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IV _ BAŞKANLIK DİVANININ GE-

İNEL KURULA SUNUŞLARI 731 
1. — Ankara Milletvekili Şinasi Özden-

oğlu'nun; Avrupa Konseyinin 24 ncü ku
ruluş yıldönümünü takiben cereyan eden 
ve Türkiye için önem taşıyan siyasal olay
lar hakkında gündem dışı demeci 731:732 

2. — Bakanlar Kurulunun teşkili için 
görevlendirilen Cumhuriyet Senatosu 
Üyesi Suad Hayri Ürgüplü'nün istifa etti
ğine ve istifasının kabul edildiğine dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/839) 732:733 

3. — Nevşehir Milletvekili Hüsamettin 
Başer'in, T. B. M. M. Dahilî Nizamname
sinin 76, 81 ve 136 ncı maddelerinin tadil 
edilmesine dair tekliflerinin, içtüzük ge
reğince, doğrudan doğruya Meclis günde
mine alınması hakkındaki önergeleri 
(2/550, 2/639; 4/283) 733 

V _ GÖRÜŞÜLEN İŞLER 733 

1. — Gümrük kanunu tasarısı ve Cum
huriyet Senatosu istanbul Üyesi Mebrure 
Aksoley ve 10 arkadaşının, hastaların 
memleket içinde bulamadıkları ilâçları dış 
memleketlerden getirtmeleri ve dış mem
leketlerden getirtecekleri ilâçlar için yapı
lacak işlemler hakkında ve Cumhuriyet 
Senatosu istanbul Üyesi Mebrure Akso
ley'in, 474 sayılı Kanuna ekli Gümrük Gi
riş Tarife Cetvelinin 87,11 tarife No. lu 
bölümünün değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifleri ve Ticaret, Sanayi. Millî Savun
ma, Ulaştırma, Adalet, Maliye, Gümrük ve 
Tekel, Sağlık ve Sosyal Yardım ve Plan 
komisyonlarından seçilen 3'er üyeden ku
rulu 24 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(1/155, 2/43, 2/210) (S. Sayısı : 162 ve 
162'ye 1 nci ek) 733,818 ;819 

2. — istanbul Milletvekili Nuri Eroğan\ 
m, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Ka
nununa 23 . 2 . 1965 gün ve 545 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesiyle eklenen ek mad
denin birinci fıkrasının değiştirilmesine, 
içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 5434 sa-
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Sayfa 
yılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa bazı 
maddeler eklenmesine ve Cumhuriyet Se
natosu istanbul Üyesi Mebrure Aksoley'-
in, 15 . 1 . 1943 gün ve 4379 sayılı Maaş 
Kanununa ek Kanunun 10 . 3 . 1950 gün 
ve 5585 sayılı Kanunla değişik birinci 
maddesin) bir fıkra ile kanuna bir geçici 
madde eklenmesine dair kanun teklifleri 
ve Maliye ve Plan komisyonları raporları 
(2/176, 2/215, 2/245) (S. Sayısı : 127 ve 
127'ye 1 nci ek) 733:740 

3. — İstanbul Milletvekili Mustafa 
Fevzi Güngör ile C, Senatosu istanbul 
üyesi Rifat Öztürkçiııe'nin, Toptancı hal
leri kanun teklifleri ve Sanayi ve Ticaret, 
içişler: ve Adalet komisyonlarından 5'er 
üyeden kurulu 58 numaralı Geçici Komis
yon raporu (2/221, 2/173) (S. Sayısı : 433) 740 

4. — Askerî Yüksek idare Mahkemesi 
kanun tasarısı ve Adalet, Millî Savunma 
ve Plan komisyonlarından seçilen beşer 
üyeden kurulu 74 numaralı Geçici Komis
yon raporu (1/621) (S. Sayısı : 066) 740:782 

VI. _ SORULAl* \K CEVAPLARI 782 
A) YAZILI SOKULAR VE CEVAP

LADI 782 
1. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 

üretim ve tüketim kooperatifleri kurulması 
için ne gibi çalışmalar yapıldığına dair 
soru önergesi ve Başbakan Vekili ve Millî 
Savunma Bakanı Ferid Melen'in yazılı es
vabı ((7/856) * 782:783 

2. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türkiye'deki resmî araba miktarına dair 
sora önergesi ve Başbakan Vekili ve Millî 
Savunma Bakanı Ferid Melen'in yazılı ce
vabı (7/871) ' 783:784 

3. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar 
açılan ilkokul, ortaokul, lise, üniversite ve 
yüksek okul sayısına dair soru önergesi ve 
Millî Eğitim Bakanı ismail Arar'in yazılı 
cevabı (7/888) 785:790 

4. — içel Milletvekili Celâl. Kargılı'nm, 
Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar ilk, 
orta ve yüksek öğrenim yapanların mikta
rına dair soru önergesi ve Millî Eğitim 
Bakanı isail Arar'm yazılı cevabı (7/940) 790: 

791 

5. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Cumhuriyetin ilânından bugüns kadar Tür
kiye'de okuma olanaklarından yoksun 
çocuk sayışma dair soru önergesi ve Millî 
Eğitim Bakanı ismail Arar'm yazılı cevabı 
(7/944) 791:792 

6. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar, 
Türkiye'de okuma - yazma bilmeyen insan 
sayısına dair soru önergesi ve Millî Eğitim 
Bakanı isail Arar'm yazılı cevabı (7/945) 792 

7. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar, 
Türkiye'de Türkçe konuşamayan insan sa
yısına ela *r soru önergesi ve Millî Eğitim 
Bakanı isail Arar'm yazılı cevabı (7/946) 792: 

793 
8. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 

Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar 
Türkiye'deki öğretmen ve öğretim görev
lisi sayışma dair soru önergesi ve Millî 
Eğitim Bakanı İsmail Arar'm yazılı ceva
bı (7/947) 793:797 

9. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Cumhıııiyetin ilânından bugüne kadar 
Türkiye'deki ilk, orta, lise, gece lisesi, kız 
ve erkek sanat enstitüsü ile üniversite ve 
yüksek okullardaki öğrenci sayısına dair 
soru önergesi ve Millî Eğitim Bakanı is
mail Ararın yazılı cevabı (7/949) 797:804 

10. — Sivas Milletvekili Enver Akova' 
nm, vali tarafından görevinden alındığı, 
hakkında soruşturma açıldığı ve mahke
meye sevk edildiği iddia olunan Sivas Ata
türk ilkokulu öğretmenine dair soru 
önergesi ve Başbakan adına içişleri Ba
kanı Ferit Kubat'm yazılı cevabı (7/991) 805: 

806 
11. — Zonguldak Milletvekili Ahmet 

Güner'in, Zonguldak Ticaret Lisesi Müdü
rünün kanunsuz tasarruflarına dair soru 
önergesi ve Millî Eğitim Bakanı i$m?M 
Arar'm yazılı cevabı (7/992) 806:807 

12. — Sinop Milletvekili Hilmi işgü
zar'm, Genelkurmay Başkanı Orgeneral 
Memduh Tağmaç'm görevinin uzatılma 
nedenine dair soru önergesi ve Başbakan 

I Nihat Erim'in yazılı esvabı (7/933) 807:808 

728 — 
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Sayfa 
13. — Ankara Milletvekili Suna Tural' 

m, Bulgaristan'daki Türkleri imha ve Bul
garlaştırma hedefi güdüldüğü hakkında 
bir gazetenin haberine dair soru önergesi 
ve Dışişleri Bakanı Halûk Bayülken'in va
sılı esvabı (7/994) 808:809 

14. — Antalya Milletvekili ihsan Ata-
iov'ün, 1970 ve 1971 malî yılı bütçelerin
de tahmin edilen gelir ve gider ile gerçek
leşen gelir ve gider miktarına dair soru 
önergesi ve Maliye Bakanı Sait Naci Er
ginin yazılı esvabı (7/995) 809:810 

15. — Antalya Milletvekili ihsan Ata-
öv'ün, Antalya ilinde son bir sene içinde 
kendi arzusu dışında yeri değiştirilen ilk
okul öğretmeni sayısına dair soru öner
gesi ve Millî Eğitim Bakanı ismail Arar'm 
yazılı cevabı (7/996) 810:811 

16. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yıl
maz'm, Koçarlı - Bağarası yolunun asfalt
lanmasının düşünülüp düşünülmediğine 
dair soru önergesi ve Bayındırlık Bakanı 
Mukadder Öztekin'in yazılı cevabı (7/998) 811: 

812 

Ankara Milletvekili Şinasi Özdenoğlu, Av
rupa Konseyinin 24 ncü kuruluş yıldönümünü 
takiben cereyan eden ve Türkiye için önem ta
şıyan siyasal olaylar hakkında gündem dışı de-
meçte bulundu. 

Bakanlar Kurulunun teşkili için görevlendi
rilen Cumhuriyet Senatosu Üyesi Suad Hayri 
Ürgüplü'nün istifa ettiğine ve istifasının kabul 
edildiğine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, Ge
nel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Nevşehir Milletvekili Hüsamettin Başer'in, 
T. B. M. M. Dahilî Nizamnamesinin 76 ncı 
(2/550) maddesi ile, 

Sayfa 
17. —. İzmir Milletvekili Şinasi Osma' 

ma, Paris'teki Türk Öğrenci Birliğinin ça
lışmalarına dair soru önergesi ve Dışişle
ri Bakam Halûk Bayülken'in yazılı ceva
bı (7/1000) 812:814 

18. — İçel Milletvekili Mazhar Arı-
kan'ın, Narenciye ve yerfıstığı üreticileri
nin «Üreticiyi güçlendirme kredisi» nden 
yararlanmamalarının nedenine dair soru 
Önergesi ve Başbakan adına Ticaret Ba
kanı Naim Talû'nun yazılı cevabı (7/1002) 814: 

815 
19. — Kırklareli Milletvekili Hasa-1. 

Korkut'un, Babaeski Lisesi Başmuavini 
ile Edebiyat grubu öğretmeninin başka ye-
rs tâyinlerine dair soru önergesi ve Millî 
Eğitim Bakanı ismail Arar'm yazılı ce
vabı (7/1003) 816 

20. — Mardin Milletvekili Esat Kemal 
Aybar'm, Maliye Bakanlığı Ankara Dış 
Tediyeler Muhasebe Müdürünün aldığı to
humluk nedeniyle Hazineye olan borcuna 
dair soru önergesi ve Maliye Bakam Sait 
Naci Ergin'in yazılı cevabı (7/1008) 816:817 

81 ve 136 ncı (2/639) maddelerinin tadil 
edilmesine dair tekliflerinin, içtüzük gereğince, 
doğrudan doğruya Meclis gündemine alınması 
hakkındaki önergeleri reddedildi. 

Gümrük kanunu tasarısı ve Cumhuriyet Se
natosu İstanbul Üyesi Mebrure Aksoley ve 10 
arkadaşının, hastaların memleket içinde bula
madıkları ilâçları dış memleketlerden getirtme
leri ve dış memleketlerden getirtecekleri ilâç
lar için yapılacak işlemler hakkında ve Cumhu
riyet Senatosu istanbul Üyesi Mebrure Akso
ley'in, 474 sayılı Kanuna ekli Gümrük Giriş 
Tarife Cetvelinin 87.11 tarife No. lu bölümünün 

VII. — DÜZELTİŞLER 820 

M • ) • » IH . 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
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değiştirilmesi hakkında kanun tekliflerinin 
(1/155, 2/43, 2/210, S. Sayısı : 162 ve 162'ye 
1 nci ek) yapılan açık oylaması sonunda, ço
ğunluk sağlanamadığından tekrar açık oya su
nulacağı birleşimin sonunda bildirildi. 

istanbul Milletvekili Nuri Eroğan'm, 5434 
sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa 23.2,1965 
gün ve 545 sayılı Kanunun 5 nci maddesiyle 
eklenen ek maddenin birinci fıkrasının değişti
rilmesine, içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa bazı 
maddeler eklenmesine ve Cumhuriyet Senatosu 
istanbul Üyesi Mebrure Aksoley'in, 15 .1.1943 
gün ve 4379 sayılı Maaş Kanununa ek Kanu
nun 10.3 .1950 gün ve 5585 sayılı Kanunla de
ğişik birinci maddesine bir fıkra ile kanuna bir 
geçici madde eklenmesine dair kanun teklifleri 
(2/176, 2/215, 2/245, S. Sayısı : 127 ve 127'ye 
1 nci ek) kabul olundu. 

II. — GELEN 

Tasarı 
1. — İstanbul Esentepe Emekli Subay Evle

ri 35 Blok B - 16 da oturan Bahmi kızı Penbe \ 
Faize'den doğma Rami İslâm Bey Mahallesi nü
fusuna kayıtlı 1931 doğumlu Zahide Aynur Pak-
soy'un affına dair kanun tasarısı (1/668) (Ada
let Komisyonuna) 

Teldifler 
2. — Konya Milletvekili İhsan Kabadayı'-

nm, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanunu
nun geçici 14 ncü maddesine bir fıkra eklenme
si hakkında kanun teklifi (2/684) (Maliye ve 
Plan komisyonlarına) 

3. — C. Senatosu Malatya Üyesi Hamdi 
Özer'in, 1472 sayılı Özel Yüksek Okullar Kanu
nuna ek bir madde ilâve edilmesi hakkında ka
nun teklifi (2/685) (Millî Eğitim ve Plan ko
misyonlarına) 

Tezkereler 

4. — Kayseri Milletvekili Mehmet Türkmen
oğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılma
sına dair Başbakanlık tezkeresi (3/835) (Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyona) 
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İstanbul Milletvekili Mustafa Fevzi Güngör 
ile Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi Rifat 
Öztürkçine'nin, Toptancı halleri kanun teklif
leri, (2/221, 2/173, S. Sayısı • 433) (Genel Ku
rulda, Hükümet hazır bulunmadığından görü
şülmesi ertelendi. 

Askerî Yüksek İdare Mahkemesi kanunu ta
sarısının (1/621, S. Sayısı : 666) maddeleri üze
rinde bir süre görüşüldü. 

24 . 5 . 1972 Çarşamba günü saat 15,00'te 
yapılacak T. B. M. M. Birleşik Toplantısından 
sonra toplanılmak üzere Birleşime saat 19,35'te 
son verildi, 

Başkan Kâtip 
Br^kanvekili Kayseri 

Kemal Ziya Öziürk Tufan Doğan Avmryü 
Kâtip 
Urfa 

Bahri Karakeçili 

KÂĞITLAR 

5. — Samsun Milletvekili Mustafa Boyer'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına dair 
Başbakanlık tezkeresi (3/836) (Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyona) 

6. — Tekel Genel Müdürlüğünün 1968 bütçe 
yılı kesinhesabma ait genel uygunluk bildiri
minin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi (3/837) (Sayıştay Komisyonuna) 

7. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1968 bütçe 
yılı kesinhesabma ait genel uygunluk bildirimi
nin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tez
keresi (3/838) (Sayıştay Komisyonuna) 

Raporlar 

8. — Türkiye'de meydana gelen trafik kaza
larının artış sebepleri ile önleme çarelerini tes
pit etmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi ge
reğince kurulan Meclis Araştırması Komisyonu 
raporu (10/5) (S. Sayısı : 673) (Dağıtma tari
hi : 17 . 5 .1972) (GÜNDEME) 

9. — Eşyaların geçici kabulü için A. T. A. 
karneleri hakkında Gümrük Sözleşmesine ka
tılmamızın uygun bulunduğuna dair kanun ta-
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sarısı ve Dışişleri, Gümrük ve Tekel ve Plan 
komisyonları raporları (1/112) (S. Sayısı : 674) 
(Dağıtma tarihi : 17 . 5 .1972) (GÜNDEME) 

10. — Çocuklara karşı nafaka yükümlülüğü 
konusundaki kararların tanınması ve tenfizine 

ilişkin Sözleşmenin onaylanmasının uygun bu
lunduğu hakkında kanun tasarısı ve Adalet, 
Dışişleri ve Plan komisyonları raporları (1/223) 
(S. Sayısı : 675) (Dağıtma tarihi : 17 . 5 .1972) 
(GÜNDEME) 

1 NCt OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN : Başkanvekili Kemal Ziya öztürk 
KÂTİPLER : Tufan Doğan Avşarjil (Kayseri), Bahri Karakeçili (Urfa) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 92 nci Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama ya
pılacaktır. Sayın üyelerin lütfen beyaz düğme
lere basmalarını rica ederim. 

(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Ekseriyetimiz vardır, görüşme

lere başlıyorum. 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. Ankara Milletvekili Ş in asi Özdenoğlu' 
•nun; Avrupa Konseyinin 24 ncü kuruluş yıldö
nümünü takiben cereyan eden ve Türkiye için 
önem taşıyan siyasal olaylar lıakl'inda gündem 
dışı demeci. 

BAŞKAN — Sayın Şinasi özdenoğlu, Tüıiki
ye için büyük önem taşıyan Onlar Zirve Kon
feransının hazırlıklarının ilerlediği bu sırada 
bazı tavsiyelerin telkini amacıyle gündem dışı 
söz istiyorsunuz. Buyurunuz efendim. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Sayın 
Başkan, sayın mille tvekiller'i; 

5 Mayısta Avrupa Konseyinin 24 ncü kuru
luş yıldönümü, «Avrupa Günü» olarak kutlandı. 
Birkaç halita önce, Dört'lerin, Oritak Pazar'a 
katülması kararı, Fransa^da halkoyundan geçi
rildi. önümüzdeki günlerde Ortak Pazar Zirve 
Konferansının önhazırlıkları için Lükseımıburg' 
ta bir toplantı yapılacak. Ve nihayet 10 Ekim 
1972 tarihinde Paris'te Ortak Pazar ülkelerinin 
Devleit ve Hükümet başkanları seviiyesinde On' 
lar Zirve Konferansı toplanacaktır. 

Bütün bu hareketli satıh üstünde Avrupa 
nereye gidiyor? 

Sayın milletvekilleri; Avrupa, hızla ve bi
linçli bir şekilde «Birleşmiş bir Avrupa» ya 
doğru yönelmiştir. Avrupa Birliği'ne doğru, 
Avrupa Konseyi ile 1949'da atılan adım, Ortak 
Pazar'la çok önemli ekonomik bir muhtevaya 
erişmiş, hele şimdi Ortak Pazar'ın siyasal he
defleri bütün dünya politikasını etkileyen bir 
nitelik kazanmıştır. 

Sayın arkadaşlarım, otuz yıl önce Avrupa' 
nm on ülkesinin bir giiıı gümrükleri kaldıraca
ğını, bir Avrupa Parlamentosu kuracağını ve bu 
Parlamentoya doğrudan doğruya halkoyu ile 
temsilciler seçmeyi düşünüp, tek para sistemine 
yöneleceğini hayal etmek belki çılgınlık olur
du. Ama, bugün görünüş odur ki, değil siyasal 
bir bütünleşmeye, müşahhas bir Avrupa Devle
tine doğru ciddî ve kararlı adımlar atılmakta
dır. 

Bilindiği gjbi, Avrupa, Dört Büyükler ya
nında, beşinci büyük devlet olarak «Avrupa 
Devleti» olarak yerini almaya hazırlanmakta
dır. Çünkü Avrupa, 1980lerde kendi kendisini 
savunma zorunluğunda kalacaktır. 
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Değerli arkadaşlarım, Türkiye ise Avrupa'
da en büyük askerî gücü taşıyan NATO ülkesi 
olarak, elbstıie bu hızlı siyasal oluşuma ve çal
kantıya seyirci kalamaz, kalmamalıdır. Çünkü 
zaten, Ankara Andılaşmasıyle Avrupa Ekonomik 
Topluğuğu'na katılmış, Ortak Pazar'ın geçiş 
dönemine de geçmiştir. 

Dörtlerin, Altılara katılmasiyle toplam nü
fusu 200 mülyonu, millî geliri ise 535 milyar do
ları bulan Avrupa Topluluğunun, hatta NATO' 
nun yeı'ini alması gerektiği görüşünün de sa
vunulduğu bugün, Türkiye'nin millî çıkarları
nı yakından etkileyecek olan iki konu üzerinde 
hem şimdiki Hükümetin, hem de kurulacak ye
ni hükümetin büyük dikkat ve titizlikle durma
sını, teşebbüslerini artırarak olumlu sonuçlar 
almasını temenni ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım, birinci konu şudur; 
Türkiye, Avrupa Parlamentosuna kaM malıdır. 
öerek Komisyon çalışmalarına, gerekse Genel 
Kurula gözlemci sıfatıyle katılmalıdır. Bu iste
ğimiz, Ortaklık hükümetlerine duyurulmuş, her 
seferinde «Bu konu Avrupa Parlamentosunun 
bileceği iştir» diye geçiştirilmiştir. 

Bir yandan, Parlamentomuzun, Avrupa Par
lamentosuyla ilişkiler kurmakla görevli Komis
yonunun Başkanlık Divanının bu önemi konu
yu, bir de doğrudan doğruya Avrupa Parila-
mentoisu Başkanlığına götürmesini beklerken, 
Hükümetin de aynı konuda yeni teşelbbüslere 
geçmesini rica ediyorum. 

Sayın arkadaşlarım, ikinci konuya geliyo
rum; bu konu, Türkiye'nin 10 Ekimde yapıla
cak olan On lar Zirve Toplantısına yiine göz
lemci sıfaitıyle katılması meselesidir. Hüküme-
timig, özellikle Zirve Konferansı için değil de, 
Avrupa'nın siyasal birliği konusunda yapıla
cak tekmil çalışmalarda hazır bulunmak şeklin
de bir talepte bulunmuştur. Anlaşıldığına göre 
Türkiye'nin katılma talepleri, ortaklık yetkili
leri tarafından nazik bir şekilde atlatılmakta
dır. Oysa ki, Türkiye'nin gerek Avrupa Parla
mentosuna gerekse Zirve toplantılarına katılma 
hakkı, Ankara Andlaşjmasmın esprisinde vardır. 

Arkadaşlarım, topluluk, bizi çok hatalı ola
rak Yunanistan la aynı statü içinde görmekte
dir. Hatırlayacağınız üzere, Topluluk Komisyo
nu Bıaşjkanı Manshalt, Yunanistan'daki yeni tu
tuklamalar üzerine birkaç gün önce Parlamen

tosuz Yunan Hükümetine yeni bir nota vermiş
ti. Oysaki, Türkiye ide bugün Parlamento vardır 
ve Türkiye, henüz hiç bir ittifakın içinde bu
lunmadığı bir zamanda, en yalnız zamanında 
ve kendisinden toprak istendiği bir dönemde, 
hiç tereddüt etmeden hür dünyanın, demokra
tik dünyanın yanında yer almasını bilmiştir. 

Sayın Milletvekilleri; şimdi sözlerimi topar
lıyorum, Türkiye dışında çok önemli olaylar 
cereyan etmektedir. Avrupa'nın siyasal bütün
leşmesiyle dünya dengesi yeniden kurulmakta
dır. G-erek 10 lar Zirve Toplantısında, gerekse 
bugünün olayı olan Nixon'un Moskova ziyare
tinde, işte bu yeni dünya dengeciyle ilgili çok 
önemi kararlar alınacaktır. 

Dünya'nm bu yeni kuvvet dengesi karşısın
da siyasal hedefleri birdenbire önplana fırla
yan bir Avrupa bütünleşmesinde Türkiye'nin 
inisiyatifi alıp, kendi kaderi ile ilgili bütün me
seleleri, olayların ioinden ve bir Avrupa Dev
leti olarak, büyük hassasiyetle incelenmesi şart
tır ve zorunludur. Türkiye, coğrafyası ve stra
tejik durumu ile dünya barışını etkileyecek bir 
potansiyele saıhibolduğuna göre, önce kendisi 
inanmalı ki, başkasını da inandırabilsin. 

Değerli arkadaşlarım, lütfen gözlerimizi 
dünyanın büyük hareketlerine ve gerçeklerine 
çevirelim, 36 milyon insanın vebalini taşıdığı
mızı biran bile unutmayalım. Vatan meselelerin
de particiliği unutalım ve mutlaka birleşelim. 

Avrupa siyasal birliği ile ortaya çıkan ye
ni dengede Türkiye'nin bir ağırlığı ve mutlaka 
söyleyecek sözü olmabdır, değerli arkadaşla
rım. Çok yakında yapılacak olan Lüksemjburg 
toplantısından önce bu konuya Hükümetimizin 
önemle dikkatini çeker, Parlamentonun ve ka
muoyunun aydınlatılmasını bekler, Yüce Mec
lise saygılar sunarım. (Alkışlar) 

2. — Bakanlar Kurulunun teşkili için görev
lendirilen Cumhuriyet Senatosu Üyesi Suad Hay-
ri Ürgüplü'nün istifa ettiğine ve istifasının ka
bul edildiğine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/839) 

BAŞKAN — Başkanlığın sunuşlarını sırası 
ile arz ediyorum, efendim. 

Başbakan olarak görevlendirilen Suad Hay-
ri Ürgüplü'nün istifa ettiğine dair Cumhurbaş
kanlığı tezkeresini okutuyorum. 
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Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : Cumhurbaşkanlığının 29 Nisan 1972 

tarihli ve 4-461 sayılı yazısı. 
Türkiye Cumhuriyeitii Anayasasının 102 nei 

maddesi uyarınca teşkil ve teklif ettiği yeni Ba
kanlar Kurulunun, bir bütün halinde 12 Mart 
1971 tarihli muhtıranın icapları ve cari duru
mun şartları ile bağdaşır bir nitelik taşımadığı 
için, atanmasını uygun görmediğimden, Başiba-
kan olarak görevlendirdiğim Cumhuriyet Sena
tosu Üyesi Suad Hayri Ürgüplü'mün istifa etti
ğini ve istifasının kabul edildiğini arz ederim. 

Cevdet Sunay 
Cumhuribafkam 

BAŞICAN — Bilgilerinize sunulur. 

3. — Nevşehir Milletvekili Hüsamettin Ba-
şer'in, Türkiye Büyük Millet Meclisi Dahilî Ni
zamnamesinin 76, 81 ve 136 ncı maddelerinin ta
dil edilmesine dair tekliflerinin içtüzük- gereğin
ce, doğrudan doğruya Meclis gündemine ah n m a sı 
hakkındaki önergeleri (2/550, 2/639; 4/283) 

BAŞKAN — Nevşehir Milletvekili Sayın 
Hüsamettin Başer'in vermiş olduğu birinci öner
geyi okutuyorum efendim. 

Sayın Başkanlığa 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Dahilî Nizam-
namesinıin 81 ve 136 ncı maddelerinin tadil edil
mesi teklifim 3 . 3 . 1972 gün ve 2/639 esas sa

yı ile Anayasa Komisyonuna havale edilımişıtir. 
içtüzük gereğince 45 gün geçtiği halde Ko

misyonca karara bağlanmadığından Meclis gün
demine alınmasına karar verilmesini arz ve tek
lif ederim. Saygılarımla. 

Nevşehir 
Hüsamettin Bage.' 

BAŞKAN — Sayın Hüsamettin Başer tara
fından verilen önergeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil-
mistir, efendim. 

BAŞKAN — Diğer önergesini okutuyorum. 
iSaym Başkanlığa 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Dahilî Nizam-
namestinin 76 ncı maddesinin tadil teklifim, 
Anayasa Komisyonuna tskabbül için 1 . 11 .1971 
günkü ve 2/550 esas sayılı yazı ile intikal ct-
ımişıtir. 

Komisyon 45 gün geçtiği halde tekalbto-ülü 
ele almadığından tadil teklifimin Meclis gün
demine alınmasına karar verilmesini arz ve tek
lif ederim. 

Saygılarımla. 
Nevşehir 

Hüsamettin Başer 

BAŞKAN — Bu önergeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmemiştir, efendim. 

Açık oylama işlemine geçiyoruz. 

GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Gümrük kanunu tasarısı ve Cumhuri
yet Senatosu İstanbul Üyesi Mebrure Aksoley 
ve 10 arkadaşının, hastaların memleket içinde 
bulamadıkları ilâçları dış memleketlerden ge
tirtecekleri ilâçlar için yapılacak işlemler hak
kında ve Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Mebrure Aksoley'in, 474 sayılı Kanuna ekli 
Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 87.11 tarife 
No. lu bölümünün değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifleri ve Ticaret, Sanayi, Millî Savunma, 
Ulaştırma, Adalet, Midiye, Gümrük ve Tekel, 
Sağlık ve Sosyal Yardım ve Plân komisyonların
dan seçilen 3 er üyeden kurulu 24 numaralı Ge
çici Komisyon raporu (1/155, 2/43, 2/210) (S. 
Sayısı 162 ve 162 ye 1 nci ek) (Birinci dağıtma 
tarihi : 26 . 5 . 1970; ikinci dağıtma tarihi : , 
4.6 .1971) 

BAŞKAN — Efendim, daha önce Yüce He
yetinizce kabul edilmiş bulunan Gümrük Kanu
nunun açık oylaması yapılacaktır. Bu mak
satla, herhangi bir itiraz vaki olmadığı takdir
de, kupalar önce sıralar arasında dolaştırıla
cak ve sonra kürsü önünde (bekletilecektir. Sa
yın üyelerin açık oylamaya katılmalarını rica 
ediyorum, efendim. 

Oy kutularını dolaştırınız. 
Gündeme geçiyoruz. 

2. — İstanbul Milletvekili Nuri Eroğanhn, 
5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa 
23 . 2 . 1965 gün ve 545 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesiyle eklenen ek maddenin birinci fıkrası
nın değiştirilmesine, İçel Milletvekili Celal Kar
gılının, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanu-
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nuna bazı maddeler eklenmesine ve Cumhuriyet 
Senatosu İstanbul Üyesi Mebrure Aksoley'in, 
15 . 1 . 1943 gün ve 4379 sayılı Maaş Kanunu
na Ek Kanunun 10 . 3 . 1950 gün ve 5585 sayı
lı Kanunla değişik birinci maddesine bir fıkra 
ile kanuna bir geçici madde eklenmesine dair ka
nun teklifleri ve Mali/ye ve Plan komisyonları 
raporları (2/176, 2/215, 2/245) (S. Sayısı : 
127 ve 127'ye 1 nci ek) (1) 

BAŞKAN — Bu kanunla ilgili önergeyi 
okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
istanbul Milletvekili Nuri Eroğan'ın 5434 

sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka
nununa 23 . 2 . 1965 gün ve 545 sayılı Kanu
nun 5 nci maddesiyle eklenen ek maddenin 
1 nci fıkrasının değiştirilmesine, içel Milletve
kili Celâl Kargılı'nm, 5434 sayılı Kanuna bazı 
maddeler eklenmesine ve Cumhuriyet Senatosu 
istanbul Üyesi Mebrure Aksoley'in, 4379 sayılı 
Maaş Kanununa ek Kanunun değişik 1 nci mad
desine 1 fıkra ile kanuna bir geçici madde ek
lenmesine dair kanun teklifleri, (İSıra sayısı 
127 ve 127'ye 1 nci ek) Genel Kurulun 8.6.1970 ı 
tarihli ve 98 nci BMeşıiiminde öncelik ve ivedi
likle görüşmesi kararlaştırılmış, 1 nci madde
si üzerindeki müzakereler devam ederken, Ko
misyon maddeyi önergelerle birlikte taleibetmiş 
ve Genel Kurulca, maddenin komisyona veril
mesi kabul edilmiştir. 

Bu defa gündemin 1 nci görüşmesi yapılacak 
işler bölümünün 30 ncu sırasında yeralan mez
kûr kanun teklifinin arz ettiği özellik ve ayrı
ca büyük bir topluluğun da mağduriyetini gide
receği gözönünde bulundurularak, daha önce 
maddelere geçilip ivedilik kararı verilmiş bu
lunduğundan, teklifin gündemdeki sair işlere 
takdimen öncelikle görüşülmesini arz ve teklif 
ederim. 

Saygılarımla. 
Plân Komisyonu Başkanı Y. 

Malatya 
Ahmet Karaarslan 

BAŞKAN — Efendim okunan önergeden de 
anlaşılacağı üzere bu kanun teklifinin tümü üze
rindeki müzakereler daha önce Meclisimizce 

(1) 127'ye 1 nci ek 8. Sayılı basmayazı tu
tanağın sonuna ekUdir. 
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yapılmış ve maddelerine geçilmesi kabul edil
mişti. Komisyon, Yüoe Heyetinizin kararı 
gereğince 1 nci maddeyi tekrar komisyona al
mış ve Yüce Heyetin görüşü istikametinde ge
rekli değişiklikleri yapmış bulunmaktadır. 

Daha önceki müzakerede teklifin ivedilikle 
görüşülmesi hususu kararlaştırılmıştı. Bu defa 
öncelikle görüşülmesi hususunun yeniden karar 
altına alınması iktiza etmektedir. Bu sebeple 
okunan önerge gereğince bu teklifin öncelikle 
görüşülmesi hususunu oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir efendim. 

Hükümet ve Komisyonun yerlerini alması
nı rica ediyorum. 

AHMET KARAARSLAN (Malatya) — Sa
yın Başkan, komisyon adına ben varım. 

BAŞKAN — Komisyon burada. 
Sayın Kitaplı, Hükümeti temsilen buluna

cak mısınız? 
DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPI (Sam

sun) — Evet efendim, teknik elemanları çağırt
tım. 

BAŞKAN — Hükümet burada. 
Şimdi 1 nci maddeyi okutuyorum, efendim. 

5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa 
23 . 2 . 1965 gün ve 545 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesiyle eklenen ek maddenin birinci fıkra
sının değiştirilmesine ve bu kanuna geçici bir 

madds eklenmesine dair kanun teklifi 

Madde 1. — 5434 sayılı T. C. Emekli Sandı
ğı Kanununa 23 . 2 . 1965 gün ve 545 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesiyle eklenen ek madde
nin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir : 

Ek madde — 102 nci maddede yazılı süreler 
içinde yazı ile Sandığa müracaat edeceklerini 
borçlandırılma mevzuuna giren( emvali metru
ke veya mübadil hesabı carisinden aylık, ücret 
almak suretiyle geçen süreleri dahil) geçmiş 
hizmetleri muvazzaf askerliklerini er olarak 
yapmış olanların muvazzaf erlikte geçen süre
leri ile, 1 . 1 . 1950 tarihinden sonra Yedek Su
bay nasbedilmiş bulunanların Yedek Subay 
Okulunda öğrenci olarak geçen sureleri, (has
talık ve cezai sebeplerle uzayan süreler hariç) 
sonradan bir kanun ile sürekli hale getirilen 
ve Sigorta dışında geçen hizmetlerden en çok 
15 yılı, istek tarihindeki (re'sen emekliye sevk 
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olunanlarla, ölenlerin vazife ile ilgilerinin kesil
diği tarihlerdeki) emeklilik keseneğine esas 
derece tutarları nazara alınmak ve bu tarihler
de derece tutarlarının tabi olduğu kesenek ve 
karşılık tutarı üzerinden borçlandırılmak sure
tiyle fiilî hizmet sürelerine eklenir. 

BAŞKAN — Sayın Ülker, madde üzerinde 
söz istemişsiniz, buyurunuz efendim. 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Değerli arka
daşlarım, erlikte geçen sürelerin, adalet esas
larına uygun olarak, memurlukta geçen süre 
olarak kabul edilmesi için getirilen bu kanun 
teklifinin yanındayız, tümünde de ifade et
tik. Yalnız ben, bir noktaya işaret etmek isti
yorum, ek maddede bir noktaya işaret etmek 
istiyorum. 

Burada «...hizmetlerini muvazzaf askerlik
lerini er olarak yapmış olanların muvazzaf er
likte geçen süreleri ile...» deniyor. «Muvazzaf 
erlikte geçen süreleri ile» deniyor, ihtiyat er
likte geçen süreler dışarıda kalıyor. «Muvazzaf 
ve ihtiyat erlikte geçen sureleri» demek lâzım-
geldiği kanısındayım. Eğer bir teknik hata 
yoksa, görüşümde, yani komisyon bir mahzur 
görmezse veyahut o ihtiyatlık başka bir yolla, 
başka bir tarafta karşılanmıyorsa, verdiğim 
önergeye iltifat buyurmanızı istirham edece
ğim. 

Bir defa daha söylüyorum, ihtiyatlıkta ge
çen süreler vardır. Bu ihtiyatlıkta geçen süre
ler de askerlikte geçmiş olduğu için, tıpkı mu
vazzaflıkta geçmiş süre gibi memurluğa sayıl
ması lâzımdır. Çünkü erkek ve kadın memur 
vatandaşlarımız arasında bir fark yaratmakta
dır. Adalet esaslarında ve eşitlik esaslarından 
da uzak gözükmektedir . 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Sayın Eroğan, buyurunuz efen

dim. 
NURİ EROĞAN (istanbul) — Sayın Baş

kan, değerli üyeler; 
Büyük bir adaletsizliği bertaraf edeceği ka-

msıyla getirdiğimiz teklifin hedefini küçük bir 
misal ile ifade etmek istiyorum. 

Aynı okuldan mezun biri kız, biri erkek iki 
vatandaş memuriyete giriyorlar. Birisi kısa 
bir süre memuriyette bulunduktan sonra asker
liğe gidiyor, birisi askerlik mükellefiyeti ol
madığı için bulunduğu memuriyetteki vazifesi
ne devam ediyor. Askerlik süresi 1 sene, 1,5, 

2 sene devam ediyor, tekrar memuriyete dönü
yor. Tekrar memuriyete dönen; bu vatandaşa na-; 
zaran diğerinin terfii ve kademe ilerlemesi ya
nında emeklilik haklarından da bar hayli istifa
de etmiş ve1 öne geçmiş bulunuyor. 

Biz getirdiğimiz bu teklifte askerlikte geç
miş olan hizmetlerin tıpkı, diğer arkadaşının 
hizmetinde geçtiği gibi emekliliğe sayılmasını 
teklif etmiştik. Biraz evvel konuşan Sayın Ül
ker arkadaşımız, buna «muvazzaf erlikte ge
çen» yerine bir ilâve yapılmasını da istiyor ki, 
o zaten mevcut bir haktır, ikinci Cihan Har
bi sırasında (bilirsiniz) pek çok kimse tekrar 
ve tekrar askere alındı ve uzun müddet kaldı 
ve ama bunlar, maaşlarını yine bulundukları 
memuriyetten aldılar ve emeklilik hizmetlerine 
o askerlik müddetleri de sayıldı. 

Binaenaleyh, bizim getirdiğimiz, sadece bir 
haksızlığı bertaraf etmektedir. Yedek subay 
okulunda geçen okul hizmetiyle askerlikte er 
olarak hizmetleri geçen vatandaşların hizmet
lerinin emekliye sayılmasıdır. Ümidederim ki, 
bu kül halinde kabul edilecek bir haksızlığın 
bertarafıdır. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Avşargil, buyurunuz 

efendim. 

TUFAN DOĞAN AVŞARGİL (Kayseri) — 
Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; bu ka
nun, mutlaka büyük bir haksızlığı önlüyor. 
Yalnız, başka bir haksızlık getiren bir nokta
sı var. Bir defa; 

Daha önce eğitmenlerin hizmette geçen sü
relerini emekliliklerine sayabilmek için borç
landırdık ve bugünkü maaşları üzerinden kırk-
dokuz bin küsur lira gibi bu kadar büyük bir 
parayı borçlanmış oldular. 

Bundan yıllarca önce askerliğini er olarak 
yapmış olan bir vatandaş, - meselâ dört sene, üç 
sene askerlik yapmış olanlar var- bugünkü 
maaş dereceleri üzerinden veya mesleğe İlk de
fa girdikleri tahsillerine göre dereceleri ne ise 
girdikleri tahsillerine göre dereceleri ne ise 
onun üzerinden borçlandıkları zaman altından 
çıkamayacağı bir borç içerisine giriyor demek
tir. Oysa ki, Emekli Sandığı Kanununda bu
nunla ilgili bir maddeyi de değiştirmek suretiy
le, o zamanki, askere gittiği zamanla maaşı 
kaç lira ise onun üzerinden borçlandırılması da-
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ha âdil olur kanaatindeyim. Şimdiki aldığı 
maaş üzerinden borçlandığı takdirde büyük bir 
borç altına girecektir. Belki de büyük bir kıs
mı borçlanma imkânını bulamayacak, borçlan
mak için Emekli Sandığına teklifte bulunama
yacaktır. Böylece bu kanun maddesinden fay
dalanmamış olacaktır. 

Başka bir nokta da, hasta olanlardan bah
sediyor. «Hastalık ve cezaî sebeplerle uzayan 
süreler hariç» diyor. Cezaî sebeplerle uzayan 
süreler, doğru; ama hastalık, kendi elinde 
olmayan bir şeydir. Eğer, yedek subay olarak 
okul güresi zarfında bir kimse altı aydan fazla, 
meselâ bir sene hasta olmuşsa, altı ayı aşan 
bir zaman içerisinde hastalık çekmiş ise elin
de olmayan bir sebeptir, bu da borçlanmak 
için müracaat edemeyecektir demektir. Bura
dan «hastalık» kelimesinin çıkarılmasını teklif 
ediyorum. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Sayın Kargılı, buyurunuz efen

dim. 
CELÂL KARGILI (İçel) —. Sayın Başkan, 

sayın milletvekilleri; 
Türk toplumunun büyük bir kesiminin uğ

radığı sosyal adaletsizliği ve kadın - erkek eşit
sizliğini ortadan kaldıracak bu tekliflerin, bir 
arada görüşülerek Genel Kurula da Öncelik ve 
ivedilikle görüşülmesini aktaran Sayın Plân 
Bütçe Komisyonu Başkan ve üyelerine ve bu 
teklifi Komisyondan geldiği şekliyle oylarıyle 
kanunlaşmasında yardımı bulunacak değerli 
üyelere teşekkür eder, Yüce Meclise saygıla
rımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, buyurunuz 
efendim. 

BÜTÇE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
MUSTAFA KEMAL YILMAZ (Ankara) — 
Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım, müza
keresi yapılmakta olan tasarı, gerek er ola
rak, gerekse yedek subay hazırlık kıtası ve ye
dek subay okulunda geçen sürelerin emeklilik 
süresine borçlanmak suretiyle emeklilik müd
detine katılmasını kapsayan bir tasarıdır. 

1950'den önce Devlet memuriyetinde hizme
ti olanların hizmet süreleri tanınmış durumda, 
1950'den sonrakiler ise tanınmamış durumda. 
Buna mukabil, Sosyal Sigortalara tabi işyerle
rinde çalışan kişilerin de Sosyal Sigortalar 
emekli tasarısına göre onların da emeklilik sü

resi tanınmış durumda. Yani, 1950'den sonra 
Devlet memuriyetine girmiş olanlar hariç, diğer 
işyerlerinde çalışan bütün personelin emeklilik 
hakları tanınmış vaziyette. 

Memur olanların ise; 1950'den sonra kıtada 
geçmiş olan, hazırlık kıtasında veya okulda 
geçmiş olan süreleri tanınmamış durumda. Bu 
tasarı ile Devlet hizmetinde bulunanların ara
sında yaratılmış olan ikilik kalkmış olacak ve 
müsavat temin edilmiş olacaktır. 

Sayın Ülker'in vermiş olduğu önergeye ge
lince : 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Şartlıdır Sa
yın Başkan. 

BÜTÇE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
MUSTAFA KEMAL YILMAZ (Devamla) — 
ihtiyat askerliğini yapması, zaten Emeklilik 
Kanununda, 5434 sayılı Kanunda tanınmıştır. 
Binaenaleyh yeniden, Sayın Ülker'in önerge
sinde zikredildiği gibi bu geçen müddetin bu 
maddede tasrih edilmesine lüzum ve zaruret 
yoktur. 

Bu bakımdan, bu tasarı bir adaletsizliğe son 
vermektedir. Yüce Meclisin bu yolda oy kulla
nılmasını istirham ediyoruz. 

Saygılar sunarım. 
REŞİT ÜLKER (istanbul) — önergemi ge

ri alıyorum. 
HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Soru 

sorabilir miyim? 
YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — Ben de 

soru sormak istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Başer, soru

nuzu sorunuz. 
HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Sa

yın Başkan, muvazzaf askerlikten sonra me
mur olan ihtiyata çağırılmışsa sayılır deniyor. 
Memuriyete girmemiş muvazzaf askerlik yapmış 
bilâhara ihtiyatlık yapmış memuriyete girmiş, 
bunların durumu ne olacak? 

BAŞKAN — Evet, Sayın Komisyon, cevap
landırın efendim. 

BÜTÇE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
MUSTAFA KEMAL YILMAZ (Devamla) — 
Zaten, bu süre borçlanmak suretiyle kendiliğin
den hizmet süresine sayılıyor. 

Yalnız arkadaşlarıma bir hususu işareit et
mek istiyorum burada. Şimdiki bu borçlanma
daki esas, hangi tahsil derecesinde ise ve Per
sonel Kanununa göre ilk kademe, derecenin ilk 
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kademesine hangi durumda giriyor ise; farzı
muhal, bir yüksek okul mezunu bugünkü Per-
ısonel Kanununa göre ilk memuriyete giriş de
recesi 10 ncu derecedir. Bu 10 ncu derecenin 
ilk kademe aylığı üzerinden emekli primini öde
yecektir. Tasan bu esası kapsamaktadır. Yani 
tereddüdü olan arkadaşlar. Ki, biraz önce bir 
muhterem arkadaşımız işaret etmişti, bu suret
le bir adaletsizlik de önlenmiş olmaktadır. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Tam 
olarak cevabını alamadım. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon Başkanı, Sa
yın Başer tarafından sorulan sorunun biraz da
ha vuzuhla cevaplandırılmasını rica ediyorum. 
Çünkü, metinde; muvazzaf erlikte geçen süre 
tasrih edilmiş. Bu hali daha sarih ifade buyu
runuz. 

BÜTÇE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
MUSTAFA KEMAL YILMAZ (Devamla) — 
Evet efendim. Bu, ikisini de kapsamaktadır. 
Gerek memuriyete girmeden önce ihtiyat as
kerliğini yapmışsa, bu ihtiyat askerliği de 
borçlanmak suretiyle ilk kademe aylığı üzerin
den pirime esas tutulacaktır. 

YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — «işti
rakçi» tâbiri var efendim. 

BAŞKAN — Evet efendim. 
Sayın Yağcı, sizin sorunuz? 
YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — Benim 

sormak istediğim aynı; fakat Sayın Yılmaz'm 
izahları açıklık getirmedi. 

Memuriyete girmeden evvel muvazzaf ve ih
tiyat askerliği yapacak olan kişilerden iştirak
çi durumunda bulunduğu takdirde... 

BAŞKAN — Sayın Yağcı, konunuz anla
şıldı ve Sayın Komisyon Başkanı da kabul edil
diğimi ifade ediyor. 

BÜTÇE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
MUSTAFA KEMAL YILMAZ (Devamla) — 
Sayın Yağcı'nm ifade ettiği, borçlanmak sure
tiyle emeklilik süresine kapılacaktır efendim. 

HÜSEYİN BALAN (Ankara) — Sayın Baş
kan, soru sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
HÜSEYİN BALAN (Ankara) — Efendim, 

Komisyon Başkanının ifade ettiğine göre 1950' 
den sonraki Devlet memurlarının gerek yedek 
subayda, gerekse yedek subay okulunda geçen 
hizmietleri emekliliğe sayılıyor. Ancak, daha 

önce 1950'den evvelki yedek subayların okul 
hizmetleri hariçolmak 'üzere emekliliğe sayılı
yor. Şimdi, ikilik çıkıyor. 

BAŞKAN — Hayır efendim, okuldakilar de 
sayılıyor idi. 

HÜSEYİN BALAN (Ankara) — Okulda ge
çen hizmetleri sayılmıyor efendim. 

BAŞKAN — (Sayılıyor idi efendim. 
BÜTÇE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

MUSTAFA KEMAL YILMAZ (Devamla) — 
Sayılıyor efendim. 

BAŞKAN — Başka soru var mı efendim?.. 
Başka soru yok. Buyurunuz efendim. 

Muhterem arkadaşlarım; bu maddenin da
ha önceki müzakeresi esnasında Sayın üyelerce 
verilmiş beş adet değişiklik önergesi Komisyo
na havale edilmiş idi. Komisyon, yeni bir 
metinle, bu okuduğumuz 1 nci madde metniyle 
huzurunuza gelmiş bulunuyor. Ancak, bu 
önergeler daha önce muamele görmemiş oldu
ğundan, zabıtlara intikal etmemiş bulunduğun
dan bu önergeleri teker teker okutup sahiple
rinden, önergelerinde ısrar edip eltmediklerini 
sorduktan sonra gerekli muameleye tevessül 
edeceğim. 

Şimdi, önergeleri takdim ediyorum efendim. 
Sayın Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 5434 /sayılı T. C. Emekli 
Sandığı Kanununun 1 nci maddedeki ek madde 
102 ncinin altına aşağıdaki fıkranın ilâvesini 
arz ve teklif ederim. 

«Muvazzaf askerlikte geçen hizmet müdde
ti, terfilerin hesabında da dikkat nazarına alı
nır.» 

Kastamonu 
Hasan Tosyalı 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı?.. Yok. 
Diğer önergeyi okutuyorum efendim. 

Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanun teklifine, Sosyal 

Sigortalar Kurumuna bağlı işçilerin de asker
likte geçen sürenin fiilî hizmetlerine ilâve ile 
emekliliklerine sayılmasının temini için gerekli 
tadilâtın yapılmasını rica ederiz. 

istanbul Kayseri 
Hasan Türkay Enver Turgut 

İzmir 
Orhan Demir Sorguç 

BAŞKAN — önerge sahibi arkadaşlarımız
dan?.. Hiçbirisi hazır değil. 
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Diğer Önergeyi okutuyorum. 
Sayın Başkanlığa 

Teklifin 1 nci maddesinin sonuna aşağıdaki 
fıkraların ilâvesini teklif ediyorum. 

Saygılarımla. 
içel 

Turhan özgüner 

«Bu süreler, kıdem ve terfileri de esas alına
rak 657 sayılı Personel Kanununun intibak hü
kümleri aynen tatbik olunur. 

Memuriyete, namzet memur sıfatıyle girmiş 
olanlar, bu namzetlik süreleri dolmadan er ve
ya subay olarak askerlik hizmetine intikal et
miş iseler bu süre de fiilî hizmet süresine ilâve 
edilerek yukarıdaki fıkralar hükümleri tatbik 
olunur.» 

BAŞKAN — Sayın özgüner?.. Yok. 
Diğer önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 1 nci maddesindeki «muvazzaf as

kerliklerini er olarak yapmış olanların, muvaz
zaf erlikte gecen süreleri» deyiminin «muvaz
zaf askerliklerini er olarak yapmış olanların mu
vazzaf ve ihtiyat erlikte geçen süreleri» şeklin
de değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Ankara 
Şinasi özdenoğlu 

BAŞKAN — Sayın özdenoğlu?.. Yok. 
Diğer önergeyi okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte bulunan kanuna aşağıdaki ge

çici maddenin ilâvesini arz ve teklif ederim. 
Trabzon 

Ali Rıza Uzuner 
«Ek madde 3. — Sosyal Sigortalar Kurumu 

Kanununa tabi memur ve hizmetlilerin de Emek
li Sandığı hükümlerine tabi diğer memurlar mi
sali borçlandırılmak suretiyle emeklilikteki fiilî 
hizmetlerine eklenir.» 

BAŞKAN — Sayın Uzuner?.. Yok. 
Bu müzakere esnasında iki önerge de gelmiş 

bulunmaktadır. Okutuyorum efendim. 
Sayın Başkanlığa 

Görüşülen kanun teklifinin 102 nci madde
sine «ihtiyat ve muvazzaflıkta» denilmesini arz 
ve teklif ederiz. 

Nevşehir Diyarbakır 
Hüsamettin Başer Sabahattin Savcı 
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Sayın Başkanlığa 
5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun ek 

maddesinde «askerliklerini er olarak yapmış 
olanların muvazzaf» ibaresinden sonra «ve ihti-
yatlıkta» kelimesinin eklenmesini öneririm, 

İstanbul 
Reşit Ülker 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Sayın Başkan, 
ben zaten şartlı konuşmuştum. Verilen izahata 
göre geri alıyorum. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Biz 
de geri alıyoruz. 

BAŞKAN — önergelerinizi geri alıyorsunuz. 
Bu iki önerge de geri verilmiştir efendim. 

Bir önerge daha gelmiştir okutuyorum, öner
ge, Sayın Avşargil tarafından verilmiştir. 

«Görüşülmekte olan 5434 sayılı T. C. Emek
li Sandığı Kanununun 1 nci maddesine ek bi
rinci maddesi beşinci satırdaki parantez içerisin
de bulunan «hastalık ve» kelimelerinin metin
den çıkarılmasını arz ve teklif ederim.» diyor. 

Bütün önergeleri sırasıyle işleme koyuyoruz 
efendim. Tekrar okutuyorum. 

(Kastamonu Milletvekili Hasan Tosyalı'nın 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
BÜTÇE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

MUSTAFA KEMAL YILMAZ (Ankara) — 
Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, Saym Tosyalı tara
fından verilen önergeye komisyon katılmamış
tır. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(İstanbul Milletvekili Hasan Türkay, Kay

seri Milletvekili Enver Turgut ve izmir Millet
vekili Orhan Demir Sorguç'un müşterek öner
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?,. 
BÜTÇE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

MUSTAFA KEMAL YILMAZ (Ankara) — 
Saym Başkan, bu mevzu zaten Sosyal Sigorta
lar Kurumu, Emekli Sandığı Kanununda var. 
Bununla bir ilgisi yok. Sosyal Sigortalar Kuru
mu Emekli Sandığı Kanununda var ve bu fık
ra da yürürlüktedir. Bu sebeple katılmıyoruz, 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılmıyor. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir efendim. 
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(İçel Milletvekili Turhan Özgüner'in öner
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
BÜTÇE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

MUSTAFA KEMAL YILMAZ (Ankara) — 
Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler.. Etmeyenler... Kabul edilmemiş
tir efendim. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Ankara Milletvekili Şinasi Özdenoğlu'nun 

önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Sayın Komisyon?.; 
BÜTÇE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

MUSTAFA KEMAL YILMAZ (Ankara) — 
Sayın Başkan, durumu arz etmiştim, Zaten ih
tiyat askerlikte geçen süre tanınıyor. Burada 
tekrar zikredilmesine lüzum yok. 

BAŞKAN — Önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

Sayın Ali Rıza Uzuner tarafından verilen 
önerge bir ek madde ilâvesiyle ilgilidir. Sırası 
geldiğinde muameleye koyacağım. 

Bir önerge daha var, onu da okutuyorum. 
(Kayseri Milletvekili Tufan Doğan Avşar-

gil'in önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
BÜTÇE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

MUSTAFA KEMAL YILMAZ (Ankara) — 
Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

Başkaca değişiklik önergesi yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 2. — 5434 sayılı- Kanuna aşağıdaki 

geçici madde eklenmiştir : 
Geçici madde — iştirakçilerden, bu kanunun 

yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 yıl içinde 
yazı ile T. C. Emekli Sandığına müracaat eden
lerin, muvazzaf erlikte, subay nasbedilmiş olan
ların 1 . 1 . 1950 tarihinden sonra Yedek Su
bay Okulunda öğrenci olarak geçen süreleri, bu" 
kanunun yürürlüğe girdiği tarihteki tahsil du
rumlarına göre, 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununu ek 31 . 7 . 1970 gün ve 1327 sayılı 
Kanun gereğince giriş derecesinin ilk kademe 

aylığı üzerinden ek madde esaslarına göre borç
landırılarak emeklilikte fiilî hizmet sürelerine 
eklenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. 

Maddi üzerinde değişiklik önergesi de yok, 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bir ek madde ilâvesiyle ilgili bir önerge var, 

okutuyorum : 
Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte bulunan kanuna aşağıdaki ge
çici maddenin ilâvesini arz ve teklif ederim. 

Trabzon 
Ali Rıza Uzuner 

Ek madde S. — Sosyal Sigortalar Kurumu 
Kanununa tabi memur ve hizmetlilerin de 
Emekli Sandığı hükümlerine tabi diğer memur
lar misali borçlandırılmak suretiyle emeklilikte 
fiilî hizmetlerine eklenir. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
BÜTÇE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

MUSTAFA KEMAL YILMAZ (Ankara) — 
Sayın Başkan, Sosyal Sigortalar Kurumu Emek
li Kanunu ayrı, bu kanun ayrı. 5434 sayılı Ka
nun tamamiyle Emekli Sandığına tabi işyerle
rini içine alan bir kanun. Sosyal Sigortaları bu
na dahil etmeye imkân yok. Bu sebeple katıl
mıyoruz. 

BAŞKAN — Efendim, komisyon önergeye 
katılmadı. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum : 
Madde 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa

yın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden

ler... Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 
4 ncü maddeyi okutuyorum : 
Madde 4. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

yürütür. 
BAŞKAN — Efendim, Saym Kadir Çetin 

tarafından verilmiş bir önerge var. 
Sayın Çetin, bir defa yürürlük maddelerinin 

oylanmasının bir kısmı yapıldı. Saniyen, Yüce 
Heyetinizin aldığı bir karar gereğince, önerge
lerin veriliş zamanı kayıtlanmış bulunuyor. Bu 
sebeple önergenizi işleme koyamıyorum efendim. 
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Okunan 4 ncü maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Kanun teklifinin tümü üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

Teklifin tümünü oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir 
efendim. 

3. — İstanbul Milletvekili Mustafa Fevzi 
Güngör ile Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rıfat Öztilrkçine'niu Toptancı halleri kanun tek
lifleri ve Sanayi ve Tiuaret, İçişleri ve Adalet ko
misyonlarından 5 er üyeden kurulu 57 numara
lı Geçici Komisyon raporu (2/221, 2/173) (S. 
Sayısı : 433) 

BAŞKAN — Bir önerge var, okutuyorum 
efendim : 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Gündemin birinci görüşmesi yapılacak işler 

arasında 3 ncü sırada bulunan, İstanbul Millet
vekili Mustafa Fevzi Güngör ve Cumhuriyet Se
natosu istanbul Üyesi Rifat öztürkçine'nin, Top
tancı halleri kanun tekliflerinin (2/221, 2/173) 
(S. Sayısı : 433) memleketimizin ticarî ve ikti
sadî hayatında önemli rolü olması ve keza üre
tici ve tüketiciyi çok yakından ilgilendirmesi 
dolayısıyle önemi aşikârdır. 

Bu bakımdan, mezkûr tekliflerin Genel Ku
rulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz ve 
teklif ederim. 

57 No.lu Geçici Komisyon 
Başkanı 
Sakarya 

Yaşar Bir 

BAŞKAN — Efendim, ilgili Komisyon ve 
Hükümet hazır mı?.. («Komisyon hazır» ses
leri) 

Efendim, gündemler zamanında Başkanlık 
Divanının organları tarafından ilgili bakanlık
lara bildiriliyor. Bu açıklamayı yapmak lüzu
munu hissettiğimi arz etmek isterim efendim. 

Efendim, Hükümetin temsil edilmemiş oldu
ğunu gördüğümüz için gündemimizdeki diğer 
kanun tasarısının müzakeresine geçiyoruz. 

1. — Askerî Yüksek İdare Mahkemesi ka
nunu tasarısı ve Adalet, Millî Savunma ve Plan 
komisyonlarından seçilen beser üyeden kurulu 

74 numaralı Geçici Komisyon raporu (1/621) 
(S. Sayısı : 666) (1) 

BAŞKAN — Askerî Yüksek İdare Mahke
mesi kanun tasarısının müzakeresine geçiyoruz. 

ilgili Komisyon ve Hükümeti temsil edecek 
sayın üye hazır mıdır efendim?.. («Komisyon 
ve Hükümet hazır» sesleri) 

Efendim, bu tasarının müzakeresi esnasında 
Millî Savunma Bakanını, Millî Savunma Ba
kanlığı Kanunlar Dairesi Başkanvekili Hâkim 
Albay Muzaffer Başkaynak temsil edecektir. 
içtüzüğe göre gerekli yetki belgesi alınmıştır. 

Bir önerge var, okutuyorum efendim : 

Yüksek Başkanlığa 

Gündemde bulunan Askerî Yüksek idare 
Mahkemesi kanun tasarısının, Anayasanın geçici 
17 nci maddesine göre, altı ay içerisinde kanun
laşması öngörülen tasarılardan bulunmasına ve 
halen bu sürenin geçmiş olmasına, ayrıca 1488 
sayılı Kanunla değişen Anayasanın 140 ncı 
maddesine göre, askerî nitelikteki idarî eylem 
ve işlemlerden doğan davalara Anayasa uyarın
ca Danıştaym bakmamasını ve bu nedenle dava
ların Danıştayda teraküm etmiş ve mercisiz kal
mış olmasına binaen, tasarının ivedilik ve diğer 
işlere takdimen öncelikle görüşülmesini arz ede
rim. 

Ferid Melen 
Millî Savunma Bakanı 

BAŞKAN — Bu kanun tasarısının öncelikle 
görüşülmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

ivedilikle görüşülmesini oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Tasarı ile ilgili raporun okunmasında bir 
istek vaki olmamıştır. Raporun okunmamasını 
oylarınıza sunuyorum. KaJbul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmişltir. 

Taisarının tümü üzerinde söz isteyem sayın 
Üye?.. Yok. 

(1) 666 S. Saydı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir, 
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Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum: 
Askeri Yüksek idare Maihkemesi kanunu tasarısı 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Kuruluş 

Askerî Yüksek idare Mahkemesi 
Madde 1. — Askerî Yüksek idare Mahkeme

si ; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile görevlen
dirilmiş bağımsız bir yüksek mahkemedir. 

MUSTAFA KUBİLAY İMER (Konya) — 
Madde üzerinde grup adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
Sayın imer, daha önce aldığımız bir karar 

vardı; 'grup adına yapılacak konuşmaların tevsik 
edilmesi gerekiyordu. Siz buyuranı, arkadaşları
nız tevsik etsinler efendim. 

D. P. GRUBU ADINA MUSTAFA KUBİLAY 
İMER (Konya) — Sayın Başkan, muhterem mil
letvekilleri; 

Görüşmekte olduğumuz tasarının 1 nci mad
desi, tasarının tümü ile ilgili olan bir maddedir. 
Bu bakımdan, gerek bu madde ile ilgili olan gö-
rüşlerimiz'i, gerekse bu maddemin tasarının 
kümünü içine alan vüsatte bir madde olması dola-
yısı ila D. P. Grubu olarak görüşlerimizi Yüce 
Meclise arzsdeceğiz. Buradaki görüşlerimiz, bi
ran evvel kanunlaşmasını arzu ettiğimiz bu ta
sarının müzakeresinin mümkün olan süratle ya
pılmasını temin babında, ama bu arada Meclis 
müzakerelerinin ve bu müzakerelerin tutulan 
zabıtlarının ileride maddelerin ve kanunun tat
bikatında, kanun koyucunun hangi gayeyi ta
şıdığını, hanıgi maksadı güttüğünü ahlamak 
üzere yapılacak müracaatlarda, müzakerelerin 
ve zabıtların esas olması yönünden bu hususftaki 
görüş ve kanaatlerimizi kısaca arz edeceğim. 

Getirilen tasarı, son Anayasa değişikliğine 
göre ve Anayasa'nın 140'ncı maddesinin son fık
rası hükümlerine istinaden getirilmiştir. Bu ka
nun tasarısı ile daha evvel sivil ve askerî idare 
mevzuunda işin bir ihtisas meselesi olması ve 
askerliğin icaplarından; disiplin, üst, ast mü
nasebetleri gibi bir takım mevzuların sivil bir 
kazada askerî kazadan daha rahatlıkla, daha 
ihtisas içerisinde görülemeyeceği noktası üze
rinde toplanmıştır. 

Ayrıca tasarı gerekçesinde de açıklıkla gö
rüleceği veçhile, yüksek bir idare mahkemesiınin 
teşkili mevzuunda, Askerî Yüksek idare Mah
kemesinden ayrı olarak ve yıllardır, bir müd
det Devlet Şûrası, sonunda Danıştay ismi altın
da faaliyet gösteren Yüksek idare Maihkemesi 
ile yani Danıştay Maîhkemesinin Kanunu ile bu 
kanun arasında paralellik sağlayıcı hükümler, 
bilhassa kanun metninde muhafaza edilmiştir. 

Böylece 1 nci maddedeki; «Askerî Yüksek 
idare Mahkemesi Türkiye Cumhuriyeti Anaya
sası ile görevlendirilmiş bağımsız bir yüksek 
mahkemedir.» maddesindeki hükümler, diğer 
maddelerde birbiri ile koordinasyon sağlayacak 
ve bir armoni teşkil edecek şekilde tanzim edil-
mişltir. 

Ayrıca, şahsen bulunlmuş olduğum komisyon
da meselenin eniıne-lboyuna müzakeresi yapılmış-
ve burada bazı zaruri görülen değişiklikler de 
yine komisyonda, Bakanlık temsilcilerinin de 
bulunduğu müzakereler sırasında yapılmış, böy
lece tasarımın yeni kurulan bir teşekkül olması
na rağmen, böyle bir teşekkülün kurulmasında 
ve işlemesinde iyi bir düzenin getirilmesine dik-
kaJfc edilmiştir. Bu arada, yine tasarıda dairele
rin teşekkül tarzları, hâkim sınıfı çoğunlukta ol
mak üzere, muharip sınıftan da subayların alın
ması suretiyle Ordu'nun hukukî ve askerî yön
den gereklerinin muhafazasınm itina gösteril
miştir. 

Diğer taraftan yine bu tasarıda bir yüksek 
idare mahkemesinde yapılması gereken işler 
ve bunun dışında açılacak davalar yönünden ip
tal ve tam kaza davaları mevzuunda da yine Da
nıştay Kanunu ile ve son değişiklikıleri ile tasarı 
halinde Meclise getirilem Danıştay Kanunu ta
sarısı ile paralellikler temin edilmiş, böylece bir 
mutabakat sağlanmıştır. 

Ayrıca, tasarı içerisinde Yüksek Askerî 
idare Mahkemesinin üyelerinin sıfatları ile bir
likte nazarı itilbare alınmak üzere disiplin mev
zularının! halli bir şekle bağlanmış, diğer taraf
tan üyelerin cezaî yönden durumları da yine 
diğer emsali yüksek mahkemeler nazarı itibatre 
alınmak suretiyle tanzim edilmiştir. 

Böylelikle askerliğin gerekleri ile idarî du
rumu meczeden bir yenilik ve yerimdelik sağ
lanmış olmaktadır. Bu bakımdan, gerek kanu
nun tümünün, gerek bu tümünü içine alacak 
mahiyetteki 1 nci madde hakkındaki DP olarak 

741 — 



M. Meclisi B : 92 

görüşümüz; bu tasarının son yapılan Anayasa 
değişikliği muvacehesinde de yerinde bir tasa
rı olarak .getirildiği ve bunun askerî mevzuatta 
ve Türk hukuk mevzuatında büyük bir boşluğu 
dolduracak bir müessesenin tesisine vesile olacağı 
durumunu parti olarak kabul etmekteyiz. 

Bu görüşlerimiz içerisinde diğer maddeler
de zaruri gördüğümüz takdirde, taleplerimiz 
mahfuz bulunmak kayıt ve şartı ile bu tasarının 
milletimize ve Ordu'muza, Türk hukukuna 
hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederim. 

Hürmetlerimle efendim. 
HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Söz istiyorum 

sayın Başkan. 
BAŞKAN — Söz istiyorsunuz, buyurunuz 

©fendim. 
Sayın işıgüzer, peşinen şunu ifade etmek 

İstiyorum, şahsınızı hedef alarak değil. Sayın 
imer tasarımın daha çok tümü üzerinde görüş
tü. Bu tevali ötmesin efendim. Buyurunuz. 

HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Sayın Başkan, 
zaten l'nci madde takdir buyuracağınız üzere 
Yüksek Askerî idare Mahkemesinin hemen he
men tümümü içine almaktadır. Bendeniz ikazını
za riayet etmek suretiyle çok kısa olarak gö
rüşlerimi arzedeceğim. 

BAŞKAN — Şimdi bunu deyiniz ki; «müsa
maha ile karşılayın deyiniz.» 

HİLMİ İŞGÜZAR (Devamla) — Sağelun, 
teşekkür ederim. Çok kısa olacak zaten. 

BAŞKAN — BaJşkanlık size o müsamahayı 
göstersin, ama «1 noi madde tümünü içine alı
yor» derseniz olmaz sayın işigüzar. Buyurum 
efendim. 

HİLMİ İŞGÜZAR (Devamla) — Sayın Baş
kanım çok kısa olmak üzere görüşlerimi arzet-
mek istiyorum. 

Anayasamızın 140'ncı maddesi sön olarak 
değiştirilmek suretiyle, son fıkrası ilâve ediltaiş 
ve bur da Askerî Yüksek idare Mahkemesinin 
kurulması öngörülmüş olduğu cihetle, bu kamlun 
tasarısı hazırlanmak suretiyle bugün buraya ge
tirilmiştir. 

Bu kanun taJsarısı Anayasamızın değişikli
ğinden önce buraya getirilemiyor idi. Şimdi As
kerî Yargıtay'a paralel olarak Yüksek Mahke
meler kadriosu içinde yeni bir Askerî Yüksek 
idare Mahkemesi kurulmak üzere buraya bu ta
sarı getirilmiştir, 
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Bendemiz tümü üzerinde görüşme imkânıni 
bulmadım, bulamadım. Yalnız 1 nci maddesinin 
üzerinde görüşlerimi yine 1 nci maddenin ruhu
na sadık olmak üzere burada tekrar ediyorum. 

Yüksek mahkemelerin birliği bakımından 
memleketimizde eisaJsmda bir Danıştay varıdır. 
Buna Devlet Şûrası eliyoruz. Bunun karşılığı 
olarak da Askerî Yüksek idare Mahkemesinin 
kurulmasını 1 nci madde öngörmektedir. Biz 
asasında Anayasa maddesi değişikliğe tâbi tu
tulmamış olsa idi, - ki biz bunun da karşısında
yız - esasında Askerî Yüksek idare Mahkemesi
ne lüzum olmadığı kanaatini ötedenberi taşıya
rak, o konuda mütalâa beyan ediyoruz. Çünkü, 
disiplin hiyerarşik düzen içinde, komuta zinci
ri içerisinde yerine getirilir. Yoksa Askerî Yük
sek idare Mahkemesinin kurulması suretiyle, 
askerlik içerisinde disiplin sağlanamaz. Çünkü 
askerlik, Yüksek idare Mahkemesi disiplin ku
ram bir organ değil, adalet tevzi eden ve haksız
lığa maruz kalmış olan tam kaza ve iptal dava
larına bakan bir mahkemedir. 

Bu bakımdan, Danıştay Kanunları mevcut 
iken ve Fransa'dan alınan Danıştay müessesesi 
ayakta durur iken, ikinci bir kez Askerî Yüksek 
idare Mahkemesinin kurulması ileride tatbika
tımda göreceğimiz veçjhile bâzı aksaklıklar mey
dana getirecek, hukuk ihlâl edilecektir. 

Bu bakımdan, 1 nci maddeyi biz yerinde gör
müyoruz. Çünkü, emekliye sevk edilmiş nice 
askerler ve kadrosuzluk yüzünden terfi edeme-
meyen kıymetli askerî şâhısların hakları Damış-
tay'a müracaat edilmek suretiyle kısa zaman
da kendilerine verilmiş ve tatbikatta bunun ak
saklıkları görlülmemiştir. 

Şimdi 1 nci madde ile kurulmak istenen As
kerî Yüksek idare Mâhkemesinide üyelerin hep
si hukukçu olmadığı cihetle ve komıutanlardam, 
âmirlerden de buraya üye verildiğini düşünür
sek, Anayasa'nm ruhuna, özüne ve hukuk devle
tindeki temel hak ve hürriyetlerle bunları bağ
daştırmak mümkün değildir. 

Bizi temel hak ve hürriyetlerdem bahseder
ken hukuk delvleltinden, bilhassa sosyal hukuk 
devletinden bahsederken, hakların verilmesini 
ve bağımsız mahkemelerin kararları arasında 
birliğin kurulmasını istiyoruz. 

Halbuki, şimdi 1 nci madde ile kurulacak 
Askerî Yüksek İdare Mahkemesi bu birliği or̂  
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tadan kaldırmakta, ikinci bir malhkeme, idarî 
mahkeme olarak karşımıza çıkmaktadır. Biz 
'bunu askerî hâkimlerle, askerî doktorlarla ve 
onunla iligili ihtisas salhM kişilerin askerlik içe
risinde görev almaları ile mukayese etmek im
kânına da sahih değiliz. Çünkü, askerî hâkimisr 
sadece askerî kişilerle ilgili işleri görürken, 
askerî doktorlar da yine asker kişilerin sağlık 
ycinünden onlara hizmet servislerini yürütürler. 

Halbuki Danıştay doğrudan doğruya tam 
kaza davalarına, iptal davalarına, hukuku muh-
tel elan kişilerin davalarına baktığına göre, or
tada bir Danıştay var iken, işte bu şekilde Aske
rî Yüksek idare Mahkemesinin kurulması cihe-
tiîno gidiiLımekijıi biz hukuk devleti içinde mahke
melerin bağımsızlığı yönünden olduğu kadar, 
mahkemelerin verdiği kararların birliği yönün
den de mahzurlu telâkki ediyoruz. Bu bakımdan 
1 nci madde ile kurulmak istencin Askerî Yüksek 
İdare Mahkemesiyle ilgili diğer maddeler gö
rüşülmeye başlayınca işaret edeceğimiz veçhile 
hukukun dışına çıkılmakta ve bilhassa Askerî 
Yargıtay üyeleri arasında olmayan ve sivil Yar
gıtay ve Danıştayda olmayan bir huisusla karşı 
karşıya kalmaktayız ye üyelerin içerisinden ya
rıdan fazlası askerî hâkimlere verilirkeını diğer
leri de doğrudan doğruya kumandanlara, âmir
lere ve suibayiara verilmek suretiyle hukuk tek
niğine aykırı bir tutuma girmiş oluyoruz. Bu 
yönden bu 1 nci maddenin karşısında olduğumu 
beyan e'tmek için söz aldım. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Buyurun, sayın Koisyon. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ESAT KE

MAL AYBAR (Mardin) — Sayın Başkan, çok 
değerli arkadaşlarım; 

Aslında 1 nci madde üzerinde komisyonda 
kabul edilen metin matıbaada basılırken bir ke
lime unutulmuş, bunu ilâve etımek kin bir öner
ge hazırladım, Komisyon adına bunu takdim 
edeceğim. Bu önergeyi açıklamak için söz almış 
bulunuyor un. 

Şimdi, gerek Hükümet tasarısında ve gerek
se Komisyonumuzca kabul edilen msıtinde «Bi
rinci bölüm» den sonra «Kuruluş» gelmektedir, 
«Kuruluş» tan sonra da 1 nci maddenin başlığı 
«Askerî Yüksek İdare Mahkemesi» olarak geçi
yor. «Kuruluş» kelimesi bî iım Komisyonla ka
bul ettiğimiz mcvinde de var,. Hükümsün tasa
rısında da var. Matfbaa hatasıdır, unutulmuştur. 

Bu kelimenin ilâve edilmesi gerekmektedir. Bu
nun için bir önerge hazırladım, Ko>m3sycm ola
rak Sayını Başkanlığa takdim edeceğim. 

BAŞKAN — Efendim, kırmızı kalemle ilâve 
edilmiş, «Kuruluş» kepmesi vardır. Okıınma-
mışsa bir önergeye lüzum yok; biz onu o şekil
de okutarak itmam ederiz. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ESAT KE
MAL AYCBAR (Devamla) — Sayın Başkanım, 
bizim elimizdeki tasamda yok. Kurşun kalemle 
Kanunlar Müdürlüğü ilâve etmişse mesele yok
tur ve böylece önerge vermekten de sarfınazar 
edebilirim. 

BAŞKAN — Evet, efendim. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ESAT KE

MAL AYBAE. (Devamla) — Şimdi, tasarının 
tümü üzerinde değerli üyelerden söz alan olma
mıştır. Ancak, 1 nci madde üzerinde değerli iki 
üye arkadaşımız söz almıştır; Sayın Kuibilay 
İmer ve Sayın Hilmi İşgüzar arkadaşlarımız 
1 nci madde üzerinde görüşlerini açıklarken do-
layusıyle kanun tasarısının tümü üzerinde önem
li konuşmalar yapmış oldular. Komisyon olarak 
yaptıkları bu konuşmalara da kısaca cevap ver
mek zaruretim duymaktayız. 

