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1. — Sakarya Üyesi Osman Salihoğlu'-
nun, Sakarya ilinin maruz kaldığı sel âfe
ti hakkında 72 nci Birleşimde yapmış ol
duğu gündem dışı konuşmasının radyodan 
yanlış yayınlanması dalayısiyle tavzihi ve 
teknik personele verilecek yan ödemeler 
hakkında gündem dışı demeci. 44:46 

2. — Cumhurbaşkanınca Seçilen üye 
Bahriye Üçok'un, Devlet Bakanı İsmail 
Arar'm Cumhuriyet Gazetesine verdiği bir 
demeç dolayısiyle, Anayasanın devrimler
le ilgili maddelerinin kenara itilmesi için 
bazı çevrelerde son yıllarda gösterilen ça
balar hakkında gündem dışı demeci. 46:53 

3. — Dışişleri Bakanı Halûk Bayül-
ken'in, memleketimizi ilgilendiren dış ko-

Sayfa 
nular ve yapılan temaslar hakkında gün
dem dışı demeci. 53:62 

4. — Vazife ile yurt dıışna giden Dev
let Bakanı ilhan Öztrak'a Köy işleri Ba
kanı Ne emi Sönmez'in vekillik etmesinin 
uygun görülmüş olduğuna dair Cumhur
başkanlığı teskeresi. (3/130) 62 

5. — Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye
lerden, sürelerinin dolması nedeniyle açıl
mış bulunan beş üyeliğe seçilen yeni üye
lere dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/129) 62 

6. — Sayın üyelerden bazılarına izin 
verilmesine dair Başkanlık tezkeresi. 
(3/122,123,124) ' 62:63 

7. — Devlet Bakanı Zeyyat Baykara'-
nm; 29 . 7 . 1970 gün ve 1319 sayılı Em
lâk Vergisi Kanununun bazı maddelerinin 
kaldırılması, değiştirilmesi ve bu kanuna 
bazı hükümler eklenmesi hakkında kanun 
tasarısının havale edilmiş olduğu komis
yonlardan seçilecek dörder üyeden kurula
cak bir Geçici Komisyonda görüşülmesine 
dair önergesi (1/97, 4/33) 63 
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V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
Sayfa 

63 
X I . — 15434 sayılı T. C. Emekli fSan-

•dığı Kanununa 23 . 2 . 1965 gün ve 545 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesiyle eklenen ek 
maddenin birinci fıkrasının değiştirilme
sine ve bu kanuna geçici bir madde eklen
mesine dair kanun teklifinin Millet Mecli
since kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Malî ve iktisadî işler ve Bütçe 
ve Plan komisyonları raporları (Millet 
Meclisi : 2/176; Cumhuriyet Senatosu : 
2/19) (S. Sayısı : 108) 63,97:98 

X 2. — (1972 yılı (Bütçe Kanununa 
bağlı (A/2) işaretli cetvelde değişiklik 
yapılması hakkında kanun teklifi ve Büt
çe Karma Komisyonu raporu (Millet Mec
lisi : 2/684; Cumhuriyet Senatosu : 2/21) 
(S. Sayısı : 111) 63:64,99:101 

3. — Askerî Yüksek idare Mahkemesi 
kanunu tasarısının Millet Meclisince kabul 

Sayfa 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet. Millî Savunma ve Büt
çe ve Plan komisyonlarından 4'er üye alın
mak suretiyle kurulan geçici Komisyon ra
poru (Millet Meclisi 1/621; (Cumhuriyet 
Senatosu 1/83) (S. Sayısı : 109) 64:94 

VI. 
A) 

LARI 

- SORULAR VE CEVAPLAR 
YAZILI SORJLAR VE CEVAP-

94 

94 

1. — Cumhuriyet Senatosu Rize üyesi 
Mecdi Agun'un, Esenboğa Hava Limanın
da yapılan bir aramaya dair soru öner
gesi ve içişleri Bakanı Ferit Kubat'm ya
zılı cevabı. (7/54) 94:95 

2. — Cumhuriyet Senatosu Gaziantep 
Üyesi Salih Tanyeri'nin, Antep çıbanına 
dair soru önergesi ve Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanı Kemal Damir'in yazılı cevabı. 
(7/56) 95:96 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye Selâhattin 
Babüroğlu'nun; Ankara imar planı, Ankara ve 
Kayseri'de yapılmakta elan yaya alt geçitleri 
ve Ankara Belediyesinin tutumu hakkındaki 
gündem dışı demecine İmar ve İskân Bakanı 
Turgut Toker ve 

Ankara Üyesi Hıfzı Oğuz Bekata'nın da, iz
mir'deki zeytinyağı yolsuzluğu konusunun bir 
sonuca vardırıîmasına dair gündem dışı deme
cine Adalet Bakanı Fehmi Alpaslan cevap ver
diler. 

Bayındırlık Bakanı Mukadder öztekin, Bur
sa Üyesi ihsan Sabri Çağlayangirin geçen bir
leşimde Türkiye - İran karayolu ulaşımı hak
kında yapmış olduğu gündem dışı konuşmasına 
cevap veren bir demeçte bulundu. 

Adana Üyesi Muslihittin Yılmaz Mete, ta
rım ürünlerinin taban fiyatlarının artırılması ve 

Çanakkale Üj/esi Nahit Altan da, izmir'deki 
zeytinyağı yolsuzluğu konusunda çeşitli kuru
luşlara ve Parlamento üyelerine mektup yazan 
bir halcimin tutumu hakkında gündem dışı bi
rer demeçte bulundular. 

Turizm ve Tanıtma Bakanı Erol Yılmaz Ak-
çal'm, Seyahat Acentaları ve Seyahat Acenta-
lan Birliği kanun tasarısının havale edilmiş ol
duğu komisyonlardan seçilecek üçer üyeden ku
rulacak bir Geçici Komisyonda görüşülmesine 
dair önergesi kabul olundu. 

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 
madde eklenmesine dair kanun teklifi üzerinde-
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ki görüşmeler tamamlanarak maddeleri kabul 
olundu ve tümü açık oya sunuldu ise de oyla
rın ayrımı sonucuna göre çoğunluğun olmadığı, 
oylamanın tekrarlanacağı bildirildi. 

4 . 7 . 1972 Sah günü saat 15,00'te toplanıl
mak üzere Birleşime saat 18,35'te son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Cumhurbaşkanınca S. 

Hayrı Mumcuoğlu Bahriye Üçok 
Kâtip 
Hatay 

Enver Bahadırlı 

SORULAR 

Sözlü soru 

1. — Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi 
Selâhattin Babüroğlu'nun, inşaat mevsiminin 
uzatılmasına dair sözlü soru önergesi, Başba
kanlığa gönderilmiştir. (6/12) 

Yazılı soru 
1. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî üyesi Se

zai O'Kan'm, Türk Eğitim Derneği Ankara Ko

lejinin lise kısmına dair vazıh soru önergesi, 
Millî Eğitim Bakanlığına gönderilmiştir. (7/58) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Se
zai O'Kan'm, Yetki Kanununa dair yazılı soru 
önergesi, Başbakanlığa gönderilmiştir. (7/59) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Se
zai O'kan'm, ruhsatsız silâh bulundurmaya dair 
yazılı soru önergesi, İçişleri Bakanlığına gönde
rilmiştir. (7/00) 

II. GELEN KÂĞITLAR 

Tasarılar 

1. — Ruhsatsız tabanca taşıyıp, 6136 sayılı 
Kanuna aykırı hareket etmekten 10 ay hapis ve 
416,60 TL. para cezasına hükümlü Bekiroğlu 
1941 doğumlu Ayşe'den olma Taşova'nın Şehli 
köyü nüfusunda kayıtlı Osman Yüksek hakkın
da Özel Af kanun tasarısının Millet Meclisince 
reddolunan metni (Millet Meclisi : 1/669; Cum
huriyet Senatosu : 1/96) (Anayasa ve Adalet 
Komisyonuna) (Müddet : 10 gün) 

2. — 29 . 7 . 1970 gün ve 1319 sayılı Emlâk 
Vergisi Kanununun bazı maddelerinin kaldırıl
ması, değiştirilmesi ve bu kanuna bazı hüküm

ler eklenmesi hakkında kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni (Millet Meclisi : 
1/546; Cumhuriyet Senatosu : 1/97) (içişleri, 
Malî ve iktisadî İşler ve Bütçe ve Plan koalis
yonlarına) (Müddet : 10'ar gün.) 

Teklif 
3. — 4837 sayılı İş ve İşçi Bulma Kurumu 

kuruluş ve görevleri hakkındaki Kanunun 13 ncü 
maddesine bir fıkra eklenmesine ilişkin 7332 
sayılı Kanunun yürürlükten kaldırılmasına dair 
kanun teklifinin Millet Meclisince kabul olunan 
metni (Millet Meclisi : 2/403; Cumhuriyet Se
natosu : 2/23) (Sosyal işler ve Bütçe ve Plan 
komisyonlarına) (Müddet : 10'ar gün.) 

— 43 — 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN : Ba&kanvekili iskender Cenap Ege 
KÂTİPLER : Azmi Erdoğan (Diyarbakır), Hüseyin öztürk (Sivas) 

BAŞKAN — 72 nci Birleşimi açıyorum. 

III. YOKLAMA 
BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, müza
kerelere başlıyoruz. 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Sakarya Üyesi Osman Salihoğlu'nun, 
Sakarya ilinin maruz kaldığı sel âfeti hakkın
da 72 nci Birleşimde yapmış olduğu gündem dı
şı konuşmasının radyodan yanlış yayınlanması 
dolay isiyle tavzihi ve teknik personele verile
cek yan ödemeler hakkında gündem dışı de
meci. 

