUS 

OÜMÜŞASB 
H. F. ATAÇ 
Ş. ERDOĞAN 
R.GÜREU 
C. SELEK 
E. S.TÖR 

HAtfKARt 
A. R. GÖKSİDAN 

KASPAY 
Gl. E, ÖURUKAN " 
II. İLGAZ 

ÎÇ*L 
Dr. M. BERKER 

F J € , GÜVSM* • ' 
Ş.TUG$Y " 
WiŞ. TURSAN -•* 

K. AYDAB " • 
K. ¥UBAN". • 
c. t(HEBiıw'<- •'< 

İ S T A N B U L 
C. E. A K S B V B N ? 
Dr. G. ATAÇ 
A. BAYINDIR 
Dr. K. C. BERKSÖY 
A. H. DtfctffeN '•* 
Dr. H. ÖtiCBR 
r. A , GÖVS& 
Dr. Ö1.N.4,GÖZ<3Ü 
Z. KARÂ^URSAti 
H, KÖRTEL " 

F. ÖYÎ«£# 
t. H.ÜLKMBN -
M.ÜSTÜNDAĞ 
A R . TARHAN / 

Nte 

Ş;ADALAN 
B. ARIMAN 
M. BİRSEL 
E. ÇINAR 
S. EPÎKMEN 
H. ONARAN 
Ş. YUNUS 

KARS 
E. DEMlRBL 
Gl. H. DURÜDOÖAN 
Ş KARâÇAN 
F. KÖPRÜLÜ • 
ijr. E. OKTAY * 
Z. ORHON 
E.ÖZOĞUZ 

KASTAMONU 
A. BINKAYA 

:T. COŞKAN 
H, ÇELEN 
H.ÇORUK 
Dr. F. ECEYİT 
R.SALTUÖ 
;k TA^Ag 

KAS*BR* 
A.H.EALAÇ 
Jt/OZSOY 

M. K. ŞATIR 
M. TANER 
N. TOKBR 
0. TO2BL ' 

KIRKLARELİ 
% ÂKIN " 
$.#0ÖL 
Dr. F. UMAY , $ 
•. mmş*m 

,F. S^ttîR 
1. TURA»' 

KOOjfcLl 
Gl. M. BÂm 
A. DtKHAr 
Î .S .YfÖfr 

itÖNYA 
V/RlLÖîN 
M. A . 0İNAL 
GL A F . CBBESOY 
S. ÇUMRALİ 
A. H; DÎKMEN 
Ş. ERGUN ' 
H, KARAGÜLLE, 
K. OKAY 
N.IT.ONAT, 
AR.TÜRI&L 

KÜTAHYA 
B. ATALAY 
Dr. A. S DELÎLBÂŞI 
M. BRKMEN 
H PEKCAN 

MALATYA 
E. BARKAN 
N> BAYDAR 
K. SAYIN r V; 
M S. ÖZPAZARBAŞI 
H.SÂÖH*OÖLÜ 
Et. SAYIN 
O..TANER 
M.N.ZABCI 

MANİSA 
Kor^ AİR. ARTUN-
KAL 
Ft BAYUR-
R. N.BDGÜER 
O. ERÇtN 
I:İÎPHSM 
üt,J& R^KAATÇILAR 
l t # ^ A O S M A N 
Fİ^t^^GÖLU 
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Y. ÖZEY | 
F. USLU 

MARAŞ i 
R. KAPLAN i 
H. R. TANKUT ' 

MARDİN i 
Gl. S. DÜZGÖREN 
R. ERTEN 
H. MENEMJSNCtOĞLL 
L. ÜLRÜMEN I 

MUÖLA I 
C. KARAMUKLA 
H. KtTABCI 

NIÖDE 
R. DOLUNAY 
H. MBNGÎ 
P. SOYLU 
Dr. R. F. TALAY -

ÖRDÜ • 
Ş. AKYAZI 
I. ÇAMAŞ 
Dr. V. DEMİR 
Dr. Z. M. SEZBR 
H. ŞARLAN 
S: S. TAROAN 

AFYON KARAHÎSAR 
H, ÇERÇEL 
A. ÇETÎNKAYA (*î,) 
Dr. A. H. SELGÎL 
A. TAŞKAPTLI 
S YURDKORU 

AĞRI 
H. BAYRAK ' (t. Â) 
R. R ,PASÎN 

AKASYA 
N. AKTIN (t.) 

ANKARA 
F. R. ATAY (t.) 
H O. BEKATA 
M. ERİŞ 
î. ÎNÖNÜ (Cumhur
başkanı) 
M. ÖKMEN 

ANTALYA. 
T. SÖKMEN (Ö.) 
N. E. SÜMER (»akan) 

I H. YALMAN 
M. YARIMBIYIK 

RİZE 
F. SÎRMEN . 

SAMSUN 
H. ÇAKIR 
% DURUKAN 
S. ERBAY 

İ t . BZGÜ 
İN. PHfcAT 
[N. ÖZTUZCU 

M. Â. YÖRÜKER 
SEYHAN 

K. ÇELÎK 
Gl. N. ELDBNtZ 
Ş. ÎŞÇEN 
Dr. K. SATIR 

SttBT 
E. KILIÇÇIOĞLU 

• SÎNOB 
C. ATAY 
Dr. B. KÜKDEMİR 
H. ORUCOÖLU 

SIVA» 
M. Ş. BLEDA 

I Gl. F. ERBUĞ 

Dr. C. TUNCA 
AYDIN 

Dr. M. GEDMEN (Baş
kan vekili) 
A. MENDERES 

BALIKESİR 
H. ÇARIKLI 
M. DEMÎR (î.) 
II. KARAN 
3.ÖRGEEVREN 
t. H, U2UNÇARŞİLI 

1945 O : 1 
I E. DÎZDAR İ 

Ş. GÜNALTAY 
H. IŞIK 
Amiral H. GÖKDALAY 
R. Ş. ŞÎRER 
A. YURDAKUL 

TBgtRDAO 
R. APAK 
E. ATAÇ 
F. ÖZTRAK I 
E. PEKEL I 
N. TRAK 

TOKAD 
S. ÇELÎKKOL 
M. DEVELİ 

| H. N. KEŞMİR 
1.0. KOVALI 
O. PEKEL 
R. A. SEVENGÎL 

TRABZON 
S. ABANOZOĞLÜ 
! M. S. ANAMUR 
I M. AYDIN 
F. A. BARUTÇU • 
T. GÖKSEL -

I ÇANAKKALE 
S. T, ARSAL 
S. BATU 
A. KAMÇIL 

! ÇANKIRI 
B. ERKÎN (I.) 

ÇORUH 
A. US 

ÇORUM 
H. AKDOĞAN (t.) 
B. Ş. AKGÖL 
N. KAYAÂLP 
I. EKER 

DENÎZLÎ 
Y. BAŞKAYA* 
|.A. EGE 
Dr. B. UZ 

DİYARBAKIR 
•O. OCAK 
K. ŞEDELE 
Ş. ULUĞ 

İ L. YAVUZ 
TUNCELİ 

N. S. SİLAN 
\ II. ÜÇÖZ . 

URFA 
K. BERKER 
RİSOYER 
E. TEKELİ 
S. K. YETKİN I VAN 

I M. BOYA 
YOZGAD 

M. ÂLLIOĞLU 
C. ARAT 
Z. ARKANT 
S. İÇÖZ 
Y. D. KARSLIOĞLU 
S. KORKMAZ 
A. SUNGUR 

ZONGULDAK 
Dr. R. BARKIN 
A. R. LNCEALEMDAR 
OĞLU 
Y. Z. ÖZENÇÎ 
Ş. TANSAN 

I R. VARDAR 

EDİRNE 
F. BALKAN 
E. DEMIRAY 

ELAZIĞ 
.F. AÖRALI (I.) 
S. SAĞIROĞLU 

ERZİNCAN 
B. K. ÇAĞLAR 
F. KALFAGlL 
A. S. ILTER 

ERZURUM 
S. ALTUĞ 
Gl.'P. DEMÎRHAN 
R. DİNÇ 

ESKİŞEHİR 
I. ÖZDAMAR 
E. SAZAJC 

GAZİANTEB 
C. S. BARLAS 
Di-. A. MELEK (Hasta) 
Ş. ÖZDEMÎR- (Hasta) 

BÎLECÎK 
•K. GÜLEK 

! K. SUN:(t.) 
, BOLÜ 

|C.S.SÎRBN 

BURSA 
A. AKGÜÇ 
M.B. PARS 
Gl. N. TINAZ 

[Oya kahlmıyomlarJ 



atBMeon 
ı. safcıaröu 
Gl. î. SÖKMEÎ* (İl) 
N. OSTEN 
F. YÜZATLI 

HATAY 
A. Ş. DEVRÎM 
B. S. KUNT 
H. SELÇUK 
A. TÜRKMEN (Hasta) 

ÎÇBL 
T: C. BERÎKER 
R. KORALTAN (Hasta) 
H. S. TANRIÖVER 

İSPARTA 
M. KARAAĞAÇ 
H. ÖZDAMAR 

İSTANBUL 
Gl. R. BELE (1) 
S. ClMCOZ (I.) 
A. Ş. ESMER (t.) 
O.B.GÖKER (Hasta) 
F. HAMAL 
Gl. K. KARABEKtR 
V. SARIDÂL 
H. Ç. YALÇIN • • „ ' 

tZMÎR 
Ü.BAYAR-
Dr. H. H. CURA 
B. KÖKEN 
H. MENTEŞE 
E. ORANı 
Dr. K. ÖRS 
Ş. SARAÇOĞLU (Bar
bakan) 
H. Â. YÜCEL Bakan) 

KARS 
C. ÖURSUNOĞLU 
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KkmAM09U 

& ORBAFY (î.) 
-T? TAŞKrssm 

KAYSERİ 
F. BAYSAL 
ö. TAŞÇIOÖLU 
S. H. ÜRGÜBLÜ (Ba-
kan) 

KIRKLARELİ 
Korgrl. K. DOĞAN 
N. A. KANSU 

KIRŞEHİR 
F. ÇOBANOĞLU 
Ş. TORGUT 

KOCAELİ 
S. ARTEL 
N. ERÎJVI 
Dr. F. Ş. BÜRGE 
R. FENMEN 
S: PEK 
t. TOLON 
S, YARGI 

KONYA 
S. ARIKAN 
F. GÖKMEN 
Dr. S. İRMAK (Ba
kan) 
T.F. SILAY 
Dr. O. Ş. ULUDAĞ 

KÜTAHYA 
H. BENLÎ 
S. KUTMAN-
R. PEKER 
A. TİRiDOĞLU 
Ö. B. UŞAKLI (t.) 
V. UZGÖREN 

MALATYA 
Dr. C. ÖZELÇ1 | 

,19*6 0 : 1 
M. PEKTAŞ 
T. TEMELLİ 

MAHttA 
Ş. R. HATÎPOĞLU 
(Bakan) 
H. SARHAN 

MAEAf 
Dr. K. BAYİZlT ; . 
VH,TANPINAR 
A. YAYCıOĞLU 

MARDİN 
î. F. ALP A YA (t. Ü. 
E. ERGİN 
Dr. A. URAS 

MUĞLA 
Orgrl. 1. ÇALIŞLAR 
F. O. MENTEŞEOĞLU 

MUŞ 
H. KILICOĞLU (1.) 
K. KOTAN 

NİĞDE 
A. G. BODRUMLU 
(Hasta) 
H. TEPEYRAN (t.) 
H. ULUSOY 

RİZE 
T. B. BALTA 
H. C. BELÜL (Hasta) 
Dr. S. A. DİLEMRB 
K. KAMU 
A. ZIRH 

SAMSUN 
C. BİLSEL (1.) 
Amiral F. ENGİN 
(Hasta) 

SEYHAN 
D. ARIKOĞLU 
S. ÇAM (t.) 

GvÖRAL 
H. URAN (Bakan)' 
A. M. Y&GENA-

SÜRD 
A. R. ESEN 
S. TUNCAY 
B. TÜRKAY 

StNOB 
C. K. INOEDAYI 
I.-H. SEVÜK (1.) 

StVAS 
A. ESENBEL 
K. KİTAPÇI 
N. SADAK 
1. M. UĞUR 

TEKJRDAĞ 
C. UYBADIN 

TOKAT 
R. ERİŞKEN t 
N. POROY 

TRABZON 
H. N. BOZTEPE (1.) 
S. DAY (Bakan) 
D. EYİBOĞLU 
R. KARADENİZ 
(Bakan) 
H. SAKA (Bakan) 

URFA 
H. S. COŞAR 
A. K. TECER 

VAir 
I. ARVAS 
N. BERKER (Hasta) 

ZONGULDAK 
Ş. DEVRİN-'(t) 
E. ERlŞÎRGÎL 
A. GÜREL 
H. A. KUYUCAK (I.) 
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Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Kuruluş ve Memurları Kanununun bazı maddelerinin değiş
tirilmesine ve bu kanuna bazı madeler eklenmesine dair 4258 sayılı kanuna bağlı (2) sayılı kad 

ro cetvelinde değişiklik yapılması hakkındaki kanuna verilen oylarm sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

AFYON KARAHÎSAR 
1. H. BALTACIOĞLU 
M. GÖNENÇ 

AĞRI 
H. BAYRAK 
İL TUGAÇ 

AMASYA 
Z. TARHAN 
10. URAS 
A. K. YtölTOflliU 

ANKARA 
W. AKSOLEY 
Gl. N. ANILMIŞ 
B. BAYKAN 
A. BAYTIN 
n. BÖREKÇI 
A. ÇUBUKÇU 
F. DALDAL 
M. KAYAOĞLU 
H. N. MIHÇfOflLU 
7, YÖRÜK 

ANTALYA 
N. AKSOY 
M. ÇANKAYA 
11. T. DAĞLIOÖLU 
Dr. G. KAHRAMAN 

AYDIN 
Dr. H. ALATAS 
Gl. R. ALPMAN 
N. GÖKTEPE 
A. S. LEVEND 
Dr. R. LEVENT 

BALIKESÎR I 
M. AKPINAR 
0. N. BURCU 

U ye sayısı : 455 
Oy verenler : 282 

Kabul edenler : 282 
Kabul etmiyenler : 0 

Çekinserler : 0 
Oya katılmayanlar : 172 

Boşlar : 1 

[Kaimi edenler] 
l\ UTÇİOÖLU 
H. KARAN 
II. KÜÇÜKLER 
II. ONAT 
Gl. K. ÖZALP 
F. TİRİTOĞLU 
V. S. UZAY 

BİLECİK 
M. Ş. ESENDAL 
Dr. M. SUNER 

BİNGÖL 
T. BANGUOĞLU 
F. F. DÜŞÜNSEL 

BİTLİS 
Al. ERTAN 
B. OSMA 

BOLU 
H- Ş. ADAL 
Korgl. A. ALPTOĞAN 
U. V, ÇAMBEL 
H. R. ÖYMEN 
C. ÖZÇAĞLAR 
Dr. Z. ÜLGEN 

BURDUR 
Ş. ENGÎNERI 
Dr. A. R. YEŞİLYURT 
M. SANLI 

BURSA 
Gl. Â. ATLI 
R. CANITEZ 
A. DURU 
A. M. ERHAN 
M. P. GERÇEKER 
Dr. R. GÜRAN 
F. GÜVENDİREN 

Dr. S. KONUK 
Dr. M. T. SlMER 

ÇANAKKALE 
R. BULAYIRLI 
H. ERGENELI 
R. N. GÜNTEKİN 

ÇANKIRI 
Dr. A. ARKAN 
A. İNAN 
T. ONAY 
M. A. RENİ)A 

ÇORUH 
A. R. EREM 
M. M. KANFU 
A. TÜZÜN 

ÇORUM 
E. ALPSAR 
Dr. C. KAZANCIOĞ-
LU 
N. ATALAY 
Dr. M. CANTKKİN 
M. ÇAĞIL 
Dr. 0. KAZANCI-
OĞLU 

DENİZLİ 
F. ASAL 
Dr. H. BERKMAN 
II. GÜNVER 
N. KÜÇÜKA 

DİYARBAKIR 
R. BEKIT 
Dr. I. T. ÖNGÖREN 
Gl. K. SEVÜKTEKİN 

EDİRNE 
M. E. AÖAOÖULLARI 

F. BALKAN 
E. DEMtRAY 
M. N. GÜNDÜZ ALI 

! Dr. F. MEMİK 
ELAZIĞ 

F. A. AYKAÇ (Ö.) 
IL .KlŞlOĞLU 
S. SAÖIROĞLU 
f. YALÇIN 

ERZİNOAN 
A. FIRAT 
Ş. SÖKMENSÜER 

ERZURUM 
A. AK YÜREK 
N. DUMLU 
N. ELGÜN 
M. H. GÖLE 
Ş. KOÇAK. 
Gl. Z. SOY'DEMIR 

ESKİŞEHİR 
Y. ABADAN 
I. ARUKAN 

GAZlANTEB 
T-\ "» «" A A j*i A Y7* A 
Dr. M. A. AGAKA 
0. A. AKSOY 
Dr. M. CANBOLAT 
B. KALELİ 
M. ŞAHİN 

GİRESUN 
M. AKKAYA 
t GÜRAK 
A. SAYAR 
N. OSTEN 
A. ULUS 

— 36 — 
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C. ABAT 
Z. ARKANT 
S. ÎÇÖZ 

AfYON KARAHİSAR 
II. ÇERÇEL 
A. ÇETÎNKAYA (I.) 
Dr. A. H. SELGÎL 
A. TAŞKAPILI 
B. TÜRKER 
S. YURDKORU 

AĞRI 
R. R. PASÎN 

AMASYA 
N. AKTIN ( t ) 

ANKARA 
F. R. ATAY <!}• 
II. O. BEKATA 
M. ERİŞ 
î. İNÖNÜ (Cumhurbaş
kanı) 
M. ÖKMEN 

ANTALYA 
T. SÖKMEN (Ö.) 
N. E. SÜMER (Bakan 
Dr. C. TUNCA ^ x 

AYDIN 
Dr. M. GERMEN (Baş
kan vekili) 
A. MENDERES 

BALIKESİR 
II. ÇARIKLI 
M. DEMİR (t.) 
S. ÖRGEEVREN 
t. H. UZUNÇARŞILI 

BİLECİK 
K. GÜLBK 
K. SUN (t.) 

BOLU 
C. S. SÎREN ( 

BURSA 
A. AKG^O 
M. B. PARS 
Gl. N. TINAZ 

ÇANAKKALE 
S. T. ARSAL 
S. BATU 
A. KAMÇIL ' 

Y. D. KARSLIOĞLU 
S. KORKMAZ 
A. SUNGUR 

ZONGULDAK 
Dr. R. BARKIN 

i A, R. İNCEALEM-

[Oya katılmayanlar] 

ÇANKIRI 
B. ERKÎN ( t ) . 

ÇORUH 
A. US 

ÇORUM 
H. AKDOĞAN (î.) 
E. S. AKGÖL 
İ. EKER (ö;) 

DENİZLİ 
Y. BAŞKAYA 
A. EGE 
E. A. TOKAD 
Dr. B. UZ 

DİYARBAKIR 
0. OCAK 
K. ŞEDELE 
Ş. ULUĞ 

ELAZIĞ 
F. AĞRALI (İ.) 

ERZÎNfcAN 
B. K. ÇAĞLAR 
F. KALFAGÎL 
A. S. İLTER 

ERZURUM 
S, ALTUĞ 
Gl. P. DEMÎRHAN 
R. DÎNÇ 

ESKİŞEHİR 
t .U. AYKURD 
1. ÖZDAMAR (ö.) 
E. SAZAK 

GAZİANTEB 
C. S. BARLAS 
Dr. A. MELEK (Has
ta) • 
Ş. ÖZDEMİR (Hasta) 

GİRESUN 
t. SABUNCU 
Gl. t. SÖKMEN (I.) 
F. YÜZATLI 

HATAY 
A. Ş. DEVRÎM" 
B. S. KUNT 
H. SELÇUK 

A. TÜRKMEN (Hasta) 
İÇEL 

T. C. BERlKER 
F. C. GÜVEN 
R. KORALTAN (Has
ta). 
H. S. TANRIÖVER 

İSPARTA 
M. KARAAĞAÇ 
H. ÖZDAMAR 

İSTANBUL 
Gl. R. BELE (I.) 
S. CÎMCOZ (t.) 
A. Ş. ESMER 
G. B. GÖKER (I.) 
F. HAMAL 
Gl. K. KARABEKlR 
V. SARIDAL 
H. C. YALÇIN 

İZMİR 
C. BAYAR 
Dr. II. H. CURA 
R. KÖKEN 
H. MENTEŞE 
E. ORAN 
Dr. K. ÖRS 
Ş. SARAÇOĞLU (Baş
bakan) 
H. Â. YÜCEL (Bakan) 

KARS 
C. DURSUNOĞLU 
F. KÖPRÜLÜ 

KASTAMONU 
Z. ORBAY (î.) 
T. TAŞKIRAN 

KAYSERİ 
F. BAYSAL 
ö. TAŞClOĞLU 
S. H. ÜRGÜBLtT (Ba
kan) 

KIRKLARELİ 
Korgrl. K. DOĞAN* 
N. A. KANSU' 
Dr. F. UMAY ' ^ ^ 

Y. Z. ÖZENÇİ 
Ş. TANSAN 
R. VARDAR 

KIRŞEHİR 
F. ÇOBANOĞLU 
Ş. TORGUT 

KOCAELİ 
S. ARTEL 
Dr. F. Ş. BÜRGE 
R. FENMEN 
S. PEK 
S. YARGI 
N. ERÎM 

KONYA 
S. ARIKAN 
F. GÖK M 10 v 
Dr. S. İRMAK (Bakan 
ÎT. KARAGÜLLE 
T. F. SILAY 
Dr. O. Ş. ULUDAĞ 

KÜTAHYA 
H. BENLİ 
S. KUTMAN (Ö.) 
R, PEKER 
A. TtRÎDOĞLU 
Ö. B. UŞAKLI (I.) 
V. UZGÖREN 

MALATYA 
Dr. C. ÖZELÇI 
M. PEKTAŞ 
T. TEMELLİ (Hasta) 

MANİSA 
Ş. R. HATÎPOĞLU 
(Bakan) 
F. KURDOÖLU 
H. SARHAN 

MARAŞ 
Dr. K. BAYÎZÎT 
R. KAPLAN 
A. H. TANPINAR 
A. YAYCIOĞLU 

MARDİN 
I. F. ALPA YA (I. A.) 
E. ERGİN 
Dr. A. URAS 

MUĞLA 
Orgl. t. ÇALIŞLAR 
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F. O. MBNTBŞBOĞLTJ 

MUŞ 
H. KILICOĞLU (î.) 
K. KOTAN 

NİĞDE 
A. G. BODRUMLU 
(Hasta) 
H. TEPEYRAN (î.) 
H. ULUSOY 

BtZB 
T. B. BALTA 
H. C. BBLÜL (Hasta) 
K. KAMU 
A. ZIRH 

»AM»UN 
C. BÎLSEL (t.) 