Sayın İşgüzar arkadaşımız, genellikle bu ka
nun tasarısı, üzerimdeki görüşlerim iki noktada 
toplamış oldular. Birincisi şudur: Dediler ki, 
kurulan bu Askerî Yüksek idare Mahkemeni 
aslında disiplini sağlamak için kurulacak bir 
ımüecsese değildir, bu mahkemelerde disiplin 
sağlanmaz, hukuku uygulayacak, adaleti sağla
yacak bir mahfeme olacaktır. 

Bu görüşlerine biz de katılıyoruz. Aslında 
Askarî Yüksek idare Mahkemesini ordunun için
deki disiplini sağlamak için kurulmuş bir mah
keme olarak görmüyoruz. Aslında Hlikürnsit de 
kanun tasarısını hazırlayan organ olarak genel
likle Yargıtaym Teşkilât Kanununa paralel ola
rak hazırlamış, titizlikle bütün teferruatına va
rıncaya kadar anakurulları gözden geçirmiş, 
eşiîiik sağlanmış ve hakkın, adaletin gerçekleş
mesini sağlayacak bilcümle hükümler Danıştay 
Kanununa uygun bir şekilde hazırlanmış ve 
gelmiştir. Komisyon da bunu bu şekilde benim
semiştir. Paralelliği görülmeyen bazı hallerde 
ele Komisyon bu paralelliği,' eşitliği sağlamıştır. 

Şimdi, kurulması, istenen mahkemenin bü
tün hâkimlerinin hukukçu olmadığı malâhazası-
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nı da ileri sürdüler ve bununla da adaletin ren-
ciue olacağı görüşünü savundular. 

Aslında bu husus bir Anayasa meselesidir. 
Anayasamızın 138 nci maddesinde «Askerî mah
kemelerde üyelerin çoğunluğunun hâkimlik ni
teliğine sahcıboiması şarititır.» hükmü vardır. 
Anayasanın bu hükmüne tamamen uygun ola
rak hazırlanmış bir kuruluş olmaktadır. Aslın
da Danıştayın da bütün üyeleri hukukçu değil
dir. Meslekten gelme, idarede tecrübesi olan ki
şilerin de Danıştaya üye olma imkânları vardır 
ve çoğunluğu da idarecidir, validir. Hukukçu
ların bir mahkemede ekseriyeti teşkil etmeımeısi 
veya bir mahkeme üyelerinin tamamının hukuk
çu olmaması eğer adaletin gerçekleşiTJetiine ma
ni teşkil edecekse, bugünkü Danıştaym da ar
tık adalet dağifctığısıı iddia edemeyiz gilbi bir 
mantık içine girmiş oluruz. Şimdi, bu konuyu 
da "böylece cevaplamış oluyorum. 

Hasırlanan tasarı, Anayasamın 1488 sayılı 
Kanunla yapılan son değişikliği ile 140 ncı 
ımaidaye ilâve edilen son fıkraya tama
men uygun olarak hazırlanmıştır. Bir zaruret 
görülmüştür, Anayasa değiştirilmiştir. Anayasa 
değişikliğine gerekçe olarak kabul edilen olay
ları burada tekrarlamakla kıymetli vakitlerini
zi almak istemiyorum. Aslında bunun münaka
şası da gereksizdir. Çünkü, Anayasa hükmü ha
line gelmiştir, tasarı da Anayasaya tamamen uy
gundur. Bıcyİece durumu arz ediyorum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Buyurun, Sayın Okçu. 
HİLMİ OKÇU (Manisa) — Sayın Başkan, 

muhterem üyeler; 
Anayasanın bir hükmünü icra için bu tasa

rı hazırlanmıştır. Saygı duyarım, hürmet ede
rim; yalnız bası temennilerim olacak. 

Gerekçesinde diyorSunuz ki, «Birçok hüküm
leri 521 sayılı Danıştay Kanunundan aynen 
aktarılmıştır» 1 nci madde de buna istinaden bu 
teşekkülün kurulması için tedvin edilmiş bir 
madde. 

Temennim şudur: Hürriyet olsun, hukuk ol
sun, akıl olsun, hatta adalet olsun fizik kanun
ları gibi ittifak edilen hususlar değildir. Hürri
yet dediğimiz vakit umumiyetle biz kendimiz 
ne yapabileceğiz tezini savunuruz, kastımız bu 
olur. Hürriyeti başkaları için mütalaa ettiğimiz 
vakit, sen neyi yapamayacaksın, mütalaası var
dır, sen neyi yapacaksın, mütalaası yoktur. 

Adalet dediğimiz vakit umumiyetle kasdetti-
ğimiz husus da şudur: Birçok felsefecilerin de 
ileri sürdüğü gibi, cezadır. Adalete sığınmak 
istediğimiz vakit, umumiyetle onun merhameti
ne sığınmaya matuf bir hareket olur. 

Akıl dediğimiz vakit de, umumiyetle kendi 
aklımızdan bahsederiz, sizlerin aklınızdan bah
setmeyiz. Farklı düşünceler içinde olabiliriz. 
, Benim kasdetmek istediğim şudur: Dedim ki, 

askerî hiyerarşi, birçok mantığı, birçok yapısı 
var, Şûrayı Devletin birçok noktaları ile ikti-
basedilmiş; bu şartlar altında ben nafıa işle
rinde çalışan bir insan olarak veya bir teşekkül 
olarak, nafıa da hukuktan anlamaz, onların hu
susiyetleri vardır, farklı bir durum yaratılır. 
Bütün sektörde ayrı bir yargıya gidebilir. Hu
kukta ahenk ve birlik meselesi mühimdir. Bizi 
zorlar, birçok noktaları ile mütalaa edip bu nok
taya sokabilir, ama fayda mı olur, zarar mı olur 
bunların üzerinde durmak lâzımdır. Bugünkü 
asırda bile modern demokrasilerde her nazariye-
ciye göre ayrı demokrasi var. O kadar cazip 
bir müessese ki, insan aklına, insan mantığına 
bu derece darbe vuran kelime zor bulunmuş. 
O kadar zor bulunmuş ki, her modern demokra
side demokrasi anlayışı farklı, işte biz bu or
tam içindeyiz, ifrata mı kaçıyoruz, tefrite mi 
çaşıyoruz bilemiyorum, ama bu işin ortamı içe
risinde temenni olarak söylüyorum, biz bu me
selede Anayasanın hükmünü yerine getirmek is
tiyoruz. Doğrudur, fakat doğru mu olur, eğri 
mi olur, çok dikkatli olmak lâzımgeidiği kanısı 
içindeyim. Aslında kanuna muarız değilim, say
gılıyım, hürmet ediyorum. Bugün bazı hadi
seler olacak, bazı hususlar, olacak... Meselâ, Şû
rayı Devlet gayet güzel işleseydi buna lüzum 
kalmayacaktı. Bunu açık açık söyleyebilirim, 
ben. Bunu tescil ettirmek istiyorum. Türki
ye'de müesseselere verilen yetkiler mesuliyetler
le birlikte ahenkli tarzda işleseydi, Şûrayı Dev
let görevinde birçok noktalarıyle tenkidedilme-
miş olsaydı şu kanun huzurunuza gelmezdi ve 
bunu ben tescil ettirmek istiyorum. Vakıalar 
böyle geldikçe, ayrı kanun tarzında bazı şey
leri tedvin yoluna gidersek o zaman «Artık 
memlekette demokrasi yoktur» diyecek nokta
ya gelebilirim ben. inanç meselesidir, bu. De
ğer verebilme meselesidir. Bu itibarla benim 
temennim şudur ; 
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Her şeye rağmen zor şartların anlarını ya
şadık, biz. Ben aslında - şahsım bakımından 
söylüyorum - politikaya gelmekten son derece 
pişman bir insanım. Memleketimi çok seviyo
rum, güçlü olmasını istiyorum. Diktatörden 
demokrasi olur mu, olmaz mı bunun münakaşa
larına da girmiyorum, totaliter bir demokrasi
den de bahsetmek istemiyorum, ama hukuka 
saygılıyım. Hukukî prensiplerde, temel mese
lelerde anlaşmakta fayda ümidediyorum. 

Bu madde itibariyle bütün temennim şudur: 
iyi insanlar elinde iyi tatbik edilmesini istemek
ten başka bir şey söyliyenıiyorum. Kanuna mu
arız değilim, saygılıyım, rey de veririm. Hisle
rimi dile getirmek istedim. Komisyonu da tak
dir ediyorum, Başkanını da ve arkadaşları da 
takdir ediyorum. 

Hürmetler arz ederim. 
BAŞKAN — Efendim, başkaca söz isteyen 

sayın üye yok. Madde üzerinde değişiklik 
önergesi de yok. 

Maddeyi, herhangi bir tereddüde mahal 
bırakmamak maksadıyle, noksan kaldığı ifade 
olunan kısmını da ilonal ederek tekrar okutup 
oylarınıza sunacağım. 

Askerî Yüksek idare Mahkemesi kanunu 
tasarısı 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Kuruluş 
Askerî Yüksek idare Mahkemesi 

Madde 1. — Askerî Yüksek idare Mahke
mesi ; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile görev
lendirilmiş bağımsız bir yüksek mahkemedir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo-
yorum. Kabul edenler.,. Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum. 

Teşkilât 
Madde 2. — Askerî Yüksek idare Mahkeme

sinin teşkilâtı Millî Savunma Bakanlığı kuruluş 
ve kadrolarında gösterilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Değişiklik önergesi de bulun
madığı için maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum. 
Askerî Yüksek idare Mahkemesi personeli 
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Madde 3. — Askerî Yüksek idare Mahke
mesi personeli şunlardır. 

a) Askerî Yüksek idare Mahkemesi Baş
kanı, ikinci Başkanı, Başkanunsözcüsü, Daire 
Başkanları, üyeler ve Genel Sekreter; 

b) Başkanunsözcüsü Başyardımcısı ve Ka-
nunsözcüleri; 

c) Genel Sekreterlik ve Sekreterlik perso
neli ; 

d) Daire Müdürlüğü, Tasnif ve Yayın Bü
rosu personeli; 

e) Kadroda gösterilen diğer personel. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa

yın üye?.. Yok. Değişiklik önergesi de bulun
madığı için maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

4 ncü maddeyi okutuyorum. 
Teminat 

Madde 4. — Askerî Yüksek idare Mahkeme
sinin Başkanı, ikinci Başkanı, Başkanunsözcü
sü, Daire Başkanları ve üyeleri; Askerî Yük^ 
sek idare Mahkemesi hâkimleri olarak Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasasının kendilerine sağladığı 
teminat altında hizmet görürler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Değişiklik önergesi de bulun
madığı için maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

5 nci maddeyi okutuyorum. 
Organlar 

Madde 5. — Askerî Yüksek idare Mahkeme
sinin organları şunlardır : 

a) Daireler; 
b) Daireler Kurulu; 
c) Başkanlar Kurulu; 
d) Yüksek Disiplin Kurulu; 
e) Genel Kurul, 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa

yın üye?.. Yok. Değişiklik önergesi de bulun
madığı için maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Genel Sekreterlik ve kalemler 
Madde 6. — Askerî Yüksek idare Mahkeme

si Başkanlar Kurulunun, hâkim sınıfından 
olan üyeleri arasından seçeceği bir üye, Askerî 
Yüksek idare Mahkemesi Genel Sekreterliği 
görevini yapar. 
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Genel Sekreter, ikinci Başkanlığa bağlıdır. 
Genel Sekreterliğe yeteri kadar yardımcı 

personel verilir. Ayrıca Başkanunsözcülüğünde, 
Daireler Kurulunda ve dairelerde yazı ve sair 
işlemleri yürütecek birer kalem teşkilâtı kuru
lur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Bir değişiklik önergesi vardır, 
okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Tasarının «Genel Sekreterlik ve Kalemler» 

başlığı altında bulunan 6 ncı maddesinin aşağı
daki şekilde değiştirilmesine müsaadelerinizi 
saygıyle arz ederim. 

Maraş Milletvekili 
M. Zekeriya Kürşad 

«Madde 6. — Askerî Yüksek idare Mahke
mesi Başkanlar Kurulunun üyeleri arasından se
çeceği bir üye, Askerî Yüksek idare Mahkeme
si Genel Sekreterliği görevini yapar. 

Genel Sekreter Birinci Başkanlığa bağlıdır. 
Genel Sekreterliğe yeteri kadar personel verilir. 
Ayrıca, Başkanunsözcülüğünde, Daireler Kuru
lunda ve dairelerde yazı ve sair işleri yürüte
cek birer kakım teşkilâtı kurulur.» 

BAŞKAN — Sayın Komisyon okunmuş bu
lunan önergeye katılıyor mu efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI EfSAT KE
MAL AYBAR (Mardin) — Sayın Başkanım 
önergeye katılmıyoruz efendilin. 

M. ZEKERİYA KÜRŞAD (Maraş) — öner
gemi izah sadedinde söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Kürşad. 
M. ZEKERİYA KÜRŞAD (Maraş) — Sayın 

Başkan, önergem, bu kuruluşun, bu yüksek mah
kemenin bir ahenk içerisinde çalışmasını ta-
aammun ölmektedir. 

ikinci Başkanlık mertebesinin, Birinci Baş
kanlığı bir kenara itercesıime tezahür edecek va
zife anlayışına götürülmesinin ileride doğacak 
sakıncalarını dikkate alarak bu teklifte bulun-
maktrayım. 

Bu suretle, Genel Sekreterlik - ki, idarî iş
ler yapacaktır - esasen gerek başkanlığın, gerek 
ikincil Başkanlığın, gerekse üç dairenin ayrı ay
rı kalemleri, kalem büroları bulunacağına göre, 
onlarım hukukî yöıiden yapacakları her türlü iş
lemi bu bürolar yürüteceğine göre, Genel Sek
reterliğin ikinci Başkana bağlanmasını, özellik
le askerî camia içerisinde - değil bu daire içe-
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risinde, bütün Devlet daireleri içerisindeki - hi
yerarşinin bozulması, ahenksizliğin geltiriknesi, 
ileride birçok anlaşmazlık ve çelişkinin meyda
na geltirilınesi anlamında mütalaa ettiğim için 
bunun izalesi maksadiyle Genel Sskreiterliğin 
Birinci Başkanlığa bağlanmasını - normal du
rum olacağı için - teklif ediyorum. Teşekkür 
ederim. 

MEHMET AYTUĞ (Elâzığ) — Arkadaşımı
zın önergesi maddeyi tamamen değiştirir nite
likte bulunduğu... 

BAŞKAN — Sayın Ayituğ, bir başka arka
daşımızın önergesini izah hakkınız olsa size 
m&mnun&yötle söz vereceğim, fakat... 

MEHMET AYTUĞ (Elâzığ) — ömergenin 
aleyhinde söz işitiyorum, 

BAŞKAN — önerge aleyhinde söz olmuyor; 
ancak Komisyon söz alırsa soru sorabilirsiniz 
edendim. 

Sayın Komisyon Baışkanı, buyurunuz efen
dim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ESAT KE
MAL AYBAR (Mardin) — Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlariim; 

Anayasamıza göre, idarenin her türlü eylem 
ve işlemi yargı organlarının denetimi altında
dır. Askerî kişilerle ilgili eylem ve işlemlerin 
de Askerî Yüksek idare Mahkemesinin deneti
mi altında bulunması, Anayasamızın değişik 140 
ncı maddesinin gereğidir. 

Askerî Yüksek idare Mahkemesinle asker ki
şiler başvuracaklardır; subaylar başvuracaklar
dır, sivil personel başvuracaktır, generallerimiz 
başvuracaklardır, astsubaylar başvuracaklar
dır. Gerek Hükümet ve gerekse Komisyon, bu 
tasarı hazırlandığı zaman, Askerî Yüksek idare 
Mahkemesine haklılık iddiasiyle başvuracak 
asker kişilerimize haklarının verilmesine inanı 
olmamak, sert bir disiplin tutumuyla talepleri
ni hemen reddedilecek talepler mahiyetinde 
görnuamek ve aslında bu mahkemeyi hukukî öl
çüler içerisinde çalışan, adalet dağıtan bir mah
keme olarak, haksızlığa uğradığını iddia eden 
bir askerî şahsın hak aramasına imkân verecek 
esaslar ve espri için/de hazırlanmasına dikkat et
mişlerdir. Maksadımız hakkı yok etmek değil, 
asker kişilerin, askerlik hizmetinden daha iyi 
anlayan askerî hâkimlerce haklarının teslimine 
çalışmaktır. 
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Şimdi, Askerî Yüksek idare Mahkemesinde 
iki türlü görev vardır: Bir kısım görev... 

BAŞKAN — Sayın Aybar, lütfediniz konu 
dışına çıkmayınız efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ESAT KE
MAL AYBAR (Revamla) — Sayın Başkanım, 
bu kanunun genel görüşmesi yapılmadığı için 
bu maruzatta bulunmak mecburiyetinde kaldım 
efendim. 

BAŞKAN — Tamam efendim, bütün mesele 
şu önerge üzerinde kalmanızdır. Lütfediniz ko
nu dışına çıkmayınız efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ESAT KE
MAL AYBAR (Devamla) — Şimdi, Askerî Yük
sek İdare Mahkemesinde iki türlü görev vardır: 
Bir kısmı idarîdir, bir kısmı adlîdir. İtina ile 
üzerinde durulmuştur; adaleti gerçıekleşftirmek 
amacıyle, adlî görevin hâkimlere verilmesi üze
rinde tütMik gösterilmiştir, idarî görevin, hâ
kim olmayan aısker kişilere verilmesi ve böylece 
askerî hiyerarşik kurallar içerisinde kalınoıası 
'konusunda titizlik gösterilmiştir. 

Genel Sekreterliğin göreceği hizmet; Askerî 
Yüksek idare Mahkemesine başvuracak asker 
kişilerin dosyalarını hazırlamak, ilgili daireye 
tevdi etmek, adlî noksanlıklarını ikmal ettikten 
sonra davanın selâmetle yürütülmesini sağla
mak olduğuna göre, bu görevin hâkimler tara
fından görülmesinde isabet vardır. Msf3İsfeten 
daha iyi anlayan kıymetli mütehassıslar tara
fından bu işin görülmesi konusu üzerinde durul
muş ve bu itibarla hâkim olan ikinci Başkana, 
adlî görev yapacak olan Genel Sekreterliğin 
bağlanması, yapılacak seçimin de hâkim üyeler 
arasından yapılması hususu temsiibedilmiştir. 

Mesele; herhangi bir adaletsizliğe sebebiyet 
vermemek, hak arayan bir asker kişinin hak
sızlığa uğramasını önlemekten ibarettir. 

Bu itibarla, önerge yersizdir; katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Sorunuz var mı Sayın Ay tuğ? 
MEHMET AYTUĞ (Elâzığ) — Benim sor

mak istediğim hususa değindikleri için soru sor
maktan sarfınazar ettim efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Değişiklik önergesini oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
memiştir. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Askerî Yüksek idare Mahkemesi üyelerinin ni
telikleri seçmeleri ve atanmaları 

Üyelerin nitelikleri 
Madde 7. — Askerî Yüksek idare Mahke

mesinin üyeleri; emsaline nazaran hizmetin ge
rektirdiği üstün bilgi ve tecrübeye sahip; 

•a) General, amiral ve albay rütfoesindeki 
subaylarla, 

b) En az albay rütbesinde birinci sınıf as
kerî hâkimler arasından seçilirler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde, söz isteyen sa
yın üye? Yok. Değişiklik önergesi yok. Madde
yi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmsyenler... Kabul edilmiştir. 

8 nci maddeyi okutuyorum. 

Üyelerin seçimi 
Madde 8. — Askerî Yüksek idare Mahkeme

sinin askerî hâkim sınıfından olan üyeleri, Ge
nel Kurul tarafından üye tamsayısının salt ço
ğunluğu ile her boş yer için gösterilecek üç aday 
arasından Cumhurbaşkanlığınca seçilir. 

Hâkim sınıfından olmayan general ve ami
raller ile albaylar Genelkurmay Başkanlığınca 
her boş yer için gösterilecek üç misli aday ara
sından Cumhurbaşkanınca seçilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
saym üye? Yok. Değişiklik önergesi yok. Mad
deyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

9 ucu maddeyi okutuyorum. 

Atanma 
Madde 9. — 8 nci maddeye göre seçilen üye

ler arasından, rütbe ve kıdem sırasına göre, As
kerî Yüksek idare Mahkemesi Başkanlığına, 
İkinci Başkanlığına Başkanunsözcülüğüne ve 
üyeliklere, Millî Savunma Bakanı ve Başbaka
nın imzalayacağı ve Cumhurbaşkanının onayla
yacağı kararname ile atama yapılır. 

Atamalar Resmî Gazetede yayınlanır. 
Daire üyelerinin en kıdemlileri Daire Baş

kanlığı görevini yapar. 
İkinci Başkan ile Başkanunsözcüsünün aske

rî hâkim sınıfından olması şarttır. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde sez isteyen sa
yın üye? Yok. Değişiklik önergesi vardır, oku
tuyorum. 

iSayın Başkanlığa 
Tasarının 9 ncu maddesinin aşağıdaki şekil

de değiştirilmesini saygı ile arz ve teklif ede
rim. 

Maraş Milletvekili. 
Zekeriya Kürşad 

«Madde 9. — 8 nci maddeye göre seçilen üye
ler arasından rütbe ve kıdem sırasına {?öre As
kerî Yüksek idare Mahkemesi Başkanlığına, 
ikinci Başkanlığına, Başkanuns öncülüğün e ve 
üyeliklere Millî Savunma Bakanı ve Başbaka
nın tensibi ve Cumhurbaşkanının onaylayacağı 
kararname ile atama yapılır. 

Atamalar Resmî Gazetede yayınlanır. 
Daire üyelerinin en kıdemlileri Daire Baş

kanlığı görevini yapar. 
Başkanuns özcüsünün askerî hâkim sınıfın

dan olması şarttır.» 
BAŞKAN — Sayın Komisyon, bu önerge 

için mütalâanızı belirtir misiniz efendim? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ESAT KE

MAL AYBAR (Mardin) — Sayın Ba§kanım, 
ikinci Başkana, kanunda verilen adlî görevler 
vardır, önerge, ikinci Balkanın çıkarılmasını 
(hedef tutanaktadır. «İkinci Başkan» tâbiri bu
radan çıkarıldığı takdirde... 

BAŞKAN — Benim anladığıma göre, ikinci 
Başkanın çıkması değil de, İkinci Başkanın hâ
kim sınıfından olmaması... 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ESAT KE
MAL AYBAR (Mardin) — öyle anlayabildik 
efendim. Madde&o: 

«ikinci Başkan ile Başkanunsczoüsünün as
kerî hâkim sınıfından olması şarttır» ibaresi var. 
önerge ise sadece Başkanunsözcüsünün askerî 
hâkim sınıfından olmasını öngörüyor. 

BAŞKAN — Evet efendim, diğerinin de hâ
kim sınıfımdan olmamasını arkadaşımız teklif 
©diyor. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ESAT KE
MAL AYBAR (Mardin) — önerge, İkinci Baş
kanın askerî hâkim sınıfından olması şartını or
tadan kaldırıyor. 

Şimdi, ikinci Başkana tasanda verilen gö
revler, adlî görevlerdir. Adlî görevlerin askerî 
hâkim tarafından yapılması gerekmektedir. 
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Aksi takdirde adaletin gerçekleşmesine zarar 
vereMiir. Bu itibarla önergeye katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Efendim, bir değişiklik daha 
var, dikkatinizden kaçmış olacağını tafomin edi
yorum. 

«Millî Savunma Bakanı ve Başbakanın im
zalayacağı» tabiri yerine, «Tensip ededeği» keli
mesini getirmiş Sayın Kürşad. 

Onun için mütalâanız nedir efendim? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ESAT KE

MAL AYBAR (Mardin) — Efendim, «Millî Sa
vunma Bakanı ve Başbakanın imzalayacağı ve 
Cumhurbaşkanının onaylayacağı kararname ile 
atama yapılır» tabiri vardır. Bütün hâkimler 
için kararnamenin çıkarılmasını gerektiren, 
şart koşan hüküm böyledir. Bu itibarla öner
geye katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
M. ZEKERtYA KÜRŞAD (Maraş) — Öner

gemi izah için söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
M. ZEKERİYA KÜRŞAD (Maraş) — 

Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
Ben, burada bir vazifenin ifası dolayısiyle 

vicdanî bir huzura kavuşmak için bu önergeleri 
vermiş bulunuyorum, kabul edilir veya edilmez. 
Bugün Türkiye'de müesseselerimizden gördüğü
müz davranışları ve içinde bulunduğumuz du
rumu hepimiz ,ayrı ayrı idrak etmekteyiz. 

Şimdi, burada üç kişi, üç hâkim oturuyorlar 
- maddesi ileri de gelecek. Anayasaya rağmen 
süresiz tayinleri vardır - ve bunlar üç kişi se
çiyorlar. Bunu Millî Savunma Bakanı ve Baş
bakan imzaya mecbur, imza etmezse ne ola
cak?.. Memleketimizin ileride düzelteceği, daha 
doğrusu Meclislerimizin düzeltebileceği bir du
rum değil ki bu. Hep bu şekilde işlemler yapı
yoruz ve sonra onun altında memleket ve millet 
olarak eziliyoruz. 

Ben bu maksatla önerge veriyorum. Değiş
tirip, değiştirmeiiiek takdiri Yüce Heyetindir. 
Teşekkür ederim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ESAT KE
MAL AYBAR (Mardin) Sayın Başkanım, bir 
konuyu tavzih etmek istiyorum. 

Şimdi, Sayın Kürşad'm takıldığı bir konu 
var. 

Şimdi, «8 nci maddeye göre seçilen üyeler 
arasından rütbe ve kıdem sırasına göre, Askerî 
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Yüksek idare Mahkemesi Başkanlığına, ikinci 
Başkanlığına, Başkanunsözcülüğüne ve üyelik
lere, Millî Savunma Bakanı ve Başbakanın im
zalayacağı ve Cumhurbaşkanının onaylayacağı 
kararname ile atama yapılır» deniyor. 

Şimdi, atama hakkında kıdem sırasına göre 
yapılıyor. Millî Savunma Bakanlığı, üyeler ara
sında kıdemi bilen makam olduğu için ve ken
dilerinin orada fazla bir inisiyatifi yoktur. Ta
yin edilmiş olan üyeler arasındaki kıdem esastır. 
Kıdemi kendileri bilmektedirler, kararnameyi 
kendileri hazırlayacaklardır. Kıdem sırasına 
göre kararname hazırlanacak ve böylece Sayın 
Cumhurbaşkanına onaylatılacaktır. 

Burada, her hangi bir makama verilmiş bir 
yetki de bahis mevzuu değildir. Sayın Kür-
şad'm ısrarla üzerinde durduğu bu konunun bu 
bakımdan fazla bir önem taşıyacağını tahmin 
etmiyorum. Mühim olan değişiklik, ikinci Baş
kanın, askerî hâkim sınıfından atanması şartını 
ortadan kaldırmaktadır ki, - demin de arz et-' 
mistik - ikinci Başkanın, Birinci Başkanın, 
Genel Sekreterin özel görevleri kanun tasarısın
da sıralanmıştır, ikinci Başkana adlî görevler 
verilmiştir. Bu görevi, askerî hâkim olmayan 
bir üyeye, bir makama tevdi ettiğimiz takdirde 
bundan adalet zarar görecektir. 

Endişemiz bundan ibarettir. Arz ederim efen
dim. 

BAŞKAN — Evet efendim. 
M. ZEKERİYA KÜRŞAD (Maraş) — 

Sayın Başkan, soru sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
M. ZEKERİYA KÜRŞAD (Maraş) — 

Sayın Başkan, Sayın Komisyon Başkanı! 7 nci 
maddede «Askerî Yüksek idare Mahkemesinin 
üyeleri; emsaline nazaran hizmetin gerektirdiği 
üstün bilgi ve tecrübeye sahip» olacaklardır di
ye, bir maddeyi görüştük ve kabul ettik. 

Bu açıdan ve daha önce burada bir arkada
şıma cevap olarak yapmış oldukları konuşmasın
da da Danıştay'da valilerin, idarecilerin bulun
duğunu, hâkimlerin bu bakımdan büyük bir 
ehemmiyetinin bulunmayacağını ve aklıselim 
meseleleri çözebileceğini ifade ettiğine göre, bir 
tezatta olup olmadığının açıklanmasını rica ede
ceğim. 

22 . 5 . 1972 O : 1 
Teşekkür ederim efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Aybar. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ESAT KE

MAL AYBAR (Mardin) — Sayın Başkanım, 
biz bir tezat göremiyoruz. 

Anayasamıza göre Askerî Yüksek idare Mah
kemesi üyelerinin ekseriyeti, askerî hâkim kişi
lerden teşekkül eder. Hâkim olmayan üyeler 
arasında da, 7 nci maddede ne gibi niteliklerin 
kabul edileceği sıralanmıştır. Biz bir çelişki gör
müyoruz. Danıştay kararma paralellik konusu, 
gerek Hükümet tarafından tasarı hazırlanırken 
ve gerekse Komisyon tarafından tasarı görüşü
lürken titizlikle üzerinde durulmuş; adaletin 
zarar görmemesi, adaletin hakla ile tecellisini 
sağlayacak hükümler bu tasarıya getirilmiş ve 
konulmuştur. 

M. ZEKERİYA KÜRŞAD (Maraş) — 
Sayın Başkan, bir soru daha sorabilir miyim? 

BAŞKAN — Efendim, son olarak buyuru
nuz. 

M. ZEKERİYA KÜRŞAD (Maraş) — 
Komisyon, Başkanı, bu maddenin Komisyonda 
son derece titizlikle görüşüldüğünü ifade ettiler. 
Saym Komisyon Başkanı acaba bu maddenin gö
rüşülmesinde kendileri Komisyonda bulundular 
mı?... 

Zatiâl'inizin delaletiyle bunu öğrenebilir mi
yim?... 

BAŞKAN — Efendim bu, İçtüzüğün getirdi
ği soru müessesesine uygun bir soru değil. Onun 
için yöneltmiyorum. 

Değişiklik önergesini oylarınıza sunuyorum... 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ESAT KE
MAL AYBAR (Mardin) — Sayın Başkanım, 
şunu da açıklamak istiyorum.. 

BAŞKAN — Efendim, ben size soru yönelt
medim ki, cevap hakkınız olsun. 

Değişiklik önergesini oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
memiştir. 

Maddeyi oylarmıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

10 ncu maddeyi okutuyorum. 
Görev süresi 

Madde 10. — Askerî Yüksek idare Mahke
mesinin askerî hâkim sınıfından olmayan üye
lerinin görev süresi en az üç yıldır. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye? Yok. Bir değişiklik önergesi vardır, 
okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Tasarının 10 nen maddesinin aşağıdaki şe

kilde değiştirilmesini teklif ederim. 
ıMaraş Milletvekili 
&ekieriya Kürşad 

«Madde 10. — Askerî Yüksek idare Mahke
mesi üyelerinin görev süresi 4 yıldır. 

Süresi bitenler yeniden seçilebilirler.» 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, katılıyor mu
sunuz? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ESAT KE
MAL AYBAR (Mardin) — Bu önergeye katıl
mıyoruz. 

Askerî albay veya general rütbesinde olan 
bir kişiyi orada 4 sene tutmak, onun sicil döne
mini geçer, batta kıta hizımetine engel teşkil 
eder. Bu itibarla, hazırlanan «üç yıl» süresi doğ
rudur. 

ZEKERİYA KÜRŞAD (Maraş) — Sayın 
Başkan, önergemi izah için söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
M. ZEKERİYA KÜRŞAD (Maraş) — Sayın 

Başfean, muhterem arkadaşlarım; 
Bundan önce de hissiyatımı Yüce heyete arz 

etmiştim. Anayasanın 140 ncı maddesinde Da
nıştay ile ilgili olarak 153 ncü sayfasının ikin
ci paragrafında; «Danısjtay, Başkanını ve Baş-
kanumsözcüsünü kendi üyeleri arasından üye 
tamsayısının salt çoğunluğu ile ve gizli oyla se
çer. 

Başbakan, daire başkanları ve Başkanun-
îsözcüsünün görev süreleri dört yıldır.» diye, 
Anayasa bir büküm getirmişjtir. 

Simidi burada görüştüğümüz tasarıda, daire^ 
lerde, yani hüküm verecek olan, karar alacak 
olan dairelerde iki sınıf vardır: 

1. — Muharip sınıflar, 
2. — Hâkim sınıfları. 
Hâkim sınıfları için bu kanunda, bu tasan

da hiçbir süre tahdidi yoktur ve bunlar emek
li oluncaya kadar burada kalacaklar. Halbuki 
'bunlar askerdirler. Buna mukabil diğer asker
ler üç sene olarak tayin edilmişlerdir. 

Anayasaya aykırı düsen bu maidde ve ka
rarların alınmasında müsavatsızlığı ve hakka
niyeti zedeleyecek olan bu ikili durum, yani bi-

I risi ün sene için, Öbürü süresiz olarak üyeler 
komisyonda vazife alacak ve omdan sonra bun
lar normal şekilde karar vermiş olabilecekler. 

Ben, bunun ileride bizzat hukukun kendisi
ni zedeleyeceği inancındayım. Karar yine Yüce 
Komisyonundur. 

Teşekkür ederim, 

BAŞKAN — Muhteremi arkadaşlarım, Sa
yın Kürşad, bu tasarının görüşülmesiyle ilgili 
olarak kurulan Geçici Komisyon üyesi bulun
maktadır. Dağıtılmış bulunan .raporlarda, ken
disinin imzada bulunmadığı şerhi mevcuttur. 
Halbuki, Sayın Kürşad, bilâhara Başkanlığa 
verdiği bir önergede aynen «Yüksek Askerî ida
re Maihkemesi kanun tasarısının bazı maddele
rine muhalifim. Saz hakkım mahfuzdur» demek 
suretiyle, bu hakkını saklı tutmuştur. Kendisine 
bu açuklaması çerçevesinde söz vermiş bulundu
ğumu beyan ediyorum ve zabıtlara geçinmiş bu
lunuyorum. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ESAT KE
MAL AYBAR (Mardin) — Sayın Başkanım, 
söz istiyorurm. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ESAT KE

MAL AYBAR (Mardin) — Sayın Başkan; As
kerî Yüksek idare Mahkemesinde hâkimlerin 
devamlı görev almaları gayet tabiîdir. Aslımda 
kendi mesleklerini devamlı olarak icra ediyor-

- 1ar. Asker kişilerin orada görev almaları istis
naidir. Asker kişilerin görevleri, kitalda kuman
danlıktır. Kumandanlar terfi edebilmeleri için, 
muayyen bir süre dışında idarî hizmetlerde bu
lunamazlar. Bir generali, bir albayı Askerî Yük
sek İdare Mahkemesinde 3 ylıdan fazla tut
mak, rütbe terfiine engel teşkil edebilir. 

BAŞKAN — Sayın Aybar, bunları söyledi
niz efendim, zabıtlara geçti. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI E®AT KE
MAL AYBAR (Mardin) — O bakımdan arz edi
yorum efendim. 

BAŞKAN — Evet efendim. 
Sayın Kürşad tarafından verilen değişiklik 

önergesini oylarınıza sunuyorum. Kalbul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

10 ncu maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil-

| mi} tir. 
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11 noi maddeyi okutuyorum. 
Başkanunsözcüsü, Başyardımcısı ve Kanunsöz-

cülerinin nitelikleri ve atanmaları 
Madde 11. — Başkanunsczcüsü Başyardım-

cılığına ve Kanunsözcülükîerine genel atama 
şartları da dikkate alınarak bu hizmetin gerek
lerine uygun tecrübe ve nitelikleri haiz askerî 
(hâkimler atanır. 

Bu maksatla Başkanunsözcüsü tarafından 
boş yerlerin üç katı olarak aday gösterilir. 

Bu görevde geçen süreler, hâkimlik hizme
tinden sayılır. 

BAŞKAN — Maidde üzerinde söz isteyen sa
yın üye? Yofe. Değişiklik önergesi yok. Madde
yi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

12 nci maddeyi okutuyorum. 
İdare personelinin nitelikleri ve atanmaları 
Maidde 12. — idarî hizmetlerle ilgili görev

lerde çalıştırılacak personelin atanmaları hiz
met ihtiyaç ve gereklerine uygun olarak özel 
kanunlarına göre yapılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Değişiklik önergesi yok. Oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

13 ncü maddeyi okutuyorum. 
Başkanlara ve Başkanunsözcüsüne vekâlet 
Madde 13. — Askerî Yüksek idare Mahke

mesi Başkanlığının boşalması, Başkanın izinli 
olması veya mazereti hallerinde İkinci Başkan; 
İkinci Başkan da yoksa, en kıdemli Daire Baş
kanı Başkana vekâlet eder. 

İkinci başkanlığın boşalması veya ikinci baş
kanın izinli olması veya mazereti hallerinde, 
kendisine üyelik sıfatını haiz en kıdemli askerî 
hâkim vekâlet eder. 

Aynı sebeplerle Daire başkanlıklarına, o da
irenin en kıdemli üyesi vekâlet eder. 

Başkanunsözcüsüne, Başkanunsözcüsü Baş
yardımcısı; Başyardımcının da mazereti halle
rinde Kanun sözcülerinden en kıdemlisi vekâlet 
eder. Ancak bu sıfatla, Genel Kurul ve Yüksek 
Disiplin Kuruluna katılamaz. 

Boşalan Başkan ve üyeliklere bir ay içinde 
8 ve 9 ncu maddeler gereğince seçim ve atama
lar yapılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Değişiklik önergesi vardır, oku
tuyorum. 
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I Sayın Başkanlığa 
I Tasarının 13 ncü maddesinin aşağıdaki şe

kilde değiştirilmesini saygı ile arz ve teklif ede
rim. 

Maraş 
Zekeriya Kürşad 

«Madde 13. — Askerî Yüksek idare Mahke
mesi Başkanlığının boşalması, Başkanın izinli 
olması veya mazereti hallerinde, en kıdemli olan 
Daire Başkanı veya ikinci Başkan Başkana ve
kâlet eder.» 

BAŞKAN — Sayın Komisyon mütalaanız ne
dir efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ESAT KE
MAL AYBAR (Mardin) — Sayın Başkan; 

Önergeye katılmıyoruz. Bu, askerî hiyerar
şiye tamamen aykırı, ters düşebilir, ikinci Baş
kan, Başkandan sonra en kıdemli üyedir. On
dan sonra daire başkanları gelir. Bu bakımdan 
da önergenin reddini talebediyoruz. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Kürşad. 
M. ZEKERİYA KÜRŞAD (Maraş) — Sayın 

Başkan; 
Askerlikte kıdem, rütbe ile tespit ve tayin 

edilir, mevkilerle değil. Albayla yarbay, gene
ral ile albay, orgeneral ile albay rütbeleri bir
birlerinin üstlük veya astlık derecelerini göste
rirler. 

Sayın Komisyon Başkanı, - öyle zannediyo
rum ki - bu hiyerarşiyi bilmemektedir. Eğer 
buseydiler, şimdi şu açıklamayı yapmayacak
lardı. Benim bütün endişem, Danıştay hüviye
tinde olan ve hâkimlere önceliği bu kadar bü
yük çapta getirmemesi gereken bu İdarî Mahke
mede, asgarî derecede asgarî hiyerarşinin muha
faza edilmesidir. Bunun ilerde, ordumuz, mem
leketimiz büyük zararlarını göreceklerdir. Ben 
bu kanıdayım. Dairelerde albaylar, generaller 
vardır. Tasavvur ediniz ki, ikinci Başkan bir 
tuğgeneraldir. Ama diğer bir dairede bir korge
neral vardır, ikinci Başkan gelecektir, tuğgene
ral olmasına rağmen, öbürüne başkanlık yapa
caktır. Bu durum büyük bir sakıncadır. «En 
kıdemli hangisi ise, hangisinin rütbesi büyükse 
o başkan olsun», diye önerge vermiş bulunuyo
rum. 

f Teşekkür ederim. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ESAT KE

MAL AYBAR (Mardin) — Efendim, Komisyon 
olarak cevap vereceğim. 
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BAŞKAN — Anlıyorum efendim, hakkınız 
olarak söz de vereceğim. Yalnız Sayın Aybar, 
rica ediyorum: Sayın Kürsad'm önergelerindeki 
çalışma tarzımız da, bir önerge üzerinde söz 
alıyorsunuz; bir de konuşmacıdan sonra söz 
alıyorsunuz. Bunun hepsini birden söyleyiniz 
lütfen. Yani iş, bir münakaşa zeminine giriyor, 
onu belirtmek istedim. 

Sayın Komisyon buyurunuz efendim. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ESAT KE

MAL AYBAR (Mardin) — Sayın Başkanım, 
ikazlarınıza^. teşekkür ederim. 

Komisyon olarak söz almanın da heveslisi 
değilim. 

BAŞKAN — Ben, hevesinizden bahsetmedim 
Beyefendi, 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ESAT KE
MAL AYBAR (Devamla) — Böyle bir tutum 
içerisinde de değilim Sayın Başkanım. Yalnız, 
biz komisyon olarak itham ile karsı karşıyayız. 

önemli bir kanım tasarısını müzakere ediyo
ruz. Kanun tasarısının esprisinin bütün hüküm
lerinin Yüce Meclis tarafından iyice münakaşa 
edilmesi gerekmektedir. Bir taraf Komisyonu 
itham altında bırakırken, biz bu ithamı cevap
sız bırakamayız. 

Şimdi efendim, kabul etmiş bulunduğumuz 
tasarının 9 ncu maddesi vardır. Bu 9 ncu mad
de: «8 nci maddeye göre seçilen üyeler arasın
dan, rütbe ve kıdem sırasına göre, Askerî Yük
sek idare Mahkemesi Başkanlığına, ikinci Baş
kanlığına, Başkanunsöscülüğüne ve üyeliklere,..» 
seçim yapılır, diyor. Rütbe ve kıdem sırasına 
göre seçiyoruz. Yüksek Askerî idare Mahkeme
sinde rütbe itibariyle en yüksek kişi Başkandır; 
»en kıdemli kişi yine Başkandır. Ondan sonra 
İkinci Başkan gelir; ondan sonra Daire Başkan
ları, sonra Başkanunsözcüsü, ondan sonra da 
üyeler gelir. Üyeler arasında da en kıdemlisi 
Başkan olur. 

Şimdi Daire Başkanının bir ikinci Başkan
dan daha kıdemli olması düşünülemez. Kabul 
edilen bu tasarıya göre; Askerî Yüksek idare 
Mahkemesi İkinci Başkanından her hangi bir 
Daire Başkanının kıdemli olması düşünülemez. 

Bu itibarla kıdem ve hiyerarşiyi esas tuta
rak, Birinci Başkanın ayrılması halinde - kanun 
tekniğine de yakışır bir şekilde - İkinci Başka
nın Başkanlık edeceği kabul edilmiştir. Bu ka
bulü yaparken, Sayın Kürsad'm Komisyonu ve 
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Komisyon Başkanını, bu işlerden anlamaz gös« 
termesini de, kendi üslûpları içerisinde bağışlı
yorum. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Efendim, değişiklik önergesini 

oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

14 ncü maddeyi okutuyorum. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Organların Kuruluşu 

Daireler 
Madde 14. — Askerî Yüksek idare Mahke

mesi üç daireye ayrılır. 
Her daire, çoğunluk askerî hâkim sınıfından 

olmak üzere bir başkan 7 üyeden kurulur. 
Çoğunluk askerî hâkim sınıfından olmak üze

re dairelerde görüşme sayısı beştir. Kararlar 
çoğunlukla verilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde sayın Başer, 
buyurunuz efendim. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — 
!Saym Başkan, değerli milletvekilleri; 

Görüşmekte olduğumuz 14 ncü madde 
önemli bir maddedir, ilk defa askerî bir ida
rî mahkeme kurulmaktadır. Buraya ne ka
dar iş geleceği veya gelmeyeceği henüz belli 
değildir. Bu bakımdan, bir anda 3 Daire açıp-
ta, yeni ıbir israf yoluna gitmek doğru değil
dir. O bakımdan, buradaki 3 dairenin, 2 dai
reye indirilmesinde fayda var. 

(Saniyen; bugün Temyiz Mahkemesinde 
ye Danıştayda bir Başkan ve 4 üye vardır. 
Burada ise halbuki, «bir başkan 7 üyeden ku
rulur; ekseriyeti de hâkim sınıfından alınır» 
demektedir. 

Biliyorsunuz ki, askerlik bir disiplin, ida
re işi olan bir sınıftır. Askerî hâkimlerimiz, 
Askerî Ceza Mahkemelerinde tamamen ceza 
üzerine çalışırlar. Halbuki bu kurulacak mah
keme ise, tamamen askerin disiplin işlerinde 
(Meselâ ordudan ihracedilmiş veya bir yere 
nakletmiş, naklini durduruyor) idareye taal
luk ettiği için, burada «hâkim sınıfından olan
lar» demek pek uygun olmasa gerekir. İlerde 
büyük ihtilâflar olabildiği gibi tadili şekline 
de gidilebilir. Burası bir ihtisas mahkemesi 
olacaktır. Yani disiplin, bir yerden diğer bir 
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yare nakil veya meslekten ihraçlar gibi du
rumlara bakılacaktır. Yani, hâkimlerden zi
yade, idarecilerin olması lâzımdır. Bu bakım
dan iki de önerge verdim. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN" — Efendim, başka söz isteyen 

sayın üye yok. 
GEÇİCÎ KOMİSYON BAŞKANI ESAT 

KEMAL AYBAR (Mardin) — Sayın Baş
kanım yerimden kısa bir cevap arz edebilir 
miyim? 

BAŞKAN — Önergelerin okunmasından 
sonra mı, yoksa şimdi mi konuşmak istiyorsu
nuz? 

GEÇİCÎ KOMİSYON BAŞKANI ESAT 
KEMAL AYBAR (Mardin) — önergeler 
okunduktan sonra konuşayım. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
ISayın Başkanlığa 

Kanun tasarısının 14 ncü maddesindeki 
«7 'üye» ndn, «5 üye ile kurulur» şeklinde ta
dilini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla 
Nevşehir 

Hüsamettin Başer 

iSayın Başkanlığa 
Kanun tasarısının 14 ncü maddesindeki, 

«3 daire» yerine, «2 Daireye ayrılır» şeklin
de tadilini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Nevşehir 

Hüsamettin Başer 
(Sayın Başkanlığa 

Tasarının 14 ncü maddesinin aşağıdaki şe
kilde değiştirilmesini saygı ite teklif ederim: 

Maraş 
Zekeriya Kürşad 

«Madde 14. — Askerî Yüksek İdare Mah
kemesi üç daireye ayrılır. Her daire, çoğun
luk askerî hâkim sınıfından olmak üzere bir 
Başkan 6 üyeden kurulur. Çoğunluk askerî 
hâkim sınıfından olmak üzere dairelerde gö
rüşme sayısı beştir. Kararlar çoğunlukla veri
lir.» 

BAŞKAN — önergeleri en aykırısından 
başlamak suretiyle tekrar okutuyorum: 

(Maraş Milletvekili Zekeriya Kürşad'm 
birinci önergesi tekrar okundu) 
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BAŞKAN — Sayın Komisyon, bu Önergeye 
katılıyor mususnus? 

GEÇİCÎ KOMİSYON BAŞKANI ESAT 
KEMAL AYBAR (Mardin) — Sayın Baş
kanım. 

Kararlar 5 kişi ile alınabilecektir. 8 kişi, 
o dairenin mürettep sayısıdır. Bu dairenin 
5 ten aşağı sayıda karar verebilmesi, çalışabil
mesi mümkün olmadığı için; hastalık ve izin 
hallerinde dairenin işlerinde aksaklığa yol aç
mamak maksadıyle, Yargıtay ve Danıştaym 
İşleyişleri de nazara alınarak, bu şekilde tan
zim edilmiştir ve bu, asgari yeter sayıdır. 

BAŞKAN — «5 sayısı» için mi söylüyorsu
nuz efendim?. 

GEÇİCÎ KOMİSYON BAŞKANI ESAT 
KEMAL AYBAR (Mardin) — Yok efen
dim; tasarıda kabul ettiğimiz sayı, asgari ye
ter sayıdır. 

BAŞKAN — Anlıyorum -efendim. Fakat 
SE-ym Kürşad'm değişiklik teklifi bu sayı üze
rinde değildir. 7 üye yerine 6 üyeden kurul
masını teklif ediyorlar. 

GEÇİCÎ KOMİSYON BAŞKANI ESAT 
KEMAL AYBAR (Mardin) — O bakımdan, 
ben de onu arz ediyorum sayın Başkanım. 

Biz 7 üyeden kurulmasını istiyoruz. Çütnkü 
daireler 5 kişi ile karar verecektir, gerisi ye
dekte kalmaktadır. Kararları veya dosyaları 
okuyacaklar; hastalık halinde 5 kişilik mev
cudu ikmal edeceklerdir. Bu husus Yargıtayda 
ela, Danıştayda da böyledir. Bu dairelerin 
muntazaman çalışabilmesi için asgari yeter 
sayıdır. Yani 7 sayısı, asgari yeter sayıdır o 
bakımdan katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon Önergeye katılmı
yor. 

Sayın Kürşad, buyurunuz efendim. 

M. ZEKERİYA KÜRŞAD (Maraş) — 
Sayın Başkan; 

Biraz ence konuşan sayın arkadaşım Nev
şehir Milletvekili, «2 Daire» olmasını temenni 
ettiler ve öyle bir önerge verdiler. 

Haddizatında belki burada iki değil hatta 
bir dairenin olması lâzımdır. 

BAŞKAN — Sayın Kürşad, sadece önerge
niz üzerinde konuşunuz. 

M. ZEKERİYA KÜRŞAD (Maraş) — 
Hay hay sayın Başkan. 

>3 — 
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Şimdi sayın Başkan,'bu maddede üç tane 
daire var ve bu üç dairenin de 7 tane üye, 1 ta-
ne başkan olmak üzere 8 elemanı bulunuyor. 
8 üyenin, oylamalarda daha sakıncalı bir nis
peti olabileceği aşikârdır. 7 olursa, dört üç 
nispeti daha makul görünüyor. Ben evvelâ bu 
açıdan bu miktarı indirdim. 

Bir diğer husus ta, hakikaten Türkiye fa
kir bir memlekettir, mümkün olduğu kadar 
elemandan, hukukçudan veya diğer eleman
larımızdan, muharip sınıflarından tasarruf 
zihniyeti ile bu belki çok az meselelere eğile
cek olan ordu çapında bir Yüksek Hâkimler 
tdare Mahkemesi olacaktır. Onun için ben bu 
teklifi yaptım. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Efendim, değişiklik önergesi
ni oylarınıza sunuyorum; Kabul edenler... 
Etmeyenler.. Kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum efendim. 
'(Nevşehir Milletvekili Hüsamettin Başer'in 

birinci önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Sayın Komisyon. 
aEÇİCÎ KOMİSYON BAŞKANI ESAT 

KEMAL AYBAR (Mardin) — İSayın Baş
kanım; dairelerin iki veya üç olması bir tesa
düf eseri değildir ve rastgele konmuş bir ra
kam da değildir. Oraya gelen işin nevi naza
ra alınarak ve ileride gelecek maddelerdeki 
görevler nazara alınarak üç daire olması tes
pit edilmiştir. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Efendim, önergeyi oylarınıza, 
sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

iSayın Başer'in diğer önergesini okutuyo
rum. 

(Nevşehir Milletvekili Hüsamettin Başer'in 
ikinci önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN —• Efendim, Yüce Heyet bu yedi 
sayısının altıya indirilmesine rıza göstermedi
ğine göre siz beşe indirilmesini istiyorsunuz 
Daha önce alınan karar muvacehesinde öner
genizi işleme koymuyorum. 

Maddeyi oya sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

'Üyelerin dairelere ayrılmaları 
Madde 15. — Üyeler Başkanlar Kurulunun 

karan ile dairelere ayrılırlar ve hizmetin icap

larına göre, daireleri aynı suretle değiştirilebi
lir. 

Dairelerde meydana gelecek noksanlar di
ğer dairelerden üye alınmak suretiyle tamam
lanır. Bu üyeler Başkanlar Kurulunun kararı 
ile önceden saptanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. 

Buyurun sayın Kürşad. 
M. ZEKERÎYA KÜRŞAD (Maraş) — 

İSayın Başkan; bu maddede görüyoruz ki, dai
relerde şu veya bu nedenle eksilecek olan üye 
sayısı süratle bünye içerisinde tamamlanmak
tadır. Biraz 'önce sayın Komisyon bu konuda 
bir çare olarak onların 8 kişi olarak alındığını 
ve 3 dairenin bu şekilde getirildiğini ifade et
tiler. Ben bu madde dolayısıyle bunu tespit et
miş oluyorum. 

Tefekkür ederim. 
BAŞKAN — Efendim, madde üzerinde baş

kaca söz isteyen sayın üye?. Yok. Değişiklik 
öenrgesi yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Daireler Kurulu 
Madde 16. — Daireler Kurulu, İkinci Baş

kanın başkanlığında, her dairenin başkan ve 
üyeleri arasından, en kıdemli ikişer askerî hâ
kim ile askerî hâkim sınıfından olmayan en kı
demli birer üye olmak üzere 10 kişiden kuru
lur. 

Üyelerden birinin 'özürü halinde kendi dai
re ve statüsünden en kıdemli üye kurula katı
lır. 

Daireler kurulunda kararlar oy çokluğu ile 
verilir. 

Oylarda eşitlik halinde başkanın bulundu
ğu tarafın oyu geçerli sayılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
yın üye?... Yok. 

Değişiklik önergesi vardır, okutuyorum. 

İSayın Başkanbğa 
Tasarının 16 ncı maddesinin aşağıdaki şekil

de değiştirilmesini saygı ile teklif ederim. 
Maraş Milletvekili 
Zekeriya Kürşad 

Madde 16. — Daireler Kurulu Birinci Baş
kanın bulunmadığı takdirde en kıdemli olan 
daire veya İkinci Başkanın başkanlığımda her 
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dairenin başkan ve üyeleri arasından en kı
demli ikişer askerî hâkim ile askerî hâkim ol
mayan en kıdemli diğer üye olmak üzere 10 
kişiden kurulur. 

Üyelerden birinin özürü halinde kendi dai
re ve statüsünden en kıdemli üye kurula katı
lır. 

'Daireler kurulunda kararlar oy çokluğu ile 
verilir. 

Oyların eşitliği halinde başkanın bulundu
ğu tarafın oyu geçerli sayılır. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ESAT 

KEMAL AYSAR (Mardin) — Sayılı Başkan, 
Daireler Kurulunun ileride tadadedilen gö
revleri tamamen adlî ve hukukîdir. Bu itibar
la Başkanın İkinci Başkan olması kabul edil
miştir. İkinci Başkanın askerî hâkim olacağına 
göre hakkın, adaletin en iyi şekilde tecellisi 
düşünülmüştür. 

Şimdi sayım Kürşad tamamen bu espiriden 
ayrılan önergesi ile, icabında hukukçu olma
yan bir kişinin Daireler Kuruluna adlî görev 
yapmak üzere başkanlık etmesini mümkün 
kılacak bir teklifte bulunmaktadır; kabul et
miyoruz, katılamıyoruz. 

BAŞKAN — Buyurun sayın Kürşad. 
M. ZEKEEİYA KÜRŞAD (Maraş) — 

Sayın Başkan, çok özür dilerim, hakikaten 
yüksek huzurlarınızı sık sık rahatsız etmiş 
bulunuyorum. 

BAŞKAN — Hakkınız efendim, rica ede
rim. 

M. ZEKERİYA KÜRŞAD (Maraş) — 
Çok tşekkür ederim sayın Başkan müsamaha
nıza. 

İSayın Başşkan, yine görüyoruz ki, burada 
bu mahkemenin özelliği adlî ve hukukî olmak
tan ziyade idarîdir. İdarî bir kuruluşu bura
da görüşmekteyiz ve idarî olan bu kuruluşta 
(Dikkat buyurulmuş ise, Yüce Heyet dikkat 
buyurmuşlardır elbette), görülüyor ki, Birin
ci Başkamta hiç bir vazifesi yoktur. Genel Sek
reter Birinci Başkana bağlı değildir, İkinci 
Başkana bağlıdır. Birinci başkanın vazifesi 
nedir? Sembolik. Türkiye bu kadar zengin 
midir? Bu kadar zengin midir ki Türkiye; bir 
korgenerali, bir orgenerali getireceksiniz bir 
tarafa, kenara bırakacaksınız.. Çok özür di
leyerek ifade ediyorum, bir tarafta böylesine 

üzüntü verici şekilde bırakılacak. Ve burada 
bir hâkimler ikinci başkanlık juntası vardır. 
Esefle ifade ediyorum, bu, ileride memleketi
mize, ordumuza çok zarar getirecek bir ka
nundur. İdarî değil idaresizliği getiren, idare
de idareyi getirip hakkaniyeti tesis etmesi 
icabeden bu kanun, bu görüştüğümüz tasarı 
bilâkis ileride idaresizliklerin tâ kendisi ola
caktır. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Değişiklik önergesini oyları

nıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyen
ler... Anlaşılamadı efendim, tekrarlayacağım. 
Değişiklik önergesini kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmemiştir efendim. 

16 ncı maddeyi oya sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edlmiştir. 

Başkanlar Kurulu 
Madde 17. — Başkanlar Kurulu, Askerî 

Yüksek İdare Mahkemesinin Başkanı ile îkin
ci Başkanı ve daire başkanlarından kurulur. 
Başkan, ikinci başkan ve daire başkanların
dan birinin katılamamaları halinde, vekilleri 
toplantılarda bulunur. 

Başkanumsözcülüğünü ilgilendiren işler 
ila kurulca lüzum görülen diğer işlerin görü
şülmesinde, Başkanunaözcüsü veya katılama
ması halinde vekili toplantılara katılır ve oy 
kullanır. 

Kararlar oy çokluğu ile verilir. 
Oylarda eşitlik halinde, Başkanın bulundu

ğu tarafın oyu geçerli sayılır. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 

sayın üye?.. Yok. Değişiklik önergesi de yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Yüksek Disiplin Kurulu 

Madde 18. — Yüksek Disiplin Kurulu, As
kerî Yüksek İdare Mahkemesi Başkanı, İkinci 
Ba|kanı, Başkanunsözcüsü ve daire başkanla
rımdan kurulur. 

^Kurulun toplanma yeter sayısı altıdır. Ka
rarlar oy çokluğu ile verilir. Kurula sevk edi
lenler ila bunlardan daha kıdemsiz olan üye
ler görüşmelere katılamaz. Kıdemsiz olanların 
katılamaması sonucu, Kurul üye sayısı üçten 
az olursa, konu Genel Kurulda incelenir. Ge
nel Kurulun kararı kesindir. 

Kurulun yazı işlerini Genel Sekreter yürü
tür. 

7 * * 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?. Yok. Değişiklik (önergesi yok. 

Maddeyi oya sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Genel Kurul 
Madde 19. — Genel Kurul; Askerî Yüksek 

İdare Mahkemesi Başkanı, İkinci Başkanı, 
Başkanunsiözcüsü, Daire Başkanları ve üyele
rin tamamından kurulur. 

Bu kanunun 32 ve 33 ncü maddesi gereğin
ce yapılan toplantılara hakkında soruşturma 
açılma isteminde bulunan üye katılamaz. 

Genel Kurul üye tamsayısının beşte dördü 
ile toplanır. 

Kararlar oy çokluğu ile verilir. Oylarda 
eşitlik halinde Başkanın bulunduğu tarafın 
oyu geçerli sayılır. 

Kurulun yazı işlerini Genel Sekreter yürü
tür. 

BAŞKAN" — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. Değişiklik önergesi yok. 
Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Askerî Yüksek İdare Mahkemesinin ve or

ganlarının görevleri : 
Askerî Yüksek İdare Mahkemelinin görevleri 

Madde 20. — Askerî Yüksek İdare Mahke
mesi, Türk Ulusu adına, asker kişileri ilgilen
diren ve askerî hizmete ilişkin idarî eylem ve 
işlemlerden doğan uyuşmazlıkların ilk ve son 
derece mahkemesi olarak yargı denetimini ve 
diğer kanunlarda gösterilen görevleri yapar. 

Bu kanunun uygulanmasında asker kişi
den maksat, Türk Silâhlı Kuvvetlerinde gö
revli bulunan veya hizmetten ayrılmış olan 
subay, askerî memur, astsubay, askerî öğrenci 
er ve erbaşlar, uzman çavuş Ve uzman jandar
ma çavuşlar ile sivil memurlardır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?. Yok. Değişiklik önergesi yok. 
Maddeyi kabul edetaler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

İdarî, uyuşmazlıklar ve davalar 
Madde 21. — Askerî kişrerle ilgili olan 

aşağıda yazılı idarî uyuşmazlıklar ve davalar 
doğrudan doğruya ve kesin olarak Askerî 
Yüksek İdare Mahkemesinde çözümlenir ve 
karara bağlanır. 

a) Yirminci maddede belirtilen asker ki
şileri ilgilendiren ve askerî hizmete ilişkin ida
rî eylem ve işlemlerden dolayı; yetki, sebep, 
şekil, konu ve maksat yönlerinden biri ile hu
kuka aykırı oldüklarmdaaı bahsile menfaat
leri ihlâl edilenler tarafından açılacak iptal 
davaları, aynı idarî eylem ve işlemlerin hakla
rını ihlâl etmesi halinde açılacak tam yargı 
dâvaları, (Disiplin suç ve tecavüzlerinden ötü
rü disiplin amirlerince verilen cezalar hariç) 

b) Adalet mahkemeleri ile askerî mah
kemelerde görülmekte olan bir davada, bu da
va ile ilgili askerî nitelikteki bir idarî işlemin 
anlamı veya şümulünün tayini hususunda çı
kacak uyuşmazlıkların halli için mahkeme ka
rarı üzerine açılacak davalar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?. Yok. Değişiklik önergesi yok. 
Maddeyi kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
Yok. Değişiklik önergesi yok. Maddeyi kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Birinci. Dairenin görevleri 
Madde 22. — Birinci Daire; asker kişilerin 

atama, yer değiştirme, nasp, sicil, kademe 
ilerletilmesi, terfi, aylık, yolluk ve kanunlar
dan doğan hak ve menfaatlerine ilişkin uyuş
mazlıkları ve dâvaları çözümler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?. Yok. Değişiklik önergesi yok. 
Maddeyi kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

İkinci Dairenin görevleri 
Madde 23. — İkinci Daire; asker kişilerin 

emeklilik, maluliyet, istifa, hizmet yükümlü
lüğü, askerî akademiler ile diğer askerî öğren
ci ve'yedek subay işlemlerine ilişkin uyuşmaz
lık ve davaları çözümler. 

Üçüncü Dairenin görevleri 
Madde 24. — Üçüncü Daire, a) Asker ki

şileri ilgilendiren ve askerî hizmete ilişkin ida
rî eylem ve işlemler nedeniyle açılacak tam 
yargı davalarına, 

b) Askerî hizmetin ifası dolayısıyle aske
rî görevin kural ve gereklerine uyulmadığı id
dia edilerek üçüncü şahıslar tarafından asker 
kişiler aleyhine şahsî kusur isnadı ile açılacak 
tam yargı ela /alarma, 

756 — 
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c) Diğer dairelerin görevi eri dışında ka
lan davalara bakar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
saym üye?.. Yok. 

Bir değişiklik önergesi vardır, okutuyo
rum. 

Başkanlığa 
Askerî Yüksek İdare Mahkemesi kanun ta

sarısının '21 ncü maddesinin (b) fıkrasının çı
karılmasını arz ederim. 

'Artvin 
Abdullah Naci Budak 

GEREKÇE : 
Bütün memurların şahsî kusurlarından 

ötürü tazminat davaları adliye mahkemelerin
de görülür. Şayet memurların şahsî kusurları 
idarî tasarruf sayılsaydı, davaların Danıştay-
da görülmesi icabederdi. 

Hâkimlerin bile şahsî kusurlarından ötü
rü tazminat davalarının adliye mahkemelerin
de görüleceği Hukuk Muhakemeleri Usulü 
hakkındaki kanunda gösterilmiştir. 

Memur sınıfından sayılan askerî şahısla
rın yargı yerinin ayrı ayrı mahkemelerin gö
revlerinden sayılması Anayasaya da aykırıdır. 

Bu nedenlerle 24 ncü madde (b) fıkrası
nın tasarıdan çıkarılmasını arz ederim. 

BAJpLAN — Sayın Komisyon, Saym Naci 
Budak tarafından verilen bu önerge hakkında
ki görüşlünüzü bildirir misiniz? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ESAT KE
MAL AYBAR (Mardin) — Sevin Başkanım, 
tasarının 24 ncü maddesinin (b) fıkrası, Anaya
samızın 140 ncı maddesinde tespit edilen esas
lara ve 657 sayılı Personel Kanununun 13 ncü 
maddeısine dayanılarak Hükümet tarafımdan 
tanzim 'edilmiş ve Komisyonumuzca da aynen 
foenimııenmifltir. Bu itibarla önergeye kakılmı
yoruz cfaniim. 

BAŞKAN — Buyurun. Sayın Naci Budak. 
ABDULLAH NACİ BUDAK (Artvin) — 

Sayın Başkan, Sayın arkadaşlar; 
24 ncü maddenin (ib) fıkrası, hüküm ve 

eylem bakımından Anayasaya aykırıdır. Har ne 
kadar maddenin başlangıcında, askerî hizmetin 
ifası dolayısayle şahsi kusur, denmr.!k>teys3 de, 
memurların ijkdiği suçlarda şahsi kusur Da-
nışbayda görülseydi idari bir tasarruf sayılır
dı. Halbuki memurun işlediği şahsi kusur idari 
bir eylem sayılmadığı için, bu memurların işle

diği suçların görüldüğü yer adlî mahkemeler
dir. 

Hâkimlik teminatını haiz olan, Anayasa ile 
teminat altına alman hâkimlerin bile şahsi ku
surlarından ötürü doğacak tazminat davalarına 
(bakılacak yerin yine adlî mahkemeler olacağı 
isaraha'an Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanu
nunda göjtarilmbtir. 

Şimdi, durum şu : Bir örfî idare zamanını 
düşünselim; bir askerî vali var, bir askerî emni
yet müdür var, bir sivil vali var. Askerî emni
yet müdürü bir şahsi kusur işlerse ve bu eyle
minden dolayı tazminat davası açılması icabe-
derse bunun görev yeri idari mahkeme olacak. 
Aynı örfî idare zamanındaki bir vali şahsi ku
sur işler ve bu şahsi kusurundan ötürü tazmi
nat davası açılması icaibederse bunun göriileee-
ği yer adlî mahkeme olacaktır. Ne oluyor? Bir 
memuriyetti ifa eden iki kişi şahsi kusurundan 
ötürü; birisi sırf asker olduğu için kusurlu ol
duğu halde idari mahkemeye, ötekisi adlî mah
kemeye gedecek. Bu, Anayasanın eşitlik prensi-
pine, sınıflara ve zümrelere kanunların aynı sa
kilde uygulanması lâzımgeldiği kuralına tama
men aylarıdır. 

Şahsî kusurdan ötürü askerin de sivilin de 
adlî mahkemelerde davaları görülür ve burada 
neticelendirilir. Mahkeme birine diğerinden üs
tün hak tanıyacak bir yer değildir. Hepsinin 
de vereceği kararlar mutlak surette âdil olacak
tır. Bir sınıfı korumak için askerî idare mahke
mesi karar verecek: değildir; bunu demek iste
miyorum, ama bir şahsi kusurdan ötürü memur 
(kişiler arasında farklı muamele yapmak tama-
ımen Anayasaya aykırıdır. Bu yönden madde
den bu fıkranın çıkarılmiaısmı arz ederim. 

Saygılarımla. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ESAT KE
MAL AYBAR (Mardin) — Komisyon adına söz 
iliyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Komisyon. 
Efendim, açık oylama işlemi devam ediyor, 

oylarını kullanmamış sayın üye varsa kullanma
sını rica ediyorum. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ESAT KE
MAL AYBAR (Mardin) — Saym Başkan, de
ğerli üye arkadaşlarım; 

Tasarının 24 ncü maddesinin (b) fıkrası as
kerî g3reklere uygun olarak hazırlanmışıtır. 

- 75V -



M. Meclisi B : 92 22 . 5 . 1972 O : 1 

Vatandaşın bir vali aleyhine tazminat dava
sı açması mümkündür, açılalbilir. Bu fıkra tasa
rıdan kaldırıldığı takdirde; bugün türlü türlü 
^anarşik eylemlerle karşıkarşıya kaldığımız bu 
anda, en kuisî görev yapan örfî idare kuman
danlarımız veya bir yüksek rütbeli kumandanı
mız aleyhine hukuk mahkemesine kasti olarak 
çeşitli davaların açılmasına imkân verilmiş ola
caktır. 

BAŞKAN — Sayın Ayibar, bir dakikanızı ri
ca ©diyorum. Görüşdtiiğümıüz tasarı örfî idare 
ile, yüksek rütbeli bar komutanla ilgili bir tek
lif değildir. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ESAT KE
MAL AYBAR (Devamla) — Evet Sayın Baş
kanım, Komisyon adına açıklama yapıyorum. 
Bu açıklamayı da Komisyonumuzun düşüncesi
ne uygun olarak yapacağım, Sayın Başkanlığın 
görüşüne uygun olarak değil efendim... 

BAŞKAN — Efendim, zaltıâlinizin Komisyon 
Başkanı olduğunu biliyorum. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ESAT KE
MAL AYBAR (Devamla) — Sayın Başkanım, 
askerî Mzmietin... 

BAŞKAN — Afedersiniz, beni dinleyeceksi
niz beyefendi. 

Ben zatıâlinize Komisyon Ba~kanı sıfatı ile 
söz verdim. Verilen önerge akademik bir mü
nakaşaya taallûk etmektedir. Lütfen bu çerçe-

. ve içerisinde cevaplandırınız, örfî idare ile alâ-
ftea/a yok bunun... 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ESAT KE
MAL AYBAR (Devamla) — Var Sayın Başka
nım. 

BAŞKAN — Yok efendim, hiçbir sekilide 
alâkası yok. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ESAT KE
MAL AYBAR (Devamla) — Komisyon Başka
nı olarak var olduğunu ben Yüce Heyete arz 
ediyorum. 

BAŞKAN — Ben de olmadığını Başkan ola
rak hatırlatıyorum size efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ESAT KE
MAL AYBAR (Devamla) — O göre w bize aib-
tir Sayın Başkanım. 

«Askerî hizmetin ifası dolayısıyla, askerî gö
revin kural ve gereklerine uyulmadığı iddia 
edilerek üçüncü şahıslar tarafından asker kişi
ler aleyhine şahsî kusur isnadı ile açılacak tam 
yargı davalarına..» Bu davalar örfî idare ku

mandanlarına da, Sayın Genelkurmay Başkanı
na da, bir kolordu kumandanına da, bir askerî 
merci kumandanına da tevcih edilebilir. 

Bir mahkemede bu dıava ikame edildiği za
manda, redde mahkûm bir dava dahi olsa, mu
ayyen usul hükümlerine tabidir, bir şekle tabi
dir. O şekille askerî otorite sarsılabilir, kuman
danlık otoritesi sarsılabilir. Bu balamdan ilgisi 
vardır. 

Madde Anayasanın 140 ncı maddesine tama
men uygundur. 657 sayılı Kanunun 13 ncü mad
desine de uygundur. Bu bakımdan örfî idare 
kumandanı ile de ilgilidir. Bu teklifi bu yenden 
de kabul etmiyoruz, önergeye de katılmıyoruz. 

Arz ederim. 
ABDULLAH NACİ BUDAK (Artvin) — 

Bir sual soracağım Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Buyurun. 
ABDULLAH NACİ BUDAK (Artvin) — 

Efendim, bir askerî şahıs kusurlu olduğu za
man adlî mahkemede dava açılamaz. Kasıtlı 
olan kişi askerî idarî mahkemede dava açarsa, 
bundan o kumandanın şahsiyeti rencide olmaz 
da, sivil mahkemede dava açarsa rencide olur 
mu? iki mahkemenin, mahkemelik bakımından 
birbirinden farkları nelerdir? 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Komisyon. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ESAT KE

MAL AYBAR (Devamla) — Sayın Başkanım, 
bu soruyu Komisyon olarak cevaplandırmak ih
tiyacını duymuyorum. 

BAŞKAN — O halde yerinize buyurunuz 
©ferdim,-

Efendim, değişiklik önergesini oylarınıza 
sunuyorum. Kıaibul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmemiştir efendim. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Açık oyunu kullanmamış sayın üye var mı 
efendim? Yok. Açık oylama işlemi bitmiştir. 

25 nci maddeyi okutuyorum efendim. 
Bir kısım işlerin dairelere verilmesi 

Madde 25. — Dairelerin işlerinde, birbirine 
nazaran nispetsizlik görülürse, Başkanlar Ku
rulu kararı ib bir dairenin görevine girfen işler
den, belirli konulara ilişkin olanlar diğer daire
ye veril 3ıbiMr. 

Bu husustaki kararlar Aralık ayı başında ve
rilir. Aynı ay içinde Resmî Gazetede yayınla
nır ve yeni takvim yılında uygulanır. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye? Yak. Değişiklik önergesi de yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmişjtir. 

Daireler Kurulunun görevleri 
Madde 26. — Daireler Kurulu asker kişiler

le ilgili aşağıda yazılı uyuşmazlıklara ve dava
lara bakar. 

a) Birden fazla dairenin görevine taallûk 
eden davalar; 

b) Askerî Yüksek Mare Mahkemesinin da
ireleri arasında çıkan görev ve yetki uyuşmaz
lıkları; 

c) Bakanlar Kurulu kararlarına karşı açı 
lan davalar; 

d) Danıştaydan alınan düşünceler üzerine 
uygulanan eylem ve işlemler hakkında açılan 
davalar; 

e) Askerî Yüksek idare Mahkemesi Başka
nının veya Başkanunsözcüsünün yahult dairele
rin prensibe taallûk eden hususlarda daireler 
kurulunda görüşülmesini uygun gördükleri da
valar, 

(e) bendinde yazılı olan yetkinin Başkan ta
rafından kullanılması, davanın açılması sırasın
da; Baışkanunsözcüsü tarafından kullanılması, 
esas hakkında düşünce verilmeden önce olur. 

Bu yetkinin Bafkanunısözcüsü tarafından 
kullanılması halinde, dava dosyası ilgili dairece 
ayrıca bir karar verilmesine mahal kalmaksızın 
Daireler Kuruluna tevdi olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa-_ 
yın üye? Yok. Değişiklik önergesi de yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Başkanlar Kurulunun görevleri 
Madde 27. — Başkanlar Kurulu; bu kanun

la görevli kılındığı işler ile Askerî Yüksek İda
re Mahkemesi Başkanının Kurulda görüşülmesi
ni uygun gördüğü idarî işler hakkında gereğine 
göre karar verir veya düşüncesini bildirir. 

Başkanlar Kurulu, Askerî Yüksek idare 
Mahkemesi Başkanının daveti ile toplanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde »öz isteyen sa
yın üye? Yok. Değişiklik önergesi de yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Yüksek Disiplin Kurulunun görevleri ve vere

ceği disiplin cezaları 
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Madde 28. — Yüksek Disiplin Kurulu, As
kerî Yüksek idare Mahkemesi Başkanı, İkinci 
Balkanı, BaşkanunsÖZGÜSÜ, daire başkanları ve 
üyelerinin hâkimlik ve askerlik vekar ve onu
runa dokunan, şahsi haysiyet ve itibarını kıran 
veya görev gereklerine uymayan davranışların
dan dolayı haklarında disiplin kovuşturması 
yapar ve eyiennin ağırlığına göre; 

a) Uyarma, 
b) Kınama, 
c) Görevden çekilmeye davet, 
işlemlerinden birini uygular. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa

yın üye? Yok. Değişiklik önergesi de yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
'Genel Kurulun görevleri 

Madde 29. — Genel Kurul, Askerî Yüksek 
İdari Mahkemesi Başkanının çağrısı üzerine 
toplanır. Görevlıeri şunlardır: 

a) Askerî Yüksek idare Mahkemesinin as
kerî hâkim sınıfından olan üye adaylarını seç
mek, 

b) Gerektiğinde uyuşmazlık mahkemesine 
üye seçmek, 

c) Yüksek Disiplin Kurulu kararlarına kar
şı yapılan itirazları incelemek ve karara bağla
mak, 

d) Dairelerin veya Daireler Kurulunun 
kendi kararları veya ayrı ayrı verdikleri karar
lar arasında aykırılık veya uyuşmazlık görül
düğü veyahut birleştirilmiş içtihatları değiştiril
mesi gerekli sayıldığı takdirde, Başkanunsözcü
sünün düşüncesi alındıktan sonra işi incelemek 
ve gerektiğinde, içtihadın birleştirilmesi veya 
değiştirilmesi hakkında karar vermek. 

içtihatların birleştirilmesi veya birleştiril
miş içtihatların değiştirilmesi, Başkan, konu ile 
ilgili daire ve Başkanunsözoüsü tarafından iste
nebilir. 

içitihatları birleştirme kararları gönderildik
leri tarihten itibaren 30 gün içinde Resmî Gaze
tede yayınlanır. 