BAŞKAN — Gündem dışı söz isteyen arka
daşlarımız, var, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına 
1. Geçen hafta Sakarya'nın maruz kaldığı 

sel âfeti ile ilgili gündem dışı yaptığım konuş
ma ile mahallinde gördüklerimle beraber, kısa 
ve uzun vâdede alınması gerekli tedbirleri 
de dile getirmiştim. Bu konuşmamın radyoda 
yanlış verildiğini, radyo bülteni ve Senato 
zaptı üzerind» tavzihine; 

2. 657 sayılı Kanun ve 1327 sayılı Kanun
la değişiklikleri ile teknik personele verilecek 
yan ödemeler hakkında, 

Gündem dışı söz verilmesini saygı ile arz 
ederim. 

Sakarya Milletvekili 
Osman Salihoğlu 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Salihoğlu. 

OSMAN SALİHOĞLU (Sakarya) — Sa
yın Başkan, muhterem senatörler; 

Geçen hafta Sakarya'da sel âfeti münase
betiyle gündem dışı yaptığım konuşma, radyo
da maalesef; herhalde sıkışıklıklarından olacak, 
anlamı değiştirecek bir şekilde takdim edilmiş

tir. Bilhassa teknik konular hakkındaki konuş
mam yanlış anlaşılmış ve birtakım arkadaşla
rım telefonla «Böyle şey olur mu?» diye beni 
ikaz ettiği için Senato zaptında bunu yeniden 
tavzihe mecbur kaldım. Radyonun verdiği kı
sımla ilgili bölümü zabıttan okuyorum. 

«Hepinizin bildiği gibi, Sakarya nehri yan 
derelerle beraber sahile yaklaştıkça büyümek
te, ama mecrasının tıkalı olmasından mütevellit 
çok kere baraj vaziyeti alarak ovayı sular al
tında bırakmaktadır. Dinsiz çayı, Mudurnu 
çayı ve çeşitli küçük çayların vahşi dereler 
manzarasında tabiata ne şekilde ise o şekilde 
durması, bu sel âfetinin başlıca âmili olmak
tadır. 

1958lerden itibaren, bilhassa 1963'te brifing 
verilen Sakarya'da, Devlet Su İşleri Genel Mü
dürlüğünce «Aşağı Sakarya ıslahı projesi» di
ye hazırlanan proje, kâğıt üzerinde kalmış, 
maalesef yıllardan beri kuvveden fiile çıkarıla
mamıştır. O tarihten bu yana yaptığı tahribat 
dikkate alınacak olursa, şayet bu, ıslah için 
sarf edilecek para ile de'mukayese edilirse, tah
min ederim ki, onun belki elli misli, belki yüz 
misli tahribat olmuştur...» 

«Bilhassa Devlet Su İşleri Genel Müdürlü
ğünün, milyarlara varan bütçesine rağmen bu 
mecralarda, bu nehirlerde bugüne kadar bigâ
ne kalması, aktif bir şekilde harekete geçmeme
si, zararları her geçen yıl daha da artırmakta
dır. 

«Bir misal vereceğim arkadaşlar...» 
Burası çok mühimdir ve aynen böyledir za

bıtta : 

44 — 
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«1969 yılında; Karasu'nun Darıçayırı diye 
bir deresi var, burada bir sel kapanı yapılması 
projelenmiş olmasına ve bütün gayretlerimize 
rağmen bu projeyi tatbike geçirtemedim...» 

«... Keşif bedeli 3 milyon 800 küsur bin li
radır. Bugün gidip görseniz yürekler acısıdır, 
belki 15 milyon zarar sadece orada olmuştur. 
Yine bunun üzerine eğilineceğini sanmıyorum, 
ama hatırlatmakta fayda vardır.» 

«Bakanlarla vaki görüşlerimizde, mevzuatın 
bunlara yapacağı bir şey olmadığını söyledi
ler. Ben de o kanaatteyim; ama bunların bir yıl 
zarfında yeniden o milleri, o çamurları kaldı
rıp da topraktan istifade etmeleri imkân dâhi
linde olmadığına, göre, sayın Hükümetin bu 
vatandaşlarımız için bir ek kanun veya karar
name; ne ise bilmiyorum, getirmesinde, mutla
ka bir tedbire ^gitmesinde büyük fayda vardır» 

Şimdi aziz arkadaşlarım, konuşmamda 
uzun, ama bu ciheti radyonun veriş şeklini söy
lüyorum: 

«Sakarya nehrinin ıslahı, 3 800 000 liralık 
keşif bedellidir. Bu yapılsa idi, bu zarar ol
mazdı.» 

Sakarya nehrinin ıslahı, belki yüz milyon
luk iştir. Ben Sakarya'da tek bir dereyi misal 
olarak gösterdim ve Darıçayırı deresinde bir 
sel kapanı projesi var olduğunu, bu projenin 
de 7 - 8 senedir yapılmadığını beyan ettim. Bu 
ikisi birbirinden tamamen farklı şeylerdir. 
TRT, (herhalde sıkışlıktan olacak), cümleyi ek
sik koyunca, konuşmanın anlam ve mânası de
ğişmiş oluyor. Ama bazan bakıyorsunuz, çok 
önemsiz olan şeyleri daha iyi verme imkânını 
da buluyorlar, her nedense... 

İkinci konu: 

Bakanlar, «Mevzuat müsait değildir» dedi
ler. (Ben de aynı kanaatteyim, doğru. Ama rad
yo sadece bu kısmını veriyor. Ben ne diyorum? 
«Fakat, Hükümetin bu işe mutlaka eğilmesi, ya 
bir ek kanun, ya bir kararname ile bununla il
gili tedbirleri alması lâzımdır.» Bu denmediği 
zaman arkasından sanki Sakarya'da sel âfe
ti, karşısında, «Eh kaderi ilâhiye», deyip oturula
cak gibi bir mâna çıkıyor. TRT yi, bilhassa bu 
hususlara dikkat etmeye davet ediyorum. Ko
nuşmaları yanlış olarak vermektense, hiç ver
memesi daha faydalı olur kanaatindeyim. 

Değerli arkadaşlarım, bu hususu bitirme
den önce, sayın Hükümetin dikkatini de çek
mek isterim. 

Sakarya'da bu afetten sonra 15 - 20 gün geç
ti. Lâf olarak o zaman, Sayın Başbakan baş
ta olmak üzere, «Derhal eğilinecek, yapılacak, 
edilecek» dendi. Elbetteki, belki zaman henüz 
fazla geçmiş değil, ama Sakaryalı hemşehrileri
miz heyetler halinde artık Ankara'ya gelmeye 
başladılar. Meselâ dün Hendek ilçelesinden Siv-
ritepe, Hacıkışla, Kurtköy, Soğuksu ve Aktepe 
köylüleri, muhtarları başta olmak üzere, heyet 
halinde geldiler. Hükümetin, bunlara ne za
man, ne şekilde ve nasıl yardım edeceğini bil
dirmesinde fayda vardır. (Sel afetine maruz ka
lan her aile, bir ferdinin herhangi bir iş da
lında çalıştırılması, bilhassa yabancı memle
kete gönderilmesi suretiyle bu işin kendilerini 
tatmin edeceğine dair bir kanaat içindedir
ler. 

Efendim, zaptısabıkı böylece tavzih ettik
ten sonra, teknik personelin yan ödemeleri mev
zuunu da ortaya koymakta fayda görüyorum. 

Arkadaşlar, 657 sayılı Kanunu değiştiren 
1327 sayılı Kanunun müzakeresinde hepimiz bu
lunduk. Barem Kanunu ve çeşitli 3656, 3659 sa
yılı kanunlarla; İktisadî Devlet Teşekküllerin-
deki ödeme şekillerine rağmen, daha 1948'de 
teknolojik ilerlemeye paralel olarak, teknik ele
manları maaş statüsü içinde muhafazanın im
kânsızlığı o zaman anlaşılmış ve 10195 sayılı 
Kararname ile bunların yevmiye ile çalıştırıl
ması gerçekleştirilmiş idi. 

Hal böyle iken, aradan geçen zaman zarfın
da, 10195 sayılı Kararnamenin dahi kifayet et
mediği anlaşılmış ve zaman ölçüsü içinde deği
şiklikler yapılarak, en yüksek yevmiye 195 lira
ya kadar çıkarılmıştı. Asıl yevmiye 165 lira idi, 
30 lira da ayrı bir zam veriliyordu. Ama bu son 
çıkan Personel Kanunu, hepinizin bildiği gibi, 
teknik personeli hiçbir şekilde tatmin etmemiş
tir. Şöyle ki; yeni okuldan çıkan bir yüksek 
mühendis bu kanunla 1 200 lira alır duruma 
getirilmiştir. Halbuki, kalifiye bir kalfa bile 
ondan çok daha fazla alıyor. Teknik daire ve 
bakanlıkların hepsi her gün sızlanmaktadır. 
Bu sızlanmanın sebepleri de, yetişmiş teknik 
elemanların bakanlıklardan ayrılmakta olduğu 
seklindedir. 
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Şimdi Hükümetçe bir yan ödeme tasarısı 
hazırlandığını uzun zamandan beri duyduk. 
Takibettik; nisanda verilecek dendi olmadı, 
Martta verilecek dendi olmadı, Mayısta dendi 
olmadı ve bu teknik personel mevzuu da, duy
duğumuza göre, daha da genişletildi, artık her 
türlü kademeye kadar indirildiğinden dolayı 
büyük bir malî porte ortaya çıktı. Böylece tek
nik personel adı altında, her zaman olduğu gi
bi, çeşitli dallar da bunun içine katılınca 2 mil-
lar gibi bir rakama baliğ olduğu söyleniyor. 
Oysa ki, teknik daire ve bakanlıklardan aldığı
mız bilgiye göre, yalnız teknik personel, ama 
ismiyle, cismiyle her şeyi ile teknik personel 
olanlara verildiği takdirde, bu miktarın 400 
ilâ 500 milyonu aşmayacağı şeklindedir. 