Amiral F. ENGİN 
(Hasta) 

flYZAN 
D. ARIKO&LU 
S..ÇAM (î.) 
0. ORAL 
H. URAN (Bakan) 
A. M. TBGENA 

A. R ISBN 
S.TUNCAY 
B. TÜRKAY 

StKOl 
C. K. ÎNCEDAYI 
I. H. SEVÜK (î.) 

SIVAT 
A. ESENBEL 
K. KİTAPÇI 
N. SADAK 
1. M. UĞUR 

TIKÎRDAÖ 
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S. Sayısı: 151 
Uyuşmazlık mahkemesi kurutması hakkında kanun ta
sarısı ve İçişleri, Milli Savunma ve Adalet Komisyon

ları raporları (1/122) 

Başvekâlet 30 * VI . 1943 
Kararlar Dairesi Müdürlüğü 

Sayı: 6/2228 
Btiyttk Millet Merlisi Yüksek Reisliğine 

ihtilâf Mahkemesi teşkiline dair Adliye Vekilliğince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetinin . 
24 . VI . 1943 tarihli toplantısında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibe-
siyle birlikte sunulmuştur. 

B a ş v e k i l 
, "„ v ;•; Ş. Saraçoğlu 

Mucip sebepler 

Umumî ve askerî mahkemeler ve müstantiklerle idare heyetleri vesair kaza salâhiyetini haia 
makamlar ve heyetler arasında vazife ve salâhiyet bakımından husule gelen ihtilâfların Temyiz Mah
kemesi Ceza Umumî Heyeti tarafından hallolunması ve aralarında ihtilâf husule gelen makamlar
dan birisi askerî mahkeme olduğu takdirde Askerî Temyiz Mahkemesi Müddei Umumisinin müta
lâasının almması lâzımgeldiğine dair Vekâletim iz tarafından (Kaza salâhiyetini haiz mahkeme ve 
makamlar arasındaki ihtilâfın halline dair 1684numaralı kanunun değiştirilmesine dair kanun) 
başlığı altında tanzim olunan kanun lâyihası 1933 tarihinde Büyük Millet Meclisine takdim olun
muştu. 
Lâyihanın Adliye Encümeninde müzakeresi sırasında Encümende hazır bulunan Şûrayı Devlet Dai
resi Reisinin vâki olan-mütalâası üzerine (Umumî mahkemelerde Devlet aleyhinde açılan dâvanın 

idarî bir dâva olduğu yolunda serdedilecek bir defin o mahkemece kabul veya reddine dair karar 
verilmesi lâ^ımgeleceği ve bu kararı kabul etmeyen tarafların- esas mesele ile birlikte kanun yol
larına başvurarak Yüksek Mahkemeye itirazla rmı dermeyan edebilecekleri ye oraca da vazifeye 
dair olan ilk karar yolunda görülerek tasdik edilirse bunu katileşmiş bir karar sayarak artık bu
na karşı yapılacak bir muamele olmaması pek tabi olacağı ve merci tâyini için ihdas edilecek bir 
makam veya heyete gitmesi esası kabul edilse binlerce işin sürüncemede kalacağı) mülâhazası ile 
ekseriyetle reddedilmiş ve ihtilâf cezaya taallûk ettiği takdirde Temyiz Ceza Heyeti Umumiyesiniıı 
ve ihtilâfın menşeinin hukuki olması halinde Hvkuk Heyeti Umumiyesinin ihtilâf mercii olarak 
kabulünü ifade eden üç maddelik bir teklifte bulunulmuştu. Dahiliye Encümeni ise başka bir ba
kımdan (îdarî kazanın tesisinden maksadın birçok hususiyet ve incelikler arzeden Devlet hizmet
lerinin ifası yüzünden çıkması tabiî bulunan dâvjj mevzularının bu hususlarda sahibi ihtisas mah
kemeler tarafından tetkik ve hallolunmasını temin eylemek ve idareyi adlî kazanın nüfuz ve mura
kabesine tâbi tutmamak olduğu ve binnetice aynı sınıftan olmayan kaza makamları arasından çıkan 
icabî ve selbi vazife ihtilâflarının vücuda getirilecek hususi bir heyet tarafından kabulü zaruri 
bulunduğu) esbabı mucibesiyle aşağı yukarı bu husustaki Fransız mevzuatını cüz'i bazı tadillerle 
kabul etmiş ve merciin tâyinini Adliye Vekâletinin Reisliği altmda üçü Temyiz ve üçü Şûrayi 
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Devlet Reis ve âzası arasından seçilen altı zattan müteşekkil bir heyete tevdi eylemiş ve bu hususta 
23 maddelik teklifi muhtevi bir mazbata tanzim etmişti. . 

Ancak teşriî devrenin bitmesi üzerine Büyük Millet Meclisine takdim kılman lâyiha, hükmünü 
kaybetmiş ve ceza salâhiyetini haiz kaza mercileri arasındaki ihtilâfın halli esasen 1684 numaralı 
kanım ile temin edilmiş ise de hukuki sahadaki merci ihtilâflarını halle salâhiyettar kanuni ma
kam o zamandanberi tâyin edilmediğinden bilhassa selbî ihtilâfa zemin teşkil eden dâvaların adedi 
günden güne artmış ve birçok şikâyetlere mevzu 1 eskil eylemiştir. 

Vatandaşların bu ihtiyacını karşılamak mecburiyetinde olan vekâlet, her iki encümenin noktai 
nazannı telif edebilecek bir şekil bulmak üzere lâyihayı geri almış ve adli ve idari kaza teşkilâtı
mıza uygun olduğu kanaatiyle 1040 tarihinde yeni bir lâyiha tanzim ve takdim eylemişti. Fransız 
İhtilâl Mahkemesi Teşkilâtını ve Dahiliye ' Encümeni teklifini örnek tutarak tanzim olunan mez
kûr kanun lâyihası Dahiliye Encümenince ufak bazı tadillerle kabul edilmiş ise de Adliye Encüme
ninde müzakeresine imkân hasıl olmamış ve bu arada teşriî deerede nihayet bulduğundan lâyiha 
hükümsüz kalmıştır. 

1940 lâyihası mucip sebeblerinde de izah olunduğu üzere Adliye •Vekâleti memleketimizde în 
giltere ve Amerika'da olduğu gibi mahakimi um ilmiyenin kaza hakkının idari dâvalara da şümulü
nü görmek temennisini izhar etmekle beraber teşkilât kanunlariyle kabul edilen kaza mercilerinin 
taaddüt ve ihtilâfı karşısında tekevvün edecek ihtilâfların Teşkilâtı Esasiye ve Şûrayi Devlet ka
nunlarının koyduğu ana hatlara uygun bir surette halli ve bu hususta Muhtelit bir encümen tâyini 
noktasında Dahiliye Encümeni ekseriyeti ve Adliye Encümeni akalliyeti reyine iştirak etmektedir. 

Esasen diğer Devletler mevzuatı hukukiyesini tetkik edersek orada da başlıca iki sistem .görüyo
ruz. tngiltere - Amerika ve Fransız sistemleridir. İngiltere ve Amerika 'da idari dâvaların adli 
mahkemeler tarafından görülmesi esastır. Bununla beraber bu sistem. bazı istisnalar ile tadil edil
miş bulunmakta ve orada da idari işler için idari mahkemeler tesisine doğru bir temayül görülmek
tedir. Fransa'da bilâkis İngiliz prensibi hilâfına olarak idari dâvaların idare*mahkemesi tarafından 
görülmesi esası kabul edilmiştir. Bizde 3546 numaralı kanunun 22 nci maddesiyle, idari dâvalar 
gerek birinci ve gerek nihai derecede münhasıran Şûrayi Devlet 4 ncü ve 5 nci dairelerinin kaza 
hakkına tâbi tutulmuştu)*. Almanya ve ttalya, Belçika gibi memleketlerde ise bu iki sistem etra
fında mutavassıt bi- usul kabul edilmiştir. . ' 

Yukarıda arzolunduğu veçhile kaza işleriyle müştagil .Devlet Şûrası dairesi hâkimlerinin Mil
let Meclisi tarafından intihap edildikleri ve binaenaleyh tamamen müstakil oldukları nazarı iti-
bare alınırsa ihtilâf halinde salâhiyettar merci tâyin hakkının Temyiz Hukuk Heyeti Umumiye-
sine tevdii,. Devlet Şûrasmm verdiği bir kararın kendisinin tâbi olmadığı bir makamın muraka
besine tâbi tutmağı intaç eder. Eğer ceza işlerinde idarî işlerden dolayı ceza vermek hakkı umu
mî mahkemelere tanındığı gibi hukuku hususiyeye müteferri idarî dâvalarda kaza hakkı umumî 
mahkemelere verilmiş olsaydı cezai meselelerde olduğu gibi hukuki ve idarî işlerden dolayı tekev
vün eden ihtilâfların hallinde hukuk heyeti umıimiyesinin hakem tâyininden daha makul bîr tarz 
bulunamazdı. ' . 

Binaenaleyh Vekâletimizin görüşüne göre memleketimizde adlî kazadan müstakil bir idarî kaza 
müessesesi mevcut olduğuna göre bu müessese içtihatlarının adlî mahkemeler içtihatlariyle bir 
tebayün arzeylemesi halinde ihtilâfın halli salâhiyetini Temyiz Mahkemesine vermek kaza sistemi
mizin bünyesine uymaz. Bu itibarla her iki mahkemeye mensup hâkimlerden müteşekkil bir ihti
lâf mahkemesi teşkil etmek zaruretinde Dahiliye Encümeninin noktai nazarma iltihak etmiş bu
lunuyoruz. Bu bakımdan lâyiha ile 3 ü Temyiz Mahkemesi, 3 ü Devlet Şûrası Deavi dairesi hâ
kimleri arasından seçilmiş hâkimlerden bir ihtilâf mahkemesi teşkil edilmiştir.. 

Bu mahkemenin reisliğine gelince; evvelce takdim edilen lâyihada riyaset vazifesi Fransız Teş
kilât Kanununa uyularak Adliye Vekiline tevdi edilmiş idi. Sonradan yapılan tenkitlerden bu 
usulün mevzuatımıza intibak edemiyeceğini anladık. Gerçekten Fransa'da Adliye Nazırı hem Ad
liyenin şefi, hem de Devlet Şûrasının reisidir. Bu itibarla Adliye Nazırının her iki mahkemeye 
riyaset etmesi tabiî görülebilir. Halbuki teşkilâtımıza göre Adliye Vekilinin bizde böyle bir sıfa-
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ti olmadığı ve içtimalara her zaman riyaset edebilmesi mümkün bulunmadığı için iki teşkilât ara
sındaki muvazeneyi temin eder kanaatiyle her iki yüksek mahkemenin birinci reislerinin sıra ile 
riyaset vazifesini görmesini daha normal ve verimli bulduk. Ancak bu mahkemelerden birine men
sup reisin bulunduğu tarafın ekseriyeti teşkil etmesi daima ihtimal dâhilinde bulunması ve 
her iki reis değiştikçe, içtihadın da değişmesi halinde müstakar bir hukuk kaidesinin tesisi imkânı 
izale ve hukuki nizamı ihlâl edebileceği düşünülerek 5 nci maddesinde tasrih edildiği veçhile içti
hadın değişmesi veya içtihatların tevhidi bahis olduğu takdirde şu fevkalâde hale münhasır olmak 
üzere bitaraf mevkiinde bulunan Adliye V7 eki linin istisnaen ihtilâf mahkemesine riyaset eylemesi 
zaruri ve faydalı görülmüştür. 

Lâyihanın tanzimi sırasında Vekâletin bu defa eski projeden ayrılmak mecburiyetinde kaldığı 
diğer bir esas icabı ihtilâfa talluk etmektedir. Gerçekten selbî ihtilâf üzerinde bir değişiklik yoktur. 
Ancak icabi ihtilâf bahsinde de alâkalılar arasında bir görüş farkı nazarı dikkati celbetmekte ve 
ihtilâf mahkemesi salâhiyetinin selbî ihtilâfa hasrı lâzımgeleceği ve hukuk mevzuatımıza, mahakim 
teşkilâtımıza nazaran icabi bir ihtilâf m tahaddüsü tasavvur edilemiyeceği dermeyan edilin ektedir. 
Vekâletimiz bu görüşe iştirak eylememiş ve* ihtilâf mahkemesine icabî ihtilâf iddialarını tetkik sa
lâhiyetini tanımıştır. Filhakika âmme işlerinden dolayı Devlet aleyhine açılacak bir tazminat dâ
vasının hukuk mahkemesinde tetkiki sırasında dermeyan edilecek vazife itirazının kabul edilmesi 
ve Temyiz mahkemesinin ilk mahkemenin bu husustaki kararını tasdik eylemesi hafinde esas iti
bariyle Devlet Şûrasının tam ve kâmil kazasına tâbi olan bir dâva hakkında Devlet tabiî mahke
mesinden başka bir mahkemeye sevkedilmiş olacaktır. Her ne kadar Adliye Encümeninin 2 . IV. 
1937 tarihli mucip sebepler lâyihasında denildiği gibi «Bunun katileşmiş bir karar sayılarak artık 
buna karşı yapılacak bir muamele olmaması pek tabiî olduğu mütalâa edilebilirse de bu takdirde 
de umumî mahkemelerin yanıbaşında vücudunun hikmeti anlaşılamaz bir hale gelir. Bundan 
başka bugün her iki yüksek mahkemenin içtihatları arasında bu yüzdeıi vâki ihtilâf ile vatan
daşları sıkmakta ve bunları tevhit edecek bir mahkeme bulunmaması yüzünden salahiyetli kaza 
mercii tâyin edilememektedir. Filhakika Devlet aleyhine âmme işlerinden dolayı açılan tazmi
nat dâvalarının niyetine bir taraftan umumî mahkemeler diğer taraftan Devlet Şûrası kendilerini 
vazifeli görmektedirler. 

Icabî idtilâf bahsinde eski lâyihadan ayrıldığımız diğer bir esas da icabî ihtilâfı ihdas edecek 
mercidir. Bundan evvelki lâyihada ve Dahiliye Encümeninin teklif ettiği projede bu salâhiyet 
merkezde Vekillere, vilâyetlerde valilere tanınmıştı. Bu hususta tamamen Fransız İhtilâf Mahkemesi 
Teşkilâtı kopya edilmişti. Halbuki Fransa'da İhtilâf Mahkemesini ihdas eden kanunlar 1848, 1872 
tarihlerine ait olduğu gibi esası da, mahkemelerin her ne suretle olursa olsun idarî muamelelere 
müdahalesini meneden 1790 tarihli kanuna dayan laktadır. Bu kanun üzerinde* mütalâa yürüten en 
modern müellifler icabî ihtilâf ihdasının yalnız bir tarafa, idarî mercilere verilmesini tenkit et
mekte ve bu hakkın adlî mercilere de verilmesini teklif eylemektedirler. Kaldı ki, memleketimizde 
mahkemelerimizin idarî mercilerin muamelelerine müdahale ettikleri hiç vâki değildir. 

Esasen Teşkilâtı Esasiye Kanunumuzun kabul ettiği prensipler Fransız teşkilâtında büsbütün ay-, 
ndır. Binaenaleyh Fransa'da Fransız siyasi tarihinin ihdas ettiği bir zaruretle halâ yaşamakta olan 
bir müesseseyi aynen memleketimizde tatbikini lüzumsuz ve faydasız bulduk. Ve bu icabi ihtilâf 
ihdası daha ziyade şu veya bu müessese lehinde tesis edilmiş bir hak değil belki nef'anlükanun 
yani memlekette kanunların gereği gibi tatbik elil meşini ve bir görüş birliğini temin eden bir vasıta 
olarak kabul eyledik. Ve bu bakımdan adlî kaza. mercileri lehindeki ihtilâf ihdasını Temyiz Baş-
müddeiumumisine ve idari kaza mercileri lehindeki ihtilâf ihdasını Devlet Şûrası Müddeiumumisine 
verdik. Binaenaleyh şu esasa göre âmme işlerine taallûk eden bir dâvadan dolayı Hukuk mahkeme
sinde görülmekte olan bir ihtilâfa Devlet Vekilliğinin dermeyan ettiği vazife itirazını Hukuk mah
kemesi reddettiği takdirde avukat doğrudan doğruya Devlet Şûrasi Müldeiumumisine müracaat ede
cek, müddeiumuminin Devlet avukatının görüşüne iştirak etmesi halinde görüşü mahkemeye bildi
recek, mahkeme iki tarafın mütalâasını soracak, diğer tarafın itirazları müddeiumumiyi tatmin 
etmezse müddeiumumi icabi ihtilâf iddiasını ihdas edecek ve şu suretle muhakeme ihtilâf mahkemesini^ 
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kararına kadar muallâkta kalacaktır. Diğer taraftan Temyiz Başmüddei umumisi adli kaza merci-
lerinin vazifesi dâhilinde bulunan bir işin Devlet Şûrasında görülmekte olduğunu haber alırsa o da 
ayni suretle ihtilâfı ihdas edecek ve şu suretle iki merciin yekdiğerinin salâhiyet hududuna tecavüz
leri tahdit edilmiş bulunacaktır. Yine (10 ve 12) ci maldelerde bildirildiği veçhile ihtilâfı ihdas eden 
her müddeiumumi keyfiyetten refikini haberdar edecek ve müddeiumumiler ihtilâf mahkemesinde 
hazır bulunarak Fransız Teşkilatındaki Hükümet Komiserleri gibi mütalâalarım beyan edecekler ve 
reye iştirak etmiyeeeklerdir. icabı ihtilâf ihdası salâhiyetinin şu suretle Müddeiumumilere tevdii 
tatbikatta şu faydalan temin edecektir : 

a) Her müddeiumumi bulunduğu mahkemenin hâdise hakkındaki içtihadını bildiği için mahke
mesinin içtihadı hilâfına bir ihtilâf ihdas edemiyecektir. 

. b) Kaza işleriyle ilgileri uzak olması tabii olan valiler her vesile ile ihtilâf ihdas ederek dâvala
rının seyrini durduramıyacaklar ve vatandaşlar müteessir ve mutazarrır olmryacaklardır. 

c) ihtilâf ihdası, nihayet hâkim sınıfından bulunan bir mercie verilmiş olduğundan adli 
merciin müdahalesini bertaraf etmek vesilesiyle idarî merciin adlî kazaya müdahalesi önlenmiş. 
olacaktır. 

d) Müddeiumumiler ihtilâf Mahkemesinde hazır bulunacakları cihetle mütalâalarını tavzih 
imkânım bulacaklar ve ihtilâfların halli daha ilmî esaslara dayanmış olacaktır. 

Buna mukabil muayyen müddet içinde karar verilmemesi halinde mahkemelerde muhakemeye 
devam edileceği cihetle ihtilâf ihdası yüzünden vatandaşlar zarara maruz kalmıyaeaklardır. 

Lâyihada selbî ihtilâfın nasıl ihdas edileceğine ve ihtiyatî tedbirlere mütedair esaslı hükümler 
konulmuştur. 

Diğer taraftan yeni proje ihtilâf Mahkemesinin salâhiyetini genişletmek bakımından mühim 
bir yenilik arzetmektedir. Gerçekten 3410 sayılı kanunla teşkil edilen Askerî Temyiz Mahkemesi 
idarî kısmı ile Adlî mahkemelere ve bilhassa Devlet Şûrası arasında çıkan vazife ihtilâflarının halli 
salâhiyetini ihtilâf Mahkemesine verilmesi hususunda Millî Müdafaa Vekâleti ve Devlet Şûrası 
Reisliğinin mütalâalarında izhar edilen temenniye uyularak projenin birinci maddesi «Adlî Mahke
melerle idarî ve askerî kaza mercileri, arasında hukukî işlerden ve Askerî Temyiz Mahkemesiyle 
Devlet Şûrası arasında idarî kaza işlerinden doğan vazife ihtilâflariyle bu kaza mercileri ara
sında tekevvün eden hüküm ihtilâflarının nihaî derecede halle selâhiyetli olmak üzere (ihtilâf 
Mahkemesi) teşkil olunur.» Şeklinde tevsi edilmiştir. Bu tadille hemahenk olarak, Askerî Tem
yiz Mahkemesini alâkadar eden ihtilâflarda askerî Temyiz Mahkemesi Başmüddeiumumisi veya 
muavininin huzurunda işin görüleceği esası kabul edilmiş bulunmaktadır. 