Bu kararlara Askerî Yüksek idare Mahke
mesi organları ve idare uymak zorundadır. 

e) 91 nci maddede yazılı içtüzüğü yapmak, 
f) Kanunlarda gösterilen diğer görevleri 

yapmak, 
g) 18 nci maddenin 2 nci fıkrasının cLör-

dünoü cümlesindeki görevi yerine getirmek. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye? Yok. Değişiklik önergesi yok. Madde
yi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

30 ncu malddeyi okutuyorum. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Soruşturma usulü 

Disiplin soruşturması 
Madde 30. — Yirmisekizinci maddede yazılı 

eylem ve tutumları haber alan Askerî Yüksek 
İdare Mahkemesi Başkanı, konuyu Yüksek Di
siplin Kuruluna sevk ©der. 

Yüksek Disiplin Kurulu lüzum gördüğü tak
dirde, ilgiliden kıdemli bir üyesini soruşturma 
yapmakla görevlendirir. Görevlendirilen üye 
askerî savcıların soruşturma ile ilgili yetkileri
ne sahiptir. 

Bu üye, ilgilinin savunmasını aldıktan son
ra yaptığı soruşturma sonucunu bir raporla Ku
rul Başkanına sunar. 

Yüksek Disiplin Kurulu, ilgili hakkında ya 
soruşturmanın genişletilmesine veya kovuşttur-
maya yer olmadığına veya 28 nci maddede ya
zılı disiplin cezalarından birinin uygulanması
na karar verir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye? Yok. Değişiklik önergesi yok. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ESAT KE
MAL AYBAR (Mardin) — Bir açıklama yap
mak istiyorum, Komisyon olarak. 

BAŞKAN — Buyurun. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ESAT KE

MAL AYBAR (Mardin) — Şimdi, Genel Ku
rulun yüksek disiplin kurulu tarafından veril
miş olan kararı değişıtirme yetkisi vardır. An
cak, bu değiştirme müracaat edenin aleyhine 
olamaz. Gerekçe bu espri içinde kabul edilmiş
tir. 

BAŞKAN — Evet efendim. Maddeyi oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmişltir. 

31 nci maddeyi okutuyorum. 
Görevden çekilmeye davet cezasının sonucu 
Madde 31. — Görevden çekilmeye davet 

edilen : 
a) Askerî hakim sınıfından ise, işlemin ke

sinleşmesinden itibaren izinli sayılır. Bir ay 
içinde emekliliğini istemediği veya istifa etme
diği takdirde görevinden çekilmiş sayılarak 

hakkında Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanunu hükümlerine göre gerekli işlem yapıl
mak üzere durumu Millî Savunma Bakanlığına 
bildirilir. 

b) Askerî hâkim sınıfından değil ise, işle
min kesinleşmesinden itibaren üyelik durumu 
kalkar. Askerî Yüksek idare Mahkemesi ile ili
şiği kesilir, durumu Genelkurmay Başkanlığı, 
Millî Saıvunma Bakanlığı ve ilgilinin bağlı bu
lunduğa kuvvet komutanlığına derhal bildirilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye? Yok. Değişiklik Önergesi yok. Maldde
yi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmleyenler... Kabul edilmiştir. 

32 nci maddeyi okutuyorum. 
Görevle ilgili suçlar 

Madde 32. — Askerî Yüksek İdare Mahke
mesi ikinci Başkanı, Başkanunsözcüsü, daire, 
başkanları, üyeleri ve genel sekreterin göravle 
ilgili suçlarını haber alan Başkan, ilgililer hak
kında kovuşturma açılmasına lüzum olup olma
dığına karar verilmek üzere konuyu, Genel Ku
rula inMkal ettirir. (Askerî Yüksek idare Mah
kemesi Başkanının görevle ilgili suçlarına ait 
ihbar ve şikâyetler, Millî Savunma Bakanı ta
rafından Genel Kurula intikal öttirilir.) 

Genel Kurul, önce soruşturma açılmasına 
yer olup olmadığının belli edilmesi için bir veya 
üç üyeyi görevlendirir. 

Üye veya üyeler incelemelerini yaptıktan 
sonra kanaatlerini belirtmeksizin durumu bir 
raporla Genel Kurul Başkanlığına bildirirler. 

Bu rapor üzerine Kurulda yapılacak görüş
me sonunda, kovuşturmaya yer olmadığına ka
rar verildiği takdirde kararın bir örneği ilgiliye 
bir örneği de varsa şikâyette bulunana tebliğ 
edilmek üzere Başkanlığa sunulur. 

Bu karar kesindir. 
ıSoruşjturma açılmasına karar verildiği tak

dirde gerekli soruşturmayı, Askerî Mahkemeler 
Kuruluş ve Yargılama Usulü Kanununa göre 
yapmak üzere gizli oyla üç üye görevlendirilir. 
Bu kurula üyelerden en kıdemlisi başkanlık 
eder. Kurul, askerî savcıların yetkisine sahiptir. 

Soruşturma Kurulu, yaptığı soruşturma so
nucunu bir raporla tespit ederek Genel Kurul 
Başkanına arz eder. 

Genel Kurul son soruşturmanın açılmasına 
karar verdiği takdirde soruşturma dosyası As
kerî Yüksek idare Mahkemesi Başkanlığı tara-
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fından Yüce Divana sunulmak üzere Cumhuri
yet Başsavcılığına gönderilir. 

İmzasız, adressiz veya takma adla yapılan 
ihbar ve şikâyetler işleme konulmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye? Yok. Değişiklik önergesi yok. Madde
yi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

33 neü maddeyi okutuyorum. 
Askerî ve genel yargıya tabi suçlar 

Madde 33. — Askerî Yüksek İdare Mahke
mesi İkinci Başkanı, Başkanunsözcüsü, Daire 
Başkanları ve üyelerinin askerî yargıya tabi 
suçların her ne suretle olursa olsun haber alan 
Başkan, konuyu Genel Kurula intikal ettirir. 

Askerî Yüksek idare Mahkemesi Başkanı
nın askerî yargıya tabi şahsi suçlarına ait ihbar 
ve şikayetler Millî Savunma Balkanı tarafımdan 
Genel Kurula intikal ettirilir. 

Soruşturma yapılabilmesi için Genel Kurul 
gizli oyla kendi arasından üç kişilik bir kurul 
seçer. 

Kurula üyelerden en kıdemlisi Başkanlık 
eder. 

Kurul askerî savcıların soruşturma yetkisi
ne sahiptir. 

Bu kurul, yapılan ihbar ve şikâyeti kovuş
turmaya değer görmez veya yapılan soruştur
mayı kamu davasının açılmasını haklı gıösterme-
ye yeterli bulmaz ise kovuşturmaya yer olmadı
ğına ve kanuni şartların mevcudolması halin
de soruşturmanın geçici olarak tatiline karar 
verir. 

Bu kararlar kesindir. 
Kurulca dava açılmasına karar verildiği 

takdirde bu karar ve soruşturma dosyası Baş
kanlıkça Askerî Yargıtay Başsavcılığıma gönde
rilir. 

Askerî Yargıtay Başsavcısı bdr iddianame ile 
dâva dosyasını Askerî Yargıtay Başkanlar Ku
rulunun belli edeceği Askerî Yargıtay Dairesi
ne verir. 

Bu daireye ve temyiz yolu ile inceleme yapa
cak Daireler Kuruluna soruşturma yapan veya 
hükümde bulunan üyeler katılamaz. Bu haller
de Daire veya Daireler Kurulu toplanmazsa nok
san üyeler diğer dairelerden tamamlanır. 

Hükmü veren Daire, Daireler Kuruluna kar
şı direnebilir. Direnme üzerine Daireler Kuru-
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hınca yeniden verilecek karara uyulması zorun
ludur. 

Askerî Yüksek İdare Mahkemesi Balkanı, 
ikinoi Başkanı, Başkamunısözoüsü, daire başkan
ları ve üyelerin genel yargıya tabi şahsi suçla
rının kovuşiturulmasımda Yargıtay Başkan ve 
üyeleri ile Cumhuriyet Başsavcılarının şahsi 
suçlarının kovuşturulimasına ilişkin hükümler 
uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yım üye? Yok. Değişiklik önergesi yok. Madde
yi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler;.. Kabul edilmiştir. 

34 ncü maddeyi okutuyorum. 

ALTINCI BÖLtîM 
Yargılama usulleri 

Mecburî idarî müracaat 
Madde 34. — Askerî kişilerin özlük işleri 

konuşumda kesin karar almaya yetkili olma
yanlar makamlarca tesis edilmiş idarî işlemlerin 
kaldırılması, değiştirilmesi veya yeni bir işlem 
yapılması idarî dava açmak için beli olan süre 
içimde, mertebeler yoluyla ve bağlılığına göre 
yetkili üst makamlardan istenmedikçe Askerî 
Yüksek idarie Mahkemesinde iptal davası açıla
maz. 

Bu takdirde yetkili makamlarca müracaat 
tarihimden itibaren nihayet doksan gün içinde 
o&vap verilmez ise istek reddedilmiş sayılır. 

İsteğim reddi üzerime veya yazılı bildirim ta
rîkimden itilbaren dava açma süresi işlemeye 
başlar. 

Müracaatçıya kayıt tarihi ve sayışımı göste
rir imzalı ve mühürlü, pulsuz bir alımdı kâğıdı 
verilir. 

BAŞKAN — Madde üzerimde söz isteyen sa
yın üye? Yok. Değişiklik önergesi yok. Madde
yi oylarımıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

35 mel maddeyi okutuyorum. 
ihtiyarî müracaat 

Madde 35. — Kesim işlem yapmaya yetkili 
makamlarca tesis edilen, idarî işlemlerim kaldı
rılması, değiştirilmesi veya yeni bir işlem yapıl
ması; işlemi yapmış olan makamlardan idarî da
va açmak için belli olan süre içimde istenebilir. 
Bu müracaat işlemeye başlamış olan dava açma 
süresini durdurur. 
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Doksan gün içimde cevap verilmez ise istek 
reddedilmiş sayılır. 

İ&tleğim reddi üzerine dava açıma süresi baş
lar ve müracaat tarihine kadar geçmiş olan sü
re de hesaba katılır. 

ilgililer haklarında idarî davaya konu ola
bilecek bir eylem veya işlemin yapılması için 
idarî makamlara basvuralbilirler. Bu halde yeit-
kili makamlar en çok doksan gün içimde bir ce
vap verıirler. 

Bu süre içinde cevap verilmez ise istek red
dedilmiş sayılır/ İlgililer doksan g'ümüm bitenin
den itibaren idarî dava açma süresi içinde As
kerî Yüksek idare Mahkemesinde dava akabilir
ler. Dava açılmayan haller ile davanın doksan 
günlük süre geçtikten sonra açılması sebebiyle 
dilekçenin reddi halinde, doksan günlük süre
min bitmesinden sonra cevap verilirse bunum 
tebliğinden itibaren dava açma süresi yeniden 
işlemeye başlar. 

Müracaatçıya kayıt tarihi ve sayışımı göste
rir imzalı ve mühürlü, pulsuz bir alındı kâğıdı 
verilir. 

BAŞKAN — Madde üzerimde söz isteyen sa
yım üye? Yok. Değişiklik önergesi yok. Madde
yi oylarımıza sumuyorum. Kabul edemler... Ka-
fbul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

36 nci maddeyi okutuyorum. 

idarî davaların açılması 
Madde 36. — Askerî kişilerle ilgil idarî ey

lem ve işlemlere ilişkin idarî davalar, Askerî 
Yüksek İdare Mahkemesi Başkanlığına hitaben 
yazılmış dilekçeler ile açılır. Dilekçeler, Askerî 
Yüksek İdare Mahkemesi Başkanlığına verilir. 

Dilekçelerde : 
a) Tarafların ad ve soyadları ile sınıf ve 

rütbeleri, duhulü, maslbı, adresleri ve unvanları; 
varsa vefcillerıimim veya temsilcilerinin ad ve so
yadları ile adresleri ve unvanları; 

b)1 Davamın konusu ve sebepleri ile dayan
dığı delilleri; 

c) Davaya konu olan idarî eylem ve işle
mim yazılı bildirim tarihi; 

d) Tazminat davalarında uyuşmazlık ko
nusu miktar gösterilir. 

Dilekçeler ile bunlara ekli evrakın örmekleri 
karşı taraf sayışımdan bir fazla olur. 

BAŞKAN — Madde üzerimde söz isteyen sa
yın üye? Yok. Değişiklik Ömerg'esi yok. Madde

yi oylarımıza sumuyorum. Kabul edemler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

37 nci maddeyi okutuyorum. 
DileRsçelerin verilebileceği diğer yerler 

Maldde 37. — Dilekçeler ile s avunmalar ve 
davalara ilişkin her türlü evrak, Askerî Yük
sek idare Mahkemesi Başkanlığına gönderilmek 
üzere em yakım amirlere, valilik veya kayma
kamlıklara ye yabancı memleketlerde, askerî 
ateşeliklere, Türkiye elçiliklerine veya konso
losluklarına da verilebilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye? Yok. Değişiklik önergesi yok. Madde
yi oylarınıza sunuyorum. Kabul edemler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

38 nci maddeyi okutuyorum. 
Aynı dilekçe ile dava açılabilecek haller 

Maldde 38. — 20 nci maddede yazılı idari 
eylem ve işlemler aleyhime ayrı ayrı dava açılır. 
Ancak aralarımda maddî ve hukukî bakımdan 
bağlılık varsa, aynı şahsı ilgilendiren birden 
fazla eylem ve işlemler aleyhine bir dilekçe ile 
'de dava açılabilir. 

BAŞKAN — Madde üzerimde söz isteyen sa
yın üye? Yok. Değişiklik önergesi yok. Madde
yi oylarımıza sumuyorum. Kalbul edemler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

39 mcu maddeyi okutuyorum. 
'Dilekçeler üzerimde uygulanacak işlem 

Maldde 39. — Askerî Yüksek idare Mahke
mesi Başkanlığına veya 37 ncd maddede yazılı 
yerlere verilen dilekçelerin harç ile posta üc
retleri alındıktan sonra defter kayıtları derhal 
yapılır ve kayıt tarihi ve sayısı dilekçemin üze
rine yazılır. Dava bu kaydın yapıldığı tarihıte_ 
açılmış sayılır. 

Davacılara, kayıt tarihi ve sayışımı gösterir 
imzalı ve mühürlü, pulsuz bir alımdı kâğıdı ve
rilir. 

37 nci maddede yazılı yerlere verilen dilek
çeler, en geç üç gün içimde Askerî Yüksek ida
re Mahkemesi Başkanlığıma taahhütlü olarak 
gönderilir. Bu yerlerde harç pulları bulunmadı
ğı takdirde bunlara karşılık alınan paraların 
milktan ve alındı kâğıldının tarih ve sayısı di
lekçelere yazılır. 

BAŞKAN — Madde üzerimde söz isteyen sa
yın üye? Yok. Değişiklik önergesi yok. Madde
yi oylarınıza sunuyorum, Kabul edenler... Ka
bul ötaıeyenler... Kabul edilmiştir. 
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40 ncı maddeyi okutuyorum. 
Dava ağma »üresi 

Makide 40. — Askerî Yüksek İdare Mahke
mesinde dava açma süresi her çeşit işlemlerde 
yazılı bildirim tarihinden, kanunlarda ayrı süre 
gösterilmeyen hailende, doksan gündür. Adres
leri belli olmayanlara özel kanunlardaki hüküm
lere göre ilân yolu ile bildirim yapılan hallerde, 
özel kanunda aksine hüküm bulunmadıkça sü
re, son ilân tarihinden itibaren onbeş gün son
ra başlar. 

Kanuna göre ilânı gereken düzenleyici ve 
genel tasarruflara karşı ilân tarihinden itiba
ren doksan gün içimde dava açılabilir. Ancak, 
bu tasarrufların kendilerine uygulanması üzeri
ne ilgililer dava açmakta muhtardırlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye? Yok. Değişiklik önergesi yok. Madde
yi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

41 nci maddeyi okutuyorum. 
Gtöravli olmayan yerlere başvurma 

Madde 41. — Askerî Yüksek idare Mahke
mesinin görevine giren uyuşmazlıklarda, askerî, 
idarî ve adlî yargı mercilerine açılan davaların 
görev noktasından reddi halinde, bu husustaki 
kararların ve bunlara karşı kanun yolları varsa, 
süresi içinde olmak şartayle, bu yollara başvu
rulması üzerine, verilen kararların tebliği tari
hinden itibaren oituz gün içinde Askerî Yüksek 
İdare Mahkemesine dava açılabilir. Bu mercile
re başvurma tarihi, Askerî Yüksek idare Mah
kemesine müracaat tarihi olarak kabul edilir. 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı, madde üzerinde 
buyurun efendim. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Bu kanunla Askerî Danıştay kuruluyor. Bu 
Askerî Yüksek Mahkeme kurulmadan evvel, si
vil halkımız ile askerî makamlar arasında veya 
sivil halkımız ile asker kişiler arasında vukua 
gelmiş olan ihtilâfların halli için sivil Danıştay 
mahkemelerine pek çok dava açılmıştır. 

Bu meyanda, İstiklâl Harbinde gazi olmuş, 
çeşitli sebeplerle madalyalarını ve şeref aylık
larını alamamış pek çok vatandaşımız haklarını 
alamadıkları Millî Savunma Bakanlığı Personel 
Dairesi aleyhine sivil Danıştaya müracaat etmiş
lerdir. Bunlara madalya ve maaş verilmesini 
icabettiren kanunun hükümlerine rağmen, hu 

hükümlerle bağdaşmayan bazı tebliğler, emirler 
çıkarılmak suretiyle bu İstiklâl Savaşı gazileri
nin maaşları ya verilmemiş veyahut da müşkü
lât çıkarılmıştır. Bu sebeple sivil Danıştaya 
intikal etmiş birçok dava vardır. Şimdi bu da
valar bu mahkeme kurulduktan sonra ne ola
caktır? 

Sivil Danıştay uzun zamandan beri bu dava
lara bakmamaktadır; Askerî Danıştay Kanunu 
çıktı, çıkacak diye beklemektedir. Bu mahke
me de oradan intikal edecek davalara bakma-
yacaksa bu vatandaşlarımızın haklan zayi olmuş 
olacaktır. Bu maddede bir açıklık getirilerek, 
bundan evvel asker kişi veya askerî müesseseler 
aleyhine açılmış davaların.. 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı, görüşmemiz bu 
madde ile ilgili değil efendim. Bu hususla ilgili 
başka bir madde var, geçici maddelerde.. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Askerî 
Yargıtayda görüşülür, diye açıklık verilmesinde 
fayda vardır. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Geçici maddelerde bu konuda 
hüküm var, Sayın Tosyalı. Tasarının tümünü, 
bilmiyorum incelemek imkânını bulabildiniz mi? 
Yani, bu maddenin dışında geçici 4 ncü madde 
bu söylediklerinizi almış, hükme başlamış. O ba
kımdan sizi ikaz ediyorum efendim. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — O zaman 
mesele yok efendim. Şayet, bunda açıklık, ke
sinlik yoksa, bu maddeye açıklık verilmesini 
Sayın Komisyondan rica ediyordum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Başka söz isteyen sayın üye?.. 
Yok. Değişiklik önergesi de yok.. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

iptal ve tam yargı davaları 
Madde 42. — ilgililer, haklarını ihlâl eden 

bir idari işlem dolayısıyle Askerî Yüksek idari 
Mahkemesinde doğrudan doğruya tam yargı dâ
vası veya iptal ve tam yargı davaları ile birlik
te açabilecekleri gibi ilk önce iptal dâvası açarak 
bu davanın karara bağlanması üzerine bu hu
sustaki kararın veya kanun yollarına başvurul
ması halinde verilecek kararın tebliği veya bir 
işlemin icrası sebebiyle doğan zararlardan dola
yı, icra tarihinden itibaren doksan gün içinde 
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tam yargı davası açabilirler. Bu halde de ilgi
lilerin 35 nci madd© uyarınca idareye başvurma 
haklan saklıdır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Değişiklik önergesi de yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Doğrudan doğruya tam yargı davası açılması 

Madde 43. — İdarî eylemlerden hakları ih
lâl edilmiş olanların Askerî Yüksek idare Mah
kemesinde dava açmadan önce, bu eylemleri ya
zılı bildirim üzerine veya başka suretle öğren
dikleri tarihten itibaren bir yıl ve her halde ey
lem tarihinden itibaren beş yıl içinde yetkili 
makama başvurarak haklarının yerine getiril
mesini istemeleri lâzımdır. Bu isteklerin kısmen 
veya tamamen reddi halinde bu konudaki işle
min tebliği tarihinden ve doksan gün içinde ce
vap verilmediği takdirde bu sürenin bittiği ta
rihten itibaren doksan gün içinde tam yargı dâ
vası açabilirler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Değişiklik önergesi de yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Dilekçeler üzerinde ilk inceleme 
Madde 44. — Kaydı yapılan dilekçeler, Ge

nel sekreterlikçe; 
a) Görev, 
b) idarî veya yargı mercii tecavüzü, 
c) Ehliyet, 
d) Husumet, 
e) 36 ve 38 nci maddelere uygun olup olma

ması, 
. f) Süre aşımı, 
Noktalarından sırası ile incelenir. 
Bu noktalardan kanuna aykırı görülmeyen-

yenlerin tebligat işleri yapılır. 

Kanuna aykırı görülen dilekçeler, karar ve
rilmek üzere görevli daire veya daireler kuru
luna havale olunur. Daire veya daireler kuru
lunca kanuna aykırı görülmeyen dilekçelerin, 
tebligat, işlemi için Genel Sekreterliğe iadesine 
karar verilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Değişiklik önergesi de yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

ilk inceleme üzerine verilecek karar 

22 . 5 . 1972 .0 : 1 

Madde 45. — Daireler veya daireler kurulu
na gelen dilekçelerde 44 ncü maddede yazılı nok
talardan kanunsuzluk görülürse : 

A) (a), (b) ve (f) bentlerinde yazılı haller
de, dâvanın reddine, 

B) (d) bendinde yazılı halde, dava dilek
çesinin gerçek hasma tebliğ edilmesine; (e) 
bendinde yazılı hâlde bir defaya mahsus olmak 
üzere otuz gün içinde 36 ve 38 nci maddelere 
uygun şekilde yeniden düzenlemek veya noksan
ları tamamlamak yahut (c) bendinde yazılı hal
de, ehliyetli şahsın avukat olmayan vekili tara
fından açılması takdirinde otuz gün içjinde biz
zat veya bir avukat vasıtasıyle dava açılmak 
üzere dilekçelerin reddine : 

C) (b) bendinde yazılı halde dilekçenin gö
revli mercie tevdiine karar verilir. 

Dilekçelerin görevli mercie tevdii halinde As
kerî Yüksek idare Mahkemesine başvurma ta
rihi merciine başvurma tarihi olarak kabul edi
lir. 

Dilekçelerin 36 nci maddeye uygun olmama
ları dolayısıyle reddi halinde, yeni dilekçeler 
için ayrıca harç alınmaz. 

Bu kararlara karşı düzeltme yoluna başvu
rulabilir. Bu halde otuz günlük süre bu konu
daki kararın tebliği tarihinden itibaren işlemeye 
başlar. 

(B) bendi gereğince reddedilmesi üzerine, 
yeniden verilen dilekçelerde aynı yanlışlıklar 
yapıldığı takdirde, dâva reddedilir. 

Bu madde uyarınca verilen kararlarla ilgili 
işlemler Genel Sekreterlikçe yürütülür. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MEHMET 
BİLGİN (Bingöl) — Sayın Başkan, bir maddî 
hata vardır; (C) bendinin 6 nci satırındaki «Bir» 
kelimesi «Bu» olacaktır. 

BAŞKAN — Evet efendim. Maddedeki bu 
matbua? hatasını tashih ederek, «Bir» kelimesi
nin «Bu» olması şekliyle maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Tebligat ve cevap verme 
Madde 46. — Dava dilekçelerinin ve ekleri

nin birer örneği, dava edilen tarafa, ve bu tara
fın vereceği savunma, davacıya tebliğ olunur. 

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

Taraflar yapılacak tebliğlere karşı tarihin
den itibaren otuz gün içinde cevap verebilirler. 
Bu süre ancak haklı sebeplerin bulunması ha
linde, taraflardan birinin isteği üzerine, görevli 
daire veya Daireler Kurulu kararı ile altmış gü
nü geçmemek ve bir defaya mahsus olmak üzere 
uzatılabilir. Sürenin geçmesinden sonra yapı
lan uzatma talepleri kabul edilmez. 

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

BAŞKAN — Madde üzerinde Sayın Başer, 
buyurun efendim. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri; 

46 ncı madde, davayı uzatmak istedikleri za
manlarda taraflarca suiistimal edilebilir. Bu 
bakımdan buradaki cevap müddeti, zamanımız
da ilmin, irfanın ve vasıtaların arttığı bir çağda 
fazladır. Komisyonumuzun bunun üzerinde du
rarak bu 30 günlük müddeti 15 güne indirmesi 
gerekir. 

Diğer taraftan, bu süre bir de Daireler Ku
rulu kararı ile altmış güne çıkarılabilecek. Bu 
süre de fazladır. Bu bakımdan bunlar üzerinde 
Komisyon yeni bir düşünüşle müddetleri kısalt
ma yoluna giderse davalar da kısa bir zaman
da bitmiş olur. Bugün idarî mahkemelerden şi
kâyet, davaların uzun zamanda bitirilmesidir. 
Bu müddetler de sürüncemeye meydan verebilir. 
Bu bakımdan müddetler üzerinde kısaltma yap
mak lâzımdır. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Başer, bu konuda öner

geniz var mı? 
HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Ha

zırlayamadım. 
BAŞKAN — Efendim, madde üzerinde baş

ka söz isteyen sayın üye?.. Yok. değişiklik öner
gesi de yok. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Dava dosyalarının başkanunsözcülüğüne 
verilmesi 

Madde 47. — Dilekçeler ve savunmalar alın
dıktan veya cevap süreleri geçtikten sonra, da
va dosyaları Genel Sekreterlikçe Başkanunsöz

cülüğüne verilir. Başkanunsözçülüğünün düşün
cesi alındıktan sonra dosyalar, görevli Daire ve
ya Daireler Kuruluna Grenel Sekreterlik aracılı
ğı ile gönderilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Değişiklik önergesi de yok. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Duruşma 
Madde 48. — Daireler ve Daireler Kurulun

da inceleme, evrak üzerinde yapılır. 
iptal davalarında ve miktarı onbin lirayı aşan 

tam yargı davalarında taraflardan birinin isteği 
üzerine duruşma yapılır. 

Daireler ve daireler kurulu yukardaki ka
yıtlarla bağlı olmaksızın duruşma yapılmasına 
kendiliğinden de karar verebilir. 

Davetiyeler duruşma gününden en az otuz 
gün önce taraflara gönderilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Değişiklik önergesi de yok. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Duruşmalara ilişkin esaslar 
Madde 49. — Duruşmalar açık olarak yapı

lır. 
G-enel ahlâkın veya kamu güvenliğinin kesin 

olarak gerekli kıldığı hallerde, görevli Daire 
veya Daireler Kurulu kararı ile duruşmanın bir 
kısmı veya tamamı gizli olarak yapılır. 

Duruşmalarda, ancak taraflann dilekçe ve 
savunmalarında ileri sürdükleri sebep ve delil
ler tartışılır. 

Duruşmada taraflara ikişer defa söz verilir. 
Taraflardan yalnız biri gelirse onun açıklama
ları dinlenir; hiçbiri gelmezse duruşma açılmaz, 
inceleme evrak üzerinde yapılır. 

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

Duruşmaları, duruşmaya katılan en kıdemli 
askerî hâkim yürütür. 

Duruşmanın inzibatını sağlamak Başkana 
aittir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Değişiklik önergesi de yok. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Duruşmalı işlerde kanunsöscülorinin istekleri 

Madde 50. — Duruşmalı işlerde, kanunsöz-
cüleri, keşif, bilirkişi incelemesi veya delil tes
piti yapılmasını yahut işlem dosyasının getiril
mesini istedikleri takdirde bu istekleri görevli 
Daire veya Daireler Kurulu tarafından kabul 
edilmezse, işin esası hakkında ayrıca yazılı ola
rak düşünce bildirirler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Değişiklik önergesi de yok. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir, 

Duruşmalı islerde karar verilmesi 
Madde 51. — Duruşma yapıldıktan sonra ay

nı gün, zaruret halinde onbeş g;j.rı içinde karar 
verilmesi lâzımdır. 

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

BAŞKAN — Madde üzerimde söz isteyen sa
yın üye yok, değişiklik önergesi de yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edem-
ler... Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Dosya dışında inceleme 
Madde 52. — Daireler veya daireler kuru

lu, bakmakta oldukları davalara ait her çeşit 
incelemeleri kendiliklerinden yapabilecekleri 
gibi, tayin edecekleri süre içinde, lüzum gördük-
dükleri evrakın gönderilmesini ve her türlü bil
gilerin verilmesini taraflardan ve ilgili diğer 
yerlerden isltiyebilirler. Bu husustaki kararla
rın, ilgililerce, süresi içinde yerine geltirilmesi 
meriburidir. Haklı sebeplerin bulunması halimde 
bu süre, bir defaya mahsus olmak üzere uzatıla
bilir. 

Taraflardan biri ara kararımın icaplarını 
yerine getirmediği takdirde bunun verilecek 
karar üzerindeki etkisi, görevli daire veya ku
rulca önceden takdir edilir, ara kararında bu 
husus ayrıca belirtilir. 

Ancak, istenen bilgi ve belgeler Türkiye 
Cumhuriyetinin güvenliğime ve yüksek menfaat
lerine veya Türkiye Cumhuriyetinim güvenliği 
ve yüksek menfaatleri ile birlikte yabancı dev
letlere de ilişkin ise, Başbakan, Genelkurmay 
Başkanı veya ilgili Bakan gerekçesini biıMirmek 
suretiyle, söz konusu bilgi ve belgeleri veraıiye-
bilir. 

Şu kadar ki görevli daire veya kurul veya 
kanun sözcüleri tarafından getirtilen veya ida-

I recö gönderilen gizli her türlü bel^e ve dosya
larla reddi hâkim üzerime reddedilen hâkim 
tarafından bu hususta verilen cevap, taraf ve 
vekillerine incelettirilemez. 

BAŞKAN — Madde üzerinde buyurun sayım 
Karaca. 

GIYASETTİN KARACA (Erzurum) — Sa
yın Başkan, sayın milleitvekilleri; Benimi bu 
madde üzerindeki görüşüm şu noktalar üzerin
dedir: maddenin birinci bendinde, lüzum gö-
nüüen bir belgenin celbi talep edildiği zaman 
bunun istenilen süre içerisinde verilmesinlin 
mecburi olduğu şart koşulmuştur. Ancak, eğer 
haklı bir sebebe müsteniden! bu süre içerisinde 
verilmemişse, bir defaya malhsu's olmak üzere bu 
müddet uzatılabilir denilmektedir. 

Şimdi, haklı bir sebebi tespit eitmek şüphe
siz mahkeme heyetine aittir. Fakat, bu haklı 
sebebi tespit eitmek mahkeme heyetine ait ol
makla birlikte, hakkın çok zaman sübjektif bir 
esas olduğu da kabul edilmek gerekir. Gerek 
Danıştayda ve gerekse bilhassa hukuk davaları
na bakan diğer mahkemelerde hâkim, taraflara, 
gerek re'sen ve gerekse tarafların talepleri üze
rine istedikleri bazı belgeleri, bazı talepleri ye
rine getirmesi içim, ara kararı almak suretiyle, 
bir dahaki celse için mehil verebilir. O celse 
içerisinde getirmediği takdirde celse harcı alı
nır; başka bir mehil daha verilir. Nihayet bir 
kaJt'i mehilden sonra, taraflardan herhangi biri-
!si, istenileni getirmediği takdirde o zaman bu 
talebinden sarfınazar etmiş sayılabilir. Kaldı 
ki, bu maddede, bunun dışında mahkeme ken
diliğinden de bir belgenin veya herhangi bir ev
rakın celbini talep edebiliyor. Kendisinin celfoet-
mek istediği bir evrakı veya bir vesikayı, bir 
müessese veya bir Devlet dairesi eğer herhan-
bir sebeple gömdermemişse; taraflardan biri
nin hakkı bu konuya müstenit olması halinde, 
göndermemiş olmaması veya bu hakkı sübjektif 
ölçüler içerisinde takdir ederek mehil verilme
miş olması, taraflardan birinin hakkının ziya
ma sebebiyet vermesi bakımından «bir defaya 
mahsus olmak üzere uzatabilir. Sözünü biraz 
katı bulmaktayım. Hakkın ve hukukum ziya
ma sebebiyet verebileceği için, «bir defaya 
mahsus...» değil de, bunun daha başka bir for
mül içerisinde ifade etmek lâzımdır. 

Diğer konu: Bu maddenin üçüncü fıfcraJsın-
| da deniliyor ki; «Ancak, istenen bilgi ve beflge-
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ler Türkiye Cumhuriyetinin güvenliğine ve yük
sek menfaaltlerine veya Türkiye Cumhuriyetinin 
güvenliği ve yüksek menfaatleri ile birlikte 
yabancı devletlere de ilişkini ise, Başbakan, Ge
nelkurmay Başkanı veya ilgili Bakan gerekçe
sini bildirmek suretiyle, söz konusu bilgi ve 
belgeleri vermeyebilir.» Doğrudur ve yerinde
dir. 

Fakat son bendinde; «Şu kadar ki görevli 
daire veya kurul veya kanunsozcüleri tarafm-
daraı getirilen veya idarece gönderilen gizli her 
türllü belge ve dosyalarla reddi hâkim istemi 
üzerine reddedilen hâkim tarafından bu husus
ta verilen cevap taraf ve vekillerine incelelttiri-
lemez.» denilmektedir. 

Şimdi, eğer bir belge verilmişse, bir cevap 
verilmişse, bu cevap veya belge, fıkrada yazılı 
olduğu şekilde, Türkiye Cumhuriyetinin gü
venliğine veya yüksek menfaatlerine veyalhutta 
bir devletin diğer devletle ilgili sırlarıyle ilgili 
herhangi bir konuda değilse, bu şartları ihtiva 
etmeyen bir belgenin içerisinde istenilen malu
mat, taraflardan herhangi birinin dava sebebiy
le müdafaasına taallûk etmiş olabilir; - ister 
aleyhte olsun, ister lehte olsun - aleyhinde gel
miş bir malumata veya bilgiye karşı taraflardan 
birisi, onu çürütebilecek yeni bir delili, yeni 
bir vösikstsı, yeni bir belgesi elinde bulunduğu 
veya bulunması ihtimalini gözonünde bulun
durarak, yukarıda sayılan sakıncalar eğer bu 
belge içerisinde mevcut değilse, taraflardan 
herhangi birisi veya vekilleri arzu ettikleri tak
dirde, hakka ve müdafaaya taalluku sebebiy
le, bu belgeleri inceleyebilmek yetkisi, taraflara 
veya tarafların vekillerine tanınması lâzımdır. 
Nitekim, bugünkü idarî mahkemelerde olsun, 
doğrudan doğruya umumî adalet mahkemele
rinde olsun, delili tetkik etme, delili serbestçe 
ortaya koyma ve tartışma konusunda tam bir 
serbesti vardır. Bu serbestinin, askerî yüksek 
idare mahkemelerinde de kullandırılmasının 
lüzumuna inanmaktayım. 

Maruzatıim bundan ibarettir, saygılarımı 
sunarım. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz iste
yen sayın üye?.. Yok. Değişiklik önergesi de 
yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kalbul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmişıtir. , 

53 noü maddeyi okutuyorum. 
'Sonradan ibraz olunan evrak ve belgeler 

Madde 53. — Dilekçeler ve savunmalarla 
birlikte verilmeyen müsbet evrak ve belgeler, 
bunların vaktinde ibraz edilmelerine imkân bu
lunmadığına daire veya daireler kurulunca 
kanaat getirilirse, kabul ve diğer tarafa tebliğ 
edilir. Bu evrak ve belgeler duruşmada ibraz 
edilir ve diğer taraf, cevabım hemen verebilece
ğini beyan eder veya cevap vermeye lüzum gör
mezse, ayrıca tebliğ yapılmaz. 

BAŞKAN" — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?... Yok. Değişiklik önergesi de bulunma
dığı için maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

54 mcü maddeyi okutuyorum. 
Dosyaların incelenmesi 

Madde 54. — Daireler ile daireler Kurulun
da, üye raportörün açıklamaları dinlendikten 
Başkanunsiözcülüğünün yazılı düşüncesi okun
duktan sonra işin görüşülmesine geçilir. Konu
ların aydınlandığında, daire veya kurul karar 
verince, meseleler sırası ile oya konulur ve ka
rara bağlanır. Oylar en kıdemsiz üyeden başlan
mak üzere sıra ile toplanır. 

Göreve ve yargılama usullerine ilişkin mese
lelerde azlıkta kalanlar, işin esası hakkında oy
larım kullanırlar. Azlıkta kalanlar ve muhale
fet sebepKeri, kararların altına yazılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?... Yok. Değişiklik önergesi de bu
lunmadığı için maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler.. Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

55 nei maddeyi okutuyorum. 
Tutanaklar 

Madde 55. — Daireler ve daireler kurulun
da her dava dosyası için görüşmelere katılan 
Başkan ve üyeler ile düşünce veren kamunsozcü-
sünün ve tarafların ad ve soyadlarını incelenen 
dosya numarasını, kısaca dava konusunu ve ve
rilen kararın neticesini, çoğunlukta ve azlıkta 
bulunanları gösteren bir tutanak düzenlenir. Bu 
tutanaklar görüşmelere katılanlar tarafından 
aynı toplantıda imzalanır ve dosyalarında sak
lanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. Değişiklik önergesi de bulun-
adığı için maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka-
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bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

56 ncı maddeyi okutuyorum. 
Danıştay Kanulnu ve Hukuk Usulü Muhakemeleri 

Kanununun tatbik edileceği haller 
Madde 56. — Bu kanımda aksine hüküm bu-

lunmuyan hallerde Danıştay Kanulnu ile Hukuk 
Muhakemeleri Usulü Kanunu hükümleri kıya-
sen uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?... Yiok. Değişiklik önergesi de bulunma
dığı için maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kaibul 
edenler... Kabul etmeyenler... KaJbul edilmiştir. 

57 nci maddeyi okutuyorum. 
Askerî Yüksek idare Mahkemesi Başkan ve 

üyelerin çekilmesi ve reddi 
Madde 57. — Davaya bakmakta olan daire

nin Başkan ve üyelerinin reddi istenirse, bunlar 
hariç tutulmak suretiyle, noksanı o daire üyele
rinden tamamlanır. Njoksan üyeler, o daireden 
tamamlanamaz ise Başkanlar Kurulu kararı ile 
diğer dairelerden alınacak üyelerle, tamamlanır. 

Ret istemi incelenir ve yerinde görülürse 
işiin esası hakkında karar verilir. 

Reddedilenler ikiden fada ise bu husus daire
ler kurulunda incelenir. Kurulca ret isteği kabul 
olunduğu takdirde davanın esası hakkında da 
karar verilir. 

Başkan ve üyelerden ikiden fazlası davaya 
bakmaktan çekinirlerse, daireler kurulunda işin 
esası tetkik edilerek karara bağlanır. 

Daireler Kurulu Başkanının veya üyelerin
den bir kısminin çekilmesi veya reddi halinde 
noksan üyeler 16 ncı maddenin 2 nci fıkrası 
hükmime göre tamamlanır. 

Kanuns'özcüleri de sebeplerini bildirerek 
çekilebilecekleri gibi taraflarca da reddedebilir
ler. Bunlarımı çekilme veya ret sebepleri, dava
ya bakmaya görevli daire veya daireler kurulu 
tarafından incelenerek karara bağlanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye... Yok. Değişiklik önergesi de bulunma
dığı için maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... KaJbul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

58 nci maddeyi okutuyorum. 
Delillerin tespiti 

Madde 58. — Taraflar, dava açtıktan son
ra bu davalara ilişkin delillerin tespitini ancak 
Askerî Yüksek idare Mahkemesindeln istiyebi-
lirler. 
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Görevli daire ve Daireler Kurulu, isteği uy
gun gördüğü takdirde üyelerden birini bu işle 
görevlendirebileceği gibi, tespitin mahallî, adlî 
idarî veya askerî yargı mercilerino yaptırılması
na da karar verebilir. 

Delilerin tespiti istekleri, ivedilikle karara 
bağlanır. 

Askerî Yüksek idare Mahkemesinde görüşül
mekte olan bir dava sebebiyle idarî işlemin 
dayamağını teşkil ,©den tüzüğün ilgili hükümle
rinin kanuna aykırılığı görülür veya taraflar
dan birinin ileri sürdüğü aykırılık iddiasının 
ciddiliği kanısına varılırsa mahkeme; 

a) Dava sebebi ile uygulanacak tüzük hü
kümlerini kalnuna aykırı görürse, bu yoldaki 
gerekçeli kararı veya, 

b) Taraflardan birinin ileri sürdüğü aykı
rılık iddiasının ciddî olduğu kanısına varırsa, ta
rafların bu konudaki iddia ve savunmalarını 
ve kendisini bu kanıya götüren görüşünü açıiklı-
yan kararı, 

Dosya muhtevasını mahkemece bu konu ile 
ilgili görülen tasdikli suretleri ile birlikte Da
nıştay Başkanlığına gönderir. Danıştay Dâva 
Daireleri Kurulunun bu konuda vereceği karara 
kadar davayı geri bırakır. 

Danıştay işin kendisine gelişinden itibaren 
nihayet doksan gün içinde kararını verir. 

Bu süre zarfında karar verilmez ise Askerî 
Yüksek idare Mahkemelsi kendi kanısına göre 
iddiayı çözümleyerek davayı yürütür. 

Ancak, Dahışltaym kararı esas hakkındaki 
karar verilinceye kadar gelirse buna uyulması 
zorunludur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?... Yok. Değişiklik önergesi de bulun
madığı için maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kaibul 
edenler... KaJbul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

59 ncu maddeyi okutuyorum. 

Kararlarda bulunacak hUsulslar 
Madde 59. — Kararlarda, sırası ile, aşağıda

ki hususlar bulunur: 
a) Tarafların ve varsa veMllerinin veya 

ıtömsilcilerinin ad ve soyadları yahut unvanları 
ve adresleri, 

lb) Davacının ileri sürdüğü maddi vakıala
rın dayandığı hukukî sebeplerin özeti ve isteği
nin sonucu ile davalının savunmasının özeti; 
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c) Başkanunsözcülüğünün düşüncesi; 
d) Duruşalı davalarda, duruşma yapılıp 

yapılmadığı ve yapılmış ise hazır bulunan ta
raflar ve vekil veya temsilcilerinin ad ve soyadla
rı; 

e) Kararın dayandığı kanunî ve hukukî 
sebepler ile gerekçesi ve hüküm; 

f) Kararın tarihi ve oy birliği ile veya oy 
çokluğuyle mi verildiği; 

g) Muhakeme masrafları ile vekâlet ücre
tinin hangi tarafa yükletildiği; 

h) Kararı veren Daire veya Daireler Kuru
lu Başkan ve üyelerimin ad ve soyadları ve im
zaları ve varsa ayrışık oyları. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. Değişiklik önergesi de bulun
madığı için maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul emmeyenler... Kabul edil
miştir. 

60 ncı maddeyi okutuyorum. 
ilâmlar 

Madde 60. — Taraflara tebliğ olunacak 
ilâmlar,resmî mühürle mühürledıir ve Daire ve
ya Daireler Kurulu Başkanı veya vekilleri ta
rafından imzalanır. Bu ilâmlarda muhalefet 
şerhleri de yazılır. 

ilâmların asılları dosyalarında ve tasdikli 
örnekleri Dairede veya Daireler Kurulunda sak
lanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Değişiklik önergesi de bulunma
dığı için maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

61 nci maddeyi okutuyorum. 
Tarafların kişilik ve niteliğinde değişiklik 
Madde 61. — Dava esnasında ölüm veya 

başka her halnlgi bir sebeple tarafların kişilik ve
ya niteliğinde değişiklik olursa, davayı takip 
hakkı kendisine geçenin başvurmasına kadar 
ve gerçek kişilerden olan tarafın ölümü halin
de, idare mirasçılar aleyhine takibi yeniletnin-
ceye kadar dosyanın işlemden kaldırılmasına ka
rar verilir. Yalnız öleni ilgilendiren dâvalara 
ait dilekçeler iptal olunur. 

Davacının gösterdiği adrese tebligat yapı
lamaması halinde yeni adresini bildirinceye ka
dar dava dosyası işlemden kaldırılır. 

işlemden kaldırılan dosyalara ait davalar
da yürütmenin durdurulmasına karar verilmiş 

ise, bu kararlar kendiliğinden hükümsüz kalır. 
Dosyaların işlemden kaldırılmasına ait ka

rarlar, diğer tarafa tebliğ edilir. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyein sa

yın üye?.. Yok. Değişiklik önergesi de bulunma
dığı için maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

62 nci maddeyi okutuyorum. 
Yürütmenin durdurulması 

Madde 62. — Askerî Yüksek idare Mahkeme
sinde idari dava açılması ve kamun yollarına 
başvurulması itiraz olunan idari işlemlerin veya 
yangı kararının yürütülmesini durduramaz. 

Şu kadar ki, daire ve Daireler Kurulu, taraf
lardan birinin isteği halinde, teminat karşılığın
da yürütımelnin durdurulmasına karar verebilir
ler. Ancak, halin icabına göre, iptal dâvaların
da yetkili daire veya daireler kurulu teminat 
aramayabilir. 

idare ile adlî ımüzaharatiten faydalanan kim
selerden teminat alınmaz. Taraflar arasında te
minata ilişkim' olarak çıkan anlaşmazlıklar yü
rütme hakkında karar veren daire veya daireler 
kurulunca çözümlenir. 

Yürütmenin durdurulmasına karar verilen 
davalar öncelikle görülür. 90 gün içinde yürüt-
menim durdurulmasına yeniden karar verilmez 
ise durdurma kararı kendiliğinden ortadan kal
kar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Söz 
istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Söz mü istiyorsunuz, yoksa 
önergenizi izah sadedinde ini söz alacaksınız 
Sayın Başer?.. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Şim
di alacağım, o zaman söz almayacağım. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Bu iki önergeyi birlikte tevhidetmeniz müm

kün değil miydi efendim? 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Müm
kün değil. Ayrı ayrı fıkralarda olduğu için... 

BAŞKAN — Peki efendim, buyurunuz. 
HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir- — Sa

yın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Görüşmekte olduğumuz tasarının 62 nci 

maddesi, çok önemli bir maddedir. Bu, Danış
tay Kanunundan aynen kopya edilmiştir. 
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Biliyorsunuz ki, evvelce, Ibu kanun çıkma
dan evvel askerî işlemlere de Danıştay bak
maktaydı. Orduda bir subay anarşik hareket
lere katıldığı zaman derhal. Ordudan tardedi-
liyordu. Danıştay, derhal Ibu yürütmeyi dur
duruyor, vazifesine iade ediyor ve o da anar
şik hareketlerine devam ediyordu. 

Şimdi, burada da aynı madde buraya kop
ya edilmiş. Dâva açmakla elbette yürütme 
durdurulamaz. Ayrıca, yürütmenin durdurul
ması için de istemde bulunacak. Burada «dai
re ve Daireler Kurulu tarafından» denmiş. Ka
naatime göre «veya» olması lâzım herhalde. Onu 
düzeltirler. 

Teminat gösterilmesi meselesine gelince; 
şimdiye kadar, 11 senelik tatbikatta, hiç kimse
den yürütmeyi durdurmada temiinat alınmamış
tır. Neden alınmamıştır?.. «Ancak, halin ica
bına göre, iptal dâvalarında yetkili daire veya 
daireler kurulu teminat aramayabilir.» deniyor. 
Bu fıkra, üsteki teminâtı tamamen bertaraf et
miştir. Halbuki, hukuk yargılama usulünde te
minat gösterilmedikçe mahkeme katiyen" yürüt
meyi durdurmaya ıkarar veremez. Bu bakımdan, 
«... iptal davalarında yetkili daire veya daire
ler kurulu teminat aramıyabilir.» hükmünün 
suiistimali 10 senelik tatbikatta görülmüştür. 
Bu bakımdan, bu fıkranın çıkarılması için bir 
önerge verdim. 

ıSaniyen, «Yürütmenin durdurulmasına ka
rar verilen davalar öncelikle görülür.» der. O 
doğru. 

«90 gün içinde yürütmenin durdurulmasına 
yeniden karar verilmez ise durdurma kararı 
kendiliğinden ortadan kalkar.» 

Muhterem arkadaşlar, yürütme acele bir 
iştir. Tehirinde mazarrat vardır. 90 günlük 
bir müddet vermek, bir nevi hakkın suiistima
lidir. Onun için, burada 30 günlük kısa bir 
müddet verelim. Hiç değilse kurulacak idarî 
mahkeme de hâdiseyi 30 gün gibi kısa bir za
manda inceler, kabul veya reddeder. 90 gün işi 
ısürüncemede bırakırsın, netice elde edilmez. 

Bu hususta önergeler verdim. Takdir Yüce 
Heyetindir. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Madde üzerinde başkaca söz 

isteyen sayın üye?.. 
GIYASETTİN KARACA (Erzurum) — Sa

yın Başkan, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun ef endim. 
GIYASETTİN KARACA (Erzurum) — Sa

yın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Bendeniz, yalnız bu 62 nci maddenin son 

fıkrası üzerinde konuşmak istiyorum. O da, da
ha ziyade arkadaşımızın konuşmasına bir cevap 
vermek için. 

Tasarıda, «Yürütmenin durdurulmasına ka
rar verilen davalar öncelikle görülür. 90 gün 
içinde yürütmenin durdurulmasına yeniden ka
rar verilmez ise durdurma karan kendiliğinden 
ortadan kalkar» deniyor. 

Böyle olmaması lâzım. Genel yargı esasına 
bu aykırıdır. Bir defa yürütmenin durdurul
masına karar verildikten sonra, dâvanın tarzı 
cereyanına göre, ileride ibraz edilecek vesika
lara veya iktisâbetmiş olduğu safahata göre 
mahkeme dilerse kendiliğinden ve re'sen yürüt
menin dururulması kararını kaldırabilir. Bu 
bir nevi, ceaa usulünde, - benzetme olmaz ama -
falan, filân zamanlar içerisinde sorgu hâkimi! 
kendiliğinden tutuklama kararını gözden geçi
rir, esasına benzemektedir. Buna lüzum yok
tur, 90 güne de lüzum yoktur. Davaya bakan 
mahkeme heyeti lüzum görürse, yürütmenin 
durdurulmasına dair verilen kararın lüzumsuz 
olduğu ve ileride telâfisi kabil olmayan neti
celer meydana getireceği veya davanın aleyhe 
bir sonuç doğurması kanaatine vardığı takdir
de, 10 gün sonra da, 20 gün sonra da, 90 gün 
sonra da yürütmenin durdurulması kararından 
sarfınazar edebilir, yani Ibu kararını geriye 
alabilir. Binaenaleyh, burada, ne Başer arka
daşımın dediği gibi 30 günlük bir müddete, ne 
de bu madde metninde yazılı olduğu gibi 90 
günlük bir müddete katiyen lüzum yoktur. 
Mahkeme nasıl ki, yürütmenin durdurulması 
kararını talebe mebni kendi inisiyatifiyle ver-
mişse, yürütmenin durdurulmasına ilişkin ge
rekçe ve sebeplerin, dâva safahatı ilerledikçe, 
lüzumsuz olduğuna kanaat getiren mahkeme 
heyeti, kendiliğinden her hal ve safhasında 
re'sen yürütmenin durdurulması kararını kal
dırabilir. 

Şu halde, ne 90 güne, ne de arkadaşımızın 
dediği gibi 30 güne lüzum yoktur. Mahkeme 
re isen de bu kararı kaldırabilir. 

Görüşüm bundan ibarettir. (Saygılarımı su
narım. 

— 770 — 



M. Meclisi B : 92 22 . 5 . 1972 O : 1 

BAŞKAN — Bu istikamette önergeniz var 
mı Sayın Karaca?... 

GIYASETTİN KARACA (Erzurum) — Yok 
efendim, hazırlayacağım. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başkaca söz 
isteyen sayın üye?.. Yok. Değişiklik önergele
ri vardır, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülen kanun tasarısının 62 nci madde

sinin 2 nci fıkrasındaki «Ancak, halin icabına 
göre, iptal davalarında yetkili daire veya dai
reler kurulu teminat aramayabilir.» cümlesinin 
metinden çıkartılmasını arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Nevşehir 

Hüsamettin Başer 
BAŞKAN — Sayın Komisyon, önergeye ka

tılıyor musunuz efendim?.. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MEHMET 

BİLGİN (Bingöl) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Değişiklik önergesini oyları

nıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
Sayın Başkanlığa 

Görüşülen kanun tasarısının 62 nci madde
sinin son fıkrasındaki ibarenin «90 gün için
de» yerine «30 gün içinde» şeklinde tadilini 
arz ve talebedenim. 

Saygılarımla. 
Nevşehir 

Hüsamettin Başer 
BAŞKAN — Sayın Komisyon, önergeye ka

tılıyor musunuz?.. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MEHMET 

BİLGİN (Bingöl) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Efendim, bu önergeyi oyları

nıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmemiştir. 

Sayın Karaca tarafından verilen önergeyi 
okutuyorum efendim. 

Sayın Başkanlığa 
62 nci maddenin son fıkrasında yazılı, «90 

gün içinde» diye başlayan cümlenin tayyını 
arz ve teklif ederim. 

Erzurum 
Gıyasettin Karaca 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, önergeye ka
tılıyor musunuz?.. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MEHMET 
BİLGİN (Bingöl) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Değişiklik önergesini oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmemiştir. 

62 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil-. 
mistir. 

63 ncü maddeyi okutuyorum. 
Askerî Yüksek idare Mahkemesi kararlarının 

sonuçlan 
Madde 63. — Daireler ile Daireler Kurulu 

kararlan kesin olup kesin hükmün bütün huku
kî sonuçlarını hâsıl eder. Bu kararlar aleyhine, 
ancak bu kanunda yazılı kanun yollarına baş
vurulabilir. 

idare, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 
132 nci maddesi gereğince, Askerî Yüksek ida
re Mahkemesi ilâmlannm icaplarına göre işlem 
veya eylem tesis etmeye mecburdur. 

Tam yargı davalan hakkında Askerî Yük
sek idare Mahkemesinden çıkan ilâmlar genel 
hükümler dairesinde infaz ve icra olunur. 

Askerî Yüksek idare Mahkemesi ilâmları
nın icaplarına göre, eylem veya işlem tesis et
meyen idare aleyhine, Askerî Yüksek İdare 
Mahkemesinde tam yargı davası açılabilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. Değişiklik önergesi yok. Mad
deyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

64 ncü maddeyi okutuyorum. 
Kanun yolları 

a) Yargılamanın iadesi 

Madde 64, — Daireler ile Daireler Kuru
lundan verilen kararlar hakkında, aşağıda ya
zılı sebepler dolayısıyle yargılamanın iadesi is
tenebilir. 

a) Zorlayıcı sebepler dolayısiyle veya lehi
ne karar verilen tarafın eyleminden doğan bir 
sebeple elde edilemeyen bir belgenin, kararın 
verilmesinden sonra ele geçirilmiş olması; 

b) Karara esas olarak alınan belgenin sah
teliğine hükmedilmiş veya sahte olduğu, mahke
me veya resmî bir makam huzurunda ikrar 
olunmuş veya sahtelik hakkındaki hüküm ka
rardan evvel verilmiş olup da yargılamanın ia
desini isteyen kimsenin, karar zamanında bun-

j dan haberi bulunmamış olması, 
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c) Karara esas olarak alınan bir ilâm hük
münün kesin hüküm halini alan bir kararla bo
zularak ortadan kalkması; 

d) Bilirkişinin kasıtlı gerçeğe aykırı be
yan ve ihbarda bulunduğunun, hükümle tahak
kuk etmesi, 

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

f) Vekil veya kanunî temsilci olmayan 
kimseler huzuru ile dadanın görülüp karara 
bağlanmış bulunması; 

g) Çekilmeye mecbur olan Başkan veya 
üyenin katılması ile karar verilmiş olması; 

h) Tarafları ve sebebi aynı olan bir dava 
hakkında verilen karara aykırı yeni bir karar 
verilmesine ısebebolabilecek bir madde yokken, 
aynı Daire veya diğer Daireler yahut Daireler 
Kurulu tarafından evvelki ilâmın hükmüne ay
kırı bir karar verilmiş bulunması. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. Değişiklik önergesi yok. Mad
deyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

65 nci maddeyi okutuyorum. 
Muhakemenin iadesinde süre 

Madde 65. — Muhakemenin iadesinde, Hu
kuk Usulü Muhakemeleri Kanununun süreye 
ait hükümleri benzetme yolu ile uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. Değişiklik önergesi yok. Mad
deyi oylarınıza (sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

66 ncı maddeyi okutuyorum. 
b) Kararın düzeltilmesi 

Madde 66. — Daireler ile Daireler Kurulun
dan verilen kararlar hakkında, bir defaya mah
sus olmak üzere, ilânın tebliği tarihinden iti
baren onbeş gün içinde aşağıda yazılı sebepler 
dolayısıyle kararın düzeltilmesi istenebilir. 

a) Kararın esasına etkisi olan iddia ve iti
razların, kararda karşılanmamış olması; : 

b) Bir ilâmda birbirine aykırı hükümler 
bulunması, 

c) Kararın usul ve kanuna aykırı bulun
ması, 

Kanunun 45 nci maddesine göre verilen ka
rarların düzeltilmesi işlemi kabul edilerek da
vaya yeniden bakılması ve esas hakkında ka
rar verilmesi halinde de karar düzeltilmesi 
isteminde bulunulabilir. 

— 772 

22 . 5 . 1972 0 : 1 

Daireler ile Daireler Kurulu, kararın düzel
tilmesi dilekçesinde ileri sürülen sebeplerle bağ
lıdır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. Değişiklik önergesi yok. Mad
deyi oylarınıza . (sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

67 nci maddeyi okutuyorum. 
Kanun yollarına ilişkin özel hükümler 

Madde 67. — Yargılamanın iadesi ve kara
rın düzeltilmesi istekleri dilekçe ile yapılır. Bu 
istekler esas kararı vermiş olan dairede yeya 
Daireler Kurulunda karara bağlanır. 

İsteğin ilişkin olduğu konu, ıdiğer bir daire
nin görevine girmiş ise, karar bu dairece ve
rilir. 26 ncı maddenin (b) bendi hükmü, yar
gılamanın iadesinde ve kararın düzeltilmesinde 
de uygulanır. 

Karşı tarafın savunması ve BaşkanunsÖz-
oülüğünün düşüncesi alındıktan sonra istekler 
incelenir ve kanunda yazılı sebepler varsa da
vaya yeniden bakılarak karar verilir. 

Yargılamanın iadesi ve kararın düzeltilme
si istekleri kanunda yazılı sebeplere dayanmı-••; 
yor ise isteğin reddine karar verilir ve Hukuk 
Usulü Muhakemeleri Kanununun bu husustaki 
hükümlerine göre para cezasına da hükmolu-
nur. 

Yargılamanın iadesi ve kararın düzeltilme
si isteklerinde duruşma yapılması, görevli dai
re veya Daireler Kurulunun kararına bağlıdır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. Değişiklik önergesi yok. Mad
deyi oylarınıza sunuyorum. JKabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

68 nci maddeyi okutuyorum. 
Kanun yollarında yargılama usulü 

Madde 68. — Bu bölümün 64, 65, 66 ve 67 
nci maddelerin dışında kalan hükümleri yargı
lamanın iadesinde ve kararın düzeltilmesinde! 
de uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. Değişiklik önergesi yok. Mad
deyi oylarınıza (sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

69 ncu maddeyi okutuyorum. 
Tavzih 

Madde 69. — Daireler veya Daireler1 Kurulun
dan verilen kararlar müphem ise yahut birbi
rine aykırı hüküm fıkralarını taşıyorsa, taraf-
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lardan her biri kararın tavzihini veya aykırı
lığın kaldırılmasını isteyebilir. 

Tavzih dilekçeleri karşı taraf sayısından 
bir nüsha fazlası ile verilir. 

Karan vermiş olan daire veya Daireler Ku
rulu, işi inceler ve lüzum görürse dilekçenin bir 
nüshasını, tâyin edeceği süre içinde cevap ver- . 
mek üzere, diğer tarafa tebliğ eder. Cevap iki 
nüsha olarak verilir. Bunlardan birisi, tavzih 
veya aykırılığın kaldırılmasını isteyen tarafa 
gönderilir. 

Görevli daire veya Daireler Kurulunun bu 
husustaki karan, taraflara tebliğ olunur. 

Tavzih veya aykınlığın kaldırılması, kararın 
yerine getirilmesine kadar istenebilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. Değişiklik önergesi yok. Mad
deyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

70 nci maddeyi okutuyorum. 
Yanlışlıkların düzeltilmesi 

Madde 70. — îki tarafın adı ve soyadı ile 
sıfatı ve iddialan sonucuna ilişkin yanlışlıklar 
ile hüküm fıkrasındaki hesap yanlışlıklarının 
düzeltilmesi de istenebilir. 

Yukardaki maddenin ıson fıkrası dışında ka
lan hükümleri, bu istekler hakkında da uygu
lanır. 

Yanlışlıkların düzeltilmesine karar verilirse 
keyfiyet ilâmın altına yazılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. Değişiklik önergesi yok. Mad
deyi oylannıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

71 nci maddeyi okutuyorum. 
Yargılama masraflan 

Madde 71. — Taraflardan birinin isteği üze
rine, Askerî Yüksek İdare Mahkemesinde aç
tığı dava dolayısıyle ödediği harç ve posta üc
retleri ile bilirkişi incelemeleri, delil tesbiti ve 
keşif için yaptığı harcamalar ve avukat marife
tiyle takibolunan davalarda, tarifesine göre 
avukatlık ücreti haksız çıkan tarafa ve dava
nın kısmen kabulü ve kısmen reddi halinde bu 
masraflar orantılı olarak taraflara, yükletilir. 
Davadan feragat eden veya davayı kabul eden 
taraf, yargılama masraflan ve avukatlık üc
reti bakımından haksız çıkmış sayılır. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde Sayın Tosya
lı, buyurunuz efendim. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlanm; 

71 nci maddenin son fıkrasında; «Davadan 
feragat eden veya davayı kabul eden taraf, 
yargılama masrafları ve avukatlık ücreti bakı
mından haksız çıkmış sayılır.» deniyor. 

Şimdi bir kimse dâva açmış olabilir; dava
nın seyri esnasında anlar ki, haksızlık etmiş
tir. Dolayısıyle uzlaşarak, dâvadan feragat et
mek ister. Bu durum, yani dâvadan feragat 
etmek; davaların uzamasını, sürüncemede kal
masını, adedinin artmasını önler, iyi bir şey
dir. Fakat «dâvadan feragat ettiği için adam 
haksız çıkmış sayılır» diye buraya açıkça yaz
mak doğru değildir. Veyahut da adam bir da
vayı kabul etmez, reddeder. Burada «kabul et
ti diye haksız çıkmış sayılır» denmesi de doğru 
değildir. Bu son fıkranın olduğu gibi çıkma
sını ve bunun yerine, «Hukuk Usulü Muhake
meleri Kanunu usulü bu gibi hallerde uygula
nır.» demek, daha uygun olur kanaatindeyim. 

Bu sebeple bir önerge hazırlıyoruz. Sayın 
arkadaşlarınım, «Bu gibi hallerde haksız çık
mış sayılır» yerine, «Hukuk Usulü Muhakeme
leri Kanununun hükümleri uygulanır» şeklinde 
bir fıkranın konmasının daha güzel olacağını 
takdirlerine sunarım. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başkaca söz 
isteyen sayın üye? Yok. Bir değişiklik öner
gesi vardır, okutuyorum. 

Başkanlığa 

71 nci maddenin son fıkrasının sonuna, 
«...yargılama masraflanyla avukatlık ücreti ba
kımından Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanu
nu hükümleri uygulanır» ibaresinin ilâvesini 
arz ve rica ederiz. 

Kars Kastamonu 
ismail Hakkı Alaca Hasan Tosyalı 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, bu önergeye 
katılıyor musunuz efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MEHMET 
BİLGİN (Bingöl) — önergeye katılmıyoruz 
efendim. Çünkü, Danıştay Kanununun 103 ncü 
maddesine paralel olsun, diye aynen buraya 
aktarılmıştır ve isterseniz okuyalım. 



M. Meclisi B : 92 22 . 5 . 1972 O : 1 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Da
nıştay Kanununun son maddesi sakattır efen
dim. 

BAŞKAN — Rica ederim Sayın Tosyalı. 
Komisyon önergeye katılmıyor. 
İSMAİL HAKKI ALACA (Kars) — öner

gemizi kısaca izah için söz istiyorum Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Alaca, buyurunuz efen
dim. 

İSMAİL HAKKI ALACA (Kars) — Sayın 
Başkanım, sayın arkadaşlarım; 

Filhakika müzakere edilmekte bulunan bu 
kanun tasarısında, «meskût ahvalde Hukuk 
Usulü Muhakemeleri Kanunu hükümlerinin cari 
bulunduğu» hususu, geçen maddelerde kabul 
edilmiş bulunmaktadır. 

Şimdi bu görüştüğümüz 71 nci maddede de, 
taraflardan mahkûm olan yani davayı kaybeden 
mesarifi muhakeme ve avukatlık ücreti ile ilzam 
edilir, denmekte; davanın kısmen ret veya ka
bulü hususunda da yine bir hükmü ihtiva et
mektedir. bir fazlalık olarak ilâve edilmiştir. 

Metin şimdi elime geçti Hukuk Usulü Mu
hakemeleri Kanununun - yanılmıyorsam - ya 
92 nci veyahut da 190 nci maddesinde şöyle bir 
hüküm vardır : «Cevap arzuhalle birlikte dava
yı kabul eden veyahut da davadan feragat eden 
kimse, mesarifi muhakeme ile ilzam edilmez.» 
hükmü mevcuttur Binaenaleyh, Hukuk Usulü 
Muhakemeleri Kanununun da bu şekilde bir hu
kukî esas kabul edilmiş olduğuna göre, feragat 
eden ve ondan sonra davayı - bidayeten açılı
şında - kabul eden bir kimsenin, feragat ve on
dan sonra bu iyi niyeti karşısında, mesarifi mu
hakeme ve ücreti vekâlet ile ilzam edilmesi, bir 
haksızlık teşkil eder. 

Bu itibarla biz maddenin bu husustaki son 
fıkrasının, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanu
nunun bu hususta muayyen bulunan hükümle
rinin «feragat eden ve davayı bidayeten kabul 
eden» in cevap arzuhali süresi içinde kabul ede
nin, mesarifi muhakeme ve ücreti vekâlet ile il
zam edilmemesi hususunun nazara alınması ve 
maddenin bu şekilde tedvininin icabettiği görü
şünü ifade-; için bu takriri verdik. Eğer takriri
mizde bir redaksiyon hatası görülüyorsa, komis
yon bu maddeyi alsın, bu fıkrayı yeniden tedvin 
et^in. 

Maruzatım bundan ibarettir, saygılarımla. 
BAŞKAN — Efendim, değişiklik önergesini 

oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.=. Etme-
etmeyenler... (Bu sırada Çanakkale Milletvekili 
Zeki Gülsen Geçici Komisyon sözcüsüne hita
ben) 

ZEKİYE GÜLSEN (Çanakkale) — Öyle ol
sun. 

BAŞKAN — Efendim, rica ederim. Oylama 
yapılırken ciddî olunuz, ciddî değilsiniz ha
nımefendi. 

Oylamayı tekrar rica ediyorum efendim, Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil-' 
memiştir. 

ZEKİYE GÜLSEN (Çanakkale) — Ben bu 
şekilde oyumu kullandım. 

BAŞKAN — Hayır hanımefendi, istediğiniz 
istikamette oyunuzu kullanabilirsiniz. Fakat 
«oy istiyorsunuz, madem öyle olsun, öyle oy ve
reyim» şeklinde konuşamazsınız, efendim. 

ZEKİYE GÜLSEN (Çanakkale) — Bana bu 
şekilde hakaret edemezsiniz. 

BAŞKAN — Ben hakaret etmiyorum efen
dim. Söz, oylama müessesesini küçük düşürücü 
bir beyanda bulundunuz. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

ZEKİYE GÜLSEN (Çanakkale) — O beyan 
size ait değil. 

BAŞKAN — Size ait... Bana ait değil tabiî. 
72 nci maddeyi okutuyorum. 

Yol masrafları ve yevmiyeler 
Madde 72. — Askerî Yüksek idare Mahke

mesi Kanununun 3 ncü maddesinin (a) ve (b) 
bentlerinde sayılan personelden keşif, bilirkişi 
incelemesi veya delillerin tespiti için görevlen
dirilenlere.. gerçek yol giderleri ile geçen gün
lerin herbiri için net aylık tutarlarının otuzda 
biri oranında yevmiye verilir. 

Bu yevmiyeler, zorunlu giderleri karşılamaz 
ise, aradaki fark, belgelere dayalı olmak şartıyle 
ayrıca ödenir. Ancak, bu suretle yapılacak öde
meler yevmiyelerin yüzde ellisini geçemez. 

BAŞKAN — Madde üzerinde Sayın Alaca, 
buyurunııa efendim. 

İSMAİL HAKKI ALACA (Kars) — Sayın 
Başkan, sayın arkadaşlarım; 

Bu maddenin bu şekilde tedvini, bir nevi bir 
yan ödemu hususunun getirilişi manasını da iş-
rabettiği cihetle, bunu bu şekilde kabul etmek-
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tense; Harç Tarifesi Kanununun hükümleerinin 
- diğer mahkemelerde olduğu gibi - tatbik edil
mesi gerekir. Bunda da; «Hâkim yevmiyeleri ve 
bilirkişi ücretlerinin Harç Tarifesi Kanunu hü
kümleri, dairesinde tertibi veya verilir» şeklinde 
ifrağını ve bu hususun temini için de maddenin 
geri alınmasını teklif ediyorum. 

İstirhamım bundan ibarettir. 
BAŞKAN — Madde üzerinde Sayın Başer, 

buyurunun efendim. 
HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Sa

yın Başkan, değerli milletvekilleri; 
72 nci maddede «yol masrafları ve yevmiye

ler» gösterilmiştir. 
Biliyorsunuz ki, Askerî Danıştay Ankara'da 

kurulacaktır. B-mun dışındaki her hangi bir şe
yin keşif, bilirkişi, inceleme veya delillerin tes
piti için Mahkeme üyeleri veya diğerleri görev
lendirildiği zaman, yol masrafı bir hayli tuta
bilir. Bunun için en iyisi, «Oradaki mahkeme ve
yahut bir subay tarafından naip tayin edebil
mek suretiyle bu işler yerine getirilir.» denirse. 
tasarruf sağlanır. Aksi takdirde, yeni masraf 
kapısı açılır ki, bu da tahammül edilmez bir hal 
alır. Bu durum Danıştay Kanunundaki geçen 10 
senelik tatbikatta bir7ük mahzurlar göstermiş
tir, burada da gösterebilir. En iyisi; oradan ma
hallindeki bir subay - ister adlî isterse muvaz
zaf bir subay - naip tayin edilerek o deliller 
tespit edilir, gönderilir. Bu şekilde bir önerge 
verdik. Takdir Yüce Meclisindir. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Söz isteyen başka sayın üye?. 
Yok. 

Değişiklik önergesi vardır, okutuyorum. 
Sayın Başkanlığa 

Tasarının 72 nci maddesine son fıkra olarak 
«naip suretiyle işler tespit edilebilir» ibaresinin 
eklenmesini arz ederim. 

Nevşehir 
Hüsamettin Başer 

BAŞKAN — Komisyon. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MEHMET 

BİLGİN (Bingöl) — Katılmıyoruz efendim. 
Çünkü Danıştaym 104 ncü maddesi hemen he
men aynen buraya aktarılmıştır. Bir hâkime 
başka şekilde, öteki hâkime başka şekilde veri
lemez, Bu sebepten katılamıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Değişiklik önergesini oya sunu

yorum; kabul adenler... Etmeyenler... Kabul edil
memiştir. 

72 nci maddeyi oya sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

YEDİNCİ BÖLÜM 

Askerî Yüksek idare Mahkemesi mensuplarının 
görevleri ve hakları 

Askerî Yüksek idare Mahkemesi Başkanının 
görevleri 

Madde 73. — Askerî Yüksek idare Mahke
mesi Başkanı, Askerî Yüksek idare Mahkemesi
ni temsil eder. Mahkemenin genel işleyişinden 
^e idarî yönetiminden sorumludur. Ve ayrıca bu 
"•'.anımda belirtilen diğer görevleri yapar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. 

Değişiklik önergesi yok. Ma^devi oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Askerî Yüksek idare Mahkemesi ikinci 
Başkanının görevleri 

Madde 74, — Askerî Yüksek idare Mahke
mesi ikinci Başkanı; Başkanın görevlerini yap
masında yardımcı ve yargı hizmetlerinin en iyi 
-ekilde yürütülmesinden sorumlu olup bu ka
nunda belirtilen diğer görevleri yapar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. 

Değişiklik önergesi yok. Maddeyi oyunuza 
-umuyorum. Kabul edenler,.. Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Daire başkanlarının görevleri 
Madde 75. — Daire başkanları, dairelerinde 

^örevli bulunanların görevlerine devamlarını, 
düzenle çalışmalarını, daire işlerinin en verimli 
bir şekilde yürütülmesini sağlar, görüşmeleri 
idare eder, dahil bulundukları kurulların top
lantılarına katılarak düşünce ve kanaatlerini 
bildirirler ve oylarını verirler 

Daire başkanları, her takvim yılı sonunda, 
dairelerindeki işlerin durumu, bunların yürütül
mesinde aksaklık versa sebepleri hakkında As
kerî Yüksek idare Mahkemesi İkinci Başkanı
na bir rapor verirler ve alınmasını lüzumlu gör
dükleri tedbirleri bildirirler, 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Değişklik önergesi var, okutuyo
rum. 
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^ ^ • ^ - i ^gtyın Başkanîîga r 

Tasarının 75 nci maddesinin aşağıdaki şekil-
de değiştirilmösini saygı ile teklif ederim. 

; r ; Maraş 
Zekeriya Kürşat 

Madde 75. — Daire başkanları dairelerinde 
görevli bulunanların görevlerine devamlarını, 
düzenle çalışmalarını, daire islerinin en verimli 
bir şekilde yürütülmesini sağlar, görüşmeleri 
idare eder, dahil bulundukları kurulların top
lantılarına katılarak düşünce ve kanaatlerini 
bildMrîierv© oylarını verirler. 

Dâire başkanları her takvim yılı. sonunda 
dairelerindeki işlerin durumu, bunların yürütül
mesinde aksaklık varsa bir rapor verirler ve 
alınmasını lüzumlu gördükleri tedbirleri bildi
rirler. \ 

BAŞKAM -~-Sayın Komisyonun görüşü ne- ] 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MEHMET I 
BİLGİN (Bingöl) -— Katılmıyoruz efendim. i 
Çünkü adlî işler hakkındaki bilgileri verecek- i 
tir. Bu bakımdan katılamıyoruz. i 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kürşat, öner- j 
genizi açıklamak bakımından. 