Hazırlanan kararname, eğer duyduğumuz 
şekliyle tatbike koyulursa, asla teknik persone
lin derdine deva olacak bir nitelikte değildir. 
Teknoloji devri, yatırım deyince; aklımıza ge
len şey, teknik elemandır. Milyarlarca liralık 
işi tevdi ettiğiniz o teknik eleman nitelik ve 
vasıf bakımından eğer yeterli değilse arka
daşlar, farkında olmadan, kimsenin anlayama
yacağı şekilde, o inşa edilen binaların ma
liyetine inzimam edecek bir unsur ortaya çı
kar. 

Bu bakımdan, teknik elemanlar konusuna 
mutlak suretle bilerek eğilmek ve bu yan öde
meler mevzuunu teknik bakanlıkların ileri sür
düğü esaslar dahilinde halletmenin zaruretini 
belirtir, hepinize saygılar arz ederim. (A. P. sı
ralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Balih-
oğlu. 

2. — Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye Bahri
ye Üçok'un, Devlet Bakam İsmail Arar'ın Cum
huriyet Gazetesine verdiği bir demeç dolayısıyle 
Anayasanın devrimlerle ilgili maddelerinin ke
nara itilmesi için bazı çevrelerde son yıllarda 
gösterilen çabalar hakkında gündem dışı deme
ci. 

BAŞKAN — Sayın Bahriye Üçok'un bir 
talebi var, okutuyorum efendim. 

Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına 

Devlet Bakanı Sayın ismail Arar'ın Cumhu
riyet Gazetesine verdiği bir demeçle ilgili ola

rak, gündem dışı bir konuşma yapmama müsaa
delerinizi derin saygılarımla rica ederim. 

C. ıSenatosu Kontenjan Üyesi 
Bahriye Üçok 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Üçok. 

BAHRİYE ÜÇOK (Cumhurbaşkanınca S. 
€'.) — Sayın Başkan, Yüce Senatonun sayın 
üyeleri; 

Cumhuriyet Senatosuna üye seçildiğimden 
bu yana, şimdi açıklayacağım hususlar üzerin
de, yüksek huzurlarınızda bir konuşma yapma
yı düşünüyordum. Sayın Devlet Bakanı İsmail 
Arar'ın, 18 Haziran 1972 tarihinde Cumhuriyet 
Gazetesine vermiş olduğu Diyanet işleriyle il
gili demeci bana bu fırsatı sağlamış oldu. Sayın 
Arar'a bu vesile ile huzurunuzda teşekkür ede
rim, 

Konu, 12 Mart 1972 tarihli uyarıya ve bu ta
rihe kadar da Sayın Cumhurbaşkanının üze
rinde durduğu, zaman zaman da görevlileri il
gilenmeye davet ettiği, Anayasanın devrimle
rimizle ilgili 1, 2, 9, 19 ve 153 ncü maddeleri
nin son yıllarda ve halen kenara itilmesi yolun
da bazı çevrelerce gösterilen gayretlerle ilgi
lidir. 

Bugün ülkemizde, Atatürk ilkelerine karşı 
çıkan birbirine zıt gruplar vardır. Bunlardan 
aşırı sağ dediğimiz grup, Atatürk'ü, «Niye yap
tı», aşın sol dediğimiz grup ise «Niye yapma
dı» diye yermektedirler. 

Açıklayayım : 
Aşırı sağcılar, daha doğrusu şeriatçılar, 

«Atatürk niye şeriatı kaldırdı, niye lâikliği ge
tirdi, niye Türk toplumuna uygarlığın akılcı 
yolunu gösterdi?» demekte, onu bir din düşma
nı, islâmiyet düşmanı olarak tanıtmaktadır
lar. 

Aşırı solcular ise, «O, millî mücadelenin so
nuna kadar emperyalizm ile savaştığı için, biz
ce makbuldür ve Gazi Mustafa Kemal'dir. On
dan sonra, elinde her türlü iktidar olduğu hal
de, niçin ülkemizi komünistleştirmedi? Onun 
için biz, Atatürk'ü değil, Gazi Mustafa Kemal'i 
tanırız.» demekte ve zaman zaman başgösteren 
ekonomik krizlerin ve geri kalmışlığımızın so
rumlusu olarak onu göstermektedirler. 

Gerçekte, bunların her ikisi de kökü dışar-
da, başka başka örgütlerin emrinde Türk mil-



O. Senatosu B : 72 4 . 7 . 1972 O : 1 

liyetçiliğini, yani Atatürk milliyetçiliğini yık
maya çalışmaktadırlar. Derinlemesine bir araş
tırma - yapılabilse bu iki grubun belki de aynı 
adamın sağ ve sol elindeki trampet tokmakla
rı gibi kullanıldığı, kâh da sol elin şartliara 
göre tempoyu devam ettirdiği anlaşılacaktır. 
Aşırı sol ile mücadeleyi Hükümet üzerine almış 
ve Sıkıyönetimin yardımı ile bu yolda büyük 
başarılar sağlamıştır. Aşırı sağ ile mücadelede 
Diyanet İşleri Başkanlığına büyük vazifeler 
düşmektedir. Çünkü en ücra köylere kadar 
temsilcilerini sokabilmiş ve örgütlenmiş olan 
şeriatçıların ve Atatürk düşmanlarının karşısı
na ancak, yine en küçük köylerde bile görevli
leri bulunan bir kuruluş durumundaki Diyanet 
İşleri Başkanlığı çıkabilir. 

önce, üzerinde hassasiyetle durulacak konu
lar nelerdir, bunları saptamak gerekir. 

Bunların başında, Atatürk'ün kişiliği ele 
alınarak, Türkiye Cumhuriyetinin en önemli 
niteliğini ifade eden lâikliği kaldırma çabası 
gelmektedir. 1950 yıllarına doğru, anılarımızı 
yoklarsak, bu gerçeği yansıtan sayısız örnekler 
gözlerimizin önüne gelecektir. Ama 1950 yılla
rında Atatürk devrimlerine karşı su yüzüne çı
kan tek tek olayların tohumları elbette 1940 
lardan hemen sonra atılmış olmalıdır. Eğer öy
le olmasa idi, bugün 40 - 50 yaş arasındaki ba
zı aydın sayılan kişilerin bile; «Atatürk cami
ye gidenleri memuriyetten attı, camilerden çı
kan yurttaşlara işkence ettirdi, onları polislere 
sürükletti, camilerin kapılarına kilitler asıldı» 
gibi vicdanlı yurttaşları pek çok üzen gerçek 
dışı közleri sloganlaştırarak, âdeta matematik 
bir gerçekmiş gibi pervasızca söylemeleri müm
kün olabilir mi idi? 

Lâikliğe, yani dinin yalnız vicdanlarda kut
sal bir inanış kaynağı olarak kalmasına kâfir
lik gözü ile bakanların, teokratik düzey yoluy
la devlete hâkim olabilme amacı taşıyanların 
kökü dışarda pek geniş yandaşları Vardır. Lâ
iklik ilkesinin karşısında, şimdi hayatta olma
yan Seyyit Kutb'un mahkeme kararı ile yasak
lanmış bir kitabındaki ümmetçi fikirler Tür
kiye'de çeşitli kitap, broşür ve günlük gazete
lere hâlâ konu olmakta ve aktarılmaktadır. Bir 
örnek vermek isterim. 1 Şubat 1970 tarihli bir 
yazıdır bu.. 

I «Lâiklik, lâiklik deyip durdukları işte baş
lıca bunlardır. Biraz kafası çalışan her insan 
itiraf eder ki, şu kanunların bir devletin ve 
milletin ilerlemesi, kalkınması hususunda hiç 

I bir faydası yoktur, olamaz. Bilâkis Zaruri 
olur» 

2 Nisan 1969'da yayınlanan bir başka maka
lede aynen şu sözler vardır : 

«Türk halkı!.. Senin dinini, mukaddesatını 
yıkan, kadınlarının örtüsünü yırtan, tarihine 

I ve mazine tüküren, ahlâkını bozan sarhoş zih-
I niyeti yık, Bugünkü metodu değiştir. Hak me

totla hareket edersen 25 sene sonra Japonya'yı 
geçeriz.» 

Millî Mücadeleyi bir zorbalık olarak göste-
I ren hilafetçiler şeriat kanunlarının yeniden yü-
I rürlüğe gireceğine ve bir Emirül Mümininin 
I başa geçeceğine halkımızı, özellikle gençlerimi-
I zi inandırmak çabalarından vaz geçmemişlerdir. 
I Ancak, şimdi bu alandaki propagandalarını da-
I ha kapalı sembolik sözcüklerle okuyuculara 
I yansıtmaktadırlar. Kitap da buradadır. Konu-
I yu bu biçimde sözcüklerle yansıtmaktadır. 
I Lâik devlete karşı teokratik düzeni açık 
I açık savunan ve lâikliğin puta tapıcılık, kâfir-
I İlk, sapıklık ve azgınlık olduğunu belirten bazı 
I pasajları şimdi başka bir kitaptan Yüce Kuru-
I lunuza sunacağım : 
I «İslâm; eğitim, adalet, sanat, ticaret, asker-
I lik, ziraat ve diğer lüzumlu meslek ve mevzu-
I larda (Büyük puntolarla yazılmış) yegâne ni-
I sam, yegâne mevzuat, yegâne kıstas ve yegâne 
I çıkar yoldur. Bütün bunlar göstermektedir ki; 
I islâmm dünya işlerine etkili olmaması fikrini 
I savunan herkes, ya cahil ya da kâfirdir. 

I «îslâmda devlet, doğrudan doğruya, yönetici, 
I hâkim, koruyucu, arabulucu, öğretici, teşvik 
I edici, yapıcı, her çeşit kötülükleri yok edici ve 
I her çeşit iyilikler için yol göstericidir. 
I îslâmda devlet, insan sağlığına zararlı olan 
I maddeleri, bu arada içkileri imal etmez, sat-
I maz ve tavsiye etmez. 
I Îslâmda devlet, faiz, kumar gibi çok kötü 
I ve zararlı şeylere izin vermez. 
I «Bu buyruklar insanın dünya hayatını tan-
I zirn eden ilâhi ve yegâne nizamdır. Bütün bun-
I 1ar birer dünya işidir ve bütün bunların iyi, en 
I iyi olması için çalışmak mecburiyeti vardır. 
I îyiyi, en iyiyi gösteren ve temin eden bir nizam 
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olan dinin buyruklarını dünya işinin dışında 
kabul etmeye hiç bir imkân ve ihtimal mevcut 
değildir. 