Nihayet projede hüküm ihtilâflarının halline dair hususi hükümler bulunmamasının bir boşluk 
teşkil eylediğine kani olarak, lâyihaya bu mevzuu hakkında açık hükümler eklemeyi uygun gör
dük. Hüküm ihtilâfından maksat , birinci maddede yazılı kaza mercilerinden aynı mevzuu üze
rinde sadır olup bir birine mübayin ve katiyet kesbetmiş bulunan kararlardan dolayı hakkın ih-
kakmda imkânsızlık hâsıl olmasıdır. Filhakika yurttaşların hakkını alamaması neticesini doğuran 
bu kabil vaziyetler bugün sanıldığından çoktur. Buhususta, askerî otomobillerle hususi otomobiller 
arasında vukua gelen müsademeleri düşünmek kâfidir. Gerçekten hususi bir otomobilde arka
daşının daveti üzerine yer alan bir şahsın bu otomobille askerî bir otomobil arasında vukua gelen 
bir çarpışmada yaralandığını düşünelim i Yaralanan zatın adliye mahkemesinde hususi otomobil 
sahibi aleyhine açtığı davanm, bu otomobili idare edenin kusursuz bulunduğu mucip sebebiyle 

reddolûnması; aynı zatm idarî mahkemede askerî otomobilin mensup olduğu idare aleyhine aç
tığı davanın da, askerî şoförün hadisede hiç bir kusur bulunmadığından kabulü mazhar olmaması 
mümkündür. Burada vazifesizlik kararı olmadığı için selbî bir ihtilâftan bahsedilemez. Esasen 
her iki davada müddea aleyhte aynı değildir. Bununla beraber, her iki mahkemenin verdiği ka
rar mantıkan telifi mümkün olmadığından ortada bir hakkm ihkakı imkânsızlığı mevcuttur, işte 
bu takdirde yeni proje hadisede yaralanan kimsenin bazı kayıt ve şartlar altında ihtilâf Mahkeme
sine müracaat edebileceğini kabul eylemektedir, ihtilâf Mahkemesi her iki mahkemenin kararan 
âdeta hiçe sayarak dâvayı yeniden görerek esas hakkında bir hüküm verecektir. Selbî ihtilafın 
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ihdası hakkındaki hükümler hüküm ihtilâflarmda da tatbik olunur. Hüküm ihtilâfının hallinde ta
kip olunâfeak muhakeme usulüne gelince, bu hususta Devlet Şurası muhakeme usulünün tatbiki 
iş icabına daha uygun görülmüştür. Nihayet, hüküm ihtilâfmm hallinde, ihtilâf mahkemesi esasa 
hükmeden bir mahkeme vazifesi gördüğünden gerek evvelki muhakeme masraflarını, gerek kendi 
önünde ceryan eden muhakeme masraflarının haksız taraftan alınmasına da hükmedecektir. 

İçişleri Komisyonu raporu 

T.B-.'M.M. 
İçişleri Komisyonu 12 .IV . 1944 

Esas No. 1/122 
Karar No. 5 . 

Yüksek .Reisliğe 

Başvekâletin 30-. VI . 1943 tarih ve 6/2228 
sayılı tezkeresiyle encümenimize havale buyuru-
lan İhtilâf Mahkemesi teşkiline dair kanun lâ
yihası Adliye Vekili, Dahiliye ve Millî Müda
faa Vekâletleri mümessilleri ve Devlet Şûrası 
reisi huzuriyle tetkik ve müzakere olundu. 

Meslekte vukuf, mümarese ve ihtisas zih
niyet, kavrayış ve anlayış; takdirde incelik 
ieabları memleketimizde birbirine muvazi 3 
kaza manzumesi kurulmuş ve yaşamakta bulun
muştur. Bunların başlarında Devlet Şûrası, 
Temyiz Mahkemesi ve Askerî Temyiz Mahkemesi 
adlı birbirlerine müsavi üç heyet bulunmaktadır. 
Her manzumede çıkan vazife ve hüküm ihtilaf
ları o manzumeler başındaki heyette nihai ola
rak hallolunmaktadır .Ancak bu manzumeler 
arasında çıkan ve çıkacak olan ihtilâfları bu 
manzumeler başlarından birine .vermek diğer 
manzume başlarını ve dolayısiyle o manzumeleri 
bu başa bağlamak demektir. Bu üç' manzumeyi 
ve başlarını birbirine karşı müstakil bulundura
bilmek bunlar arasında çıkacak gerek vazife ve 
gerek hüküm ihtilâflarının bunlardan teşkil edi
lecek muhtelit bir heyette hallettirmekle mümkün 
bulunmaktadır. 

Hükümetten gelen teklifte yalnız hukuk işle
rinin muhtelit bir heyette halli tarafı gösterilmiş 
ve ceza işleri olduğu gibi bırakılmıştır. Halbuki 
ceza işleri hukuk işlerinden hem daha çok ve 
hem daha mühim ihtilâflar doğurmakta ve ba.-
zan ihtilâfın bir tarafında Devlet Şûrası umumî 
heyeti ve diğer tarafında adli bir mahkeme veya 
hâkim bulunabildiğinden Devlet Şûrası umu
mî heyeti kararlan da Temyiz Mahkemesinin tet

kikine tâbi kılınmaktadır. Bunları önlemek üze
re ceza işleri de muhtelit bir heyete verilmek 
daha doğru görüldüğünden hem hukuk ve hem 
ceza işlerindeki ihtilâfları halletmek üzere 
muhtelit bir ^Merci ve hüküm ihtilâfları mah
kemesi) teşkili kabul olunmuştur. 

Bu mahkeme : 
I - İdarî kaza manzumesiyle adlî kaza man

zumesi; 
II - İdarî kaza manzumesiyle askerî kaza 

manzumesi; 
I I I - Adlî kaza manzumesiyle askerî kaza man

zumesi ; 
. aralarında çıkacak vazife ve hüküm ihtilâfları

nı halledeceğine göre ya Devlet Şûrası, Tem
yiz Mahkemesi ve Askerî Temyiz Mahkemesi 
reis ve azalarından alınacak ikişer azadan veya 
ihtilâfın çıktığı manzumelere göre Devlet Şû
rası - Temyiz Mahkemesi, Devlet Şûrası - As
kerî Temyiz Mahkemesi, Temyiz Mahkemesi -
Askerî Temyiz Mahkemesi reis ve azalarından 
alınacak üçer azadan teşkil edilmek en doğru
su olur idi ise de bu fikir ekseriyet kazanama
mış olduğundan nihayet Devlet Şûrasiyle Tem
yiz Mahkemesi reis ve azalarından alman 6 ki
şi ile kurulmuştur. 

Encümen hukuk ve ceza merci ve hüküm 
ihtilâflarını halletmek üzere muhtelit bir (Mer
ci ve hüküm ihtilâfları mahkemesi) kurulmasını 
muvafık gördükten sonra Hükümetin getirdiği 
lâyihayı bir Su Komisyonunda tetkik ve tadil 
ettirmiş ve Su Komisyonunun Adliye, Dahiliye, 
Millî Müdafaa mümessilleri ve Devlet Şûrasr 
reisi huzuriyle hazırladığı projeyi müzakere ve 
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kabul eylemiştir. 
Adliye Vekili, Dahiliye ve Millî Müdafaa 

mümessilleri re Devlet Şûrası Reisi huzuriyle 
müzakere edilmiş bulunan bu lâyiha ile Hükü
met lâyihası arasında aşağıdaki değişiklikler mey
il ana gelmiştir : 

Birinci madde eeza işlerini de ihtiva edecek 
yolda yazılmıştır. 

İkinci ve üçüncü maddeler birleştirilmiştir. 
Hükümetin 10 ncu maddesi ceza işlerini içi

ne alacak yolda yazıldıktan sonra (9) ve (10) 
numaralı olarak ikiye bölünmüştür. 

12^ nei maddede müddeiumuminin (mahke
menin vazifesizliği mütalâasında bulunduğu tak
dirde) fıkrası kaldırılmıştır. 

16 nei maddede müddeiumumilerin ihtilâl! 
ihdasından sonra ihdas olunan ihtilâfı geri ala
bilmesi salâhiyeti evrakı mahkemeye vermezden 
önceye hasredilmiştir. 

Hükümet teklifinin diğer maddeleri eeza iş
lerinde ihtiva eden şekle sokulmuştur. 

Oeza işleri de bu lâyihaya girdiğinden 1684 
numaralı kanunla 1631 numaralı kanunun 282 
nei maddesini kaldıran 3İ nei madde ilâve edil
miştir. 

Yüksek Heyete arzolunmak üzere arzolunur. 

İçişleri Ko. Baş. Başkan V. Bu Rapor Söz. 
Tekirdağ Çoruh Tokad 

C. TJybadın A. Tüzün A. G. Pekel 
Kâtip 

Seyhan Ankara Balıkesir 
C. Oral F. Daldal 8. Uzay 

İhtilâf mahkemesi teşkiline dair kanun lâyi
hası Dahiliye Encümeninin mazbatası ve.değiş-
tirişi ile birlikte Encümenimize havale Duyurul
makla Adliye ve Millî Müdafaa Vekâletleri mü
messilleri ve Devlet Şûrası ile Askerî Temyiz 

Balıkesir Bolu Bursa 
F. Tiritoğlu H. Ş. Adat F. Güvendiren 

Elâzığ Erzincan Giresun 
S. Sayıroğlu Ş. Sökmensüer N. Osten 

Gümüşane Kars Kayseri 
R. Güreli E. Özoğuz A. Kalaç 

Maraş Siird Trabzon 
R. Kaplan S. Tuncay S, Abanozoğlu 

Yozgad Zonguldak 
S. Korkmaz B. Vardar 

1326 tarihli Memurin Muhakemat Kanu
nunun intişariyle Şûrayi Devletten ceza işle
rini muhakeme etmek salâhiyeti refedilmiş 
ve «cezada kaza vahdeti» prensibi . kaim ol
muştur. 

1340 tarihli Şûrayi- Devlet Kanunu müs
takil idarî kaza müessesesini kurmuş ve yine 
ceza işlerine ait «kaza vahdetini» teyit etmiş
tir. 

Bu temayül, Cumhuriyet rejiminde ta
mamen inkişaf ederek belediyelerin cezalara 
ait kararlarını ikinci derecede tetkik etmek 
salâhiyeti sulh eeza mahkemelerine ve muh
telif makam ve mahkemeler arasında merci 
ihtilâflarının halli 1684 numaralı kanunla 
Temyiz ceza heyeti umumiyesine tevdi olun
muştur. 

Bu şekilde realiteye doğru ilerlemekte bu
lunan kanunlarımızın tesis etmekte olduğu ile
ri adımların geri alınması hatalı olacağı ka
naatindeyim. 

Erzurum Mardin 
N. Elğün E. Ergin 

Mahkemesi reisleri hazır oldukları halde tetkik 
ve müzakere olundu. 

Hükümetin ve Dahiliye Encümeninin mucip 
sebeplerinde de izah edildiği şekilde halen kanunla
rımızla müesses adli, idari ve askerî kaza makam 

Millî Savunma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Millî Savunma Komisyonu 4.1. 1945 

Esas No. l/m 
Karar No, 8 

Yüksek Başkanlığa, 
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Te mercileri arasında çıkacak ihtilâfların halli 
için bir yüksek heyet teşkili zarureti vardır. 

Hükümetten gelen teklifte yalnız hukuk işle
rinin muhtelit bir heyette halli tarafı gösterilmiş 
ve ceza işleri olduğu gibi bırakılmıştır. Halbuki 
ceza işleri hukuk işlerinden daha çok ve daha mü
him ihtilâfları doğurmaktadır. Halen meri usule 
göre adli mahkeme ve karar hâkimleriyle kaza sa
lâhiyetini haiz idari makamlar ve askerî mahke
me ve makamlar arasındaki ihtilâflar Temyiz 
mahkemesince halledilmekte ise de bu usul bir 
ihtilâf mahkemesi bulunmaması zaruretinden doğ
makta olup böyle bir merci ve hüküm ihtilâfları 
mahkemesi kurulması takarrür ettikten sonra ceza 
işlerindeki ihtilâfların da bu mahkemeye veril

mesini tabii bir netice olarak kabul etmek icabeder. 
Bu sebeple Encümenimiz bu mucip sebeplere daya
narak esas itibariyle Dahiliye Encümeninin ceza 
işlerinin de bu mahkemeye verilmesi mütalâasına 
iştirak etmektedir. Adlî, idari ve askerî kaza mah
keme ve makamları arasında çıkacak hukuki 
ve cezai ihtilâfları halletmek üzere kurulacak bir 
muhtelit mahkeme azasının her manzumenin başı 
olan Temyiz ve Askerî Temyiz mahkemeleri ve 
Devlet Şûrası âzası arasından seçilecek zevat ile 
teşekkül etmesi; her manzumenin gördüğü dâva
ların hususiyetleri bakımından, lüzumlu görül
müştür. Ancak ihtilâf bu üç manzumeden han
gileri arasında vâki ise bunların seçtikleri azala
rın reisin başkanlığında bu ihtilâf mahkemesini 
teşkil etmeleri ve ihtilâfla alâkası olmıyan man
zume azasının o işin hallinde mahkeme çalışma
sına iştirak etmemeleri esası kabul edilmiştir. 
Hükümetin teklifinde ve Dahiliye Encümeni maz
batasında teşkil edilecek bu mahkemeye bir sene 
Temyiz Mahkemesi reisinin ve bir sene Devlet 
Şûrası reisinin başkanlık etmesi teklif olunmakta 
ise- de: 

A) Bir senede dört yüzü geçen ceza işleri 
ihtilâflarının da bu mahkemece halli kabul edilmiş 
olup işlerin icabettiği sürat ve muvaffakiyetle in
tacı bakımından; 

B) Mahkeme reislerinin her sene değişme
siyle içtihat ve çalışma usulünün değişmesi ihti
mali bakımından; 

C) Manzumeler arasındaki ihtilâflar da rei
sin bitaraf bulunmasının faydalı görülmesi cihe
tinden; 

D) Temyiz ve Devlet Şûrası reislerinin esasen 

çok olan işlerinden muvakkat de olsa ayrılmaları
nın mahzurlu olabileceği bakımından; teklif edilen 
bu münavebe ile reislik usulü uygun görülmiye-
rek bu üç kaza manzumesi haricinden bir reis se
çilmesine lüzum duyulmuştur.. 

Yüksek kaza müesseseleri arasındaki ihtilâf
ları halledecek bu mahkemenin yüksek durumu 
gözönüne alınarak reisin Büyük Millet Meclisince 
seçilmesi muvafık görülmüştür. 

îşlerin mahiyet ve miktarına göre devamlı 
gibi çalışacak olan bu mahkemeye reisin bulun
madığı zamanlarda vekalet etmek- üzere aynı su
retle bir reis Vekili seçilmesi düşünülmüştür. Bu 
esaslara göre lâyihanın birinci ve ikinci madde
lerinde değişiklik yapılmıştır. 

İhtilâf mahkemesi içtihadmm değiştirilmesi 
veya mevcut içtihatlar arasındaki aynlığm bir
leştirilmesi mevzuubahis olduğu celselerde Tem
yiz ve Askerî Temyiz ve Devlet Şûrası tarafından 
seçilmiş olan üçerden dokuz âzanm Umumî He
yet tarafından seçilmiş olan üçerden dokuz âza
nm umumî heyet halinde müntahap ve daimî re
isin başkanlığında toplanmaları usulü kabul edil
diğinden Adlîye Vekilinin bu celselere riyaset et
mesine ihtiyaç görülmemiş ve üçüncü madde bu 
şekilde yazılmıştır. 

Hükümet teklifinde bu mahkemenin yazı işle- . 
rmin idaresi Adliye ve Millî Müdafaa Vekâlet
leri ile Temyiz Mahkemesi ve Devlet Şûrası kad
rosu içinden seçilecek dört kâtip tarafından ya
pılması yazılı ise de işlerin çokluğu kâtiplerin de
vamlı çalışmalarını müstelzim olduğu ve alışkan
lığın faydası gözönüne almarak mahkemeye da
imî kâtip verilmesi tercih olunmuştur. 

Kabul edilen bu esaslar dairesinde Hükümet 
ve Dahiliye Encümeni tekliflerinin diğer bazı 
maddelerinde de kelime değişiklikleri yapılmıştır. 

Havalesi veçhile Adliye Encümenine tevdi Du
yurulmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

M. S K. Başkanı Bu ı-a.»^r Sözcüsü Kâtip 
Sinob Siird Konya 

C. K. încedayt B. Türkay V. Bilgin 
Bolu Bursa Bursa 

•\. AlptoyıtH Â. Atlı N. Tınaz 
Çankırı Diyarbakır Erzurum 

Dr. A. Arkan K. Sevüktekin . A. Akyurek 
Erzurum Gazianteb 

Z. Soydvmir Dr. M. Canbolat 
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_ 8 _ 
Gümüşane 

Ş. Erdoğan 
Kars 

ff. Durudoğan 

Hatay 
E. Durukan 
Kayseri 
.V. Toker 

İstanbul 
. Ş. I Ögel 
Kırklareli 

K. Doğan 

Mardin 
Dr. A. Uras 

Tokad 
S. Çelikkol 

Muğla 
S. Güney 

Tekirdaj 
U. Apak 

Adalet Komisyinu raporu 

T. B. M. M. 
Adalet Komisyonu 
Esas No. 1/122 
Karar No. 38 

,?.5 . VT, lf)i:> 

Yüksek Başkanlığa 

Başbakanlığın . 30 . VI ,1943 tarihli 2/2228 
sayılı yazısiyle Büyük Meclise sunulan ve iç
işleri ve Millî Savunma Komisyonlarınca ince
lendikten sonra Komisyonumuza havale buyuru-
lan (Uyuşmazlık mahkemesi kurulması hakkın
daki kanun tasarısı) Komisyonumuzca da görü
şüldü ve incelendi. 

Hükümetin gerekçesinde de açıklandığı gibi 
memleketimizde yargı yerleri, yargılama ko
nusu olan işin yapısına ve özlüğüne göre de 
ğişmekte ve idarenin özel hukuk işlemleri dı
şında kalan ve yürütme görevlerinden dovan 
uyuşmazlıkları çözme yetkisi idare mahkemele
rine verilmiş olduğundan genel mahkemelerin 
hukuk işlerindeki yargı erki 'özel hukuk ala
nındaki işlemlerle sınırlanmış bulunmaktadır. 

Gerçekten Anayasanın yargı erkine ait dör
düncü bölümünde bu erkin, -bağımsız mahke
melerce kullanacağı gösterilmiş bulunmasına 
karşı olarak 51 nci maddesinde, idare dâvalarına 
bakmak ve idare uyuşmazlıklarını çözmek yet
kisinin bu mahkemelere verilmemiş olduğu gö
ze çarpmakta ve bu maddede, (idare dâvaları
na bakmak ve idare uyuşmazlıklarını çözmek 
ve gerek özel kanununda, gerek başka kanunlar
da gösterilen görevleri yapmak üzere bir danış-
tay kurulmuş) olduğu söylenmektedir. 

Anayasanın bu emrine uyularak özel bir 
kanunla Danıştay kurulmuş ve hangi işJere Da-
nıştaycâ bakılacağı, hangi dâvaların burada 
görüleceği.bu kanunla ve başka kanunlarla belli 
edilmiştir. 

Halböylevken ve Anayasanın gerekli gör
düğü bu yargı ayrılığının icaplarına uyularak 
genel mahkemelerle idare mahkemelerinin vazi
fe sınırlan kanunlarla çizilmiş iken bu mahke

meler arasında çıkabilecek vazife uyuşmazlık
larını gidermek ve vazifeli mahkemeyi belli et
mek yetkisinin nereye ait olacağı hiç bir kanun
da gösterilmemiştir. 

Halbuki genel mahkemelerle idare mahkeme
lerinin ayrı vazifelerle yetkilendirilmiş ol
maları ister istemez bir takım vazife uyuşmaz
lıklarına yol açmaktadır. Vazife sınırları ne 
kadar dikkatli çizilmiş olursa olsun değişik 
düşünüş ve anlayışların kanun hükümlerini uy
gulamakta tesiri büyük olduğunda şüphe edile
mez. Genel mahkemelerle idare mahkemeleri
nin düşüncelerinin ve anlayışlarının her zaman 
bir birine uygun düşmemesi ise bazen idare dâ
valarının genel mahkemelerde görülmesi netice
sini doğurmakta, bazen de ayni dâvayı gör
meğe gerek genel mahkemenin, gerek idare mah
kemesinin kendilerini vazifeli saymamaları se
bebiyle dâvayı görecek ve uyuşmazlığı çöze
cek yer bulunmamakta ve başvuracak yer bu-
lamıyan vatandaş hakkını kovuşturma imkân
larından mahrum kalmaktadır. 

4 Haziran 1930 tarihli 1684 sayılı kanunda; 
genel mahkemeler, karar ve sorgu yargıçlariyle 
idare kurulları vesair yargı yerleri arasında 
vazife ve salâhiyet sebebiyle çıkacak uyuşmaz
lıkların çözülmesi yetkisinin yargı tay ceza ge
nel kuruluna ait olduğu kabul edilmiş ise de 
bu kanunla yargıtay ceza genel kuruluna veri
len yetki yalnız ceza işlerine ait olduğundan 
hukuk işlerinden doğacak vavazife uyuşmazlıkları 
bu kanunun hükmü dışında ve açıkta kalmak
ladır. Bu boşluğun biran evvel kapatılmasını 
gerekli bulan komisyonumuz Hükümetten böyle 
bir tasarının gelmiş olmasını memnunlukla 
karşılamıştır. 
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Adalet Bakanlığının temsilcisi hazır olduğu 
halde yapılan görüşmeler ve incelemeler sonunda 
tasarıda aşağıda yazılı değişiklikler yapılmıştır. 