ZEKERİYA KÜBŞAD (Maraş) — Sayın j 
Başkan, değerli milletvekilleri; bundan önce { 
verdiğim.önergelere paralel, o atmosfer içeri- \ 
sinde, o ahenk içerisinde verilmiş olan bir öner- i 
gedir,"bu önerge. 

Burada yine idarî mahkemenin hiyerarşik i 
olarak düzenli çalışmasını ve bir idare nizamı \ 
içerisinde vazifelerinin tedvirini dikkate alan \ 
bir tadil teklifidir, bu önergem. - j 

Birinci başkan, ki bütün maddelerde, şimdi- ; 
ye kadar geçmiş olan maddelerde arkadaşları- j 
mızm dikkatine çarpmıştır, tamamen kenara \ 
itilmiştir. Hiçbir vazifesi yoktur. Burada da ela- \ 
ire başkanlarının yaptıkları, yapacakları işler, \ 
faaliyetler ikinci başkanda toplanmaktadır. \ 
% Devlet Şûrasından, şaihsen müşahedem odur, bu \ 
memleket çok şey çekmiştir. Bugün sağlam olan, \ 
sağlam kalabilen bir büyük müessesemizi aynı \ 
şekilde yıkan bir kanun tasarısı maalesef görü- ; 
şülmüş bulunuyor, kısmen. Onun için burada da } 
ikinci başkana rapor verilmesi kabul edilmiştir. ; 
Birinci başkan buranın sorumlusudur, temsilci- \ 
sidir, idaresini düzenleyen insandır. Fjıkat her • 
şeyden bihaberdir ve bihaber olabilmesi için ne i 

mümkünse bu tasarıda getirilmiştir. Bu tasarı, 
Türk ordusuna, dolayısıyle memleketimize son 
derecede, bence, zararlar ika edecek olan bir ta
sarı mahiyetinde ve hüviyetindedir, inşallah 
önergeme arkadaşlarım iltifat buyururlar, hiç 
olmazsa burada olsun, bu mahkemenin başka
nının böy] esine bir murakabe yapması sağlan
mış olur. 

Teşekkül ederim Sayin Başkan. 
ZEKİYE GÜLSEN (Çanakkale) — Sayın 

Başkan, tutumunuz hakkında söz rica ediyorum. 
BAŞKAN — Evvelâ usulü öğrenin ondan 

sonra söz talebinde bulunun 
Efendim, değişiklik önergesini oyunuza su

nuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmemişt ir .efendim. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Başkanın tutumu hakkında içtüzük bir söz 
hakkı açmamıştır. 

Buyurunuz efendim yerinize. -
ZEKİYE GÜLSEN (Çanakkale) — Beyanı

nızı o zaman geri alınız, Sayın Başkan. 
BAŞKAN — 76 ncı maddeyi okutuyorum. 

Üyelerin görevleri 
Madde 76. — Üyeler; bulundukları daireler

de Başkanlar, dâhil bulundukları kurullarda 
kurul başkanları tarafından kendilerine verilen 
dosyaları geciktirmeden inceleyerek görevli da
ire veya kurullara gerekli izahatı verirler, ka
rarları yazarlar, dairelerin ve üyesi bulunduk
ları kurulların toplantılarına katılırlar, düşün
ce ve kanaatlerini bildirirler.- oylarını verirler 
ve daire ile ilgili olmak üzere tevdi edilen diğer 
işleri yaparlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. 

Değişiklik Önergesi yok. Maddeyi oya sunu
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Efendim, hiç kimse elini kaldırmazsa ikaz 
etmek ̂ mecburiyetinde kalıyorum. 

MUSA DOĞAN (Kars) — Sayın Başkan, 
biraz evvel bir hanıma müdahale ettiniz, şimdi 
de bize elinizi kaldırmıyorsunuz diyorsunuz. 
Yani hakarete mi maruz kalacağız? 

BAŞKAN — Beyefendi, bu Mecliste müdafi-
lik sistemi yok. 

O hanımefendi sizin kadar hakkını müdafaa 
edebilir. 
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tLHAMt ERTEM (Edirne) — Bir Başkanın 
bir hanım milletvekiline nasıl hitabedileceğini i 
bilmesi lâzımdır, her halde. 

BAŞKAN — Siz de mi müdafilik durumun
dasınız Sayın Ertem? En az sizin kadar bilirim i 
beyefendi. 

İLHAMİ ERTEM (Edirne) — Bilip bilme- i 
diğiniz zabıtlarda belli oluyor. j 

BAŞKAN — Ben burada sayın üyelerin hep- j 
sini avnı seviyede ve aynı ölçüde tutmak mec- ; 
buriyetindeyim. Bir parlaman ter üye hanımdır, ; 

bir parlamanter üye erkektir diye bir hitap tar
zının tefriki içerisinde olamam beyefendi, bunu î 
da bilmenizi rica ederim. 

77 nci maddeyi okutuyorum. 
Genel Sekreterliğin görevleri 

Madde 77. — Genel Sekreter, bu kanunun • 
görevli kıldığı işler ile Askerî Yüksek idare 
Mahkemesi Başkanının ve ikinci Başkanın ve
receği idare ve yazı işlerini yürütür. Kalem ve 
büro teşkilâtının verimli bir şekilde çalışmala
rını idare, dosyaların tanzim ve muhafazası, ka
rar ve diğer yazı işleriyle tebligat işlerinin ge- \ 
ciktirilmeden düzenli bir şekilde yürütülmesini 
sağlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa- , 
yın üye?.. Yok. 

Değişiklik önergesi yok. Maddeyi oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Başkanunsözcüsünün görevleri 
Madde 78. — Başkanunsözcüsü; dava dos

yalarını uygun göreceği görev ayırımına göre 
kanunsözcülerine havale eder, düşüncelerinin 
vaktinde bildirilmesini ve kanunsözcülerinin de
vamlarını ve intizamla çalışmalarını sağlar. Ge
len dosyaların kaydı ve saklanması ile işi biten
lerin ilgili yerlere geciktirilmeden gönderilmesi 
için gerekli tedbirleri alır. 

Başkanunsözcüsü, incelediği dava dosyaları 
hakkında düşüncelerini bildirir ve kanunlarla 
kendisine verilen diğer görevleri de yapar. 

Her takvim yılı sonunda işlerin durumu ve 
bunların yürütülmesinde aksaklık varsa sebep
leri hakkında Askerî Yüksek idare Mahkemesi 
Başkanlığına bir rapor verir ve alınmasını lü
zumlu gördüğü idarî tedbirleri bildirir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. 

Değişiklik önergesi yok Maddeyi oyunuza | 

sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Kanunsözcülerinin görevleri 
Madde 79. — Kanunsözcüleri; kendilerine 

havale olunan dava dosyalarını vaktinde ince
leyerek hukukî bakımdan düşüncelerini en geç 
otuz gün içinde yazılı olarak verirler. Bu süre 
geçirilirse durumu, sebepleri ile birlikte Başka
nunsözcüsü Başyardımcısına bildirirler, kanun-
sözcülüğü ile ilgili olmak üsere verilen diğer iş
leri görüı 1 er. Kanunsözcüleri, ilgili yerlerden, 
Askerî Yüksek idare Mahkemesi Başkanlığı va-
sıtasıyle her türlü bilgileri isteyebilecekleri gibi 
işlem dosyalarını da getirtebilirler. 

Düşüncelerin gerekçeli olması lâzımdır. Ka
nunsözcüleri, düşüncelerinde tamamen serbest
tirler. Ancak, çalışma düzeninin korunması ve 
iş veriminin artırılması için Başkanunsözcülüğü-
nün alacağı tedbirlere uyarlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?, Yok. 

Değişiklik önergesi yok Maddeyi oya 
bul edilmiştir. 

Çeşitli hükümler 

Madde 80. — Askerî Yüksek idare Mahke
mesinin hâkim sınıfından olmayan Başkanı ve 
üyeleri, yükselme, sicil işlemleri, yaş haddi, 
emeklilik ve diğer haklar yönünden kendi sını
fındaki emsallerine uygulanan hükümlere; hâ
kim sınıfından olan Başkan ve üyelerinin aylık 
ve ek gö&tergeleri, meslekte ilerlemeleri sicil 
işlemi ve yaş hadleriyle emekliliMeri ve diğer 
özlük hakları Askerî Yargıtay Başkan ve üye
lerinin tabi olduğu hükümlere, tabidirler. 

Askerî Yüksek idare Mai&emesinin Daire 
Başkanları ve üyelerinin birinci sicil üstü As
kerî Yüksek idare Mahkemesi ikinci Başkanı, 
ikinci sicil üstü ise, Askerî Yüksek idare Mah
kemesinin Başkanıdır. 

Askeri hâkim sınıfından olmayan Başkan ve 
üyelere bu görevleri süresince hemrütbe olduk
ları hâkim sınıfından olan üyelere ödenen mik
tar ve esaslara göre ek göstergeli olarak aylık 
ödeme yapılır. 17 . 1 . 1963 "gün ve 144 sayılı 
ve 18 . 4 1963 gün ve 223 sayılı kanunların 
hükümleri saklıdır. 

I BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa-
I yın üye?.. Yok. 
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Değişiklik önergesi yok. Maddeyi oya sunu
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Görevin sona ermesi 
Madde 81. — Askerî Yüksek idare Mahke

mesi Başkanı, ikinci Başkanı, Başkanunsozcüsü, 
Daire Başkanları, üyeleri ve Genel Sekreterinin 
ağır hapis, kasıtlı bir suçtan dolayı altı ay veya 
daha fazla hapis cezası yahut kasıtlı olmayar» 
bir suçtan dolayı bir yıldan fazla hapis casas1 

ile kesin olarak hüküm giymesi halinde görevi 
kendiliğinden sona erer. 

Kasıtlı olan bir suçtan dolayı altı aydan 
aşağı hapis cezası ile hüküm giymelerinde, br 
suç hâkimliğin vakar ve şerefini bozan veya bu 
sıfata kargı genel saygı ve güveni gideren nite
likte görülürse ilgilinin hâkimlik sıfatının kal-
dırılmasmm gerekip gerekmediğine Yüksek Di
siplin Kurulunca karar verilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. 

Değişiklik Önergesi yok. Maddeyi oy? sunu
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
Sağlık bakımından görevin yerine getirilmemesi 

hali 
Madde 82. — Askerî Yüksek idare Mahke 

meşindeki görevini sağlık bakımından bir tak
vim yılında toplam olarak altı aydan fazla blv 

süre yerine getiremiyeceği tabip ve tam teşek
küllü sağlık kurulları raporları ile tespit edi
lenlerin görevden alınmasına Başkanlar Kuru
lunca karar verilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?. Yok. 

Değişiklik önergesi yok. Maddeyi oya sunu
yorum. Eabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Dava hakkı 
Madde 83. — Yukardaki maddelere göre gö

revine son verilen ilgililerin bu kararların ken
dilerine tebliğ tarihinden itibaren otu? gün için-. 
ele Genel Kurul nezdinde iptal davası açma hak
ları vardır. 

BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Değişiklik önergesi yok. Maddeyi kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

ilmî araştırma ve yayınlarda bulunabilme 
Madde 84. — Askerî Yüksek idare Mahke

mesi Başkanı, İkinci Başkanı, Başkanunsozcüsü, 

22 . 5 . 1972 O : 1 

Daire başkanları ve üyeleri ile kanunsözcüieri; 
ilmî araştırma ve yayınlarda bulunabilirler; da
vet edildikleri Millî ve Milletlerarası kongre, 
konferans ve ilmî toplantılara katılabilirler. 

BAŞKAN — SÖz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Değişiklik önergesi yok. Maddeyi kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Çalışmaya ara verme 
Madde 85. — Barışta Askerî Yüksek idare 

Mahkemesi her sene Temmuz ayının yirmisin
den itibaren Eylül ayının beşine kadar çalışma
ya ara verir. 

Ara verme süresi içinde çalışmak üzere bir 
daire başkanı ile beş üyeden mürekkep bir nö
betçi daire kurulur. Üyelerden biri Genel Sek
reterlik görevini de yapar. 

Bu dairenin başkan ve üyeleri Askerî Yük
sek idare Mahkemesi Başkanı tarafından her yıl 
Tîra ile seçilir. 

Ayrıca gereği kadar kanıınsözcüsü görevle
rine devam ederler. Nöbetçi daire çalışmaya ara 
-̂ erme süresi içinde aşağıda yazılı işleri görür : 

a) Kanunen bolü süre içinde karara bağlan
ması gereken işler, 

b) Yürütmenin durdurulmasına veya delil
lerin tespitine ait işler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde Sayın Başer, 
buyurun 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Mahkemelerin çalışmasına ara verilmesi bil
hassa, hukuk mahkemelerinde, ceza mahkeme-
lerindedir. Bu hüküm alınırken Türkiye'nin 
şartları düşünülmüştür. Yani, Temmuz ve Ağus
tos ayları ziraat mevsimidir. Bu bakımdan çift
çileri, ziraatçileri, iş sahiplerini bu mevsimde 
mahkemeye getirmemek iem adlî tatil kabul 
edilmiştir Fakat mahkemeler için kabul edilen 
bu sistem maalesef idarî mahkemelere de sıçra
mıştır. Merhum Sabri Şakir Ansay'm bir sözü 
vardır; «bu, vatandaşlar için tanınmışken, maa
lesef hâkimler tatili haline getirilmiştir.» Bu ba
kımdan idarî mahkemeler evrak üzerinde tetki-
kat yapar, evrak ürerinde karar verirler. 

Onun için, bu 85 nci madde ile adlî tatili, 
idarî mahkemelere sokmak doğru değildir; Da-
nıştayda da biz bunun mahzurunu görüyoruz. 
Maalesef bu madde aynen Danıştay Kanunun
dan alınmıştır. Onun için maddenin metinden 
çıkması lâzımdır, saygılar sunarım. 
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BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum efendim. 
Sayın Başkanlığa 

Kanun tasarısının 85 nci maddesinin metin
den çıkartılmasını arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Nevşehir 

Hüsamettin Başer 
BAŞKAN — Sayın Komisyon, katılıyor mu

sunuz?,.. 
GEOİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MEHMET 

BİLGİN (Bingöl) — Katılmıyoruz efendim. As
kerî Yargıtay da aynı şekildedir. Zaten bu mad
de Danıştaya paralel olarak getirilmiştir, onun 
için katılmıyoruz. Çünkü, bunların izinleri bir 
anda olmazsa toplanması güç olur. 

BAŞKAN — Anlayamadım orasını efendim. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MEHMET 

BİLGİN (Bingöl) — Efendim, yıllık izinleri 
muhtelif zamanlarda verilirse, mahkemelerin te
şekkülü güçleşir. O bakımdan katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Evet efendim katılmıyorsunuz. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MEHMET 

BİLGİN (Bingöl) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Bir sorunuz mu var efendim?... 
MUSA DOĞAN (Kars) — Vazgeçtim efen

dim, 
BAŞKAN — Peki efendim. 
Efendim, değişiklik önergesini oylarınıza su

nuyorum Kabul edenler... Sayın Doğan, oy ve
riyor musunuz, vermiyor musunuz? 

MUSA DOĞAN (Kars) — Hayır, anlayama
dık, Yalnız.... 

BAŞKAN — Efendim, değişiklik önergesi... 
Önergeyi tekrar okutayım efendim. 
(Nevşehir Milletvekili Hüsamettin Başer'in 

önergesi tekrar okundu.) 
İSMAİL HAKKÎ ALACA (Kars) — Sayın 

Başkan, söz istiyorum efendim. 
BAŞKAN — Sayın Alaca, söz hakkı müm

kün değil, soru soracaksanız, o imkânım var. 
İSMAİL HAKKI ALACA (Kars) — Soru de

ğil, efendim, konuşmak istiyorum. 
BAŞKAN — Efendim, değişiklik önergesi 

size ait değil. Söz bitti, değişiklik önergesi kıs
mına geldik, içtüzüğe göre ancak önerge sahi
binin söz hakkı var, komisyonun var; sizlerin, 
komisyona soru hakkınız var 

Efendim, bu önergeye komisyon katılmamış 
bulunuyor. Değişiklik önergesini oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Efendim, kararları

nızı lütfediniz. Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir efendim. 

Komisyon, filhal katılıyor musunuz efendim, 
bu değişikliğe? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MEHMET 
BİLGİN (Bingöl) — Katılmıyoruz, geri alıyo
ruz. 

BAŞKAN — Efendim, niye geri alıyorsunuz? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MEHMET 

BİLGİN (Bingöl) — Önergeyi komisyona alıyo
ruz. 

BAŞKAN — Önergeyi komisyona istiyorsu
nuz?.. 

GEOİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MEHMET 
BİLGİN (Bingöl) — Evet. 

BAŞKAN — Efendim, önerge komisyona ve
rilmiştir; bu itibarla bu madde üzerindeki oyla
mamızı erteliyoruz. 

86 nci maddeyi okutuyorum efendim. 
Sürelerin bitmesi 

Madde 86. — Dava müddetleri ile 45 nci 
maddede yazılı sürelerin bitmesi çalışmaya ara 
verme zamanına raslarsa bu süreler ayrıca bir 
karar vermeve lüzum kalmaksızın, ara verme
nin sona erdiği 6 Eylülden itibaren yedi gün 
uzatılmış sayılır. 

Tatil günleri süre hesabına katılır. Şu ka
dar ki sürenin son günü tatil gününe rastlarsa 
süre tatil gününü izleyen çalışma gününün biti
mine kadar uzar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde değişiklik 
önergesi yok. Söz isteyen sayın üye yok. Mad
deyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.,. Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

87 nci maddeyi okutuyorum. 
Tasnif ve yayın bürosu 

Madde 87. — Askerî Yüksek idare Mahke
mesi Daireleri ve Daireler Kurulu tarafından 
verilen kararların ve mevzuatın tertip ve tasni
fini yapmak; kitaplığın düzenlenmesini sağla
mak, âmme hukuku ile ilgili yayınları takibet-
mek üzere Genel Sekreterliğe bağlı bir büro ku
rulur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?. Yok. Değişiklik önergesi yok. Mad
deyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler,.. Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

88 nci maddeyi okutuyorum. 
Tebliğ işleri ve ücretler 

— 779 — 
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Madde 88. — Askerî Yüksek idare Mahke
mesine ait her türlü tebliğ işleri, Tebligat Ka
nunu hükümlerine göre posta, telgraf ve telefon 
işletmesi aracılığı ile yapılır. Bu suretle yapıla
cak tebliğlere ait ücretler ilgililer tarafından 
peşin olarak ödenir. 

BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Değişiklik önergesi yok. Maddeyi oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

89 ncu maddeyi okutuyorum. 
Yargılama giderleri 

Madde 89. — Askerî Yüksek idare Mahke
mesinde; harçlar, sair yargılama giderlerinin 
alınmasında ve hükmedilmesinde Danıştay için 
uygulanan hükümler tatbik olunur. 

Bu işleri Genel Sekreterlik yürütür. 
BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye?.. Yok. 

Değişiklik önergesi yok. Maddeyi oyunuza su
nuyorum Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

90 ncı maddeyi okutuyorum. 
Üyelik hukukundan vazgeçme 

Madde 90. — Askerî Yüksek idare Mahke
mesi Başkanı, Başkanunsözcüsü, Daire Başkan
ları, üyeler ve Genel Sekreterliğin üyelik huku
kundan -vazgeçmek şartiyle başka bir göreve 
atanmaları mümkündür. 

BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Değişiklik önergesi yok. Maddeyi oyunuza su
nuyorum Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

91 nci maddeyi okutuyorum. 
içtüzük 

Madda 91. -^ a) Askerî Yüksek idare Mah
kemesinin iç düzeni, çalışma usulleri, tutulacak 
defter ve kayıtlar, kullanılacak basılı kâğıtlar, 
Genel Sekreterlik ile kalem teşkilâtı tasnif 
ve yayın bürosu personelinin görev ve so
rumlulukları, 

b) Başkan ve üyeler ile Kanunsözcülerinin 
kıyafetlerinin sekli ve bunların giyilme zamanı 
ve yerleri, 

Genel Kurulca düzenlenecek bir içtüzükle 
tespit OIUK ur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye? Yok. Değişiklik önergesi yok. Mad
deyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici 1 nci maddeyi okutuyorum efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ,: MEHMET 
BİLGİN (Bingöl) — 92 nci maddeyi daha ön
ce müzakere etmemiz lâzım. 

BAŞKAN — Efendim, bir şey mi buyurdu
nuz?. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MEHMET 
BİLUİN (Bingöl) — 92 nci maddeyi daha ön
ceye almamız icebederdi. 

BAŞKAN — 92 nci madde mi? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MEHMET 

BİLGİN (Bingöl) — 92 nci maddenin geçici 
maddelerden önce müzakere edilmesi icabederdi. 

BAŞKAN — Anlıyorum efendim. Ne bakım
dan buiıu ifade ettiniz? 

O vakit, 93 ncü maddenin de geçici madde
lerden önce müzakeresini istemek gibi bir du
rum hâsıl olur. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MEHMET 
BİLGİN (Bingöl) — «Yürürlükten kaldırılan 
hükümler» başlığını taşıyan madde olduğu için 
daha öne almamız icabeder. 

BAŞKAN — Evet, «yürürlükten kaldırılan 
hükümler» maddesi, yürürlük maddeleri içerisin
de mütalâa edilecek... («Doğru:doğru» sesleri).... 

Peki Komisyonda niçin bunun tanzimi böy
le, oldu, efendim? Siz tanzim ettiniz bunu.. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MEHMET 
BİLGİN (Bingöl) — Evet efendim, Hükümetten 
geldiği şekilde kabul ettik. 

BAŞKAN — Güzel.. Komisyonda kabul et
mişsiniz. Burada... 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MEHMET 
BİLGİN (Bingöl) — Daha önce müzakeresini 
istiyoruz da o bakımdan. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Bu talebinizi yazılı hale, yani önerge haine 

getiriniz efendim de, muamelemiz içtüzüğe uy
gun olsun. Onu rica ediyorum, lütfen çabuk 
olsun, sizi bekliyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, 92 nci maddenin 
31 nci maddeden sonra, yani geçici maddelerden 
3nce kabulü muamelesini isteyen bar önerge 
vardır, okutuyorum efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
92 nci maddenin, 91 nci maddeden sonra, ge

çici maddelerden önce ele alınmasını ve metnin 
buna göre düzeltilmesini arz ve teklif ederim. 

Geçici Komisyon Sözcüsü 
Bingöl 

Mehmet Bilgin 
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BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

92 nci maddeyi okutuyorum. 
Yürürlükten kaldırılan hükümler 

Madde 92. — 24 Aralık 1964 tarih ve 521 sa
yılı Danıştay Kanununun ve diğer kanunların 
bu kanuna aykırı hükümleri yürürlükten kaldı
rılmıştır. 

BAŞKAN —- 92 nci madde üzerinde söz iste
yen sayın üye?... Yok. Değişiklik önergesi de 
yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul «denr 
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici 1 nci maddeyi okutuyorum. 
İlk kuruluş 

Geçici madde 1. — Bu kanunun yürürlüğe 
girmesini takibeden onbeş gün içinde; 

a) Askerî Yüksek idare Mahkemesi Baş
kanı, ikinci Başkanı, Baskanınsözcüsü ile subay 
üye adedinin iki katı kadar aday Genelkurmay 
Başkanınca, 

b) Askerî hâkim üye adedinin iki katı ka
dar aday da Genelkurmay Personel Başkanı, 
Kuvvet Komutanlıkları Personel Başkanları, 
Askerî Yargıtay Başkanı, Genelkurmay Adlî 
Müşaviri, M. S. B. Askerî Adalet Teftiş Kurulu 
Başkanı. Askerî Adalet işleri Başkanından olu
şan kurulca, 

Tespit edilerek Cumhurbaşkanına sunulur. 
Cumhurbaşkanı bu adaylar arasından Başkan, 
ikinci Başkan, Başkanunsözcüsü ve üyeleri se
çer. Bu seçimlere göre usulüne uygun atama 
yapılır. 

Üyelerin dairelere ayrılmasını Başkan, ikin
ci Başkan ve Başkanunsözcüsünden oluşan ku
rul kararlaştırır. Atamayı takibeden bir ay için
de Askerî Yüksek idare Mahkemesinin göreve 
başlaması için gerekli tedbirler alınır. 

BAŞKAN — Geçici 1 nci madde üzerinde söz 
isteyen sayın üye?.. Yok. Değişiklik önergesi 
yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler.... Kabul etmeyenler.... Kabul edilmiştir. 

Geçici 2 nci maddeyi okutuyorum. 
Raportör 

Geçici madde 2. — Askerî Yüksek idare 
Mahkemesine yeteri kadar askerî hâkim rapor
tör olarak atanır. Raportörlük kadroları, ihti
yaç kalmadığı yolundaki Genel Kurul kararma 
kadar muhafaza olunur. 

Raportörler, Daire Başkanlarının kendilerine 
havale ettikleri işleri vaktinde inceleyerek Daire 

veya Daireler Kuruluna gerekli açıklamaları ya
parlar. 

Kendi düşünca ve kanaatlerini sözlü ye yazı
lı olarak bildirirler, karar taslaklarını yazarlar, 
gerekli tutanakları düzenlerler, Başkanın, ikin
ci Başkanın ve daire başkanlarının verecekleri 
diğer görevleri yerine getirirler.. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde de söz iste
yen sayın üye yok. Değişiklik önergesi yok. 
Maddeyi oyunuza sunuyorum.i; Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul ediîmiştir'. 

Geçici 3 ncü maddeyi okutuyorum. 
uyuşmazlık 

Geçici madde 3. — Anayasa gereğince, Uyuş
mazlık mahkemesi kurulması hakkındaki Kar 
nunda değişiklik yapılıncaya kadar, Askerî 
Yüksek idare Mahkemesiyle adlî,, idarî ve as
kerî yargı mercileri arasında çıkacak görev ve 
hüküm uyuşmazlıkları uyuşmazlık mahkemesin
de kesin olarak çözümlenir. 

Bu uyuşmazlıkların çözümlenmesinde uyuş
mazlık mahkemesi, Yargıtay ve Danıştayın en 
kıdemsiz birer üyesi yerine Askerî Yüksek İda
re Mahkemesinden seçilecek iki askerî hâkian 
üye alınmak suretiyle kurulur. 

BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye?... Yok. 
Değişiklik önergesi yok. Maddeyi oylarınıza 
sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Geçici 4 ncü maddeyi okutuyorum. 
Eski davalar hakkında yapılacak işlem 

Geçici madde 4. — Bu kanunun yürürlüğün
den önce açılmış ve karara bağlanamamış olan 
davalar hakkında dosyayı elinde bulunduran 
idarî ve adlî mahkemeler görevsizlik kararı ve
rirler. Bu .karar davacıya ve tebligat yapılmış 
ise davalıya, tebliğ edilerek dosya Askerî Yük
sek idare Mahkemesi Başkanlığına gönderilir. 

Bu kanunun yürürlüğe girmesinden önce 
açılmış ve görevsizlik kararma bağlanmış dos
yalar da Askerî Yüksek idare Mahkemesinin 
görevine girerler. Askerî Yüksek idare Mahke
mesine gönderilen dosyalar diğer dosyalar gibi 
işleme tabi tutulur. 

Bu maddenin birinci fıkrası gereğince Aske
rî Yüksek idare Mahkemesi Başkanlığına gön
derilen davalar hakkında, evvelce yapılmış bü-
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tün usul işlemleri var sayılır ve bu kanunun 34, 
35, 36, 37, 38 ve 39 ncu maddeleri yeniden uy
gulanmaz. 

Bu davalar, Askerî Yüksek îdare Mahkeme
since bulunduğu safhadan başlanarak işleme 
konulur, ancak, davaya bakmakla görevli As
kerî Yüksek İdare Mahkemesinin ilgili dairesi 
veya Başkanunsözcüsü eski işlemlerin yenilenme
sine karar verebilir. Bu gibi hallerde, taraflara 
dava dilekçesi içinde kalınmak üzere cevaplar, 
bilirkişi incelenmesi yenilettirilebılir veya du
ruşma tekrarlanabilir. 

Askerî Yüksek İdare Mahkemesinin görev
lerine giren işlerden evvelce karara bağlanmış 
davalar için, kararın düzeltilmesi veya yargı
lamanın yenilenmesi istemi halinde, dosya hiçbir 
işleme tabi tutulmadan Askerî Yüksek idare 
Mahkemesi Başkanlığına gönderilir ve istemler 
bu mahkemece karara bağlanır. 

BAŞKAN — Geçici 4 ncü madde üzerinde 
söz isteyen sayın üye?.. Yok. Değişiklik öner
gesi yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Sayın Komisyon Sözcüsü Mehmet Bilgin ar
kadaşımızın bir önergesi gelmiş bulunuyor. Ko
misyona alınan 85 nci madde ile ilgili. Burada 
diyorsunuz ki; « Görüşülmekte olan kanun ta
sarısının 85 nci maddesinin 1 nci fıkrasındaki 

1. — İçel Milletvekili Celal Kargılının, üre
tim ve tüketim kooperatifleri kurulması için ne 
gibi çalışmalar yapıldığına dair soru önergesi 
ve- Başbakan Vekili ve Millî Savunma Bakanı 
Ferid Melen'in yazılı cevabı. (7/856) 

Millet Meclisti Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan tara-

Eylül ayının, 5 ine ibaresinin, başına olarak de
ğiştirilmesini» teklif ediyorsunuz. Yani; tatili 
Eylül'ün 1 ine kadar kısaltmış oluyorsunuz. 

Bir defa Komisyon adına, Komisyon Sözcü
sü olarak bir değişiklik yapmaya haklanız yok. 
Bir karar nisabını taşıyan.. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Ben te-
kabbül ediyorum. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, Komisyonu 
siz mi tekabbül edeceksiniz? Bir karar getir
meniz iktiza eder. Ayrıca Umumî Heyetin ka
bulü maddenin metinden çıkarşlması şeklinde 
idi; böyle bir değişildik için de Komisyona bir 
havalemiz olmadı. Bu itibarla bunları işleme 
koyamıyorum efendim. 

85 nci maddeyi Komisyon almış bulunduğun
dan, Komisyona verilmiş olduğu için, yürürlük 
maddelerini oylarınıza sunamıyorum. 

Çalışma süremiz doldu. Açık oylamanın so
nucunu arz ediyorum. 

Gümrük kanunu tasarısının açık oylaması
na 198 sayın üye katılmış; 195 kabul, 2 ret ve 
1 çekinser oy çıkmıştır. Açık oylama tekrarla
nacaktır. 

24 Mayıs 1972 Çarşamba günü saat 15,00 te 
toplanacak olan Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birleşik Toplantısından sonra toplanmak üzere 
Birleşimi kapatıyorum efendim. 

Kapanma saati : 19,35 

fmdan yazılı olarak cevaplandırılmasıni arz 
ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
İçel Millelfrv'ekıilİ 
Celâl Kargılı 

Köylüler için kurulacak «Üretim ve Tüke
tim» kooperatifleri, köylülerin ürettiklerini de
ğer fiyaitına satmalarını ve onların her türlü ih-

VI. - SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
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tiyaçlarmı gerçek değerler üzerinden satınal-
malarını sağlayacak ve köylüleri tefecinin ta
sallutundan kurtaracak olan en etken kuruluş
lardır. 

Bu nedenle, Hükümet olarak köylülerin bu 
yolda, kuruluşlar kurmasını teşvik edici ve des
tekleyici çalışmalar yapmakta mısınız? Yap
makta iseniz bu çalış/malar hangi safhadadır? 

T. C. 11 . 5 . 1972 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 77 - 66/4898 

Millet MecM Başkanlığına 

ilgi : 20 . 1 . 1972 tarih ve 7/856 - 5079/ 
38629 sayılı yazınız. 

tçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, üretim ve 
tüketim •kooperatifleri kurulması için ne gibi 
çalışmalar yapıldığına ilişkin 17 . 1 . 1972 tarih
li yazılı soru önergesinin cevabı iki nüsha ola
rak eklice sunulmuştur. 

Saygı ile arz ederim. 
Ferid Melen 

Millî Savunma Bakanı 
Başbakan Vefktld 

tçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Hükümetçe 
üretim ve tüketim kooperatifleri kurulmasını 
teşvik edici ve destekleyici ne g'iibi çalışmalar 
yapıldığına ilişkin 17 . 1 . 1972 tarihli yazılı so
ru önergesinin cevabıdır. 

ikinci Beş Yıllık Kalkınma Planı 1972 prog
ramında kooperatifçiliğin geliştirilmesi ilke ve 
politikası saptanmıştır. Bu ilkelere göre : 

Kırisal yörelerde her yerleşim biriminde, çe
şitli amaçlara göre çeşitli kooperatif kurma bi
çiminde oluşan uygulama durdurularak, mer
kez köylerde çevre köylerini kapsamına alacak 
çok amaçlı kooperatif tipi özendirici araçlarla 
desteklenecektir. Bu türlü uygulamaya temel 
olmak üzere mevcut tarım kooperatiflerinden, 
çok amaçlı kooperatif olarak geliştdrilmieye uy
gun olanlar yapılacak araştırmaya dayalı ola
rak saptanacaktır. 

Küçük işletmelerin daha fazla parçalanması
nı önlemek ve aynı zamanda bu işletmeleri ras
yonel bir işletme ölçeğine ulaştırmak için tü
müyle gönüllü ve karşılıklı yardımlaşma ilkele

rine bağlı olarak sahiboldukları tüm olanakla
rını, kuracakları üretim ortaklıkları veya koo
peratifleri yoluyle ve projeye dayalı olarak de
ğerlendirilmelerini sağlayıcı çalışmalara başla
nılacaktır. Bu tür çalışmalarla toprak ve tarım 
reformu programları arasında gerekli ilüşM ku
rulacak ve toprak reformu kooperatiflerinin 
üretim kooperatifleri biçiminde oluşturulmaları 
tedbirlerle desteklenecektir. 

Kooperatiflerin karşılıklı yardımlaşmaya da
yalı bir halk hareketi olduğu ilkesine bağlı ka
lınarak, Devlet anılan kooperatiflerin başarılı 
olmasını sağlamada yasal, eğitsel, parasal ve 
teknik alanlarda des'tek ve önderlik.hizmetlerini 
sağlayacaktır. 

Ayrıca, yurdumuzdaki yerleşim sahasının 
düzenlenmesi, çiftçi işlemlerinin verimli hale 
getirilmesi her türlü ürün ve mamullerinin pa-
zarlanmasının temini ve kazançlı yola koyulma
sı, kooperatif ortaklarının meslekî ve gerekti
ğinde şahsî tüketim ihtiyaçlarının temin edilme
si gibi köylü ve müstahsilin kalkınmasına dö
nük amaçlarla ilgili olarak 1163 sayılı Koopera
tifler Kanunu hükümlerine göre Ticaret Bakan
lığınca (sınırlı - sorumlu üretim, pazarlama ve 
tüketim kooperatifi) kurulmaktadır. Mart 1972 
sonu itibariyle bu kooperatifler 2 747'yi bulmuş
tur. Halen yurdumuzda muhtelif il ve ilçeler 
itibariyle 674 adet tüketim kooperatifi kurul
muş, bulunmaktadır. 

Ferid Melen 
Millî Savunma Bakanı 

Başbakan Vekili 

2. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Tür
kiye'deki resmî araba miktarına dair soru öner
gesi ve Başbakan Vekili ve Millî Savunma Baka
nı Ferid Melen'in yazılı cevabı (7/871) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan tara

fından yazık olarak cevaplandırılmasını arz ve 
teklif ederim. 19 . 1 . 1972 

Saygılarımla. 
içel Milletvekili 
Celâl Kargılı 

Bütün Türkiye'de Bakanlıklar itibariyle ve 
iktisadî Devlet Teşekküllerine ait resmî araba 
sayısı nedir? 
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T. C. 11 . 5 ; 1972 
Başbakanlık ; ; -

Kanunlar ve Kararlar ; 
Tetkik. Dairesi v 

'Sayı : 77 -66/4888; ; 
Milleıt Meclsi Başkanlığına f 

İlgi : 26.. I ; 1972 tarih ve 7/871 - 5101 > 
38794 sayılı yasınız. 

İçel Milletvekili Celâl Kargüı'nin,'Türkiye' 
de Bakanlıklar ve tktisadî Devlet Teişekkülleri-
ne ait resmî hizmete mahsus motorlu tasiıt mik
tarına ilişkin 19 . 1 . 1972 tarihli yazılı soru 
önergesinin cevabı iki nüsha olarak eklice su
nulmuştur. 

Saygı ile arz ederim. 
Feri!; [Melen 

Başbakan Vekili 
İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın Türkiye'de 
Bakanlıklar ve iktisadî Devlet Teşekküllerine 
ait resmî hizmete mahsus motorlu taşıt miktarı
na ilişkin 19 . 1 . 1972 tarMi yazılı soru öner

gesinin cevabıdır. 
önergede sorulan «Resmî araba» sayısı hak

kında, ilgiM kuruluşlardan alınan bilgilere g>> 
re düzenlenen «resmî hizmete maihsus motorlu 
taşıtlar» a ait. çizelge eklidir. . 

Ferit Melen 
Başbakan Vekili 

Bakanlıklar ve İktisadî Devlet Teşekküllerine 
ait taşıt miktarına ilişkin çizelge: - -

;-.-- ':„. Resmî vasıta 
Bakanlık ve Teş&Möilün Adı sayısı 

B'Oiov mmiifidfeoa : 
Başbakanlık (Bütün bağlı kuruluşlarıyle 497 
Adalet Bakanlığı 117 
Millî Savunma Bakanlığı 421 
İçişleri Bakanlığı • 4 849 
Dışişleri Bakanlığı 9 
Maliye Bakanlığı 49 
D. M. O. Gn. Md. ğü 37 
T. 0. Merkez Bankası Bşk. ğı 10 
T. 0. Emekli Sandığı Gn. Md. ğü 6 
Devleit Yatırım Bankası Gn. Md. ğü 2 
Millî Piyango İd. Gn. Md. ğü • ' ' - ' • • • ı 
Millî Eğitim .Bakanlığı 35 
Bayındirlık Bakanlığı 259 
Ticareıt rBakanliğı 3 
T. Halk Bankası Gn. Md. ğü 3 
T. C. Ziraat Bankası Gn. Md. ğü 280 

Et ve Balık Kurumu Gn. Md. ğü 13 
T. M. O. Gn. Md. ğü 33 
Sağlık Ve Sosyal Yardım Bakanlığı 2 851 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı 281 
Tarım Bakanlığı 3 672 
Ulaşılırıma Bakanlığı 8 
DHMİ®R. Md. ğü 169 
TCDD GÜL Md. ğü 200 
PTT Gn. Md. ğü 1 509 
denizcilik Bankası Gn. Md. ğü 83 
DB. Deniz Nakliyatı Gn. Md. ğii 5 
THY Gn. Md. ğü 85 
Uçak Servisi A. Ş. Gn. Md. ğü 11 
Çalışıma Bakanlığı 17 
iş ve işıçd Bulma Kurumu Gn. Md. ğü 23 
Sosyal Sigortalar K. Gn. Md. ğü 465 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 7 
^L K, E. K. Gn. Md. ğü 297 
T. ÇimerJto SanayiLGn. Md.ğü 22 
Sümer/bank Gn. Md. ğü 290 
SEKA Gn. Md, ğü 149 
T. Demıir ve Çelik İş Gn. Md. ğü 200 
T. Şeker Fabrikaları Gn, Md. ğü 464 
Azot Samayii ;Gn.f Md. ğü 78 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 1 
Petrol Dairesi Başkanlığı 2 
DSİ Gn. Md. ğü 1 527 
MTA Gn. Müdürlüğü 510 
EİE Gn. Dk. ğı 164 
Etibank Genel Müdürlüğü 402 
TKİ Genel Müdürlüğü _ „ 22 
Tr Petrolleri A. O, Gn, Müdürlüğü 610 
Betrpl Ofisi Genel Müdürlüğü 342 
TEK Genel l^Çütlürlüğü 509 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 13 
Turizm rŞankası 7 
imar ve İskân Bakanlığı 297 
T. Emlâk Kredi Bankası Gn..Md. ğü 181 
Köy işleri Bakanlığı ' ,.. 3 978 
Orman Bakanlığı 2 320 
G-ençlik ve Spor Bakanlığı 8 
Yük, öğ. Kredi ve Yurt. K. Gn. Md. ğü 9 

Toplam 28 450 

Not : Yukardaki rakamlara her yaştan araba
lar ile kamyon, kamyonet, jeep, otobüs, traktör, 
tanker, arazöz, ambülâans v. b. araçlar dahildir. 
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3. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar açılan 
ilkokul, ortaokul, lise, üniversite ve yüksek okul 
sayısına dair soru önergesi ve Millî Eğitim Ba
kanı İsmail Arar'ın yazılı cevabı (7/888) 

(Milleti Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun yazılı olarak Sayın Mil

lî Eğitim Bakanı tarafından cevaplandınimaısı-
nı arz ve teklif ederim. 21 . 1 . 1972 

Saygılarımla. 
İçel Milletvekili 
Celâl Kargılı 

Cumhuriyetin ilânından bu yana, yıllar iti
bariyle, Türkiye töe açılan ilk, orta, lise sayısı 
ile üniversite ve yüksek okul sayısı nedir? 

T. C. 13 . 5 . 1972 
Millî Eğitim Bakanlığı 

Özel 
240 
Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : 2 .2 . 1972 tarik ve 7/888 - 9134/38922 
sayılı yazıları. 

İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Cumlhuri-
yetin ilânından bugüne kadar açılan ilkokul, 
ortaokul, lise, yüksek okul ve üniversite sayısı
na dair yazılı soru önergesi ile ilgili cevabımız 
ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
ismail Arar 

Millî Eğitim Bakanı 

İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Cumihıurİye-
tin ilânından bugüne kadar açılan ilkokul, orta
okul, lise, yülksek okul ve üniversite sayısına 

dair yazılı soru önergesi ile ilgili cevabımız. 

Cumhuriyetin ilânımdan bugüne kadar, yıl
lar itibariyle, açılan ilkokul, ortaokul, lise, yük
sek okul ve üniversite sayısı aşağıda gösteril-

öğretim yılları Açılan ilkokul sayısı 

1923 - 1924 
1924 - 1925 
1925 - 1928 
1926 - 1927 
1927 - 1928 

4 984 mevcut 
817 açılan 

112 
1 

öğretim yıllan Açılan ilkokul sayısı 

1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
-936 -
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
İ964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 

• 1929 
• 1930 
• 1931 
• 1932 
• 1933 
- 1934 
- 1935 
• 1936 
1937 
• 1398 
• 1939 
- & 0 
- İMİ 
• 1942 
- 1943 
- 1944 
- 1945 
- 1946 
- 1947 
- 1948 
- 1949 
- 1950 
- 1951 
• 1952 
- 1953 
• 1954 
- 1955 
- 1956 
- 1957 
- 1958 
- 1959 
- 1960 
-1961 
- 1962 
- 1963 
-1964 
- 1965 
- 1966 
- 1967 
- 1968 
- 1969 
- 1970 
- 1971 
- 1972 

549 
— 
43 
110 
90 
— 
41 
44 
71 
489 

1 285 
1 820 
1 403 
1 105 
202 
690 
321 
849 
763 

1 116 
219 
712 
538 
48 
57 
349 
401 
615 
658 
955 
311 
894 

2 403 
1 209 
710 

1 362 
1 736 
1 218 
1 596 
1 381 
1 840 
1 566 
1 196 
507 
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Öğretim 
Yılları 

1923 — 
1924 — 
1925 — 
1926 — 
1927 — 
1928 — 
1929 — 
1930 — 
1931 — 
1932 — 
1933 — 
1934 — 
1935 — 
1936 — 
1937 — 
1938 — 
1939 — 
1910 — 
1941 — 
1942 — 
1943 — 
1944 — 
1945 — 
1946 — 
1917 — 

1924 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 

M. 
Ortaokul 
Sayısı 

72 
64 
69 
69 
78 
78 
82 
83 
80 
133 
147 
141 
144 
151 
166 
179 
185 
187 
197 
195 
194 
200 
210 
217 
225 

Meclisi B : 92 
Lise 
Sayısı 

23 
19 
21 
19 
19 
20 
19 
22 
25 
30 
36 
36 
36 
36 
36 
41 
46 
47 
47 
47 
47 
46 
53 
53 
56 

22 . 5 . 1972 
öğretim 
Yılları 

1948 — 
1949 — 
1950 — 
1951 — 
1952 — 
1953 — 
1954 — 
1955 — 
1956 — 
1957 — 
1958 — 
1959 — 
1960 — 
1961 — 
1962 — 
1963 — 
1964 — 
1965 — 
1986 — 
1967 — 
1968 — 
1969 — 
1970 — 
1971 — 

1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1935 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
- 1963 
1964 
1965 
1966 
• 1967 
• 1968 
• 1969 
1970 
1971 
1872 

0 : 1 
Ortaokul 
Sayısı 

271 
330 
364 
396 
433 
461 
494 
520 
545 
581 
610 
641 
662 
688 
729 
722 
753 
812 
837 
930 
1046 
1499 
1703 
1789 

Lise 
Sayısı 

56 
58 
60 
62 
63 
68 
79 
90 
94 
103 
115 
129 
127 
130 
132 
136 
140 
149 
194 
202 
272 
330 
394 
421 

Açıldığı Yıl Okulun adı 

Yüksek Okullar 

İktisadî ve Ticarî İlimler Akademileri 

1955 
1958 
1967 
1970 

Ankara İktisadî ve Ticarî ilimler Akademisi 
Eskişehir İktisadî ve Ticarî İlimler Akademisi 
Adana İktisadî ve Ticarî İlimler Akademisi 
Bursa İktisadî ve Ticari İlimler Akademisi 
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1937 
1967 
1970 
1970 
1970 

1984 
1937 
1956 
1957 
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DEVLET MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK AKADEMİLERİ 

Okulun adı 

istanbul Dev. Müh. ve Mim. Akadenıi:?i 
Elâzığ v» » » » 
Eskişehir » » » » 
Konya $ » » » 
'Sakarya » » » » 

MESLEKÎ VE TEKNİK YÜKSEK ÖĞRETMEN OKULLARI 
Ankara Kız Teknik Yüksek Öğretmen Okulu 
Ankara Erkek Teknik » » » 
Ankara Ticaret ve Turizm Yük^k öğretmen Okulu 
istanbul Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu 

1965 
1965 

TEKNİKER YÜKSEK OKULLARI 

Ankara Tekniker Yüksek Okulu 
istan&ul - Marka Aksam Tekniker Yüksek Okulu 

1472 SAYILI KANUNLA AÇILAN YÜKSEK OKULLAR 

Bağlı olduğu akaidini Okulun atfı 

İktisadî ve Ticarî ilimler Yüksek Okulu 
İktisadî ve Ticarî Bilimler Yüksek Olculu 
Galatasaray iktisat vs işletmeciliği Yüksek Okulu 
Tuna iktisadî ve Ticarî Bilimler Yüksek Okulu 
Gazetecilik Yüktek Okulu 
Eczacılık Yüksek Okulu 
Diş Hekimliği Yüksek Okulu 
Işık Mühendislik Yüksek Okulu 
Kimya Mühendisliği Yüksek Okula 
Galatasaray Mühendislik Yük. Okulu 
Çağaloğlu Mühendislik Yüksek Okulu 
Kadıköy Mühendislik Yüksek Okulu 
Vatan Mühendislik Yüksek Okulu 
Mimarlık Yüksek Okulu 
Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu 
Eczacılık Yüksek Okulu 
Kimya Mühendisliği Yüksek Okulu 
Mühendislik Yüksek Okulu 
Üktâsadî ve Ticarî ilimler Yüksek Okulu 
Başkent iktisadî ve Ticarî ilimler Yük. Okulu 
Başkent Gazetecilik Yüksek Okulu 
Anadolu Eczacılık Yüksek Okulu 
Eczacılık Yüksek Okulu 
Diş HeMmliği Yüksek Okulu 
Zafer Mühendislik ve Mimarlık Yüksek Okulu 
Yükseliş Mühendislik ve Mimarlık Yük. Okulu 
Anadolu Kimya Mühendisliği Yüksek Okulu 

istanbul ik 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

ve Tic. 

istanbul Dev. 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

Müh. 
» 
» 
» 
» 
» 

ilim. 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Aka. 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

ve Mim. Aka. 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 

isitanbul Dev. Güzel Sanatlar Akademisi 
» » » » » 

Eikişeihir iktisadî ve Tic. ilim. Aka. 
» » »' » » 

Adana İk. ve Tic. İlim. Aka. 
Ankara ik. ve Tic. ilim. Aka. 

» 
» 
» 
» 
»' 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
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Bağlı olduğu akademi Okulun adı 

İktisadî ve Ticarî ilimler Yüksek Okulu 
Gaızelıeoilik Yüksek Okulu 
Eczacılık Yüksek Okulu 
Diş Hekimliği Yüksek Okulu 
Mühendislik ve Mimarlık Yük. Okulu 

izmir Ege Üniversitesi 

ÜNİVERSİTELER 

Ankara üniversitesi 

Fakülte ve Yüksek Okul açıldığı yü 

Ziraat Fakültesi 

Veiteriner Fakültesi 

Hukuk Fakültesi 
Eczacılık Fakültesi 
Fen Fakültesi 
ilahiyat Fakültesi 
Eğitim Fakültesi 
Basın - Yayin Yüksek Okulu 
Dil ve Tarih öoğraiya Fakültesi 
Tıp Fakültesi 
Diyarbakır Tıp Fakültesi 
Elâzığ Veteriner Fakültesi 
Adana Ziraat Fakültesi 
Diş Hekimliği Yüksek Okulu 
<Tıp Fakültesine bağlı) 
Veteriner Fak:. Hayvan .Yetiştiriciliği ve Sağlık 
Bilimleri Yüksek Okulu (Veteriner Fak. Bağlı) 
Ziraat Fakültesi Diploma Sonrası Yüksek Okulu 
(Ziraat Fak. bağlı) 
Hukuk Fak. Ceza Hukuku Uzmanlık Yüksek 
Okulu (Hukuk Fak. bağlı) 
istanfbul üniversitesi : 
Gazetecilik Enstitüsü 
(iktisat Fak. bağlı) 
Kimya Fakültesi 
işletme Fakültesi 
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 
Veiteriner Fakültesi 
Eğitim Fakültesi 
İstanbul Teknik Üniversitesi : 
Maden Fakültesi 
Kimya Fakültesi 
Maçka Teknik Okulu 
Mühendislik - Mimarlık Fakültesi 

Acildi 

1930 
1946 
1®42 
1946 
1925 
1961 
1943 
1946 
1949 
1965 
1964 
1935 
1945 
1966 
1967 
1967 
1963 
1965 

1968 

1965 

iği yıl 

Yüksek Ziraat Okulu 
Fakülte 
İstanlbul'da askerî okul 
Fakülte 

Yüksek Okul 
Fakülte 

-1966 

-1967 

r ' 

1950 

1967 
1967 
1967 
1965 
1966 Yılında kurulmuş, henüz öğretime 

başlamamıştır.: : 

1953 
1963 
1964 
1969 
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Ankara thûversitefîii 
Fakülte ve Yüksek Okul açıldığı yıl 

Temel Bilimler Fakültesi; s 
Gemi İnşaatı Fakültesi 
Ege üniversitesi : 
Fen Fakültesi ;• • T 
Mühendislik Bilimleri Fakültesi ?i «: r 
Diş Hekimliği Fakültesi P,Q\:\ 
İktisadî ve Ticarî Bilimler Fakültesi P. ,-y • 
Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi 
Tıp Fakültesi 
Ziraat Fakültesi 
İVü^^^H^pışireîOkiJltt' *-=!-.'•' t^--^ •-•? 
(Tjp Fakültesine bağlv)-
Atatürk Üniversitesi : 
Tup Fakültesi r -, 
Ziraat Fakültesi «-^? 
Fen - Edebiyat Fakültesi r 

İşletime Fakültesi -
islâmî ilimler Fakültesi: r 
Çukurova Tıp Fakültesi 
Diş Hekimliği Fakültesi 
Temel Bilimler ve Yalbancı Diller Yük. Okulu 
Karadeniz Teknik Üniversitesi : 
Temel Bilimler Fakültesi 
İnşaat - Mimarlık Fakültesi 
Makina-Elektrik Fakültesi 
Yer Bilimleri Fakültesi! 
Hacettepe Üniversitesi : 

Mezuniyet Sonrası Eğitimi Fakültesi 
Fen ve Mühendislik Fakültesi 
Kayseri Tıp Fakültesi 
Mezuniyet Sonrası Eğitimi Tarım Fakültesi 
Eskişehir Tıp Fakültesi 
Diş Hekimliği Fakültesi 
Eczacılık Fakültesi 
Sosyal ve idarî Bilimler Fakültesi 
Fen Fakültesi 
Kimya Fakültesi 
Mühendislik Fakültesi 
Hastane İdaresi Yüksek Okulu 
Tıp Öncesi Temel Bilimler Yük. OMu 
Temel Fen Bilimler Yüksek Okulu 
Temel Sosyal Bilimler Yüksek Okulu 
Meslekî Uzmanlık Yüksek Okulu 

u22 . $ . 197âir ! 0 ::1 
; - ; ; : : • . : _ , - • : . : ' - / . 

Açıldığı yıl 

i J$Q9/ 
1969 

1961 
1969 
1969 
1969 
1971 
1955 
1955 
1995, 

' - . • . - " • • - . • 

1962 
1958 
1958 

1068 
1970 
1970 
1970-
1970 

1963 
1965 
1969. 
1969 

r,-,--., 

1967 
. 1968 

1968 
1968 
1970 
1971 
1971 
1971 
1971 
1971 
1971 
,1970-; 
1970 
1970. 
1970 
1970 

? r { . . . . . . . ? > . - - ... . •-<> , , . . 

h K-- • rJ" -:. -" ""'; 
<Zûi':nı?:-: y-f :: -*K r 

(Eski İzmir Ik. ve Tic. İMm, Aka<) 
Yılında üniversiteye laşığtaiBmjşl^ 

i ; " . T ' ı - , , - ' : v h ' :•'!•.';.•••.' : — • - . - . - • * : 

. - . - . — • . - • - . . -

• 1963 ...... -.'.'.-,-'... 
. . . • - • . . - , * . , - . . . - . - - " ' • ' - . ' . . . . . . 

(1968 yı]^n4a.J3iıiakülteiki ayrı fakül
te haline getirilmiştir.) 

-1966 
-1970 

30 Haziran 1961 tarihinde* Ankara Üni
versitesine bağlı Sağlık Bilimleri Yük
sek Oteulu olarak kurulmuşttur. 

i . v . • • - • • • • . - - . - - -

, . . r... ,,. .. ..... . 
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Ankara üniversitesi 
Fakülte ve Yüksek Okul açıldığı yıl Açıldığı yıl 

Temel Bilimler Yüksek Okulu 1970, Fen ve Mühendislik Fakültesi de 1971 tarihinde kaldırıl
mıştır. 
Orta Doğu Teknik Üniversitesi : 
Fen ve Edebiyat Fakültesi 1956 
Mühenidislk Fakültesi 1956 
Mimarlık Fakültesi 1956 
idarî ilimler Fakültesi 1956 
Boğaziçi Üniversitesi : 

Amerikan Vakfı tarafından Hükümetimize devredilen Robert Kolej Yüksek Okulu, Temel 
Bilgiler, Mühendislik ve idarî Bilimler bölümlerini muhtevi olmak üzere, 1971 yılında Boğaziçi Üni
versitesi adını almıştır. 
Ankara Devlet Koniservatuvarı 1936 
izmir Devlet Konservatuvarı 1953 
istanbul Devlet Konservatuvarı 1971 

4. — İçel Milletvekili Celâl Kargılının, Cum
huriyetin ilânından bugüne kadar ilk, orta ve 
yüksek öğrenim yapanların miktarına dair soru 
önergesi ve Milli Eğitim Bakanı İsmail Arar'ın 
yazılı cevabı (7/940) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Millî Eğitim Ba
kanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sını arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
31' . 1 . 1972 

içel Milletvekili 
Celâl Kargılı 

Cumhuriyetin ilânından bu yana, yıllar iti
bariyle Türkiye'de genel nüfusun yüzde kaçı ilk, 
orta ve yüksek öğrenim yapabilmiştir? 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 

Özel 
242 

13 . 5 .1972 

Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : 15 . 2 .1972 tarih ve 7/940 - 5214/39208 
sayılı yazıları. 

içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, Cumhuri
yetin ilânından bu yana Türkiye'de genel nüfu
sun yüzdj kaçının ilk, orta ve yüksek öğrenim 

yaptığına dair yazılı soru önergesi ile ilgili ce
vabımız ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 

İsmail Arar 
Millî Eğitim Bakanı 

İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, Cumhuriyetin 
ilânından bu yana Türkiye'de genel nüfusun 
yüzde kaçının ilk, orta ve yüksek öğrenim yap
tığına dair yazılı soru önergesi ile ilgili ceva
bımız : 

Yıllar 

1923 
1924 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
193b 
1936 
1937 
1933 

ilk Orta Yüksek 
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Yıllar 

1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1943 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1963 
1967 
1963 
1960 
1970 
1971 

-* 1972 

ilk 

5,39 
5,23 
5,18 
5,43 
6,72 
7,17 
7,41 
7,42 
7,36 
7,81 
7,71 
7,69 
7,70 
7,80 
3,04 
8,31 
8,71 
3,94 
9,24 
9,40 

10,42 
11,44 
11,64 
12,01 
12,40 
12,75 
13,38 
13,77 

Orta 

0,78 
0,80 
0,77 
0,75 
0,76 
0,75 
0,76 
0,71 
0,69 
0,68 
0,67 
0,69 
0,73 
0,78 
0,91 
0,98 
1,13 
1,27 
1,39 
1,54 
1,71 
1,84 
1,93 
2,00 
2,01 
2,22 
2,64 
2,90 

Yüksek 

0,07 
0,08 
0,08 
0,09 
0,10 
0,10 

. 0,11 
0,12 
0,12 
0,12 
0,12 
0,11 
0,10 
0,10 
0,12 
0,15 
0,16 
0,16 
0,17 
0,20 
0,23 
0,23 
0,24 
0,25 
0,27 
0,31 
0,35 
0,38 

5. — İçel Milletvekili Celal Kargılının, Cum
huriyetin ilânından bugüne kadar Türkiye'de 
okuma olanakların dan yoksun çocuk sayısına da
ir soru önergesi ve MUM Eğitim Bakanı İsmail 
Arar'ın yazılı cevabı (7/914) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun yazılı olarak Sayın Mü-
lî Eğitim Bakanı tarafından cevaplanldınlması-
nı arz ve teklif ederim. 31 . 1 . 1972 

Saygılarımla. 
içel Milletvekili 
Celâl Kartofilı 

Cumhuriyetin ilânından bu yana, Türkiye' 
de yıllar itibariyle ilkokul çağında olup da oku
ma olanaklarından yoksun çocuk sayısı nedir? 

T. C. 13 . 5 . 1972 
Millî Eğitim Bakanlığı 

Özel 
243 

Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : 15 . 2 . 1972 tarih ve 7/944 - 5218/ 
38212 sayılı yazıları. 

içel Milletvekili Celâl Kargılı tarafından ve
rilen, Cumhuriyetin ilânından buıgüne kadar 
Türkiye ̂ de okuma olanaklarmıdan yoksun ço
cuk sayısına dair yazılı soru önergesi ile ilgili 
cevabımız ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 

İsmadl Arar 
MilH Eğitim Bakanı 

içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, Cumhuriyetin 
ilânımdan bugüne kadar Türkiye ̂ Le okuma ola
naklarından yoksun çocuk sayısına dair yazılı 

soru önergesi ile ilgili cevabımız 

Nüfus sayımı isıiatistıiklerine göre, ilkokul 
çağındaiki okuma olanaklarından yoksun çocuk 
sayısı, yıllar itibariyle, aşağıda gösterilmiştir: 
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Nüfus 
ısayım 
yıllan 

1935 
1940 
1945 
1950 
1955 • 
1980 
1095 
1970 

M. Meclisi 

Öğrietiım, 
yıllan 

1935 -1936 
1940 -1941 
1945 -1946 
1950 -1951 
1955 -1956 
1990 -1961 
1965 -1986 
1970 -1971 

B : 92 

7 - 12 yaş 
çocuk 
sayısı 

2 406 688 
2 424 506 
3 022 179 
2 917 654 
3 253 072 
4 275 350 
5 063 565 
5 992 320 

22 . 5 . 1972 0 

Okuyan çocuk 
ısayusl 

683 472 
954 762 

1 357 02-9 
1 616 365 
1 983 266 
2 865 851 
3 931 838 
5 011 734 

: 1 

Okuldan yoksun 
çocuk sayısı 

1 723 216 
1 469 744 
1 685 150 
1 301 289 
1 289 806 
1 409 499 
1 131 729 
980 588 

6. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Cum
huriyetin ilanmdan bugüne kadar, Türkiye'de 
okuma - yazma bilmeyen insan sayısına dair soru 
önergesi ve Millî Eğitim Bakanı İsmail Araf'ın 
yazılı cevabı (7/945) 

Milleit Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun yazılı olarak Sayın Mil
lî Eğitim Bakanı tarafından cevaplandırılması
nı arz ve teklif ederim, 31.1.1972 

içel Milletvekili , 
Celâl Kargılı 

Cıv-TiJüiırlye>tin ilânından bu yana, Türkiye' 
de, yıllar itibariyle ilkokul çağını geçirmiş oku
ma - yazma bilmeyen insan sayısı nedir? 

T. O. 13 . 5 . 1972 
Millî Eğlfckn Bakanlığı 

cfeel 
244 

Millet Meclisi Başkanlığına 

ligi : 15 . 2 . 1972 tarih ve 7/945 - 5219/ 
39213 sayılı yasılan. 

îcel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Cumhuri
yetin ilânından bugüne kadar Türkiye'de oku
ma - yasma bilmeyen insan sayısına dair yazılı 
soru önergesi ile ilgili cevabımız ilişikte sunul
muştur. 

Bilgilerinizle saygılarımla arz ederim. 

İsmail Arar 
Millî Eğitim Bakanı 

Cumlhııriyetin ilânından bugüne kadar Türki
ye'de okuma - yazma bilmeyen insan sayışma 

dair yazılı soru önergesi ile ilgili cevabımız. 

1. — Cumhuriyetin ilânından bu yana ilko
kul çağını geçirmiş okuma - yazma bilmeyen 
nüfus sayısı ve % oranı : 

Yıllar Nüfus % oranı 

1927 
1935 
1945 
1950 
1955 
1980 
1965 
1970 

12 538 774 
13 641 151 
14 203 889 
15 167 194 
16 394 257 
13 625 032 
13 138 956 
13 143 398 

89,4 
79,6 
69,8 
65,4 
60,0 
60,44 
51,19 
44,50 

2. — Okuma - yazma bilmeyen i 
jeksiyonu : 

Yıllar 

1963 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1969 
1970 
1971 
1972 

Nüfus 

8 850 000 
9 223 000 
9 637 000 

10 100 000 
10 519 000 
11 079 000 
11 611 000 
12 196 000 
12 890 000 
13 497 000 

7. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Cum
huriyetin ilânından bugüne kadar, Türkiye'de 
Türkçe konuşamayan insan sayısına dair soru 
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önergesi ve Millî Eğitim Bakanı îsmail Ararın 
yazılı cevabı (7/916) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun yazılı olarak Sayın Millî 
Eğitim Bakanı tarafından cevalandırılmasını ara 
ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
31 . 1 . 1972 

içel Milletvekili 
Celâl Kargılı 

Cumhuriyetin ilânından bu yana, yıllar iti
bariyle Türkiye'de Türkçe konuşamayan insan 
sayısı ne olmuştur? 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 13 . 5 .1972 

Ö*el 
239 

Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : 15 . 2 .1972 tarih ve 7/946 - 5220/39214 
sayılı yazıları. 

içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, Cumhuri
yetin ilânından bugüne kadar Türkiye'de Türk
çe konuşamayan insan sayısına dair yazılı soru 
önergesi ile ilgili cevabımız ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
ismail Arar 

Millî Eğitim Bakanı 

İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, Cumhuri
yetin ilânından bugüne kadar Türkiye'de Türk
çe konuşamayan insan sayışma dair yazılı soru 
önergesi ile ilgili cevabımız : 

Devlet istatistiklerine göre Türkiye'de Türk
çe konuşamayan insan sayısı aşağıda gösteril
miştir : 

Yıllar 

1927 
1935 
1945 
1955 
196C 
1965 
1970 

Toplam 
nüfus 

13 629 488 
16 157 450 
18 790 174 
24 065 000 
27 755 000 
31 391 421 
35 668 549 

Türkçe 
konuşamayan 

1 851 673 
2 258 377 
2 182 137 
2 443 000 
2 582 000 
3 101 741 
1 546 310 

(1) Örnekleme yolu yi e bulunmuş olup, kesin 
rakam değildir. 