«Yukarıdaki ayetten de anlaşılacağı gibi, 
Allanın, insan oğlunun dünya hayatını düzen
leyen emsalsiz bir kutsal düzen, diğer bir de
yimle devlet kurduğu ve bütün insanları bu 
düzene uymaya çağırdığı, uyanların mümin ve 
muslini, uymayanların da kâfir olacakları ke
sinlikle ortadadır.» 

BAŞKAN — Sayın Üçok, bir dakikanızı is
tirham edeceğim. 

'BAHRİYE ÜÇOK (Devamla) — Buyuru
nuz efendim. 

BAŞKAN — Zatıâliniz gündem dışı konuş
ma arzu ettiniz ve Devlet Bakanı Sayın İsmail 
Arar'm, bir gazetedeki beyanına teşekkür ede
ceğinizi, bu konuda kısa bir açıklama yapaca
ğınızı şifahen de ifade ettiniz, yazılı olarak da 
göndermiş bulunuyorsunuz. 

Şimdi, zatıâlinizin üzerinde durduğu konu 
alabildiğine derin, geniş ve her bakımdan müza
keresi çok uzayabilecek bir meseledir. Halbuki 
gündem dışı mevzular daha çok, ismimden de 
belli olduğu veçhile, günlük, aktüel mevzular 
olması gerekir. Sizin burada ifade etmek istedi
ğiniz husus ise, bir genel görüşme veya Cumhu
riyet Senatosu araştırması şeklinde üzerinde du
rulacak bir mevzu olsa gerektir. 

Şimdi, bu tarzda, yazılı olarak beyanınız za
ten 20 dakika sürecektir, 20 dakika içersinde 
bu geniş ve hakikaten çok derin mevzuu, zaten 
sahanız ve vukufunuz bulunan bu mevzuu bu
rada tam lâyıkı ile ifade etmenize de imkân ola
mayacaktır. Acaba, bu hususu Cumhuriyet Se
natosu araştırması şeklinde düşünmek yoluna 
gidemez misiniz? Gündem dışını aşan bir ko
nuşma, daha çok bir teknik, bilimsel ve felse
fî bir mesele haline gelen ve üzerinde karşıt 
fikirler bulunabilecek, görüşmeler yapılabilecek 
bir konu olan bu gündem dışı konuşmanızı, sa
dece Bakanla olan münasebetini ifade etmek su
reti ile bitirmeniz, gündem dışı usulüne uygun, 
Tüzüğe uygun olacaktır, hatırlatırım. 

BAHRİYE ÜÇOK (Devamla) — Teşekkür 
ederim Sayın Başkan, Ancak, ben yazılı olarak 
vermiş olduğum ricamda, kısalıktan bahsetme
dim. Zatıâlinizle özel görüşmemde de, konuş
mam teşekkür makamında ve Diyanet İşleri 

hakkında Sayın Bakanın vermiş olduğu demeç
le ilgilidir dedim, ama kısa demedim ve ben 
her zaman kürsüyü işgal eden bir üyeniz de de
ğilim. 8 aydan beri ilk defa kürsüyü müsaade
nizle işgal ettim. Konu, gene Sayın Bakanın 
vermiş olduğu demeçle ilgilidir; tamamen onun
la ilgilidir ve sözü oraya getireceğim Sayın 
Başkan. Eğer lütuf buyururlarsa ve Yüce Sena
to müsaade buyurursa, bu konu üzerinde biraz 
durmak memleketin atisi için fevkalâde önem
lidir kanıma göre. 

ZİYA TERMEN (Çanakkale) — Oya ko
yun Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Termen, oya konma diye 
bir husus yoktur. Gündem dışı konuşma sadece 
Başkanın takdirine bırakılmıştır. Ancak; ben 
sayın üyeden şu noktayı istirham ediyorum; 
Başkanlık Divanı üyesidir kendileri, Başkanı 
da müşkül durumda bırakmamaları gerekir. 
mevzuun ehemmiyetini, önemini, nezaketini id
rak etmiş durumdayız cümleten. O bakımdan, 
burada meseleyi tam manasıyle vuzuha kavuş
turmamıza gündem dışı bir konuşma içinde im
kân olmadığını tekrar hatırlatmak isterim. 

BAHRÎYE ÜÇOK (Devamla) — Çok teşek
kür ederim Sayın Başkanım. Yalnız tahmin bu
yurduğunuz kadar uzamayacağını ümit ediyo
rum. Eğer hem Yüce Senato, hem zatıâliniz lü
tuf buyururlarsa, ben bunu kısaca arz etmeye 
çalışacağım. 

'BAŞKAN — Devam buyurun efendim. 

BAHRİYE ÜÇOK (Devamla) — Bütün dün^ 
ya kavimlerinin kendi genç kuşaklarına milli
yet duyguları vermeye çalıştığı bir çağda, 
okullarımızda Atatürk milliyetçiliğini aşılamakla 
görevli öğretmenlerin gözleri önünde okunan bir 
kitabın bu konudaki telkinlerini de izninizle 
okuyayım : 

«Milliyet, insanın çalışması ile ve dileme
siyle elde edebileceği bir meziyet olmadığı hal
de, Müslümanlık, dilemekle kazanılan bir fazi
lettir. Bunun için kimsenin milleti ile iftihara 
hakkı olamaz. 

Milliyetin şerefi ve iftiharı bir topluluğa 
kuvvet ve revaç vermek için politikacılar tara
fından konulmuş şeylerdir. Geri memleketlerde 
kavmiyet ve milliyet samimî ise de, küçük bir 
düşünce halindedir. Teknikte ilerlemiş büyük 
memleketlerde ise, meselâ Avrupa'da, hükümeti 
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ele geçiren bir zümrenin milleti sömürmek için 
söylenilen bir kelime olmuştur. 

insanın dini uğrunda mı, yoksa milleti uğ
runda mı daha fedakâr olacağını inceleyelim : 

Bir milliyetçi şöyle düşünebilir; millet için 
ölmek hissi müşterek olmalıdır. Bu, bir kısmı
nın ölmesi, bir kısmının kalması haksızlık sa
yılmalıdır. Millet menfaati kendi menfaatim 
için lâzımdır. Kendimi o yolda feda edersem, 
aslı, maksadı sebep için feda etmiş olurum. Ben, 
her şeyden önce kendimi düşünürüm. Başkası 
için feda olamam. Fedakârlık nam ve şöhret 
almak için ise, geçici bir şöhret ve şeref için 
sonsuz yok olmayı kim ister?..» 

Bu konuda yine başka bir pasaj şöyle : 
«Milliyetçilikte, bir fedakârlık kuvveti elde 

edebilmek için fikre ve mantığa dayanan sebep
ler yoktur. Şuursuz hislere dayanan fedakârlık 
da karşılığını alamaz. Hele milleti idare etmek
te olan ilericiler, sömürücüler onlar için canla
rını hiç feda etmezler, ikinci Cihan Harbinde 
görüldüğü gibi, cephede dövüşüp şeref kazanan
lar geri dönünce, hükümeti ele geçirmesinler 
diye kurşuna dizildiler. Millete gelince, onlar da 
birbiri için can feda edecek bir fikir sahibi de
ğillerdir. 

Milliyetçiliği kendi menfaatleri ve işbaşına 
geçmeleri için alet ve maske yapan siyaset cam
bazları bir tarafa bırakılırsa, geri kalanın mil
liyetçiliği, işitmekle ve taklitle hâsıl olmakta
dır. 

Müslümanlar ayrı ayrı milliyetlere bölünür -
lerse birbirleriyle çarpışma tehlikesi basgöste-
rir...» 

Bu kitap, Erzurum'da bir okulda askerlik 
öğretmeni bir albay tarafından görülüp alınmış 
ve bana gönderilmiştir. Burada milliyetçilik, 
«menfaatlerin maskesi», bir «Siyaset cambazlı
ğı» diye tanımlanıyor. Müslümanların ayrı ayrı 
milletlere bölünmesinin savaşlara vesile olabi
leceği, din birliğinin yanısıra, dil birliğine de 
gidilmesi yani, Arapçanm müşterek dil olma
sının gereğine işaret ediliyor. Ve şöyle denili
yor : 

«Oelâl Nuri Bey ittihadı islâm adındaki ki
tabında, Müslümanlar için Arapçayı müşterek 
lisan olarak tavsiye etmektedir. Yavuz Sultan 
Selim Han da bunun için çalışmıştı. Bunu temin 
etmek içindir ki, tarih boyunca bütün islâm 
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memleketlerinde din kitapları Arabi olarak ya
yılmıştı. Arabî, bütün islâm memleketlerinde 
bir din lisanı olmuştur. Cennette de herkesin 
Arabî konuşacağı hâdisî şeriflerle haber veril
mektedir.» 

Bir günlük gazetede ise aynı konu üzerine 
«İşte tek ümmet budur. Milliyeti, cinsiyeti, kav
miyeti, kelimeyi şahadet.. 

Müslüman kardeşlerim, milliyetçiliğin, par
ticiliğin, bölgeciliğin ilişiği olmadığı islâmî bir 
hamle; cihad istiyoruz, islâm birliği olmalı..» 
denilmektedir. 

Görüldüğü üzere, vicdan hürriyetini koru
yan lâiklik ilkesi, cihad istekleriyle yara almak
ta, devrimlerimizin ilk yıllardaki sağlam yapısı 
her gün sağdan soldan gelen dinamitlerle kun
daklanıp, biraz daha tehlike arz eder bir duru
ma gelmektedir. Türk aydınları gazetelere yaz
dıkları mektuplarla din adına işlenen bu suç
ları Cumhuriyet tarihimizin hiçbir döneminde 
görülmemiş bir tepki ile yansıttılar. Ama, bu 
arada gizli örgütler gençlerimizi büyük liderin, 
aslında masum olan düşmanları haline getirmiş
lerdi bile. 