1) Hükümetten gelen tasanda, uyuşmazlık 
mahkemesi yalnız hukuk işlerine ait vazife ve 
hüküm uyuşmazlıklarını çözmeğe yetkilendirilmiş 
olduğu halde gerek İçişleri Komisyonunca, ge
rek Millî Savunma Komisyonunca bu mahkeme
nin yetkisi genişletilerek ceza işlerinden doğan 
uyuşmazlıklarda bu mahkemenin görevleri içine 
alınmıştır. 

Yukarıda da gösterildiği gibi genel mahke
meler, karar ve sorgu yargıçlarâyle idare kurul
ları ve sair yargı yerleri arasında vazife ve salâ
hiyet sebebiyle çıkacak uyuşmazlıkların çözülmesi 
görevi yargıtay ceza genel kuruluna verilmiştir. 

1930 yılmdanberi yürürlükte olan ve uygula
makta bulunan bu kanun bu noktadaki ihtiyacı kar
şılamaktadır. Bû bakımdan bu kanunun yürür
lükten kaldırılması ve ceza işlerinden doğan vazife 
uyuşmazlıklarını inceleme yetkisinin dahi bu ka
nunla kurulan uyuşmazlık mahkemesinin görev
leri içine alınması için gerçek bir sebeb ve icabı 
görülmemiştir. 

Kaldı "ki ceza işlerinde yargı erki genel ola
rak mahkemelere verilmiş ve idare kurullan ile 
diğer kurullara ceza işlerinde tanınmış olan yet
kiler suçluları yargılamağa ve ceza vermeğe kadar 
gitmeyip suç zanlısı hakkında gerekli incelemeleri 
ve kovuşturmaları yaparak zanlının yargılanma
sını gerekli kılan sebeblerin mevcut olup olma
dığını belli etmekten ve buna karar vermekten 
ibaret bulunmuş olduğundan bu bakımdan da 
1684 sayılı kanunun yürürlükten kaldırılarak 
ceza işlerinin dahi uyuşmazlık mahkemesinin gö
revleri içine alınması uygun görülmemiş ve Hü
kümetin teklifi tercih olunmuştur. 

Ceza işlerinin dahi uyuşmazlık mahkemesine 
verilmesinin bir neticesi olarak bu mahkeme iş
lerinin çok fazlalaşacağı düşüncesiyle Millî Sa
vunma Komisyonunca teklif olunan kuruluş kad
rosuna da lüzum ve ihtiyaç görülmemiş ve bu 
mahkemenin Yargıtay ve Danıştay birinci baş
kanlarının başkanlıkları altmda üçü Yargıtay 
ve diğer üçü Danıştay başkan ve üyeleri ara
sından kendi genel kurullarmca seçilecek üye
lerle birlikte yedi kişilik bir. mahkeme halinde 
kurulması ve askerlikle ilgili işlerde bu kuru
lun kıdemsiz iki üyesi yerine askerlik Yargıtay 

dairesinden seçilecek iki adlî üyenin alınması 
uygun görülmüştür. 

2. Taşarının 5 nei maddesinde yer almış 
olan içtihatlann tevhidi sistemi uygun görülmi-
yerek bu madde tasarıdan çıkarılmıştır. 

Hükümet gerekçesinde, bu mahkemede nö
betleşe başkanlık görevini yapacak olan yargı
tay ve Danıştay birinci başkanlarından başkan
lık nöbeti hangisinde ise ona göre yargıtay veya 
Danıştay başkan ve üyeleri zaman zaman çok
luk halinde bulunacaklarından başkanlar değiş
tikçe mahkeme içtihatlarının da değişmesi ihti
mali gözönünde bulundurularak vakit vakit mey
dana gelebilecek içtihat değişikliklerinin birleş
tirilmesini sağlamak maksadiyle buna lüzum gö
rüldüğü belirtilmiş ise de, adalet işlerinde en 
büyük mertebelere yükselmiş Yargıtay ve Da
nıştay Başkan ve üyelerinden kurulacak olan 
böyle bir mahkemenin, hukuk ve adalet bilgi
sinin gerçekleri dışında başkanların değişme
siyle çokluğa dayanarak içtihat değiştireceği 
ihtimaline yer verilmesi doğru görülmemiş ve 
tevhidi içtihat müessesesine mâlik olmayan mem
leketler mahkemelerinde olduğu gibi memleke
timiz mahkemelerinin de içtihat ilerlemelerini 

.kendi ilim ve adalet bilgisiyle ve kayıtsız görüş 
ve kavrayışlariyle gerçekleştirilmeleri arzu 
edilir bir esas olduğundan içtihat ilerleyişini 
kendi araştırmalarında ve incelemelerinde Bağ
lıyacağı tabiî görülen yüksek mahkemeyi ka-
naatlannda bağlayacak böyle bir sisteme bu 
kanunda yer verilmenin elverişsiz olacağı düşü
nülerek bu madde tasandan çıkanlmıştır. 

3. — İdarenin yürütme görevlerinden doğan 
dâvalann çözülmesi yetkisi idare mahkemele
rine ait olduğundan bu gibi dâvaların genel 
mahkemelerde açılması halinde idarece ileri 
sürülecek vazife itirazlarının dâvaya elköyan 
mahkemece karara bağlanması ve bu kararların 
Yargıtayca incelenmesi idare mahkemelerinin ve 
Danıştayın kurulmasındaki maksada ve idarenin 
icaplanna uygun düşmeyeceğinden genel mah
kemelerin kendilerini vazifeli gördükleri bu dâ
valarda idareye vazife uyuşmazlığını ileri sü
rerek işin uyuşmazlık mahkemesince incelenme
sini istemek yetkisinin tanınması idare sistemi
mizin gerçeklerine uygun görülmüştür. Tasanda 
genel mahkemelerde görülmesi gerekli bir dâ
vanın idare mahkemesinde açılması ve bu mah
kemenin kendisini vazifeli görmesi halinde idare 
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'dâvaları için kabul edildiği gibi bu dâvalar iejn 
de yargıtay savcısına vazife uyuşmazlığını ileri 
sürerek işin uyuşmazlık mahkemesinde incelen
mesini istemek yetkisi verilmesi kabul edilmiş 
ve buna dair maddede hükümler konulmuş ise 
de bu işlerde davacı daima gerçek kişilerle özel 
hukuk tüzel kişileri olacağından ve bu davacı
ların kendilerince vazifeli sayarak başvurduk
ları idare mahkemesinin vazifesizliğini ileri 
sürmiyecekleri tabiî olduğu gibi bu mahkeme
leri vazifeli görmiyenlerin işlerini idare mah
kemelerinde gördürmekten vazgeçerek genel 
mahkemelere başvurmaları da her zaman müm
kün bulunduğundan Yargıtay savcısına amelî bir 
kıymeti olmayan böyle bir yetkinin verilmesi doğ
ru görülmemiş ve buna ait hükümler maddeden 
çıkarılmıştır. 

4. — Danıştay savcısı tarafından uyuşmazlık 
ileri sürülerek vazife konusunun incelenmesi işi 
uyuşmazlık mahkemesine verildikten sonra işin 
incelenerek karara bağlanması mahkemeye ait 
bir vazife olduğundan savcının isteğini geri 
alabilmesi muvafık görülmiyerek 16 ncı mad
de tasarıdan çıkarılmışta. 

5. — Diğer maddelerde yapılan değişklikler, 
kanun hükümlerinin uygulanmasını kolaylaştır
mağa yardım edecek açıklamalardan ibarettir. 

Kamutayın onayma arzolunmak üzere Yük
sek Başkanlığa sunulur. 
Adalet Ko. baş. Bu R. Sözcüsü Kâtip 

Kayseri Kayseri Manisa 
R. özsoy C. Tüzel F. Vslu 
Antalya Balıkesir Denizli 
N.Aksoy 'O. N. Burcu N. Küçüka 
Denizli Hatay Erzincan 

H. Günver B. 8. Kunt A. Fırat 
İstanbul Kocaeli Malatya 

Dr. K. C. Berksoy 8. Yargı Dr. C. özelçi 
Bize Sinob 

- Dr. 8.A. Düemre C. Atay 

Selbî ihtilâfın usulen tahakkukundan 
sonra altı ay içinde kanun yollarına müracaat 
vukubulmaması vatandaşın umumî zaman aşı
mı içinde mahkemeye müracaatına mâni olamı-
yacağı zahir iken bu esasa aykırı olarak hü
küm konulması adalette müsavatı bozucu bu
lunduğundan on dördüncü maddede ki bu 
kaydın hukuk ve, ceza usul kanunlarında oldu

ğu gibi kaldırılması reyindeyîz. 
Kastamonu Konya 

Abidin Binkaya H. Karagülle 

Açılan bir dâva üzerine biri adli ve diğeri 
idari kaza mercilerinden vazifesizlik kararı ve
rilip bu kararlar kesinleştikten sonra son ka
rarın tebliği tarihinden itibaren altı ay içinde 
alâkalı merci tâyin ettirmek üzere İhtilâf mah
kemesine başvurmadığı surette bir daha her
hangi bir müracaat ve dâvada bulunamıyacağı 
tasarının 14 ncü maddesinden anlaşılmaktadır. 

Hukuk işlerinde iki adli kaza mercii ara
sında selbî bir ihtilâf çıkması üzerine merciin 
tâyini yolunda gidilebilmek için Hukuk Mu
hakeme Usulü Kanununda bir müddet mevcut 
olmadığı gibi, idari ve adli kaza mercileri ara
sında çıkan selbî ihtilâfı halle 1684 sayılı ka
nunla yetkili kılınmış olan Yargıtay Ceza Ge
nel Heyetine merci tâyini isteğiyle başvura
bilmek için de bir müddet konmamıştır. Bun
dan başka Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunun
da da merci tâyini bahsinde bir müddet kabul 
edilmemiştir. 

Bir kimse dâvaya zorlanamayacağı ve ka
nunen zamanaşımı hâsıl oluncaya kadar dâva 
hakkı mahfuz bulunduğu cihetle merci tâyini 
için bir müracaat müddeti konmasına esasen 
lüzum yoktur. Tasarının 14 ncü maddesinde 
olduğu gibi müracaatı müddetle takyit et
mek zamanaşımı hükümlerini baltalayacak ve 
şimdiye kadar teessüs etmiş olan hukuk kuru
luna büsbütün aykırı bir usul ihdas etmek 
demektir. 

Kaldıki dâvasının * esasına bakılmıyarak 
başvurduğu her iki kaza merciinden verilen 
vazifesizlik karariyle karşılaşmış olan davacıyı 
mücerret altı ay içinde İhtilâf mahkemesine 
müracaatla merci tâyin ettirmediğinden dolayı 
dâva hakkından mahrum etmek hiç bir adalet 
mantığına ve hukuk esasma uymaz. Bu müd
det, meselâ Temyiz müddeti gibi, kanun yo
luna'müracaat müddeti değildir ki, dâvasının 
esası hakkmda lehde veya aleyhte hüküm ve
rilmiş olan kimse kanunun tâyin ettiği müddet 
içinde o hükmün bozulmasını istememek sure
tiyle doğruluğunu kabul etmiş farzolunabilsin. 

Hülâsa, zamanaşımı hakkmlaki genel hü-
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kıimİerk sağlanmış ve dügefciejujıiş;oto dâva sebep ve zajpijset mevjemt çbftadıği: cihetle 14 
hakinin mücerret İhtilaf mahkemesine başvur- ncü maddeye müddet konulmasına muhalifim. 
mak içiîi bir müddet kabulü sucetiyle, iptali- * Urfa 
ni gerektaueeBk ortada mantıfer Ve hukukî bir Z. Berker 
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MÜKÜMETlN TEKLM 

İhtilâf Mahkemesi teşkiline dair kanun lâyihası 

İÇİŞLERİ KOMİSYONUNUN DE&İŞTİRİŞİ 

MADDE 1. — Adlî mahkemelerle idarî ve as
kerî kaza mercileri arasında hukukî işlerden 
ve Askerî Temyiz Mahkemesi ile Devlet Şûrası 
arasında idarî kaza işlerden doğan vazife ihtilaf -
lariyle bu kaza mercileri arasında tekevvün eden 
hüküm ihtilâflarını nihaî derecede halle sala
hiyetli olmak üzere (İhtilâf Mahkemesi) teşkil 
olunur. 

MADDE 2. — ihtilâf Mahkemesi üçü Tem
yiz Mahkemesi hukuk daireleri reis ye azaları ve 
üçü Devlet Şûrası dava daireleri reis ve azaları 
arasından seçilmiş altı âza ve bir reisten terek
küp eder. 

ihtilâf Mahkemesine her sene sıra ile Temyiz 
Mahkemesi birinci reisi ile Devlet Şûrası birinci 
reisi reislik eder. 

MADDE 3. — ihtilâf Mahkemesi âzası tem
yiz reis ve azaları için Temyiz Hukuk Umumî 
Heyeti, Devlet Şûrası reis ve azaları için dava 
daireleri umumî heyeti tarafından seçilir. 

Âza noksanını tamamlamak için mahkeme 
ve şûraca ayrıca ikişer yedek âza daha seçilir. 

MADDE 4. — Reisin bulunmadığı celselerde 
reislik vazifesi, heyet içinden o reisin mensup 
olduğu mahkeme ve Şûra azalarından yüksek 
derecelisi ve taaddüdü halinde en kıdemlisi ta
rafından yapılır. Kıdemde müsavat halinde en 
yaşlı âza bu vazifeyi görür. 

MADDE 5. — İhtilâf Mahkemesi içtihadının 
değiştirilmesi veya mevcut içtihatlar arasındaki 

Merci ve Hüküm İhtilâfları Mahkemesi teşki
line dair kanun lâyihası 

MADDE 1. — Adli, idari, ve askerî kaza ma
kam ve mercileri arasında kazai işlerden doğacak 
vazife veya hüküm ihtilâflarını nihai derecede 
halletmek üzere (Merci ve Hüküm ihtilâfları 
Mahkemesi) kurulmuştur. 

MADDE 2. — Merci ve Hüküm ihtilâfları 
Mahkemesi bir reisle ve altı azadan terekküp eder, 

Bu mahkemeye sıra ile bir yıl Devlet Şûrası 
Reisi ve Bir yıl Temyiz Mahkemesi Reisi reislik 
edei*. 

Azalardan üçü Devlet Şûrası ve üçü Temyiz 
Mahkemesi reis ve azaları arasından kendi umu
mî heyetlerince seçilir. Âza eksiklerini tamamla
mak üzere de gerek Devlet Şûrası ve gerek Tem
yiz mahkemesi umumî heyetlerince ikişer yedek 
âza seçilir. 

MADDE 3. — Reisin bulunmadığı celselerde 
reislik vazifesi heyet içinden o reisin mensup ol
duğu mahkeme veya Şûra azalarından yüksek 
derecelisi ve teaddüdü halinde en kıdemlisi tara
fından yapılır. Kıdemde müsavat halinde en 
yaşlı âza bu vazifeyi görür. 

MADDE 4. — Merci ve Hüküm İhtilâfları 
Mahkemesi içtihadının değiştirilmesi veya mev-
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MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONUNUN DEĞİŞ- 1 ADALET KOMİSYONUNUM DİîâİŞTİBŞt 
TİBÎŞÎ 

Merci ve hüküm ihtilâftan mahkemesi teşkiline Uyuşmazlık mahkemesi kurulması hakkında kanun 
âair kanun lâyihası 

• Bölüm : 1 . : 

Kuruluş, 

MADDE 1. — Adli, idari ve askerî kaza ma
kam ve mercileri arasında kazai işlerden doğacak 
vazife veya hüküm ihtilâflarını nihai derecede 
halletmek üzere «Merci ve hüküm ihtilâfları 
mahkemesi» kurulmuştur. 

MADDE .2 — Bu mahkeme bir reis ve altı 
âza ile vazife görür. 

Mahkeme reisi ve reis vekili Büyük Millet 
Meclisince seçilir» 

Bu mahkeme âzahğı için Devlet Şûrası Deavi 
daireleri ve Temyiz mahkemesi reis ve azalan 
arasından kendi umumî heyetlerince ve Askerî 
Temyiz mahkemesi tarafından adli azalan ara
sından üçer zat seçilir. 'İcabında âza eksikliğini 
karşılamak üzere aynı suretle ikişer yedek âza da 
seçilir. 

İhtilâf hangi taraflar arasmda vâki ise o ta
rafların üçer âzası Reisin Başkanlığında mahke
me heyetini teşkil eder. İlgisi olmayan tarafın 
âzası bu heyete iştirak etmez. 

MADDE 3. — Merci ve hüküm ihtilâfları 
mahkemesi içtihadının değiştirilmesi veya mev* 

(S. Sa; 

MADDE 1. — Genel mahkemeler, idare ve 
askerlik kaza yerleri arasmda hukuk iğlerinden 
doğan vazife ve hüküm uyuşmazlıklarını kesin 
olarak çözmeğe yetkili olmak üzere bir uyuşmaz
lık mahkemesi kurulmuştur. 

MADE 2. — Uyuşmazlık ır'fthkftmftginm bit 
başkan ve altı üyesi vardır. 

•Yargıtay ve Danıştay birinci başkanları her 
yıl sıra ile mahkemeye başkanlık eder. Üç üye 
Yargıtay hukuk daireleri başkan ve üyeleri ve 
diğer üç üye Danıştay dâva daireleri başkan ve 
üyeleri arasından seçilir. 

Uyuşmazlık askerî işleri ilgilendiriyorsa bu 
mahkeme, Yargıtay ve Danıştaym en az kıdem
li birer4 üyesi yerine Askerî Yargıtaydan seçile
cek iki adlî üye alınmak'suretiyle kurulur. 

MADDE 3. — Mahkemenin üye olarak Yargı* 
taydan alınacak başkan ve üyelerini Yargıtay 
Hukuk Genel Kurulu, Danıştaydan alınacak 
başkan ve üyelerini Danıştay dâva dareleri ge
nel kurulu ve Askerî Yargıtaydan alınacak üye* 
leri askerlik Yargıtay genelr kurulu seçer. 

Bu kurullar, üye eksikliğini tamamlamak 
için ayrıca ikişer yedek üye de seçerler. 

MADDE 4. — Başkanın bulunamadığı top* 
lahtılarda başkanlık görevini, sıra kendisine 
gelecek olan diğer başkan görür. Onun da öz
rü olursa mahkemeye, üyelerin en yüksek de
recelisi ve aynı derecede birden fazla üye varsa 
kıdemlisi ve kıdemde eşitlik halinde yaşlısı baş
kanlık eder. 
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ayrılığın tevhidi bahis mevzuu olduğu celselere 
Adliye Vekili riyaset eder. Bu takdirde her iki 
mahkemenin birinci reisi de Adliye Vekilinin 
bulunduğu celseye iştirak ederler. 

MADDE 6. — İhtilâf Mahkemesi azaları üç 
senelik bir devre için seçilir. Müddeti dolan 
azanın yeniden seçilmesi caizdir. 

Devre 6 Eylül tarihinden başlar. 

MADDE 1. — İhtilâf Mahkemesi mutat ola
rak en az iki ayda bir ve müstacel hallerde fev
kalâde olarak Adliye Vekilinin daveti üzerine 
Adliye Vekâletinde toplanır, o tarihe kadar İh
tilâf Mahkemesine gönderilmiş olan evrakı tet
kik ile bir karara bağlar. 

Fevkalâde içtimada İhtilâf Mahkemesi He
yeti ve müddeiumumiler içtimadan en az üç gün 
evvel haberdar edilirler. 

MADDE 8. — İhtilâf Mahkemesi içtima ve 
müzakerelerinde hadisenin taalluk ettiği kaza 
mercileriyle ilgisine göre Temyiz Mahkemesi 
Başmüddeiumumisiyle Devlet Şûrası Müddei
umumisi ve Askerî Temyiz Mahkemesi Müddei
umumisi hazır bulunur. Bunlar reye iştirak 
etmezler. Ancak hadise hakkında mütalâalarını 
bildirirler. 

Müddeiumuminin bulunmadığı zamanlarda 
kendisini başmuavini veya muavini temsil eder. 

MADDE 9. İhtilâf Mahkemesinin icabî 
ve selbî ihtilâflarla hüküm ihtilâfı hakkında ver
diği kararlar katidir. 

İç. E. 

cut içtihatlar arasındaki ayrılığın tevhidi bahis 
mevzuu olduğu celselere Adliye Vekili riyaset 
eder. Bu takdirde her iki mahkemenin reisi de 
Adliye Vekilinin bulunduğu celseye iştirak der
ler, 

MADE 5. — Merci ve Hüküm İhtilâfları 
Mahkemesi azalan üç senelik bir devre için se
çilir. Müddeti olan azanın yeniden seçilmesi ca
izdir. , 

Devre, 6 Eylül tarihinden başlar. 

MADDE 1. — Merci ve Üüküm İhtilâfları 
Mahkemesi içtima ve müzakerelerinde hâdisenin 
taallûk ettiği kaza makam ve mercileriyle ilgisi* 
ne göre Temyiz Mahkemesi Başmüddeiumisi ile 
Devlet Şûrası Müdeiumumisi ve Askerî Temyiz 
Mahkemesi Müddeiumumisi hazır bulunur. Bun* 
lar reye iştirak etmezler. Ancak hâdise hakkmda 
mütalâalarını bildirirler. 

Müddeiumuminin bulunmadığı zamanlarda 
kendisini başmuavini veya muavini temsil eder* 

MADDE 8. — Merci ve Hüküm İhtilâfları 
mahkemesinin icabî ve selbî, ihtilâflarla hüküm 
ihtilâfı hakkında vereceği kararlar katidir* 

MADDE 6. — Merci ve Mukıim ihtilâfları 
Mahkemesi mutat olarak en az iki ayda bir ve 
müstacel hallerde fevkalâde olarak Adliye Veki
linin daveti üzerine Adliye Vekâletinde toplanır. 
o tarihe kadar Merci ve Hüküm İhtilâfları Mah
kemesine gönderilmiş olan evrakı tetkik ile bir 
karara bağlar. 