8. — îçel Milletvekili Celâl Kargılının, Cum
huriyetin ilânından bugüne kadar Türkiye'deki 
öğretmen ve öğretim görevlisi sayışma dair soru 
önergesi ve Millî Eğitim Bakanı İsmail Arar'ın 
yazılı cevabı (7/917) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun yazılı olarak Sayın Millî 
Eğitim Eakanı tarafından cevaplandırılmasına 
arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
31 . 1 . 1972 

içel Milletvekili 
Celâl Kargılı 

Cumhuriyetin ilânından bu yana, yıllar iti
bariyle ülkemizdeki ilk, orta, lise, kıs ve erkek 
enstitüleri ile üniversite ve yüksek okullardaki 
öğretmen ve öğretim görevlisi mevcutları ne ol
muştur? 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 13 . 5 .1972 

Cbel 
241 

Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : 15 . 2 .1972 tarih ve 7/947 - 5221/39215 
sayılı yazıları. 

içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, Cumhuri-
riyetin ilânından bugüne kadar Türkiye'deki öğ
retmen ve öğretim görevlisi sayısına dair ya
zılı soru önergesi ile ilgili cevabımız ilişikte su
nulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 

ismail Arar 
Millî Eğitim Bakanı 

Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar çeşit
li okul ila üniversitelerdeki Öğretmen ve öğre
tim görevlisi sayısı, yıllar itibariyle, ekte sunu
lan cetvellerde gösterilmiştir. 

içel Milletvekili Celâl Kargılı tarafından ve
rilen, Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar 
Türkiye'deki öğretmen ve öğretim görevlisi sa
yısına dair yazılı soru önergesi ile ilgili cevabı
mız. 
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Resmî ilkokullarda öğretmen sayıları 

Yıllar Şehir Köy Toplam 

1923 
1924 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1.948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1054 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1980 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 

6. 943 
6 903 
6 808 
6 777 
6 967 
7 107 
6 324 
7 532 
7 669 
7 791 
9 104 
7 810 
7 095 
8 319 
8 820 
9 312 
9 709 
10 008 
10 160 
10 633 
11 039 
11 836 
12 367 
13 755 
15 222 
16 739 
18 494 
20 173 
22 166 
23 652 
24 806 
26 063 
27 668 
29 232 
31 319 
33 975 
38 283 
41 586 

7 121 
6 881 
6 829 
6 924 
6 891 
6 886 
8 537 
8 725 
10 518 
11 896 
13 323 
12 963 
13 545 
18 484 
17 608 
19 978 
21 428 
22 202 
23 734 
24 220 
24 464 
24 673 
24 500 
24 188 
25 841 
26 779 
27 670 
28 357 
30 600 
37 573 
42 715 
45 694 
47 379 
52 074 
56 137 
61 442 
66 928 
73 714 

10 238 
11 526 
11 938 
13 011 
12 634 
13 103 
12 696 
13 586 
14 064 
13 789 
13 637 
13 701 
13 858 
13 993 
14 881 
16 257 
18 187 
19 687 
22 517 
20 773 
21 540 
24 803 
26 428 
29 290 
31 137 
32 210 
33 944 
34 853 
35 503 
36 509 
36 867 
37 943 
41 063 
43 518 
46 164 
48 535 
52 766 
61 230 
67 521 
71 757 
75 047 
81 306 
87 456 
05 417 
105 211 
115 300 

Yıllar Şehir Köy Toplam 

1969 45 371 80 045 125 416 
1970 48 246 86 370 134 616 
1971 
1972 

Resmî ve Özel Ortaokullarda öğretmen sayılan 

1923 
1924 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1938 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1057 
1958 
1959 
1980 
1961 
1962 

791 
815 
982 

1 068 
963 

1 380 
2 136 
2 354 
2 403 
2 648 
2 843 
2 402 
3 744 
3 867 
3 900 
3 883 
3 851 
3 862 
3 931 
3 871 
3 093 
4 149 
4 364 
4 528 
4 729 
5 021 
5 311 
5 694 
6 385 
7 296 
8 559 
9 858 
10 977 
12 030 
13 289 
15 538 
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Yıllar 

1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 

Şehir Köy 

15 059 
14 340 
14 966 
16 773 
19 S82 
19 543 
19 385 
19 242 

esmî ve özel Liselerdeki ö| 
1923 
1924 
1925 
1926 
1927 
1928 . 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1924 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 

594 
510 
578 
637 
637 

1 827 
945 

1 044 
1 029 
1 050 
1 164 
1 329 
1 518 
1 544 
1 568 
1 590 
1 694 
1 656 
1 817 
1 817 
1 829 
1 868 
1 931 
1 954 
2 045 
2 161 
2 234 
2 602 
2 476 
2 523 
2 886 
3 427 

M. Meclisi B : 92 

Toplam 

22 . 5 . 1972 
Yıllar 

1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 

0 : 1 
Şehir Köy 

3 860 
4 219 
4 645 
5 820 
6 097. 
5 259 
6 032 
6 689 
7 975 

10 136 

Toplam 

Kız Enstitülerinde öğretmen sayıları 
1923 
1924 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 

84 
113 
107 
91 
142 
169 
196 
255 
264 
318 
349 
404 
523 
589 
653 
782 
848 
821 
901 
974 

1 013 
972 

1 036 
1 107 
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Yıllar 

1955 
1956 
1957 
1953 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 

Şehir 

1 202 
1 318 
1 424 
1 539 
1 760 
1 333 
1 519 
1 827 
2 620 
2 174 
1 915 
2 403 
2 418 
2 715 
2 650 
2 809 

Erkek Sanat Enstitülerindeki öğretmen sayısı 

1923 
1924 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 

159 
135 
149 
163 
142 
158 
144 
171 
174 
189 
217 
231 
246 
289 
353 
502 
768 

1 123 
1 679 
1 893 
1 929 
1 902 
2 032 
1 848 

Yıllar Şehir Köy Toplam 

1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 

1 826 
1 809 
1 769 
1 724 
1 800 
2 081 
1 734 
1 793 
1 327 
1 959 
2 302 
2 352 
2 598 
2 712 
2 643 
2 687 
2 784 
2 041 
2 885 
3 150 

Üniversite ve Yüksek okullardaki öğretim 
görevlileri 

Yıllar Yüksek okullar Üniversite 

1923 
1924 
1925 
1926 
1927 
1923 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 

177 
211 
217 
228 
234 
186 
176 
194 
205 
223 
249 
247 
295 
273 
290 
334 
430 

307 
449 
420 
328 

186 
212 
214 
220 
213 
197 
293 
344 
356 
367 
377 
387 
445 
412 
334 
498 
659 
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Yıllar Yüksek okullar Üniversite 

1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 

396 
416 
493 
546 
540 
491 
543 
504 
532 
552 
585 
607 
792 
877 
982 

1 132 
1 264 
1 492 
1 316 
1 074 
1 264 
1 773 
1 823 
1 855 
1 284 
1 473 
3 865 
3 800 

666 
679 
749 
738 
807 
842 
856 
848 
838 
884 
954 

1 057 
1 163 
1 230 
1 665 
1 718 
2 807 
3 044 
3 145 
3 294 
3 652 
4 033 
4 377 
4 857 
5 586 
5 823 
6 721 
•7 200 

9. — İçel Milletvekili Celâl Kargüı'mn, Cum
huriyetin ilânından bugüne kadar Türkiye'deki 
ilk, orta ,Use, gece lisesi, kız ve erkek sanat ens-

22 . 5 . 1972 O : 1 

titüsü ile üniversite ve yüksek okullardaki öğ
renci sayısına dair soru öneryesi ve Millî Eğitim 
Bakam İsmail Arar'm yazdı cevabı (7/949) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun yazılı olarak Sayın Millî 
Eğitim Bakanı tarafından cevaplandırılmasına 
arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
31 . 1 . 1972 

içel Milletvekili 
Celal Kargılı 

Cumhuriyetin ilânından bu yana, yıllar iti
bariyle Türkiye'de ilk, orta, lise, gece lisesi, kız 
ve erkek sanat enstitüsü ile üniversite ve yük
sek okullardaki öğrenci sayısı nedir? 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 13 . 5 .1972 

Özel 
245 

Milbt Meclisi Başkanlığına 

ilgi : 15 .2 .1972 tarih ve 7/949 - 5223/39217 
sayılı yazıları. 

içel Milletvekili Celâl Kargıh'nm, Cumhuri
yetin ilânından bu yana Türkiye'deki ilk, orta, 
lise, gece lisesi, kız ve erkek sanat enstitüsü ile 
üniversite ve yüksek okullardaki öğrenci sayı
sına dair yazılı soru önergesi ile ilgili cevabımız 
ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
ismail Arar 

Millî Eğitim Bakanı 
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tçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, Cumhuriyetin ilânından bu yana, yıllar itibariyle Türkiye'deki 
ilk, orta, lise, gece lisesi, kız ve erkek sanat enstitüsü ile üniversite ve yüksek okullardaki öğrenci 

sayısına dair yazılı soru önergesi ile cevabımız 

Yıllar 

1923 
1924 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 -
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
3942 
1943 
1944 
1945 
1946 

1924 
1925 
1926 
1927 
1928 

• 1929 
• 1930 
- 1931 
- 1932 
• 1933 
1934 

- 1935 
- 1936 
• 1937 
• 1938 
- 1939 
• 1940 
- 1941 
• 1942 
• 1943 
- 1944 
- 1945 
- 1946 
- 1947 

Öğrenci 
sayısı 

341 941 
357 122 
377 209 
409 206 
432 969 
445 055 
437 603 
457 720 
492 894 
540 959 
576 686 
627 253 
669 346 
696 269 
748 007 
798 409 
890 689 
947 734 
926 869 
927 714 
982 928 

1 232 430 
1 342 892 
1 398 860 

Yıllar 

1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1370 

1948 
1949 

• 1950 
• 1951 
1952 

- 1953 
• 1954 
- 1955 
- 1956 
- 1957 
- 1958 
- 1959 
- 1960 
- 1961 
- 1962 
• 1963 
- 1964 
- 1965 
• 1966 
- 1967 
- 1968 
- 1969 
• 1970 
- 1971 

öğrenci 
sayısı 

1 432 719 
1 454 327 
1 577 002 
1 602 198 
1 627 947 
1 674 418 
1 744 147 
1 847 156 
1 962 996 
2 118 704 
2 237 754 
2 378 787 
2 459 087 
2 841 444 
3 121 096 
3 343 529 
3 535 293 
3 743 475 
3 906 424 
4 189 820 
4 492 232 geçici 
4 736 867 geçici 
4 892 590 geçici 
4 992 056 geçici 
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Resmî vs özel Ortaokullardaki öğrenci sayısı 

Yıllar Yıllar Yıllar 

1923 
1924 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 

19 858 
23 225 
25 398 
27 093 
30 316 
36 068 
42 332 
45 812 
52 386 
62 955 
74 107 
83 642 
92 308 

1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 

95 332 
94 642 
84 181 
75 319 
70 430 
65 608 
60 980 
59 093 
61 314 
65 168 
68 187 
74 765 
82 465 
92 339 
111 896 
133 217 
162 179 

1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1984 
1965 
19Ö6 
1957 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 

193 733 
222 625 
254 966 
291 266 
318 138 
337 816 
344 139 
354 257 
412 373 
515 337 

N 590 408 
586 438 
657 823 
724 842 
801 000 
883 053 

Resmî ve özel liseler ile Aksam liselerindeki öğrenci sayısı 

1923 
1924 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 

3 819 
4 168 
4 746 
5 699 
6 940 
7 873 
9 563 
9 847 
13 622 
17 219 
20 916 
24 364 
26 255 

1940 
1941 
1942 . 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 

24 862 
28 217 
28 073 
28 906 
27 734 
25 515 
24 355 
23 245 
22 100 
21 440 
22 169 
22 529 
29 053 
31 420 
35 369 
33 412 
37 407 

1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 

43 503 
51 231 
62 063 
75 632 
88 982 
101 387 
102 384 
97 935 
111 181 
139 914 
160 357 
156 196 
190 064 
219 099 
248 294 
265 404 
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Kız enstitülerindeki öğrenci sayısı 

Yıllar Yıllar Yıllar 

1923 
1924 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 

456 
437 
461 
474 
513 
729 
596 
864 

1 192 
1 603 
1 737 
1 900 
2 135 

1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 

2 296 
2 668 
3 471 
4 133 
5 157 
6 262 
7 389 
8 200 
8 308 
8 529 
8 387 
8 391 
8 531 
8 343 
8 765 
9 713 
10 975 

1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 

12 292 
13 997 
17 702 
21 590 
8 191 
8 266 
9 014 
6 696 
10 080 
9 213 
9 686 
9 432 
10 299 
11 216 
11 216 

Sanat enstitülerindeki öğrenci sayısı 

1923 
1924 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 

1 089 
1 132 
1 280 
1 334 
1 490 
1 636 
1 703 
1 757 
2 009 
2 228 
2 758 
3 095 
3 892 

1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 

4 518 
5 419 
7 623 
9 788 
13 408 
20 650 
27 196 
26 415 
23 733 
21 556 
23 168 
19 617 
18 128 
23 677 
28 183 
32 512 
35 486 

1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1968 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 

37 755 
38 879 
36 861 
35 894 
17 269 
16 608 
20 388 
20 594 
25 033 
34 295 
36 100 
38 877 
44 138 
50 284 
47 466 
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Yıllar 

Eğitim enstitülerindeki öğrenci sayısı 

Yıllar Yıllar 

1923 
1924 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 

43 
71 
76 
90 
101 
181 
184 
191 
191 
264 
293 
263 

1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 

377 
429 
417 
446 
490 
636 
746 

1 070 
1 141 
935 
622 
514 
404 
534 
565 
771 
931 

1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 

1 224 
1 219 
1 626 
1 775 

• 2 488 
2 504 
3 107 
4 106 
4 779 
5 681 
5 827 
4 865 
4 785 
5 704 
6 722 
7 423 

Ankara Üniversitesi 
Üniversitelerdeki okuyan öğrenci sayısı 

Yıllar 

1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 

- 1928 
- 1929 
- 1930 
- 1931 
- 1932 
- 1933 
- 1934 
• 1935 
• 1936 
- 1937 
- 1938 
• 1939 
• 1940 
• 1941 
- 1942 

nbul Üniversitesi 
1927 -
1928 -
1929 -
1930 -
1931 -

1928 
1929 
1930 
1931 
1932 

öğrenci 
sayısı 

1 100 
841 
686 
698 
696 
777 
922 

1 162 
1 801 
2 144 
2 508 
2 899 
3 118 
2 692 
2 654 

: 
1 660 
1 692 
J. 650 
2 026 
2 484 

Yıllar 

1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 

1932 
1933 
1934 
1935 
1936 

- 1943 
- 1944 
- 1945 
- 1946 
- 1947 
- 1948 
- 1949 
- 1950 
- 1951 
- 1952 
- 1953 
- 1954 
- 1955 
- 1956 
- 1957 

- 1933 
• 1934 
- 1935 
• 1936 
- 1937 

— 801 

Öğrenci 
sayısı 

2 710 
3 101 
3 447 
4 555 
5 264 
5 972 
6 497 
6 769 
6 714 
6 813 
6 810 
6 634 
8 059 
12 671 
12 257 

3 213 
3 514 
3 851 
3 995 
4 726 

Yıllar 

1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 

1937 
1938 
1939 
1940 
1941 

- 1958 
- 1959 
- 1960 
- 1961 
- 1962 
- 1963 
- 1964 
- 1965 • 
- 1966 
- 1967 
- 1968 
- 1969 
- 1970 
- 1971 
- 1972 

- 1938 
- 1939 
- 1940 
- 1941 
- 1942 

öğrenci 
sayısı 

13 434 
14 423 
14 842 
17 851 
17 390 
17 557 
16 289 
17 425 
17 328 
17 662 
17 860 
17 926 
17 489 
17 001 
16 232 

5 083 
5 646 
6 693 
7 618 
8 954 
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öğrenci 

Yıllar sayısı 

1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 

• 1943 
- 1944 
- 1945 
- 1946 
- 1947 
. 1948 
- 1949 
• 1950 
- 1951 
• 1952 

10 178 
11 148 
11 413 
9 812 
10 306 
12 301 
12 040 
12 099 
11 591 
10 378 

İstanbul Teknik Üniversitesi : 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 

• 1944 
• 1945 
- 1946 
• 1947 
. 1948 
. 1949 
• 1950 
• 1951 
. 1952 
• 1953 

792 
846 
947 

1 054 
1 197 
1 389 
1 446 
1 466 
1 594 
1 755 

Ege Üniversitesi : 
1955 - 1956 197 
1956 - 1957 385 
1957 - 1958 545 
1958 - 1959 919 
1959 - 1960 1 100 
1960 - 1961 1 113 

Orta - Doğu Teknik Üniversitesi : 
1956 - 1957 67 
1957 - 1958 183 
1958 - 1959 315 
1959 - 1960 473 
1960 - 1961 771 
1961 - 1962 859 

öğrenci 
Yıllar sayısı 

1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 

- 1953 
- 1954 
- 1955 
- 1956 
- 1957 
- 1958 
- 1959 
- 1960 
- 1961 
- 1962 

10 600 
9 982 
10 678 
13 957 
13 911 
13 024 
15 044 
19 453 
21 741 
22 569 

1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 

- 1954 
- 1955 
- 1956 
- 1957 
- 1958 
- 1959 
- 1960 
- 1961 
- 1962 
- 1963 

2 026 
2 057 
2 251 
2 610 
2 827 
2 894 
2 798 
2 682 
2 660 
2 509 

1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 

• 1962 
- 1963 
• 1964 
• 1965 
- 1966 
- 1967 

1 056 
1 214 
1 332 
1 440 
1 544 
1 872 

1962 
1963 
1964 
1965 
1966 

- 1963 
-1964 
- 1965 
- 1966 
- 1967 

1 209 
1 873 
2 501 
3 580 
4 161 

öğrenci 
Yıllar sayısı 

1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 

- 1963 
- 1964 
- 1965 
- 1966 
- 1967 
. 1968 
• 1969 
- 1970 
• 1971 
• 1972 

23 525 
25 383 
27 290 
29 723 
21 029 
30 341 
29 841 
30 885 
33 172 
29 558 

1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 

- 1964 
- 1965 
- 1966 
- 1967 
- 1968 
- 1969 
- 1970 
- 1971 
- 1972 

2 909 
2 993 
3 276 
3 466 
3 672 
4 827 
6 166 
7 242 
7 488 

1967 
1968 
1969 
1970 
1971 

- 1968 
• 1969 
• 1970 
- 1971 
- 1972 

2 513 
5 584 
6 161 
6 656 
7 005 

1967 
1968 
1969 
1970 
1971 

- 1968 
• 1969 
- 1970 
• 1971 
1972 

4 270 
5 026 
5 833 
6 500 
6 738 
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Atatürk Üniversitesi 

Yıllar 

1958 - 1959 
1959 - 1960 
1960 - 1961 
1961 - 1962 
1962 - 1963 

• 
öğrenci 
sayısı 

132 
224 
303 
468 
547 

Yıllar 

1963 - 1964 
1964 - 1965 
1965 - 1966 
1966 - 1967 
1967 - 1968 

öğrenci 
sayısı 

782 
920 

1 343 
1 384 
1 845 

Yıllar 

1968 - 1969 
1969 - 1970 
1970 - 1971 
1971 - 1972 

öğrenci 
sayısı 

2 043 
1 997 
2 580 
2 507 

Karadeniz Teknik Üniversitesi 

1963 - 1964 
1964 - 1965 
1965 - 1966 

86 
199 
328 

1966 - 1967 
1967 - 1968 
1288 - 1969 

509 
656 
792 

1969 - 1970 
1970 - 1971 
1971 - 1972 

1 172 
1 272 
1 739 

Hacettepe Üniversitesi : 

1966 - 1967 1 303 1968 - 1969 2 264 1970 - 1971 3 024 
1967 - 1968 1 683 1969 - 1970 2 777 1971 - 1972 1 735 

Boğaziçi Üniversitesi : 

Yıllar 
öğrenci 
sayısı 

1971 - 1972 976 

— 803 — 



M. Meclisi B : 92 22 . 5 . 1972 O : 1 

Yıllara •güve yüksek 'okulliaırda öğlenci sayısı 
O K U L L A R I N A D I 

öğretim yılı 

1934 -1935 
1935-1936 
1936 -1937 
1937-1938 
1938-1939 
1939 -1940 
1940-1941 
1941-1942 
1942-1943 
1943-1944 
1944 -1945 
1945 -1946 
1946-1947 
1947-1948 
1948 -1949 
1949 -1950 
1950 -1951 
1951-1952 
1952-1953 
1953-1954 
1954 -1955 
1955-1956 
1956-1957 
1957 -1958 
1958 -1959 
1959 -1900 
1960-196 L 
1961-1962 
1962 - 1963 
1963 -1964 
1964 -1965 
1965 -1966 
1986 - 1967 
1967-1968 
1968 -1.969 
1969-1970 
1970-1971 
1971 -1972 
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1 
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1 
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— 
— 
— 
GOL 
793 
829 
139 
95 L 
.112 
546 
661 
989 
127 
094 
792 
649 
909 
939 
380 
359 
825 
570 
673 
751 
948 
464 
298 
247 
754 
467 
594 
447 
405 
357 
667 
3>95 
102 

D
ev
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t 

M
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k 
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1 
1 
1 
1 
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1 
1 
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'] 
4 
4 
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ri 
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• — • 

— 
87 
120 
163 
217 
301 
386 
252 
286 
443 
466 
429 
379 
428 
435 
455 
678 
797 
793 
973 
937 
948 
122 
204 
455 
641 
883 
970 
959 
869 
236 
595 
082 
657 
757 
796 

1 
Ti
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— 
— 
— 
— 
— 
— 
• — 

— 
• — 

— 
— • 

— 
— 
— 
— 
— 
•— 
— 
— 
-— 
16 
51 
51 
103 
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93 
91 
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57 
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396 
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B 
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46 
92 
145 
203 
222 
186 
166 
237 
230 
269 
266 
313 
338 
410 
389 
404 
433 
407 
394 
336 
322 
312 
312 
355 
421 
476 
588 
636 
598 
641. 
04 G 
707 
775 
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807 
83,0 
855 
891. 
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1 
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10. — Sivas Milletvekili Enver Akova'nın, 
vali tarafından görevinden alındığı, hakkında 
soruşturma açıldığı ve mahkemeye sevk edildiği 
iddia olunan Sivas Atatürk İlkokulu öğretmeni
ne dair soru önergesi ve Başbakan adına İçişleri 
Bakanı Ferit Kuoat'ın yazılı cevabı (7/991) 

'Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki soruların Sayın Başbakan tarafın

dan yaaılı olarak cevaplandırılmasına delâletle
rini rica ederim, 8 . 2 . 1972 

Saygılarımla. 
Sivas Milletvekili 

Enver Akova 
1. — Sivas Atatürk ilkokulu öğretmenlerin

den Saadettin özberk'in 10 Kasını 1971 tarihin
de Atatürk için saygı durusuna geçilmeden ön
ce öğrencisinin «öğretmeniım, Atatürk'ün ruhu
na fatiha okuyabilirmiyiz» sorusu üzerine «Fati
hayı içinizden arzu eden okuyabilir» dediği için 
adı geçen öğretmenin Sivas Valisi Celâl Kaya-
can tarafından görevinden alındığı, hakkında 
soruşturana açtırdığı ve bu yüzden mahkemeye 
sevk edildiği doğru mudur? 

2. — Bahse konu soru ve cevap üzerine Ata
türk ilkokulu Müdürü Turgut öktem'in de baş
ka yere n?jklolunduğu gerçek midir? 

3. — Doğru ise, zatıâliniz de ölülerimize Fa
tiha okumanın lâik Devlet düşüncesiyle çelişti
ği inancına katılıyor musunuz? 

4. — Türk Devletinin Kurucusu Yüce Ata
türk'e yukarıda arz ettiğim üzere arzu eden 
içinden Fatiha okuyabilir diyen öğretmene reva 
görülen işlem hakkında ne düşünülmektedir? 

5. — öğretmen Saadettin cteberk'i 15.11.1971 
tarihinden 10 . 12 . 1971 tarihine kadar açığa 
alan, Atatürk ilkokulu Müdürü Turjut ök-
tem'i başka yere suçsuz olarak nakleden Vali 
Celâl Kayacan hakkında bir işlem yapmayı dü
şünüyor musunuz? 

T. C. 25 -. 3 . 1972 
İçişleri Bakanlığı 

Ö23İ Kalem Müdürlüğü 
Sayı : 11 - 13/154 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 9 . 3 . 1972 g\m ve Genel Sekreterlik 

Kanunlar Müdürlüğü 5346/39686 - 7/991 sayılı 
yazınım. 

'Sivas Milletvekili Sayın Enver Akova'nın 
Sayın Başbakana yönelttiği ve Başbakanlık 

I makammın tarafımdan cevaplandırılmasını ten-
sibettiği Sivas Atatürk ilkokulu öğretmen ve 
Müdürü ile Sivas Valisinin davranışları hakkın
daki yazılı soru önergesi ile ilgili olarak Bakan
lığıma intikal eden bilgiler aşağıya çıkarılmış
tır. 

1. — Sivas Merkez Atatürk ilkokulunda 10 
Kasım 1971 günü Atatürk için yapılacak anma 
töreninde program icra görevi okul öğretmen
lerinden Saadettin ösberk'e verilmiştir. 

Öğretımen Saadettin özberk okul öğretmen 
ve öğrencilerinin hazır bulunduğu törende «Üç 
dakikalık saygı duruşunda bulunacağız, iste
yen Fatiha okuyabilir» diyerek topluluğu say
gı duruşuna çağırmış, daha sonra Atatürk hak
kında yaptığı konuşmayı, 2 ay önce inşa edilen 
tuvaletler için okul Müdürüne teşekkür ederek 
bitirmiştir. 

Aynı okulda görevli bir öğretmenin 13 Ka
sım 1971 günü vilâyete yaptığı ihbar ve 14 Ka
sım 1971 tarihli Sivas - Anadolu Gazetesinde 
yayınlanan «inanalım mı?» ballıklı makale üze
rine durumu öğrenen Sivas Valisi aşırı sağ dü
şünce eseri ve lâiklik ilkesine aykırı davranış 
olarak nitelendirdiği olayın soruşturulması için 
iki müfettişi görevlendirmiş ve soruşturma sıra
sında i§ başında kalmasını sakıncalı görerek öğ
retmen Saadettin özberk'e işten el çektirmiştir. 

Müfettişlerin soruşturma sonunda clüzenle-
ledilderi fezleke ve rapor üzerine : 

Sivas İl İdare Kurulu davranışını Anayasa
nın 2 ve 19 ncu maddelerindeki hükümlere aykı
rı bulduğu öğretmen Saadettin Özberk'in T. C. 
K. nun 163 ncü maddesi uyarınca lüzumu muha
kemesine karar vermiş; 

Sivas il Millî Eğitim Disiplin Kurulu ise, 
I adı geçen öğretmenin görev yerinin değiştlril-
I meşini karara bağlatmıştır. 

Bu durum karşısında Sivas Valisi adı gecen 
öğretmeni il merkezindeki bir başka ckula ata
yarak, işten el çektirme tasarrufunu kaldırmış 
ve alı geçeni yeni atandığı okulda göreve baş
latmıştır. 

2. — Açılan soruşturmada, aynı olayda ku
surlu bulunduğu tespit edilen Atatürk ilkokulu 
Müdürü Turgut Öktem hakkında Sivas İl idare 
F.*":i"ulu T. C, K, nun 230 ncu madde:! uyarınca 

I lüzumu muhakeme kararı almış. 
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Sivas İl Millî Eğitim Disiplin Komisyonu 
ise, adı geçen okul müdürünün görev yerinin 
değiştirilmesine karar vermiştir. 

Bunun üzerine Sivas Valisi Atatürk ilkoku
lu Müdürü Turgut ökteraı'i, il merkezindeki bir 
başka okulun müdürlüğüne atamıştır. 

Okul Müdürü Turgut öktom'in Disiplin Ku
rulu karan ve bu karara dayanılarak yapılan 
atama tasarrufuna karşı Millî Eğitim Bakanlı
ğına yaptığı itiraz, Millî Eğitim Bakanlığınca 
yerinde görülmemiş, ayrıca Sivas Valiliğine adı 
geçenin mıiMürlük görevine de son verilmesinin 
ıgerektiği yazılı olarak bildirilmiştir. 

Arz ederim, 
Ferit Kubat 

içişleri Bakanı 

11. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Giiner' 
in, Zonguldak Ticaret Lisesi Müdürünün kanun
suz tasarruflarına dair soru önergesi ve Millî 
Eğitim Bakanı İsmail Arar'ın yazılı cevabı 
(7/992) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Sayın Millî Eğitim Bakamımızın yazılı olarak 

cevaplandırmalarını rica ettiğim hususlar aşağı
da maddeler halinde yazılıdır. 

Gereğine müsaadelerMzi dilerim. 
Saygılarımla. 

Zonguldak Milletvekili 
Ahmet Günsi" 

1. — Zonguldak Ticaret Lisesinde okul mü
dürü İrfan Çiftçi ile bazı öğretmenlerin arasın
da başgösıteren geçimsizliğin nedenleri, zama
nında Bakanlığınıza yazılı soru olarak intikal 
£iStirilm:sine rağmen, tarafsız müfettiş gönde-
rilmeyip validen malûmat istenme yoluna gidil
mesi, valilerin mutlak tarafsız olabileceklerine 
inançtan mı gelmiştir? 

2. — öğretmenlerin Bakanlığa müracaatla
rından ve halk tarafından kınanmalar bağla
dıktan sonra, okul müdürü hakkında tahkikat 
yapılmaması ve kendi isteğine uygun il olarak 
Çankırı iline atanması nasıl olmuştur? 

a) Şikâyetçi öğretmenler hakkındaki şikâ
yet konuları kesinleşmeden başka illere nakle
dilmeleri adaletin tecellisi ve öğretmenin idare
ye inanması balonundan elde edilen nedir? 

3. — Savunmaları daha yeni istenen öğret
menler, kusursuz bulunsalar bile, cezaları peşi
nen verilmiş olmayacak mı? 

a) idareci olarak halen askerliğini yapma 
•sırasını bekleyen müdürün tarafsızlığı ve bazı 
siyasilere güvem duyarak çalışıp çalışmadığı 
tespit edilemeden, öğretmenliğe yakışan cesare
ti gccteren öğretmenlerin cezalanmalannıdaki 
bu muaccöliyet, tarafsız idareye kavuşma arzu-
musla bağdaşır yönü var mıdır? 

4. — Okulun badanası ve müdürlük lojma
nının tamiri için bakanlığınızca (30) otuz bin 
lira gönderilmiş, eski müdürün okulu ve lojma
nı hademelere badana ettirip, sahte faturalarla 
gideri tamamladığı iddia ediliyor. Bu iddia in
celenmiş midir? İncelenmişse yeni müdürün 
kendi imkânlariyle lojmanı tamir ve badana et
tirmesi nasıl izah edilebilir? 

5. — Okulun müdür odasındaki miöbilyanın, 
eski müdür zamanında okul kooperatifinde satı
lan ders kitapları parasından alındığı söylen
miş, 

Halbnki : Ders kitapları okul kooperatifin
de değil, müdür yardımcısı Ragıp Handır tara
fından satıldığı ve yapılan kârı ise müdür irfan 
Çiftçi ile ikisinin bilebileceği ve müdür odasın
daki mobilyanın eskiden var olduğu tahkik edil
miş midir? Hakikat nedir? 

6. — Eski müdürün (İrfan Çiftçi) dersleri
ne girmediği halde ders defterini imzalayıp üc
ret aldığı, bir yandan öğrencileri, diğer yandan 
idareyi zarara soktuğu iddia ediliyor. Bu husus 
tahkik edildi mi? 

Sonucu ne olmuştur? 
7. — Gönderilen müfettiş tahkikatını, mü

dürün odasında ve müdürü şikâyet edenleri 
gereği gibi dinlemeden yaptığı ve müdürün şi
kâyetçiler hakkında müspet hiçbir delil göster
meden karara varıldığı iddia ediliyor, 

Bir öğretmen hakkında ideolojik iddia yap
mak çok kolay ve son aylarda revaç bulan bir 
tariî olmuştur? 

Mahkeme kararı olmadan, müspet deliller 
gösterilmeden yapılacak her iddia,, hırs, kin, 
çekememezliktsn öteye gidemez. Bu nakilleri 
sari t olan öğretmenlerin delile müstenit suçları 
tespit edildi mi? Şikâyetçi olmasalardı, hakla
rında, tahkikat yapılacak mıydı? Kendilerinden 
eski müdür şikâyetçi olmuş ise, eski müdürün 
hakkındaki şikâyetler inceleme konusu yapılmış 
mıdır? 
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T. O. 12 . 4 . 1972 
Millî Eğitim Bakanlığı 

özel 
200 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 9 . 3 . 1972 tarih ve 7/992 - 5365/ 

39007 sayılı yazılan. 
Zonguldak Milletvekili Ahmet Güner'in, 

Zonguldak Ticaret Lisesi Müdürünün kanun
suz tasarruflarına dair yazılı soru önergesi ile 
ilgili cevabımız ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ©derim. 
İsmail Arar 

Millî Eğitim Bakanı 

Zonguldak Milletvekili Albmıet Günerln Zon
guldak Ticaret Lisesi Müdürünün kanunsuz ta
sarruflarına dair yazılı soru önergesi ile ilgili 

cevabımız. 

1. — Valiler, 5442 sayılı Kanunun 9 ncu 
maddesi gereğince, illerde Devletin ve Hükü
metin temsilcisi ve ayrı ayrı her bakanın mü
messilidir. Bu bakımdan, ilin genel idaresinden 
her bakana karşı ayrı ayrı sorumluluğu kabul 
edilmiştir. 

Validen malumat istenmesi, yukarda belirti
len hukukî görev ve yetkiye sahifbolmasından-
dır. Bu itibarla, validen malumat istenmesinde 
herhangi bir inançtan bahsetmek doğru olmasa 
gerektir. 

2. — Zonguldak Ticaret Lisesinde meydana 
gelen olaylar Bakanlığımıza inltdkal ettirildiğin
de, şikâyetlerin mahiyetine göre, idarî ve inzi
batî yönlerden tahkikat yaptırılmıştır. Tahkikat 
neticesi düzenlenen raporda, okul müdürü İr
fan Çiftçi'nin, müdür olarak başka bir yere 
atanması teklif edilmiş ve adı gecenin Çankırı 
Ticaret Lisesi Müdürlüğüne naklen tayini ya
pılmıştır. 

3. — öğretmenlerin savunmaları disiplin yö
nünden istenmiştir. Bunun idarî işlemle hiçbir 
ilgisi bulunmamaktadır. Savunma işlemleri bit
tikten sonra disiplin işlemleri ayrıca değerlen-
dirilecektıir. idarî yönden yapılan atamalar ise 
cezaî mahiyet tanımamaktadır. Bu itibarla, ceza 
olarak kabul edilmesine imkân yoktur. 

İlgililer hakkında yapılan işlemler tarafsız 
idarenin tutumuna örnek olabilecek nitelikte 
tam ve eksiksizdir. 

4, 5, 6. — Bu sorularda belirtilen konular 
hakkında Bakanlığımıza şikâyet vaki olmadı
ğından, bu hususta herhangi bir işlem yapılma
mıştır. Sayın Milletvekilinin önergesi üzerine 
ayrıca inceleme konusu olarak değerlendirile
cektir. 

7. — Tahkikata memur edilen Bakanlığımız 
müfettişi, Balkan adına bu hizmeti gördüğü bi
lincini müdriktir. 

Lüzumlu görülen kişilerin ifadelerinin mü
dür odasında alınması tahkikatın tarafsız ola
rak yürütülmesine engel teşkil etmemektedir. 

İlgililerin dinlenmediği hususuna gelince, 
ifade tutanaklarının hazırlanması, müfettişin 
yazılı soru sorması, karşı tarafın bizzat cevap 
vermesi şeklimde olmuştur. Adı geçenler hakkın
da idarî işlem yapılırken ideolojik iddiada bu
lunulmamıştır. Tahkikat sonunda sübuta eren 
davranışlarına göre işlem yapılmıştır. 

Suç olarak tespit edilen hususlar, sadece 
idarî ve inzibatî kovuşturmayı gerektirdiği ci
hetle adlî bir işleme girişilmemişjtir. Soruştur
maya dayanan bu nakillerde herhangi bir his
si davranış da mevzuubahis değildir. 

12. — Sinop Milletvekili Hilmi tşgüzar'm, 
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Memduh Tağ-
maç'tn görevinin uzatılma nedenine dair soru 
önergesi ve Başbakan Nihat Erim'in yazılı ceva
bı. (7/993) 

(Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ve 
rica ederim. 

iSinop Milletivtekili 
Hilmi işgüzar 

926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 
Kanununun 66 ncı maddesi Genelkurmay Baş
kanının yaş haddi ve görev süresini saptamış 
bulunmaktadır. Mezkûr madde «Genelkurmay 
Başkanlığına atanan Orgeneral ve Oramiralle-
rin yaş haddi 68'dir. Bu makama atanan Orge
neral ve Oramirallerin görevde kalış süreleri 
üç yıldır. Bu süre yaş haddini geçmemek üze
re Bakanlar Kurulu karanyle birer yıllık süre
lerle üç yıl daha uzatılabilir» hükmünü muhte
vidir. Sayın Genelkurmay Başkanı yaş haddini 
1 Eylül 1972'de doldurduğuna göre, 
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1. — Bakanlar Kurulu kararıyle yaş haddi 
1 Eylül 1972tie dolan bir Genelkurmay Başka
nının görev süresi bar yıl daha 1973 Martına 
kadar nasıl uzatılabilir? 

2. — Kararnameler kanunlara aykırı olma
yacağına göre yaş haddini geçmemek üzere hiz
met süresi uzatılabileceği halde yaş haddimi ge
çen 'bir hizmet yılının verilmesi kanuna ve ka
nunun ruh ve esprisine aykırı almaz mı? 

3. — Genelkurmay Başkanının yaş haddi 
1 Eylül 1972^de dolacağına kararname ile de 
hizmet süresi bir yıl daha uzatıldığına göre 68 
yaşını bitirmiş olmasına rağmen Eylül 1972'de 
değil de, 1973 yılı Mart ayında kanunî müdde
tinden altı ay sonra emekli olacak demektir. Bu 
durum karşısında kararnameniin kanunlara ay
kırı oimaan&sı yönünden 926 sayılı Kanunun 66 
ncı maddesinde kararnameyle paralel yönde bir 
değişiklik mi düşünülmektedir. 

Düşünülse bile kanunlar değiştirilmeden ka
nun kuvvetinde kararname çıkarmak yetkisi 
nereden gelmektedir? 

Bir hukuk profesörü olarak bu kararname
nin kanuna aykırı olmadığı hususunun izahı 
nasıl yapılacaktır? 

Bu durum karşısında «Nöbet değiştirme» ve 
«Orduyu gençleştirme» nasıl haUedilecektir? 

T. C. 
Başbakanlık 18 . 3 . 1972 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 77-14/2561 

Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : 9 . 3 . 1972 tarih ve 7/993-5372-40020 
sayılı yazınız. 

Sinop Milletvekili Hilmi tşgiizar'ın, Genel
kurmay Başkanı Orgeneral Memduh Tağmaç'ın 
görev süresinin uzatılmasına ilişkin yazılı soru 
önergesinin cevabı iki nüsha olarak eklice su
nulmuştur. 

Saygıyla arz ederim. , 
Prof. Dr. Nihat Erim 

Başbakan 

Sinop Milletvekili Hilmi işgüzar'ın, Genel
kurmay Başkanı Orgeneral Memduh Tağmaç'
ın görev süresinin uzatılmasına ilişkin yazılı 
soru önergesinin cevabıdır. 

27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk Silâh
lı Kuvvetleri Personel Kanunu 66 ncı madde
siyle, Genelkurmay Başkanının yaş haddini1 

68 olarak tespit etmiş ve bu görevde kalış sü
resini üç yıl olarak hükme bağlamıştır. Ayrıca 
bu sürenin yaş haddini geçmemek üzere birer 
yıllık sürelerle üç yıl uzatabilme yetkisini Ba
kanlar Kuruluna vermiştir. 

Bu maddeye uygun olarak, Sayın Genel
kurmay Başkanının görev süresi 10 . 2 . 1972 
tarih ve 7/3810 sayılı Bakanlar Kurulu Kara
rıyle 16 . 3 . 1972 tarihinden itibaren bir yıl 
uzatılmıştır. Anılan kanun Genelkurmay Baş
kanının görev süresinin birer yıl uzatılabilece
ğini tasrih ettiğine göre, Kararnamede uzatma 
Süresi bir yıl olarak tespit edilmiştir. Azamî 
yaş haddinin uzatma süresi içinde dolması ha
linde, görevin bu tarihte sona ereceği tabiîdir. 

Hukuk kuralları açısından, Bakanlar Kuru
lu kararlarının kanundan önce gelmesinin ve
ya onu değiştirmesinin bahis konusu olmayaca
ğı aşikârdır. Bu itibarla, 1 . 9 . 1972 tarihinde 
Kanunun yaş haddine ilişkin hükmünün işleme
si de bu kuralların taJbiî bir sonucudur. 

Prof. Dr. Nihat Erim 
Başbakan 

13. — Ankara Milletvekili Suna TuraVın, 
Bulgaristan'daki Türkleri imha ve Bulgarlaş
tırma hedefi güdüldüğü hakkında bir gazetenin 
haberine dair soru önergesi ve Dışişleri Baka
nı Halûk Bayülken'in yazılı cevabı (7/994) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Dışişleri Baka

nı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını 
arz ve rica ederim. 

Ankara Milletvekili 
Suna Tural 

«Bizim Anadolu» Gazetesinin 14 Şubat 1972 
tarihli nüshasında «ve nihayet Bulgar Hükü
meti de gazetemize açık cephe aldı. Rodoplar-
da Türklere karşı yürütülen vahşetle ilgilene
cek resmî makam arıyoruz» başlıklı yazıda 
Bulgarların genç Türk kızlarını askere almak 
için seferber olduklarını sıra ile Türklerle mes
kun Hasköy, Kırcaali, Filibe, PaşmaMı ve Cu-
mabâla vilâyet ilgililerine Bulgar Savunma Ba
kanlığının tamim göndererek 48 saat içinde 
hiçbir mazerete bakılmaksızın 16 yaşından iti
baren genç Türk kızlarının Bulgarlaştırılmak 
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gayesi Üe askere alınacaklarım ve mahallî as
kerlik şubelerine gerekli müracaatı yapmak 
suretiyle eğitim merkezlerine şevkleri istendiği, 
bu davranışın Türkleri imha ve Bulgarlaştırma 
hedefi güttüğü iddia edilmektedir. 

Bu yönden 
1. 14 Şubat 1972 günlü «Bizim Anadolu» 

Gazetesinde yer alan ve özeti yukarda işaret 
edilen haber doğru mudur?/ 

2. Böyle bir hareket varsa Hükümetimiz 
Bulgar Hükümetiyle bu yönde nıe gibi bir mü
nasebete girişmiştir? 

3. Gayri insanî olan ve insan haklarına, 
insan hürriyet ve haysiyetine yakışmayan bu 
tutum karşısında işin olumlu yönden halli için 
Bakanlığınızın ne gibi teşebbüsleri olacaktır? 

T. C. 
Dışişleri Bakanlığı 18 . 3 . 1972 

320.498 SİGM (SİED) 
Dairesi Gn. Md. - 36 

Konu : Bulgaristan'daki soydaşla
rımız Hk. 

Sayın Suna Tural 
Ankara Milletvekili 
Ankara 
İlgi : Millet Meclisi Genel Sekreterliği Ka

nunlar Müdürlüğünün 9 . 3 . 1972 tarih ve 
7/994-5373/40021 sayılı yazılarına ilişkin yazılı 
soru önergeleri. 

1958 yılında yeniden düzenlenen Bulgar 
askerlik mevzuatına göre, askerlik hizmeti sa
dece erkeklere yaptırılmaktadır. 

öğrenildiğine göre; Bulgar vatandaşı olan 
Türk veya Bulgar kızlarına da, senenin muay
yen zamanlarında, bazı özel eğitim merkezle
rinde 15 ilâ 45 gün kadar askerlik eğitimi yap
tırılmaktadır. 

Bulgaristanla aramızda mevcut anlaşmaların 
imkânları çerçevesinde hukuk kaidelerine isti
naden her fırsatta gerekli teşebbüslerde bulu
nulmaktadır. 

Saygılarımla. 
Halûk Bavulken 
Dışişleri Bakanı 

14. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
1970 ve 1971 malı yılı Bütçelerinde tahmin edi
len gelir ve gider ile gerçeklesen gelir ve gider 
miktarına dair soru önergesi ve Maliye Bakam 
Sait Naci Ergin'in yazılı cevabı. (7/995) 

Sayın Başkanlığa 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Maliye Baka-
mnca yazılı olarak cevaplandııılanasının temini
ni saygı ile arz ederim. 16 . 2 .1972 

Anitalya Milletvekili 
İhsan Ataöv 

1. — 1970 ve 1971 malî yılı Bütçesinde tah
inin edilen gelirler ayrı ayrı kaçar liradır? 

2. — 1970 rve 1971 malî yılı Bütçelerinde ta
hakkuk eden kesin gelir miktarları ne kadar
dır? 

3. — Her iki yıl bütçelerindeki giderlerin 
gerçekleşme miktarları nedir? 

T. O. 29 . 4 . 1972 
Maliye Bakanlığı 

Muh.: Büyükdefter : 
124602 - 42 - 23420 

Konu : 1970 -1971 yıl
lan uygulaması Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 9 . 3 . 1972 gün ve 5381/40026/7/995 
sayılı yazı. 

1970 ve 1971 malî yılı bütçelerinin uygula
maları ile ilgili Antalya Milletvekili İhsan Ata
öv tarafından verilen yazılı soru önergesinde 
istenilen bilgileri ihtiva eden tablo ilişikte su
nulmuştur. 

Arz olunur. 
Maliye Bakanı 

Sait Naci Ergin 
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Genel bütçe gelirleri 
İç istikraz 
Katma bültıçe gelirleri 

Toplam 
Hazine yardı<mı 

Konsolide bü'tce 

TAHSİLAT 

1970 Malî yılı 1971 Malî yılı 
Fiilî tahsilat 

Bütçe tahmini Fiilî tahsilat Bütçe tahmini (Geçici tutar) 

28 260 265 467 31 307 073 764 36 292 900 305 39 399 364 244 
600 000 000 600 000 000 800 000 000 800 000 000 

6 Ö99 155 326 6 474 331 573 7 236 564 082 7 930 609 042 

35 459 420 793 38 381 405 337 44 329 464 387 48 129 973 286 
5 541 062 981 5 506 432 451 5 857 494 603 6 513 765 095 

^ _ , , _ V _ , _ 1 _ ^ _ , : , . U _ ^—j ^ 

29 918 357 812 32 874 972 886 38 471 969 784 41 616 208 191 

Genel bütçe harcamaları 
Katma bütçe harcamaları 

HARCAMALAR 

1970 Malî yılı 1971 Malî yılı 
ödenek Hareaıma 

Ödenek Harcama (Geçici tutar) (Geıçici tutar) 

34 609 508 230 31 652 641 930 47 790 118 126 46 006 319 291 
7 350 483 049 6 677 536 666 7 844 297 893 7 852 811 190 

Toplam 
Hazine yardımı 

41 959 989 279 38 330 178 596 55 634 416 019 53 859 130 481 
5 934 255 632 5 506 432 451 6 176 336 425 6 513 766 095 

Konsolide Bütçe harcamaları 36 026 733 647 32 823 746 145 49 458 079 594 47 345 365 386 

15. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Antalya ilinde son bir sene içinde kendi arzusu 
dışında yeri değiştirilen ilkokul öğretmeni sayı
sına dair soru önergesi ve Millî Eğitim Bakanı 
İsmail Arar'ın yazılı cevabı (7/996) 

Yüksek Başkanlığa 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Millî Eğitim 

Bakanınca yazılı olarak cevaplandırılmasının te
minini saygı ile arz ederim. 

16 . 2 . 1972 
Antalya Milletvekili 

ihsan Ataöv 

1. Antalya ilinde son bir sene içerisinde 
kendi arzusu dışında yeri değiştirilen kaç ilk
okul öğretmeni vardır? 

2. İl dışına nakilleri yapılan öğretmen ve 
okul müdürlerinin nakil gerekçeleri ve isimleri 
nedir? 

3. il içerisinde kendi arzusu dışında yerleri 
değiştirilen öğretmenler kimlerdir? Hangi ilçe 
ve okuldan hangi okullara nakledilmişlerdir? 

4. idarecilik görevleri almanlar var mıdır? 
Kimlerdir? Gerekçeleri nedir? 

5. Bu sene yapılan tayin kararnamelerinde 
mükerrer yer değiştirenler yani birinci karar
name ile verilenlerden aynı sezonda tekrar yer
leri değiştirilenler olmuş mudur? Verildiği yer
de yönetmelik hükümlerine göre gerekli bekle
meyi yapmayanlar niçin yer değiştirmiştir? 

6. Bütün bu işlemlere tabi olanlardan kaç 
öğretmen ve idareci Milliyetçi öğretmenler Der
neğine bağlıdır? Bunların yerlerine verilenler 
TÖS'e kayıtlı öğretmenler midir? İdareci ve öğ
retmenlerden yeni ve daha imkânlı yerlere alı
nanlar boykotlara katılan öğretmenler midir? 
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T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 24.4.1972 

özel 
214 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 9.3.1972 tarih ve 7/996 - 5382/40025 
sayılı yazıları. 

Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, Antal
ya ilinde son bir sene içinde kendi arzusu dışın
da yeri değiştirilen ilkokul öğretmeni sayısına 
dair yazılı soru önergesi ile ilgili cevabımız ili
şikte sunulmuştur. 

Bilgileriniz3 saygılarımla arz ederim. 
İsmail Arar 

Millî Eğitim Bakanı 

Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, Antal
ya ilinde son bir sene içinde kendi arzusu dışın
da yeri değiştirilen ilkokul öğretmeni sayısına 
dair yazılı soru önergesi ile ilgili cevabımız. 

1. Son bir yılda (15 .2 .1971 - 15 . 2 .1972) 
kendi arzusu dışında 15 öğretmenin il içinde 
görev yeri değiştirilmiş, 3 öğretmenin de il dı
şına nakilleri yapılmıştır. 

2. 39 okul müdürü ile 58 öğretmenin il dı
şına nakilleri yapılmıştır. Bu nakiller, ilgililerin 
kendi istekleri üzerine olmuştur. 

3. il içerisinde görev yerleri değiştirilen 15 
öğretmen bulunmaktadır. Bu nakiller öğretmen
lerin sağlık durumları ile il Millî Eğitim Disip
lin Kurulu kararları gereğince yapılmıştır. 

4. idarecilik görevleri üzerlerinden alınan 
üç öğretmen vardır. Bu işlemler, il Millî Eğitim 
Disiplin Kurulu kararı gereğince yapılmıştır. 

5. Bu sene yapılan tayinlerde mükerrer yer 
değiştiren öğretmenler de bulunmaktadır. 

Bu ikinci tayinler, sağlık durumu, eş duru
mu, çocuk okutma, askerliğini köyde yapma 
gibi öğretmenlerin özel durumları, okulların öğ
retmen ve öğrenci mevcutları iyice belli olduk
tan sonra öğretmen tasarrufu yapmak için ye
niden yapılan ayarlama ve İl Disiplin Kurulu 
kararlarının yerine getirilmesi gibi hususlar 
dikkate alınarak yapılmıştır. 

6. Bütün bu işlemlere tabi olanlarla bunla
rın yerlerine verilen öğretmen ve idarecilerin, 
Milliyetçi öğretmenler Derneğine veya münfe
sih TÖS'a kayıtlı olup olmadıklarına dair her

hangi bir kayıt tutulmadığı gibi nakil ve tayin 
işlemleri, yalnız kanunî müeyyidelere göre ya
pılmakta, öğretmenlerin bağlı bulundukları 
meslekî teşekküller hiçbir suretle dikkate alın
mamaktadır. 

Antalva ilinde boykota katılan beş öğretmen 
bulunması, buna karşılık kendi isteklerinin dı
şında 15 öğretmenin yerlerinin değiştirilmiş ol
ması nakil işlemlerinde boykota katılmanın na
zarı itibara alınmadığını açık bir şekilde gös
termektedir. 

16. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yil-
maz'ın, Koçarlı - Bağarası yolunun asfaltlanma
sının düşünülüp düşünülmediğine dair soru ~'6nre-
gesi ve Bayındırlık Bakanı Mukadder öztekin'-
in yazılı cevabı (7/998) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki ısorumun Bayındırlık Bakanı ta
rafından yazılı olarak cevaplandırılması için 
tavassutta bulunulmasını saygı ile rica ederim. 

Aydın Milletvekili 
M. Kemal Yılmaz 

iSoru : Koçarlı - Bağarası yolu ciddî ıslah 
isteyen bir durumda olduğu halde, gerekli tek
nik tedbirler alınmadan, 1969 genel seçimleri
ne birkaç gün kala göstermelik, ince bir as
faltla örtülmüştür. Böylece mahsulün tozdan 
kurtarılması kısa bir süre için mümkün olmuş
sa da aradan birkaç ay geçmeden yol tekrar 
bozulmaya başlamıştır. Her geçen gün biraz 
daha kötüleşen yoldaki çukurlar araçların yıp
ranmasına hatta kaza yapmasına sebebolmak-
tadır. Yol boyunca yetişen pamuk ve zeytin 
mahsulü tozdan yine çok zarar görmektedir. 
Binlerce müstahsil vatandaş için malî bir dar
be olan bu durum millî hâsıla yönünden de bir 
kayıp teşkil etmektedir. 

Bu yolun yapımı ve yeniden asfaltlanması 
için acele bir tedbir almayı düşünüyor musu
nuz? Yoksa, bu yoldan ve civarından istifade 
eden onaltı köyde oturan binlerce müstahsil 
vatandaş tozdan kurtulmak için yeni bir seçi
min yapılacağı zamanı mı bekleyecektir? 

1969 genel seçimleri arifesinde sağlanan 
asfaltlama işi, hangi programa göre ve ne ka
dar masrafla yapılmıştır? 
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T. 0. 
Bayındırlık Bakanlığı 3 . 4 . 1972 

Hususî Kalem 
Sayı : A-01-668 

Konu : Aydın Milletvekili M. Ke
mal Yılmaz'in yazılı sorusu. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 9 . 3 . 1972 gün ve 7-998/5423-40468 

sayılı yazınız. 
Koçarlı - Bağarası yolunun asfaltlanmasının 

düşünülüp düşünülmediğine dair Aydın Millet
vekili M. Kemal Yılmaz tarafından verilen ya
zılı soru önergesi aşağıda cevaplandırılmıştır. 

97 km. uzunluğundaki Söke - Bağarası -
Koçarlı - (Aydın - Çine) Ayrımı - Yenipazar -
(Nazilli - Bozdoğan) ayrımı yolunun, bölgesi
nin 1 . 4 . 1969 tarihinde yaptığı program deği
şikliği teklifi ile, 1969 yılı bitümlü kaplama 
yapım mevsiminde bitümlü sathi kaplaması ya
pılmıştır. 

Adı geçen yoldaki bozulmalar Koçarlı -
Bağarası arasındaki 13 km. lik kesimde olmuş
tur. 

Bozulmalara; tarla sulamalarında yol hen
deklerinin sulama kanalı olarak kullanılması 
ve Sarıçay üzerinde bulunan köprü ve sanat 
yapılarının yetersizliği sonucu Sarıçay feyezan 
sularının yol üzerinden akması sebebolmuştur. 

ıSarıçay Köprüsü 1970 yılında ihale edilmiş 
ve 1971 yılında bitirilmiştir. Bu yıl ayrılan 
ödenek ile köprü yaklaşım imlâları yapılacak 
ve sulama sularının etkisi altındaki kesimler 
yükseltilecektir. Mevsim sonuna doğru ona
rılan kesimlerin asfalt kaplaması yapılacaktır. 

Yukarda açıklanan, bozulan kesimlerin kap
lama yapımı için 200 000 lira harcanmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Mukadder öztekin 

Bayındırlık Bakanı 

17. — İzmir Milletvekili Şinasi Osma'mn, 
Paris'teki Türk Öğrenci Birliğinin çalışmalarına 
dair soru önergesi ve Dışişleri Bakanı Halûk 
Bayülken'in yazıl ıcevabı (7/1000) 

1 . 3 . 1972 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Ankara 

Aşağıdaki sorularımın Dışişleri Bakanı Ha
lûk Bayülken tarafından yazılı olarak ivedi ce-
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vaplandırümasını rica ederim . 
Saygılarımla. 

İzmir Milletvekili 
Şinasi Osma 

Bakanlığınızın da muttali olduğuna şüp
hem bulunmayan, basında çıkan son bir habere 
göre, Paris'te bulunan Türk öğrenci Birliğinin' 
son kongresinde açıklandığına göre, bu birli
ğin Türk Halk Kurtuluş Ordusu namı ile tanı
nan bozguncu bir örgüte 50 000 Frank (yakla
şık) olarak 150 000 Türk lirası) yardımda bu
lunduğu, bu paranın mezkur öğrenci birliğine 
her sene Dışişleri Bakanlığı kanalı ile yapılan 
yardımlarla, öğrencilerin aidatlarından temin 
olunduğu Öğrenilmiştir. 

1. Bu haber doğru mudur? 
2. Doğru ise Dışişleri Bakanlığının Paris 

Büyükelçiliği vasıtası ile her sene bu Birliğe 
12 200 Frank (yaklaşık olarak 37 000 Türk li
rası) yardımda bulunduğu hakikat midir? 

3. Bu yardımı yapan öğrenci birliğinin 
mensuplarının isimleri ve Paris'te bulundukla
rına göre Devlet öğrenci dövizinden faydala
nıp faydalanmadıkları tespit edilmiş midir? 

4. Türk öğrenci Birliğinin çeşitli zaman
larda Pransa 'da yaptığı toplantılarına sol eği
limleriyle tanınan Begis - Debray mensubu ede-
ibiyatçılarm katıldıkları hususundaki Bakanlı
ğın mütalâası nedir? 

5. Paris Büyükelçiliği kanalı ile yapılan 
bu devamlı yardımın hangi fondan ne suretle 
ve ne maksatla yapıldığının bildirilmesini is
tirham ederim? 

T.O. 
Dışişleri Bakanlığı 

119,114 SiaM (SİED) 
Dairesi ön. Md. 

Konu : Şinasi Osma'mn soru 
önergesi Hk. 

23 . 3 .1972 

Millet Meclisi Geıuel Sekreterliği 
(Kanunlar Müdürlüğü) 

İllgi : 21 . 3 . 1972 tarih ve 119. 114 S*OM 
(SİED) - 40 sayılı yazımıza ektir. 

İzmir Milletvekili Sayın Şinasi Osma'mn ya
zılı soru önergesinin cevabınınm bir örneği ilgi 
yazı ekinde sunulmuştu. Bu kere, Paris Büyükel-
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çizgimizden alınan yeni bilgileri kapsayan ek 
bir yazı ile ekleri iki nüsha olarak ilişikte sunul
muştur. 

Sayın Şinasi Osma'ya ulaştırılmasını müsaa
delerine arzederim. 

Ü. Halûk Bayülken 
Dışişleri Bakamı 

T.O. 
Dışişleri Bakanlığı 

22 .3.1972 
Sayın Şimasi 03ma izmir Milletvekili Millet 

Meclisi Dışişleri Komisyonu üyesi 

İlgi: 10 . 3 .1972 gün, 1426 sayılı yazıya ektir. 
Paris Büyükelçiliği Kültür Ateşesi ile Fran

sa Türk öğrenci Birliği idare Heyeti eski Baş
kanı ile Muhasebecisi arasında 1 Mart 1972 ta
rihli Hürriyet Gazetesinde çıkan «Devlet Yardı
mı alan Paris öğrenci Birliği tarafımdan gizli 
örgüte 150 bin lira yollandı» başlıklı yazı ile il
gili olarak yapılan görüşme hakkında Paris Bü-
yükelçiliğimdem alınan 10 . 3 . 1972 tarihli ve 
202/181 sayılı yazı ile eki örnekleri ilişikte su
nulmuştur. 

Saygılarımla. 
Ü. Halûk Bayülken 

Dışişleri BakaJnı 

T.O. 
Paris Büyük Elçiliği 

No : 262/181 
Konu : 

10.3.1972 
Dışişleri Bakanlığına 

ilgi : (a) SESD 71 sayılı açık telleri, 
i(b) 89 sayılı açık telimiz. 

Kültür Ataşemiz, FranJsa Türk Öğrenci Bir
liği İdare Heyeti eski Başkanı Hüsnü Dilli ile 
Muhasebecisi Nejat Firuzkuhi'yi Ataşeliğe ça
ğırarak Birliğin harcamaları konusunda 1.3.1972 
tarühli Hürriyet Gazetesi'nde çıkamı haber hak
kında bilgi talep etmSşfcir. 

Kültür Ataşemiz, adı geçenlerin bu hususta 
aşağıdaki bilgileri verdiklerini bildirmiştir: 

«Adı geçenler gizli örgütle hiçbir ilgisi bu
lunmadıklarını ve eski idare heyeti, yeni idare 
heyeti ve Genel Kurul Divanı bütün bunları 
açıklayanı! müşterek imzalı bir tekzip göndere
ceklerini söylemişlerdir. 

Hesaplar konusundaki görüşmede ise karşı
lığını gösteremedikleri paranın çok az bir mik
tar olduğunu, bunun da pul harcamalarını fatu
raya bağlamayı ihmal etmiş bulunduklarından 
ileri geldiğini söylemişlerdir. 

Çeşitli örgütlere ve Türkiye 'deki mağdur
lara yardım şeklinde' gösterilmiş 9,000 Fran
gın ise, Almanya'nın Munich şehrindeki Türk 
Kültür Kulübüne, Almanya'daki Öğremci-tfşçi 
Birliği'me ve Fransa''daki İşçi Federasyonu'nun 
kuruluşuna ve 12 Mart'dan evvel Türkiye'de 
fertlerinden biri ölmüş ailelere yapılmış yardım
ları teşkil ektiğini bildirmişlerdir.» 

Bu konuda kültür Ataşeliğimiz'deın almalı 
yazının örneği ilişikte takdim edilmiştir. 

Arzederim. 
Büyükelçi 

Hasan Esat ışık 

T.O. 
Millî Eğitim Bakanlığı 

Fransa Bölgesi öğrenci 
Müfettişliği 

Sayı : 22.5/1488 

Büyükelçilik Makamına 
Paris 

Fransa Türk Öğrenci Birliği idare Heyeti 
Eski Başkanı Hüsnü Dilli ile Muhasebecisi Ne
jat Firuzkuhi 8 Mart 1972 Çarşamba günü Ata
şeliğimize çağrılarak Hürriyet Gazetesinde çık
mış olan haber ve genel kurul toplantısı sırasın
da ortaya konuş giderler konusunda kendileriy
le görüşülmüştür. 

Hürriyet Gazetesindeki haberim', bu Gazete
nin Paris Bürosu muhabiri Gökşin Sipahioğîu 
tarafından tamamayle yanlışlarla dolu şekilde 
verdiğini ne kendisimin ve ne de adamının top
lantıda bulunmadığımı, toplantıyı takip eden 
başka bir gazeteci Hasan Kudar'ım, böyle bir 
şeyin mevcudolmadığı hususundaki uyarmasına 
rağmen sorumsuz bir şekilde hareket ölmekten 
çekinmediğini belirtmişlerdir. 

idare Heyeti eski üyeleri haberim hiçbir esa
sa dayanmadığını daha açık belirtilebilmek içim 
toplantının gazetenin aksine lokalde değil, Fen 
Fakültesi Matematik amfisinde yapıldığını ken
dilerime devredilen paranın 79.000 frank oldu
ğunu, bunun sadece 12.000 frangınım Hükümet
çe gönderilmesine ve 960 frangımın üyeler tara
fından ödemmiş aidatların teşkil etmesine 
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rağmen, gazete tarafımdan bütün paranın Hükü-
raıelt tarafından giderilmiş gifbi g%t&rildiğini 
bitirmişlerdir. 

Adı göçenler gizli örgütle hiçbir ilgisi bulun
madıklarını ve eski idare heyeti, yeni idare he
yeti ve Genel Kurul Divanı bütün bunların açık
layan müşterek imzalı bir tekzip giderecekle
rini söylemişlerdir. 

(Hesaplar konusundaki görüşmede ise kar
şılığını göstermedikleri paranın çok az bir mik
tar olduğunu, bunun da pul harcamalarını fa
turaya bağlamayı ihmal etmiş olduklarından 
ileri geldiğini söylemişlerdir. 

Çeşitli örgütlere ve Türkiyedeki mağdurla
ra yardım şeklimde gösterilmiş 9.000 frangın ise, 
Almanya'nın Münich şehrindeki Türk Kültür 
Klübüne, Almanya'daki Öğrenci - işçi Birliğine 
ve Fransa'daki işıçi Federasyonunun kuruluşuma 
ve 12 Marttan evvel Türkiye'de fertlerinden bi
ri ölmüş ailelere yapılmış yardımları teşkil etti
ğini bildirmişlerdir,» 

Saygılarımla arzederiım. 
İmza 

Süreyya Günay 
Fransa Bölgesi öğrenci Müfettişi 

ve Kültür Ataşesi 

T.O. 
Dışişleri Bakanlığı 

119.114 SİGM (SİED) Dairesi 
Gn. Md. - 60 

Konu : Sayım Şinasi Osma'nın 
soru önergesi 

Millet Meçlisi Genel Sekreterliği 
(Kanunlar Müdürlüğü) 

ilgi : 9 . 3 . 1972 tarih, 5447/40885 sayılı 
yazıları. 

2.5.1972 

ilgi yazıları eki izmir Milletvekili Sayın Şi
nasi Osma'nın yazılı soru önergesinin cevabı 
10 . 3 . 1972 tarih, 1426 sayılı yazı ile önerge sa
hibine iletilmiştir. 

ISözkonusu cevap yazısının örneği bilgileri 
için ilişikte sunulmuştur. 

Arzederim. 
Ü. Halûk Bayülken 

Dışişleri Bakanı 

T. O. 
Dışişleri Bakanlığı 

Sayın Şinasi Osma 
izmir Milletvekili 
Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu Üyesi 
1 . 3 . 1972 tarihli soru önergenizde bahisko-

nusu hususlarda Paris Büyükelçiliğimizden alı
nan bilgiler aşağıda arzedilmiştir: 

Geçen seneki Yönetim Kurulu ('Çeşitli örgüt
lere ve Türkiyede mağdur olanlara yardım) 
faslı altında 9,500 franklık bir harcama yaptığı
nı toplantıda kendisi açıklamıştır. Yardımın 
Türk Halk Kurtuluş Ordusuna yapıldığına dair 
bir sarahat yoktur. 

Kültür Ataşemiz bu hususta mütemmim bir 
bilgi alabilmek için eski yönetim kurulu üyele
riyle görüşecektir. 

öğrenci Birliğinde yapılan bazı toplantılara 
Rögis Debray gibi sol eğilimleri ile tanınmış 
kimselerin katıldıkları doğrulanmaktadır. Bu 
kimselerin bu toplantılarla faala ilgilenmedikle
ri ve kısa bir müddet sonra terkettMeri de söy
lenmektedir. 

Öğrenci Birliğine geÇen yıllarda olduğu gi
bi, 1971 malî yılında da 12.234 Frank yardım 
yapılmıştır. 

öğrenci Birliği konusu lokali ödemek, 
faaliyet gibi çeşitli yönleriyle bir tüm olarak 
kültür ataşemizle birlikte, yeni yönetim kuru
lu ile de temas edildikten sonra tekrar incele
necektir. Bu hususta varılacak sonuçlar arzolu-
nacaktır. 

Saygılarımla. 
Ü. Halûk Bayülken 

Dışişleri Bakam 

18. — İçel Milletvekili Mazhar Arıkan'ın, 
Narenciye ve yerfıstığı üreticilerinin «Üreticiyi 
Güçlendirme Kredisinden yararlanmalarının ne
denine dair soru önergesi ve Başbakan adına Ti
caret Bakanı Naim Talû'nun yazılı cevabı 
(7/1002) 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Üreticiyi Güçlendirme Kredisi ismi ile yeni 
(bir kredi sistemi ihdas edildiğini basından ve 
Radyodan öğrenmiş bulunuyorum. 

Küçük ve orta büyüklükte üreticiye Ziraat 
Bankası aracılığı ile verilecek olan bu kredinin 
yalnız, Pamuk, üzüm, incir, Fındık, Zeytin ve 

814 — 
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Antep Fıstığı üreticilerine tahsis edildiğinden 
bahsedilmektedir. 

Memleketlimizin birinci derecede ihraç mah
sulü olan, Narenciye ve yer Fıstığı üreticisinin 
bu krediden faydalandırılmamaları üzüntüyü 
mucip olmuştur. 

Hükümetçe kredi tahsis kararı içerisine 
narenciye ve yer fıstığı ürün ve üreticilerinin 
de dahil edilmesinde fayda vardır. Aksine hare
ket edilmesi doğan kanunî fırsat eşitliğinden is
tifade prensibine aykırı düşecektir. 

Bu yolda sayın Hükümetin ne düşündüğü
nün yazık olarak bildirilmesi için önergemin 
Sayın Ticaret Bakanına takdimine delâletlerini
zi arz ve rica ederim. 18 .2 .1972 

İçel Milletvekili 
Mazhar Arıkan 

T C . 
Ticaret Bakanlığı 

îçticaret Genel Müdürlüğü 
Dosya No. : 4 (140.2) Banka ve Kredi 
Konu : içel Milletvekili Mazhar Arıkan 'm 

yazılı soru önergesi Hk. 
Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Genel Sekreterlik Kanunlar Müdür-
l ü p ifadeli 9.3.1972 tarih ve 5393/40174-7/1002 
sayılı yazınız. 

İçel Milletvekili Mazhar Ankan'm, narem-
ciye ve yerfıstığı üreticilerinin de Üreticiyi Güç
lendirme Kredisinden yararlandırılmasına dair 
yazılı soru önergesi ilgisine binaen Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankasına incelettirilmiştir. 

Alınan 10 . 4 . 1972 gün ve 20832 sayılı yazı
da; tarımda tefeciliği önlemek, mahsûl idrakin
den önce ürünün değer fiatının altında satışına 
mani olmak ve üreticiyi malî yönden güçlendir
mek amacıyla ihdas edilmiş bulunan mezkûr 
kredinin uygulamasının yeni olup kredilendir-
menin, başlangıçta üretim ve pazarlanması teş-
kilâJtlandınlmış belli başlı birkaç ihraç ürününe 
taJtibik edildiği, bilâhare alınacak neticeler göz-
önünde tutularak diğer ürünlere teşmilinin mu
vafık mütalâa olunduğu, 

Söz konusu kredinin ilk denemesinin 1971 
yılında yapılarak, Ege ve Antalya Bölgelerinde
ki pamuk, üzüm, incir ve zeytin üreticilerinin 
bu krediden f aydalandırıldığı, 

Bu uygulamadan olumlu sonuç alınması, 
verilen kredilerin zamanında tasfiye edilmiş bu

lunması üzerine, 1972 yılında memleketin diğer 
bölgelerindeki pamuk, fındık, üzüm, incir, an
tepfıstığı ve zeytin üreticilerinin de mezkûr 
krediden yararlandırılmasının uygun görüldü
ğü, diğer taraftan, tiftik, ayçiçeği, bakliyat ve 
kırmızı biber üreticüerindn de kredi kapsamı 
içine alınarak, bu defa anılan mahsûller için 
deneme mahiyetinde uygulamaya girişilmesi 
cihetine gidildiği, 

Kredi uygulamasına belli başlı ihraç ürünle-
leri ile başlanılmış bulunmasına; mahsûllerin, 
yıllardan beri, idraklerini müteakip ihraçlaımı 
teminen reeskont kredisinden istifade ettirilmek
te olması, ilgili Tarım Satış Kooperatifleri Bir
liklerinin bu hususta tecrübe sahibi bulunmala
rı ve idarî ve malî durumlarının da müsait 
görülmesi amil olduğu gibi, tasfiyelerini zama
nında sağlamanın da ön planda tutulduğu, 

Kredinin, mevsimlik ve kısa vadeli bir amacı 
Olduğundan, güdülen gayenin gerçekleşmesi ve 
bu uygulamada ilerideki yıllarda da devamlı
lığın sağlanabilmesi için, kredinin müteakip 
döneme bakiye bırakmaması ve behemal tasfi
ye olunmasının icabettiği, bunu teminen, kredi
nin, 234 sayılı Kanuna istinaden tesis edilmiş 
bulunan ve yukarıda bahsi geçen ürünlerin sü
rüm ve satışı ile iştigal eden Tarım Satış koo
peratifleri Birliklerine üye bulunan çiftçiye, 
T. C. Ziraat Bankası aracılığı ile tevzi olunması 
ve tevziatta da ortakların geçmiş yıllarda ger
çekleştirmiş bulunduğu teslimat miktarlarının 
esas alınmasının öngörüldüğü, 

Diğer bir özelliğinde, bu krediye ait borçla
rın, mahsul idrakini müteakip vaki olacak ortak 
teslimatı tutarlarından mahsup edilmek sure
tiyle tasfiye edilebilmesi olduğu, 

Bu itibarla, yeni ihdas edilmiş bulunan üreti
ciyi Güçlendirme Kredisinin dağıtımının, T. C. 
Ziraat Bankası ile müştereken ve bir program 
dahilinde gerçekleştirilmekte olduğu, diğer 
ürünlerin de tedricen bu kredi kapsamı içerisi
ne alınmasının öngörüldüğü, narenciye ve yer
fıstığı gibi ürünlerin ise ancak önümüzdeki yıl
larda bu krediden faydalandırılmasının düşü
nüldüğü, 

Bildirilmiştir. 
Keyfiyet bilgilerine arz olunur. 

Naim Talû 
Ticaret Bakanı 

— 815 — 
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19. — Kırklareli Milletmküi Hasan Korkut' 
un, Babaeski hitmsi Başmuavmi üe Edebiyat gru
bu öğrvtmminm başka yere tdymlerine dair so
ru önergesi m Millî Eğfoim Bakam İsmail Arar' 
m y&zıh mvabıı (7/1003) 

Millet Meclisi Sayın Başlandığına 

Aşağıdaki hususların Millî Eğitim Bakanı 
sayın İsmail Arar tarafından vazıh olarak ee-
vaplandırılmasına tavassut buyurmanızı arzede-
rim. 

19 . 2 .1972 
Saygılarımla. 

Kırklareli Milletvekili 
Hasan Korkut 

Babaeski Lisesi Başmuavini ve Edebiyat Gu
rubu öğretmeni Man Yavuz'un Lalapaşa Orta
okuluna, yine Müdür Muavini ve Fen Grubu öğ
retmeni Erol Peközcan'ın Meriç Ortaokuluna 
tayMeri 1972 Şubat ayı içinde yapılmıştır. 

1. Müfettiş tahkikatını talebeden muh
birler kimlerdir?. Siyasî hürriyetleri nedir? Her 
hangi bir dernekte yönetici üyelik sıfatlan var 
mıdır? 

2. Müfettiş raporu müdürler komisyonuna 
intikal ettirilmiş midir? 

3. ilgililere isnadettirîlmek istenen husus
lar hakkında her hamlgi bir mahkeme kararı 
var mıdır? 

4. Eşi Babaeski Merkez İlkokulu öğrenme
ni olan Erol Peközcanln Meriç Ortaokuluma, yi
ne eşi Babaeski Merkez Sağlık Teşkilâtında Ebe 
olan irfan Yavuz'un Lalapaşa Ortaokuluna 
kışını hüküm sürdüğü şu anda ailevî duruanlan 
da nazarı itibara alınmadan tayinlerini icabet-
tiren suçları nelerdir? 

5. Ada geçen öğretmenlerin idarî görevle
riyle sicil durumları nazarı itibara atanmadan 
cezaî mahiyetteki bu tasarrufla, her iki aile hu
zursuz kıhndığı gibi KE1E Eğitâm Bakanlığının 
tayinlerde öncelik tanıdığı eş durumu mazereti 
de hiçe sayiırfeen kimlerin arzu ve istekleri 
yerine getirilmek istenmiştir? 

6. istiklâl Marşımızın yazarı Merhum Meh
met Akif Ersoy'u anmak için yapılan toplantı
larda, öğretmenlerin konuşmaları ne zamandan 
beri suç teşkil eiatektedir?-

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 9 . 3 .1972 tarih ve 7/1003 - 5398/40196 

sayılı yazıları, 
Kırklareli Milletvekili Hasan Korkut'un^ 

Babaeski Lisesi Başmuavini ile Müdür Muavini
nin başka yere tayinlerine dair yazdı soru öner
gesi ile ilgili cevabımız ilişikte sunulmuştur. 

Bilgüerinize saygılarımla arz ederim. 
Millî Eğitini Bakamı 

İsmail Arar 
Kırklareli Milletvekili Hasan Eorkuit'un, 

Babaeski Lisesi Başmuavini ile Müdür Muavini
nin başka yere taymlerine dair yazılı soru öner
gesi ile ilgili cevabımız. 

1. — Soruşturmalarda muMrârlerin kimlik
lerinin açıklanması, Başbakanlık Makamının 
19 . 9 . 196& tarih ve 27-3151 sayılı tamimi ile 
şimdiye kadar yapılan tatbikatlardaki usul ve 
geleneklere aykın bulunmaktadır. 

2. — Mehmet Akif Ersoy'u Anma Törenin
de yapılan konuşmalarda, Babaeski Cumhuri
yet Savcılığınca adlî bir suç unsuru görülmemiş 
ise de, Babaeski Lisesi Başmuavini İrfan Yavuz 
ile aıynı okul Müdür Muavini Erol Peközcan'ın, 
politik ve ideolojik bakımdan kendilerini bir 
zümrenin mensubu oldukları kanaatini uyandır
maya sebebiyet vermiş bulundukları, politik 
çevrelerle dikkati çekecek derecede ilişki kur
dukları, öğretmenlikteki tarafsızlıklarını yiti
rip çevre halkının güvenini sarstıkları, bu suret
le Babaeski'de gereği gibi görev yapamayacak 
bir hale düştükleri yapılan idarî tahkikat neti
cesi tespit edildiğinden, Meriç Ortaokuluna na
killeri yapılmıştır. 

20. — Mardin Milletvekili Esat Kemal Aybarr 

in, Maliye Bakanlığı Ankara Dı§ Tediyeler Mu
hasebe Müdürünün aldığı tohumluk nedeniyle 
Hazineye olan borcuna dair soru önergesi ve Ma
liye Bakanı Sait Naci Ergin'in yazılı cevabı 
(7/1008) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Ankara 

Halen Maliye Bakanlığı Ankara Dış Tediye
ler Muhasebe Müdürü Nezir Munganm, Mardin' 
de çiftçilik yaptığı iddiasiyle bugüne kadar al
dığı ve vadesinde bedelmi ödemediği tohumluk
tan dolayı hazineye vaki borç miktarı ve yıllar 

; itibariyle müfredatı nedir? Bu borcun ne suret
l e — 
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le tahsil edilmekte olduğunun. Saym Maliye ok
kamı tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına demetlerinizi saygıyle rica öderim. 

Mardin Milletvekili 
Esat Kemal Aybar 

T. C, 
Maliye Bakanlığı 5 . 5 . 1972 

Hazine Genel Müdürlüğü ve 
Milletlerarası İktisadî İşbirliği 

Teşkilâtı 
Bütçe Muameleleri Şb. 

Sayı : 511-61 21231 

Konu : Nezir Mungan Hk. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Kanunlar Müdürlüğü ifadesiyle alı

nan 9 . 3 . 1972 tarih, 7/1008-5417/40*10 sayı
lı tezkereleridir. 

Bakanlığım Hazine Genel Müdürlüğü ve 
Milletlerarası İktisadî İşbirliği Teşkilatı Dış 
Tediyeler Saymanlik Müdürü Nezir Mungan'ın 
elde ettiği tohum yardımından mütevellit bor
cu ile ilgili olarak Mardin Milletvekili Esat 
Kemal Aybar tarafından verilen, yazılı soru 

Yukarda görülen ödenmemiş borç bakiyesi 
bir taraftan Nezir Mungan'ın her ay maaşından 
200 lirası kesilmek suretiyle diğer taraftan da 
babası ve kardeşi tarafından yatırılan paralar-

önergesine, resmî kayıtlara müsteniden verdi
ğim cevap aşağıda arz edilmiştir: 

Nezir Mungan 12 .12 .1939'dan 31.12.1954 
tarihine kadar çeşitli memuriyetlerde bulun
duktan sonra 31 . 12 . 1954 tarihinde istifaen 
ayrılmış babası A. Mecit Mungan, kardeşi Ab-
durrahman Munganla birlikte kendi tarlaları 
üzerinde çiftçilikle iştigale başlamış bilâhara 
22 . 2 . 1962'de yeniden memuriyete avdet et
miştir. 

Mumaileyhin sağladığı tohumluklardan mü
tevellit borçlanmasının büyük bir kısmı da me
muriyetten ayrıldığı devre içerisinde vukuibul-
muştur. Haddizatında malûm bulunduğu üze
re memuriyet bir kimsenin kendi arazisi üze
rinde çiftçilik yapmaya mani bir hal teşkil et
memektedir. 

Mardin Defterdarlığında mevcut 10.236 H. 
numaralı kayda nazaran Nezir Mungan'ın sağ
ladığı tohumluk mukabilinde borçlandığı yıl 
ve miktarlar ile bu borçlardan henüz ödenme
miş miktarlar aşağıda çıkartılmıştır. 

2&. 3 .1972 tarihi itibariyle 

la ödenmektedir. 
Bilgilerine sunulur. 

ıSait Naci Ergin 
Maliye Bakanı 

Hesap Miktarı Tahsil edilen B. Kalan borç 
No. 
10 
15 
47 
50 
147 
153 
322 
193 

Yılı 

1958 
1958 
1958 
1958 
1958 
1958 
1959 
1967 

Toplam 

Lira 

1 850 
1 850 
1 500 
950 

5 000 
1 189 
13 200 
2 310 

27 849 

K. 

00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 

00 

Lira 

1 850 
1 850 
1 500 
950 

1 595 
950 
500 
— 

9 195 

K. 

00 
00 
— 
00 
00 
00 
00 

00 

Lira 

__ 
— 
— 
— 

3 405 
239 

12 700 
2 310 

18 654 

K. 
__ 
— 
— 
.— 
00 
00 
00 
00 

00 

— fflL7 — 



M. Meclisi B : 92 22 . 5 . 1972 O : 1 

Gfcümürk. Kamunu tasarısına verilen oyların sonucu 

(Çoğunluk yoktur.) 