Şeriat düzenini getirmek isteyenler çok sis
temli ve uzun vadeli programlarını uygulamak
ta, yeni kuşakların gözlerini gerçek islâm yeri
ne fanatizm ile perdelemekte ve uygar dünya
ya açmalarına engel olmakta şaşırtıcı bir başa
rıya ulaşmışlardır. Bu amaçla çalışanlar diye
bilirim ki, emeklerinin meyvalarmı üniversite 
sıralarında Arap harflerinin bile özlemini çeken 
gençler yetiştirerek toplamaya başlamışlardır. 

Gene 1971 Şubat tarihli bir günlük gazete
den okuyorum şu satırları : 

«Müslümanların ve islâmî teşekküllerin eği
tim faaliyeti yapmasına mani olmak için çıka
rılan Tevhidi Tedrisat Kanununa göre, Müslü
manlar islâm mektepleri açamazlar. Genç nesil
leri lâyık devlet okutacak ve dinsiz bir tahsil ve
recektir. Şapka Kanununa göre, herkes şapka 
giyecektir. Fes, sarık ve diğer İslâmî serpuşlar 
yasaktır, islâmî Türk alfabesi değiştirilmiş ve 
yerine Lâtin harfleri alınmıştır .Din hizmetlile
rinin sarık ve cübbe ile dolaşması men edilmiş
tir.» 

Şimdi okuduğum pasajda «İslâmî Türk alfa
besi değiştirilmiş, yerine Lâtin harfleri alınmış
tır.» cümlesi yer alıyor. Milâdî 10 ncu yüzyıla 
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kadar Uygur, Göktürk alfabesi kullanan Türk- I 
ler ancak, Arap hâkimiyeti ile birlikte onun al
fabesini de kullanmak sorunda bırakılmıştır. 
Bugün dünyada en kalabalık nüfusa sahip İs
lâm devleti Endonezya'da Lâtin alfabesi, ikin
ci nüfus çoğunluğuna sahip Bangaldeş'te de 
Arap harfleriyle hiç bir ilgisi bulunmayan yer
li harfler kullanılmaktadır. 

Şüphe yok ki, Hasreti Muhammed'e vahiy
ler yazık biçimde değil, söz olarak gelmişti ve 
sünnî doktrinine göre, ezelde mana olarak mev
cuttu. imamı Azam Ebu Hanife bunun üzerinde 
önemle durmuştur. 

Aslında bir nebatî yazısı olan lât, menat, 
üzza gibi Arapların eski putlarını methetmek 
için kullandıkları bu yazı, sonradan Kur'anı Ke
rimin yazılmasına da hizmet etmiştir. 

Şunu da belirtmek isterim M; Hazreti Ebu-
bekir'in ilk kez musaf halinde toplattığı Kur'anı 
Kerim olsun, Hazreti Osman zamanında res
mî şekli, yani bugün elimizdeki tertipte bulu
nan musaf olsun, yakıldığı günlerde bambaşka 
biçimde idi. O çağlarda bu yazı pek çok yanlış 
okumalara neden olduğu için, Halife Abdülme-
lik'in valisi, Zalim Haccac tarafından büyük 
gayretler sar fedilerek yeni birçok işaretler ilâ
vesiyle elimizdeki bugünkü Kur'anın biçimi ve
rilmiştir ve böylece yanlışsız okunabiloniştir. 

Anayasanın güven altına aldığı kanunlardan 
birisi de tarikatçılık ile ilgilidir. Buna karşı çı
kan bir tutumu 20 Nisan 1972 tarihli bir gaze
teden izninizle okuyayım. Bu yazı 12 Mart ta
rihinden sonra çıkıyor. 

«İslâm tarikatları ile mücadele ne demektir? 
islâm tarikatları Cenabıhakkın himayesindedir. 
Resulullahın ve bütün evliyaullahın ruhaniyet-
leri onlarla beraberdir. Ne Devlet, ne Millî Em
niyet böyle bir işi yapamazlar. Bazı tarikatlara 
göre Kur'an kursları birer İslâm medreseleridir. 
Fakat, islâm alemini birleştirecek olan asıl 
Şark Üniversitesi olacaktır. Büyük mürşitleri
nin vermiş olduğu bu yoldaki talimat nihayet 
Van'da değil Erzurum'da gerçekleşmiştir. Bu 
gerçeği mürşit, orada ideali olan Medresetül 
Zehra yerine kabul ettiğini, ileride de bu üni
versitenin o şekli alacağına kani bulunduğunu 
ve bu üniversitede Amerika'da bile makbul tu
tulan nur risalelerinin okutulacağından emin 
bulunduğunu talebelerine yazdığı mektupla j 
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açıklamaktadır.» 25 Kasım 1969 tarihli haftalık 
bir gazeteden okudum. 

Hiç kuşkusuz gazete bir gerçekten bahset
mektedir. Yalnız Türkiye sınırlan içinde değil, 
dış ülkelerde de pek küçük yaşta Türk çocuk
ları nur risaleleri ile yetiştirilmekte ve adlarına 
islâm fedaileri denilmektedir. Çağımızda din, 
artık başka başka milletleri birbirine bağlayan 
bir bağ olmaktan çıkmıştır. Nitekim, bütün Or
ta ve Güney Amerika devletleri katolik olduk
ları ve Brezilya dışındaki bütün diğer devletler 
İspanyolca konuştukları halde, orada bugün yı
ğınla millet teşekkül etmiş bulunmaktadır. Bu
na karşılık din, bir milletin bütünlüğünde, bö
lünmezliğinde çok önemli bir yer tutmaktadır. 
Bundan ötürü din, milletimiz için bölücü bir 
araç olarak kullanılmaktan çıkarılmalıdır. 

Üzülerek söylemeliyim ki, değil Kur'an kurs
ları Ankara Üniversitesinin bir fakültesinde 
Atatürk'ün eşit haklara kavuşturduğu genç kız
lardan bazıları da nur risalelerini elden ele gez
dir inektedirler, üzerine titrediğimiz devrimleri
miz arasında yalnız Doğu ülkelerinin değil, Av
rupa'nın bile kimi alanda pek yeni ulaştığı Me
denî Kanunumuz tutucular tarafından nefretle 
karşılanır ve Atatürk'ün kadınlara tanıdığı eşit 
haklarla İslama karşı çıkmış gibi tanıtılır. Oy
sa Atatürk, hem islâm dinine, hem de onun Yü
ce Peygamberine son derece saygılı olmuştur. 
Hatta diyebilirim ki, dünyevî liderlik konusun
da tamamen Hazreti Peygamberin tutumunu iz
lemiştir. Kadınlara tanıdığı seçme, seçilme hak
kı bile, Hazreti Muhammed'in ve Hazreti Ömer' 
in kadınlara tanımış olduğu seçme hakkının bir 
ihyasından ve onun daha da geliştirilmesinden 
başka bir şey değildir. 

Resmî dini islâmlık olan komşumuz Arap 
ülkelerinde bizim gerçekleştirdiğimiz kadın hak
ları adım adım izlenir ve uygulanırken, tutucu
lar hep aynı fikri savunan sayısız kitap ve ma
kalelerinde tek kadınla evliliğin fuhşa vesile ol
duğunu, gayri meşru münasebetlere yol açtığı
nı ileri sürmektedirler. 

4 Mayıs 1968 tarihli bir günlük gazetede; 
«Şer'i kanunlarımızın erkeğe tanıdığı büyük 
hakları kadınlar lehine değiştiren Medenî Ka
nun, adalet yerine felâket getirmiştir.» denili
yor ve lâik isviçre'den alınan Medeni Kanunu 
maksatlı olarak katolik italya'dan alınmış gös
teriyor. 



O. Senatosu B : 72 4 . 7 . 1972 O : 1 
Sayın üyeler, konunun pek geniş, örneklerin 

de pek bol olması nedeni ile sözlerimi özet ola-
ran sunmak zorundayım. 

Şeriatçılar ve ümmetçiler, yeni ne varsa 
onun karşısmdadırlar. Saat, takvim, şapka ve 
dinî kisve kanunları hepsi de ele alınmış ve bun
lara sürekli olarak karşı çıkılmıştır, hâlâ da 
karşı çıkılmaktadır. İlk matbaayı tahribeden, 
bir zamanlar kavuk yerine fes giyip bir fesli 
resmini kışlaya astıran ikinci Mahmut'a «Gâ
vur padişah» diyen bu zihniyetin eski temsilci
leri sonradan gerçekte bir Yunan başlığı olan 
fesi çıkarmamak için de direnmişler, bağnazlık 
göstermişlerdir. Oysa bugün Suudi Arabistan 
dâhil, bütün Arap ülkelerinde, başta subaylar 
olmak üzere, şapka giymektedirler. 

Sayın üyeler, 24 - 25 yıldan bu yana ceha
leti, tembelliği, gericiliği yeren ve bilimi kadm 
erkek her Müslümana farz sayan, toplumun de
ğer yargılarına önem veren ve dinde zorlama
yı reddeden kutsal islâmiyet adına toplumumu
za neler kazandırılmıştır? Şöyle bir göz gezdi
recek olursak görülecektir ki, akılcı ve birleş
tirici din İslâmiyet, bu süre içinde Türk toplu
munu birleştirici değil, tıpkı birbirine zıt dok
trinlerin açtığı uçurumlar gibi halkı bölen bir 
araç olarak kullanılmıştır, özellikle bazı tari
katlar bu bölücülüğe öncülük etmişlerdir. Bi
limden yoksun çoğu din görevlileri de, bilerek 
ya da bilinçsiz olarak bunlara yardımcı olmuş
lardır. 