Fevkalâde içtimada Merci ve Hüküm İhtilâf' 
lan Mahkemesi Heyeti ve Müddeiumumiler içti
madan en az üç gün evvel haberdar edilirler ve 
kendilerine içtima ruznamesi gönderilir. 

f&Sipft'sttli 
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cut içtihatlar arasındaki ayrılığın tevhidi mev-
zuubahis olduğu zaman Temyiz, Devlet Şûrası ve 
Askarî Temyiz mahkemesinin bu mahkeme için 
seçilmiş olan üçer âzası, Reisin Başkanlığında 
Umumî Heyet halinde toplanır. 

MADDE 4. — Merci ve Hüküm ihtilâfları 
mahkemesi asli ve yedek azaları üç senelik bir 
devre için seçilir. Müddeti dolan âzanm yeniden 
seçilmesi caizdir. 

Devre 6 Eylül tarihinden başlar. 

MADDE 5. —Mahkemenin toplanma za
manlarını reis düzenler. 

MADDE 6. — Dahiliye Encümeninin 7 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Dahiliye Encümeninin 8 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Ad. K. 

MADDE 5. — Uyuşmazlık mahkemesinin 
üyeleri üç senelik bir dönem için seçilirler. Dö
nem içinde asıl görevden çekinme, emekliye ay
rılma ve ölüm gibi sebeplerle üye sayısı azalır
sa yerlerine yenileri seçilir. Bunlar seçildikleri 
dönem süresini tamamlarlar. 

Yukarıda yazılı sebeplerle başkanın ayrılması 
halinde yerine yenisi gelinceye kadar başkanlık gö
revini sıra kendisine gelecek olan diğer başkan 
görür. Dönem 6 Eylülde başlar görevleri son 
bulan üyeler yeniden seçilebilirler. 

MADDE 6 — Mahkeme iki ayda bir Adalet 
Bakanlığında toplanır. Adalet Bakanı göreceği 
lüzum üzerine bu mahkemeyi daha erken de top
lantıya çağırabilir. Bu gibi haller de toplanma 
günti ve toplanma konusu en az üç gün evvel 
başkan tarafından üyelere ve savcıya bildirilir. 

MADDE 7. — Mahkemenin toplantılarında 
ve görüşmelerde ilgisine göre Danıştay veya as
kerlik Yargıtay dairesi savcısı hazır bulunur. 
Savcılar, inceleme konusu olan iş hakkındaki 
görüşlerini ve düşüncelerini anlatırlar, oy verr 
mezler. 
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MADDE 10 .— tcabî ihtilâf iddiası, Temyiz 
Mahkemesi Başmüddeiumumisi ve Devlet Şûrası 
Müddeiumumisi veya Askerî Temyiz Mahkemesi 
Müddeiumumisi tarafından resen veya alâkalı 
şahıs veya müessese mümessilinin haklı görülen 
müracaatr üzerine ileri sürülmüştür. 

îcabî ihtilâf iddiasının dermeyan edilebilme
si için adlî veya idarî mahkemenin kendisini va
zifeli addine karar vermiş olması lâzımdır. 

Adlî veya idarî mahkeminin esas hakkında 
nihaî karar verdiği ve bu mahkemelerden birinin 
vazifesizlik hakkında verdiği karar katiyet kes-
bettiği veya tarafların sulh yahut feragat ve
ya kabulü suretiyle dâvanın bertaraf edildiği 
hallerde icabî ihtilâf iddiası dermeyan edilemez. 

MADDE 11. — îcabî ihtilâf iddiasını derme-
yana salahiyetli bulunan müddeiumumi lüzum gör
düğü takdirde resen veya alâkalının haklı görü
nen talebi üzerine, dâvayı gören mahkemeye ön
ce bir muhtıra verir. Muhtırada dâvayı rüye-
te vazifesiz tanıdığı mahkemenin vazifesizliğini 
ispata yarayan hukukî sebepleri bildirir; icabı. 
halinde muhtıraya ihtilâfın taallûk ettiği dâva
ya ait dâva arzuhali ile vazifesine itiraz olunan 
mahkemenin bu hususta ittihaz ettiği kararın 
suretini bağlar. 

MADDE 12. — Muhtırayı alan mahkeme 
muhtıra ile müddeiumumi tarafından -gönderilen 
diğer evrakın suretlerini 5 gün içinde taraflara 
tebliğ eder. Taraflar 7 gün içinde cevap verme
ğe mecburdur. Dâvayı görmekte olan mahkeme 
verilen cevabı veya cevap verilmediğini derhal 
muhtırayı veren müddeiumumiye göndermek ve
ya bildirmekle mükelleftir. Müddeiumumi ta
rafların cevabını aldıktan sonra da.mahkemenin 
vazifesizliği mütalâasında bulunduğu takdirde 
ihtilâfı ihdas ettiğini yedi gün içinde telgrafla 

iç. K. 

MADDfi 9. — icabı ihtilâf ihdası Temyiz 
Mahkemesi Başmüddeiumumisi, veya Devlet Şû
rası Müddeiumumisi veya Askerî Temyiz Mah
kemesi Müddeiumumisi tarafından resen veya 
alâkalıların müracaatı üzerine ileri sürülür. 

îcabî ihtilâf ihdasının dermeyan edilebilmesi 
için adlî veya idari veya askerî" mahkeme veya 
makamın kendisini vazifeli sayan bir karar ver
miş olması lâzımdır. 

MADDE 1Q. — Bir mahkemenin esası hak
kında nihai karar verdiği veya vazifesizlik hak
kındaki karan katiyet kesbettiği hallerde icabi 
ihtilâf ihdası dermeyan edilemez. Hukuk işle
rinde tarafların sulh veya feragat veyahut ka
bulü suretiyle dâva bertaraf edildiği takdirde de 
icabi ihtilâf ihdas olunamaz. 

MADDE 11. — îcabî ihtilâf ihdasını derme-
yana salahiyetli bulunan müddeiumumi lüzum 
gördüğü takdirde resen veya alâkalının talebi 
üzerine, dâvayı gören mahkeme veya makama 
önce bir muhtıra verir. Muhtırada dâvayı rüye-
te vazifesiz tanıdığı mahkemenin veya makamın 
vazifesizliğini ispata yarıyan sebebleri bildirir; 
îcabî halinde muhtıraya ihtilâfın taalluk ettiği 
dâvaya ait dâva arzuhali veya tahriratı ile va
zifesine itiraz olunan mahkemenin veya makamın 
bu hususta ittihaz ettiği kararın suretini bağlar. 

MADDE 12. — Muhtırayı alan mahkeme ve
ya makam muhtıra ile müddeiumumi tarafından 
gönderilen diğer evrakın suretlerini 5 gün için
de taraflara tebliğ eder. Taraflar 7 gün içinde 
cevap vermeğe mecburdur. Dâvayı görmekte olan 
mahkeme veya makam verilen cevabı veya cevap 
vei'iImediğini derhal muhtırayı veren müddei
umumiye göndermek veya bildirmekle mükellef
tir. Müddeiumumi. tarafların cevabmı aldıktan 
sonra ihtilâfı ihdas ettiğini 7 gün içinde telgraf
la dâvayı gören mahkemeye veya makama bildirir 
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MADDE 8. —Dahiliye Encümeninin 9 ncu 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Dahiliye Encümeninin 10 ncu 
maddesi -aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Dahiliye Sncümeninin 11 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Muhtırayı alan mahkeme ve
ya makam muhtıra ile müddeiumumi tarafından 
gönderilen diğer evrakın suretlerini beş gün 
içinde taraflara tebliğ eder. Taraflar yedi gün 
içinde cevap vermeğe mecburdur. Dâvayı gör
mekte olan mahkeme veya makam verilen ceva
bı veya cevap verilmediğini derhal muhtırayı 
veren müddeiumumiye göndermek veya bildir
mekle • mükelleftir. Müddeiumumi tarafların 
cevabını aldıktan sonra ihtilâfı ihdas ettiğini 
yedi gün içinde icabında telgrafla dâvayı gören 

Ad. K. 

Bölüm : 2 

Uyuşmazlık Mahkemesine başvurmanın yolları 
ve inceleme kurulları 

MADDE 8. — İdare veya askerlik yargı yerle
ri tarafından çözülmesi gerekli bir dâvaya bak
mağı genel mahkemeler kendilerini vazifeli gör
dükleri takdirde Bakanların veya valilerin haklı 
görecekleri istekleri üzerine Danıştay Savcısı, va
zife konusunun Uyuşmazlık Mahkemesinde ince
lenmesini istiyebilir. -

Savcının bu istekte bulunabilmesi için idare
nin genel mahkemede ve en geç mahkemenin ilk 
oturumunda vazife itirazmda bulunmuş ve mah
kemenin vazifeli olduğuna karar vermiş olması 
şarttır. 

İdare tarafından ileri sürülen vazife itirazı
nın mahkemece kabul edilerek vazif esizlik karan 
verilmesi halinde vazife konusunun uyuşmazlık 
mahkemesinde incelenebilmesi, Yargıtayca bu ka
rarın bozulmuş ve mahkemenin bozmağa uyarak 
vazifeli olduğuna karar vermiş bulunmasına bağ
lıdır, 

MADDE 9. — Yukariki madde uyarınca va
zife konusunun Uyuşmazlık Mahkemesince ince
lenmesini istiyen bakan ve valiler kararın veril
diği tarihten başlamak üzere on beş gün içinde 
dâva arzuhalinin ve cevap, lâyihalarının birer ör
neği ile mahkemenin vazif e hakkındaki kararının 
bir örneğini, dâvanın idare veya askerlik yargı 
serleri tarafından çözülmesini gerekli kılan se
bep ve delilleri de göstermek suretiyle Danıştay 
savcısına gönderirler. Danıştay savcısı dâvayı 
gören mahkemeye bir muhtıra gönderir ve ileri 
sürülen sebepleri muhtırasında yazar. 

Mahkemece bu muhtıranın bir örneği beş gün 
içinde davacıya gönderilir. Bu muhtıra hakkın
da bir diyeceği varsa davacı bunu yedi gün" için
de mahkemeye yazı ile bildirmekle ödevlidir. 

Mahkeme, verilen cevabı üç gün içinde Da
nıştay savcısına gönderir ve cevap süresi geçmiş 
olduğu halde cevap verilmemişse sürenin bitmiş 
ve cevap verilmemiş olduğumThemen bildirir. 

Mahkemenin cevabını alan Danıştay savcısı 
işi inceledikten sonra o dâvayı çözmeğe genel 
mahkemenin vazifeli olmadığına kanaat getirirse 
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dâvayı gören mahkemeye bildirir ve mütalâasını 
diğer müddeiumumiye tebliğ ile evrakı İhtilâf 
Mahkemesine tevdi eder, 

MADDE 13. — İhtilâfın ihdas edildiğinin 
tebliğini mütaakıp, dâvayı gören mahkeme İhti
lâf Mahkemesi kararının tebliğine kadar dâvayı 
tehir eder. Şu kadar ki, bu yüzden vâki olacak 
teehhür, ihtilâfın ihdas edildiği tarihten itibaren 
üç. ayı tecavüz edemez. Ancak bu müddet geç
tikten sonra esas hakkında nihai karar verilme
den önce ihtilâf Mahkemesi karan bu mahkeme
ye tevdi edildiği takdirde mahkeme bu karara 
uymaya mecburdur. 

MADDE 14. — Müddeiumumiler, mahkeme
lerden arzu ettikleri evrakın suretlerini her za
man istiyebilirler. 

MADDE 15. — İhtilâf Mahkemesi kararının 
tebliğinden evvel ilgili mahkemece ittihaz olunan 
ihtiyatı tedbir ve hacizler İhtilâf Mahkemesinin 
kararma kadar hükmünü muhafaza ettiği gibi 
mahkemenin vazifesizliğine dair sadır olacak ih
tilâf Mahkemesi kararının alâkalıya tebliğinden 
sonra da vazifeli mahkeme tarafmdaıı kaldırılma
dıkça 60 gün müddetle meri ve muteber kalır
lar. 

MADDE 16. — İhtilâfı ihdas eden müddei
umumi ihdas olunan ihtilâfı her zaman geri ala
bilir. Bu takdirde keyfiyeti derhal ilgili mah
kemeye ve diğer taraf müddeiumumiliğine ve 
İhtilâf Mahkemesine bildirir. 

MADDE 17. — Selbî ihtilâf iddiasını ancak 
taraflardan olan kimseler dermeyan edebilirler. 

Selbî ihtilâf iddiasının dermeyan edilebilme
si için biri adli diğeri idari mahkemeden ayrı 
ayrı karar sâdır olması, her iki mahkemenin ken
disini yazifejsiz görmesi, verilen vazifesizlik ka-

İÇ. K. 

ve -mütalâasını diğer müddeiumumiye tebliğ ile 
evrakı Merci ve Hüküm İhtilâfları Mahkeme
sine tevdi eder. 

MADDE 13. — ihtilâfın ihdas edildiğinin 
tebliğini müteakip, dâvayı gören mahkeme veya 
makam Merci ve Hüküm İhtilâfları Mahkemesi 
k;ı ramım "tebliğine kadar dâvayı tehir eder. Şu 
kadar ki; İm yüzden vâki olacak teehhür, ihtilâ
fın ihdas edildiği talihten İtibaren üç ayı teca
vüz edemez. Ancak bu müddet geçtikten sonra 
esas hakkında, nihai karar verilmeden önce Mer
ci ve Hüküm İhtilâfları Mahkemesi kararı bu 
mahkemeye tevdi edildiği takdirde mahkeme bu 
karara uymağa mecburdur. 

MADDE 14. — Müddeiumumiler, mahkeme
lerden arzu ettikleri evrakın suretlerini her za

man isleyebilirler. 
t 

MADDE 15. — Merci ve Hüküm İhtilâf lan 
Mahkemesi kararının, tebliğinden evvel ilgili 
mahkemece ittihaz olunan ihtiyatî tedbir ve ha
cizler Merci v-(» Hüküm İhtilâfları Mahkemesinin 
kararma kadar hülmımü muhafaza ettiği gibi 
mahkemenin vazifesizliğine dair sadır olacak 
Merci ve Hüküm İhtilâfları Mahkemesi kararı
nın alâkalıya tebliğinden sonra da vazifeli mah
keme tarafından kaldırılmadıkça 60 gün müd
detle meri ve muteber kalırlar. 

MADDE 16. — İhtilâfı ihdas eden müddei
umumi ihdas olunan ihtilâfı mahkemeye veril
mezden önce geri alabilir. Bu takdirde keyfiyeti 
derhal ilgili mahkemeye veya makama ve- diğer 
taraf müddeiumumiliğine ve merci ve hüküm ih
tilâfları mahkemesine bildirir. 

MADDE 17. — Selbî ihtilâf iddiasını ancak 
taraflardan olan kimseler ve ceza işlerinde bun
lardan başka ilgili makamlar dermeyan edebi
lirler. • 

Selbî ihtilâf iddiasının dermeyan edilebilme
si için biri adlî, diğeri idarî mahkeme veya ma-
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mahkemeye veya makama bildirir ve mütalâasını 
diğer müddeiumumiye tebliğ ile evrakf merci 
ve hüküm ihtilâfları mahkemesi reisliğine tevdi 
eder, 

MADDE L2. — Dahiliye Encümeninin 13 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — Dahiliye Encümeninin 14 neni 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 14. — Dahiliye Encümeninin 15 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 15. — İhtilâfı ihdas eden müddei
umumi ihdas olunan ihtilâfı mahkemeye veril
mezde!* önce geri alabilir. Bu takdirde keyfiyeti 
derhal ilgili mahkemeye veya makama ve diğer 
taraf müddeiumumiliğine ve merci ve hüküm ih-
tflâflâri mahkemesi reisliğine bildirir. 

MADDE 16. — Selbî ihtilâf iddiasını ancak 
taraflardan olan kimseler ve ceza işlerinde bun
lardan başka ilgili makamlar dermeyan edebi
lirler. 

Selbî ihtilâf iddiasının* dermyan edilebilme
si için adli, idari ve askerî mahkeme veya ma-

Ad. K. 

yedi gün'içinde vazife konusunun Uyuşmazlık 
Mahkemesinde incelenmesini istiyerek işi bu mah
kemeye verir ve. bu işin Uyuşmazlık Mahkemesine 
verilmiş olduğunu telgrafla dâvayı gören mah
kemeye bildirir. 

MADDE 10. — İşin Uyuşmazlık mahkemesine . 
verildiği keödadne bildirilen mahkeme, vazife 
hakkmda Uyuşmazlık Mahkemesince bir karar 
verilinciye kadar dâvanın görülmesini geri bıra
kır. Şu kadar M, iğin Uyuşmazlık Mahkemesine 
verildiğini bildiren telgrafın % alındığı tarihten 
başlamak üzere üç ay içinde bu mahkemenin ka
rarı gelmezse yargıç, dâvayı görmeğe devam eder. 
Ancak esas hakkında son kararını vermeden 
Uyuşmazlık Mahkemesinin kararı gelirse bu ka
rara Uymakla ödevlidir. 

MADDE 11. — Savcılar mahkemelerden her 
türlü kâğıtların onanmış örneklerini istiyebilir-

MADDE 12. — Bir iş hakkında Danıştay 
savcısı tarafından vazife uyuşmazlığı ileri sü
rülerek uyuşmazlık mahkemesine başvurulmuş . 
olması, dâvaya elkoyan mahkeme tarafından 
verilmiş olan ihtiyati tedbir kararını ortadan kal-
dırmıyacağı gibi uyuşmazlık mahkemesince genel 
maskemenin vazifeli olmadığına karar verildiği 
takdir'de de bu karar davacıya bildirildiği tarih
ten. başlamak üzere vazifeli mahkeme tarafından 
kaldırılmadıkla 60 gün devam eder. Davacı 60 
gün iyinde vazifeli mahkemeye başvurmazsa ih
tiyati tedbir kararı kendiliğinden ortadan kal
kar. Mahkeme verdiği ihtiyati tedbir kararını 
uyuşmazlık mahkemesinin kararını beklemeden 
istek üzerine her zaman geri alabilir. 

MADDE 13. — Genel mahkeme veya idare 
veya askerlik kaza yerleri, ayni konuya ve ayni 
taraflara ait olan ve aynı sebebe dayanan bir dâva 
hakkında ayrı ayrı vazifesizlik kararı • verdikleri 
takdirde taraflardan her biri vazife uyuşmaz
lığını ileri sürerek dâvaya bakmağa vazifeli ye-
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rarmı aynı taraflara, aynı mevzua taallûk ve aynı 
madde ve hukukî sebebe istinadetmesi ve her iki 
kararın katiyet kesbeylemiş bulunması şarttır. 

MADDE 18. — Selbî vazifesizlik kararlrı 
üzerlerine ihtilâfın halli talebi vazifesizlik hak
kında ittihaz olunan kararlardan sonrakinin ka
tiyet kesbettiği tarihten itibaren altı ay içinde 
dermeyan edilir. Talep İhtilâf Mahkemesine vê  
ya vazifesizlik kararı veren mahkemelerden biri
ne arzuhal vermek suretiyle olur. 

Arzuhale ihtilâfın mevzuu olan mesele hak
kında her iki mahkeme kararının suretleriyle bu 
kararların katiyet kesbettiğine dair vesikalar rap-
tolunur. 

Verilen arzuhal ve diğer evrak suretleri 5 gün 
içinde diğer tarafa tebliğ olunur. Cevap müdde
ti 7 gündür. 

MADDE 19. — Kendisine müracaat olunan 
mahkeme verilen arzuhal ile cevabı, ve diğer ev
rakı derhal İhtilâf Mahkemesine gönderir. 

MADDE 20. — İhtilâf mahkemesi ikinci 
maddede mürettep adedin huzuriyle tetkiklerini 
evrak üzerinde yaparak karar verir. Kararlar 
mutlak ekseriyetle verilir. 

MADDE 21. — İhtilâf Mahkemesi, icabî ve
ya selbî ihtilâfın halli taleplerini evvelâ şekil ve 
müddet bakımından tetkik eder. Müddetinde 
dermeyan olunmryan talepleri reddeder. Şekle 
riayet edilmediği anlaşıldığı halde evrakı gön
deren mahkemeye geri yollar. Bu mahkeme der
hal keyfiyeti ihtilâfı ihdas eden müddeiumumi 
veya tarafa tebliğ eder. Bu takdirde alâkalı 

müddeiumumi veya taraf onbes gün içinde yeni
den usulü dairesinde ihtilâfı ihdas edebilir. 

20 — 
I İç. K. 

kamdan ayrı ayrı karar sâdır olması, her iki 
mahkeme veya makamın kendisipi vazifesiz gör
mesi, verilen vazifesizlik kararını aynı tarafla
ra, aynı mevzua taallûk ve aynı madî ve huku
ki sebebe istinat etmesi ve her iki kararm kati
yet kesbeylemiş bulunması şarttır. 

MADDE 18. — Selbî vazifesizlik kararlan 
üzerine ihtilâfın halli talebi vazifesizlik hak
kında ittihaz olunan kararlardan sonrakinin ka
tiyet kesbettiği tarihten itibaren iki ay içinde 
dermeyan edilir. Talep merci ve hüküm ihtilâf
ları mahkemesine veya vazifesizlik kararı veren 
mahkemelerden veya makamlardan birine arzu
hal vermek ve resmî ilgili makamlarca talebi ha
vi tahrirat yazılmak suretiyle olur. • 

Arzuhale ihtilâfın mevzuu olan mesele hak
kında her iki mahkeme veya makam kararının 
suretleriyle bu kararların katiyet kesbettiğine 
dair vesikalar raptolunur. 