^ 

ADANA 
Turgut Topaloğlu 
Emir Halil Postacı 

ADIYAMAN 
M. Zeki Adıyaman 
Ali Avni Turanlı 

AMASYA 
Yavuz Aaar 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Orhan Alp 
Hüseyin Balan 
Musa Kâzım öoşkun 
Mustafa Maden 
Şinasi özdenoğlu 
Emin Baksüt 
H. Tungut Toker 
Yusuf Ziya Yağcı 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Şeraf ettin Yıldırım 
Mustafa Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Ömer Buyrukçu 
Ömer Eken 
Hasan Ali Gülcatn 

ARTVİN 
Abdullah Naci Budak 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Meıhmet Çelik 
Nahit Menteşe 
İsımıet Sezgin • 
Fikret Turhamgil 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Salih Zeki Altunbaş 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 198 

Kabul edenler : 195 
Reddedenler : 2 

Çekinscrler : 1 
Oya katılmıyanlar : 243 

Açık üyelikler : .9 

[Kabul edenler] 
Kemal Erdeni 
Mehmet Niyazi Gürer 
Mehmet Nurettin San-
dıkçıoğlu 
Osman Tan 
Mevlüt Yılmaz 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BİTLİS 
Kenan Mümtaz Akışık 
Abidin İnan Gaydalı 

BOLU 
Halil İbrahim öop 
Ahmet Çakmak / 

M. Şükrü Kiykıoğiu 
BURSA 

Nail Atlı 
Sadrettin Çanga 
Cemal Külâhlı 
Ertuğrul Mat 
Kasım önadım 
Mehmet Turgut 

ÇANAKKALE 
Kemal Bağcıoğlu 
Zekiye Gülsen 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok 
Nuri Çelik Yazıoıoğlu 

ÇORUM 
Kemal Demîrer 
Abdurrahman Güler 
Arslan Topçuba§ı 

DENİZLİ 
Hasan Korkmazcan 

DİYARBAKIR 
Behzat EgiM 

Necmettin Gönenç 
Sabahattin Savcı 
Nafiz Yıldırım 

EDİRNE 
îlhamâ Ertem 

ELÂZIĞ 
Mehmet Aytuğ 
Hayrettin. Hanağası 
Ali Rıza Septîoğhı 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Rasim Oinisli 
Naci Gacıroğlu 
Gıyasettin Karaca 

ESKİŞEHİR 
Mehmet Isımıet Aııgı 
Orhan Oğuz 
Seyfi öztürk 
M. Şemsettin Sönmez 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Abdullah İzmen 
1. Kayhan Naipoğlu 

GÜMÜSANE 
Nurettin özdemir 
Ekrem Saatçi 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Hüsnü Özkan 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Cavit Okyayuz 
Turhan özgüner 

İSTANBUL 
Ferruh Bozbeyli 
Tekin Erer 
Nuri (Enoğan 
Sezai Orkunt 
M. Kâzım özeke 
llhami Sancar 
İsmail Hafekı Telkine\ 
Hasan Türkay 
Lebit Yurdoğlu 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Burhanettlin Asutay 
Şeref Balkşık 
M. Hulûsdı Çakır 
Münir Daldal 
Ali Naili Erdem 
Şinasıi Osma 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
İsmail Hakkı Alaca 
Musa Doğan 
Kemal Güven 

KASTAMONU 
Mehmet Seydibeyoğlu 
Mustafa Topçular 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşargil 
M. Şevket Doğan 
Turhan Feyzioğlu 
Hayrettin Naıkiboğlu 
Vedat Âli Özkan 
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Enver Turgut 
KIRKLARELİ 

Feyzullah Çanlkçı 

KIRŞEHİR 
öevat Eroğlu 

KOCAELİ 
Sabri Yahşi 

KONYA 
Bahri Dağdaş 
Sezai Ergun 
Mustafa Kulbilay Îmer 
İhsan Kalbadayı 
Tahain Yılmaz öztuna 
Vefa Tanır 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
İlhan Ersoy 

MALATYA 
Ahmet Karaaslan 

MANİSA 
Ertuğrıü Akça 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Orhan Daut 
Mustafa Ok 
Hilmi Okçu 

MAEAŞ 
M. Nejat Çuhadar 

Veysi Kadıoğlu 
M. Zekeriya Kürşad 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Abdulkadir özmen 
Abdurrahim Türk 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Ahmet Buldanlı 
Ali Döğerli 
İzzet Oktay 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başer 

NİĞDE 
M. Naci Çerezci 
M. Nuri Kodamanoğlu 
Mevlüt Ocakçıoğlu 

ORDU 
Cengiz Ekinci 
Memduh Ekşi 
Hamdi Magden 

RİZE 
Hasan Basri Albayrak 
Salih Zeki Köseoğlu 
Sami Kumbasar 

SAKARYA 
Yaşar Bir 
M. Vedat önsal 

SAMSUN 
Mustafa Boyar 
Nihat Kale 
Doğan Kitaplı 
Nafiz Yavuz Kurt 

SİİRT 
Âdil Yaşa 

SİNOP 
Tevfik Fikret övet 

SİVAS 
Enver Akova 
Kadri Eroğ&n 
Tevfik Koraltaın 
Yusuf Ziya önder 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
İsmet Hilmi Balcı 
İsmail Hakkı Birler 
Osman Hacıbaloğlu 
Mehmet Kaızova 
Reşit önder 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Necati Çakıroğlu 

[Reddedenler] 
ELÂZIĞ ZONGULDAK 

Sa<met Gtildoğan Ahmet Gftner 

[Çekinser] 

SİVAS 
Ekrem Kangal 

[Açık üyeliklerJ 

Aydın 
Buraa 
Diyarbakır 
Bdirnt 
Elâzığ 
Haıtay 

Kocaeli 
Malatya 
Nevşehir 

Yekûn 

Selâhattin Güven 
Cevat Küçük 
Mehmet Ali Oksal 
Ahmet İhsan Birincioğlu 

TUNCELİ 
Hüseyin Yenipmar 

URFA 
Mehmet Aksoy 
Necmettin Cevheri 
Mehmet Ali Göldü 
Bahri Karakeçili 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
Fuat Türkoğlu 

YOZGAT 
lımet ' Kapısız 
Turgut Nizamoğlu 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akın 
Hüseyin Baytürk 
Fevzi Fıraıt 
Cahit Karakaş 
S. Tekin Müftüoğlu 
Kevni Nedimoğlu 
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VII — JDÜZELTİŞ 

666 S. Sayılı basmayazıda aşağıdaki düzeltişler yapılacaktır. 

.Sayfa Satır Yanlış Doğru 

18 

18 

18 
20 
20 
22 
23 
25 
28 
29 
33 
34 
36 
48 
45 
49 
50 
53 
54 
56 
57 
58 
60 
61 

1 den sonra BiEİNCt BÖLÜM 

16 

20 
2 

25 
19 
13 
24 
9 

12 
23 
3 

32 
5 
7 

10 
2 

13 
23 
22 
12 
17 
23 
12 

Askerî Yüksek tdare Mahkemesi 

c) 

Anayasanın sağladığı 
nitelikleri seçilmeleri 
Başkanunsözcüsü 
suertiyle 
kuruldur. 
harç) 
biri 
Başkan, konu 
ideri 
idari 
a) , Görev 
getirilen 
bağlanır. Askerî 
itirazrazların 
davaya bakılarak 
Başkanının 
hem rütbe 
Mahkemesi, Daireler 
Askeri îdare 
Komutanları 
kaldırilmifitr. 
başlıyarak 

BİRİNCİ fiöLÜM 
Kuruluş 

Askerî Yüksek idareHahkemesi 
e) 
Anayasanın kendilerine sağla
dığı, 
nitelikleri,seçmeleri 
Başkanunsözcüsü, 
suretiyle 
kurulur. 
harç), 
birini 
Başkan, konu 
idare 
idare 
a) Görev, 
getirtilen 
Askerî (: ncü fıkra başı olacak) 
itirazların 
davaya yeniden bakılarak 
Başkanın 
hemrütbe 
Mahkemesi Daireleri 
Askerî Yüksek idare 
Komutanlıkları 
kaldırılmıştır. 
haşJainarak 
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GÜNDEMİ 

92 NCl BİRLEŞİM 

22 . 5 . 1972 Pazartesi 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 

X I . — Gümrük kanunu tasarısı ve Cumhu
riyet Senatosu İstanbul Üyem Mebrure Aksoley 
ve 10 arkadaşının, hastaların memleket içindt 
bulamadıkları ilâçları dış memleketlerden ge 
cirtmeleri ve dış memleketlerden getirtecekleri 
ilâçlar için yapılacak işlemler hakkında ve Cam 
nuriyet Senatosu istanbul Üyesi Mebrure Ak 
•»oley'in. 474 sayılı Kanuna ekli Gümrük Giri* 
Tarife Cetvelinin 87.11 tarife No. lu bölümü 
aün değiştirilmesi hakkında kanun teklifleri 
ve Ticaret, Sanayi, Millî Savunma, Ulaştırma 
Adalet, Maliye, Gümrük ve Tekel, Sağlık vt 
Sosyal Yardım "ve Plân komisyonlarından seci 
len 3 er üyeden kurulu 24 numaralı Geçici Ko
misyon raporu (1/155, 2/43, 2/210) (S. Sayısı 
162 ve 162 ye 1 nci ek) (Birinci dağıtma tarihi 
26 . 5 . 1970; ikinci dağıtma târihi : 4 . 6 . 1971) 

n 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
IH 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

X 1. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas
lan ve 6 arkadaşının, Siyasi Partiler Kanununun 
74 ncü maddesinin yeniden düzenlenmesine dair 
fcanun teklifi ve Adalet, Anayasa ve Plân ko 
misyonlarından 5 er üyeden kumlu 49 No. lu Ge 
cici Komisyon raporu (2/540) (S. Sayısı : 421 

Dağıtma tarihi : 3 9 . 1971) 
X 2. — 648 sayılı Siyasi Partiler Kanunu

nun 5, 8, 14 ve 76 nci maddelerinin değiştiril
mesine ve 'bu kanuna iki ek ve bir geçici mad
de ile 44 sayılı Anayasa Mahkemesinia kuruluş 

ve yargılama usulleri hakkındaki Kanunun 18 
nci maddesinin (B) fıkrası ve 58 nci maddesi
nin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ile Ma 
latya Milletvekili Mustafa Kaftan'm, 648 sayılı 
Siyasi Partiler Kanununun 10 ncu maddesinin 
(t>) bendinin değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi ve Aydın Milletvekili îsmet Seagin ve 2 
arkadaşının, 648 sayılı Siyasi Partiler Kanunu
nun 79, '80, 82 nci maddelerinin değiştirilmesine 
ve 81 nci maddesinin kaldırılmasına dair kanun 
teklifi ve içişleri, Adalet, Anayasa ve Plân ko
misyonlarından seçilen 4 er üyeden kurulu 72 
numaralı Geçici Komisyon raporu (1/0111, 
2/659, 2/666) (S. Sayısı : 661) (Dağıtma tari
hi : 212 . 4 . 1072) 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK ÎŞLER 
1. — 7126 sayılı Sivil Savunma Kanununa 

iki madde eklenmesine dair kanun tasarısı vp 
İçişleri Komisyonu raporu (1/150) (S Sayısı 
375 ve 375 e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri 
2 . 7 . 1 9 7 1 , 29 .12 .1971) 

2. — İçel Milletvekili Çetin Yıiraaz'ın. 
27 . 5 . 1935 gün Ve 2739 sayılı Ulusal Bayram
lar ve genel tatiller hakkındaki Kanuna 1 mad
de eklenmesine ilişkin kanun teklifi ve İçişle
ri Komisyonu raporu (2/491) (S. Sayısı : 413 
ve 413 e l nci ek) (Dağıtma tarihleri : 17.8.1971 
29 . 12 . 1971) 

3. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu 
ve 15 arkadaşının, Mehmet Tevfikoğlu Hatice-
den doğma 1339 doğumlu Nevşehir Yenimahal
le 10 hanede kayıtlı Mustafa Parmaksız'ın affı 
hakkında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu 
raporu (2/196) (S. Sayısı : 161, 161 e 1 nci ek ve 
161 e 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri 18 . 4 . 1970, 
21 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

(X) Açık oyu sunulacak isleri gösterir. 



4. — içel Milletvekili Celâl Kargılı, Ankara 
Milletvekili Suna Tural ile Sinop Milletve
kili Hilmi İşgüzar ve Kocaeli Milletvekili Veh
bi Engiz'in, Genel af kanunu teklifleri ve Ada
let Komisyonu rapora (2/383, 2/439, 2/482) (S. 
Sayıları : 353 ve 353 e 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihleri 15 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

5. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinin kaldı
rılması ve 114 ncü maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/284) (S. Sayıları : 359 ve 359 a 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri 17 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

6. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rıfat Öztürkçine'nin Türk Kanunu Medenisinin 
485 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında ka
nun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/9) 
(S. Sayıları : 360 ve 360 a 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 16 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

7. — Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in, 
Eşinden beş sene ayrı kalan karı, kocanın ayrıl
ması hakkında kamun teklifi ve Adalet Komis
yonu raporu (2/423) (S. Sayıları : 361 ve 361 
e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri 16 . 6 . 1971 ve 
4 . 2 . 1972) 

8. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'-
nm, Türk Ceza Kanununun değişik 449 ncu 
maddesinin 2 nci bendinin tadili hakkında ka
nun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/449) 
(S. Sayıları 366 ve 366 ya 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 21 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

9. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ve 19 arkadaşının, Devlet memurlarının disiplin 
cezalarının affına dair kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/135) (S. Sayıları : 367 ve 
367 ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 21.6.1971 
ve 4 . 2 . 1972) 

10. — Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in, 
Türk Ceza Kanununun 455 nci maddesinin 1 nci 
fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun tekli
fi ve Adalet Komisyonu raporu (2/112) (S. Sa
yıları : 368 ve 368 e 1 nci ek) (Dağıtma tarih
leri : 2 1 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

11. — Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in, 
Türkiye'de sabotaj yapanların ölüm cezası ile 
cezalandırılmaları hakkında kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu (2/427) (S, Sayıla
rı : 369 ve 369 a 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
21 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Arslıan Bora'nm, Türk Ceza Kanununun 480 
nci maddesine son fıkra olarak bir fıfcra eklen
mesi hakkında kanun teklifi ve Adalet Komis
yonu raporu (2/155) (S. Sayılan : 370. ve 370 e 
1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 21 . 6 . 1971 ve 
4 . 2 . 2972) 

13. — Cumhuriyet Senatosu İstanbulx Üyesi 
Mebrure Aksoley'in, Ellerinde sağlık muayene 
fişi bulunmıyan İstiklâl Madalyalı muharip ga
zilerle diğer bütün muharip gazilere Millî Sa
vunma Bakanlığınca sağlık muayene fişi ve
rilmesi hakkında kanun teklifi ve Millî Sa
vunma Komisyonu raporu (2/301) (S. Sayı
ları : 372 ve 372 ye 1 nci ek) (Dağıtma tarih
leri 26 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

14. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türk Ceza Kanununun 141/1 ve 142/1 nci mad
delerinin yürürlükten kaldırılması hakkında 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/388) (S. Sayıları : 377 ve 377 ye 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 6 .7 .1971 ve 4 .2 .1972) 

15. — Adıyaman Milletvekilli M. Zeki Adı
yaman'ın, Türk Ceza Kanununun 426 nci mad
desinin tadiline dair kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/456) (S. Sayıları : 378 
ve 378 e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri: 6 .7 .1971 
ve 4 . 2 . 1972) 

16. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi" 
Mebrure Aksoley'in, 1076 sayılı İhtiyat zabiti 
ve ihtiyat askerî memurları Kanununun 8 nci 
maddesinin (E) fıkrasının değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Millî Savunma Komisyonu ra
poru (2/281) (S. Sayıları : 381 ve 381 e 1 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri: 12.7.1971 ve 4.2.1972) 

17. — C. Senatosu Gaziantep Üyesi Salih Tan-
yeri'nin, 13 Mart 1329 tarihli İdarei Umumiye 
Vilâyat Kanununun 118 ve 136 nci maddeleri
nin değiştirilmesi ve bu Kanuna bir madde ek
lenmesi hakkında kadran teklifi ve İçişleri Ko
misyonu raporu (2/201) (S. Sayısı : 492) (Da
ğıtma tarihi : 16 . 2 . 1972) 

18. — C. Senatosu Gaziantep Üyesi Salih Tan-
yeri'nin, 14 Nisan 1930 tarih ve 1580 sayılı Be
lediye Kanununun 62 ve 77 nci maddelerinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve İçişle
ri Komisyonu raporu (2/202) (S. Sayısı : 493) 
(Dağıtma tarihi : 16 . 2 . 1972) 



19. — tamir Milletvekili Burhanettin Asutay 
ve 12 arkadaşının, 4837 sayılı İş ve İşçi Bulma 
Kurumu Kuruluş ve Görevleri hakkındaki Ka
nunun 13 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine 
ilişkin 7332 sayılı Kanunun yürürlükten kaldı
rılmasına dair kanun teklifi ve Çalışma Komis
yonu raporu ile Plân Komisyonu Başkanlığı 
tezkeresi ve Plân Komisyonu raporu (2/403 
(S. Sayısı : 428 ve 428 e 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 19 . 10 . 1971 ve 23 . 2 . 1972) 

20. — Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hak
kı Esatoğlu ve 8 arkadaşının ve İçel Milletveki
li Celâl Kargılı ve 6 arkadaşının ölüm cezası
nın kaldırılması hakkında kanun teklifleri ve 
Adalet Komisyonu raporu (2/286, 2/578) (S. 
Sayısı : 512) (Dağıtma tarihi : 10 . 3 . 1972) 

X 21. — Köy İşleri Bakanlığı kuruluş ve görev
leri hakkında kanun ile Cumhurbaşkanlığı geri 
gönderme tezkeresi ve Köy İşleri ve Plan ko
misyonlarından 8 er üye seçilerek kurulan 19 
numaralı Geçici Komisyon raporu «(1/594) (S. 
Sayısı : 311 e 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
1 . 4 . 1972) 

22. —• Maraş Milletvekili M. Zckcriya Kür-
şad'm ve Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'ün, 
Maraş ilinin adının Kahraman Maraş olarak 
değiştirilmesine dair kanun teklifleri hakkında 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklikler 
hakkında Millet Meclisi İçişleri Komisyonu ra
poru (M. Meclisi 2/162, 2/163; C. Senatosu 
2/12) (S. Sayısı : 192, 192 ye 1 nci ek, 192 ye 
2 nci ek, 192 ye 3 ncü ek) (Dağıtma tarihleri : 
15 . 6 . 1970, 15 . 3 . 1971, 29 . 12 . 1971 ve 
26 . 4 .1972) 

23. — Bursa Milletvekili Kasım önadım'm, 
Çırak, kalfa ve ustalık kanun teklifine dair C. 
Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve C. Senatosun
ca yapılan değişiklikler hakkında M. Meclisi 
Sanayi, Ticaret. Adalet, Millî Eğitim, Çalışma 
ve Plân komisyonlarından seçilen 4 er üyeden 
kurulu 5 numaralı Geçici Komisyon raporu (M. 
Meclisi 2/14; C. Senatosu 2/13) (M. Meclisi S. 
Sayısı : 126, 126 ya 1 nci ek ve 126 ya 2 nci ek; 
C. Senatosu S. Sayısı : 87) (Dağıtma tarihleri : 
22 . 4 . 1970, 10 . 3 . 1971 ve 15 . 5 . 1972) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X I . — Bursa Milletvekili Kasım Önadım'-
m, 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanu
nunun bâzı 'maddelerinin değiştirilmesine ve bâ
zı maddelerine fıkralar eklenmesine dair kanun 
teklifi ve Adalet, İçişleri, Ticaret, Sanayi ve 
Plân komisyonlarından seçilen 3 er üyeden ku
rulu 6 numaralı Geçici Komisyon raporu (2/15) 
(S. Sayısı : 136 ya 1 nci ek) (Birinci dağıtma 
tarihi : 20 . 5 . 1970; ikinci dağıtma tarihi : 
18 . 3 . 1971) 

X 2. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok 
ve 39 arkadaşının, tarım ve hayvan ürünlerinin 
taban fiyatlarının saptanması ve ilânı hakkında 
ve Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, taban 
fiyat kanunu teklifleri ve Ulaştırma, Gümrük 
ve Tekel, Köy İşleri, Sanayi ve Ticaret, Maliye, 
Tarım, Dış Ekonomik İlişkiler ve Plan komis
yonlarından 2 şer üyeden kurulu 48 No. lu Ge
çici Komisyon raporu (2/535, 2/543) (S. Sayı
sı : 424) (Dağıtma tarihi : 18 . 9 . 1971) 

X 3. — İstanbul Milletvekili Mustafa Fevzi 
Güngör ile C. Senatosu İstanbul Üyesi Rifat 
Öztürkçine'nin Toptancı halleri kanun teklifle
ri ve Sanayi ve Ticaret, İçişleri ve Adalet ko
misyonlarından 5 er üyeden kurulu 57 numara
lı Geçici Komisyon raporu (2/221, 2/173) (S. 
Sayısı : 433) (Dağıtma tarihi : 23 . 11 . 1971) 

4. — Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar 
Yüksek Kurulu teşkiline ve vazifelerine dair 
2 Temmuz 1951 tarih ve 5805 sayılı Kanunun 
2 nci maddesinin birinci fıkrası «K» bendinde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 
ve içişleri, Turizm ve Tanıtma ve Millî Eğitim 
komisyonları raporları. (1/365) (S. Sayısı : 417 
ve 417 ye birinci ek) (Birinci dağıtma tarihi : 
23.8.1971, ikinci dağıtma tarihi : 29.11.1971) 

5. — 14 . 7 . 1965 tarihli ve 657 sayılı Def
let Memurları Kanununa 14 . 8 .1970 tarih 
ve 1327 sayılı Kanunla eklenen ek geçici 5 nci 
maddenin değiştirilmesi hakkında kanun 
tasarısı ve Plün Komisyonu raporu (1/485) 
(S. Sayısı : 343 ve 343 e 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 11 . 6 . 1971; 19 . 12 . 1971) 



6. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlı 
oğlu ve 9 arkadaşının, Türkiye Jeologlar Oda 
sı kanunu teklifi ve Adalet, Enerji ve Ta
biî Kaynaklar ve Plam komisyonları raporları 
(2/197) (S. Sayısı : 362 ve 362 ye 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 21 . 6 . 1971; 9 . 12.. 1971) 

7. — Amasya Milletvekili Yavuz Acar ve 23 
arkadaşının ve İzmir Milletvekili Burhanettin 
Asutay ve 9 arkadaşının, 2 . 1 . 1961 tarihli ve 
195 sayılı Basın İlân Kurumu teşkiline dair Ka 
nunun 5 nci maddesinin (a) fıkrasının değişti 
rilmesine dair kanun teklifleri ve Çalışma v+ 
İçişleri komisyonları raporları (2/507, 2/308} 
(S. Sayısı : 412 ve 412 ye 1 nci ek) (Dağıtın* 
tarihleri : 17 . 8 . 1971; 29 . 12 . 1971) 

8. — Edirne'nin Lalapaşa ilçesi Çömlekpı» 
nar köyü hane 1, oilıt 5, sayfa 1 de nüfusa ka
yıtlı Osmanoğlü, Nazmiye'den doğma, 22.1.1937 
doğumlu Mehmet Yama ile aynı nüfusa kayıtlı 
Emin Kızı, Fatma'dan doğma, 1928 doğumlu 
Zehra Yama'nın ölüm cezalarına çarptırılmaları 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Ko 
misyonu raporu (3/43) (S. Sayısı : 346 ve 346 
ya 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 15 . 6 . 1971 
ve 1 . 2 . 1972) 

9. — Kastamonu iline bağlı Daday ilçesinin 
Uyukören köyü hane 9, cilt 5 ve sayfa 391 numa 
rasında nüfusa kayıtlı Mehımetoğlu, Necibe'den 
doğma, 15 . 3 . 1943 doğumlu Hüseyin Ören'in 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başbakan
lık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/48) 
(S. Sayısı : 347 ve 347 ye 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 16 . 6 . 1971 ve 1 . 2 . 1972) 

10. — Boğazlıyan ilçesine bağlı Yeni Fakılı 
Bucağı Yiğitler köyünün 15 hanesinde nüfusa 
kayıtlı Döndü Şahin'den doğma, Mehmet Alioğ-
lu, 2 . 1 . 1950 doğumlu Sırcalı köyünde oturur 
Hüseyin Şahin'in ölüm cezasına çarptırılması 
haklkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komis
yonu raporu (3/290) (S. Sayısı : 348 ve 348 e 
1 nei ek) (Dağıtma tarihleri : 16 . 6 . 1971 ve 
1 . 2 . 1972) 

M. — Artvin ilinin Şavşat ilçesinin merkeze 
bağlı Kireçli köyünün 52 nci hane, 8 nci cilt ve 
146 sayfasında kayıtlı, Mehmetoğlu, Güneş'ten 
doğma, 4 . 2 . 1944 doğumlu Alim Gümüşün 
ölüm cezasına çarptırılmasına dair Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/53) (S 
Sayısı : 349 ve 349 a 1 nci ek) (Dağıtma tarih
leri : 16 . 6 . 1971 ve 1 . 2 . 1972) 

12. — Kastamonu iline bağlı Devrekani ilçe
sinin Contay köyü, hane 4, cilt 23, sayfa 11 de 
nüfusa kayıtlı, Hüseyinoğlu, Fikriye'den doğma, 
4 . 3 . 1944 doğumlu Süleyman Çelik'in ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/489) 
(S. Sayısı : 350 ve 350 ye 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 15 . 6 . 1971 ve 1 . 2 . 1972) 

13. — Zile ilçesinin îğdir nahiyesi Büyük 
Aköz köyü hane 21), cilt 35, sayfa 73 te kayıtlı, 
Alioğlu. Hanımdan doğma, 1935 doğumlu Abi-
din Demirbağ'm ölüm cezasına çarptırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komis yo-
tıu raporu (3/417) (S. Sayısı : 351 ve 351 e 
1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 15 . 6 . 1971 ve 
1 . 2 .1972) 

14. — îstadbul ilinin Sarıyer ilçesi, Büyükde-
re Dedekorkut Sokak, hane 313, cilt 37 ve sayfa 
111 de nüfusa kayıtlı, Saffetoğlu, Havva'dan 
doğma, 8 . 6 . 1943 doğumlu Selâm i Kodal'm 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/49) (S. Sayısı : 352 ve 352 ye 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 15 . 6 . 1971 ve 1 . 2 . 1972) 

X 15. — Ankara Milletvekili Cengizhan Yo
rulmaz ve 17 arkadaşının, Ankara iline bağlı 
Kırıkkale ilçesinde (Kırıkkale) adı ile bir il 
kurulması hakkında kanun teklifi ve İçişleri ve 
Plân komisyonlarından seçilen 7 şer üyeden 
kurulu 54 No. lu Geçici Komisyon raporu 
(2/561) (Millet Meclisi S. Sayısı : 429 ve 429 a 
1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 18 . 10 . 1971, 
2 . 2 . 1972) 

16. — Fazla fiyatla bilet satanların ceza
landırılmaları hakkında kanun tasarısı ve içiş
leri ve Adalet komisyonları raporları (1/113) 
(S. Sayılan : 158 ve 158 e 1 nci ek) (Dağıt
ma tarihleri 18 . 5 . 1970 ve 4 . 2 .1972) 

17. — 1076 sayılı Yedek sufoay ve yedek as
kerî memurlar Kanununun 3 ncü maddesinin 
değiştirilin esine ve bu kanuna geçici maddeler, 
ilâvesine dair 97 sayılı Kanuna geçici bir mad
de ile 1076 sayılı Kanunun 97 sayılı Kanunla 
değişik 3 ncü maddesine biı fıkra eklenmesine 
dair kanun tasarıları ve Millî Savunma Komis
yonu raporu (1/27, 1/248) (S. Sayılan : 246 ve 
246 ya 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri 28.1.1971 
ve 4 . 2 . 1972) 



18. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Ata-
gün'ün, 44' sayılı Anayasa Mahkemesinin ku
ruluş ve yargılama usulleri hakkındaki Kanu
nun 38 nci maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/489) (S. Sayıları 304 ve 304 e 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri 8 . 3 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

X 19. — Mardin Milletvekili Şevki Altın
dağ ve 14 arkadaşımın, çiftçi mallarının korun
ması hakkında kanun teklifi ve Afyon Kara-
hisar Milletvekili Süleyman Mutlu'nun öner
gesi (2/171) (S. Sayıları : 307 ve 307 ye 1 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri 25.3.1971 ve 4.2.1972) 

20. — Uşak Milletvekili M. Fahri Uğrasız-
oğlu'nun, 5442 sayılı t i idaresi Kanununun 8 
nci maddesinin (A) fıkrasının değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Mililî Eğitim ve İçişleri 
komisyonları raporları (2/224) (S. Sayısı : 
462) (Dağıtma tarihi : 4 . 2 . 1972) 

X 21. — Niğde Milletvekilleri Mevlüt Ocak-
cıoğlu ile Avni Kavurmacıoğlu'nun, Niğde ili
ne bağlı Aksaray ilçesinde (Aksaray) adı ile 
yeniden bir il ve dört ilçe kurulması hakkın
da kanun teklifi ve İçişleri ve Plan komisyon
larından seçilen 7 şer üyeden kurulu 54 No. İn 
Komisyon raporu (2/573) (S. ,Sayısı : 463) 
(Dağıtma tarihi : 4 . 2 . 1972) 

22. — Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu
nun 25 nci maddesinin değiştirilmesine daiı 
kanun tasarısı ve İçişleri Komisyonu raporu 
(1/231) (S. Sayısı : 470) (Dağıtma tarihi : 
8 . 2 . 1972) 

23. — Bartın ilçesinin Esenyurt köyü hane 
47, cilt 20, sayfa 3, numarasında nüfus siciline 
kayıtlı Mustafa oğlu, Hatice'den doğma 1949 
doğumlu Ahmet G-üneş'in ölüm cezasına çarptı
rılmasına dair Başbakanlık tezkeresi ve Adajet 
Komisyonu raporu (3/640) (S. Sayısı : 510) 
(Dağıtma tarihi : 8 . 3 . 1972) 

24. — Artvin ili Borçka ilçesi Güneşen kö
yünün Selimiye mahallesinin hane 1, cilt 13 ve 
sayfa 92 numarasında nüfus siciline kayıtlı 
Eyüp oğlu Şadiye'den doğma 23 . 6 . 1948 do
ğumlu Adil Kalfa'nm ölüm cezasına çarptırıl
masına dair Başbakanlık tezlkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/984) (S. Sayısı : 51Ü) 
(Dağıtma tarihi : 8 . 3 . 19'72) 

X 25. — Toprak ve Tarım reformu önted-
birler kanunu tasarısı ve Anayasa, Adalet, Ti
caret, İçişleri, Maliye, Köy İşleri, Orman, Tarım 
ve Plan komisyonlarından 3 er üye seçilerek 
kurulan 55 No. lu Geçici Komisyon raporu 
(1/609) (S. Sayısı : 513) (Dağıtma tarihi : 
15' . 3 . 1972) 

X 26. — Dernekler kanunu tasarısı ve Ana
yasa, İçişleri ve Adalet komisyonlarından seçi
len 5 er üyeden kurulu 70 numaralı Geçici Ko
misyon raporu (1/606) (S. Sayısı : 561) (Da
ğıtma tarihi : 12 . 4 .1972) 

27. — Danıştay Kanununun bazı maddeleri
nin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı madde
ler eklenmesine dair kanun tasarısı ve Adalet, 
İçişleri ve Plân komisyonlarından seçilen 5 er 
üyeden kurulu 71 numaralı Geçici Komisyon ra
poru (1/612) (S. Sayısı : 583) (Dağıtma tarihi: 
14 . 4 . 1972) 

X 28. — 6831 sayılı Orman Kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir ek 
madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve An
talya Milletvekili İhsan Ataöv ve 2 arkadaşının, 
'6831 sayılı Orman Kanununa geçici bir madde 
eklenmesine dair kanun teklifi ve Anayasa, Ada
let, Orman ve Plan komisyonlarından 3 er üye 
seçilerek kurulan 73 Numaralı Geçici Komisyon 
raporu (1/583, 2/572) (S. Sayısı : 584) (Dağıt
ma tarihi : 14 . 4 . 1972) 

29. — Arşiv kanunu tasarısı ve İçişleri Ada
let ve Plân komisyonları raporları (1/143) (S. 
Sayısı : 646) (Dağıtma tarihi : 22 . 4 . 1972) 

30. — İstanbul Milletvekili Nuri Eroğan'm, 
5434 sayılı T. C. EmeJkli Sandığı Kanununa 
23 . 2 . 19'Ö5 gün ve 545 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesiyle eklenen ek maddenin birinci fıkrası
nın değiştirilmesine, içel Milletvekili Celâl Kar-
grlı'nın, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanu
nuna bazı maddeler eklenmesine ve Cumhuriyet 
Senatosu İstanbul Üyesi Melbrure Aksoley'in, 
15 . 1 . 11948 gün ve 4379 sayılı Maaş Kanununa 
Ek Kanunun 10 . 3 . 1960 gün ve 5585 sayılı 
Kanunla değişik birinci maddesine hir fıkra ile 
kanuna bir geçici madde eklenmesine dair ka
nun teklifleri ve Maliye ve Plan komisyonla
rı raporları (2/176, 2/315, 2/245) (S. Sayısı : 
127 ve 127 ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
7 . 4 . 1,970 ve 26 . 4.1972) 
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31. — Afyon Karahisar Milletvekili Süley
man Mutılu ve 19 arkadaşının, Haşhaş Kanunu 
teklifi 2/810) (S. Sayısı : 662) (Dağıtma tarihi: 
26 . 4 . I!9ı712) (İçtüzüğün 36 ncı maddesine gö
re Genel Kurul kararıiyle) 

X 32. — Memur Yardımlaşma Kurumu ka
nun tasarısı ve Ankara Milletvekili A. Sakıp 
Hiçerimez ve 58 arkadaşının, Türkiye belediye
ler, il özel idareleri, İktisadî Devlet kuruluş
ları ve Devlet Memurları Yardımlaşma Kuru
mu (MEYAK) kanunu teklifi v e Adalet, Millî 
Eğitim, İçişleri, Sanayi ve Teknoloji, Ticaret, 
Maliye ve Plan komisyonlarından 3 er üye seçi
lerek kurulan 67 numaralı Geçici Komisyon ra
poru (1/582, 2/591) (S. Sayısı : 663) (Dağıtma 
tarihi : 2 . 5 . 1972) 

33. — Seyahat Acentaları ve Seyahat Acen-
taları Birliği kanunu tasarısı ve Ticaret, Adalet, 
Turizm ve Tanıtma ve Plan komisyonlarından 4 
er üye seçilerek kurulan 66 No. lu Geçici Ko
misyon raporu (1/604) (S. Sayısı : 664) (Da
ğıtma tarihi : 3 . 5 . 1972). 

X 34. — 29 . 7 .1970 tarih ve 1319 sayılı Em
lâk Vergisi Kanununun bazı maddelerinin kal
dırılması, değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hü
kümler eklenmesi hakkında kanun tasarJsı ve 
Adalet, İçişleri, Maliye ve Plan komisyonların
dan 6 şar.üye seçilerek kurulan 59 No. lu Ge
çici Komisyon raporu (1/546) (S. (Sayısı : 472 
ve 472 ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
10 . 2 . 1972 ve 5 . 5 . 1972) 

'35. — Askerî Yüksek İdare Mahkemesi ka
nunu tasarısı ve Adalet, Millî Savunma ve Pian 

komisyonlarından seçilen beşer üyeden kurulu 
74 numaralı Geçici Komisyon raporu (1/621) 
(8. Sayısı : 666) (Dağıtma tarihi : 6 . 5 . 1972). 

X 36. — Yatılı bölge okullarında döner serma
ye kurulmasına dair kanun tasarısı ve Maliye 
Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları 
(1/473) (S. Sayısı : 667) (Dağıtma tarihi : 
8 .5 .1972) 

X 37. — Bayındırlık Bakanlığı kuruluş ve 
görevleri kanunu tasarısı ve Bayındırlık ve 
Plân komisyonları raporları (1/623) (S. Sa
yısı : 668) (Dağıtma tarihi : 11 . 5 . 1972) 

38. — Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü ku
ruluş ve görevleri hakkında kanun tasarısı ve 
İçişleri ve Plan komisyonları raporları (1/506) 
(:S. 'Sayısı : 670) (Dağıtma tarihi : 12.5.1972) 

39. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü 
Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine 
ve bu kanuna bazı maddeler eklenmesine dair 
kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/616) (S. Sayısı : 671) (Dağıtma tarihi : 
12 . 5 . 1972) 

40. — Eski eserler kanunu tasarısı ile Bur
dur Milletvekili Mehmet özbey'in, Türkiye mü
zelerinden eşyayı dışarı çıkaranlara bir seneden 
beş seneye kadar hapis cezası verilmesi htkkm-
da kanun teklifi ve Adalet, Maliye, Millî Eği
tim ve Plan komisyonlarından seçilen 3 er üye
den kurulu 17 numaralı Geçici Komisyon rapo
ru (1/85, 2/428) (S. Sayısı : 672) (Dağıtma ta
rihi : 15 . 5 . 1972) 

(Millet Meclisi 92 nci Birleşim) 



Toplat : s MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 127ye I nci ek 
İstanbul Milletvekili Nuri Eroğan'ın, 5434 sayılı T. C. Emeldi 
Sandığı Kanununa 23 . 2 . 1965 gün ve 545 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesiyle eklenen ek maddenin birinci fıkrasının değiştirilmesine, 
İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 5434 sayılı T. C. Emekli 
Sandığı Kanununa bâzı maddeler eklenmesine ve Cumhuriyet 
Senatosu İstanbul Üyesi Mebrure Aksoley'in, 15.. 1 . 1943 gün ve 
4379 saydı Maaş Kanununa ek Kanunun 1 0 . 3 . 1950 gün ve 
5585 saydı Kanunla değişik birinci maddesine bir fıkra ile kanuna 
bir geçici madde eklenmesine dair kanun teklifleri ve Maliye ve 

Plân komisyonları raporları (2 /176, 2/215, 2 /245) 

BÜTÇE PLÂN KOMİSYONU RAPORU 
Millet Meclisi 

Bütçe Plân Komisyonu 
Esas No. : 2/176 (2/215, 2/245) 

Karar No. : 133 22.4.1972 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Tetkiki hususu Komisyonumuza havale edilen (İstanbul Milletvekili Nuri Eroğan'ın, 5434 
Sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa 23 . 2 . 1965 gün ve 545 sayılı Kanunun 5 nci maddesiyle 
eklenen ek 'maddemin birinci fıkrasının değiştirilmesine dair kanun teklifi ) ile (İçel Milletvekili 
Celâl Kargılı'nın, 5434 sayılı T. C Emekli Sandığı Kanununa Ibâzı maddeler eklenmesi hakkında 
kanun teklifi) ve (Cumhuriyet (Senatosu İstanbul Üyesi Mebrure Aksoley'in, 15 . 1 . 1943 
gün ve 4379 sayılı Maaş Kanununa Ek Kanunun 10 . 3 . 1950 'gün ve 5585 sayılı Kanunla deği
şik birinci maddesine bir fıkra ile kanuna bir geçici madde eklenmesi hakkında kanun teklifi); 

Komisyonumuzca görüşülerek 24 . 4 . 1970 Tarih ve 40 sayılı kararı muhtevi raporumuzla bir
likte Yüksek Başkanlığa sunulmuştur. 

Millet Meclisi Genel Kurulunun 8 . 6 . 1970 tarihli ve 98 nci birleşiminde kanun teklifimin 
tümü üzerinde yapılan görüşmeler tamamlandıktan sonra maddelerin 'müzakeresine (geçilmiştir. 
Bu esnada, teklifin 1 nci maddesi üzerinde vemümiş bulunan önergelerin >çeşitli (görüşleri ihtiva 
etmesi üzerine, hu önergelerin ışığı altında maddelerin yeniden düzenlenmesi için teklif, komis
yonca 'geriye istenmiş ve 'G-enel Kurulca da bu istek yerinde ıgörülerek kanun teklifi (komisyona 
iade edilmiştir. 

Uzun inceleme sonucu olarak, komisyonumuzun 20 . 4 . 1972 tarihli toplantısında kanun tek
lifi, ilgililerin de katılması ile kanun başlığı da dâhil olmak üzere yeniden düzenlenmiştir. 

Kanun Teklifinin, 'birinci maddesiyle uygunluğunu temin ve ikinci maddesinde, bu defa, bir 
igeçiei madde bırakıldığından kanun başlığı değiştirilerek, 

Birinci maddedeki ek 'maddeye açıklık kazandırmak ve 1327 sayılı Kanunla sigorta dışında 
geçen hizmetlerin en çok 15 yılı borçlandırılmak suretiyle fiilî hizmetten sayıldığından bu mad
deye de aynı imkânın verilebilmesi için ek madde yeniden tedvin edilerek, 

İkinci ımadde ile -eklenmiş bulunan birinci geçici maddenin kapsadığı durum, 1377 sayılı Ka
nun ile sağlandığından maddeden çıkarılmıştır. İkinci geçici madde, geçici madde olarak iştirak
çilerin, hangi hizmetlerinin ne kadar süre içinde Devlet Memurları Kanunu muvacehesinde nasıl 
borçlandırılacağım hükme bağlamak için yeniden düzenlemek suretiyle, 
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Teklifin 3 ve 4 ncü Yürürlük ımajd'delerî ise aynen kabul edilmiştir. 
öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasvibine arz olunmak üzere Yüksek 

Başkanlığa sunulur. 

Millet Meclisi 
Bütçe Plân Komisyonu 

Başkanı 
Balıkesir 

C. Bilgehan 

Adana 
S. Kılıç 

İmzada bulunamadı 
Ankara 

H. Balan 

Diyarbakır 
S. Savcı 

İmzada bulunamadı 
Konya 

Söz hakkım mahfuzdur 
B. Müderrisoğlu 

Başkanvekilii 
Niğde 

N. Çerezci 

Afyon Karah'isar 
H. Hamamcıoğlu 

Ankara 
T. Toker 

Giresun 
M. E. Turgutalp 

Malatya 
M. Kaftan 

Rize 
8. Z. Köseoğlu 

Sözcü 
Ankara 

M. K. Yılmaz 

Amasya 
Y. Acar 

Ay'dın 
N. Menteşe 

Hatay 
H. Özkan 

Manisa 
H. Okçu 

İmzada bulunamadı 

Sivas 
E. Kangal 

Kâtip 
Malatya 

A. Karaaslan 

Amasya 
8. Aygün 

Bolu 
H. t. Cop 

içel 
C. Okyayuz 

Niğde 
N. Kodaman oğlu 

Zonguldak 
K. Nedimoğlu 

Millet Meclisi ("S. Sayısı : 127 ye 1 nci ek) 
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BÜTÇE PLÂN KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİŞİ 

5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa 23 . 2.1965 gün ve 545 sayılı Kanunun 5 nci maddesiyle 
eklenen ek maddenin birinci fıkrasının deği§tirihnesine ve bu kanuna geçici bir madde eklenmesine 

dair kanun teklifi 

MADDE 1. — 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa 23 . 2 .1965 gün ve 545 sayılı Kanunun 
5 nci maddesiyle eklenen ek maddenin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Ek madde — 102 nci maddede yazılı süreler içinde yazı ile Sandığa müracaat edeceklerin borç
landırılma mevzuuna giren (emvali metruke veya mübadil hesabı carisinden aylık, ücret almak su
retiyle geçen süreleri dâhil) geçmiş hizmetleri muvazzaf askerliklerini er olarak yapmış olanların 
muvazzaf erlikte geçen süreleri ile, 1 . 1 . 1950 tarihinden sonra Yedek Subay nasbedilmiş bulunan
ların Yedek Subay Okulunda öğrenci olarak geçen süreleri, (hastalık ve cezai sebeplerle uzayan sü
reler hariç) sonradan bir kanun ile sürekli hale getirilen ve Sigorta dışında geçen hizmetlerden en 
çok 15 yılı, istek tarihindeki (re'sen emekliye sevk olunanlarla, ölenlerin vazife ile ilgilerinin kesil
diği tarihlerdeki) emeklilik keseneğine esas derece tutarları nazara alınmak ve bu tarihlerde dere
ce tutarlarının tabi olduğu kesenek ve karşılık tutan üzerinden borçlandırılmak suretiyle fiilî hiz
met sürelerine eklenir. 

MADDE 2. — 5434 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir : 

GEÇİCİ MADDE — İştirakçilerden, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 yıl için
de yazı ile T. C. Emekli Sandığına müracaat edenlerin, muvazzaf erlikte, subay nasbedilmiş olanla
rın 1 . 1 . 1950 tarihinden sonra Yedek Subay Okulunda öğrenci olarak geçen süreleri, bu kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihteki tahsil durumlarına göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ek 
31 . 7 . 1970 gün ve 1327 sayılı Kanun gereğince giriş derecesinin ilk kademe ayhğı üzerinden ek 
madde esaslarına göre borçlandırılarak emeklilikte fiilî hizmet sürelerine eklenir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

• ş mmm • • 
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Başbakan 

Askerî Yüksek idare Mahkemesi kanunu tasarısı 

GEREKÇESİ 

Kamu hizmetlerinden çıkan uyuşmazlıkların bünyesindeki özellik ve bunlara tatbik edilecek ku
ralların hukukî ve teknik niteliği; adliye mahkemelerine paralel olarak, idarenin yargısal deneti
mini yapmak üzere idare mahkemeleri (Danıştayın) kurulmasını zorunlu kılmıştır. 

Adliye mahkemelerinin görevi, sadece eşit hak ve çıkar sahipleri arasındaki uyuşmazlıkları orta
dan kaldırmak olduğu halde, idare mahkemelerinin, kamu hizmetlerini tıkanıklığa mâruz bırakma
dan idare hukukunun esasları, idari tasarrufların söbep ve maksat unsurları dolayısıyle umumi 
menfaatlerle hususi menfaatleri uzlaştırma fonkstiyon'laıra iltiilbariyle iştin. sionıucuyfLe ide alâkaları vafr-
dıı\ 

Bu itibarla, idari yargı teşkilâtiyle adlî yargı teşkilâtının, yapısal bakımdan aralarında fark
lar bulunmaktadır. 

Adlî kaza hâkimlerinin, yalnız hukuk sahasında, bilgi, ihtisas sahibi ve becerikli olmaları kâfi 
görüldüğü halde, idari yar'gı hâkimlerinin, hukukî bilgi ve ihtisası yanında, kamu hizmetleri saha
sında da tam bir bilgi ve tecrübe sahibi olmaları şartı aranmaktadır. 

İptal dâvalarında; dâva mevzuu olan tasarrufların bilhassa sebep ve maksat unsurları bakımın
dan hizmet gerek ve kurallarına ve kamu yararına uygun bulunup bulunmadığı, tam yargı dâvala
rında; hizmetin kusurlu işleyip işlemediğini, görevli personelin yetkilerini aşıp aşmadıklarını, hiz
met gereklerinin dışına çıkıp çıkmadıklarını takdir edebilmek için, idari yargı organlarının ve hâ
kimlerinin kamu hizmetleri alanında yeterli bilgi, ihtisas ve tecrübe sahibi olmaları gerekir. Bu ne
denlerle de idari yargı teşkilâtı, özel bilgi, alışkanlık ve ihtisasa sahip hâkimlerden oluşan bir ku
ruluştur. Bu ihtisas, tecrübe ve ustalık da, ancak idarenin içinde bulunmak ve orada yıllarca gö-
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rev yapmakla elde edilebilir. Oysa ki Silâhlı Kuv vetlerin mülki idareden çok farklı özellikleri dik
kate alınmadan genel idare içinde düşünülerek, yargısal denetiminin Danıştaya bırakılmış olması 
umulan neticeyi vermemiştir. 

Hiç şüphesiz, söz konusu intibaksızlığa gösterilecek sebepler arasında tarihî gelişim içerisinde 
Silâhlı Kuvvetlerin daima Danıştaym denetiminin dışında bırakılmış olmasını da saymak mümkün
dür. Çünkü, 1934 yılında çıkarılan 2515 sayılı Kanunla; subay ve askerî memurlai'in özlük işlerine 
ilişkin konularda uyuşmazlıklarını çözümü, «Zat işleri, Sotn Tetkik Mercii Encümeni» aidi ile anı
lan bir kurula verilmişti. Daha s'onra bu şistte m terk edilerek 19139 yılında çıkarılan 3410 
sayılı Kanlınla bahse ktoınu uyuşmazlıkların «Askerî Telmiyilz Mahkemesi» nde görülmesi kabul 
ddilmıiş ve 19-53 yılma 'dek bu usul devamı ettiril mistir. 

3410 sayılı Kanun 1968' yılında, 1924 tarihli Anayasanın 50 ırci maddesine ayikurı görüle
rek 614(2 ısayılı Kanılınla yürürlükten kaldırılmış ve dolayısılyle bundlam< böyle askerlerin öz
lük işlerine ilişkin uyuşmazlıkların çözümlenme si Daniışitaya veralımişftir. 

Uzun yıllarııı tecrübesi ve elde' edilen sonuca göne 'Silâhlı Kuvvetlerim özeliğine ve onun 
kendine özgü hassas birleşilmine uygun bir ya pıda, aıyrı bir yargı organının meyidana getiril
mesine ihtiyaç; duyulmfuişituır. Bu ihtiyaç, muhakkak ki, mülki ve 'askerî uyuşjmazlıik konularına 
uygulanacak ilke ve hukukî işlemlerin farklı ol masından illeri gelmektedir. 

Bilindiği üzere, askerler, sivil idarenin ve hiyerarşisinin dışında bağımsız, üsltün ve güçlü 
bir ottariteye tabidirler. Askerlerin mertebeOcr içindeki bağliamltııları, hukukî duruım ve yüküm
lülükleri, tabi tutli'Muiklafri! sert; müeyyideler içinldelki hareiket imfkânlariı, bunlarım askerî bir 
açıdan değerimdiriltaıesini zorunlu kılan ayın bir. fomnasyiomu gerektirir, organik1 bakımdan 
miülki teşkilâta dâhil alam (Danri'şıtayın, asker leriin öalülk işlerimi sıilvil idareye! paralel bir 
açudaın ele aıknası, Silâhlı KuvVetlerlin hizımet gn rdklterine ters düşlmlekte, çjok' defa ididia ve sa-
vunmıa icabı, askerlerin ve haitltâ yalnız belli 'askerî oitıoritelerin bilmesi gereken ç/ok gizli as
kerî ısıilla'rın açıklanması me;ciburiyetinde kaim maktadır. Bu nedenlerle, Türk Silahlı Kuvvetle
rinin hizündtılerinden doğacak uyUiŞ'mfazılık ve çekişmelerin en iyi şekilde ve yine askeırler tara
fından takdir edilip çözümlenebileceği ilkesi benimsenlmiş ve dolayısafyıle Anayasanın 140 ncı 
maddesine bu konu ile ilgili 'dlanafk bir fıkra eklenmelsi zorunluğu doğmınşttur. 

Bu fıkraıdauı lamaç, hiçbir zamla/ti diktaya1 kapı a'ralıyan denetimsiz ve keyfî bir sistemi ge-
tfiılmefe değildir. iSadeee askerî kişilerle ilgili üiari dâvaların askerî bizim etferim arz ettiği özel
liğin bir gereği olarak rütbel'elr arasında her türllü itilmait hissini bozacak hareketleri frenliyeın 
kanunlafriaı sınaıriı askerî hiyerarşi ve otoriteyi zedelemekten kurtaracak, Anayasal ve güVen ve
rici bir (denettim! sistemini getirmektir. 

Askerî Yüksek İdare Mahkemesi kanun tasarı/sı , bu maddelere dayanan Anayasa değişikli
ğimin özüne ve sözüme uygun surette hazırlanın iş ve birçok hükümleri 501 sayılı Danıştay Ka
nunundan ıa ynen laiktarılmıştı r. 

Anayasanın!, 1488 sayılı Kanunla değiştiril jiı 140 ncı maddesinin son fıkrası ile, «Asker 
kişilerle ilgili idari eylem ve işlemlerin yargı d enerimi» ni yaıpmialk üzene bir Askerî Yüksek 
idare Mahkemesi kırruliması öngörülmüş, faik ilanın birindi cümlesinde, Askerî Yüksek İdare 
Mahikemesinin görevi, ikinci cümlesinde ilse, kuruluş, işleyiş, yargılama/ usulleri ile1 başkan 
ve üyelerinin nitelikleri, atanmaları, dıisipıliın ve özlük ilşlleri, hâkimlik teminatı ve'askerlik hiz
metlerinin gereklerine uygun şekilde düzenliyeeek bir kanun çıkarılması öngörülmelkteldir. 

Tasan hazîîlanırlken, «Asker kişilerle ilgili» kavramın belirlenmesi üzerimde durulmuş. 
ve bu kavramın tanımıllaramıaisıı halinlde ileride bir çoik güçlüklerle kaıişıtlalşılaeağı düşünülmüş
tür. Kavramın1 tanımıaının, mıalıikeım'ıe içtihatla rina bırakılarak Anayasadaki ibarenin tasarıya 
aynen aktarılması ve bu suretle kavramım tanımı isimim içitihatlıarlla zaman içinde oluşa/Hak 
îsîtikrar bukmasma bırakmak da mümkündü. B u takdirde, ortaya buı kavraımı itamımılaamalklla; gö
revli mahkemenin, Askerî Yüksek İdare Mahkemesi, Danıştay Yargı/tay veya UyıışnuaizMk Mah. 
kemesinden birisi mi, yoksa bunların heplsiınim mi olacağı problemi ortaya çıkacaktır. 
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Anayasamın 142 nci maddesine göre Uyuşma zlıık Malhkemelsi; Adlî, İdari ve Askerî Yargı 
mercileri anasondaki görev uyuşmazlıklarımı çözümlemekle göreylidir. Oysa, Askerî Yüksek 
İdare Mahkemesi halklkınlda mezkûr maddede b ir hülküm mıevcaüt değildir. 

Asker kişilerle i lg i l bir dâvamın Damışıtayda açılmaısı ve Danıştayın. da, bir asker kişi 
ile illgiüü tamımı yaparalk kendini görevdi görmedi, yada, Askerî Yüksek İdare Mahkemesinin 
yüne1 kendine göre 'asker kişilerle ilgili bir tanıımı yaparak keinldini görevli görmesi, müm
kün olacak, ortaya, Anayasa Koyueıuısumıın amacıma ayki'n bir s/onuçj daima çıfelabilec ektir. 

Diğer taraftan, Askerî Yüksek İdare Mahke mesifiiri idari niteliği üstüm tutulursa, bu tak
dirde, «Asiker kitşilerHe1 ilgili» kavrannıinım tamı mı, $21 sayılı Danıışjtiay Kamununum 30 ncu nıad-
desttmnin (İD) bendi gereğince, Danıştay tarafımdan yapılacak ve doılayisıyle Damışıtaya -ete 'değer
de olmalsı düşünülen bu Yüksek Mamfceme 'alelade bir idari yargı mercii haline getirilmiş 
olaeakrtaır. 

Bu nedenlerle asker kişi kavramını mahkeme ittihatlarına bırakmaktansa tasarıda tanımlamak 
daha uygun görülmüş ve tasarının 20 nci maddesi buna göre düzenlenmiştir. 

Kavramın, yalnız organik bakımdan yani eylem ve işlemi yapacak olan makam bakımından 
tanımlanması ve Yüksek Mahkemenin, Millî Savunma Bakanlığı her derecedeki komutanlıklar ve 
Jandarma Genel Komutanlığı gibi mercilerin işlem ve eylemlerinden doğan uyuşmazlıkların çö
zümlenmesi şeklinde tarifi mümkün ise de, bu takdirde, komutanlıkların kesin işlemleri ve bu 
işlemlerden doğan tazminat dâvalarında hasım gösterilmeleri ve dolayısııyle Silâhlı Kuvvetlerdeki 
hiyerarşinin bozulması, disiplin ve otoritenin sarsılması ihtimali karşısında Bakanlığın dâvâlı du
rumuna düşürülebilmesi amacı ile bu tariften kaçınılmış ve aynı zamanda tüm idare makamlarının 
«Asker kişilere ilişkin eylem ve işlemlerinin bu mahkemeye gelmemesini sağlamak bakımından 
maddede «Asker kişileri ilgiilendiren ve askerî hizmete ilişkin işlem ve eylemler» deyimi kulla
nılmıştır. 

Kavramın maddi bakımdan yani asker kişilere ilişkin belli idari işlemler bakımından da tanım
lanması düşünülmüş ve fakat bu suretle sınırlı tanımlamanın ilerde akla gelmliyecek bâzı güçlük
lerin doğumuna sebebolacağı kanısına varılarak bundan da kaçınılmıştır. 

Bu itibarla, şahıs bakımından tanımlama ile maddi bakımdan tanımlama, uygun biçimde bir
leştirilerek asker kişinin tarifi, 20 nci maddede yapılmış ve sadece bu kişilere ilişkin askerî hiz
metin gerekleri olan tasarrufların yargı denetimi ı in yapılması kâfi görülmüştür. 

Silâhlı Kuvvetlerin yapısı, hizmet özellikleri, astlık ve üstlük ilişkileri, 657 sayılı Kanunun 232 
ve 233 ncü, Askerî Ceza Kanununun 3 ncü Askerî Yargılama Usulü Kanununun 10 ncu, İç Hizmet 
Kanununun 115 nci maddeleri ile amaçlanan hukukî düzenlemeler de göz önüne alınarak asker kişi 
tanımına, Silâhlı Kuvvetlerde çalışan ve Devlet memuru statüsünde olan sivil personel de kap
sam içersine alınmıştır. 

Personelin nitelikleri 

Anayasanın 140 nci maddesi, Askerî Yüksek İdare Mahkemesinin, kuruluş, işleyiş, yargılama 
usulleri, başkan ve üyelerinin nitelikleri ile atanmaları, disiplin ve özlük işlerini; hâkimlik temi
natı ve askerlik hizmetlerinin gereklerine göre düzenliyecek bir kanunla kurulmasını öngörmek
tedir. Maddede mahkemelerin bağımsızlığı temel ilkesinden söz edilmemiş ise de; Anayasanın 
132 nci maddesfcıde, tüm yargı mencilerini kapsamak üzere mahkemelerin (bağımsızlığı •tanım
lanmış 7 nei maddesine /göre, yargı yetkisinin Türk 'Milleti adına Ibağımsız mahkemelerce kul
lanılması); 13'8, 'MO ve D4J7 nci maddelerine >göre ise, askerî yargının, Askerî Yaılgı'tayin ive Danış-
taym bağımsızlığı; esasları kabul edilmiştir. 

Mahkemelerin ıbağumteTzlığı ile hâkim teminatı, yapışık kardeşler 'gilbidir. Biri olmadan diğe
rinin Varlığı düşmıülemiez. Daha doğrusu, bağı misiz olmıyan fbir merci veya makama mahkeme de
nilemez. Bu nedenle, Askerî Yüksek İdare Mahkemesinin kuruluş, işleyiş, yargılama usulleri, 
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başkan ve üyelerinin özlük işleri düzenlenirken mahkemelerin (bağımsızlığı, hâkimlik teminatı 
ve askerlik hizmetlerinin] gerekleri, tasanda ıızlaştırılmıştır. Bu ilkeden hareket edildiği için 
521 sayılı Danıştay Kanunundan geniiş çapta yararlanılmış ve 'bilhassa söz konusu kanunun yar
gılama usullerine dair (hükümleri aynen tasarıya aktarılmak suretiyle (bünyeye uydurulmuştur. 

(1*40 neı maddenin son fıkrası, Yüksek Mahkemenin (başkan ve üyelerinin niteli'kleri, atanma
ları, disiplkı ve özlük işlerinin kanunla düzenlenmesini önjgörmüş ve fakat Anayasanın 188 nei 
maddesinde ifadesini Ibulan «Askerî 'mahkemelerde üyelerin çoğunluğunun (hâkimlik niteliğine 
sahibolması şarttır.» 'deyimine yer verilmemiştir. 

Anayasa Mahkemesinin 'U6 'Kasım l(9!7il tarihli Resmî Gazetede yayiLilanan ıl3 . 4 . WTİ gün 
ve Esas OT0[/G3, Karar '9171/38 sayılı kararında «Anayasa, hâkim niteliğinde toulunmıyan kişilerin 
mahkemelere katılıp hâkim (görevi yapmalarını, yalnızca «Askerî mahkemeler» için 188 nci mad
desinin 4 ncü fılkrasında - Askerî Mahkemelerde üyelerini a çoğunluğunun hâkim niteliğine sahi-
ibolması şarttır - kuralı ile öngörmüş, iş mahkemeleri 'bakımımdan (böyle ayrık (bir kural koy
mamıştır. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında, hâkimlik güvencesi, bütün hâkimleri için öngörül
müş ve hâkimlik görevinin ancak meslekten olan hâkimlerce yapılalbilmesi 'kurallara bağlanmış, 
yukarda (belirtildiği gibi yalnız askerî mahkemeler açısından hâkim niteliğinde ibulunmıyan kişi
lerin atzınliikta olmak üzere hâkimlik görevi yapmalarına izin verilmiştir.;» denilmektedir. 

Keza Anayasa Mahkemesinin yerleşmiş kararlarına göre «mahkeme» ibaresinin, hâkim nite
liğinde kişilerden (kurulu yargı yetkisine sahip merci' şeklinde anlamak Ihukuık dilimize ve Ana
yasanın hükümlerine uygun düşer. Bir merciin kaza organı olarak vasııflandırılaJbilmesi için, 
üyelerinin de bağımsız olması vıe hâkim niteliğini haiz ve aynı zamanda hâkim statüsünde bu
lunması şarttır. Yine Anayasa Mahkemesi bir kişinin hâkimi lolalbümesi için, gê -
nel öğrenim ve hukuk öğrenimi yapmış olması, mesleğe ilişkin uygulama yeteneğini edinmiş bulun
ması şartını da aramaktadır. ( 9 . 5 . 1967 tarihli R. G. Esas 966/15, Karar 966/33, 2 . 1 . 1967 
tarihli R. G. Karar 966/28, 27 . 12 . 1967 tarihli R. G. Esas 966/11, Karar 966/44) 

Bu kararlara göre Anayasanın öngördüğü Mahkemelerin bağımsızlığı ve hâkim teminatı esas
larına göre düzenlenmiş olmıyan başkan ve üyeler memur statüsünde sayılırlar. Anayasanın açık 
hükümleri karşısında memur statüsünde bulunacak olan Askerî Yüksek İdare Mahkemesi mensup
larını hâkim; teşkil ettikleri organı, mahkeme niteliğinde görmeye imkân olamıyacağından, bu 
mahkemeye atanacak başkan ve üyelerin teminatı nazara alınarak 3 sene süre kaibul edilmiş, hâkim
ler gibi ödenek almaları sağlanmış ve Asfaerî Yüksek İdare Manjkemesi Bıaşkanının terfiinde sicil oranı 
şartının aranmıyaeağı hükmü getirilerek mağdurolması önlenmiştir. Keza, Anayasaya uygunluğu 
temin etmek için de, ekseriyet hâkim sınıfından lolanlara verilmiş ve bu suretle askerî mahkeme
lere benzetilmiştir. 

Atama 

Askerî Yüksek İdare Mahkemesi Başkan ve üyelerinin atanmaları konusunda, Anayasanın 140 
neı maddesinde usulî bir hükmün bulunmaması ve bu hususu kanuna bırakmış olması nedenle
riyle atamaya yetkili makamın seçilmesinde, mahkemelerin bağımsızlığı ve hâkimlik teminatı ilke
lerine uyulması zorunluğu karşısında, Askerî Yargıtay Üyelerinin seçimine benzer bir sistem getiril
miştir. 

Tam yargı 

Askerî hizmetlerin görülmesi sırasında meydana gelen kazalar sonucu zarara uğrıyanlann 
açacakları tazminat dâvalarının hangi mahkemede görüleceği konusu, Türk Hukukunda henüz 
kesin bir prensibe bağlanmamıştır. Yalnız askerlerin diğer askerler aleyhine işledikleri haıksız 
fiillerden ileri gelen tazminat dâvalarının, idari yargı mercilerinde görüleceği çoğunlukla kabul 
edilmektedir. Bununla.beraber bu kabîl dâvalarda ekseriya, Danıştay da, Adlî Mahkemeler de, ken
dilerini yetkili görmektedirler. 
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Gerçekten idarenin tazminat ile sorumlu tutulabilmesi için, hizmetin kuruluş ve işleyişinde bir 
noksanlık bulunması, hukukî adı ile, hizmet kusurunun mevcudiyeti, şarttır. Hizmet kusurunun 
varlığını takdir yetkisi de, idari kaza organına aidolması gerekir. Bu itibarla Anayasanın 1488 
sayılı Kanunla değişik 140 ncı maddesi ve Uyuşmazlık Mahkemesinin duruılimuş içtihatları da 
naszara alınarak, askerlerin asker kişiler aleyhine işledikleri haksız fiillerden doğan tazminat dâ
valarının da, Askerî Yüksek İdare Mahkemesinde -görülmesi, hizmetin askerî gereklere uygun işle
yip işlemediği hakkındaki takdirin yine bu mahkemece yapılması hususu uygun bulunmuş ve bu 
suretle tasarının 21 nci maddesinin (a) fıkrasına bu konuda hüküm getirilmiş, hakkaniyet ve ha
sar nazariyelerinin de uygulanmasına yer verecek bir içtihat mahkemesi olabileceği düşünülerek, 
sadece «hizmet kusuru» deyiminin kullanılması sakıncalı görülmüştür. 

Yukarda izah edilen esaslar dâhilinde kanun tasarısı hazırlanmıştır. 

MADDE GEREKÇESİ 

Madde 1. — Bu madde ile Askerî Yüksek İdare Mahkemesinin Anayasanın 140 ncı maddesi 
uyarınca kurulmuş Yüksek Mahkeme olduğu ve 132 nci maddesi gereğince de bağımsızlığı teyi-
den belirtilmiştir. 

Madde 2. — Türk Silâhlı Kuvvetlerinin özelliği nedeniyle kadno ve kuruluşlar TMK larla tes-
bit edilmektedir. Millî Savunma Bakanlığının kadro ve kuruluşları dahi bu kadrolarda gösterilmek
tedir. Mahkemenin askerî bir kuruluş, mensuplarının asker kişi olmaları nedeniyle kuruluş ve kad
rolarının bu şekilde belirtiüımesi zorunlu görülmüştür. 

Madde 3. — Maddede Askerî Yüksek İdare Mahkemesi personelinin kimler olduğu sayılmış
tır. 

Madde 4. — Maddede mahkemenin başkanları, kanunsözcülsü ve üyelerinin mahkemelerin ba
ğımsızlığı ve hâkimlik teminatı esaslarına göre hizmet görecekleri teyit ve bu kanunun diğer hü
kümlerinin bu esasa göre düzenlenmesi kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Maddede karar organları gösterilmiştir. İçtihatların birleştirilmesi ve birleştirilmiş 
içtihatların değiştirilmesi görevi Genel Kurulla verilmiiş olduğundan ayrıca içtihatları birleştirme 
kurulundan söz edoıllmemişttlir. 

Madde 6. — Mahkemenin idari hizmetlerinin, yargı fonksiyonunun gereklerine uygun bir şekil
de yürütülmesini sağlamak amaeıyle genel sekreterin üyeler arasından atanması öngörülmüştür. 
İdari nitelikteki hizmetleri dahi yargı görevinin yapılmasını sağlamak amacına ilişkin olduğun
dan ikinci Başkanlığa bağlanmıştır. Dâva dilekçelerinin öndınıoelemelleıri ve tebliğ iSşlemıkrinin Ge
nel Sekreterlikçe yapılması (öngörüldüğünden yeteri kadar yardımcı personel verileceği, Daireler 
ve Daireler Kurulunda da yazı ve diğer işleri görecek birer kalem teşkilâtı kurulacağı belirtilmiş
tir. 

Madde 7. — Askerî Yüksek İdare Mahkemesinin asJker kişilere ve askerî hizmetlere ilişkin iş
lem ve eylemlerin yargı denetimini yapacağı göz önünde tutularak üyelerinin Türk Silâhlı Kuv
vetlerinde üstün ıbilgi ve tecrübeli (kimseler arasından seçilmeleri öngörülmüştür. Bu nedenle as
gari rütbe allbay olarak saptanmıştır. 

Madde 8. — Üyelerin seçim ve atanmalarında hakimlik teminatı ve askerlik hizmetlerinin gerek
leri göz önünde tutulmuştur. Gerek ahlâki gerekse ilmî yeterlik niteliklerinin isabetle saptanması 
yönünden askerî hâkim sınıfından olan üye adayının Askerî Yüksek İdare Mahkemesinin başkan 
ve üyelerince, diğerlerinin ise Genelkurmay Başkanınca seçilmeleri gerekli ıgörülımüştür. 

Madde 9. — Askerlik gerekleri göz önünde tutularak Başkan, 2 nci Başkan ve Askerî Yüksek 
İdare Mahkemesi ıBaşkanunısözcüsünün rütbe ve kıdem sırala/masına göre atanmaları saptanmış
tır. 

Dairelere ayrılma sıonucu en kıdemli üye o dairenin başkanı olduğundan ayrıca atanması gere
ği görülmemiştir. 
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İkinci Başkanın görevleri daha çok yargısal olduğundan, Başkanunsiözcüsü de dâvalarda hu
kukî yönden düşünce bildireceğinden bunların askerî hâkim sınıfından olmaları gereği açıklan
mıştır. 

Madde 10. — Askerî Yüksek İdare Mahkemesinin aıskerî hâkim sınıfından o'knıyan üyelerinin 
aslî görev mahalleri sınıfları kıtaları veya Jıizmet yerleri üst rütbeye yükselme için kıta hiz
metti zorunluluğu veya meslek programları uyarınca başka görevlere (atanmaları gerekebilecektir. 
Diğer yönde Askerî Yüksek İdare Mahkamesindeıki (görevlerinde de teminat sağlanması elzemdir. 
Bu nedenle bunların Askerî Yüksek İdare Mahkemesindeki asigari görev süreleri en az üç yıl ola
rak kabul edilmiştir. Bu süre dolduğu halde zorunluluk olmadıkça üye başka bir göreve tâyin 
edilmiyeibileceıktir. 

Madde İ İ . — İşlem ve eylemlerin yargısal denetiminde Kanunsfözcülecrinin hukukî mütalâa ve 
tetkiklerinin önemi göz önünde (tutularak ilgililerde bu hizmetin gereklerine uygun nitelik ve 
tecrübe aranmıştır. 

Başkanunsözcüsüne görevinde yardımcı olacak Kanunsözcülerini inha yolu ile seçme imkânı 
sağlanmıştır. 

Kanunstözcülerine görevlerinde bağımsıalık ve teminat sağlama bakımından 357 sayılı Kanunun 
16 ncı maddesinde hâkim ve savcılık görevlerine tanınan teminat tanınmıştır. 

Madde 12. — Askerî Yüksek İdare Mahkemesinde çalıştırılacak subay ve sivil memurlardan 
hizımet ihtiyaçlarının gereklerine göre nitelik aranması öngörülmüştür. 

Madde 13. — Askerî Yüksek İdare Mahkemesinin ve daire başkanlarının mazereti, izinli olması 
veya boşalması hallinde yerine atanma yapılıncaya kadar hizmetin yürütülmesini sağlaımalk ama-
ciyle bu madde düzenlenmiştir. 

Görev özellikleri! göz önünde tutularak ikinci başkan askerî hâkim sınıfından olan Kd. Daire 
Başkam, daire başkanları askerî hâkim sınıfından değilse, bu dairelerde en kıdemli üyenin vekâlet 
etmesi gereği belirtilmiştir. 

B'aşkaınunHöziCÜisüne Idımlerin ve&âlet: -edeceği gösterilmiiş, ancak bunliaır üye sıfatını haiz ol-
mjadılklarmdan Grene! Kurul ve Yüksek Disiplin Kıı rulurua katılamıyacakları açikiattiiHiışJtır. 

Madde 14. — Askerî Yüksek İdare Mahkemesinin iş hacmi itibariyle üç daireden ibaret olması 
ön görülmüştür. 

Her dairenin kadro ve kuruluşu, Türk Silâhlı Kuvvetleri kuruluşlarında hizmetlin gereklerine 
yetecek şekilde düzenlenecektir. Ancak bu kadro bir başkan ve altı üyeden aşağı oılmıyacafktır. 

Mahkemenin başlıca görevleri; işlem ve eylemlerin yargı denetimini yapmaktır. Hizmet gerek
lerinden başka hukukî bilgi zorunluğu nedeniyle gerek daiirelerin teşkilinde gerekse görüşmelerde 
çoğunluğun askeri hâkim sınıfından olması öngörülmüştür. Denetimde hukuka uygunluğa bilhassa 
önem verildiği ifade edilmiştir. 

Madde 15. — Daire başkanları kıdem ve rütbe esaslarına göre belirlenecek, üyelerin dairelere 
ayrılması ve dairelerde vukubulacak noksanlıkların diğer dairelerden tamamlanması işleminin 
bir kurul tarafından yapılması ve bu kurulun Başkanlar Kurulu olması uygun görülmüştür. 

Madde 16. — Daireler Kurulunun toplanmasında dairelerin başkan ve üyelerinin tümünün ka
tılması yerine daire başkanları ve üyeleri arasından kıdem sırası ile iki askerî hâkim ile bir subay 
üyenin katılması yeterli görülmüştür. 

Ancak kurula katılacak üyenin mâzareti halinde yerine aynı nitelikte' (askerî hâkim sınıfından 
olan veya olmıyan) bir diğer üyenin aynı daireden görevlendirilmesi sağlanmıştır. 

Toplama ve görüşme sayısı 10 kişi olduğundan oylarda eşitlik halinde başkanın bulunduğu tara
fın oyunun geçerliliği belirtilmiştir. 

14 ncü maddede belirtilen nedenle toplama ve görüşmelerde çoğunluğun askerî hâkim sınıfın
dan olan üyelerde bulunması öngörülmüştür. Esas hakkındaki kararlarda, ilk toplantıda, 2/3 çoğun
luk, bu çoğunluğun sağlanmaması halinde salt çoğunluk kâfi görülmüştür. 

Toplantıya katılanların çift sayıda olması halinde çoğunluğun sağlanmasını temânen başkanın bu
lunduğu tarafm oyunun geçerliliği kabul edilmiştir. 
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Madde 17. — Bu kanunla Başkanlar Kuruluna verilen görevlerin yapılmasını temin edecek 

kurulun kimlerden oluşacağı belirtilmiştir. 
Madde 18. — Askerî Yüksek İdare Mahkemesi Başkan ve üyelerimin teminat altrnda görev 

yapabilmelerini sağlamak yönünden disiplin kovuşturmalarında özel bir kurul teşkil edilmiştir. 
Ancak askerî disiplinin korunması ve askerî gerekler nedeniyle disiplin kurulunun kıdemli 

olan üyelerden oluşması öngörülerek kurula başkanların ve başkanunsözcüsünün katılması sağlan
mıştır. 

Kurulun görevi ve kararlarmım önemi göz önünde tutularak görevlerin veya vekillerin tamamının 
iştiraki ile toplanması ve "kararların oy çokluğu ile olması gereği belirtilmiştir. Kurula sevk edi
lenler ile bunlardan daha kıdemsiz olan üyelerin kurula katılması sakıncalı görülmüştür. Ancak 
kurulun üçten az olması halinde Millî Savunma Bakanınca üye sayısının üçe tamamlanması zorun
lu görülmüştür. Seçilecek kıdemli subaylar sırf bu iş için görevlendirileceklerinden ve üye sayıl
mayacaklarından Millî Savunma Bakanınca seçilmelerinde zaruret hâsıl olmuştur. 

Başkanunsözcüsüne vekâlet edebilecek başyardımcısı veya kıdemli kanunsözcüsü üye sıfatını 
haiz olmadığından bu kurula girmesi uygun görülmemiş sadece başkanların vekillerimin kurula ka
tılması sağlanmıştır. 

Kurulun yazı işleri, genel sekreterlikçe yürütülecektir. 

Madde 19. — Genel Kurulun başkanunsözeüsü dâhil başkan ve üyelerin tamamından oluşaca-
g 

ğı, toplanma yeter sayısı ve kanunların oy çokluğu ile alınacağı, oylarda eşitlik halinde Başkanın 
katıldığı tarafın oyunun geçerliliği ve yazı işlerinin Genel Sekreterlikçe yürütüleceği belirtilmek
tedir. 

Madde 20. — Anayasanın 140 ncı maddesine eklenen fıkrada belirtildiği gibi asker kişilerle 
ilgili idari eylem ve işlemlerden doğan uyuşmazlık ve dâvaların Askerî Yüksek İdare Mahkemesinde 
görüleceği gösterilmiştir. 

Asker kişileri ilgilendirecek idari işlem ve eylemlerin tümünün askerî nitelikte olmuyaeağı da 
aşikârdır. Bilfarz fakülte veya yüksek okullardan birinde okumakta olan asker kişi (Subay veya 
askerî öğrenci) hakkında, fakülte veya yüksek okul idaresince idari nitelikte bir karar alınmış 
olabilir. 

Asker kişinin sahibi olduğu bir binanın yıktırılması için yetkili makamca yıkma kararı veril
miş olması da mümkündür. 

Bu, kabîl hallerde dâvanın Askerî Yükrek İdare Mahkemesinde görülmesini gerektirecek neden 
ve zaruret bulunmadığı aşikârdır. 

Askerî Yüksek İdare Mahkemesinin kuruluş nedeni, asker kişiler içsin özel bir mahkeme teşkili 
değil, sadece askerî hizmetin yürütülmesi için ilgili kurum ve komutanlıklarca tesis edilmiş işlem 
ve eylemlerin yargı denetiminde hizmet özelliklerinin de göz önünde tutulmasını sağlamaktır. Bu 
nedenle, mahkemenin görevi, asker kişileri ilgilendiren ve askerî hizmetin yürütülmesini teminen 
askerî kuruluşlarca yapılan işlem ve eylemlerle kayıtlanmıştır. 

Mahkemenin görevi; Anayasa hükmüne göre, asker kişi ve askerî hizmetle ilgili idari işlem ve 
eylemlerle kayıtlandırılmıştır. Maddede, kanunun uygulanmasında kimlerin asker kişi sayılacak
ları açıkça gösterilmiştir. Türk Silâhlı Kuvvetle rlinde görevli üniformalı asker kişilerden başka 
sivil memurların da asker kişi sayılmaları hizmet yönünden zorunlu görülmüştür. Esasen bu hu
sus 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 3 ncü, 353 sayılı Kanunun 11 nci maddesinde kabul edi-
legelmiştir. 

Askerî hizmetin yürütülmesini teminen alınmış karar ve eylemlerin askerî niteliği göz önünde 
tutularak bu kişleri ilgilendiren işlem ve eylemlerden, kendileri Türk Silâhlı Kuvvetlerinden ayrıl
mış olsalar bile görevle ilişkisi korunmuştur. 

Madde 21. — İdarenin işlem ve eylemlerine karşı yargı yolunun açık olduğu Anayasa gereği
dir. 
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Kanunlarda ayrı bir yargı mercii gösterilmiyen idari eylem ve işlemlerden askerî hizmete ilişkin 
olan ve asker kişileri ilgilendirenlerden doğan dâvaların, Askerî Yüksek İdare Mahkemesinde gö
rüleceği saptanmıştır. 

İdani işlem ve eylemin ne olduğu Anayasanın 114 ncü ve 521 sayılı Kanunun 30 ncu maddeleri
nin gerekçelerinde belirtilmiş ve bugün Danıştaym kararları ile tebellür etmiş olması nedeniyle fazla 
teferruata girilmemiştir. 

îdari işlemlerin iptal sebepleri Danıştay Kanununun 30/A maddesinde olduğu gibi yetki, şekil, 
sebep, konu ve maksat, olarak gösterilmiştir. 

Aynı nitelikteki eylemlerden hukuku muhtel olacak kişilerin açacakları tazminat (tam yargı) 
dâvalarının da askerî hizmetle yakın ilişkileri sebebiyle Askerî Yüksek İdare Mahkemesinde görül
mesi benimsenmiştir. 

Disiplin suç ve tecavüzlerinden ötürü özel mevzuatına göre disiplin amirlerince verilecek disiplin 
cezalarının idari dâva konusu olamıyacağı ve özel kanunlarında hüküm bulunması tabiî ise de; mad
dede açıkça belirtilmesi faydalı görülmüştür. 