Bugün bazı basında yer alan ve pek kulla
nılan bir slogan vardır. «Mümin mi, yoksa nüfu
sunda Müslüman yazanlardan mı?» diyorlar. 
Bu ayırıcı ve kırıcı sözler birçok yurttaşımızı 
eziklik içinde bırakmaktadır. 

Yine üzülerek söylemeliyim ki, Diyanet Ga
zetesinin 15 Ocak 1972 tarihli nüshasında sürek
li bir hikâyede hikâyenin kahramanı öz karde
şine, «Sen, sadece nüfus kâğıdında resmen is-
lâmsın. Hakiki Müslüman değilsin» şeklinde hi-
tabettiği sözler yer alabilmektedir. Aryıca, ku
laktan kulağa fısıldanan «Vergiyi vermeyin, 
biz darül küfürde sayılırız, cihat içindeyiz. Ci
hatta ise, ne yaparsanız mubah sayılır» sözleri 
de yaygınlaşmaktadır. Sanki bir, sünneti se-
niyyeymiş gibi gizlenmek istenen, fakat Anaya
sanın 153 ncü maddesinin 8 nci bendinde yasak
lanan «Bazı kisvelerin giyilemeyeceği» hakkın

daki kanun da İslama aykırı değildir, islâmiye-
te aykırı olamaz, çünkü, islâmiyette din adamı 
yoktur ki, dinî kisve olsun. Nitekim çeşitli is
lâm ülkelerinde namaz kıldıranlar hiçbir özel 
giysiye bürünmeden namaz 'kılmaktadırlar. Aca
ba sırtına cübbe, başına fes ve sarık giymemiş 
bir kişinin kıldırdığı namaz fasid midir? Diya
net İşleri Başkanlığı bu konuda Müslümanları 
uyarmalıdır. 

Yine onun mensupları tarafından yayınla
nan bazı kitaplarda, çocukların tutacakları oru
cun ana, babalar tarafından para ile satınalma-
bileceğinden tutun da, içki satan bakkalara 
boykot edilmesi gerektiğine kadar birçok şeyler 
telkin edilmektedir. Tabiî bu £İbi telkinlerin 
bir sonucudur ki, Kuran, âyeti kerime ile ya
saklanmış olduğu halde, satılabilmektedir. Ama 
bu, islâmiyet Fakültesini bitirmiş bir müftünün 
endülşans dağıtır gibi, imam - hatip okuluna 
yardım edeceklere, ebedî sevap vaat etmesi ya
nında pek masum kalmaktadır. 

Bir sınır köyünde değil, Başkent Ankara'da 
«Kayınvalidenizin elini öpmeyin, yabancı ka
dınlarla tokalaşmayın günahtır, radyo dinleme
yin karınız boş düşer.» nevinden sözler söyleyen 
din görevlileri olduğunu her halde işitmissiniz-
dir sayın senatörler. Ama, evvelki Ramazan'da, 
üniversite mensubu bir hanım arkadaşıma, Di
yanet Başkanlığınca görevlendirilen vaizin Çan
kırı'nın Eskipazar ilçesi camiinde nasıl iftira et
tiğini, hiç tanımadığı arkadaşımın iffetine mim-
berden nasıl dil uzattığını, kaymakamın onu 
görevden çekmesi üzerine kasabayı iki gün iki 
gece Hükümet temsilcisi kaymakama karşı na
sıl ayaklandırdığını hatırlayacağınızdan kuş
kum yoktur. 

BAŞKAN — Sayın Üçok, ne kadar daha var 
efendim? 

BAHRİYE ÜÇOK (Devamla) — Az kaldı 
efendim. 

BAŞKAN — 20 dakika dolmuştur efendim. 
Sayın üyenin beyanını ikmal edinceye kadar 
konuşmasına devamını oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Buyurunuz efendim. 
BAHRİYE ÜÇOK (Devamla) — Teşekkür 

ederim sayın Senato üyeleri ve Sayın Başka
nım. 

Yine bir din görevlisi İslâmın hoş görüsünü 
halka aşılayacağı yerde, cami yakınında radyo 
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dinleyen 19 yaşındaki bir genci Manavgat ilçe
sinde tüfekle öldürmüştür. Çünkü islanıın mu
sikiyi yasakladığını sanıyordu. Ona Eazreti 
Peygamberin bile musiki dinlemiş olduğu öğre-
tilseydi, gencin başına bu felaket gelmeyecekti. 
G-erçekten de Kütübü Sitte'de yer almıştır. Haz-
reti Muhammed Kurban Bayramının ikinci gü
nü def çalan iki genç cariyeyi bir divan üzeri
ne uzanmış bir halde Hazreti Ayşe'nin de hazır 
bulunduğu ve Hazreti Ebubekir'in de sonradan 
geldiği bir mecliste zevkle dinlemiştir. Bunun 
sayfasını da arzu edenlere takdim edebilirim. 

Yurttaşlardan bir çok mektuplar alıyorum. 
Bunlar da Diyanet işleri Başkanlığına sorduk
ları hususlara cevap alamadıklarından yakını
yorlar. Diyanet işleri Başkanlığı Müslüman hal
kımızın moral bakımdan zinde bulunabilmesi 
için sorları aylarca, hatta yıllarca süren bir ge
cikmeye uğratmamalı ve zamanında vermelidir. 
Ne demek istediğimi açıklayayım : 

Ordu ilimizde bir vatandaş zekâtını kurul
makta olan kan merkezine verip veremeyeceğini 
Diyanet İşleri Başkanlığından sormuş. Beş ay 
bekledikten sonra Kur'anı Kerîmde yazılı ve ze
kâtın verilebileceği sekiz grup sayılıp, kendisine 
olumsuz cevap verilmişti. Bu sekiz grup arasın
da, yoksullar ve düşkünler de vardır. Diyanet 
işleri Başkanlığı, böylesine hayırlı bir işe pekâ
lâ olumlu bir fetva verebilirdi. Çünkü kan mer
kezlerine başvuranlar arasında, pek çoğu yok
sul ve düşkündür. Her şeyden önce sıhhat ba
kımından düşkündür. «Zekâtınız hayat kurtara-
caktır, veriniz» diyebilirdi; ama dememiştir. 
Fetva yanımdadır efendim. 

Ümidederiz ki, artık bu Teşkilât, İslâmiyeti, 
çağın bilim ve teknik gelişmelerine açık, ilerici 
yönüyle ele alır ve onu şekilcilikten uzak gerçek 
ruhuna ve insancıl görüşüne kavuşturur. 

Yüce Senatonun sayın üyeleri; 

Türk Milleti bir oluşum içindedir ve Türk 
milliyetçiliğinin ancak biz yaştakilerin bilebile
ceği kadar kısa bir geçmişi vardır, işte bu olu
şumu aşırı solcular, Türkiye halklarından bah
sederek, aşırı sağcılar da, Müslüman, kâfir, mü
nafık, lâyık, nurcu, Süleymancı, nakşî, Ka
diri, Ticanî ve bunun gibi deyimlerle ve 
tarikat anlayışlarıyle durdurmaya çalışmak
ta, bunda da başarılı olmaktadırlar. Bu-
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rada Diyanet İşleri Başkanlığına düşen 
önemli iş; Atatürk'ün, Türk Milletinin 
oluşumunda ve Türkiye'nin islâmlaştırılmasında 
oynadığı büyük rolü belirtmek olmalıdır. Bunun 
da en uygun yeri, hiç kuşkusuz camilerdir. 

Bugün göğsümüzü gere gere, Türkiye nüfu
sunun % 99'u Müslümandır diyebiliyorsak, bunu 
kime borçluyuz? 1071 tarihinden beri Anadolu-
muzda çalan çanları kim susturdu ve Anadolu-
yu % 60 Müslüman olmaktan % 90 Müslüman 
durumuna kim getirdi? Camilerimizde bunun 
üzerinde durmalı ve işlenmelidir. 

19 ncu Yüzyılın ilk yarısında italya'yı birleş
tirmek ve italyan milliyetçiliğini köylere kadar 
yayabilmek büyük problemi ile karşı karşıya bu
lunan İtalyan milliyetçileri, «Liberal Katoliklik» 
adı altında kilise ile işbirliği yaparak, italyan 
milliyetçiliğini köklü temellere dayayabildiler. 
Bugün Avrupa'nın en büyük komünist partisi 
olan İtalyan Komünist Partisini durduran en 
büyük güç, hiç kuşkusuz vaktiyle İtalyan libe
rallerinin kilise ile elele italya'ya yerleştirmiş ol
dukları bu milliyetçilik anlayışıdır. 

Anayasamızın iki maddeden oluşan dördüncü 
kısmında 153 ncü madde ile 8 bent halinde Ana
yasal güvenceye bağlanmış olan Atatürk dev
rim kanunlarının hemen arkasından, 154 ncü 
maddede Diyanet işleri Başkanlığının yer alma
sı bir tesadüf değildir. Bu kanunları korumak 
ve millete bu kanunların islâmiyete aykırı ol
madığını anlatmak Diyanet işlerinin görevleri
dir. 

Sayın Arar'in 633 sayılı Kanunda yapılması
nı düşündüğü değişiklikler arasında mutlaka 
bunun da yer alması gerekir. İşte Diyanet İş
leri Başkanlığı, vaizleri yoluyle bunları halka 
anlatmalı ve Atatürk ilkelerinin yerleştirilmesine 
çaba sarf etmelidir. 

Şimdiye kadar bu yolda vaızlar verilmediği 
gibi, böyle vaızlarda bulunanların derhal işleri
ne son verildiğini de duymaktayız, istanbul'daki 
Nimet Abla Camii Vaizi Ercüment Demirer'in 
başına gelenler buna örnektir. Buna karşılık, 
camilerde çok garip vaızlar verildiğini görüp, 
duymaktayız. Bizzat ben 4 Şubat 1971 Perşem
be günü Hacıbayram Camiinde vaizin şu sözle
ri üç kez tekrarladığına tanık oldum : 

«Ey müminler! Bayramda bir koyun kurban 
ederseniz; kendi çocuğunuzu Allah'a kurban et-
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miş gibi sevap kazanırısınız.» Bu, üç kez tekrar
landı. 