Verilen arzuhal ve diğer evrak suretleri 5 
gün içinde diğer tarafa tebliğ olunur. Cevap 
müddeti 7 gündür. 

MADDE 19. — Kendisine müracaat olunan 
mahkeme veya makam verilen arzuhal ile ceva
bı ve diğer evrakı derhal merci ve hüküm ihti
lâfları mahkemesine gönderir. 

MADDE 20. — Merci ve hüküm ihtilâfları 
mahkemesi ikinci maddede mürettep adedin hu
zuriyle tetkiklerini evrak üzerinde yaparak ka
rar verir. Kararlar mutlak ekseriyetle verilir. 

MADDE 21. — Merci ve hüküm ihtilâfları 
mahkemesi, ieabi ve selbî ihtilâf m halli taleple
rini evvelâ şekil ve müddet bakımından tetkik 
eder. Müddetinde dermeyan olunmıyan talep
leri reddeder. Şekle riayet edilmediği anlaşıl
dığı halde evrakı gönderen mahkemeye veya 
makama geri yollar. Bu mahkeme derhal keyfi
yeti ihtilâfı ihdas eden müddeiumumi veya ta
rafa tebliğ eder. Bu takdirde alâkalı müddei
umumi veya taraf on beş gün içinde yeniden 
usulü dairesinde ihtilâfı ihdas edebilir. 
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kamın ikisinden ayrı ayrı karar sâdır olması, 
her iki mahkeme veya makamm kendisini vazi-
fesiz görmesi, verilen vazifesizlik kararının 
aynı taraflara, aynı mevzua taallûk ve aynı 
maddi ve hukuki sebebe istinat etmesi ve her iki 
kararın katiyet kesbeylemiş bulunması şarttır. 

MADDE 17. — Dahiliye Encümeninin 18 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 18. — Kendisine müracaat olunan 
mahkeme veya makam verilen arzuhal jle ceva
bı ve diğer evrakı derhal merci ve hüküm ihti
lâfları mahkemesi reisliğin» gönderir. 

MADDE 19. — Dahiliye Encümeninin 20 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 20. — Dahiliye Encümeninin 21 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Ad. K. 

rin belli edilmesini uyuşmazlık mahkemesinden 
isteyebilirler. 

3533 sayılı kanunun yetkili kıldığı işlerde 
hakemler tarafından verilen vazifesizlik karar
lan hakkında da bu hüküm uygulanır. 

."MADDE 14. — Vazifesizlik kararları üzerine 
uyuşmazlığın giderilmesi ve dâvaya bakmağa 
vazifeli yerin belli edilmesi isteği, vazifesizlik 
hakkındaki kararlardan sonrakinin kesinleştiği 
tarihten başlamak üzere altı ay içinde uyuşmaz
lık mahkemesine veya vazifesizlik kararı veren 
mahkemelerden herhangi birine dilekçe verilmek 
suretiyle yapılabilir. Dilekçeye vazifesizlik ka
rarlarının onanmış ikişer örneği ile bu karar
ların kesinleşmiş olduğu hakkındaki belgeler 
bağlanır. Verilen dilekçe ile diğer kâğıtların 
örnekleri dilekçeyi alan mahkemece diğer tara
ta beş gün içinde bildirilir. Diğer taraf yedi 
gün içinde, cevap verebilir. Dilekçe doğrudan 
doğruya uyuşmazlık mahkemesine verilmiş de
ğilse dilekçeyi alan mahkeme, dilekçenin veril
diği günü belirtecek kayıt işlemini ve tebliğ işi
ni yaptırdıktan ve cevap süresi geçtikten sonra 
kâğıtları hemen uyuşmazlık mahkemesine gön
derir. 

"«fcf 
Bölüm: 3 

Uyuşmazlık mahkemesi kararlan 

MADDE 15. — Uyuşmazlık mahkemesi bütün 
üyeleri bir arada olmadıkça karar veremez. Bu 
mahkemede incelemeler kâğıt üzerinde yapılır 
ve kararlar saltçoklukla verilir. 

MADDE 16. — Uyuşmazlık mahkemesi, va
zife uyuşmazlıkları hakkındaki istekleri evvelâ 
şekil ve süre bakımından inceler, süresi içinde 
yapdmamış olan istekleri reddeder. 

Şekil eksikliği görürse işi uyuşmazlığı çı
karan savcıya veya mahkemeye başvuran tara
fa bildirir. 

Savcı veya taraf iş kendisine bildirildiği ta
rihten başlamak üzere otuz gün içinde yeniden 
ve usulüne uygun olarak uyuşmazlık mahkeme
sine başvurabilip. 

<& Sayısı: 151) 



Hü. İç. K. 

MADDE 22. — ihtilâf Mahkemesi, ihtilâfı 
ihdas eden müddeiumuminin talebini esas bakı-
mından kanuna uygun gördüğü takdirde talebi 
kabul eyler ve kararım dâvayı gören mahkeme* 
ye tebliğ eder. Bu takdirde dâvayı gören mah
keme kendisini vazifesiz addine karar vererek il
gili tarafın müracaatı üzerine evrakı vazifeli 
mahkemeye tevdi eder. Talebin reddi halinde 
mahkemeye devam olunmak üzere keyfiyet dâ
vayı gören mahkemeye tebliğ edilir. 

MADDE 23. — Selbî ihtüâf yukuunda İhti
lâf Mahkemesi adli ve idari mahkemeler kararla
rından kanuna uygun görmediğini feshile karan 
ilgili mahkemelere tebliğ eder. Kararın tebliğin
den itibaren hükmü feshedilen mahkeme dâvayı 
rüyete devam eyler. 

MADDE 24. — İhtilâf mahkemesi işlerinin 
raportörlüğü ikisi Devlet Şûrası müddei 
muavinlerinden ikisi Temyiz Mahkemesi rapor
törlerinden* Temyiz ve Devlet Şûrası Birinei Re-
isleri tarafından müntehap 4 zat taraf mdan idare 
olunur. 

Mahkemeye dosyanın vusulünü mütaakıp re
is dosyayı raportörlerden birisine tevdi eder. 
ihtilâfın halli talepleri bunların raporuyla birlik
te mahkemeye sevkolunur. 

Rapor netice hakkında hiçbir hüküm ve mü
talâayı ihtiva etmez. 

Reiâ icabında dâva dosyasını azadan birine 
tetkik ettirebilir. 

MADDE 2.6..— İcabı veya selbî ihtilâfın te-
haddüsü tarihinden itibaren dâva müddetleri 
tatile uğrar. 

MADDE 22. — Merei ve hüküm ihtilâfları 
mahkemesi, ihtilâfı ihdas eden müddeiumumi
nin- talebini esas bakımından kanuna uygun gör
düğü takdirde talebi kabul eyler ve kararını 
dâvayı gören mahkemeye veya makama tebliğ 
eder. Bu takdirde dâvayı gören mahkeme veya 
makam kendisini vazifesiz addine karar vere
rek ilgili tarafın müracaatı üzerine evrakı vazi
feli mahkemeye veya makama tevdi eder. Tale
bin reddi halinde mahkemeye veya tahkikata de
vam olunmak üzere keyfiyet dâvayı^ gören mah
kemeye veya makama tebliğ edilir. 

MADDE 23. — Selbî ihtilâf vukuunda merci 
ve hüküm ihtilâfları mahkemesi adli.ve idari 
mahkemeler veya makamlar kararlarından ka
nuna uygun görmediğini feshile kararı ilgili mah
kemelere veya makamlara tebliğ eder. Kararın 
tebliğinden itibaren hükmü fesdedilen mahkeme 
veya makam dâvayı rüyete devam eyler. 

MADDE 24. — Merci ve hüküm ihtilâfları 
mahkemesi işlerinin raportörlüğü ikî&i Devlet 
Şûrası muavinlerinden ikisi Temyiz Mahkemesi 
raportörlerinden Temyiz ve Devlet Şûrası Reis
leri tarafından müntehap dört zat v&sıtafiyle 
idare olunur. 

Mahkemeye dosyanın vusulünü mütaakıp re
is dosyayı raportörlerden birisine tevdi eder. 
İhtilâfın halli talepleri bunların raporiyle bir
likte mahkemeye sevkolunur. 

Rapor netice hakkında hiç bir hüküm ve mü
talâayı ihtiva etmez. 

Reis, icabında dâva dosyasını azadan birine 
tetkik ettirebilir. 

MADDE 26. — îcabî veya selbî ihtilâfın ta-
haddüsü tarihinden itibaren dâva müddetleri ta
tile uğrar. 

MADDE 25. — İhtilâf Mahkemesinin yazı iş
leri Adliye, Millî Müdafaa Vekâleti, Temyiz 
Mahkemesi ve Devlet Şûrası kadrosu içinden se
çilen 4 kâtip tarafından idare olunur. Adliye 
Vekâleti kâtiplerden birini başkâtip vazifesiy
le tavzif ede*. 

MADDE 25. — Merci ve hüküm ihtilâfları 
I mahkemesinin yazı işleri Adliye Vekâleti, Tem-
I yiz Mahkemesi ve Devlet Şûrası kadrosu için-
I den seçilen 4 kâtip tarafından idare olunur. Ad-
i liye Vekâleti kâtiplerden birisini başkâtip vazi

fesiyle tavzif eder. 
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MADDE 21. — Dahiliye Encümeninin 22 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADPE 22. — Selbî ihtilâf vukuunda merci-
ve hüküm ihtilâfları mahkemesi adli, idari ve 
askerî mahkemeler veya makamlar kararların
dan kanuna uygun görmediğini feshile kararı il
gili mahkemelere veya makamlara ihtilâfın ta
li âddüsü tarihinden itibaren en geç üç ay içinde 
tebliğ eder. Kararın tebliğinden itibaren hük
mü feshedilen mahkeme veya makam Tİâvayı rü-
yete devam eder. 

MADDE 23. — Merci ve Hüküm İhtilâf
ları mahkemeleri işlerinin raportörlüğünü ikisi 
Devlet Şûrası muavinlerinden ikisi Temyiz Mah
kemesi raportörlerinden Temyiz ve Devlet Şûrası 
Reisleri tarafından ve ikisi Mîllî Müdafaa Vekâ
letince Askerî adli hâkimler arasından seçilecek 
altı zat vasıtasiyle idare olunur. 

Mahkemeye dosyanın vusulünü müteakip reis 
dosyayı rapart§rle»den birsine tevdi ader. Hıti-
lâ&n* halli talepleri bunların raporiyle birlikte 
mahkemeye sevkohmur. 

Rapor netice hakkmda hiç bir hüküm ve mür 
talâayı ihtiva etmez. 

Reis, icabında dâva dosyasını azadan birine 
tetkik ettirebilir. 

MADDE 24. — Dahiliye Encümeninin 26 
ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Ad. X. 

MADDE 17. — Uyuşmazlık mahkemesi, uyuş
mazlığı çıkaran savcının isteğini kanuna uygun 
bularak dâvaya bakan mahkemenin vazifesizli-
ğine karar verirse bu karar o mahkemeye hemen 
bildirilir. Bu karan alan mahkeme vazifesizlik 
karan vermekle ödevlidir. îstek reddedilirse bu 
karar dahi dâvaya el koyan mahkemeye hemen 
bildirilir. 
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MADDE 27. — Birinci maddede yazılı kaza 
mermilerinden aynı mevzu üzerinde sâdır olup 
yekdiğerine mübayin ve katiyet kesbetmiş bulu
nan kararlardan dolayı hakkın ihkakı imkânsızlığı 
hâsıl olduğu takdirde hüküm ihtilâfı mevcut 
addolunur. Selbî ihtilâfın ihdası hakkındaki hü
kümler ihtilâfına da tatbik olunur. 

MADDE 28. — İhtilâf mahkemesi, hüküm 
ihtilâfına ait olarak kendisine arzolunan talep
ler üzerine ihtilâfın esası hakkında hüküm itti
haz eder. Ayni zamanda muhakeme masraflarını 
haksız çıkan tarafa tahmiline karar verir. Bu 
dâvaların tetkikında Devlet Şûrası muhakeme 
usulü tatbik olunur. . 

MADDE 29. — İhtilâf mahkemesi kararlan 
Resmî Gazete ile neşrolunur. 

MADDE 27. — Birinci maddede yazılı kaza 
makam ve mercilerinden aynı mevzu üzerinde 
sâdır olup yekdiğerine mubayin ve katiyet kes
betmiş bulunan kararlardan dolayı hakkın ih
kakı imkânsızlığı hâsıl olduğu takdirde hüküm 
ihtilâfı mevcut addolunur. Selbî ihtilâfın ihdası 
hakkındaki hükümler, buhükümler ihtilâfına da 
tatbik olunur. 

MADDE 28. — Merci ve hüküm ihtilâfları 
mahkemesi, hüküm ihtilâfına ait olarak kendisi
ne arzolunan talepler üzerine ihtilâfın esası hak
kında hüküm ittihaz eder. Aynı zamanda mu
hakeme masraflarını haksız çıkan tarafa tah
miline karar verir. Bu dâvaların tetkikında 
Devlet Şûrası muhakeme usulü tatbik olunur. 

MADDE 29. — Merci ve hüküm ihtilâfları 
mahkemesi kararları Resmî Gazete ile neşrolu
nur. 
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MADDE 25. — Dahiliye Encümeninin 27 
nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Hoı 
— Dahiliye Encümeninin 

kabul edilmiştir. 
28 

MADDE 18. — 13 ncü madde uyarınca va
zife uyuşmazlığının giderilmesi; için yapılacak 
istekler üzerine uyuşmazlık mahkemesi, incele
me koşunu olan kararlardan kanuna uygun gör-

• m ediğini bozar ve kararında vazifeli yeri belli 
eder. İlgili mahkeme ve yargı yerleri kendile
rine bildirilecek bu karara uymakla ödevlidirler. 

Bölüm : 4 

Büküm uyuşmazlığı 

MADDE 19. — Birinci maddede yazılı mah
keme ve yargı yerlerinden veya 3533 sayılı ka
nunun vazifeli kıldığı mahkemelerden ayni ko
nu üzerinde çıkan ve birbirine nymıyan ve ke
sinleşmiş bulunan veya aslında kesin olan karar
lar olur ve bu yüzden hakkm yerine getirilmesi 
imkânsız bulunursa ortada hüküm uyuşmazlığı 
var sayılır ve bu g|bi hallerde 13 ncü madde 
île ondan sonra gelen maddelerin hükümlerine 
uyularak hüküm uyuşmazlığının giderilmesi uyuş
mazlık mahkemesinden istenebilir. 

MADDE 20. — Hüküm uyuşmazlıkları hak
kındaki incelemelerden Danıştay muhakeme usu
lü uygulanır ve taraİlar isterlerse dinlenir; Bu? 
gibi işlerde uyuşmazlık mahkemesi anlaşmazlığın 
esası hakkında karar verir. 

tVtÂDTHE 27. — Dahiliye Encümeninin 
ncu maddesi aynen kahnl edümiaUr. 

29 i MADDE 21. — Uyuşmazlık mahkemesinin 
kararları kesin olup Resmî Gazete ile yayınlanır. 

rb 

Türlü hüküm] t? 

SİAÎ>DE 22. —" tFfuşma^ mahkemesinde 
(görülecek işlerin raportörlüğü, ikisj Yargıtay ve* 
ikisi Danıştay birinci başkanları tarafından Yar4 
^fei^y-s^rtör ve %mıştay^Tiav4©l«rj msındanş 
seçilecek olan raportöıte t a r a r d a n yaçıfefj 
Başkan gelen işi, seçeceği raportörlerden birini* 
verir. Raportörler, J^azırlryacaklan rapora netice) 
ve karar hakkmda tyr düşünce katamazlar. , 

Başkan gerekli görürse dâva dosyasını üye% 
lerden birine de yerebilir, 

e& stw> ısı) 
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MADDE 31. — İcabi veya aelbî ihtilâf zım-
nmda verilen afzuhal ve lâyiha ve vesikalar hiç
bir resim ve harca tâbi değildir. 

MADDE 30. — İcabî ve selbî ihtilâf zım
nında verilen arzuhal ve lâyiha ve vesikalar hiç 
bir resim ve harca tâbi değildir. 

MUVAKKAT MADDE 30. — ihtilâf mahke
mesi selbî ihtilâf yüzünden mercMz kalan davar
ları geçen müddet ne olursa olsun kanunun 
meriyete girdiği tarihten itibaren bir sene zar
fında bu* kanun hükümleri dairesinde müracaat 
edildiği takdirde tetkik ile karara bağlanır. 

MADDE 32. — Bu kanun 
30 gün sonra muteberdir, 

neşri tarihinden 

MADDE 31. *— Umumî mafokeraeİBr ve karar 
hâkimleri ve müstantiklerle umumî ve hususi 
kaza salâhiyetini haiz hâkimler arasmdaki ihti
lâfın halli hakkındaki 1684 numaralı kanun ile 
1631 numaralı Muhakeme Usulü Kanununun 
282 nci maddesi kaldırılmıştır. 

MUVAKKAT MADDE — Merci ve hüküm 
İhtilâfları mahkemesi selbî ihtilâf yüzünden mer-
cisiz kalan dâvaları geçen müddet ne olursa ol
sun kanunun meriyete girdiği tarihten itibaren 
bir sene zarfında bu kanun hükümleri dairesin
de müracaat edildiği takdirde tetkik ile karara 
bağlanır. 

MADDE 32. — Bu.kanun neşri tarihinden 
30 gün sonra muteberdir. 
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MADDE 28. — Dahiliye- Encümeninin 
ucu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

30 

MADDE 29."— Merci ve \ Hüküm îhtüâûan 
mahkemesinin yaş isleri reis tarafından tayin 
edilecek bir başkâtip ile üç kâtip tarafından g8-
rülttr. ' • i*-

MADDE 3 0 . ^ Bu inaakeme reis ve Beis Te
kili ile kâtiplerimin, kadrosu ilişik (İ) numaralı 
cetvelde göerterilmiştir. Bunların maaşlan her se
ne Başvekalet bütçesine konuta. 

MADDE 31. — Umumf:Mahkemeler ve ka
rar hâkimleri ve mustantıfclarla Umum! ve hu
susi kaza salâhiyetini haiaij makamlar arasmdaki 
ihtilâfın halli hakkındaki 1684 sayılı kanun ile 
1631 sayılı Askerî Ceza Muhakeme Usulü. Kan'u-
nunun 282 nei maddesi kaldırılmıştır. 

MUVAKKAT MADDE-- Dahflrye Encfime-
ninin muvakkat maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 32.— Dahiliye Encümeninin 32 nei 
maddesi aynen kabul edHmiştir. 

Ad. X 

MABDB 23. — Uyuşmazlık mahkemesnin ya
zı işleri, Adalet ve Miffî Savunma Bakanıklan, 
Yarbay ve Danıştay kadrosu içinden seçilecek 
4 kâtip tarafından idare olunur. Adalet Bakan
lığı. katiplerinden birini başkatiplik isiyle vazi
felendirir. 

MADDE 24. — Vazife uyuşmazlığı ortaya 
çıktıktan sonra müddetler islemez. 

MADDE 25. — Bu kanun gereğince yapıla
cak tebliğ işlerinde Hukuk Usulü Muhakemeleri 
Kanunu hükümleri uygulanır. :-

M&DDE 26. — Vazife uyuşmazlıkları hak
kında \erilen dilekçeler lâyihalar ve verilecek 
belgelerden ve kararlardan hiç bir harç ve resim 
alınmaz. 

<$İ$î€t MADDE 1. — Bşsjn >aaka mahke
me ve*yargı yerleri veya hakemler taralından ve
rilmiş vazifesizük kararları yüzünden merdsü 
kalmış olan dâvalar* geçen süre ne olu^^sun, 
bu kanunun yürünme girdiği tarihken foslamak 
üzere bir yıl içinde baş vıirtıldufu takdirde 
uyuşmazlık mahkemesi inc«ıleyerek karara bağlar. 

MADDE 27. — Bu kanun yayınlandığı tarih
te yürürlüğe girer. 

(&&ytâV«) • 
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MADDE 33.— Bu kanunun hükümlerini ic
raya îera Vekilleri Heyeti memurdur. 

24 . VI . 1943 

Bş. V. Ad. V. 
Ş. Saraçoğlu A. Türel 
Da. V. Ha. V. 

İV. Menemencioğlu 
Mı. V. Na. V. 
Yücel Sim Bay 

M.M.V. 
A. R. Artunkal 

Ma. V. 
F. Ağreh 

lk.V. 
Fuad Sirmen 

S. î. M. V. G, 1. V. Zr. V. 
Dr. H. Alataş Suad H. Ürgüplü 

Mü. V. Ti.V. 
A. F. Cebesuy C. S. Siren 

MADDE 33. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya tcra Vekilleri Heyeti memurdur. 
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MADDE 33. — Dahiliye Encümeninin 33 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

JM&DDE 29. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar fcurulü yürütür. 