Adalet mahkemeleri veya askerî mahkemelerde bakılmakta olan bir dâvada, asker kişiyi ilgi
lendiren ve askerî nitelikteki bir işlemin mânası, şümulü ve hukuka uygunluğunun tâyini anlaş
mazlık konusu olabilir. Bu hususta karar vermek yetkisi Askerî Yüksek İdare Mahkemesine aidol-
duğundan mahkemelerce bu anlaşmazlığın bir yorum dâvası şeklinde halli beklenecektir. 

Madde 22 - 23 - 24 - 25. — Bu maddelerde her dairenin görevi belirtilmiş, 125 nci madde ile da
irelerdeki işlerde birbirlerine nazaran nisbetsizlik görülürse belirli konulara ilişkin olmak kay-
dliyle, bu işlerden bir kısmının diğer bir daireye .verilmesi yetkisi Başkanlar Kuruluna tanınmış, 
göreve ilişkin olması nedeniyle ilgililerin önceden bilgi edinmelerini sağlamak amacı ile de takvim 
yılı başından önce belirlenmesi ve yayınlanması sağlanmıştır. 

Ayrıca şahsi kusur ve iddiasına müstenit olsa dahi asker kişiler aleyhine açılacak tazminat dâ
valarının askerî hizmetle yakın (ilişkisi nedeniyle A. Y. İ. M. de görülmesi esası benimsenmiştir. 
Burada görevin tâyininde dâvâlının kişiliği ve askerî hizmetlerden mütevellit oluşu kriter olarak 
alınmıştır. 

Madde 26. — Daireler Kurulunun görevleri (5) bent halinde gösterilmiştir. 
Madde 27. — Başkanlar Kurulunun görevleri gösterilmiştir. 
Madde 28. — Bu maddede A. Y. İ. M. ııin başkanları, başkanunsözcüsü ve üyelerine fiillerinin 

ağırlık derecesine göre verilecek cezalar gösterilmiştir. 
Madde 29. — Maddede Genel Kurulun görevleri belirtilmiş bu arada içtihatların birleştirilmesi, 

ve birleştirilmiş içtihatların "değiştirilmesi görevi de bu kurula verilmiştir. 
Diğer kanunlarda (Danıştay ve Yargıtay gibi) esas hakkındaki kanunlarda 2/3 çoğunluk şarttı 

aranmakta isede; bu nisbetİn sağlanması halinde ikinci toplantıda oy çıokluğu ile yetiniMiğinden 
karar alınmasında sürati temin için oy çokluğu ile karar verillmeısi esası benimsenmişltir. 

Kararların bağlayıcılık niteliği açıkça ifade edilmiştir. 

Madde 30. — Maddede Yüksek Disiplin Kurulumun çaılıştaa uısulu soruşturmanın yapıılımıa ş'elk-
li ve cezaya itiraz usulleri saptanmıştır. 

Madde 31. — Hâkimlik ve askerlük vekâr ve onuruna dokunan veya görev gereklerine uytmıyan 
fiili nedeniyle hâkıiımllıik görevinden çekilmeye davet edilenin, başka bir mahkemede hâkimlik 
görevi yapmasının sakıncası göz önünde tutularak asli görevi hâkimlik olan üyelerin istifa ve
ya emeklilik suretiyle hizmetten ayrılmaları, diğer sınıf subaylarının ise asli sunıf görevlerine 
iadeleri' öngörülmüştür. 

Madde 32. — Yargıtay, Danıştay, Askerî Yargıtay, Yüksek Hâkimler Kurulu ve Sayıştay Baş
kan ve üyelerinin, Cumhuriyet Başsavcısı Danıştay Başkanunsözcüsü, Askerî Yargıtay Başsavcısı 
Âe kendi üyelerinin görevle ilgili suçlardan ötürü yargılamaları Yüce Divan sıfaltiyle Anayasa mah
kemesince yapılırken, Anayasanın 147 nci maddesinde, Askerî Yülksek İdare Mahkemesi Başkan ve 
üyeleri ile Başjkanunsözcüsünden bahsedilmemiştir. Bunun nedeni, Anayasa değişikliğinin Meclisteki 
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birinci müzakeresinde asker kişilerle ilgili idari dâvaların Aslkerî Yargıtay'da kurulacak özel dairede 
göı^ltaestain kabul edilmiş olmaısadıır. İkinci gö rüşmede bu gibi dâvaların Anayasanın 140 ncı mad
desinde değişildik yapılarak kurulacak Askerî Yüksek İdare Mahkemesinde rüyeti kabul edilmiş, ol
masına rağmen buna uygun olarak Anayasanın 147 nci maddesinde değişiklik yapılmamıştır. 

Askerî Yüksek İdare Mahkemesinin Yargıtay, Danıgtay ve Askerî Yargıtay seviyesinde yük
sek mahkeme olduğu kuşkusuzdur. Anayasada değişüklük yapılıncaya kadar üyelerinin görevleri 
ile ilgili suçlarından ötürü özel bir soruşturma usulü benimsenmiş, Genel Kurulun lüzum göster
mesi halinde Askerî Yargıtay Başsavcılığınca iddianame tanzimi zorunluğu belirtilmiş yar
gılamanın Askerî Yargıtay Genel Kurulunda yapılması ve kararının kesinliği öngörülmüştür. 

Madde 33. — Askerî yargıya tabi şahsi suçlarından dolayı soruşturma usulü, yakardaki mad
dede olduğu gibi saptanmış, ancak, bu suçlardan ötürü yargılanmalarının Askerî Yargıtay daire
lerinden birinde yapılması benimsenmiştir. 

Genel yargıya tabi şaihsi suçlarının kovuştuuulmasıııda; diğer yüksek mahkemeler başkan 
ve üyelerinin şahsi suçlarınım kovuşturulması usulüne atıf yapılmıştır., 

Madde 34. — Askerlik hizmetinin özellikleri göz önünde tutularak asker kişilerin özlük iş
leri konuşumda tesis edilmiş ve hiyerarşik müracaatla düzeltilmesi mümkün işlemlerden ötürü 
idari dâva açmadan önce asker kişilerin mertebeler yolu ile ve bağlılığa göre üst makamlara 
müracaat edilımesi öngörülmektedir. Bu suretle üst mercilerce hatalı işlemlerin düzeltilmesi, 
ddlayüsıyle dâva açılmadan ihtilâfım halli imkânları sağlanmak istenmiştir. Madde, ayrıca 521 
sayılı Kanunun 69 ve 70 nci maddelerinde öngörülen hususları da kapsamaktadır. 

Madde 35. — Belirli bir seviyeden sonra meselâ Genelkurmay Başkanlığı Kuvvet Komutan
lıkları ve bakanlıklarca tesis edilmiş işlemlerin hiyerarşik idari denetime tabi tutulması lü
zumsuz görüldüğünden bu işlemlere karşı müracaat ihtiyari kılınmıştır. 

Bu maddede de Danıştay Kanunun 69 ve 70 nci maddelerinde öngörülen hususlar karşılanmıış-
tır. 

Madde 36. — Bu madde, 52.1 sayılı Kanunun 63 ncü maddesi esas alınarak düzenlenmiş ve 
bünyeye uydurulmuştur. 

Madde 37. — Danıştay Kanununun 64 ncü maddesine paralel olan bu maddede, dilekçe ve savun
maların en yakın âmirler ile yabancı memleketlerde Silâhlı Kuvvetler Ataşelikleri vasıtası ile 
de Askerî Yüiksek İdare Mahkemesi Başkanlığına gönderilmesi imkânı sağlanmıştır. 

Madde 38. — Danıştay Kanununun 65 nci maddesinin birinci fıkrasının paraleli olan bu mad
deye, 05 nci maddede bulunmıyan eylem sözcüğü de eklenerek maddeye daha açık bir mâna ka-
zamdırılmışjtır. 

Danıştay Kanununun 65 nci maddesinin 2 nci fıikrasuım alınmaması nedeni, asker kişilerin 
toplu hailde ve bir dilekçe ile müracaat ve şikâyette bulunmaları İç Hizmet Kanunu ile önlen
miş bulunmasıdır. 

Madde 39. —. Danıştay Kanununun 66 ncı maddesi bünyeye uydurularak bu maddede düzen-
lenmlilştlir. 

Madde 40. — Danıştay Kanununun 67 nci maddesinden esinlenerek düzenlenen bu maddeye, 
Aslkerî Yüksek İdare Mahkemesinde temyiz yolu ile tetkikat yapılmadığından! Danıştay Kanu
nunun 67 nci maddesi son fıkrası alınmamıştır. 

Madde 41. — Bu madde, Danıştay Kanununun 68 nci maddesinden esinlenerek düzenlenmiş 
ve bünyeye uydurulmuştur. Bilhassa Aslkerî Yüksek İdari Mahkemesinin görevine giren bir ko
nuda Danıştayda açılan dâvanın görev noktasından reddi halinde oıtuz gün içinde Askerî Yüksek 
İdare Mahkemesinde dâva açılması öngörülerek fertlerin başvurma süresini geçirerek mağdu
riyetlerine mahal verilmemesi öngörülmüştür. 

Madde 42. — Danıştay Kanununun 71 nci maddesi esas alınmış ve bünyeye uydurularak mad
de düzenlenmiştir. 
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ftf.adde 43. —• Danıştay Kanununun 72 nei m a (idesinden faydalanılmış ve bünyeye uydurulmuş

tur., 
Madde 44. — Danıştay Kanununun 74 ncü maddesinden esinlenerek düzenlenmiş olup Askerî 

Yüksek idare Mahkemesinde yardımcılık müessesesi öngörülmediği için bu görev Genel Sekre
terliğe verilerek bünyeye uygunluk sağlanmıştır. 

Madde 45, 46, 47, ve 48. —• Bu maddeler, Danıştay Kanununun 75, 76, 77 ve 78 nei maddeleri göz 
önünde tutularak düzenlenmiştir. Tebliğ safhasındaki işlemlerin Genel Sekreterlikçe yürütüLm-esi 
ve dosyaların bu kuruluşta salklanıması öngörülmüştür. 

Madde 49. —• Bu maddenin düzenlenmesinde Danıştay Kanununun 79 neu maddesinden isti
fade edilmiş, durulmaların idaresinin kurulda bulunan en kıdemli hâkim üyeye aidolduğu be
lirtilerek bünyeye uygunluk sağlanmıştır. Başkanın askerî hâkim sınıfından ol maniası halin
de disiplinin başkanca sağlanması öngörülmüştür. 

Madde 50, 51. — Danıştay Kanununun 80 ve 81 nei m a.d del erinden faydalanılarak düzenlen
miştir. 

Madde 52. — Danıştay Kanununun 82 nei maddesinden faydalanılmış, ancak, Türk Silâhlı Kuv
vetleri ile ilgili olan hususlarda bilgi ve belge gönderip göndermemek hususunda Genelkurmay 
Başkanına da yetki tanınmıştır. 

Madde 53. — Danıştay Kanununun 83 ncü maddesinden faydalanarak düzenlenmiştir. 
Madde 54. —• Bu madde, Askerî Yüksek İdare 'Mahkemesinde raportörlüğün üyeler tarafından 

yapılacağı göz önünde tutularak düzenlenmiştir. Ayrıca askerî disiplin gerekleri göz önünde tu
tularak kanunsözeülerinin değil Başkanunsözcülüğünün yazılı düşüncesinin alınacağı açıklan
mıştır. 

Madde 55. —• Danıştay Kanununun 87 nei maddecinden istifade edilerek düzenlenmiştir. 
Madde 56. —. Danıştay Kanununun 88 nei maddesinden faydalanılmış, ayrıca, Danıştay Ka

nununa da atıf yapılarak uygulamada doğabilecek aksaklıkların önlenmesine çalışılmıştır., 
Madde 57. — Danıştay Kanununun 89 ncu maddesinden faydalanılarak düzenlenmiştir. 
Madde 58. — Danıştay Kanununun 90 nei maddesi göz önünde tutulmuş ayrıca, tasarının 20 

nei maddesinin ışığı altında bir dâvada tüzüklerin iptalinin istenmesi halinde Askerî Yüksek 
İdare Mahkemesinin bu tüzüğü iptale yetkili olamayacağı düşünüldüğünden, kanunların Anıayıasıa-
ya aykırılığının bir dâvada ileri sürülmesi ve mahkemece de bu iddianın ciddî görülmesi ha
linde Anayasa Mahkemesine gönderilmesinde uygulanan usule benzer bir usul ile bu hususun Da-
nışitayca incelenmesini temin edecek hüküm getirilerek ilerde doğması muhtemel ihtilâfların ön
lenmesi istenmiştir. 

Madde 59, 60, 61. — Danıştay Kanununun 91, 92, ve 93 ncü maddelerinden faydalanıl arak dü
zenlenmiştir'. 

Madde 62. — Danıştay Kanununun 94 ncü maddesi göz önünde tutulmuş, ancak, BOR fıkra ile 
yürütmenin durdurulmasına karar verilen dâvaların öncelikle görülmesi üç ay içinde karar ve
rilmemesi veya yürütmenin yeniden durdurulmasına karar verilmemesi hallerinde yürütmenin 
durdurulması kararının kendiliğinden kalkacağı esası getirilerek, Danıştayda vâki olan uygula
ma aksaklığının önlenmesine çalışılmıştır. 

Madde 63, 64, 65. — Danıştay Kanununun 95, 96 ve 97 nei maddelerinden faydalanılarak dü
zenlenmiştir., 

Madde 67, 68, 69, 70. — Danıştay Kanununun 90, 100, 10.1. ve 102 nei maddelerinden faydala
nılarak düzenlenmiştir. 

Madde 71. — Bu maddenin birinci fıkrası, Danıştay Kanununun 103 ncü maddesi göz önünde 
tutularak düzenlenmiştir. 

Macfde 72. — Danıştay Kanununun 104 ncü maddesi göz önünde tutularak düzenlenmiştir. 
Madlde 73. — Bu madde ile Başkanın temsil ve diğer görevleri belirtilmektedir. 
Madde 74. — Bu madde ile, ikinci başkanın görevleri belirtilmektedir. 
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Madde 75. - 76. — Danıştay Kanununun 1Ö6 ve J07 nci maddelerinden yararlanılarak düzen

lenmiştir. 
JVTâdde 77. — Genel Sekretere verilen ödevlerin neler olduğu, bu maddede belirtilmiştir. 
Madde 78 - 79. — Danıştay Kanununun 109 ve 110 ncu maddelerinden faydalanılarak düzen

lenmiştir. 
Madde .80. — Bu madde : 
a) Hâkim sınıfından olmıyan Başkan ve üyelerin, 
1. Yükselme, yaş haddi, sicil işlemleri, emeklilik ve diğer haklar yönünden kendi sınıfından 

olan emsallerine uygulanan hükümlere yani 926 sayılı Kanuna, 
2. Üyelikleri devam ettiği sürece aylıklar bakımından, denizaltıcı ve uçuculara ödenen taz-

mıinatılaır saklı kallmak şartı ile hemıratbe oldukları askerî hâkimlere uygulanan hükümlere tabi 
olacaktır. 

b) Hâkim sınıfından olan Başkan ve üyelerin; aylık, ödenek, meslekte ilerleme, sicil işlem
leri, yaş had'di, emeklilik ve diğer özlük haklar bakımından Askerî Yargıtay Başkan ve üyeleri
nin tabi oldukları hükümlere tabi olacakları belirtilmiştir. Ancak, Askerî Yüksek İdare Mahke
mesi Başikanmın, bu görevde kaldığı sürece sicilsiz kalacağı göz önüne alınarak, yükselme işlem
lerinde sicil oranı şartı aranmayacağı hükmü getirilmek suretiyle terfi şartı yönünden mağdur 
edilmemeleri de sağlanmıştır. Ayrıca askerî hâkim sınıfından dan Daire Baştanları ile üyelerin 
birinci ve ikinci sicil üstlerinin kimler olacağı gösterilerek Anayasa Mahkemesinin 926 sayılı Ka
nunun 46/F maddesini ilga eden kararında belirtilen gerekçeye dayanılarak Anayasaya uygunluk 
sağlanmasına çalışılmıştır. 

Anayasanın 134 ncü maddesi, askerî hâkimlerin yaş haddi, yükselme ve emekliliklerinin ka
nunla belli edileceği öngörmektedir. Buna göre, askerî hâkim sınıfı subayların yaş haddi, yüksel
me ve emekliliklerinin, Askerî Hâkimler ve Savcılar Kanununda belli edilmesi uygun olur. An
cak, Askerî Yargıtay üyeleri ile ilgili hükümlerin, Askerî Yargrtayıın Kuruluşu ile ilgili Kanun
da da gösterilmesi muhtemel olduğundan Askerî Yargıtay üyelerine atıf yapılarak onlarla para
lellik sağlaması ve Askerî Yüksek İdare Mahkemesi üyelerinin de yüksek mahkeme hâkimi ola
rak Askerî Yargıtay üyeleri ile aynı statüde bulunmalarının temin edilmesine çalışılmıştır. 

Madlde 81. — Askerî Yüksek İdare Mahkemelerinin subaylık ve hâkimlik sıfatlarının bulun
duğu göz önünde tutularak belirli cezalarla mahkûm (edilmeleri halinde, görevlerinin kendiliğin
den sona ereceği kabul edilmiştir. Bu takdirde, karar, Askerî Ceza Kanunu uyarınca ihraç veya 
tarlt işlemlerinin uygulanmasını ger ekti rmiylorsa, ilgililerin sınıflarına göre 31 nci madde hüküm
lerine göre işlem tesis 'edilecektir. 

Madde 82. — Mahkeme, kolektif çalışma durumundadır. Üyelerinin mahkemeye uzun süre de
vam edemejmeleri görevin yerine getirilmesini engelliyecektir. Sıhhi izin süresi, her rütbede iki 
yıl, bâzı hastalıklarda üç yıl, görevden doğan kazalarda ise iyileşinceye kadar devam edebilmek
tedir. Bu kadar uzun bir süre kadroların işgal edilmemesi bakımından hastalığın ve tedavinin 
uzun süreceğini sağlık kurulu raporu ile teslbiti halinde, görevden alınmalarına Disiplin Kuru
lunca karar verilmek şartı ile imkân sağlanmıştır 

Madde 8'3. — Yukarıdaki maddelerde yazılı işlemler, idari nitelikte olmaları nedeniyle dâva 
konusu alabileceklerdir. Ancak, bu dâvalara Daireler Kurulunun bakması ve dâvanın 30 g>ün için
de açılması uygun görülmüştür. 

Madde 84. — Maddede Askerî Yüksek İdare Mahkemesinin başkanları, Başkanunsözcüsü ve 
üyeleri ile Kanun sözcülerinin ilmî yayın ve araştırmalarda bulunabilecekleri gösterilmiştir. 

Madde 85. — Diğer yüksek mahkemelerde olduğu gibi Askerî Yüksek İdare Mahkemesinde de 
çalışmaya ara verilmesi benimsenmiş, bu süre zarfında âcil işlerin ve yürütmenin durdurulması is
teklerinin görüleJbilmelsini teminen nöbetçi bir daire teşkil edilmiştir. 

Madde 86. — Madde, dâva müddetleri - Karar düzeltmeleri dâhil - ile cevap sürelerinin çalış
maya ara verme süresi içinde sıona ermesi halinde ayrıca bir karara lüzum olmaksızın 13 Eylüle 
kadar uzayacağı gösterilmiştir. 
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Madde 87. — Danıştayda olduğu gibi, daire ve kurul kararlarının muntazam bir şekilde tas
nif e'dilmesi; Kamu Hulkuku ile ilgili yayımların kovuşturulması, mevzuatın tertip ve tasnifi, ki
taplığın düzenlenmesi ve gerektiğinde Kararlar Dergisinin yayınlanması gibi hizmetlerin yürütül
mesini sağlamak amacı ile bir büro kurulmuştur. 

Madde 88. — Tebliğlerin diğer adlî evrakta olduğu gibi PTT aracılığiyle yapılacağı, giderle
rinin peşin alınacağı ifade edilmiştir. 

Madde 89. — İlgili kanunlarda değişiklik yapıldığında ve tarifelerin yeniden düzenlenmesin
de Askerî Yüksek îdare Mahkemesinin yüksek derecede bir idari mahkeme olması nedeniyle, Da
nıştay seviyesinde tutulacağı şüphesizdir. Bu değişikliklerin yapılması ve çeşitli kanunlarda aynı 
değişiklikler yerine bu madde ile, harçlar, yargılama giderleri v. s nin saptanmasında mahkeme
nin seviyesi gösterilmiştir. 

Madde 90. — Bu madde ile, Askerî Yüksek idare Mahkemesi başkanları, başkanunsözcüsü ve 
üyelerinin başka görevlerde vazifelendirilmeleri gerekebilecektir. Bu gerek, idare tarafından gös
terilebileceği gibi bizzat ilgili tarafından da arzu edilebilecektir. 

İdari kadrolarda üyelik hukuku ile çalışmanın doğuracağı sakıncaları önlemek ve üyelik 
kadrosunun bu sebeple saklı tutulmasına meydan vermemek düşüncesiyle, ilgilinin, üyelik huku
kundan vazgeçmesi şartı konulmuştur. 

Askerî hâkim sınıfından olmıyan başkan ve üyeler için bu halin 3 yıllık hizmet süresinin ta
mamlanmasından önce söz konusu olabileceği şüphesizdir. 

Madde 91. — Bu maddede, iç düzen, çalışma usulleri, tebliğler daire ve kurullarda oyların top
lanması, tutulacak defterlerin şekil ve nitelikleri, ilgililerin sorumlulukları, başkan, üye, başka
nunsözcüsü ve sözcülerinin merasim ve duruşmalardaki kıyafetleri gibi hususların bir yönetme
likle düzenleneceği belirtilmiştir. 

Geçici madde 1. — Bu madde ile, ilk kuruluşun nasıl olacağı üye ve başkanların seçim ve 
atanma işlemleri düzenlenmiştir. 

Geçici madde 2. — Mahkeme yeni kurulmaktadır. Daire ve kurullarda üye yardımcılığı teşki
lâtı bulunmaktadır. İlk kuruluş sırasında; işlerin birikmiş olabileceği, yeni teşkilâtlanmanın zor
lukları nedeniyle Askerî Yüksek İdare Mahkemesine yeteri kadar üye yardımcısı (Raportör) 
atanması imkânı sağlanmış ve bunların görevleri belirtilmiştir. 

Geçici madde 3. — Askerî Yüksek İdare Mahkemesinin adlî ve askerî mahkemelerle ve bilhassa 
Danıştay ile görev ve hüküm uyuşmazlığı pek çok olacaktır. Halen yürürlükte bulunan mevzuata 
göre; adliye mahkemeleri ile askerî mahkemeler arasındaki görev uyuşmazlıkları, Yargıtay Ceza 
Genel Kurulunda; idari yargı mercileri arasındaki görev uyuşmazlıkları, Danıştay Dâva Daireleri 
Kurulunda; idari ve askerî yargı mercileri arasındaki hususi hukuka ilişkin uyuşmazlıklar, uyuş
mazlık mahkemesinde çözümlenmektedir. 

Anayasanın 142 nci maddesine uygun bir surette Uyuşmazlık mahkemesi kuruluş ve görev Ka
nunu çıkarılmamıştır. Askerî Yüksek idare Mahkemesi kurulması ile anlaşmazlık, bu dört tür yargı 
mercileri arasında doğabilecektir. Uyuşmazlık Mahkemesinin teşkiline ait 4788 sayılı Kanunda 
bu esaslara uygun değişiklik yapılıncaya kadar Uyuşmazlık Mahkemesinin Askerî Yüksek İdare 
Mahkemesi ile diğer yargı mercileri arasındaki görev ve hüküm uyuşmazlıklarını çözümliyeceği, 
bu kabîl görüşlere Askerî Yüksek İdare Mahkemesinden seçilecek üyelerin katılacakları gösteril
miştir. 

Geçici madde 4. — Askerî Yüksek İdare Mahkemesi Kanunun yürürlüğe girmesi ile idari ve 
yargı mercilerinde bulunan, yetki ve görev yönünden Askerî Yüksek idare Mahkemesi Kanunu 
kapsamına giren dâvalar ve dosyalar hakkında ne gibi işlem yapılacağı bu maddede gösterilmiştir. 

Madde 92. — Bu madde ile, asker kişilerle ilgili dâvalara Danıştay 5 ve 10 ncu dairelerinde 
bakılacağına dair 521 sayılı Kanunun 34 ve 39 ncu maddelerinin ve diğer kanunların bu kanuna 
ayikırı hükümleri yürürlükten kaldırmaiktıatdır. 

Madde 93 - 94. — Bu maddeler, yürürlük ve yürütme maddeleridir. 
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74 Nolu Geçici Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
74 Nolu Geçici Komisyonu 28 .4 ,1972 

Esas No. : 1/621 
Karar No. : 2 

Yüksek Başkanlığa 

As'kerî Yüksek İdare Mahkemesi kanun tasarısını görüşmek üzere Genel Kurulun 3 . 3 . 1972 
tarihli 55 nci Birleşiminde (kurulması kabul 'edilmiş 'bulunan 74 Nolu Geçici Komisyonumuz ilgili 
bakanlıklar temsilcilerinin de iştirakiyle tasarıyı tetkik ve müzakere etmiştir. 

19161 tarihli Anayasamızın, 1488 sayılı Kanunla değiştirilen 140 nci maddesinin son fıkrası ile, 
«Asker kişilerle ilgili idari eylem ve işlemlerin yargı denetimi» ni yapmak üzere bir askerî yük
sek idare mahkemesi kurulması öngörülmüştü ve ıgeçici 17 nci madde ile de 1488 sayılı Kanunun 
yürürlük tarihi olan 20 . 9 . 1971 tarihinden itibaren »6 ay içinde kurulması hükme bağlanmıştı. 
Bu durum muvacehesinde hazırlanıp Komisyonumuza tevdi Duyurulmuş olan tasarının .gerekçesin
de arz ve izah olunan hususlar prensibolarak kabul edildikten sonra maddelerin tetkikine geçil
miştir. 

Tasarının 1, 2, :3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 
36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 46, 47, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 83, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 
73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 84, 87, 88, 89, 90, 91, geçici 1, 2 ve 3 ncü maddeleri ile 92, 93 ve 94 ncü 
maddeler Geçici Komisyonumuzca uygun mütalâa olunarak aynen kabul edilmiştir. 

Yüksek Disiplin Kurulunun kuruluşunu ıgösteren tasarının 18 nci maddesinin 2 inci fıkrasında 
Kurula sevk edilenler ile bunlardan daiha kıdemsiz olan üyelerin görüşmelere katılamıyacağı so
nucu kural ve üye sayısı üçten az olursa Millî Savunıma Bakanı tarafından Kurula sevk edilenler
den kıdemli subaylar Kurul üye sayısı 3 e tamamlatılır, hükmü getirilmiştir. Millî Savanıma Baka
nına verilen bu ıgörev Komisyonumuzca Anayasa hukuku yönünden uygun mütalâa olunmıyarak 
bu konunun Genel Kurulda halledilmesi yerinde görülmüş ve fıkra bu şekilde ve madde yapılan 
bu değişiklikle ıGeçici Komisyonumuzca kaıbul edilmiştir. 

Dördüncü Ibölüm, Askerî Yüksek İdare Mahkemesinin ve organların görevleri başlığındaki (or
ganların) kelimesi dil uyumu kaidesine «göre «organlarının» şeklinde düzeltilmiş, Askerî Yüksek 
İdare Mah/kemesihin görevleri matlabı altındaki tasarının 20 nci maddesinin '2 nci satırındaki (As
kerî hizımete ilişkin, işlem ve eylemlerden) ibare-üne sarahat getirmek ve hangi işlem ve eylemleri 
tasrih etmek için «Askerî hizmete ilişkin idari eylem ve işlemlerden» şeklinde düzeltilmiş ve madde 
bu hali ile Geçici Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

İdari uyuşmazlıklar ve dâvalar matlabı altındaki tasarının 21 nci maddesi, tasarının 20 nci 
maddesinde yapılan değişikliğe mütenazır olarak ve vahdeti temin etmek gayesi ile aynı şekilde 
düzeltilerek Geçici Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

Üçüncü Dairenin görevleri matlabı altındaki tasarının 24 ncü maddesi de keza 20 nci maddede 
yapılan değişikliğe uygun olarak ve birliği temin etmek gayesiyle aynı şekilde düzeltilmiş, tasan-
nın 24 ve 80 nci maddelerine aidolarak Adalet ve Maliye Bakanlıklarının görüşlerinin Bakanlar 
Kuruluna intikali için düzenlenmiş olan ve sehven tasan ile 'birlikte sunulan ve tasan metnine 
ithali kanun tekniği yönünden mümkün olmıyan dipnotlar tasarı metninden çıkarılmış ve bilâhara 
bu notların Başbakanlığın 14 Nisan 1972 tarihli 71 -1393/3580 sayılı yazısı ile de iadesi istendiğin
den bu isteğe Komisyonumuzca uyulmuş olup maddede 'başkaca bir değişiklik yapılmamış, Komis
yonumuzun raporu basıldığında dipnotların (dah a önce olduğu gibi değil) metne ithal edilmemesi 
kararlaştırılmıştır. 
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Genel Kurulun görevlerini gösteren tasarının 29 ncu maddesinin (d) ibendinin 4 ncıü fıkrasında 
yazılı olan (Ibir aylık) müddet ayların 28, 29, 30 ve 31 çekeceği nazarı itibara alınmış ve bundan 
neşet edebilecek anlaşmazlıkları önlemek için «otuz gün» olarak düzelti-lmiş, 18 ncd maddede yapı
lan değişiklik nazara alınarak mezkûr maddeye (g) fıkrası olarak «1® nci maddenin 2 nci fıkrası
nın dördüncü cümlesindeki görevi yerine getirmek» ibaresi efclenımiiş ve madde ıbu değişiklik ve 
ilâve ile Geçici iKomisy onulmazca kabul edilmiştir. 

Görevle ilgili suçlar matlabı altındaki tasarının 6 ncı fıkrası; Yargıtay, Danıştay, Askerî 
Yargıtay, Yüksek Hâkimler Kurulu ve Sayıştay Başkan ve üyelerinin, Cumhuriyet 'Başsavcısı, Da
nıştay Başkaımnsözcüsü, Askeri Yargıtay Başsavcısı ve kendi üyelerinin görevle ilgili suçlardan 
ötürü yargılanmaları Yüce Divan sıfatiyle Anayasa Mahkemesince yapılırken, Anayasanın 147 nci 
maddesinde, Askerî Yüksek İdare Mahkemesi İBaşkan ve üyeleri ile Başkanunsözcüsünden bahsedil
memiştir. Bunun nedeni, Anayasa değişikliğinin Meclisteki birinci müzakeresinde asker kişilerle 
ilgili idare dâvaların Askerî Yargıtayda kurulacak özel dairede görülmesinin kalbul edilmiş cJıma-
sıdrr. İkinci görüşmede bu gibi dâvaların Anayasanın 140 ncı maddesinde değişiklik yapılarak 
kurulacak Askerî Yüksek İdare Mahkemesinde rüyeıti kalbul edilmiş olmasına rağmen bunu uy
gun olaralk Anayasanın 147 nci maddesince değişiklik yapılmamıştır. Bunun için de, Anayasanın 
140 ncı maddesi ile 147 nci maddesi arasında yasama tekniği açısından ıgerekli hukukî bağlantı ve 
ahenk tesis edilememiştir. 

Ancak, Aslkerî Yüksek İdare MJaihkemesinin Yargıtay, Danıştay ve Askerî Yargıtay seviye
sinde Yüksek Malhkeme olduğu kuşkusuzdur. Anayasa koyucu, Askerî Yüksek İdare Mahkeme
sine ayrı bir kenar ıbaşlik ve madde altında değil, «Danıştay» kenar başlığı ve maddesi altında 
düzenlemiştir. ıBu bakımdan Anayasanın 147 nci maddeısinde sözü geçen Yüksek Mahkemelerden 
Danıştay kıyasen, Askerî Yüksek İdare Mahkemesi Başkan ve üyeleri ile Başkanunsıözeüsünün 
de görevleri ile ilgili .suçlardan dolalı Yüce Divan sıfatiyle Anayasa Mahkemesinde yangılanması 
Anayasa koyucunun amacına, Anayasanın sistem atiğine ve Anayasanın bu konuda Yüksek Mahke
meler için öngördüğü usule ters düşeceği kanaatinde olan Geçici Komisyonumuz tasarının 32 nci 
maddesinin 6 ve 7 fıkralarının aşağıda yazılı olduğu şekilde : 

«Soruşturma açılmasına karar verildiği takdirde gerekli soruşturmayı, Askerî Mahkemeler Ku
ruluş ve Yargılatma Usulü Kanununa göre yapmak üzere gizli oyla 3 üye görevlendirilir. Bu ku
rula, üyelerden en kıdemlisi başkanlık eder. Kurul, askerî savcılarının soruşturma yetkisine sa
hiptir. 

Soruşturma Kurulu, yaptığı soruşturma sonucunu bir raporla tesbit ederek Genel Kurul Baş
kanına arz eder. 

Genel Kurul son soruşturmanın açılmasına karar vediği takdirde soruşturma dosyası Askerî 
Yüksek İdare Mahkemesi Başkanlığı taralından Yüce -Davana sunulmak üzere Cumhuriyet Baş
savcılığına gönderilir. 

İmzasız, adressiz veya takma adla yapılan ihbar ve şikâyetler işleme konulmaz.» 
Düzenlemiş ve madde bu şelkli ile Geçici Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 
Askerî ve genel yangıya tabi suçlar matlabı altındaki tasarının 33 ncü maddesine açıklık ge

tirilmiş, Askerî Yüksek İdare Mahkemesi İkinci Başkanı, Başkanunsözcüsü, Daire Başkanları, ve 
üyelerin görevle ilgili suçlarını haber alan Başkan konumun, karar ve soruşturma dosyası ile Askerî 
Yargıtay Başkanlığına tevcih etmesi yerine Genel Kurula intikal ettirmesinin daha uygun olduğu 
Geçici Komiısyıonumuzca kabul edilmiş, kurula askerî savcıların soruşturma yetkisi tanınmıştır. Ku
rulca soruşturmaya karar verildiği takdirde Askerî Yargıtay Başsavcılığına soruşturma dosyası
nın gönderileceği ve keza metinde Başkanın askerî yargıya tabi şalhsi suçlarına ait ihbar ve şi
kâyetlerin hangi makama yapılacağı derpiş olunmadığından bu husus dikkate alınmış ve ihbar ve 
şikâyetlerin Millî Savunma Bakanı tarafından Genel Kurula intikal ettirileceği karara bağlanmış, 
Askerî Yüksek İdare Mahkemesi Başkanı, İkinci Başkanı, Başkanunsözcüsü, Daire başkanları ve 
üyelerin genel yargıya tabi şahsi suçlarının kovuşturuhnasılıda Yargıtay Başkan ve üyeleriyle Cum-
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huriyet Başsavcılarının şalisi suçların kovuşturul masına ilişkin 'hükümler karara bağlanmış ve yuka
rıda arz edilen gerekçelerin ışığı altında madıde Geçici Komisyonumuzca yeniden tedvin olunarak 
kalbul edilmiştir. 

Mecburi klari müracaat matlaıbı altındaki tasarının 34 ncü maddesinin birinci fıkrasına sa
rahat verilmiş, son fıkra olarak da «Müracaatçıya kayıt tarihini ve sayısına gösterir imzalı ve mü
hürlü pulsuz bir alındı kâğıdının verilmesi «böylece müracaatçıya işlerini daJha iyi takilbedelbilme 
fırsatı verilmiş ve madde bu değişiklik ve ilâve ile Geçici Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

İhtiyari müracaat matlaıbı altındaki tasarının 35 nci maddesinde sadece idarece tesis edilmiş 
idari işlemlerin dâva konusu edilmelerine imkân vermemektedir. Halbuki idarenin yapmaya mec
bur olduğu fakat yapmadığı işlemler de dâva konusu yapılabilmelidir. Bilfarz istifa eden veya 
emekliliğini isitiyen bir kişinin bu isteği hakkında idare işlem tesis etmiyebilir. İlânühaye bekletme
nin sakıncaları açıktır. Danıştay Kanununun 69 ncu maddesine parelel bir hükmün maddeye ilâvesi 
zorunlu 'görülmüş daha önce 34 ncü maddeye ilâve olunmuş bulunan sıon fılkra da metne ithal edil
miş madde bu ıgerekçe ve ilâve ile yeniden tedvin edilerek Geçici Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

İptal ve tam yargı dâvadan matlabı altındaki tasarının 42 nci maddesinde; ilgililer, haklarını 
ihlâl eden bir işlem, dolayısıyle Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde iptal ve tam yargı dâvala
rını birlikte açabilecekleri gibi, ilk önce iptal dâvası açarak bu dâva üzerine işlemin iptali halin
de bu huisusıtalki kararın tebliği tarihinden 90 gün içinde tam yargı dâvası açabilecekleri hükmü 
getirilmiştir. Geçici Komisyonumuz doğrudan doğruya tam yargı dâvası açabilmesini de faydalı 
görerek metne ithal etmiş, işlemin icrası sebebiyle doğan zararlardan dolayı, icra tarihinden itiba
ren 90 gün içinde tam yargı dâvası açabilecekleri do Komisyonumuzca kararlaştırılmış ve madde 
bu şekilde Geçici Komisyonumuzca kabul edilmiş'ir. İlk inceleme üzerine verilecek karar başlığı 
altındaki tasarının 45 nci maddesi, Daaııştay Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu 
kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair tasarının (8. Sayısı 583) 75 No. lu Geçici Kondisyonca ka
imi edilen 75 ııoi maddesine paralel olarak yenilen tanzim edilmiş ve bu hali ile madde1 Geçici 
Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

Duruşma matlabı altındaki tasarının 48 nci maddesinin son fıkrasındaki (bir ay) İrk müddet 
tasarının 29 ncu maddesinin (d) fıkrasındaki derişikliğe mütenazır olarak «30 gün» olarak düzel
tilmiş ve bu şekli ile madde Geçici Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

Dosya dışında inceleme matlabı altındaki tasarının 52 nci maddesinin sonuna, 1/612 Esas No. lu 
Danıştay Kanununun bâzı maddelerinin değişti 'ilmesine ve bu kanuna bâzı fıkralar eklenmesine 
dair tasannm 71 No. lu Geçici Komisyonun aynı konu ile ilgili maddesinde yaptığı ilâveyi uygun 
gıöreoı Komisyonumuz «şu kadarki görevli daire veya kurul veya kanun sözcüleri tarafından ve
ya idareee gönderilen gizli her türlü belge ve dosyalarla reddi hâkim istemi üzerine reddedilen hâ
kim, tarafından bu hususta verilen cevap, taraf veya vekillerine incelettirileimez.» ibaresi mad
deye son fıkra olarak öklenıııijiş ve bu şekli ile Geçici Komisyonumuzda kabul edilmiştir. 

Delillerin tesbiti matlabı altındaki tasannm 58 nci maddesinin 6 nci fıkrasında (3 ay), daha 
önceki yapıdan değişikliklere uygun olarak «90 gün» şeklinde düzeltilmiş ve madde bu hali ile 
Geçici Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

Yürütmenin durdurulması matlafoı altındaki tasarının 62 nci maddesinin son fıkrasındaki '(üç 
ay)lık müddet daha önceki yapılan değişikliklere uygun olarak «90» -gün olarak düzeltilmiş ve 
madde 'bu hali ile Geçici Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

b) Kararın düzeltilmesi başlığı altında tasa'-inin 66 nci maddesinin; 1/612 Esas nolu Danış
tay Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi''e ve bu kanuna, bâzı fıkralar elde ninesine dair 
tasarının 71 No.lıı Geçici Komisyonumun günün ih'iyaçlarını nazarı itibara alıp 12 nci maddesinde 
yapıladı değişikliğin «Kanunun 45 nci maddesine göre verilen kanarların düzeltilmesi işlemi kabul 
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edilerek dâvaya yeniden bakılması ve esas hakkında karar verilmesi halinde de karar düzelıtil-
mesd isteminde bulunulabilir», hükmü mezkûr madde mjeıtnine (c) fıkrasından sonra ilâve&i uy
gun gö:rülmüş ve madde bu şekilde Geçici Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

Yol masrafları ve yevmiyeler nıaıtlaibı altında tasarının 72 nci maddesinde; 1/612 esas No. lu 
(iS. Sayısı 583) Danıştay kanun tasarısının 71 numaralı G'elejici Komisyonca kabul ©dillen 104 ncü 
maddesine uygun olarak ve Yüksek Askerî İdare Mahkemesi Kanununun 3 neti macldasinin (a) 
ve (b) bendlerinde sayılan yani Askerî Yüksek İdare Mahkemesi Başkanı, İkinci Başkanı, Baş-
kanunsözcüsü, daire başkanları, üyeler, Genel Sekreter, Başkanunsözcüsü Başyardımcısı ve kanun 
sözcülerinin keşif, biMrlkişi ineelemiesi veya delillerin tesibitd için görevlendirilenlere gerçek yol 
giderleri ile geçen günlerin her biri için. net aylık tutarının otuzda biri oranında yevmiye verilece
ği ve bu yevmiyeler, zorunlu giderleri 'karşılamazsa, aradaki fark, belgelere dayalı olmak şartiyie 
ayrıca ödeneceği, ancak bu ödemelerin bu suretle yapılacak ödemelerin yevmiyelerin yüczlde1 el
lisini geçemez, hükmünün getlirilmesi uygu n görüÜlmüiş Ve madde bu şekli ile Geçici Kö-
mlilsyoınlmıuzea kabul edffimıişltir. 

~ Genel Sdkretarliğin görevleriınıi gösteren tasarımın 77 inci maddesimin 3 ncü saitırına (Met
ne sarahat vonmıek içilin) idari kdimiesinıden1 sanıra gelen (Dosya) kel'iımesi çnkıamjKmiş ve ye
rine «dosyalarım ıtalnziim! ve mıufhıafaKaisa» ibare si eklenımiiş Ve1 madıde bu düae!Ut(i§île G-eçici Ko-
milsyomuımuzea kabul edilllmiiştîr. 

Tasarının 80 nci maddesindeki dipnot daha önce 24 ncü maddede belMilem gerekçeye 
uyularak; madde meltaitoden çıikarıltmnşitır. 

Saığtalk balknmınldaln görevin yerine getirilme mieisli halini derpiş eden tıas'annın 812 nıci (mad
desinde; Askerî1 Yükfsek; Id'are Mahkemesin delki görevütnli sağlık bakımımdlan (Bitr tlakvîlm 
yılı dçıiddie toplaim; olarak 6 aydan faizla bir süre) yerline geltireımiyeceğİ hük(mJü)nüın madde 
metinine ithali muhtemeli suiisitknJaıllerıi ve işlerin lalksaımıasımı önlemek gayesi ille gettdriUmiş 
ve (Biaşkamlar Kurutanca karar veıriıleboMlr.) İb are'sinidekii isıteğe bağlılık' uygun, giörülllmiyerek 
«verilir.;» demiOlmek suretimle kesamüilk geitirii mıeısi) faydalı göırülMüğuırılden mıad'de bu deığişik-
lDklerle Geçici Keımlisyoinumıızea kabul1 eddllmiş tiır. 

Dâva halkla matUlaibı altındaki tasıannın 8 3 ncü mladıdesdlnin sön sia'tanidaki! (Üpltıall1 dâva
sı açmaları hakkı) ibaresi «açmıa haMıan» şeklinde dil kurarına uyıgun olarak düzeltilmiş. 
ve madde bu şekilli ile Geçici KomilsiyonulmUzea kaibul edilllmişıtir, 

Çaluşmaya ana vermie matlabı aıMırDdaki tas/arınm 85 niciı maıddesilniln birinci fıfkralsında, 
diğer mıahkeımıeierlde olduğu gibi', sehven metinde yazılı olduğu sekilide Temlmuz ayınım yir
mi beşinden it'ibarein değil1 «Temmuzum yirmi suniden» olarak ıdüzeltfiimiş, nöbetçi! dairenin 
ara verme süresi içinde yapacağı işleri gösteren bir hüküm madde metnine yeni bir fıkra olarak 
eklenmesi uygun görülmüş ve madde bu değişiklik ve ilâve ile Geçici Komisyonumuzca kabul edil
miştir. 

Sürelerin bitmesi matlabı altındaki tasarının 86 nci maddesine 71 No. lu Geçici Komisyonun 
kabul ettiği Danıştay kanun tasarısının ilgili maddesine atfen «tatil günleri süre hesabına katılır. 
Şu kadar ki sürenin son günü tatil gününü raslarsa süre tatil gününü izleyen çalışma gününün 
bitimine kadar uzar.» ibaresi yeni bir fıkra olarak metne ithal edilmiş ve madde bu şekli ile Geçici 
Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

Eski dâvalar hakkında yapılacak işleri gösteren geçici madde 4 ün ikinci fıkrasındaki maddi 
hatalar ve imlâ yanlışlıkları düzeltilmiş ve madde bu şekli ile Geçici Komisyonumuzca kabul edil
miştir. 
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Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek ve Anayasamızın geçici 17 nci maddesine tevfikan 
6 ay içinde çıkarılması öngörülen kanunlardan olması hasebiyle öncelik ve ivedilikle görüşülmek 
üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan Sözcü Kâtip 
Mardin Bingöl Antalya 

E, K. Aybar M. Bilgin H. Akçalıoğılu 
İmzada bulunamadı 

Kırşehir Artvin Adana 
C. Eroğlu Söz hakkım mahfuzdur. S. Kılıç 

N. Budak 

Afyon K. 
H. Hamamcıoğlu 

Diyarbakır 
S. Savcı 

Elâzığ 
M. Aytuğ 

Giresun 
H. İpek 

Konya 
Söz hakkım mahfuzdur 

M. K. îmer 

Maraş 
Z. Kürşad 

İmzada bulunamadı. 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Askerî Yüksek İdare Mahkemesi kanunu tasarısı 

BİRİNCİ 'BÖLÜM 

Askerî Yüksek İdare Mahkemesi 

MADDE 1. — Askerî Yüksek îdare Mahkemesi; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile görevlen
dirilmiş bağımsız bir yüksek mahkemedir. 

Teşkilât 

MADDE 2, — Askerî Yüksek îdare Mahmesinin teşkilâtı Millî Savunma Bakanlığı kuruluş 
ve kadrolarında gösterilir. 

Askerî Yüksek îdare Mahkemesi personeli 

MADDE 3, — Askerî Yüksek îdare Mahkemesi personeli şunlardır. 
a)ı Askerî Yüksek îdare Mahkemesi B'aşkam, ikinci Başkanı, Başkanunsözcüsü, Daire Baş

kanları, üyeler ve Genel Sekreter; 
b) Başkanunsözcüsü Başyardımcısı ve Kanun sözcüleri; 
c) Genel Sekreterlik ve Sekreterlik personeli; 
d) Daire Müdürlüğü, Tasnif ve Yayın Bürosu personeli; 
c) Kadroda gösterilen diğer personel. 

Teminat 

MADDE 4. — Askerî Yüksek îdare Mahkemesinin Başkanı, İkinci Başkanı, Başkanunsözcü
sü, Daire Başkanları ve üyeleri; Askerî Yüköek îdare Mahkemesi hâlk5»mleri olarak Türkiye Cum
huriyeti Anayasasının Sağlattığı teminat altında hizmet görürler. 

Organlar 

MADDE 5. — Askerî Yüksek İdare Mahkemesinin organları şunlardır: 
a) Daireler; 
b) Daireler Kurulu; 
c) Başkanlar Kurulu; 
d) Yüksek Disiplin Kurulu; 
e) Genel Kurul, 

Genel Sekreterlik ve kalemler 

MADDE 6. — Askerî Yüksek îdare Mahkemesi Başkanlar Kurulunun, hâikim sınıfından 
olan üyelerî' arasından seçeceği Tbir üye, Askerî Yüksek îdare Mahkemesi Genel Sekreterliği 
görevini yapar. 

Genel Sekreter, İkinci Başkanlığa bağlıdır. 
Genel Sekreterliğe yeteri kadar yardımcı personel verilir. Ayrıca Başkanunsözcülüğünde, 

Daireler KumlUumlda ve dairelerde yazı ve aair işlemleri yürütecek birer kalem teşkilâtı kuru
lur. 
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74- NOLU GEÇİCİ KOMİSYONUN DEĞİŞTİKİŞİ 

Yüksek Askerî İdare Mahkemesi Kanunu Tasarısı 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Askerî Yüksek İdare Mahkemesi 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi Geçici Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Teşkilât 

MADDE 2. — Tasarmın 2 nci maddesi Geçici Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Askerî Yüksek İdare Mahkemesi personeli 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi Geçici Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Teminat 

MADDE 4. — Tasannm 4 ncü maddesi Geçici Komlisyonumuzoa aynen kabul edilmiştir. 

Organlar 

MADDE 5. — Tasannm 5 nci maddesi Geçici Komlisyonumuzoa aynen kabul edilmiştir. 

Genel Sekreterlik ve kalemler 

MADDE 6. — Tasannm 6 ncı maddesi Geçici Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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(Hükümetin teklifi) 

JKÎNG! BÖLÜM 

Askerî Yüksek İdare Mahkemesi üyelerinin nitelikleri seçilmeleri ve atanmalan 

Üyelerin nitelikleri 

MADDE 7. — Askerî Yüksek İdare Mahkemesinin üyeleri; emsaline nazaran hizmetin ge
rektirdiği üstün bilgi ve tecrübeye sahip; 

a) General, amiral ve albay rütbesindeki subaylarla, 
b) En az albay rüJÜbesMe Ibiritnıci sınıf 'askerî hâkimler arasından seçjiürler. 

Üyelerin Seçimi 

MADDE 8. — Askerî Yüksek İdare Mahkemesinin askerî hâkifrn sınıfından olan üyeleri, Genel 
Kurul tarafından üye tamisayusıniin salt çoğunluğu ile her boş yer için gösterilecek üç aday ara
sımdan Cumhurbaşkanınca seçilir. 

Hakim sınıfından olmıyan general ve amiraller ile albaylar Genelkurmay Başkanlığınca her 
boş yer için gösterilecek üç misli aday arasından Gumhurbaşkanınca seçilir. 

Atanma 

MADDE 9. — 8 nci maddeye göre seçilen üyeler arasından, rütbe ve kıdem sırasına göre, As
kerî Yüksek İdare Mahkemesi Başkanlığına, ikinci Başkanlığına, Baişkanunsözcülüğüne ve üyelik
lere, Millî Savunma Bakanı ve Başbakanın imzalıyacağı ve Cumhurbaşkanının onaylıyacağı karar
name ile atama yapılır. 

Atamalar Resmî Gazetede yayınlanır. 
Daire üyelerinin en kıdemlileri Daire Başkanlığı görevini yapar. 
İkinci Başkan ile Başkanımsözcüsünün askerî hakim sınıfından olması şarttır. 

Görev Süresi 

MADDE 10. — Askerî Yüksek İdare Mahkemesinin askerî hâkim sınıfından olmıyan üyelerinin 
giörev süresi en az üç yıldır. 

Başkanunsözcüsü Başyardımcısı ve Kanunsözcülerinin nitelikleri ve atanmaları 

MADDE 11. — Başkanunsözcülsü Başyardımcılığma ve KanunsözcüMklerine genel atama şart
lan da dikkate alınarak bu hizmetin gereklerine uygun tecrübe ve nitelikleri haiz askerî hâkim
ler atanır. 

Bu maksatla Başkanunsözcüsü tarafından boş yerlerin üç katı olarak aday gösterilir. 
Bu görevde geçen süreler, hâkimlik hizmetinden sayılır. 

İdare Personelinin nitelikleri ve atanmaları 

MADDE 12. — İdari 'biameitlerle ilgili görevlerde ıçalutştaıillacak 'personelin aJtanım'aları hizmet 
ihl%aç ve gereklerine uygun olarak özel kanunlarına göre yapılar. 

Başkanlara ve Başkanunsözcüsüne vekâlet 

MADDE 13. — Askerî Yüksek idare Mahkemesi Başkanlığının boşalması, Başkanın izinli ol
ması veya mazereti hallerinde ikinci Başkan; ikinöi IBaşkan da yotea, en kademli Daiire Başkanı 
Başkana vekâlet eder. 
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ÎKÎNGÎ BÖLÜM 

Askerî Yüksek îdare Mahkemesi üyelerinin nitelikleri, seçilmeleri ve atanmaları 

Üyelerin nitelikleri 

MADDE 7. — Tasarının 7 nci maddesi Greçicl Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Üyelerin seçimi 

MADDE 8. — Tasarının 8 nci maddesi Geçici Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Atanma 

MADDE 9. — Tasarının 9 ncu maddesi Geçici! Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir 

Görev süresi 

MADDE 10. — Tasarının 10 ncu maddesi Geçici Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Başkariunsözcüsü, Başyardımcısı ve kanunsözcülerinin nitelikleri ve atanmaları 

MADDE 11. — Tasarının 11 nci maddesi Geçi;:! Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

İdare personelinin nitelikleri ve atanmaları 

MADDE 12. — Taşanının 12 nci maddesi Geçici Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Başkanlara ve Baskanunsözcüsüne vekâlet 

MADDE 13. — Tasarımın 13 ncü maddesi Geçici! Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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İkinci başkanlığın boşalması veya ikinci başkanın izinli olmaisı veya mazereti hallerinde, kendi
sine üyelik sıfatını haiz en kıdemli aıskerî hâkim vekâlet eder. 

Aynı sebeplerle Daire başkanlıklarıma, o dairenin en kıdemli üyesi vekâlet eder. 
Başkanunsözdi'süne, Bn^kanunisözcüsü Başyardımcısı; Başyardımcının da mazereti hallerinde 

Kanun (Sözcülerinden ıen kıdemlisi vekâlet eder. Ancak bu slfa'tla, Genel Kurul ve Yüksek Disip
lin Kuruluna katılamaz. 

Boşalan Başkan ve üyeliklere bir ay içinde 8 ve 9 ncu maddeler gereğince seçim ve atamalar 
yapılır. 

ÜÇÜNCÜ (BÖLÜM 

Organların Kuruluşu 

Daireler 

MADDE 14. — Askerî Yüksek idare Mahkemesi üç daireye ayrılır. 
Her daire, çoğunluk askerî hâkini sınıfından almak üzere bir başkan 7 üyeden kurulur. 
Çoğunluk askerî hâkim sınıfından olmak üzere dairelerde görüşme sayısı beştir. Kararlar ço

ğunlukla verilir. 

Üyelerin dairelere ayrılmaları 

MADDE 15. — (Ütyeler Başkanlar Kurulunun kararı ile dairelere ayrılırlar ve hizmetin icap
larına göre, daireleri aytnı suretle değiştirilebilir. 

Dairelerde meydana gelecek noksanlar diğer dairelerden üye alınmak suertiyle tamamlanır. 
Bu üyeler Başkanlar Kurulunun kararı ile önceden saptanır. 

Daireler Kurulu 

MADDE 16. — Daireler Kurulu, ikinci Başkanın başkanlığında, her dairenin başkan ve üyeleri 
arasından, en kıdemli ikişer askerî hâkim ile askerî hâkim sınıfından olmıyan en kıdemli birer 
üye olmak üzere 10 kişiden kurulur. 

Üyelerden birinin öaürü halinde kendi daire ve statüsünden en kıdemli üye kurula katılır. 
Daireler kurulunda* feararlar oy çokluğu ile verilir. 
Oylarda eşitlik halinde başkanın bulunduğu tarafın oyu geçerli sayılır. 

Başkanlar Kurulu 

MADDE 17. — Baştamlar Kurulu, Askerî Yüksek idare Mahkemesinin Başkanı ile ikinci Baş
kanı ve daire başkanlarından kurulur. Başkan, ikinci başkan ve daire başkanlarından birinin ka
tılamamaları halinde, vekilleri toplantılarda bulunur. 

iBıaşkanun^zcülüğünü iljgtilenldiiren' üsler ile kurulca lüzum görülen diğer işlerin görüşülmesinde, 
BaşkanunSözcüstt (veya katüamama/sı halinde vekili toplantılara katılır ve oy kullanır. 

Kararlar oy çokluğu ile verilir. 
Oylarda eşitlik haliad», Başkanın bulunduğu tarafın oyu geçerli sayılır. 

Yüksek Disiplin Kurulu 

MADDE 18. — Yüksek Disiplin Kurulu, Askerî Yüksek idare Mahkemesi Başkanı, ikinci Baş
kanı, Bajşkanunısöascüisü ve daire (başkanlarından kurulur. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Organların kuruluşu 

Daireler 

'MADDE 14. — Tasarının 14 ncü maddesi Geçici Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Üyelerin dairelere ayrılmaları 

MADDE 15. — Tasarının 15 nci maddesi Geçici Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Daireler Kurulu 

MADDE 16. — Tasarının 16 ncı maddesi Geçici Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Başkanlar Kurulu 

MADDE 17. — Tasarının 17 nci ma'ddesi Geçici Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Yüksek Disijüin Kurulu 

MADDE 18. — Yüksek Disiplin Kurulu, Askerî Yüksek idare Mahkemesi Başkanı, ikinci Baş
kanı, Başkanunsözcüsü ve daire (başkanlarından kuruludur. 
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Kurulun toplanma yetersayısı altıdır. Kararlar oyçjolkTıuğu ile verilir. Kurula ısevk edilenler ile 
bunlardan daha kıdemsiz olan üyeler görüşmelere katılamaz. Kıdemsiz olanların katılamaması so
nucu, kurul ve üye sayısı üçten az olursa, Millî Savunma Bakanı tarafından, Kurula sevk edilenden 
kıdemli subaylarla Kurul üye sayısı üçe tamamlatılır. Oylarda eşitlik halinde Başkanın bulunduğu 
tarafın oyu geçerli sayılır. 

Kurulun yazı işlerini Genel Sekreter yürütür. 

Genel Kurul 

MADDE 19. — Genel Kurul; Askerî Yüksek İdare Mahkemesi Başkanı, ikinci Başkanı, Baş-
kanunsözcüsü, Daire Başkanları ve üyelerin tamamından kurulur. 

Bu kanunun 32 ve 33 ncü maddesi gereğince yapılan toplantılara hakkında soruşturma açılma 
isteminde bulunan üye katılamaz. 

Genel Kurul üye tamsayısının beşte dördü ile toplanır. 
Kararlar oy çokluğu ile verilir. Oylarda eşitlik halinde Başkanın bulunduğu tarafın oyu ge

çerli sayılır. 
Kurulun yazı işlerini Genel Sekreter yürütür. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Askerî Yüksek İdare Mahkemesinin ve organların görevleri 

Askerî Yüksek İdare Mahkemesinin Görevleri 

MADDE 20. — Askerî Yüksek idare Mahkemesi, Türk Ulusu laJduna, asker kişileri ilgilendiren 
ve askerî hizmete ilişkin, işlem ve eylemlerden doğan uyuşmazlıkların ilk ve son derece mahkeme
si olarak yargı denetimini ve diğer kanunlarda gösterilen görevleri yapar. 

Bu kanunun uygulanmasında asker kişiden maksat, Türk Silâhlı Kuvvetlerinde görevli bulunan 
veya hizmetten ayrılmış olan subay, askerî memur, astsubay, askerî öğrenci, er ve erbaşlar, uzman 
çavuş ve uzman jandarma çavuşlar ile sivil memurlardır. 

İdari uyuşmazlıklar ve dâvalar 

MADDE 21. — Askerî kişilerle ilgili olan aşağıda yazılı idari uyuşmazlıklar ve dâvalar doğrudan 
doğruya ve kesin olarak Askerî Yüksek idare Mahkemesinde çözümlenir ve karara bağlanır. 

a) Yirminci maddede belirtilen asker kişileri ilgilendiren ve askerî hizmete ilişkin işlem ve ey
lemlerden dolayı; yetki, sebep, şekil, konu ve maksat yönlerinden biri ile hukuka aykırı oldukların
dan faahsiîe menfaatleri ihlâl Edilenler tarafından açılacak iptal dâvaları, aynı işlem ve eylemlerin 
haklarını ihlâl etmesi halinde açılacak tam yargı dâvaları. (Disiplin suç ve tecavüzlerinden ötürü 
disiplin amirlerince verilen cezalar hariç) 

b) Adalet mahkemeleri ile askerî mahkemelerde görülmekte olan bir dâvada, bu dâva ile ilgili 
askerî nitelikteki bir idari işlemin anlamı veya şümulünün tâyini hususunda çıkacak uyuşmazlıkla
rın halli için mahkeme karan üzerine açılacak dâvalar, 

Birinci Dairenin görevleri 

MADDE 22. — Birinci Daire; asker kişilerin atama, yer değiştirme, nasp, sicil, kademe ilerle
tilmesi, terfi, ayhk, yolluk ve kanunlardan doğan hak ve menfaatlerine ilişkin uyuşmazlıkları ve 
dâvaları çözümler. 
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Kurulun toplanma yeter sayısı altıdır. Kalkarlar oy çokluğu ile verilir. Kurula sevk edilenler ile 
bunlardan daha kıdemsiz olan üyeler görüşmelere katılamaz. Kıdemsiz olanların katılamaması so
nucu, Kurul üye ısayısı üçten az olursa, konu Genel Kurulda incelenir. Genel Kurulun karan ke
sindir. 

Kurulun yazı işlerini Genel iSekreter yürütür. 

Genel Kurul 

MADDE 10. — Tasannın 19 ncu maddesi Geçici Komteyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Askerî Yüksek îdare Mahkemesinin ve organlarının görevleri 

Askerî Yüksek İdare Mahkemesinin görevleri 

MADDE 20. — Askerî Yüksek îdare Mahkemesi, Türk Ulusu adına, asker kişileri ilgilendi
ren ve askerî hizmete ilişkin idari eylem ve işlemlerden doğan uyuşmazhklann ilk ve son derece 
mahkemesi olarak yargı denetimini ve diğer kanunlarda gösterilen görevleri yapar. 

(Bu kanunun uygulanmasımda asker kişiden malksaıt, Türk Silâhlı Kuvvetlerinde görevli bulu
nan veya hizmetten aynlmış olan subay, askerî memur, astsubay, askerî öğrenci, er ve erbaşlar, 
uzman çavuş ve uzman jandarma çavuşlar ile sivil memurlardır. 

İdari uyuşmazlıklar ve dâvalar 

MADDE 21. — Askerî kişilerle ilgili olan aşağılda yazılı idari uyuşmazlıklar ve dâvalar doğ
rudan doğruya ve kesin olarak Askerî Yüksek îdare Mahkemesinde çözümlenir ve karara bağlaniir. 

a) Yirminci maddede belirtilen asker kişileri ilgilendiren ve askerî hizmete ilişkin idari ey
lem ve işlemlerden dolayı; yetki, sebep, şekil, konu ve maksat yönlerinden biri ile hukuka aykın 
olduklarından bahsile menfaatleri ihlâl edilenler tarafından açılacak iptal dâvalan, aynı idari ey
lem ve işlemlerin haklarını ihlâl etmesi halinde açılacak tam yargı dâvalan, (Disiplin suç ve 
tecavüzlerinden ötürü disiplin amirlerince verilen cezalar hariç) 

b) Adalet mahkemeleri ile askerî mahkemelerde görülmekte olan bir dâvada, bu dâva ile il-
ıgili askerî nitelikteki bir idari işlemin anlamı veya şümulünün tâyini hususunda çıkacak uyuş
mazhklann halli için mahkeme karan üzerine açılacak dâvalar. 

Birinci Daireniîi görevleri 

MADDE 22. — Tasarının 22 nci maddesi Geçici Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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İkinci Dairenin görevleri 

MADDE 23. — îkinci Daire; asker kişilerin emeklilik, maluliyet, istifa, hizmet yükümlülüğü, 
askerî akademiler ile diğer askerî öğrenci ve yedek subay işlemlerine ilişkin uyuşmazlık ve dâ
vaları çözümler. 

Üçüncü Dairenin görevleri 

MADDE 24. — Üçüncü Daire, a) Asker kişileri ilgilendiren ve askerî hizmete ilişkin işlem ve 
eylemler nedeniyle açılacak tam yargı dâvalarına, 

!b) Askerî hizmetin ifası dolayısıyle askerî görevin kural ve gereklerine uyulmadığı iddia 
edilerek üçüncü şahıslar tarafından asker kişiler aleyhine şahsi kusur isnadı ile açılacak tam yar
gı dâvalarına, 

c) Diğer dairelerin görevleri dışında kalan dâvalara bakar. 

Bir kısım .işlerin diğer dairelere verilmesi 

MADDE 25. — Dairelerin işlerinde, birbirine nazaran nisIbeltsMlilk görülürse, Başkanlar Kurulu 
kararı ile bir dairenin görevine giren işlerden, belirli konulara ilişkin olanlar diğer daireye verile
bilir. 

Bu husustaki kararlar Aralık ayı başında verilir. Aynı ay içinde Resmî Gazetede yayınlanır ve 
yeni takvim yılında uygulanır. 

Daireler Kurulunun görevleri 

MADDE 26. — Daireler Kurulu asker kişilerle ilgili aşağıda yazılı uyuşmazlıklara ve dâvalara 
bakar. 

a) Birden fazla dairenin görevine taallûk eden dâvalar; 
b) Askerî Yüksek idare Mahkemesinin daireleri arasında çıkan görev ve yetki uyuşmazlıkları; 
c) Bakanlar Kurulu kararlarına karşı açılan dâvalar; 
d) Danıştaydan alınan düşünceler üzerine uygulanan eylem ve işlemler hakkında açılan dâva

lar; 
e) Askerî Yüksek İdare Mahkemesi Başkanının veya Başkanunsözcüsünün yahut dairelerin 

prensibe taallûk eden hususlarda daireler kurulunda görüşülmesini uygun gördükleri dâvalar, 
'(e) bendinde yazılı olan yetkinin Başkan tarafından kullanılması, dâvanın açılması sırasında; 

Başkanunsözcüsü tarafından kullanılması, esas hakkında düşünce verilmeden 'önce olur. 
Bu yetkinin Başkanunsözcüsü tarafından kullanılması halinde, dâva dosyası ilgili dairece ay

rıca bir karar verilmesine mahal kalmaksızın Daireler Kuruluna tevdi olunur. 

Başkanlar Kurulunun görevleri 

MADDE 27. — Başkanlar Kurulu; bu kanunla görevli kılındığı işler ile Askerî Yüksek îdare 
Mahkemesi Başkanının Kurulda görüşülmesini uygun gördüğü idari işler hakkında gereğine göre, 
karar verir veya düşüncesini bildirir. 

Başkanlar Kurulu, Askerî Yüksek îdare Mahkemesi Başkanının daveti ile toplanır. 
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İkinci Dairenin görevleri 

MADDE 23. — Tasarının 23 ncü maddesi Geçici Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir, 

Üçüncü Dairenin görevleri 
MADDE 24. —. Üçüncü Daire, a) Asker kişileri ilgilendiren ve askerî hizmete ilişkin idari ey

lem ve işlemler nedeniyle açılacak tam yargı dâvalarına, 
b) Askerî hizmetim ifası dolayısıylle askerî görevin kural ve gereklerine uyulmadığı iddia edi

lerek üçüncü şahıslar tarafından asker kişiler aleyhine şahsi kusur isnadı ile açılacak tam yargı 
dâvalarına, 

c) Düğer dairelerin görevleri dışında kalan dâvalara bakar. 

Bir hısım işlerin diğer dairelere verilmesi 

MADDE 25. — Tasarının 25 nci maddesi Geçici Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Daireler Kurulunun görevleri 

MADDE 26. — Tasarının 26 ncı maddesi Geçici Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Başkanlar Kurulunun görevleri 
MADDE 27. — Tasarının 27 nci maddesi Geçici Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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Yüksek Disiplin Kurulunun görevleri ve vereceği disiplin cezalan 
MADDE 28. — Yüksek Disiplin Kurulu, Askerî Yüksek îdare Mahkemesi Başkanı, îkinci Baş

kanı, Başkanunsözcüsü, daire başkanları ve üyelerinin hâkimlik ve askerlik vekar ve onuruna do
kunan, şahsi haysiyet *ve itibarını kıran veya görev gereklerine uymıyan davranışlarından dolayı 
haklarında disiplin kovuşturması yapar ve eylemin ağırlığına $öre; 

a) Uyarma 
Ib) Kınama 
c) "Görevden çekilmeye davet, 
İşlemlerinden biri uygular. 

Genel Kunüun görevleri 
MADDE 29. — Genel Kurul, Askerî Yüksek idare (Mahkemesi Başkanının çağrısı üzerine top

lanır. Görevleri şunlardır : 
a) Askerî Yüksek ttdare Mahkemesinin askerî hâkim sınıfından olan üye adaylarını seçmek, 
ıb) Gerektiğinde uyuşmazlık mahkemesine üye seçmek, 
c) "Yüksek Disiplin Kurulu kararlarına karşı yapılan itirazları incelemek ve karara bağlamak. 
d) Dairelerin veya daireler kurulunun kendi kararları veya ayrı ayrı verdikleri kararlar ara

sında aykırılık veya uyuşmazlık görüldüğü veyahut birleştirilmiş içtihatların değiştirilmesi ge
rekli sayıldığı takdirde, Başkanunsözcüsünün düşüncesi ahndııktan sonra işi incelemek ve gerekti
ğinde, içtihadın birleştirilmesi veya değiştirilmesi hakkında karar vermek. 

İçtihatların birleştirilmesi veya birleştirilmiş içtihatların değiştirilmesi, Başkan, konu ile ilgili 
daire ve Başkanunsözcüsü tarafından istenebilir. 

içtihatların birleştirilmesi, kendini ilgili sayan herhangi tor kimse tarafından da Askerî Yük
sek İdare Mahkemesi Başkanlığından istenebilir. 

İçtihatları ibirleştirme kararları gönderildikleri tarihten itibaren bir ay içinde Resmî Gazetede 
yayınlanır. 

Bu kararlara Askerî Yüksek İdare Mahkemesi organları ve idare uymak zorundadır. 
e) 91 nci maddede yazılı İçtüzüğü yapmak, 
f) Kanunlarda gösterilen diğer görevleri yapmak. 

BEŞÎNCtt BÖLÜM 
iSoruşturma usulü 

Disiplin soruşturması 
MADDE 30. ı— Yirmisekizinoi maddede yazılı eylem ve tutumları haber alan Askerî Yüksek 

İdare Mahkemesi Başkanı, konuyu Yüksek Disiplin Kuruluna sevk eder. 
Yüksek Disiplin Kurulu lüzum gördüğü takdirde, ilgiliden kıdemli bir üyesini soruşturma 

yapmakla görevlendirir. Görevlendirilen üye askerî savcıların soruşturma ile ilgili yetkilerine sa
hiptir. 

Bu üye, ilgilinin savunmasını aldıktan sonra yaptığı soruşturma sonucunu bir raporla Kurul 
Başkanına sunar. 

Yüksek Disiplin Kurulu, ilgili hakkında ya soruşturmanın genişletilmesine veya kovuşturma
ya yer olmadığına veya 128 nci maddede yazılı disiplin cezalarından birinin uygulanmasına karar 
verir. 
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Yüksek Disiplin Kurulunun görevleri ve vereceği disiplin cezaları 

MADDE 28. — Tasarının 28 nci maddesi Geçici Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun görevleri 

MİADDE 29. — Genel Kurul, Askerî Yüksek idari Mahkemesi Başkanının çağrısı üzerine topla
nır. 'Görevleri şunlardır : 

a) Askerî Yüksek İdare Mahkemesinin askerî hâkim sınıfımdan olan üye a'daylaruıı seçmek, 
b) Gerektiğinda uyuşmazlık maJhkemesine üye seçmek, 
c) Yüksek Disiplin Kurulu kararlarına karşı yapılan itirazları incelemek ve karara bağlamak, 
d) Dairelerin veya Daireler Kurulunun kendi kararları veya ayn ayn verdikleri kararlar 

arasında aykırılık veya uyuşmazlık görüldüğü veyahut birleştirilmiş içtilhatlann değiştirilmesi 
gerekli sayıldığı taktirde, Bagkanunsozcüsünün düşüncesi alındıktan sonra isi incelemek ve gerek
tiğinde, içtihadın birleştirilmesi veya değiştirilmesi hakkında karar vermek. 

içtihatların bişleştirilmesi veya birleştirilmiş içtihatların değiştirilmesi, Başkan konu ile ilgili 
daire ve Başkanunsozcüsü tarafından istenebilir. 

İçtühatlan birleştirme kararlan gönderildikleri tarihten itibaren 30 gün içinde Resmî Gazetede 
yayınlanır. 

Bu karaılara Askerî Yüksek idare Mahkemesi organları ve idare uymak zorundadır. 
e) 91 nci maddede yazılı içtüzüğü yapmak, 
f) Kanunlarda gösterilen diğer görevleri yapmak, 
g) 18 nci maddenin 2 nci fıkrasının dördüncü cümlesindeki görevi yerine getirmek. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Soruşturma usulü 

Disiplin soruşturması 

MADDE 30. — Tasarının 30 ncu maddesi Gemici Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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Bu cezalara karşı ilgili, tebliğ tarihinden itibaren, onbeş gün içinde Genel Kurula itiraz ede
bilir. Genel Kurul, kararı lonamadığı takdirde, karan ya kaldırır, ya değiştirir veya soruşturma
nın genişletilmesi için dosyayı Yüksek Disiplin Kuruluna gönderir. 

Genel Kurulun kararları kesindir. 

Görevden çekilmeye davet cezasının sonucu 

MADDE 31. — Görevden çekilmeye davet edilen : 
a) Askerî hâkim sınıfından ise, işlemin kesinleşmesinden itibaren izinli sayılır. Bir ay içinde 

emekliliğini istemediği veya istifa etmediği takdirde görevinden çekilmiş sayılarak hakkında 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli İSandığı Kanunu hükümlerine göre gerekli işlem yapılmak üzere 
durumu Millî Savunma (Bakanlığına bildirilir. 

b) Askerî hâkim sınıfından değil ise, işlemin kesinleşmesinden itibaren üyelik durumu kal
kar, Askerî Yüksek idare Mahkemesi ile ilişiği kesilir, durumu Genel Kurmay Başkanlığı, Millî 
Savunma Bakanlığı ve ilgilinin bağlı bulunduğu kuvvet komutanlığına derhal bildirilir. 

Görevle ilgili suçlar 

MADDE 32. — Askerî Yüksek idare Mahkemesi İkinci Başkanı, Başkanunsözcüsü, daire başkan
ları, üyeleri ve genel sekreterin görevle ilgili suçlarını, haber alan Başkan, ilgililer hakkında kovuş
turma açılmasına lüzum olup olmadığına karar verilmek üzere konuyu, Genel Kurula intikal et
tirir. (Askerî Yüksek idare (Mahkemesi Başkanının görevle ilgili suçlarına ait ihbar ve şikâyetler, 
Millî ıSavunma Bakanı tarafından Genel Kurula intikal ettirilir.) 

Genel Kurul, önce soruşturma açılmasına yer olup olmadığının belli edilmesi için bir veya üç 
üyeyi görevlendirir. 

Üye veya üyeler incelemelerini yaptıktan sonra kanaatlerini belirtmeksizin durumu (bir ra
porla Genel (Kurul Başkanlığına bildirirler. 

Bu rapor üzerine Kurulda yapılacak görüşme sonunda, kovuşturmaya yer olmadığına karar 
verildiği takdirde kararın bir örneği ilgiliye bir örneği İde varis a şikâyette bulunanla tebliğ edil
mek üzere Başkanlığa sunulur. 

Bu karar kesindir. 
ISoruşturma açılmasına karar verildiği takdirde, bu karar ve soruşturma dosyası Askerî Yar

gıtay Başkanlığına gönderilir. Askerî Yargıtay Başsavcısı bir iddianame ile dâva dosyasını Askerî 
Yargıtay Genel Kuruluna verir. 

Genel Kurulun kararı kesindir. 

Askerî ve genel yargıya tabi suçlar 
MADDE 33. — Askerî Yüksek idare Mahkemesinin Başkanı, İkinci Başkanı, Başkanunsözcüsü, 

daire başkanları, üyeleri ve genel sekreterinin askerî yarlgıya tabi suçlarından ötürü yukarıda
ki ımaddede teslbit edilen usule uygun olarak soruşturma açılmasına karar verildiği takdirde bu 
karar ve soruşturma dosyası Askerî Yargıtay Başkanlığına tevdi olunur. Askerî Yargıtay jBaş-
savcısı, bir iddianame ile dâva dosyasını Askerî Yargıtay Başkanlar Kurulunun belli edeceği As
kerî Yargıtay Dairesine verir. 
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Görevden çekilmeye davet cezasının sonucu 

MADDE 31. — Tasarının 31 nci maddesi Geçici Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Görevle Uy ili suçlar 

MADDE 32. — Askerî Yüksek idare Mahkemesi İkinci Başkanı, Başkanunsözcüsü, daire başkan
ları, üyeleri ve genel sekreterin görevle ilgili suçlarını haber alan Başkan, ilgililer hakkında ko
vuşturma açılmasına lüzum olup olmadığına karar verilmek üzere konuyu, Genel Kurula intikal et
tirir. (Askerî Yüksek idare Mahkemesi Başkanının görevle ilgili suçlarına ait ihbar ve şikâyetler, 
Millî Savunma Bakanı tarafından Genel Kurula intikal ettirilir.) 