Bu sözlerden masum ve bilgiden yoksun mü
minlerin çıkarabilecekleri anlamı yüksek takdir
lerinize bırakıyorum. Bu yoldaki sözlerdir ki, 
bir babayı oğlunu zamanın başbakanına kurban 
etmeye yöneltmiş ve ayrıca adalet tarihimize 
bir «Mızrak çocuk» acı örneğini maletmiştir. 

Garip telkinlerden bir başka Örneği Diyanet 
İşlerinin görevlisi bir vaizin yazmış olduğu ki
tabından veriyorum. 

Sayfa 168 - 169 : 

«Kolonya sürünen bir kadın, erkek toplu
luğuna çıkarsa, işte o kadın zina edicidir. Koku 
sürünüp camiye giderse, cemaatten koyulmalı
dır. Yabancı erkek ve kadın karışık vaziyette 
beraber oturamaz, kalamaz, olamaz, yapamaz.» 
Sayfa 168. 

Sayın Arar'm, yurttaşlarımızı aydınlatmak 
için Diyanet işleri Gazetesinin çıkarılmakta ol
duğunu; ama yayınlarının daha etkili hale 
getirilmesi ve halkımızın istifadesine daha ko
lay sunulmasını amaç bildiğini belirten deme
cini bir müjde olarak karşıladığımızı ifade et
mek isterim. 

Yukarda açıkladığım yolda, bu Gazetede ya
pılacak yayınlar, Türkiye'yi birleştirmek, Türk 
milliyetçiliğini geliştirmek bakımından çok ya
rarlı ve etkili olabilir. Ancak, bu gazetenin 
şimdiye kadar yayınlanan nüshalarında «Ata
türk» adına raslamak mümkün olamamıştır. Hat
ta 26 Ağustos 1922 'nin yıl dönümü dolayısıyle 
yasılan bir yazıda, değil Atatürk'ün, Türk Or
dusunun her hangi bir subayından bile bahse-
dilmeye yanaşılmamış, yalnız iki çavuşun adma 
yer verilmiştir. 

Yine aynı gazetenin 1 Mayıs 1972 tarih ve 
42 sayılı nüshasında, «Ulusal Egemenlik ve Ço
cuk Bayramı» adlı yazıda, Atatürk'ten tek ke
lime ile bahis yoktur. 

Yine aynı gazetenin 1 Kasım 1970 tarih 
ve 6 sayılı nüshasında, «Orucun Fıkhı Hüküm
leri» adlı yazıda, «Orucu bozup, kazayı gerek
tiren şeyler» başlığı altındaki bölümde, ikinci ve 
üçüncü sütunda yazılanları yüce huzurunuzda 
tekrar etmeme imkân yoktur. Değil ben, içi
nizden hiç bir erkek arkadaş burada tekrar 
edemez. 
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insanlık dışı, ahlâk dışı sapıklıkların dinsel 
birer öğütmüş gibi sunulmasıyle mi gençlerimiz, 
halkımız din bakımından uyarılmış olacak?.. 

Yukarda çeşitli ve yeni sapık tarikatların, de
ğil milletimizi, islâmiyeti de bölmekte olduğuna 
işaret etmiştim. Müslümanlığı bile bölüyorlar. 

Türkiye'nin her tarafına yayılmış olan za
rarlı tarikatların mensupları, yazılarında Ata
türk ve Atatürkçüler için öyle deyimler kullan
maktadırlar ki, bunları huzurlarınızda tekrar 
ederek Senatonun tutanaklarıma geçmesine ve
sile olmak istemem. 

Diyanet işleri, islâmiyeti ve milleti bölücü 
özellikteki bu akımların karşısında pasif kalma
malı, bunlarla mücadele etmelidir. 

BAŞKAN — Sayın Üçok, lütfen bağlayınız 
afendim. 

BAHRİYE ÜÇOK (Devamla) — Bitiyor 
efendim. 

örneğin Nurculuk, aslında Kürt milliyetçi
si Saidî Kürdî'nin ortaya koymuş olduğu bir 
akımdır. Din görevlileri yalnız siyasal bakan
dan değil, dinsel bakımdan da bölücü nitelik
teki bu akımlara karşı uyanık bulunmalıdır. 
Bu yolda çalışabilecek aydın, milliyetçi din gö
revlisi yetiştirmek için. 25 yü kadar önce imam -
hatip okulları, yüksek islâm enstitüleri ve 
ilahiyat Fakültesi ıkurullmuştu. 

Bu bir çeyrek yüz yıl içimde, buralardan 
istenilen nitelikte din bilgini veya görevlisi ye
tişmiş midir? Yetişmemişse, niçin yetişmemiş
tir? Sayısı ne kadardır? Bu konu üzerinde 
Millî Eğitim Bakanlığı ve Devlet Bakanlığı 
hassasiyetle durmalı, nedenleri araştuılmaiı, 
gereken tedbirler alınmalıdır. Yine sayıları 
öğretmen okulları sayısına yaklaşan imam -
hatip okullarını bitirenlerin kaçta kaçı mes
lekleri alanında görev almaktadırlar? Bu da 
araştırılmalıdır ve bu okulları bitirenlerin ay
rıca bir meslek sahibi olmalanmn yolları da 
bulunmalıdır. 

Beni dinlemek lüıtfunda bulunduğunuz için 
hepinize saygıyla teşekkürlerimi arz ederim. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

3. — Dışişleri Bakanı Halûk Bayülken'in, 
memleketimizi ilgilendiren dış konular ve yapı-

| lan temaslar hakkında gündem dışı demeci. 

53 — 
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BAŞKAN — Dışişleri Bakanı Sayın Halûk 
Bayüliken, dış siyasetle ilgili açıklamalarda bu
lunacaklar. Buyurunuz efendim. 

DIŞİŞLERİ BAKANI HALÛK BAYÜLKEN 
— Sayın Başkan, Yüce Senatonun sayın üye
leri; . 

Malûmları olduğu üzere, izahat vermek fır
satını bulabildiğim süreden bu yana, memleke
timizi ilgilendiren dış konular ve temaslar ba
kımından önemli bazı gelişmeler ve toplantılar 
vukübulmuştur. Bu konularda, mümkün ola
bilen her fırsatta gerek ilgili komisyonlarınıza, 
gerekse Yüce Heyetlerinize malûmat arz etmeyi 
zevkli bir vazife addetmekteyim. Bu sebeple 
bugün, arada geçmiş olan süre zarfımda Kıb
rıs, NATO Konseyi, CENTO Konseyi toplantı
sı, Ortak Pazar ve saire gibi ehemmiyeti der-
kâr olan bazı gelişmelerle ilgili olarak sayın 
senatörlere kısa da olsa malûmat arz etime fır
satını hana verdiğiniz için, Sayın Başkan za-
tıâlinize ve sayın üyelere teşekkürlerimi arz 
ederim. 

Muhterem senatörler, malûmlarınız olduğu 
üzere, geçen senenin son ayları zarfında Kıb
rıs'ta toplumsal görüşmeler bir çıkmaza sap
lanmıştı. Toplumsal görüşmeleri bu çıkmazdan 
kurtarabilmek için, gerek Yunan Dışişleri Ba
kanı ile o zamanki Dışişleri Bakanı Sayım Os
man Olcay arasında, gerek bakanlarla o za
manki Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri 
U Thant arasında bazı temaslar vukubulmuştu 
ve bu temaslar sonucunda, toplumsal görüş
melerin canlandırılabilmesi için bütün ilgilileri 
tatmin edebilecek bir formül üzerinde durul
muştu. 

Bendeniz vazifeyi devraldıktan sonra, büt
çe müzakereleri vesilesiyle, zamanında Yüksek 
Heyetinize de arz etmiş olduğum veçhile, bu 
mül üzerinde çalıştık ve neticede toplumsal 
görüşmelerin Türkiye ve Yunanistan'ın gönde
recekleri birer Anayasa uzmanı ve Birleşmiş 
Milletler Genel Sekreterinin özel temsilcisinin 
de iştiraki suretiyle belli şekilde yapılması, can
landırılması ve bu suretle Anayasal konularda 
varılmış olan çıkmazdan bu görüşmelerin kur
tarılması ve bu mümkün olabildiği takdirde, ba
rışçı bir çözüm yoluna imkân hazırlanması için 
icabeden teşebbüsleri yapmıştık. O zaman Bir
leşmiş Milletlerin temsilcisi olan Mister Guyer, 
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hatırda olacağı üzere, Ankara'ya gelmiş ve bu 
konuları kendisiyle ârizamik görüşmüş, netice
de de hepimiz, bütün ilgililer cemaatlerarası gö
rüşmelerin başlayacağı ümidini muhafaza edi
yorduk. 

Bilâhara, yine evvelki izahlarımda da belirt
miş olduğum veçhile, Ada'ya o sıralarda Rum 
yönetimince külliyetli miktarda silâh sokulmuş 
ve bıı tabiatiyle durumu değiştirmişti. Bunun 
üzerine gerekli tedbirleri almamız iktiza etti. 

Diğer taraftan da, Rum yönetiminin Başka
nı Arşövek Makarios ile Ada'da bulunan Gene
ral Grivas arasında birtakım münasebetler ku
rulduğu ve bu münasebetlerin Enosis üzerinde 
temerküz ettiği yolunda haberler geldi. Kabul 
buyuracaksınız ki, bu şartlar içerisinde istik
lâle müstenidolan, araştırıcı nitelikte bulunan 
ve toplumların mümessilleri tarafından bu ni
yetle sürdürülecek olan görüşmelerin yapılma
sı için kâfi bir güvenlik ortamı, kâfi bir müza
kere ortamı mevcut değildi. Bunun üzerine Bir
leşmiş Milletler ve diğer ilgililer nezdinde muh
telif teşebbüslerde bulunduk. Silâhlar meselesin
de, yine evvelki mâruzâtımdan hatırlanacağı 
veçhile, bizi tatmin edebilecek bir anlaşmaya 
varıldı. Bunun teferruatına girmiyorum; çün
kü Yüksek Heyetinize daha evvelce bu husus
ta bilgiler arz etmiştim. Arada gelişen zamanda 
bu silâhlarla ilgili anlssma, bisim için daha da 
tatminkâr bir seviyeye getirildi; fakat dedi
ğim gibi, Adadaki Enosis'e müstenit faaliyetler 
apaçık ortada dururken, görüşmelerin başlama
sına ve canlandırılmasına imkân yoktu. 