Milli Savunma Komisyonunun değiştirici 

Merci ve hüküm ihtilâfları mahkemesi teşkiline 
dair kanunun 30 nen maddesinde yazılı (1) 

nmmaralı eetrd 

Aded Derece Maaş 

Reis 
Beis yekili 
Başkâtip 
Kâtip 
Odacı 

1 
1 
1 
3 
2 

1 
2 
8 

11 

150 
125 
60 
30 
30 ücret 

<>•-« 
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S%Sayısı: 153 
Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülü hakkın
daki 3656 sayılı kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Emni
yet Genel, Müdürlüğü kısmında değişilik yapılmasına 
dair kanun tasarısı ve Bütçe komisyonu raporu (1/455) 

T.C. 
Başbakanlık 25.VI.1945 

Muamelât Umum Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 71-384 6/404 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına, 

3656 sayılı kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Emniyet Genel Müdürlüğü bölümüne eklenecek kad
rolar üzerine içişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 22. VI- -1945 tarihinde Yük
sek Meclise arzı kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçesiyle birlikte sunulmuş olduğunu arzede-
r i m . • -

Başbakan 
Ş. Saraçoğlu 

Gerekçe ' ";, 

Ankara Polis Enstitüsü île İstanbul Polis Okulunda okutulmakta olan lisan dersleri için kabul 
edilmiş olan 16 öğretmen kadrosu her yıl Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı (D) işaretli cetvel
de gösterilmekte ve bu öğretmenlerin tahakkuk eden ücretleri bütçenin müteferrik müstahdemler 
tertibindeki ödeneğinden verilmekte idi. f 

Bu kadroların 4 tanesi 140, 5 tanesi 120, 7 tanesi 90 lira aylık ücretli idi 
öğretmenlerin gerek unvanı, gerekse kamu hizmetindeki faydalı rolü ve yeri itibariyle bu kad

roların (D) cetvelinden çıkarılarak 3656 sayılı kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Emniyet Genel 
Müdürlüğü kısmına eklenmesi gerekmektedir. 

Bu yönden ekli cetvelde derece, unvan, aded ve maaşları gösterilen kadronun 3656 sayılı kanuna 
bağlı (1) saydı cetvelin Emniyet Genel Müdürlüğü bölümüne eklenmesi teklif olunmaktadır, 



Bütçe Komisyonu raporu 

T.B.M.M. 
Bütçe Komisyonu i 27.VI. 1945 
Esas No. 1/45S 
Karar No. 102 

Yüksek Başkanlığa 

3656 sayılı kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin 
İSmniyet Genel Müdürlüğü bölümüne eklenecek 
kadrolar üzerine İçişleri Bakanlığınca hazırla
nıp Başbakanlığın 25 . VI . 1945 tarih ve 6/1404 
sayılı tezkeresiyle Yüksek Meclise sunulan ka
nun tasarısı Komisyonumuza havale buyurul-
makla ilgili dairenin yetkili temsilci ve Maliye 
Bakanlığı adma Bütçe ve Malî Kontrol Genel 
Müdürü hazır oldukları halde incelenip görü
şüldü. 

1945 yılı bütçesinin tanzimine kadar bütçe 
kanunlarına bağlı (D)ı cetvellerinde yer almakta 
olan Ankara Polis Enstitüsü ile İstanbul Polis 
Okulu dil. öğretmenlerinin 3656 sayılı kanunun 
19 ncu maddesi konusu dışında olması itibariy
le bu cetvelden çıkarılması ve ayrı bir kanunla 
yeni bir öğretmen kadrosunun alınması Hükü
metçe uygun görülmüş ve ödenekleri de 1945 

*yılı bütçesinin maaş bölümüne eMenmiştir. 
Tasarının bu ihtiyacı tamamlamak üzere ha

zırlandığı alman izahlardan anlaşılmış ve Ko
misyonumuzca teklif esas olarak kabul edilmiş
ti*. 

Yalnız, bu tasarının şevki gecikmiş ve tedri
satı'durdurmamak için Haziran ayı içinde bu öğ
retmenlere vazife gördürmek mecburiyeti de hâ
sıl olmuş bulunduğundan bu aya ait istihkakla
rını alabilmeleri için kanunun 31 Mayısda yü
rürlüğe girmesi zaruri görülmüş ve yürürlük 
maddesi buna göre yazılmıştır. 

sek Başkanlığa 

Başkan 
Kastamonu 
T. Coskan 

Aydın 
Ol. R. Alpman 

Giresun 
M. Akkaya 

İstanbul 
H. Ülkümen 

Manisa 
F. KurdoğİAi 

sunulur. 

Bu R. Sözcüsü 
Tokad 

R. A. Sevengü 
Bitlis 

B. Osma 
İsparta 

M. Karaağaç 
İzmir 

M. Birsel 
Bize 

T. B. Balta 
Yozgad 
S.Içto 

Kâtip 
İstanbul 

F. Öymen 
Eskişehir 
7. Abadan 

İstanbul 
H. Kortd 
Kütahya 

H. Pekcan 
Urfa 

E. Tekeli 

(S. Sayı*: 15$) 



S. Sayısı: |52 
Türk - İngiliz ticaret ve Ödeme ve Mali Anlaşmatorımn 
birer ay uzatılması hakkında Kanun tasarısı ve Dışiş

leri ve Ticaret Komisyonları raporları (1/433) 

T. 0. 
BasbakanUk 

Mıumsiât Umum Müdürlüğü 10 . V . 1945 
T*tm Müdürlüğü 

Büyük Jfcüet Midisi Yüksek Başkanlığına 

Türk - İngiliz Ticaret ve Tediye ve Malî Anlaşmalarının birer ay uzatılmaları hakkında Dışiş
leri Bakanlığınca harrrlanan ve Bakanlar Kurulunca 30 . IV . 2945 tarihinde Yüksek Meclise sunul 
mam kararlaştırılan kanun tasarısı gerekçe ve ilişikleriyim birlikte sttndımifUur. 

Adı-geçen Anlaşmanın 4582 sayılı kanunun verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulunca onarı-
mı§ olduğunu arzederi». 

C:..,/.. : Başbakan 
Ş. Saraçoğlu 

Dışişleri Komisyona raporu 

T.B.M.M. 
Dışişleri Komisyonu 

Esas No. î/433 
Karar No. 12 

8 .VI . 1945 

Yüksek Başkanlığa 

îürk - İngiliz Ticaret ve modeme ve Malî Anr 
laşmilarmin birer ay uzatılmaları hakkında Dış
işleri Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Ku
rulunca. 30 . IV . 1943 tarihinde Yük*ek Meclise 
sunnhnası kararlaştırılan ve Başbakanlığın 
6/1030 sayüı ve 10 . V . 1945 tarihli tezkereleriyle 
Yüksek .Hadise . gönderilip Komisyonumuza 
havale edilen kanun tasarısı ile gerekçesi Ba
kanlık Temsilcisinin huzuriyle incelendi. 

Tasarının gerekçesinden ve komisyonumuza 
verilen izahlardan bu kanun tasarısının memle
ketimiz menfaatlerine uygun olduğu anlaşılmış
tır. 

Aynen kabul edilen kanun tasarısı havalesi 
gereğince Ticaret Komisyçn^aa gönderilmek 
üzere Yüksek Başkanlığa sunulur 

Dışişleri Komisyonu Başkanı bu rapor söz
cüsü; 

Konya Ankara 
S, Arıkan Z, Yörük 

Bolu Elâzığ 
H. C. Çambel F. A. Aykaç 

Seyhan 
AT. Eldsnû 

Kâtip 
Ağri 

B. B. Pasin 
Gümüşhane 

E. S, Tör 
Tokad 



Tilaret Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Ticaret Komisyonu 
Ejsas No, 1/433 
Karar No. 11 

26.Vl.im 

Yüksek Başkanlığa 

31 Mart 1945 de süreleri biten Türk - İngiliz 
Ticaret ve ödeme ve Malî Anlamalarının 30 Ni
san 1945 tarihine kadar uzatılmasına dair ve 10 
Mayıs 1945 tarih ve 6/1030 sayılı tezkere ile Yük-
sek Meclise gönderilip havalesi uyarınca 8 Hazi
ran 1945 de Komisyonumuza yollanan kanun ta
sarısı ile gerekçesi Ticaret Bakanlığı temsilcisinin 
huzuriyle incelendi. 

Alınan izahlardan bu Anlaşmalar süresinin 
tekrar uzatıldığı ve arada yeni bir Anlaşmanın 

da yapılmış olduğu anlaşılmakla, Meclisin top
lantı halinde bulunduğu aylara raslayan bu işlem
lere ait tasarıların üzerinde yazılı süreler sona 
ermeden Meclise şevklerinin temini hususunun 

Hükümetten rica edilmesine karar verilerek ka
nun tasarısı aynen kabul olundu. 

Kamutaya gönderilmek üzere Yüksek Baş
kanlığa sunulur. 

Ticaret Ko. Baş. 
Bilecik 

K. Gülek 
Diyarbakır 
K. ŞedeU 

Yozgad 

Sözcü Kfttip 
Manisa Ankara 

Dr. H. Sarkan A. Çubukçu 
Kırşehir Ordu 

Ş. Torgut M. Yarımbtyık 
Zonguldak Siird 

Z. Arkant A. Gürel bulunmadı E. Kılıçcıoğlu 
Trabzon 
L. Yavuz 

Kırklareli Kütahya 
Ş. ödül H< Benli 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Türk - İngiliz Ticaret ve Tediye ve Malî An
laşmalarının birer ay daha uzatûmalart hakkmda 

kanun tasarm 

MADE 1. — 3 Şubat 1940 tarihli Türk - İn
giliz Ticaret ve Tediye Anlaşmaları ile 2 Aralık 
1940 tarihli Malî Anlaşmanın birer ay süre ile 
30 Nisan 1945 tarihine kadar uzatılmaları hak
kmda İngiltere Büyük Elçiliği üe teati edilen 
mektuplar onanmıştır. 

MADDE 2. ~ Bu kanun yayım tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Ba

kanlar Kurulu Yürütür. 
Başb. 

Ş. Saraçoğlu 
İçiş. B. 

Hümi Vran 
M. E. B 

Yücel 
Sa. ve So. Y. B. 

A İ B . 
n. Türel 
Dışiş. B. Y. 

N. E. Sümer 
Ba.B. 

S%TT%Day 
G. ve T. B. 

Vr. S. Konuk SuadH.Ürgüblü Ş. R. Hatipoğlu 
Ula. B. Ti. B. 

A. F. Çebetoy C. S, Siren 

M.&B. 
A. R. Artunkal 

Ma. B. 
N. E. Sumwr 

Eko. B. 
Fud Sirm&n 

Ta.R 

( S, &tysı ;• İ52 ) 
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BTÜKMETÎN TEKLÎFÎ 

3656 sayûı kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin 
Emniyet Genel Müdürlüğü bölümüne eklene

cek kadrolar üzerine kanun tasarısı 

MADDE 1. — Bağlı cetvelde ad, derece ve sa
yılan gösterilen kadrolar Devlet memurlan aylık
larının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayı
lı kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Emniyet Ge
nel Müdürlüğü bölümüne eklenmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayım tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür. 

Başb. Ad. B. 
Ş. Saraçoğlu B. Türel 

îçiş. B. Dışiş. B. V. 
Hümi Uran N. E. Sümer 
M. E. B. Ba. B. 

Sırrı Doy 
Sa. ve So. Y. B. G. ve Tekel B. Ta. B. 
Dr. S. Konuk Suad H. Ürgüblü Ş. B. Hatipoğlu 

Ulaştırma B. Ti. B. Çalış. B. 
A. F. Cebesoy B. Karadeniz Dr. S. İrmak 

M. Sa. B. 
A. B. Artunkal 

Ma. B. 
N. E. Sümer 

Eko. B. 
Fuad Sirmen 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRÎŞİ 

Devlet memurlan aylıklarının tevhit ve teadü
lüne dair 3656 sayılı kanuna ek kanun tasarısı 

MADDE 1. — Hükümetin teklifi ayniyle 

MADDE 2. — Bu kanun 31 . V . 1945 tari
hinden yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

D. 

mtcümetin teklifine bağU 

COETVEL 

Emniyet Genel Müdürlüğü 

Memuriyetin nev'i Aded 

8 Öğretmen 
91 » 

11 » 

50 
40 

«m M TI t ilim M 1,rı 

(8. S.7»:1Ü) 





S. Sayısı: |54 
Devlet memurları aylıklarının tevhüt ve teadülü hak
kındaki kanuna ek 4644 sayılı Kanuna bağlı 3 sayılı 
cetvelde değişiklik yapılmasına dair Kanun tasarısı ve 
Milli Eğitim ve Bütçe Komisyonları raporları (1/453) 

T. Ç. 
Başbakanlık 

Muamelât Umum Müdürlüğü ' 
Tetkik Müdürlüğü 20. VI. 1945 

Sayı: 71-393, 6-1372 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığım 

3 . VIII . 1944 tarihli ve 4644 sayılı kanuna ekli 3 sayılı cetvelde değişiklik yapılması hakkında. 
Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 19 . VI . 1945 tarihinde Yüksek Mec
lise arzı kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçesiyle birlikte sunulduğunu arzederim. 

Başbakan 
Ş. Saraçoğlu 

Gerekçe 
4304 sayılı kanun gereğince yeniden Meslekî ve Teknik Öğretim Okulları açılmakta ve mevcutları 

büyütülmekte olduğundan bu okulların 4624, 46 44 sayılı kanunlara bağlı cetvellerde gösterilen 
munzam idari görev tazminat, kadroları 1945 malî yılındaki ihtiyacı karşılayamıyacaktır. 

1945 - 46 ders yılı başindan itibaren on beş Erkek Sanat Okulu, beş Yapı Usta Okulu, yedi Ti
caret Okulu ile yedi Kız Enstitüsü ve Akşam Kız Sanat Okulu açılacağından bu ihtiyacı karşılamak 
üzere yeniden açılacak okullar için müdür, muavi ni kadroları gerekli bulunmaktadır. 

Bu maksatla bu okulların 4624 ve 4644 sayılı kanunlarla kabul edilmiş olan idareci. kadroları, 
birleştirilmek ve ödeneği 1945 yılı bütçesi ile kabul edilmiş olan yeni kalrolar da eklenmek üzere tek 
bir cetvel haline getirilmiş ve ilişik kanun tasarısı bunu sağlamak üzere teklif olunmuştur. 



Millî Eğitim Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
MUM Eğitim Komisyonu 

Esas No. 1/453 
Karar No. 12 

25 .Yi . 1945 

Yüksek Başkanlığa 

3 Ağustos 1944 tarih ve 4644 sayılı kanuna 
ekli 3 sayılı cetvelde değişiklik yapılması hak
kında Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanarak 
Bakanlar Kurulunun 71 - 393/6 - 1372 sayılı ve 
20 Haziran 1945 tarihli toplantısında Büyük Mil
let Meclisine sunulması kararlaştırılan kanun 
tasarısı, havaleleri gereğince Komisyonumuzda 
Millî Eğitim Bakanlığı temsilcisi de bulunduğu 
halde görüşüldü. Tasarının amacı Teknik öğ
retim gelişme plânının icaplarından olarak-ye
ni açılacak erkek ve kız sanat enstitüleriyle; ya
pı usta ve ticaret okullarının gerektirdiği ida
re elamanlarının hizmete alınmasını sağlamak 
ve bu maksatla ilgili kanunlara bağlı cetvellerde 
değişiklik yapmaktır. 

Tasarının kapsadığı hükümler bu amacı sağ
layacak mahiyette görülmüştür. Tasarının gö
rüşülmesi sırasında Millî Eğitim Bakanlığı tem
silcisi 4644 sayılı kanunda mevcut olan ve tat
bikatta güçlük doğuran bir yanlışlığın da düze-
tilmesi yolunda Komisyonumuzun delâletde bu
lunmasını dilemiştir. Meselâ şudur : Aslında 
müstakil bir öğretim görevi olan lektörlükler 
4644 sayılı kanunda rektörlük, dekanlık, mü
dürlük gibi ek bir idare görevi sayılmış ve bu 
suretle ek idare görevleri tazminatı cetveline ko
nulmuştur. Halbuki bunların da 3888 sayılı 
kanuna bağlı kadrodaki diğer öğretim görevleri 
gibi maaşa çevrilmesi gerekirdi. Vaktinde bu
nun yapılmamış olması bir takım mahzurlar do
ğurduğundan bu vesile ile düzetlmenin doğru 

olacağı düşünülmüş ve Hükümetten gelen tasa
rının birinci maddesi kaldınlmşş, yerine ihti
yacı karşılayacak şekilde komisyonumuzca 1 ve 
2 nci maddeler konulmuş, tasarınm başlıca ve 
ilişik cetvelleri de buna göre değiştirilmiştir. 
Tasarının ikinci, üçüncü ve dördüncü maddele
ri de üçüncü, dördüncü ve beşinci maddeler 
olarak kabul edilmiştir. 

Komisyonumuz bu tasarının incelenmesi sı
rasında Teknik öğretim kurumlariyle diğer okul
ların benzer idare hizmetlerine ait ücretler ara
sında denklik olmadığını görmüş ve gereken 
denkliğin günün şartlarını gözönünde bulun
durmak suretiyle Hükümetçe ilk fırsatta sağ
lanmasını temenniye değer bulmuştur. 

Tasarıyı havaleleri gereğince Bütçe Komis
yonuna da gönderilmek üzere saygılarımızla 
Yüksek Başkanlığa sunarız. 

Millî Eğ. Kom. 
Başkanı N. 
Sivas 
R. Ş. Şirer 

Ankara 
B. Baykan 

Çanakkale 
R. N. Güntekin 

îzmir 
E. Çınar 

Sözcü 
Sivas 

R. Ş. Şirer 
Aydın 

A. 8. Levend 
Çankırı 
T. Onay 
îzmir 
Ş. Yunus 
Konya 

M, A. Binal 

Kâtip 
Urfa 

S. K. Yetkin 
Bolu 

H. R. öymen 
Eskişehir 

1. 77. Aykurt 
Kastamonu 
T. Taşkıran 

;(S. Sayısı: 154) 



Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 
Esas No. 1/453 
Karar No. 103 

27.VI.1W5 

Yüksek Başkanlığa 

4644 saydı kanuna bağlı (3) sayılı "cetvelde 
değişiklik yapılması hakkında Millî Eğitim Ba
kanlığınca hazırlanıp Başbakanlığın 20 . VI . 
1945 tarihli ve 6/1372 sayılı tezkeresiyle Yüksek 
Meclise sunulan kanun tasarısı Millî Eğitim Ko
misyonu raporiyle birlikte Komisyonumuza ve
rilmekle Millî Eğitim Bakanlığının yetkili tem
silcisi ve Maliye bakanlığı adına Bütçe ve Malî 
Kontrol Geneli Müdürü hazır oldukları halde 
incelenip görüşüldü. 

4644 sayılı kanunun neşrinden sonra yeniden 
meslekî ve Teknik öğretim okulları açılmakta 
ve eldekiler büyütülmekte olduğundan adı ge
çen kanunlla belirtilen ek görev tazminatı kad
rosunun bu yeni ihtiyacı karşılayamıyacağı an
laşıldığından bu tasarıya ilişik cetvelde gös
terilen kadroların 4644 sayılı kanuna bağlı (3) 
sayılı cetvele eklenmosi ve 4624 sayılı kanunla 
evvelce alınmış olanların da bir yerde toplan
ması yönünden bu cetvele katılarak 4624 sayılı 
kanuna bağlı cetvelden bu kısmm çıkarılması 
maksatlariyle tasarının hazırlandığı alınan izah
lardan anlaşılmıştır. • 

Tasarının Millî Eğitim Komisyonunda görü
şülmesi sırasında 4644 sayılı kanunun tanzimi 
esnasında yapılmış olan bir yanlışlığın düzeltil
mesi hakkında Hükümetçe yapılan teklif bu Ko
misyonca yerinde görülerek tasarıya eklenmiş 
bulunmaktadır. 

4644 sayılı kanunun yapılısı sırasında lisan 
öğretmenleri olan lektörlükler her nasılsa ek görev 
olarak telâkki edilmiş ve buna ait cetvele konul
muştur. Halbuki Üniversitenin muhtelif şube
lerince yajnjz,. lisan öğretmekte ödevli olan bu 
öğretmenlerin başka öğretmenlikleri olmadığın
dan ek görev kadrosuna göre kendilerine ücret 
vermek imkânı bulunamamış ve bu öğretmenleri 
gündelikle kullanmak zarureti hâsıl olmuştur. 

Millî Eğitim Komisyonunca tasarıya eklenen 
b|r büfene göre 4644 sayılı kanunun ek görev 
tazminatı cetvelinden bu kadrolar çıkarılarak 
evvelce aldıkları ücretlerin bir aşajp, derecesi ile 
öğretmen kadrosu içine almmak suretiyle bun
ların da kadro ile kullanılmaları imkânu hâsıl ol
muş bulunmaktadır. 

Ancak 3888 sayılı kanunun şümulüne giren 
ücretliler bir derece aşağı maaşa geçirildikleri 
halde abadaki farkın ücret olarak kendilerine mük
tesep hak olarak verilmesi esası da 4644 sayılı 
kanunla kabul edilmiş bulunduğundan bu lek-
törlerin de aynı suretle maaşa geçirilmeleri 
halinde maaş ve ücretleri farkmı almaları Ko
misyonumuzca tabiî görülmüş ve kendi kusur
lara olmadan açıkta kalmış bulunan bu öğret
menlerden bu kanuna göre tâyinleri yapılacak
ların magdnr ohnamalarmı sağlamağı ve 4644 
sayılı- kanunun maaş ve ücret farkına ait hük
münden bunların da faydalanmalarını Komisyo
numuz uygun görmüş ve tasarıya bu maksatla 
geçici bir madde eklenmiştir. 

Kamutayın onayına arzedilmek üzere Yük
sek Başkanlığa sunulur. 