Genel Kurul, önce soruşturma açılmasına yer olup olmadığının belli edilmesi için bir veya üç 
üyeyi görevlendirir. 

Üye veya üyeler incelemelerini yaptıktan sonra kanaatlerini belirtmeksizin durumu bir raporla 
Genel Kurul Başkanlığına bildirirler. 

Bu rapor üzerine Kurulda yapılacak görüşme sonunda, kovuşturmaya yer olmadığına karar 
verildiği takdirde kararın bir örneği ilgiliye, bir örneği de varsa şikâyette bulunana tebliğ edilmek 
üzere Başkanlığa sunulur. 

Bu karar kesindir. 
Soruşturma açılmasına karar verildiği takdirde gerekli soruşturmayı, Askerî Mahkemeler Kuru

luş ve Yargılama Usulü Kanununa göre yapmak üzere gizli oyla üç üye görevlendirilir. Bu kurula 
üyelerden en kıdemlisi başkanlık eder. Kurul, askerî savcıların yetkisine sahiptir. 

Soruşturma Kurulu, yaptığı soruşturma sonucunu bir raporla tesbit ederek Genel Kurul Baş
kanına arz eder. 

Genel Kurul son soruşturmanın açılmasına karar verdiği takdirde soruşturma dosyası Askerî 
Yüksek idare Mahkemesi Başkanlığı tarafından Yüce Divana sunulmak üzere Cumhuriyet Başsav
cılığına gönderilir. 

imzasız, adressiz veya takma adla yapılan ihbar ve şikâyetler işleme konulmaz. 

Askerî ve genel yargıya tabi suçlar 

MADDE 33. — Askerî Yüksek idare Mahkemesi İkinci Başkanı, Başkanunsözcüsü, Daire Baş
kanları ve üyelerinin askerî yargıya tabi suçlarını her ne suretle olursa olsun haber alan Başkan, 
konuyu Genel Kurula intikal ettirir. 

Askerî Yüksek idare Mahkemesi Başkanının askerî yargıya tabi şahsi suçlarına ait ihbar ve 
şikâyetler Millî Savunma Bakanı tarafından Genel Kurula intikal ettirilir. 
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Daire kararına karşı ilgililerce onlbeş gün içinde Askerî Yargıtay Daireler Kurula nezdinie 
itiraz edilebilir, İtiraz lüzerine verilecek kararlar kesindir. 

Genel yargıya tabi suçların koivuşituımlimasında Yargıtay Balkan ve üyeleri ile Cumhuriyet 
Baişjsıavciisınım şahsli suçlarının kovuşturulmasın a ilişkin hükümler uiygulaniir. 

ALTINCI BÖLÜM 

Yargılaıma usulleri 

Mecburi idari müracaat 

MADDE 34. — Askerî kişilerin özlük Sfeltemi konusunida tesüls edilmiş idari işlemlerin kaldırıl
ması, değtişltarillmeisii veya yeni bir işlemi yapılma sı idari dava açtmaîk içıin belli olan1 süre için? 
de, merltebeler yoliyle ve bağlılığına göre yetkili üst makamıiliarldan istenmedikçe Askerî Yük,. 
sek İdare Mahkemesiılde iptal dâvası açılamaz. 

Bu tıakdlirtde yetkili makajmülarca, müracaat tariih&nlden itibaren nlilhaiy t̂ dtoksan gtüıı içimde ce
vap vedOımez ise istek redidedilmlilş sayıfe. 

İslteğim rclddi üzerine veya yazıllı bildirim tariilhinden itibaren dâva açıma süresi işlemeye 
başlar. 

İhtiyari müracaat 

MADDE 35. — Kelsin işlemi, yapmaya yetki! makamlarca tesis ediîem idari, işlamlerim, kal
dırılması, değü̂ ittiırillm&ısi veya yemi biir işlem yapılmalı; işfeimli! yaptamlş olan o makamdan idari 
diâiva aJçmıak için belli o t a süre içinide istenebilir. Bu müracaat işleMöye başlamilş olan dâva 
açjma ısüresiini duırtdturuir. 

3 ay içlinde cetvıap verilmez ise isltek reldide dimiş sayılıır, 
fflalteğim redidi üzerine dâva açma sünesi başlar ve müracaat tarihine kadar geçmiş olan öüre 

de hesialba katılır. 
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Soruşturmanın yapılabilmesi için Genel Kurul gizli oyla kendi arasından üç kişilik bir kurul se
çer. 

Kurula üyelerden en kıdemlisi Başkanlık eder. 
Kurul askerî savcıların soruşturma yetkisine sahiptir. 
Bu Kurul, yapılan ihbar ve şikâyeti kovuşturmaya değer görmez veya yapılan soruşturmayı 

kamu dâvasının açılmasını haklı göstermeye yeterli bulmaz ise kovuşturmaya yer olmadığına ve ka
nuni «artların mevcudolması halinde soruşturmanın geçici olarak tatiline karar verir. 

Bu kararlar kesindir. 
Kurulca dâva açılmasına karar verildiği takdirde bu karar ve soruşturma dosyası Başkanlıkça 

Askerî Yargıtay Başsavcılığına gönderilir. 
Askerî Yargıtay Başsavcısı bir iddianame ile dâva dosyasını Askerî Yargıtay Başkanlar Kuru

lunun belli edeceği Askerî Yargıtay Dairesine verir. 
Bu Daireye ve temyiz yolu ile inceleme yapacak Daireler Kuruluna soruşturma yapan veya hü

kümde bulunan üyeler katılamaz. Bu hallerde Daire veya Daireler Kurulu toplanmazsa noksan 
üyeler diğer dairelerden tamamlanır. 

Hükmü veren Daire, Daireler Kuruluna karşı direnebilir. Direnme üzerine Daireler Kurulunca 
yeniden verilecek karara uyulması zorunludur. 

Askerî Yüksek idare Mahkemesi Başkanı, İkinci Başkanı, Başkanunsözcüsü, daire başkanları 
ve üyelerin genel yargıya tabi şahsi suçlarının kovuşturulmasında Yargıtay Başkan ve üyeleri ile 
Cumhuriyet Başsavcılarının şahsi suçlarının kovuıturulmasma ilişkin hükümler uygulanır. 

ALTINCI BÖLÜM 

Yargılama usulleri 

Mecburi ideri müracaat 

MADDE 34. — Askerî kişilerin özlük işleri konusunda kesin karar almaya yetkili olmıyanlar 
makamlarca tesis edilmiş idari işlemlerin kaldırılması, değiştirilmesi veya yeni bir işlem yapılması 
idari dâva açmak için belli olan süre içinde, mertebeler yoluyle ve bağlılığına göre yetkili üst ma
kamlardan istenmedikçe Askerî Yüksek idare Mahkemesinde iptal dâvası açılamaz. 

Bu takdirde yetkili makamlarca müracaat tarihinden itibaren nihayet doksan gün içinde cevap 
verilmez ise istek reddedilmiş sayılır. 

isteğin reddi üzerine veya yazılı bildirim tarihinden itibaren dâva açma süresi işlemeye başlar. 
Müracaatçıya kayıt tarihi ve sayısını gösterir imzalı ve mühürlü, pulsuz bir alındı kâğıdı verilir. 

İhtiyari müracaat 

MADDE 35. — Kesin işlem yapmaya yetkili makamlarca tesis edilen idari işlemlerin kaldırıl
ması, değiştirilmesi veya yeni bir işlem yapılması; işlemi yapmış olan makamlardan idari dâva aç
mak için belli olan süre içinde istenebilir. Bu müracaat işlemeye başlamış olan dâva açma süresini 
durdurur. 

Doksan gün içinde cevap verilmez ise istek reddedilmiş sayılır. 
İsteğin reddi üzerine dâva açma süresi başlar ve müracaat tarihine kadar geçmiş olan süre de 

hesaba katılır. 
İlgililer, haklarında idari dâvaya konu olabilecek bir eylem veya işlemin yapılması için idari 

makamlara başvurabilirler. Bu halde yetkili makamlar en çok doksan gün içinde bir cevap verir
ler. 
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İdari dâvaların açılması 

MADDE 38. — Aistkerî'kişilerle illgüıi idari ey lem ve işlemilere ilişkin idari dâvalar, Askerî 
Yüksek idari Malhkeımıesi Başkanlığıma hitajbten y azılmış dilekçeler ile açıdır. Dilekçeler, Askerî 
Yüksek İdare Mahkeımiösi Başkanlığına Veırilir. 

Dilekçelerde : 
a) 'TarafDaran ad ve soyadları ile sınıf ve .rütbeleri, duhulü, nasibi, adresleri ve unvanları; 

varsa vekillerinin veya temsilcilerimin aid ve s oyadları ile adresleri ve unvanları; 
lb) Dâvanın konulsıu ve sebepleri ile dayan dığı delMerî; 
c) Dâvaya konıu olan idarî eylem ve işlenilin yazılı billldiriım fcarîhi; 
d)i Tazminat dâvalarında üyuişiımdhk konıu su miktar gtiıslfeerîlir. 
Dilekçeler ile bunlara ekli evrakın öırneklerî k arşa taraf sayisındıan bir fazla olur. 

Dilekçelerin verilebileceği diğer yerler 

MADDE 37. — Dilekçeler ile savunmalar ve d âvalara ilimin her türlü evrak, Askerî Yüksek 
İdare MaJhfke&nesi Başkanlığına göınıderîlim'ek üzer e en yaikın âmirlere, valilik veya kaymiakiamlık-
lara ve yalbancı mleımlleketileride, askerî ateşe İlklere, Türkiye eliçiMklerîne veya konisiolloısluk-
larına da verilebilir. 

Aynı dilekçe ile dâva açılabilecek haller 

MADDE 38. — 20 nci mıalddlede yazılı idiari eylem, ve işlemler aleyhine ayrı ayrı dâva 
açılır. Ancak aralarımda maddi ve hukukî bakımıldan bağlıhk varsia, aynı şahısı il&ilemdiiren 
birden fazla eylem ve işlemier aleyhine bir diliek çe ile de dâva açılabilir. 

Dilekçeler üzerinde uygulanacak işlem 

MADDE 39. — Askerî Yüksek idare Mahkemesi Başkanlığına veya 37 nci maddede yazılı yer
lere verilen dilekçelerin hare ile pıosta ücretleri alındıktan sonra defter kayıtları derhal yapılır 
ve kayıt tarihi ve sayısı dilekçenin üzerine yazılır. Dâva Ibu kaydın yapıldığı tarihte açılmış sayılır. 

Davacılara, kayıt tarihi ve sayışımı gösterir imzalı ve mühürlü, pulsuz bir alındı kâğıdı ve
rilir. 

37 nci maddede yazılı yerlere verilen dilekçeler, en geç üç gün içinde Askerî Yüksek İdare 
Mahkemesi Başkanlığına taahhütlü 'olarak gönderilir. Bu yerlerde hare pulları bulunmadığı tak
dirde bunlara karşılık alınan paralann miktarı ve almdıj kâğıdının tarih ve sayısı dilekçelere 
yazılır. 
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Bu süre içinde cevap verilmez ise istek reddedilmiş sayılır. İlgililer doksan günün bitiminden 
itibaren idari dâva açma süresi içinde Askerî Yüksek idare Mahkemesinde dâva açabilirler. Dâva 
açılmıyan ihaller ile dâvanın doksan günlük süre geçtikten sonra açılması sebebiyle dilekçenin 
reddi halinde, doksan günlük sürenin bitmesinden sonra cevap verilirse bunun tebliğinden itibaren 
dâva açma süresi yeniden işlemeye başlar. 

Müracaatçıya kayıt tarihi ve sayısını gösterir imzalı ve mühürlü, pulsuz bir alındı kâğıdı ve
rilir. 

İdari dâvaların açılması 

MADDE 36. — Tasarının 36 ncı maddesi Geçici Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Dilekçelerin verilebileceği diğer yerler 

MADDE 37. — Tasarının 37 nci maddesi Geçici Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Aynı dilekçe ile dâva açılabilecek haller 

MADDE 38. — Tasarının 38 nci maddesi Geçici Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Dilekçeler üzerine uygulanacak işlem 

MADDE 39. — Tasarının 39 ncu maddesi Geçici Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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Dâva açma süresi 

MADDE 40. — Askerî Yüksek idare Mahkemesinde dâva açma süresi her çeşit işlemlerde 
yazılı bildirim tarihinden, kanunlarda ayrı süre giösterilmiyen (hallerde, doksan gündür. Adres
leri belli olmıyanlara özel kanunlardaki hükümlere göre ilân yolu ile bildirim yapılan hallerde, 
özel kanunda aksine hüküm bulunmadıkça süre, son ilân tarihinden itibaren onlbeş gün sonra baş
lar. 

Kanuna göre ilânı gereken düzenleyici ve genel tasarruflara karşı ilân tarihinden itibaren 
doksan gün içinde dâva açılabilir. Ancak, bu tasarrufların kendilerine uygulanması üzerine ilgi
liler dâva açmakta muhtardırlar. 

Görevli olrmyan yerlere başvurma 

MADDE 41. — Askerî Yüksek idare Mahkemesinin görevine giren uyuşmazlıklarda, askerî, 
idari ve adlî yargı mercilerine açılan dâvaların görev noktasından reddi halinde, bu husustaki ka
rarların ve bunlara karşı kanun yollan varsa, süresi içinde olmak şartiyle, bu yollara başvurul
ması üzerine, verilen kararların tebliği tarihinden itibaren otuz gün içinde Askerî Yüksek idare 
Mahkemesine dâva açılabilir. Bu mercilere başvurma tarihi, Askerî Yüksek İdare Mahkemesine mü
racaat tarihi olarak kabul edilir. 

tptal ve tam yargı dâvaları 

MADDE 42. — İlgililer, haklarını ühlâl eden bfrr idari işlem dolayıısiyle Askerî Yüksek idare 
Mahkemesinde iptal ve tam yargı dâvalarını birlikte açabilecekleri gibi, ilk önce iptal dâvası aça
rak bu dâva üzerine işlemin iptali halmde Ibu husustaki kararın tebliği tarihinden itibaren doksan 
gün içinde tam yargı dâvası açabilirler. Bu halde de ilgililerin 35 noi madde uyarınca idareye 
başvurmak haklan saklıdır. 

Doğrudan doğruya tam yargı dâvası açılması 

MADDE 43. — idari eylemlerden haklan ihlâl edilmiş olanların Askerî Yüksek idare Mahkeme
sinde dâva açmadan önce, bu eylemleri yazılı bildirim üzerine veya başka suretle öğrendikleri 
tarihten itibaren bir yıl ve her halde eylem tarihinden itibaren beş yıl içinde yetkili makama baş
vurarak haklannın yerine getirilmesini istemeleri lâzımdır. Bu isteklerin kısmen veya tamamen 
reddi hallinde bu konudaki işlemin tebliği tarihinden ve doksan gün içinde cevap verilmediği tak
dirde bu sürenin bittiği tarihten itibaren doksan gün içinde tam yargı dâvası açabilirler. 

Dilekçeler üzerinde ilk inceleme 

MADDE 44. — Kaydı yapılan dilekçeler, Genel sekreterlikçe; 
a) Görev 
b) idari veya yargı mercii tecavüzü, 
c) Ehliyet, 
d) Husumet, 
e) 36 ve 38 nci maddelere uygun olup olmaması, 
f) Süre aşımı, 
Noktalarından sırası ile incelenir. 
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Dâva açma süresi 

MADDE 40. — Tasarının 40 ncı maddesi Geçici Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Görevli olmıyan yerlere başvurma 

MADDE 41. — Tasarının 41 nci maddesi Gegic.i Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

İptal ve tam yargı dâvaları 

MADDE 42. — îigililer, haklarım ihlâl eden bir idari işlem dolayısıyla Askerî Yüksek tdari 
Mahkemesinde doğrudan doğruya tam yargı dâvası veya iptal ve tam yargı dâvaları ile birlikte 
açabilecekleri gibi ilk önce iptal dâvası açarak bu dâvanın karara bağlanması üzerine bu husus
taki kararın veya kanun yollarına başvurulması halinde verilecek kararın tebliği veya bir işlemin 
icrası sebebiyle doğan zararlardan dolayı, icra tarihinden itibaren doksan gün içinde tam yargı 
dâvası açabilirler. Bu halde de ilgililerin 35 nci madde uyarınca idareye başvurma hakları saklı
dır. 

Doğrudan doğruya tam yargı dâvası açılması 

MADDE 48. — Tasarının 43 ncü maddesi Geçici Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Dilekçeler üzerinde ilk inceleme 

MADDE 44. — Tasarının 44 ncü maddesi Geçici Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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Bu noktalardan kanuna aykırı görülmiyenlerim tebligat işleri yapılır. 
Kanuna aykırı görülen dilekçeler, karar verilmek üzere görevli daire veya daireler kuruluna 

havale olunur. Daire veya daireler kurulunca kanuna aykırı görülmiyen dilekçelerin, tebligat iş
lemi için Genel İSekretenliğe iadesine karar verilir. 

İlk inceleme üzerine verilecek karar 
MADDE 45. — Daireler veya daireler kurulu tarafından 44 ncü maddede yazılı noktalardan 

kanunsuzluk bulunduğu görülürse : 
a) a, c, f bentlerinde yazılı hallerde, dâvanın reddime; 
b) d, e bentlerinde yazılı hallerde, otuz gün içinde doğru hasım aleyhine dâva açılmak 

veya 36 ve 38 nci maddelere uygun şekilde yeniden düzenlemek yahut noksanları tamamlan
mak veyahut (e) bendinde yazılı halerde, ehliyetli şahsın avukat olımyan vekili tarafından dâ
vanın açılması takdirinde, otuz gün içinde bizzat veya bir avukat vaisıtasiyle dâva açılmak üzere 
düekıçenin reddime; 

c) b, bendimde yazılı halde dilekçenin görevli mercie tevdiine karar verilir. 
Dilekçelerim görevli mercie tevdii! halimde Askerî Yüksek İdare Mahkemesine başvurma tarihi, 

merciine başvurma tarihi olarak kabul edilir. 
Dilekçelerin 36 meı maddeye uygun olmamaları dolayısiyle reddi halinde, yeni dilekçeler için 

ayrıca hare alınmaz. 
Bu madde uyarımca verülem kararlarla ilgili işlemler Genel Sekreterlikçe yürütülür. 

Tebligat ve cevap verme 
MADDE 46. — Dâva dilekçelerimin ve eklerinin birer örneği, dâva edilen tarafa ve bu tara

fın vereceği savunma, davacıya tebliğ olunur. 
Davacımın ikimıci dilekçesi dâva edilen, tarafa ve bu tarafın vereceği ikinci savunma da dava

cıya tebliğ edilir. Buna karşı davacı cevap veremez. Ancak bu savunmada davacının cevaplandı
rılmasını gerektiren hususlar bulunduğu, işin görüşülmesi sırasında anlaşılırsa, davacıya bunun 
içim bir mühlet verilir. 

Taraflar yapılacak tebliğlere karşı tebliğ tarihimden itibaren otuz güm içimde cevap verebilirler. 
Bu süre ancak haklı sebeplerim bulunması halinde, taraflardan birinin isteği üzerine, görevli 
daire veya Daireler Kurulu kararı ile altmış günü geçmemek ve bir defaya mahsus olmak üzere 
uzatılabilir. Süremin, geçmesimdem somıra yapılan uzatma talepleri kabul edilmez. 

Taraflar sürenim geçmesinden ısiomra verecekleri savunmalara veya ikinci dilekçelere dayana
rak hak iddia edemezler. 

Dâva dosyalarının başkanımsözcülüğüne verilmesi 
MADDE 47. — Dilekçeler ve savunmalar alındıktan veya cevap «üreleri geçtikten sonra, dâva 

dosyalan Genel Sekreterlikçe Başkanuni3iözcülüğiine verilir. Başkanunsözcülüğünün düşüncesi alın
dıktan sonra dosyalar, görevli Daire veya Daireler Kuruluna Genel Sekreterlik aracılığı ile gönde
rilir. 
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İlk inceleme üzerine verilecek karar 

MADDE 45. — Daireler veya daireler kuruluna gelen dilekçelerde 44 ncü maddede yazılı nok
talardan kanunsuzluk görülürse : 

A) (a), (b) ve (f) bentlerinde yazılı hallerde, dâvanın reddine, 
B) ı(d) bendinde yazılı halde, dâva dilekçesinin gerçek hasma tebliğ edilmesine; (e) bendin

de yazılı halde bir defaya mahsuis olmak üzere otuz gün içinde 36 ve 38 nci maddelere uygun şe
kilde yeniden düzenlemek veya noksantlan tamamlamak yaJhut (c) bendinde yazılı halde, ehliyetli 
şahsın avukat olmıyan .vekili tarafından açılması takdirinde otuz ıgün içinde 'bizzat veya bir avu
kat vasıtasıyle dâva açılmak üzere dilekçelerin reddine : 

O) ı'(lb) bendinde yazılı halde dilekçenin görevli mercie tevdiine karar verilir. 
Dilekçelerin görevli mercie tevdii halinde Askerî Yüksek îdare Mahkemesine başvurma tarihi 

merciine başvurma tarihi olarak kabul edilir. 
'Dilekçelerin 36 ncı maddeye uygun olmamaları dolayısıyle reddi halinde, yeni dilekçeler için 

ayrıca hare alınmaz. 
iBu kararlara karşı düzeltme yoluna başvurulabilir. Bu halde otuz günlük süre bir konudaki 

kararın tebliği tarihinden itibaren işlemeye başlar. 
(B) bendi gereğince reddedümfesi üzerine, yeniden verilen dilekçelerde aynı yanlışlıklar yapıl

dığı takdirde, dâva reddedilir. 
Bu madde uyarınca verilen kararlarla ilgili işlemler Genel Sekreterlikçe yürütülür. 

Tebligat ve cevap verme 

MADDE 46. — Tasarının 46 ncı maddesi Geçici Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Dâva dosyalarının başkanunsözcülüğüne verilmesi 

MADDE 47. — Tasarının 47 nci maddesi Geçici Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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Duruşma 

MADDE 48. — Daireler ve Daireler Kurulunda inceleme, evrak üzerinde yapılır. 
iptal dâvalarında ve miktarı onbin lirayı aşan tamyargı dâvalarında taraflardan birinin isteği 

üzerine duruşma yapılır. 
Daireler ve Daireler Kurulu yukardaki kayıtlarla bağlı olmaksızın duruşma yapılmasına 

kendiliğinden de karar verebilirler. 
Davetiyeler duruşma gününden en az bir ay önce taraflara gönderilir. 

Duruşmalara ilişkin esaslar 

MADDE 49. — Duruşmalar açık olarak yapılır. 
Genel ahlakın veya kamu güvenliğinin kesin olarak gerekli kıldığı hallerde, görevli Daire veya 

Daireler Kurulu kararı ile duruşmanın bir kısmı veya tamamı gizli olarak yapılır. 
Duruşmalarda, ancak tarafların dilekçe ve savunmalarında ileri sürdükleri sebep ve deliller 

tartışılır. 
Duruşmada taraflara ikişer defa söz verilir. Taraflardan yalnız bliri gelirse onun açıklamaları 

dinlenir; hiçbiri gelmezse duruşma açılmaz, inceleme evrak üzerinde yapılır. 
Duruşmalarda Kanunsözcüsünün bulunması şarttır. Taraflar dinlendikten sonra Kanunsözcü-

sü düşüncesini bildirir. Bundan sonra taraflara son olarak ne diyecekleri sorulur ve duruşmaya 
son verilir. 

Duruşmaları, duruşmaya katılan en kıdemi askerî hâkim yürütür. 
Duruşmanın inzibatını sağlamak Başkana aittir. 

Duruşmalt işlerde kanunsözcülerinin istekleri 

MADDE 50. — Duruşmalı işlerde, kanunsöz 3Ülorl, kejif, bilirkişi incelemesi veya delil tesbiti 
yapılmasını yahut işlem dosyasının getirilmesini istedikleri takdirde bu istekleri görevli Daire ve
ya Daireler Kurulu tarafından kabul edilmezse, işin esası hakkında ayrıca yazılı olarak düşünce 
bildirirler. 

4 Duruşmalı işlerde karar verilmesi 

MADDE 51. — Duruşma yapıldıktan sonra aynı gün, zaruret halinde onbeş gün içiinde karar 
verilmesi lâzımdır. 

Ara karan verilen hallerde bu kararın yerine getirilmesi üzerine dosyalar öncelikle incelenir. 

Dosya dışında inceleme 

MADDE 52. — Daireler veya Daireler Kurulu, bakmakta oldukları dâvalara ait her çeşit ince
lemeleri kendiliklerinden yapabilecekleri gibi, tâyin edecekleri süre içinde, lüzum gördükleri evra
kın gönderilmesini ve her türlü bilgilerin verilmelini taraflardan ve ilgili diğer yerlerden istiyebi-
lirler. Bu husustaki kararların, ilgililerce, süresi içinde yerine getirilmesi mecburidir. Haklı se
beplerin bulunması halinde bu süre, bir defaya mahsus olmak üzere uzatılabilir. 

Taraflardan biri ara kararının icaplarını yerine getirmediği takdirde bunun verilecek karar 
üzerindeki etkisi, görevli daire veya kurulca önceden takdir edilir, ara kararında bu husus ayrı
ca belirtilir. 
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Duruşma 

MADDE 48. — Daireler ve Daireler Kurulunda inceleme, evrak üzerinde yapılır. 
İptal dâvalarında ve miktarı onlbin lirayı aşan tam yargı dâvalarında taraflardan birinin isteği 

üzerine duruşma yapılır. 
Daireler ve daireler kurulu yukardaki kayıtlarla bağlı olmaksızın duruşma yapılmasına ken

diliğinden de karar verebilir. 
Davetiyeler duruşma gününden en az otuz gün önce taraflara gönderilir. 

Duruşmalara ilişkin esaslar 

MADDE 49. — Tasarının 49 ncu maddesi Geçici Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Duruşmalı işlerde kanunsözcülerinin istekleri 

MADDE 50. — Tasarının 50 nci maddesi Geçici Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Duruşmalı işlerde karar verilmesi 

MADDE 51. — Tasarının 51 nci maddesi Geçici Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Dosya dışında inceleme 

MADDE 152. — Daireler veya daireler kurulu, bakmakta oldukları davalara ait her çeşit ince
lemeleri kendiliklerinden yapabilecekleri gibi, tâyin edecekleri süre içinde, lüzum gördükleri ev
rakın gönderilmesini ve her türlü bilgilerin verilmesini taraflardan ve ilgili diğer yerlerden istiye-
bilirler. Bu ihusustaki kararların, ilgililerce, »üresi içinde yerine ıgetirilmesi mecburidir. Haklı se
beplerin bulunması halinde bu süre, bir defaya mahsus olmak üzere uzatılabilir. 

Taraflardan biri ara kararının icaplarım yerine getirmediği takdirde taran verilecek karar 
üzerindeki etkisi, görevli daire veya kurulca önceden takdir edilir, ara kararında bu husus ayrı
ca belirtilir. 
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Ancak, istenen bilgi ve belgeler Türkiye Cumhuriyetinin güvenliğine ve yüksek menfaatlerine 
veya Türkiye Cumhuriyetinin güvenliği ve yüksek mıenfaatleri ile birlikte yabancı devletlere de 
ilişkin ise, Başbakan, Genelkurmay Başkanı veya ilgili Bakan gerekçesini bildirmek suretiyle, söz 
konusu bilgi ve belgeleri vermeyebilir. 

Sonradan ibraz olunan evrak ve belgeler 

MADDE 53. — Dilekçeler ve savunmalarla birlikte verilmiyen musibet evrak ve belgeler, bun
ların vaktinde ibraz edilmelerine imkân bulunmadığıma daire veya daireler kurulunca kanaat ge
tirilirse, kabul ve diğer tarafa tebliğ edilir. Bu evrak ve belgeler duruşmada ibraz edilir ve diğer 
taraf, cevabını hemen verebileceğini beyan eder veya cevap vermeye lüzum görmezse, ayrıca teb
liğ yapılmaz. 

Dosyaların- incelenmesi 

MADDE 54. — Daireler ile daireler Kurulunda, üye raportörün açıklamaları dinlendikten ve 
Başkanunsözcülüğünün yazılı düşüncesi okunduktan sonra işin görüşülmesine geçilir. Konuların ay
dınlandığında, daire veya kurul karar verince, m3seleler sırası ile oya konulur ve karara bağlanır. 
Oylar en kıdemsiz üyeden başlanmak üzere sıra ile toplanır. 

Göreve ve yargılama usullerine ilişkin meşalelerde azllıkta kalanlar, işin esası hakkında oy
larını kullanırlar. Azlıkta kalanlar ve muhalefet selbepleri, kararların altına yazılır. 

Tutanaklar 

MADDE 55. — Daireler ve daireler kurulunda her dâva dosyası için görüşmelere katılan Baş
kan ve üyeîer ile düşünce veren kanunsözcüsünün ve tarafların ad ve soyadlarını incelenen dosya 
numarasını, kısaca dâva konusunu ve verilen kararın neticesini, çoğunlukta ve azlıkta bulunan
ları gösteren bir tutanak düzenlenir. Bu tutanaklar görüşmelere katılanlar tarafından aynı top
lantıda imzalanır ve dosyalarında saklanır. 

Danıştay Kanunu ve Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun tatbik edileceği haller 

MADDE 56. — Bu kanunda aksine hüküm bulunmıyan hallerde Danıştay Kanunu ile Hukuk 
Mulhakemeleri Usulü Kanunu hükümleri kıyasen uygulanır. 

Askerî Yüksek İdare Mahkemesi Başkan ve üyelerin çekilmesi ve reddi 

MADDE, 57. — Dâvaya bakmakta olan dairenin Başkan ve üyelerinin reddi istenirse, bunlar 
hariç tutulmak suretiyle, noksanı o daire üyelerinden tamamlanır. Noksan üyeler, o daireden 
tamamlanamaz ise Başkanlar Kurulu kararı ile diğer dairelerden alınacak üyelerle tamamlanır. 

Ret istemi incelenir ve yerinde gtörülıürlse işin esası hakkında karar verilir. 
Reddedilenler ikiden fazla ise, bu husus daireler kurulunda incelenir. Kurulca ret isteği ka-

hul olunduğu takdirde dâvanın esası hakkında da kanar verilir. 
Başkan ve üyelerden ikiden fazlası dâvaya (bakmaktan çekinirlerse, daireler kurulunda işin 

esası tetkik edilerek karara bağlanır. 
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Ancak, istenen bilgi ve belgeler Türkiye Cumhuriyetinin (güvenliğine ve yüksek menfaatlerine 
veya 'Türkiye iCumlhuriyetMn güvenliği ve yüksek menfaatleri ile birlikte yabancı devletlere de 
ilişkin ise, Başbakan, Genelkurmay Başkanı veya ilgili Bakan gerekçesini bildirmek suretiyle, söz 
konusu b%i ve belgeleri vermiyebilir. 

Şu kadar ki görevli daire <veya kurul veya kanunsözcüleri tarafından getirilen veya idarece 
(gönderilen gizli iher türlü belge ve dosyalarla reddi bakim istemi üzerine reddedilen bakim tara
fından Ibu hususta verilen cevap, taraf ve vekillerine incelettirilemez. 

Sonradan ibraz olunan evrak ve 'belgeler 

MADDE 63. — Tasarının 53 ncü maddesi Geçici Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Dosyaların incelenmesi 

MADDE '54. — Tasarının 04 ncü maddesi Geşici Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir* 

Tutanaklar 

MADDE ©5. — Tasarının 55 nci maddesi Geçici Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Danıştay Kanunu^ve Hukuk TJsulu Muhakemeleri Kanununun tatbik edileceği haller 

MADDE 156. — Tasarının 56 nci maddesi Geçici Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Askerî Yüksek İdare Mahkemesi Başkan ve üyelerinin çekilmesi ve reddi 

MADDE 157. — Tasarının 57 nci maddesi Gemici Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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Daireler Kurulu (Başkanının veya üyelerinden "bir kısmının çekilmesi veya reddi halinde nok
san üyeler 16 ncı maddenin 2 nci fıkrası hükmüne gıöre tamamlanır. 

Kanunsözcüleri de sebeplerini bildirerek çekilebilecekleri gibi taraflarca da reddedebilirler. 
Bunların çeküıme veya ret sebepleri, dâvaya bakmaya görevli daire veya daireler kurulu tarafın
dan incelenerek karara bağlanır. 

Delillerin Tesbiti 

MADDE 58. — Taraflar, dâva açtıktan sonra bu dâvalara ilişkin delillerin teslbitini ancak 
Askerî Yüksek îdare Mahkemesinden istiyebilirler. 

Görevli daire ve daireler kurulu, isteği uygun gördüğü takdirde üyelerden birini bu igüle gö
revlendirebileceği gibi, tesbitin mahallî, adlî, idari veya askerî yargı mercilerine yaptırılmasına da 
karar verebilir. 

Delillerin tesbiti istekleri, ivedilikle karara bağlanır. 
Askerî Yüksek îdare Mahkemesinde görüşülmekte olan bir dâva sebebiyle idari işlemin da

yanağını teşkil eden tüzüğün ilıgili hükümlerinin kanuna aykırılığı görülür veya taraflardan bi
rimin ileri sürdüğü aykırılık iddiasının ciddiliği kanısına varılırsa mahkeme; 

a) Dâva sebebi ile uygulanacak tüzük hükümlerini kanuna aykırı görünse, bu yoldaki gerek
çeli kararı veya, 

b) Taraflardan birinin ileri sürdüğü aykırılık iddiasının ciddî olduğu kanısına varırsa, ta
rafların bu konudaki iddia ve savunmalarını ve kendisini bu kanıya götüren görüşünü açık-
lıyan karan, 

Dosya muhtevasını mahkemece bu konu ile iljili görülen tasdikli suretleri ile birlikte Danış
tay Başkanlığına gönderir. Danıştay Dâva Daireleri Kurulunun bu konuda vereceği karara ka
dar dâvayı geri bırakır. 

Danıştay işin kendisine gelüşinden itibaren nühayet üç ay içinde kararını verir. 
Bu süre zarfında kanar verilmez ise Askerî Yüksek idare Mahkemesi kendi kanısına göre 

iddiayı çözümliyerek dâvayı yürütür. 
Ancak, Daanışitayım kararı esas hakkındaki karar verilinceye kadar gelirse buna uyulması zorunlu

dur. 

Kadarlarda bulunacak hususlar 

MADDE 59. — Kararlarda, sırası ile, aşağıdaki hususlar bulunur : 
a) Tarafların ve varsa vekillerinin veya temsilcileriıain ad ve soyadları yahut unvanları ve 

adresleri, 
b) Davacının ileri sürdüğü maddi vakıaların dayandığı hukukî sebeplerin özeti ve isteğinin 

sonucu ile dâvahnın savunmasının özeti; 
c) Başkanunsözcülüğünün düşüncesi; 
d) Duruşmalı dâvalarda, duruşma yapılıp yapılmadığı ve yapılmış ise hazır bulunan taraflar 

ve vekil veya temsilcilerinin ad ve soyadları; 
e) Kararın dayandığı kanuni ve hukukî sebepler ile gerekçesi ve hüküm; 
f) Kararın tarihi ve oy birliği ile veya oy çokluğuyla mı verildiği; 
g) Muhakeme masrafları ile vekâlet ücretinin hangi tarafa yükletildiği; 
h) Karan veren Daire veya Daireler Kurulu Başkan ve üyelerinin ad ve soyadlan ve imzalan 

ve varsa ayrışık oylan. 
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Delillerin tesbiti 

MADDE 58. — Taraflar, dâva açtıktan sonra *bu dâvalara ilişkin delillerin tesfoitini ancak As
kerî Yüksek İdare Mahkemesinden istiyebilirler. 

Görevli daire ve Daireler Kurulu, isteği uygun gördüğü takdirde üyelerden birini bu işle g*ö-
revlendirebileceği gibi, tesbitin mahallî, adlî idari veya askerî yargı mercilerine yaptırılmasına da 
karar verebilir. 

Delillerin tesbiti istekleri, ivedilikle karara bağlanır. Askerî Yüksek idare Mahkemesinde gö
rüşülmekte olan <bir dâva sebebiyle idari işlemin dayanağını teşkil eden tüzüğün ilgili hükümleri
nin kanuna aykırılığı görülür veya taraflardan birinin ileri sürdüğü aykırılık iddiasının ciddiliği 
kanısına varılırsa mahkeme; 

a) Dâva selbebd ile uygulanacak tüzük hükümlerini kanuna aykırı görürse, fou yoldaki gerek
çeli kararı veya, 

b) Taraflardan birinin ileri sürdüğü aykırılık iddiasının ciddî olduğu kanısına varırsa, ta
rafların bu konudaki iddia ve savunmalarını ve kendisini fou kanıya götüren görüşünü açıklıyan 
kararı, 

Dosya muhtevasını mahkemece bu konu ile iljili görülen tasdikli suretleri ile birlikte Danış
tay Başkanlığına g'önderir. Danıştay Dâva Daireleri Kurulunun fbu konuda vereceği karara kadar dâ
vayı geri bırakır. 

Danıştay işin kendisine gelişinden itibaren nihayet doksan gün içinde kararını verir. 
Bu süre zarfımda karar verilmez ise Askerî Yüks«k idare Mahkemesi kendi kanısına göre id

diayı ©czümliyerek dâvayı yürütür. 
Ancak, Danıştayın karan esas hakkındaki karar verilinceye kadar gelirse ibuna uyulması zo

runludur. 

Kararlarda bulunacak hususlar 

MADDE 59. — 'Tasarının 09 ncu maddesi Gejici Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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İlâmlar 

MADDE 60. — Taraflara tebliğ olunacak ilâmlar resmî mühürle mühürlenir ve Daire veya Da
ireler Kurulu Başkanı veya vekilleri tarafından imzalanır. Bu ilâmlarda muhalefet şerhleri de ya
zılır. 

İlâmların asılları dosyalarında ve tasdikli örnekleri Dairede veya Daireler Kurulunda saklanır. 

Taraftarın kişilik ve niteliğinde değişiklik 

MADDE 61. — Dâva esnasında ölüm veya başka her hangi bir sebeple tarafların kişilik veya ni
teliğinde değişiklik olursa, dâvayı takip hakkı kendisine geçenin başvurmasına kadar ve gerçek 
kişilerden olan tarafın ölümü halinde, idare mirasçılar aleyhine takibi yenileninceye kadar dosyanın 
işlemden kaldırılmasına karar verilir. Yalnız öleni ilgilendiren dâvalara ait dilekçeler iptal olu
nur. 

Davacının gösterdiği adrese tebligat yapılamaması halinde, yeni adresini bildirinceye kadar dâva 
dosyası işlemden kaldırılır. 

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

Dosyaların işlemden kaldırılmasına ait kararlar, diğer tarafa tebliğ edilir. 

Yürütmenin Durdurulması 

MADDE 62. — Askeri Yüksek idare Mahkemesinde idari dâva açılması ve kanun yollarına baş
vurulması itiraz olunan idari işlemlerin veya yargı kararının yürütülmesini durdurmaz. 

Şu kadarki, Daire ile Daireler Kurulu, taraflardan birinin isteği halinde, teminat karşılığında 
yürütmenin durdurulmasına karar verebilirler. Ancak, halin icabına göre, iptal dâvalarında yetkili 
Daire veya Daireler Kurulu teminat aramıyabilir. 

idare ile adlî müzaharetten faydalanan kimselerden teminat alınmaz. Taraflar arasında teminata 
ilişkin olarak çıkan anlaşmazlıklar yürütme hakkında karar veren Daire veya Daireler Kurulun
ca çözümlenir. 

Yürütmenin durdurulmasına karar verilen dâvalar öncelikle görülür. Üç ay içinde yürütmenin 
durdurulmasına yeniden karar verilmez ise durdurma kararı kendiliğinden ortadan kalkar. 

Askerî Yüksek İdare Mahkemesi kararlarmın sonuçlan 

MADDE 63. — Daireler ile Daireler Kurulu kararları kesin olup kesin hükmün bütün hukuki 
sonuçlarını hâsıl eder. Bu kararlar aleyhine, ancak bu kanunda yazılı kanun yollarına başvurula
bilir. 

İdare, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 132 ndi maddesi gereğince, Askerî Yüksek İdare Mah
kemesi ilâmlarının icaplarına göre işlem veya eylem teftiş etmeye mecburdur. 

Tam yargı dâvaları hakkında Askerî Yüksek idare Mahkemesinden çıkan ilâmlar genel hü
kümler dairesinde infaz ve icra olunur. 

Askerî Yüksek idare Mahkemesi ilâmlarının icaplarına göre, eylem veya işlem tesis etmiyen 
idare aleyhine, Askerî Yüksek İdare Mahkemesinde tam yargı dâvası açılabilir. 
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İlâmlar 

MADDE 60. — Tasarının '60 ncı maddesi Geçici 'Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Tarafların kişilik ve niteliğinde değişiklik 

MADDE 61. — Tasarının 61 nci maddesi Geçici Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Yürütmenin durdurulması 

MADDE 62. — Askerî Yüksek İdare Mahkemesinde idari dâva açılması ve kanun yollarına baş
vurulması itiraz olunan idari işlemlerin veya yargı kararının yürütülmesini durdurmaz. 

Şu kadar ki, daire ve Daireler Kurulu, taraflardan birinin isteği (halinde, teminat karşılığında 
yürütmenin durdurulmasına karar verebilirler. Ancak, (halin icabına (göre, iptal dâvalarında yet
kili daire veya daireler kurulu teminat aramıyabiiir. 

İdare ile adlî müzaJharetten faydalanan kimselerden teminat alınmaz. Taraflar arasında temi
nata ilişkin 'olarak (çıkan anlaşmazlıklar yürütme hakkında karar veren daire veya daireler kuru
lunca (çözümlenir. 

Yürütmenin durdurulmasına karar verilen dâvalar ^öncelikle görülür. 90 gün içinde yürütmenin 
durdurulmasına yeniden karar verilmez ise durdurma karan kendiliğinden ortadan kalkar. 

Askerî Yüksek İdare Mahkemesi kararlarının sonuçlan 

MADDE 63. — TasarmUn '63 ncü maddesi Geçici Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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Kanun yolları 

a) Yargılamanın iadesi 

MADDE 64. — Daireler ile Daireler Kurulundan verilen kararlar hakkında, aşağıda yazılı se
bepler dolayısiyle yargılamanın iadesi istenebilir. 

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

b) Karara esas olarak alınan belgenin sahteliğine hükmedilmiş veya sahte olduğu, mahkeme 
veya resmî bdr makam huzurunda ikrar olunmuş veya sahtelik hakkındaki hüküm karardan evvel 
verilmiş olup ıda yargılamanın iadesini iistijyen kimısenin, kanar zamanımda bundan foalberi bulum-
mamıış olması, 

c) Karara esas olarak atean ibir ilâm (hükmünün kesin hüküm halini alan bir kararla bozula
rak ortadan kalkması; 

d) Bilirkişinin kasıtlı gerçeğe aykırı beyan- ve itibarda bulunduğunun, hükümle tahakkuk et
mesi, 

e) Lehine karar verilen tarafın, karara etkisi olan bir hile kullanmış olması, 
f) Vekil veya kanuni temsilci olmıyan kimseler huzuru ile dâvanın görülüp karara bağlanmış 

bulunması; 
g) Çekilmeye mecbur olan Başkan veya üyenin katılması ile karar verilmiş olması; 
h) Tarafları ve sebebi aynı olan blir dâva hakkında verilen karara aykırı yeni bir karar veril

mesine sebebolabilecek bir madde yokken, aynı Daiire veya diğer Daireler yahut Daireler Kurulu 
tarafından evvelki ilâmın hükmüne aykırı bir karar verilmiş bulunması. 

3îuhakemenin iadesinde süre 

MADDE 65. — Muhakemenin iadesinde, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun süreye ait 
hükümleri benzetme yolu ile uygulanır. 

b) Kararın düzeltilmesi 

MADDE 66. — Daireler ile Daireler Kurulundan verilen kararlar hakkında, bir defaya mahsus 
olmak üzere, ilâmın tebliği tarihinden itibaren onbeş gün içjinde aşağıda yazılı sebepler dolayısiyle 
kararın düzeltilmesi istenebilir. 

a) Kararın esasına etkisi olan iddia ve itirazların, kararda karşılanmamış olması; 
b) Bir ilâmda birbirine aykırı hükümler bulunması, 
c) Kararın usul ve kanuna aykırı bulunması, 
Daireler üe Daireler Kurulu, kararın düzeltilmesi dilekçesinde ileri sürülen sebeplerle bağlıdır. 

Kanun yollarına ilişkin özel hükümler 

MADDE 67. — Yargılamanın iadesi ve kararın düzeltilmesi istekleri dilekçe ile yapılır. Bu is
tekler esas kararı vermiş olan dairede veya Daireler Kurulunda karara bağlanır. 

İsteğin ilişkin olduğu konu, diğer bir dairenin görevine girmiş ise, karar bu dairece verilir. 
26 ncı maddenin (b) bendi hükmü, yargılamanın iadesinde ve kararın düzeltilmesinde de uygula
nır. 
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Kanun yolları 

a) Yargılama iadesi 

MADDE 64. — Tasarının 64 ncü maddesi Geçici Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Muhakemenin iadesinde süre 

MADDE 65. — Tasarının 65 nci maddesi Geçici Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

b) Kararın düzeltilmesi 

MADDE 66. — Daireler ile Daireler Kurulundan verilen kararlar 'hakkında, bir defaya mah
sûs olmak üzere, ilânın tebliği tarihinden itibaren onbeş 'gün içinde aşağıda yazılı sebepler dola-
yısıyle kararın düzeltilmesi istenebilir. 

a) Kararın esasına etkisi olan iddia ve itiraz razlaran, kararda karşılanmamış olması; 
b) Bir ilâmda birbirine aykırı hükümler bulunması, 
c) Kararın usul ve kanuna aykırı bulunması, 
Kanunun 45 nci maddesîiâe göre verilen kararların düzeltilmesi işlemi kabul edilerek dâvaya 

yeniden 'bakılması ve esas hakkında karar verilmesi halinde de karar düzeltilmesi isteminde bu
lunulabilir. 

Daireler ile Daireler Kurulu, kararın düzeltilmesi dilekçesinde ileri sürülen sebeplerle bağlıdır. 

Kanun yollarına ilişkin özel hükümler 

MADDE 67. — Tasarının 67 nci maddesi Geçici Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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Karşı tarafın savunması ve Başkanunsözcülüğünün düşüncesi alındıktan sonra istekler incele
nir ve kanunda yazılı sebepler varsa dâvaya bakılarak karar verilir. 

Yargılamanın iadesi ve kararın düzeltilmesi istekleri kanunda yazılı sebeplere dayanmıyor ise 
isteğin reddine karar verilir ve Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun bu husustaki hükümlerine 
göre para cezasına da hükmolunur. 

Yargılamanın iadesi ve kararın düzeltilmesi isteklerinde duruşma yapılması, görevli daire veya 
Daireler Kurulunun kararına bağlıdır. 

Kanun yollarında yargılama usulü 

MADDE 68. — Bu bölümün 64, 65, 66 ve 67 nci maddelerin dışında kalan hükümleri yargıla
manın iadesinde ve kararın düzeltilmesinde de uygulanır. 

Tavzih 

MADDE 69. — Daireler veya Daireler Kurulundan verilen kararlar müphem ise yahut birbiri
ne aykırı hüküm fıkralarını taşıyorsa, taraflardan herbiri kararın tavzihini veya aykırılığın kaldı
rılmasını istiyebilir. 

Tavzih dilekçeleri karşı taraf sayısından bir nüsha fazlası ile verilir. 
Karan vermiş olan daire veya Daireler Kurulu, işi inceler ve lüzum görürse dilekçenin bir nüs

hasını, tâyin edeceği süre içinde cevap vermek üzere, diğer tarafa tebliğ eder. Cevap iki nüsha 
olarak verilir. Bunlardan birisi, tavzih veya aykırılığın kaldırılmasını istiyen tarafa gönderilir. 

Görevli daire veya Daireler Kurulunun bu husustaki kararı, taraflara tebliğ olunur. 
Tavzih veya aykırılığın kaldırılması, kararın yerine getirilmesine kadar istenebilir. 

Yanlışlıkların düzeltilmesi 

MADDE 70. — îki tarafın adı ve soyadı ile sıfatı ve iddiaları sonucuna ilişkin yanlışlıklar ile 
hüküm fıkrasındaki hesap yanlışlıklarının düzeltilmesi de istenebilir. 

Yukardaki maddenin son fıkrası dışında kalan hükümleri, bu istekler hakkında da uygulanır. 
Yanlışlıkların düzeltilmesine karar verilirse keyfiyet ilâmın altına yazılır. 

Yargılama masrafları 

MADDE 71. — Taraflardan birinin isteği üzerine, Askerî Yüksek İdare Mahkemesinde açtığı 
dâva dolayısıyle ödediği hare ve posta ücretleri ile bilirkişi incelemeleri, delil tesbiti ve keşif için 
yaptığı harcamalar ve avukat marifetiyle takibokınan dâvalarda, tarifesine göre avukatlık ücreti 
haksız çıkan tarafa ve dâvanın kısmen kabulü ve kısmen reddi halinde bu masraflar orantılı ola
rak taraflara, yükletilir. Dâvadan feragat eden veya dâvayı kabul eden taraf, yargılama masraf
ları ve avukatlık ücreti bakımından haksız çıkmış sayılır. 

Yol masrafları ve yevmiyeler 

MADDE 72. — Askerî Yüksek îdare Mahkemesinde görevli personelden keşif, bilirkişi incele
mesi veya deldllerin tesbiti için görevlendirilenlere, hakiki yol masraflan ve Harcırah Kanunu ile 
belirli yevmiyeleri verilir. 
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Kanun yollarında yargılama usulü 

MADDE 68. — 'Tasarının 68 nci maddesi Geçici Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Tavzih 

MADDE 69. — Tasannın '09 ncu maddesi Geçici Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Yanlışlıkların düzeltilmesi 

MADDE 70. — Tasannın 70 nci maddesi {Seçici Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Yargılama masrafları 

MADDE 71. — Tasarının 71 nci maddesi (Geçici Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Yol masrafları ve yevmiyeler 

MADDE 72. — Askerî Yüksek İdare Mahkemesi Kanununun 3 ncü maddesinin (a) ve (b) 
bentlerinde sayılan personelden keşif, bilirkişi incelemesi veya delillerin tesbiti için görevlendi
rilenlere, gerçek yol giderleri dile geçen günlerin ber biri için net aylık tutarlarının otuzda biri 
oranında yevmiye verilir. 

Bu yevmiyeler, zorunlu giderleri karşılamaz ise, aradaki fark, belgelere dayalı olmak şartiyle 
ayrıca ödenir. Ancak, bu suretle yapılacak Memeler yevmiyelerin yüzde elli sim' geçemez. 
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YEDÎNCÎ BÖLÜM 

Askerî Yüksek İdare Mahkemesi Mensuplarının görevleri ve hakları 

Askerî Yüksek îdare Mahkemesi Başkanının görevleri 

MADDE 73. — Askerî Yüksek idare Mahkemesi Başkanı, Askerî Yüksek îdare Mahkemesini 
temsil eder. Mahkemenin genel işleyişimden ve idari yönetiminden sorumludur. Ve ayrıca bu ka
nunda belirtilen diğer görevleri yapar. 

Askerî Yüksek îdare Mahkemesi İkinci Başkanının görevleri 

MADDE 74. — Askerî Yüksek îdare Mahkemesi îkinci Başkanı; Başkanın görevlerini yapma
sında yardımcı ve yargı hizmetlerinin en iyi şekilde yürütülmesinden sorumlu olup bu kanunda be
lirtilen diğer görevleri yapar. 

Daire başkanlarının görevleri 

MADDE 75. — Daire başkanları, dairelerinde görevli bulunanların görevlerine devamlarını, dü
zenle çalışmalarını, daire işlerinin en verimli bir şekilde yürütülmesini sağlar, görüşmeleri idare 
eder, dâhil bulundukları kurulların toplantılarına katılarak düşünce ve kanaatlerini bildirirler ve 
oylarını verirler. 

Daire başkanları, her takvim yılı sonunda, dairelerindeki işlerin durumu, bunların yürütülme
sinde aksaklık varsa sebepleri hakkında Askerî Yüksek îdare Mahkemesi İkinci Başkanına bir 
rapor verirler ve alınmasını lüzumlu gördükleri tedbirleri bildirirler. 

Üyelerin görevleri 

MADDE 76. — üyeler; bulundukları Dairelerde Başkanlar, dâhil bulundukları kurullarda ku
rul başkanları tarafından kendilerine verilen dosyaları geciktirmeden inceliyerek görevli Daire ve
ya Kurullara gerekli izahatı verirler, kararları yazarlar, Dairelerin ve üyesi bulundukları Kurulların 
toplantılarına katılırlar, düşünce ve kanaatlerini bildirirler, oylarını verirler ve Daire ile ilgili olmak 
üzere tevdi edilen diğer işleri yaparlar. 

Genel Sekreterliğin görevleri 

MADDE 77. — Genel Sekreter, bu kanunun görevli kıldığı işler ile Askerî Yüksek İdare Mah
kemesi Başkanının ve ikinci Başkanın vereceği idare ve yazı işlerini yürütür. Kalem ve büro teş
kilâtının verimli bir şekilde çalışmalarını idare, dosya karar ve diğer yazı işleriyle tebligat işlerinin 
gecikmeden düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlar. 

Başkanunsözcüsünün görevleri 

MADDE 78. — Başkanunsözcüsü; dâva dosyalarını uygun göreceği görev ayırımına göre ka-
nunsözcülerine havale eder, düşüncelerinin vaktinde bildirilmesini ve kanunsözcülerinin devamlarını 
ve intizamla çalışmalarını sağlar. Gelen dosyaların kaydı ve saklanması ile işi bitenlerin ilgili yer
lere geciktirilmeden gönderilmesi için gerekli tedbirleri alır. 

Başkanunsözcüsü, incelediği dâva dosyaları hakkında düşüncelerini bildirir ve kanunlarla ken
disine verilen diğer görevleri de yapar. 
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YEDİNCİ BÖLÜM 

Askerî Yüksek idare Mahkemesi mensuplarının görevleri ve hakları 

Askerî Yüksek İdare Mahkemesi Başkanının görevleri 

MADDE 73. — Tasarının 73 ncü maddesi Geçici Komisyonumuzca aynen kalbul edilmiştir. 

Askerî Yüksek İdare Mahkemesi İkinci Başkanının gör&vleri 

MADDE 74. — Tasarının 74 ncü maddesi Geçici Komisyonumuzca aynen kalbul edilmiştir. 

Daire başkanlarının görevleri 

MADDE 75. — Tasarının 75 nci maddesi Geçici Komisyonumuzca aynen kaJbul edilmiştir. 

Üyelerin görevleri 

MADDE 76. — Tasarının 76 ncı maddesi Geçici Komisyonumuzca aynen kaJbul edilmiştir. 

Genel Sekreterliğin görevleri 

MADDE 77. — 'Genel iSekreter, bu kanunun görevli kıldığı işler ile Askerî Yüksek İdare Mah
kemesi Başkanının ve ikinci Başkanının vereceği idare ve yazı işlerini yürütür. Kalem ve büro 
teşkilâtının verimli bir şekilde çalışmalarını idare, dosyaların tanzim ve muhafazası, karar ve 
diğer yazı işleriyle tebligat işlerinin geciktirilmeden düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlar. 

Ba§kanunsözcüsünün görevleri 

MADDE 78. — Tasarının 78 nci maddesi Geçici Komisyonumuzca aynen kaJbul edilmiştir. 
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Her takvim yılı sonunda işlerin durumu ve bunların yürütülmesinde aksaklık varsa sebepleri 
hakkında Askerî Yüksek tdare Mahkemesi Başkanlığına bir rapor verir ve alınmasını lüzumlu gör
düğü idari tedbirleri bildirir. 

Kanun sözcülerinin Görevleri 

MADDE 79. — Kanunsözcüleri; kendilerine havale olunan dâva dosyalarını vaktinde inceliye-
rek hukukî bakımdan düşüncelerini en geç otuz gün içinde yazılı olarak verirler. Bu süre geçirilir
se durumu, sebepleri ile birlikte Başkanunsözcüsü Başyardımcısına bildirirler, kanunsözcülüğü ile 
ilgili olmak üzere verilen diğer işleri görürler. Kanunsözcüleri, ilgili yerlerden, Askerî Yüksek tda
re Mahkemesi Başkanlığı vasıtasiyle her türlü bilgileri işeyebilecekleri gibi işlem dosyalarını da ge
tirtebilirler. 

Düşüncelerin gerekçeli olması lâzımdır. Kanunsözcüleri, düşüncelerinde tamamen serbestirler. 
Ancak, çalışma düzeninin korunması ve iş veriminin artırılması için Başkanunsözcülüğünün alaca
ğı tedbirlere uyarlar. 

Çeşitli Hükümler^ 

MADDE 80. — Askerî Yüksek tdare Mahkemesinin hâkim sınıfından olmıyan Başkanı ve üye
leri, yükselme, sicil işlemleri, yaş haddi, emeklilik ve diğer haklar yönünden kendi sınıfındaki em
sallerine uygulanan hükümlere; hâkim sınıfından olan Başkan ve üyelerinin aylık ve ek gösterge
leri, meslekte ilerlemeleri sicil işlemi ve yaş hadleriyle emeklilikleri ve diğer özlük hakları Askerî 
Yargıtay Başkan ve üyelerinin tabi olduğu hükümlere, tabidirler. 

Askerî Yüksek tdare Mahkemesinin Daire Başkanları ve üyelerinin birinci sicil üstü Askerî 
Yüksek tdare Mahkemesi ikinci Başkanı, ikinci sicil üstü ise, Askerî Yüksek tdare Mahkemesinin 
Başkanıdır. 

Askerî hâkim sınıfından olmıyan Başkan ve üyelere bu görevleri süresince hem rütbe olduk
ları hâkim sınıfından olan üyelere ödenen miktar ve esaslara göre ek göstergeli olarak aylık ödeme 
yapılır. 17 . 1 . 1963 gün ve 144 sayılı ve 18 . 4 .1963 gün ve 223 sayılı kanunların hükümleri sak
lıdır. 

Görevin sona ermesi 

MADDE 81. — Askerî Yüksek tdare Mahkemesi Başkanı, İkinci Başkanı, Başkanunsözcüsü, 
Daire Başkanları, üyeleri ve Genel (Sekreterinin ağır hapis, kasıtlı bitr suçtan dolayı altı ay veya 
daha fazla ha#is cezası yahut kasıtlı olmıyan bir suçtan dolayı bir yıldan fazla hapds cezası ile 
kesin olarak hüküm giymesi halinde görevi kendiliğinden sona erer. 

Kasıtlı olan bir suçtan dolayı altı aydan aşağı hapis cezası ile hüküm giymelerinde, bu suç hâ
kimliğin vakar ve şerefini bozan veya bu sıfata karşı genel saygı ve güveni gideren nitelikte görü
lürse ilgilinin hâkimlik sıfatının kaldırılmasının gerekip gerekmediğine Yüksek Disiplin Kuru
lunca karar verilir. 

Sağlık bakımından görevin yerine getirilmemesi hali 

MADDE 82. — Grörevinli sağlık bakımından yerine getiremiyeceği tam teşekküllü sağlık ku
rulu raporu ile tesbit edilenlerin görevden alınmasına Başkanlar Kurulunca karar verilebilir. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 666) 



— 55 — 

(74 No. lu Geçici Komisyonunun değiştirici) 

Kanuıisözcülerinin görevleri 

MADDE 79. — Tasarının 79 ncu maddesi Geçici Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Çeşitli hükümler 

MADDE 80. — Tasarının 80 noi maddesi Geçici Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Görevin sona ermesi 

MADDE 81. — Tasarının 81 nci maddesi Geçici Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Sağlık bakımından görevin yerine getirilmemesi hali 

MADDE 82. — Askerî Yüksek İdare Mahkemesindeki görevini sağlık bakımından bir takvim 
yılımda toplam olarak altı aydan fazla bir süre yerine gctiremiyeceği tabip ve tam teşekküllü 
sağlık kurulları raporları ile tesbit edilenlerin görevden alınmasına Başkanlar Kurulunca karar 
verilir. 
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Dâva hakkı 

MADDE 83. — Yukardaki maddelere göre görevine son verilen ilgililerin bu kararların kendi
lerine tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde Genel Kurul nezdinde iptal dâvası açmaları hakkı 
vardır. 

İlmî araştrıma ve yayınlarda bulunabilme 

MADDE 84. — Askerî Yüksek İdare Mahkemesi Başkanı, ikinci Başkanı, Başıkanunsözcüsü, 
Daire başkanları ve üyeleri ile kanunsözoüleri; ilmî araştırma ve yayınlarda bulunabilirler; davet 
edildikleri Milî ve Milletlerarası kongre, konferans ve ilmî toplantılara katılabilirler. 

Çalışmaya ara verme 

MADDE 85. — Barışta Askerî Yüksek İdare Mahkemesi her sene Temmuz ayının yirmibeşinden 
itibaren Eylül ayının beşine kadar çalışmaya ara verir. 

Ara verme süresi içinde çalışmak üzere bir Daire Başkanı ile beş üyeden mürekkep bir nöbetçli 
daire kurulur, üyelerden biri Genel Sekreterlik görevini de yapar. 

Bu Dairenin başkan ve üyeleri Askerî Yüksek İdare Mahkemesi Başkanı tarafından her yıl sıra 
ile seçilir. 

Ayma gereği kadar kanunsözcüsü görevlerine devam ederler. 

Sürelerin bitmesi 

MADDE 86. — Dâva müddetleri ile 45 nci maddede yazılı sürelerin bitmesi çalışmaya ara 
verme zamanına raslarsa bu süreler ayrıca bir karar vermeye lüzum kalmaksızın, ara vermenin so
na erdiği 6 EylüTden itibaren yedi gün uzatılmış sayılır. 

Tasnif ve yayın bürosu 

MADDE 87. — Askerî Yüksek îdare MahkemeSli, Daireler ve Daireler Kumulu tarafındım 
verilen kararlanın ve mevzuatın ^eritip ve tasnif inli yapmak; îkitoplığın düzenlenmesini sağLa-t 
mak, âmlmie hukuku ile ilgili yayınları takfbetmıek üzere Grene! Sekreterliğe bağlı bir butro 
kurullar. 

Tebliğ işleri ve ücretler 

MADDE 88. — Askerî Yüksek idare Mahkemesine ait her tıüırfü tebliğ işleri, Tebligat Ka
nunu hrtMmİerine göre posta, telgraf ve telefon işletmesi aracılığı ile yapilîur. Bu suretle ya
pılacak tebliğler© ailt ücretler iülgfüiler tarafımdan peşin olarak ödenir. 

Yargılama giderleri 

MADDE 89. — Askerî Yüksek idare Mahkemesinde; harçlar, sair yartgıüama gMerieriniin 
alınimialsııında ve hlü^ınedtaesiınde Danışifeay için uygulanan hüfeüknleır talttbülk otatıur, 

'Bu işleri Genel Sekreterlik yürütür. 
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Dâva hakkı 

MADDE 83. — Yukardaki maddelere göre görevine son verilen ilgililerin bu kararların kendi
lerine tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde Genel Kurul nezdinde iptal dâvası açma hakları 
vardır. 

İlmi araştırma ve yayımlarda bulunabilme 

MADDE 84. — Tasarının 84 ncü maddesi Geçici Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Çalışmaya ara verme 

MADDE 85. — Barışta Askerî Yüksek İdare Mahkemesi her sene Temmuz ayının yirmisinden 
itibaren Eylül ayının beşine kadar çalışmaya ara verir. 

Ara verme süresi içinde çahşmak üzere bir daire başkanı ile beş üyeden mürekkep bir nöbetçi 
daire kurulur. Üyelerden biri Genel Sekreterlik görevini de yapar. 

Bu dairenin başkan ve üyeleri Askerî idare Mahkemesi Başkanı tarafından her yıl sıra ile 
seçilir. 

Ayrıca gereği kadar kanunsftzcüsü görevlerine devam ederler. Nöbetçi daire çalışmaya ara ver
me süresi içinde aşağıda yazılı işleri görür : 

a) Kanunen belli süre içinde karara bağlanması gereken işler, 
b) Yürütmenin durdurulmasına veya delillerin tesbitine ait işler. 

Sürelerin bitmesi 

MADDE 86. — Dâva müddetleri ile 45 nci maddede yazılı sürelerin bitmesi çalışmaya ara 
verme zamanına raslarsa bu süreler ayrıca bir karar vermeye lüzum kalmaksızın, ara vermenin 
sona erdiği 6 Eylül'den itibaren yedi gün uzatılmış sayılır. 

Tatil günleri süre hesabına katılır. Şu kadar ki sürenin son günü tatil gününe raslarsa süre 
tatil gfününü izliyen çalışma gününün bitimine kadar uzar. 

Tasnif ve yayın bürosu 

MADDE 87. — Tasarının 87 nci maddesi Geçici Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Tebliğ işleri ve ücretler 

MADDE 88. — Tasarının 88 nci maddesi Geçici Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Yargılama giderleri 

MADDE 89. — Tasarının 89 ncu maddesi Geçici Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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Üyelik hukukundan vazgeçme 

MADDE 90. — Aıslkerî Yüksek idare Mahkemesi Başkana, ikinci Başkanı, Ba§kanuınls(ölzloÜJSÜf. 
DaJire Başkanları, üyeler ve Genel iSekreterliğin üyelik hulkutaıjdan vazgeçmek şarltiyle başka bir 
göreve latannıiata. mümkündür. 

İçtüzük 

MADDE 91. — a) Askerî Yüksek idare Mahkemesinin iç düzeni, çjaffiiiŞBm usulleri, tutulacak 
defter ve kayıtlar, kullanılacak basılı kâğıtliar, Geneli Sekreterlik; ile kalem te'şjkiilâJtı tasnif 
ve yayın bürosu personelinin görev ve sorumJtoluklarî, 

fb)' (Başkan ve üyeler ile Kanuınjsözicüflıeırinin kılyafdtüierMn şekli ve bunların giyilme zaman* 
ve yerleri, 

Genel Kuıruloa düzenlenecek bir içtüzükle tesbült olunur. 

İlk kuruluş 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanunun yürürlüğe girmesini takibeden onbeş gün içinde; 
a) Askerî Yüksek idare Mahkemesi Başkanı, İkinci Başkanı, Başkanun sözcüsü ile sulbay üye 

adedinin iki katı kadar aJday Gemellkulrtaay Başka nınca, 
b) Askerî haküm üye adedinin ikli katı kadar aday da Geneljkuirmialy Personel Başkam, Kuv

vet Komutanları Personel Başkanları, Askerî Yargıltay Başkanı, Genelkurmay Adlî Müşaviri, 
M. S. B. Askerî AdaM Tetftiş Kuruflhı Başkanı, Askerî Adalett İşlerll Başfkanınidan oluşan kurulca, 

Tesbilt edilerek CutmlhuırfbaJşkancLnıa sunulur. Cu mlburtoaşjkam (bu adaylar arasından Başlkan, ikinci 
Başlkan, Başkanunsöızciüsü ve üyeleri seçer. B<u seçimlere göre usulüne uyigun altama yapılır, 

ÜyeOieriinı dairelere ayrılmasını Başkan, ikincü Başkan ve Başıkanunisofcclüsüinden ollulşain kurul 
kararlaştırır. Atamayı takalbeden bir ay içinde Aslkerî Yüksek İdare Maihlkem'eslinıin göreve başla
ması için gerekli tedbirler alınır. 

Raportör 

GEÇİCİ MADDE 2. — Askerî Yüksek İdare Malhkemeisane yeterü kaldar asıkerî hakim raportör 
olarak atanır. Rapiorltörlük kadroları, ihtiyaç kalmadığı yolundaki Geneli Kurul kararına kaldar 
muhafaza olunur, 

Raportörler, Daıirie Başkanlarının kendilerine havale ettikleri işleri vaktinde inceMyerek Daire 
veya Daireler Kuruluna gerekli açıMkmlalaîi yaparlar. 

Kendi düşünce ve kanaatlerini sözlü ve yazılı olarak bildirirler, karar taslaklarını yazarlar, ge
rekli tutanakları düzenlerler, Başkanın, iJkinci Başkanın ve daire başkanlarının verecekleri diğer 
görevleri yerine getirirler. 

Uyuşmazlık 

GEÇİCİ MADDE 3. — Anayasa gereğince, Uyuşmazlık mahkemesi kurulması hakkındaki 
Kanunda değişiklik yapılıncaya kadar, Askerî Yüksek İdare Mahkemesiyle adlî, idari ve askerî: 
yargı mercileri arasında çıkacak görev ve hüküm uyuşmazlıkları uyuşmazlık mahkemesinde kesin 
olarak çözümlenir. 

Bu uyuşmazlıkların çözümlenmesinde uyuşmazlık mahkemesi, Yargıtay ve Danıştaym en kıdem
siz birer üyesi yerine Askerî Yüksek İdare Mahkemesinden seçilecek iki askerî hâkim üye alın
mak suretiyle kurulur. 
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Üyelik hukukundan vazgeçme 

MADDE 90. — Tasarının 90 ncı maddesi Geçici Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

İçtüzük 

MADDE 91. — Tasarının 91 nci maddesi Geçici Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

tik kuruluş 

GEÇİCİ MADDE 1. — 'Tasarının geçici 1 nci maddesi Geçici Komisyonumuzca aynen îkabul 
edilmiştir. 

Raportör 

GEÇİCİ MADDE 2. — Tasarının geçici 2 nci maddesi Geçici Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

Uyuşmazlık 
GEÇİCİ MADDE 3. — Tasarının geçici 3 ncü maddesi Geçici Komisyonumuzca aynen kabul 

edilmiştir. 
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Eski dâvalar hakkında yapılacak işlem 

GEÇİCİ MADDE 4. — Bu kanunun yürürlüğünden önce açılmış ve karara bağlanmamış olan 
dâvalar hakkında dosyayı elinde bulunduran idari ve adlî mahkemeler görevsizlik kararı verirler. 
Bu karar davacıya ve tebligat yapılmış ise davalıya, tebliğ edilerek dosya Askerî Yüksek İdare 
Mahkemesi Başkanlığına gönderilir. 

Bu kanunun yürürlüğe girmesinden önce açılmış ve görevsizlik kararına bağlanmış dosyalar
dan Askerî Yüksek îdare Mahkemesinin görevine girerler. Askerî Yüksek İdare Mahkemesine gön
derilen ve diğer dosyalar gibi işleme tabi tutulur. 

Bu maddenin birinci fıkrası gereğince Askerî Yüksek İdare Mahkemesi Başkanlığına gönde
rilen dâvalar hakkında, evvelce yapılmış bütün usul işlemleri var sayılır ve bu kanunun 34, 35, 
36, 37, 38 ve 39 ncu maddeleri yeniden uygulanmaz. 

Bu dâvalar, Askerî Yüksek İdare Mahkemesince bulunduğu safhadan başlanarak işleme konu
lur, ancak, dâvaya bakmakla görevli Askerî Yüksek İdare Mahkemesinin ilgili dairesi veya Baş-
kanunsözcüsü eski işlemlerin yenilenmesine karar verebilir. Bu gibi hallerde, taraflara dâva dilek
çesi içinde kalınmak üzere cevaplar, bilirkişi incelenmesi yenilettirilebilir veya duruşma tekrarla
nabilir. 

Askerî Yüksek İdare Mahkemesinin görevine giren işlerden evvelce karara bağlanmış dâvalar 
için, kararın düzeltilmesi veya yargılamanın yenilenmesi istemi halinde, dosya hiçbir işleme tabi 
tutulmadan Askerî Yüksek İdare Mahkemesi Başkanlığına gönderilir ve istemler bu mahkemece 
karara bağlanır. 

Yürürlükten kaldırılan hükümler 

MADDE 92. — 24 Aralık 1964 tarih ve 521 sayılı Danıştay Kanununun ve diğer kanunların bu 
kanuna aykırı hükümleri yürürlükten kaldırılnıışıtr. 

Yürürlük 

MADDE 93. — Bu kanun yayımı tarihinde yürrülüğe girer. 

MADDE 94. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakanı 
N. Erim 

Devlet Bakanı 
/. Öztrak 

Dışişleri Bakanı V. 
8. Bilge 

Ticaret Balkanı 
N. Talû 

Ulaştırana Bakanı 
R. Danışman 

Turizm ve Ta. Bakanı 
E. Y. Akçal 

Devlet Bakanı 
D. Kitaplı 

Adalet Bakanı 
8. Bilge 

Maliye Bakanı 
8. N. Ergin 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
C. Ay kan 

Çalışma Bakanı 
A. R. Uzuner 

İmar ve İskân Bakanı 
S. Bingöl 

Devlet Balkanı 
A. t. Göğü§ 

Millî Savunma Bakanı 
F. Melen 

Millî Eğitim Bakanı 
/. Arar 

Güm. ve Tekel Balkanı 
H. Özalp 

Sanayi ve Teli:. Balkanı 
M. Erez 

Köy İşleri Bakanı 
İV. Sönmez 

17 . 2 . 1972 
Devlet Bakanı 

1. Karaöz 
İçişleri Bakanı 

F. Kubat 
Bayındırlık Bakanı 

M. Öztekin 
Tarım Balkanı 
M. O. Dikmen 

En. ve Tab. Kay. Balkanı 
N. Devres 

Onman Babanı 
8. tnal 

Gençlik ve Spor Bakanı 
A. Karaküeük 
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Eski dâvalar hakkında yapılacak işlem 

GEÇİCİ MADDE 4. — Bu kanunun yürülüğünien önce açılmış ve karara bağlanamamış olan 
dâvalar hakkında dosyayı elinde bulunduran idari ve adlî mahkemeler görevsizlik kararı verirler. 
Bu karar davacıya ve tebligat yapılmış ise dâvâlıya, tebliğ edilerek dosya Askerî Yüksek İdare 
Mahkemesi Başkanlığına gönderilir. 

Bu kanunun yürürlüğe girmesinden önce açılmış ve görevsizlik kararına bağlanmış dosyalar da 
Askerî Yüksek idare Mahkemesinin görevine girerler. Askerî Yüksek idare Mahkemesine gönde
rilen dosyalar diğer dosyalar gibi işleme talbi tutulur. 

Bu maddenin birinci fıkrası gereğince Askerî Yüksek idare Mahkemesi Başkanlığına gönderi
len dâvalar hakkında, evvelce yapılmış bütün usul işlemleri var sayılır ve bu kanunun 34, 35, 36, 
37, 38 ve 39 ncu maddeleri yeniden uygulanmaz. 

Bu dâvalar, Askerî Yüksek idare Mahkemesince bulunduğu safhadan başlıyarak işleme konulur, 
ancak, dâvaya bakmakla görevli Askerî Yüksek idare Mahkemesinin ilgili dairesi veya Başkanun-
sözcüsü eski işlemlerin yenilenmesine karar verebilir. Bu gibi hallerde, taraflara dâva dilekçesi 
içinde kalınmak üzere cevaplar, bilirkişi incelenme Ji yenilettirilebilir veya duruşma tekrarlanabi
lir. 

Askerî Yüksek idare Mahkemesinin görevlerine giren işlerden evvelce karara bağlanmış dâva
lar için, kararın düzeltilmesi veya yargılamanın yenilenmesi istemi halinde, dosya hiçbir işleme 
tabi tutulmadan Askerî Yüksek idare Mahkemesi Başkanlığına gönderilir ve istemler bu mahke
mece karara bağlanır. 

Yürürlükten kaldırılan hükümler 

MADDE 92. — Tasarının 92 nci maddesi Geçici Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Yürürlük 

MADDE 93. — Tasarının 93 ncü maddesi Geçici Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 94. — Tasarının 94 ncü maddesi Geçici Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 666) 