Başkann 
Kastamonu 
T. Coşkan 

Aydın 
Gl. R. Alpman 

Giresun 
M. Akkaya 

İstanbul 
H. Ülkümen 

Manisa 
F. Kurdoğlu 

Urfa 
E. TeMİ 

Bu R. Sözcüsü 
istanbul 
F. öymen 
Bitlis 

B. Osma 
İsparta 

M. Karaağaç 
izmir 

M. Birsel . 
Bize 

T. B. Balta 

Kâtip 
istanbul 
F. öymen 
Eskişehir 
Y. Abadan 
istanbul 
H. Kortel 
Kütahya 

H. Pekcan 
Tokad 

R. A. Bevengü 
Yozgad 
8.ÎÇÖ9 
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HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ 

3 . VIII . 1944 tarihli ve 4644 
sayılı kanuna ekli 3 sayık cet
velde değişiklik yapılması üze

rine kanun tasarısı 

MADDE 1. — 3 . VIII . 1944 
tarihli ve 4644 sayılı kanuna ekli 
3 sayılı cetvelin Millî Eğitim 
Bakanlığı kısmındaki «Erkek 
ve kız sanat okulları ve enstitü
leri öğretmen ve idare memur
ları» başlığı altındaki ek görev 
tazminatı kadroları kaldırılarak 
yerine bağlı cetvelde yazılı kad
rolar konulmuştur. 

MADDE 2. — 18 . VII . 1944 
tarihli ve 4624 sayılı kanuna 
bağlı 3 sayılı cetvelde «Erkek 
sanat enstitüsü ve okulları ile 
kız enstitüleri, kız sanat, ticaret 
ve diğer meslek ve akşam okul
ları, kız ve erkek gezici köy kurs
ları» başlığı altındaki kadrolar 
kaldırılmıştır. 

MÎLLÎ EĞÎTÎM KOMİSYONU
NUN DEÖÎŞTÎRÎŞÎ 

3 Ağustop 1944 tarthU ve 4644 
sayüı kanuna bağlı 1,2 ve 3 nu
maralı cetvellerde değişiklik ya
pılması üzerine kanun tasarısı 

MADDE 1. — 3 Ağustos 1944 
tarihli ve 4644 sayılı kanuna ek
li (3) sayılı cetvelin Millî Eği
tim Bakanlığı kısmından ilişik 
(1) sayılı cetveldeki kadrolar 
kaldırılmış ve yerine ilişik (2) 
sayılı cetveldeki kadrolar konul
muştur. 

MADDE 2. — 3 Ağustos 1944 
tarihli ve 4644 sayılı kanuna ekli 
(2) sayılı cetvelde bu kanuna 
bağlı (3) sayılı cetvelde yazılı 
kt.drolar eklenmiştir. 

MADDE 3. — Hükümet tek-
lifinin ikinci maddesi aynen. 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DE-
ĞtŞTİRÎŞÎ 

Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülüne dair 3656 sa
yılı kanuna ek 4644 sayılı kanu
na bağlı (2) ve (3) sayılı cetvel
lerde değişiklik yapılması üzeri

ne kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millî Eğitihi 
Komisyonunun birinci maddesi 
ayniyle. 

MADDE 2. — Millî Eğitim 
Komisyonunun ikinci maddesi 
ayniyle. 

MADDE 3. — Hükümet tekli
finin ikinci maddesi ayniyle. 

GEÇÎCÎ MADDE — 4644 sa
yılı kanunla ek görev tazminat 
kadrosu olarak değiştirilen lek-
törlük kadrolarında, üzerlerinde 
başka bir görev olmaksızın, ça
lıştırılmakta iken sözü geçen ka
nunun yürürlüğe girmesi üzerine 
açıkta kalanlardan, bu kanunun 
ikinci maddesiyle kabul olunan 
lektörlük kadrolarına en çok bir 
ay içinde tâyin edileceklere 
son aldıkları ücretlerle bir aşağı 
derece maaşı arasındaki fark, 
eyni kanunun geçici birinci mad
desine göre açık ücreti almamak 
şartiyle, terfi suretiyle dolduru-

(S. Sayısı: 154) 



m. 

MADDE 3; — Bu kanun 1 , 
7 . 1945 tarihinde yürürlüğe gi
rer. 

MADDE 4. — Bu kanun hü
kümlerini Bakanlar Kurulu yü
rütür. 

Ad. B. 
B. Türel 
îçiş. B. 

Hilmi Uran 
Ma. B. 

N. E. Sümer 
Ba. B. 

Sırrı Day 
Sa..ve so. Y. B. 

#» Saraçoğlu 
M. S. B. 

A. B. Artunkal 
Dışiş. B. V. 

N. E. Sufner 
M. E. B. 

Yücel 
Eko. B. 

Fuad Sirmen 
G. ve T. B. Ta. B. 

Suad H. Ürgüblü Ş. B. Hatipoğlu 
Ulaş; B. Ti. B. 

A. î\ Oebesoy B. Karadeniz 
Çalış. B. 

Dr, S. Irmak 

M. E, K. 

MADDE 4. — Hükümet tek1! 
finin üçüncü maddeyi aynen. 

MADDE 5. — Hükümet tek
lifinin dördüncü maddesi aynen. 

S. t. 

hıncaya kadar ücret olarak ö •!•*• 
mr. 

MADDE 4. — Hükümet tek
li finin üçüncü maddesi ayniyle. 

MADDE 5. — Bti kanunu 
Bakanlar Kurulu yürütül 

:..3 w. irs 
temuriyetin iievJi 

Hükümetin teklifine haçlı 

Aded Ücfet 

Ticaret, Erkek ve Kız Sanat Okulları ve Ensti
tüleri ile meslek okulları idarecileri 

Müdür 3 
* 1 
» 3 
» 11 
» 35 
*. Î8 

170 
140 
120 
100 
75 

Memuriyetin hev-i 

Müdür 

Mft*ir muavini 
» » 

> » 
Laboratuvar şefi 

Aded 

35 
7 
6? 

10 
74 

131 
2 

Ücret 

50 
40 
75 
60 
50 
40 

140 
3 120 



Mülî Eğitim Komisyonunun Değistirisine bağlı cetveller 

[1] SAYILI CETVEL 

Memuriyetin adr Sayı Aylık 

İstanbul Üniversitesi lektör ve tercümanları 
Lektör 1 100 
Farsça lektörü 1 100 
Lektör 1 120 

» 6 100 

Yabana diller Okulu 
Lektör 

» 
» 

Ankara Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi 
Lektör 1 120 

1 
1 
23 

. . _ 

170 
140 
100 

Memuriyetin adı Sayı Aylık 

Ticaret, Erkek ve Kız Sanat Okulları ve Ensti
tüleri Öğretmen ve idare memurları 

Müdür 1 210 
» 5 140 
» 1 120 
» 19 100 
> 44 75 
» 32 50 
» 7 40 

Müdür muavini 2 75 
» » 22 50 
» » 103 40 

Laboratuvar şefi 1 140 
» » 1 120 

Memuriyetin adı 

[2] ÖAYItt CJETVEİ 

Sayı Ücret I Memuriyetin adı 

Ticaret, erkek ve kız sanat okulları ve enstitüleri 
ile meslek okullan idarecileri 

Müdür 2 
1 
8 
11 
35 
78 

210 
170 
140 
120 
100 
75 

Müdür 
» 
» yardımcısı 

» » 
Laboratuvar şefi 

Sayı Ücret 

35 
7 
6 
19 
74 
131 
2 
3 

50 
40 
75 
60 
50 
40 
140 
120 

Î3. Memurluğun adı 

istanbul Üniversitesi 

8 Lektör 
0 » 

tâ] SAYİLİ CETVEL 

Sayı Aylık 

00 
40 

D. Memurluğun adr' âayı Aylık 

10 Lektör 1 35 
11 » 31 30 

Ankara Dit ve Tarih * Coğrafya Fakültesi 
10 Lektör 1 35 

.Ü.İ İ 4 < 



S. Sayısı: 155 
Seferberlik Kanununun 3 ncü maddesinin değiştiril
mesine dair kanun tasarısı ve Millî Savunma ve Ada

let Komisyonları raporları (1/432) 

T. C. 
Başvekâlet 

Muamelât Umum Müdürlüğü 
TetHU Müdürlüğü 10 . V . 1945 

Sayı: 71 - 323/6 - 1025 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

1211 sayılı Seferberlik Kanununun 3 ncü maddesinin değiştirilmesine dair Millî Savunma Bakan
lığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 3 . V .1945 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan 
kanun tasarısının gerekçesiyle birlikte sunulmuş olduğunu arzederim. 

Başbakan 
Ş. Saraçoğlu 

Gerekçe 

Beş senedenberi devam eden olağanüstü hallerde seferberlik ilân edilmediği halde cezai ve hukuki 
mahiyetteki seferberliğe ait bir çok hükümler hariç olmak üzere seferin bir çok icapları yapılmıştır. 
Halen de resmen seferberlik ilân edilmediği halde Kamutayca görülen lüzum üzerine 20 Şubat 1945 
tarihinde Almanya ve Japonya'ya harp ilân edilmiştir. 

Halbuki mevcut kanunlarımızda sefere ve harbe ait cezai ve hukuki hükümlerin tatbiki seferber
liğe ve harp- vukua geldiği zamana münhasır kalmıştır. Bugünkü durumda olduğu gibi olağanüstü 
hallerde veya olağanüstü hal içinde iken harp ilânı halinde sefere, seferberliğe ve harbe ait hüküm
lerin tatbik edileceğine dair kanuni bir sarahat olmadığı gibi bugünkü durumun icabı olarak her
hangi bir yerde ve bir zamanda seferberlik ilân edilmeksizin dahi fiili bir çarpışma olabilir. Bu za
manda ise seferberliğe ait gerek hukuki gerek cezai hükümlerin tatbiki icap edebilir, tşte bu gibi za
manlarda Hükümetin Yüksek Kamutaydan aldığı yetkiye dayanarak seferi hükümlerle harp hüküm
lerinden hepsinin veya gerekli bir kamının tatbik sahasına konması zarureti hâsıl olabilir. 

Ancak hâdise bu şekilde mütalâa olunmakla beraber sefer ve seferberlikle olağanüstü hallerin 
harp halinden tamamiyle tefrik edilmesi uygun görülerek harp halindeki hükümler iki cepheden 
mütalâa olunmuştur. Birincisi, kanunlarda esasen cürüm addedilipte harp hali teşdit sebebi olarak 
kabul edilen hallerdir. Bu hallerde yukarıdaki mucip sebeplere göre vaziyetin takdiri Başkanlar 
Kuruluna verilmiş bulunmaktadır. ÎJrinci hal, harp halinin teşdit sebebi olmayıpta cürmün aslî un
surunu teşkil eden vaziyetlerdir. Bu hallerde fiilin (büsbütün cezasız kalmaması düşüncesiyle üçüncü 
fıkrada tasanda yazılı olduğu şekilde fiili muhasamatın başlamasiyle harp hükümlerinin mutlak 
surette tatbiki cihetine gidilmiştir. 



Millî Savunma Komisyonu Raporu 

T.B.M.M. 
Millî Savunma Komisyonu 22. V. 1945 

Esas No. î/432 
Karar No. 22 

Yüksek Başkanlığa 

1211 sayılı Seferberlik Kanununun 3 ncü 
maddesinin değiştirilmesine dair Millî Savunma 
Bakanlığınca hazırlanıp Başbakanlığın 10.V. 1945 
gün ve 71-323/6-1025 sayılı tezkeresiyle Yüksek 
Başkanlığa sunulan ve komisyonumuza da hava
le buyurulan kanun tasarısı Millî Savunma ve 
Adalet Bakanlıkları mümessilleri de hazır oldu
ğu halde komisyonumuz tarafından incelendi. 

Bugünkü harplerin özelliklerinden olmak üze
re harp ilânı işinde eskiden tatbik edilen usul
lerin dışına çıkılmakta ve seferberlik ilân edil
meksizin eylemli çarpışmalar vukua gelebilmek
tedir. 

Harp ilân edilmeksizin fiilen çarpışmaların 
başlaması halinde veyahut bugünkü durumda 
olduğu gibi olağanüstü hallerde veya olağanüstü 
hal içinde iken harp ilânı halinde sefere ve se
ferberliğe ve harbe ait hükümlerin tatbik edile
ceğine daid mevcut kanunlarımızda bir sarahat 
elmayıp sefere ve harbe dair cezai ve hukuki 
hükümlerin uygulanabilmesi ancak seferberli
ğin ilân edilmesine ve harbin vukua gelmesine 
münhasır tutulmuştur. 

Halbuki yukarıda sözü geçen hallerde sefer
berliğe ait hukuki ve cezai hükümlerin uygu
lanması icabedebilir. 

Bundan başka Türk Ceza Kanununda harp 
devrine ait cürümler ve cezalar izah olunurken 
«harp hali, harp zamanı ve harp esnası» gibi 
değişik tâbirler kullanılmış olup bu hallerde 
yazılı hükümlerden hangilerinin nerelerde ve han
gi zamanlarda uygulanacağı kesin olarak çizile-
mediğinden karışıklığa sebep olabileceği düşü
nülmüştür. 

Kanunlarımızdaki bu boşluğu dpldurmafc 

maksadiyle yukarıda sözü geçen değişik hallerde 
uygulanması gereken kanunî hükümlerin ne za
man ve nerelerde uygulanacağı veya bunlardan ne 
suretle vazgeçileceği hakkında Bakanlar Kuru
luna salâhiyet vermeği nağlryan ve harp halinin, 
cürmün asli unsurunun teşkil ettiği hallerde ey
lemin büsbütün cezasız kalmatması için eylemli 
muhasematm başlamasiyle harp hükümlerinin 
mutlak surette uygulanması lüzumunu belirten 
bu kanun tasarısı Komisyonumuzca uygun gö
rülmüştür. 

Ancak Hükümetin teklif ettiği maddenin 
üçüncü fıkrasındaki «muhasematm başlaması» 
sözü, daha ziyade açıklanmak maksadiyle «Ey
lemli muhasematm başlaması» şeklinde yazılmış 
ve bu suretle tasan oybirliğiyle kabul olunmuştur. 

Havalesi mucibince Adalet Komisyonuna ve
rilmek üzere Yüksek .Başkanlığa sunulmuştur. 
Millî S. Ko. Baş. Sözcü Kâtip 

Sinob Ağn Konya 
C. K. încedayı H. Tugaç V. Bilgin 

Bolu Bursa Bursa 
A. Alptoğan A. Atlı N. Tınaz 

Çankırı Çorum Diyarbakır 
Dr. A. Arkan E. S. Akgöl K. Sevüktekin 

Erzurum Erzurum Gazianteb 
A. Akyürek Z. Soy demir Dr. M. Canbölat 

Gümüşane Hatay İsparta 
Ş. Erdoğan E. Durukan C. Tüzemen 
İstanbul Kars Kayseri 

•Ş. Â. ögel E. Durudoğan N. Toker 
Kırklareli Mardin Tekirdağ 
K. Doğan Dr. A. JJras R. Apak 

Tokad 
8. ÇeUkkol 

( S. Sayısı : 155 ) 



Adalet Komisyosm rapom 

r. a 
Adalet Komisyonu 
Esas No. 1/432 
Karar No. 40 

l*V] 

Yüksek Başkanlığa 

28 .VI. 1945 

1211 sayılı Seferberlik Kanununun 3 ncü 
maddesinin değiştirilmesine dair Millî Savunma 
Bakanlığınca hazırlanıp Bakanlar Kurulunun 
3 . V . 1945 tarihli toplantısında Yüksek Mecli
se arzı kararlaştırılan kanun tasarısı havalesi ge
reğince Millî Savunma Komisyonunun raporuyla 
birlikte Emisyonumuza da verilmesi üzerine bu 
iş; Adalet ve Millî Savunma Bakanlıkları temsil
cileri de bulunduğu halde görüşüldü, incelendi. 

Olağanüstü hallerde seferberlik ilân edilmek
sizin harp ilân olunduğu veya muhasamat fiilen 
başladığı takdirde sefere ve seferberliğe ve har
be ait frg.nTi'n'lfl.TTTnıyda y&zıl1 hükümlerin ne su
retle uygulanacağına dair bir sarahat olmamasın
dan doğan noksanları telâfi için bu hükümlerden 
hangilerinin, nerelerde veya ne zaman uygulana
cağının ve bunlardan ne suretle vazgeçilebilece
ğinin belirtilmesi yetkisinin Bakanlar Kuruluna 
verilmesini ve şu kadar ki, harp halinin; suçun 
aslî unsurunu teşkil eden hallerden fiilî muha
samatın başlaması ile bu hükümlerin salt olarak 
yürürlüğe girmesini tazammun etmek üzere 1211 
sayılı Seferberlik Kanununun 3 ncü maddesinde 
yapılan değişiklikler Komisyonumuzca da uygun 

görülmüş ve yalnız Bakanlar Kurulunun bu yol
da vereceği kararm Hükümet tarafından Büyük 
Millet Meclisine arzedümesini sağlamak üzere 
maddenin ikinci bendinin sonuna bir fıkra eklen
miştir. 

Bundan başka, maddenin üçüncü bendindeki 
(cürmün) yerine (suçun) ve (eylemli) yerine 
(fiili), (mutlak) yerine de (salt) kelimeleri 
konmuştur. 

Kamutaya arzedümek üzere Yüksek Başkanlı
ğa sunulur. 

Adalet» 3o. Başkanı 
Kayseri 

R. özsoy 
Kâtip 

Manisa 

Denizli 
H. Günver 
Katamonu 

Dr. F. Ecevit 
Bize 

Dr. 8. A. DÜemre 

Bu rapor Sözcüsü 
Konya 

E. Karagülle 

Antalya 
N. Aksoy 
Benizli 

N. Küçüka 
Kastamonu 
A. Binkaya 

Balıkesir 
O. N. Burcu 

İtanbul 
Dr. K. C. Berksoy 

Kocaeli 
8. Yargı 

Sinob 
C. Atay 

mmm 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

1211 sayılı Seferberlik Kanunu
nun 3 ncü maddesinin değiştiril

mesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — 1211 sayılı Se
ferberlik Kanununun 3 ncü 
maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

Madde 3. — I - Seferberlik, 
icaba göre ya genel veya kısmî 
olur. 

H - Olağanüstü hallerde se-

MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYO
NUNUN DEĞtŞTÎRÎŞt 

1211 sayılı Seferberlik Kanunu
nun 3 ncü maddesinin değiştiril

mesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — 1211 sayılı Se
ferberlik Kanununun 3 ncü 
maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir : 

Madde 3. - 1. Seferberlik, 
icaba göre ya genel veya kısmî 
olur. 

2. Olağanüstü hallerde se-

ADALET KOMİSYONUNUN 
DEĞÎŞTİRİŞÎ 

1211 saydı Seferberlik Kanunu
nun 3 ncü, maddesinin değişti

rilmesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1.— 1211 sayılı Se
ferberlik Kanununun 3 ncü mad
desi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir : 

Madde 3 . — 
L Seferberlik icaba göre ya 

genel veya kısmî olur. 
2. Olağanüstü hallerde sefer-

(S. Sayısı: 156) 



HU. 

f erberlik ilân edilmeksizin harp 
ilan edildiği veya muhasemat fii
len başladığı takdirde kanunlar
da yazılı sefere ve seferberliğe 
ait hükümlerle yine kanunlarda 
harp hali, harp zamanı ve harp 
esnası gibi hallerde uygulana
cağı yazılı hükümlerden hangi
lerinin, nerelerde veya ne zaman 
uygulanacağı ve bunlardan ne 
suretle vazgeçileceği Bakanlar 
Kurulunca tesbit ve ilân olunur. 

I I I - Şu kadarki harp hali
nin cürmün aslî unsurunu teşkil 
ettiği hallerde muhasematm baş
laması ile bu hükümler mutlak 
surette yürürlüğe girer. 

MADDE 2. — Bu kanun ya
yım tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hü
kümlerini Bakanlar Kurulu yü
rütür. 

Başb. 
Ş. Saraçoğlu 

M. S. B. 
A. R. Artunkal 

Dışiş. B. V. 
İV. E. Sümer 

M. E. B. 

Eko. B. 
Fuad Sirmen 
G. ve T. B. 

Suad H. Ürgüblü 
Ula. B. 

A. F, Cebesoy 

Ad. B. 
R. Türel 
îçiş. B. 

Hilmi Uran 
Ma.B. 

N. E. Sümer 
Ba. B. 

Strn D ay 
Sa. ve S. Y. B. 

Ta. B. 
Ş. R. Hatipoğlu 

Ti. B. 
C. S. Siren 

M. S. K. 

ferberlik ilân edilmeksizin harp 
ilân edildiği veya muhasemat 
fiilen başladığı takdirde kanun
larda yazılı sefere ve seferberli
ğe ait hükümlerle yine kanun] ar
da harp hali, harp zamanı ve 
harp esnası gibi hallerde uygu
lanacağı yazılı hükümlerden han
gilerinin, nerelerde veya ne za
man uygulanacağı ve bunlardan 
ne suretle vazgeçileceği Bakan
lar Kurulunca belirtilir ve ilân 
olunur. 

3. Şu kadar ki, harp halinin 
cürmün asli unsurunu teşkil et
tiği hallerde eylemli muhasema
tm başlaması ile bu hükümler 
mutlak surette yürürlüğe girer. 

MADDE 2. — Hükümetin 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Hükümetin 3 
ncü maddesi aynen kabul edil
miştir. 

Ad. K. 

berlik ilân edilmeksizin harp 
ilân edildiği veya muhasemat 
fiilen başladığı takdirde kanun
larda yazılı sefere ve seferberliğe 
ait hükümlerle yine kanunlarda 
harp hali, harp zamanı ve harp 
esnası gibi hallerde uygulana
cağı yazılı hükümlerden hangi
lerinin, nerelerde veya ne za
man uygulanacağı ve bunlardan 
ne suretle vazgeçileceği Bakan
lar Kurulu karariyle belirtilir 
ve ilân olunur. Bu karar Büyük 
Millet Meclisine arzolunur. 

3. Şu kadar ki, harp hali
nin suçun aslî unsurunu teşkil 
ettiği hallerde fiilî muhasematm 
başlaması ile bu hükümler salt 
olarak yürürlüğe girer. 

MADDE 2. — Bu kanun ya
yım tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunun 
hükümlerini Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

«•» 
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