Bunun üzerine Genel Sekreter bütün ilgili
lerle görüştükten sonra bir muhtıra verdi. Bu 
vermiş olduğu muhtırada aynen şu hususları 
belirtmekte idi: 

Evvelâ gelişmeleri anlatıyor, silâhlar konu
sunda varılan nihaî anlaşmayı izah ediyor ve 
toplumlararası görüşmelerin dayandığı esasları 
ve bu görüşmelerin başlamasını mümkün kılan 
anlayış bakımından taraflar arasında mevcut 
mutabakatı belirtiyordu. 

Bu yeni gelişmelerin evvelki gibi yine araş
tırıcı nitelikte olması ve tarafların bilinen siya
sî ve hukukî tutumlarına halel getirmemesi hu
susunda da mevcut mutabakatı teyidediyordu. 

Toplumlararası genişletilmiş görüşmeler, 
Kıfcrıstaki barış gücünün faaliyetlerini denetle-
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mek için, o sırada Ada'ya gitmiş olan Kurt 
Waldheim'in de huzuruyle bir açılış töreni ile 
başladığı ve esas itibariyle müzakerelere de 3 
Temmuzda girişilmiş olmaktadır. 

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kurt 
Waldheim Lefkoşe'yi ziyaretinden sonra Anka
ra'ya geldi ve burada Sayın Cumhurbaşkanımı
zı ve Sayın Başbakanımızı ziyaret etti, aramız
da görüşmeler yapıldı. Avusturya'nın bu güzi
de diplomat >ve devlet adamının memleketimize 
yapmış olduğu bu ilk ziyaretten büyük bir 
memnuniyet duyduk. Bu vesile ile kendisiyle 
yapılan görüşmelerde Kıbrıs meselesi hakkın
daki temel tutumumuzu ve görüşlerimizi etra
fı ile kendisine anlattık. 

Genel Sekreterin Kıbrıs'a yapmış olduğu 
ziyaretten de ayrıca zannediyorum ki, memnu
niyet duymak için sebep vardır. Çünkü, Genel 
Sekreter Kıbrıs'ta durumu bizzat görmüş, ce
maatimizin içinde yaşadığı şartları müşahede 
etmiş ve hattâ kendi tâbiri ile bu şartlardan 
«şoke» olduğunu ifade etmiştir. 

Şimdi, malumları olduğu üzere, müzakerele
re başlanmış olan bu safhada bizim danışmanı
mız da Lefkoşe'de bulunmaktadır. 

Muhtelif ve vesilelerle arz etmiş olduğum 
gibi, bu görüşmelere yapıcı bir zihniyetle işti
rak ediyoruz; fakat fazla bir iyimserlik ifade 
veya izhar etmek için hiçbir sebep ve müste-
nidat göremiyoruz. Mazideki meselenin geçirmiş 
olduğu safhalar, karşı karşıya bulunduğumuz 
birtakım, «sürpriz» denmese de çok ani durum
lar bizi büyük bir ihtiyata sevk etmektedir. Bu
nunla beraber, muhterem Heyetinizi temin et
mek isterim ki, müzakerelere iyi niyetli bir şe
kilde yardımcı olmaya çalışacağız. Prensipleri
mizi Hükümet Programımızda da açıkça ifade 
ettik; Türk Cemaatinin ortaklık haklarına ria
yet edilemeyecek şekilde tezahür edecek bir an
laşma, hiçbir zaman bizim tarafımızdan kabul 
edilecek bir anlaşma olmayacaktır. Prensipleri
mi ortadadır, bellidir, isteklerimiz meşrudur. 
Çok ümitle temenni ederiz ki, Yunan Hüküme
tinin de göstereceği bir anlayışla bu cemaati
mizin meşru istekleri bir formül dairesinde bi
zi bir neticeye isal edebilsin. Fakat, bugünkü 
hali ile Yüksek Heyetinize katiyyen ümit ve
rici veyahut fazla iyimser olan bir beyanda 
bulunamayacağım. Bunu da takdir edeceğiniz
den eminim. 

Bu görüşmeler vesilesiyle şu hususu da bil
gilerinize arz etmek istiyorum: Muayyen bir sü
reden beri Türk Dışişleri bakanları ile, Yuna
nistan Dışişleri Bakanvekili arasında ikili şe
kilde bazı görüş teatileri vukubulmaktadır. Ben
deniz de bu ananeyi sürdürerek, Mayıs ayında 
Bonn'da yapılmış olan NATO toplantısı vesi
lesiyle Mösye Palamas'la görüştüm. Bu görüş
melerde öyle zannediyorum ki, meselenin halli
ne yardımcı olabilecek bazı esaslarda görüş bir
liğimiz olan noktaların mevcudiyetini tespit et
tik. Çok ümitle temenni edelim ki, hem bu tes
pit ettiğimiz noktalar aynen tespit ettiğimiz şe
kilde kalsın, hem de daha ilâveten yeni müşte
rek noktalar bularak, bu meselenin halline müş
terek en yardımcı olabilelim. Bunlar istişarî 
mahiyette aramızda devam etmektedir ve fay
dalı olmaktadır. Temenni ederim ki, bu temas
larımız genişletilmiş toplumsal görüşmelerin ce
reyanına da müspet bir etkide bulunsun. 

Malumat arz etmek istediğim diğer bir önem
li toplantı, Yüksek Heyetin malumu olduğu 
üzere, NATO Bakanlar Konseyinin ilkbahar 
Toplantısıdır. 

Bildiğiniz üzere, Başkan Nixon'un Moskova 
ziyareti ve dostumuz Federal Almanya'nın Sov
yetler Birliğiyle, Polonya ile imzalamış olduğu 
andlaşmalarm Alman Parlamentosunca onay
lanması, bu toplantıda üzerinde durulan iki mü
him gelişmeyi teşkil etmiştir. 

Başkan Nixon'un Moskava'yı ziyareti sıra
sında görüşülen konular ve varılan anlaşmalar 
hakkında Dışişleri Bakanı Mr. Rogers, ziyaret
ten önce yapılan istişarelerin bir devamı olarak, 
konseye geniş izahatta bulundu. Stratejik silâh
ların sınırlandırılması konusunda üç yıldan beri 
devam edegelmekte olan görüşmelerin olumlu 
bir sonuca bağlanarak bir anlaşma imzasına 
müncer olması şüphesiz ki, sadece bu iki büyük 
devlet bakımından değil, aynı zamanda diğer 
barışsever bütün memleketler için önemli bir ge
lişmedir. -j?i3 

Diğer taraftan, şunu da memnuniyetle belirt
mek isterim ki, Mr. Rogers'in, en üst kademe
deki Amerikan ve Sovyet yöneticileri arasında, 
Avrupa meselelerinde müttefiklerin tümünü il
gilendiren konuların özel bir şekilde ele alınıp, 
müzakere mevzuu yapılmadığını açıklaması, bü
tün, konsey üyelerine, bütün ittifaka bir emni
yet ve tatmin hissi vermiştir. 
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edilmiş olan andlaşmalarm işe, hem bizzat Al
manya ve doğrudan doğruya ilgili memleketler 
için, hem de 'genel Avrupa siyaseti bakımından 
önemleri sadece Alman kamuoyu değil, bütün 
Avrupa komuoylarınca yakından takibedilmek-
te olan önemli bir gelişme olduğu malumları
dır. 

Esas itibariyle toprak bütünlüğünün ihlâl 
edilmezliği ve ilişkilerde kuvvet kullanmama il
kelerine dayanan bu andlaşmalarm tasdikiyle 
Almanya ve Berlin üzerinde sorumlulukları bu
lunan dört devlet arasında geçen Eylülde para
fe edilmiş olan anlaşma, imzalanarak yürürlü
ğe girmiştir. Bu sayede Başbakan Brandt'm 
iki Almanya arasmda bir «ara - hal çaresi» bul
maya yönelen Doğu politikası önemli semerele
rinden birini vermiştir denebilir. 

Bu suretle, Avrupa Güvenlik ve işbirliği 
Konferansının hazırlık çalışmalarının başlatıl
ması için müsait bir zemin ortaya çıkmış bulun
maktadır. Şimdi, Helsinki'de akredite Diploma
tik Misyon Şeflerinin hazırlık çalışmaları için 
bu Sonbaharda temaslara başlaması kararlaş
tırılmıştır. 

Sayın senatörler, Avrupa Güvenlik Konfe
ransı konusu, tahmin buyurulacağı gibi ve neş
redilmiş olan ortak bildiriden de görülmüş ola
cağı veçhile, 'Bakanlar Konseyi toplantısında 
üzerinde en fazla durulan husus olmuştur. He
pimiz biliyoruz ki, ikinci Dünya Savaşından bu 
yana Berlin ve Küba misalinde olduğu gibi, 
bazan çok tehlikeli buhranlardan geçen Do
ğu - Batı münasebetleri son yıllarda belirli bir 
yumuşama devresine girmiştir. İki taraf mem
leketleri arasındaki münasebetler çeşitli saha
larda gelişmiş olmakla beraber, bu sonuç ted
rici olarak ve esasta önemli sorunlarda mevcut 
büyük farklılıkların üzerinde köklü ve gerçek
çi bir şekilde durulmadan gerçekleşmiştir. Şim
di, Doğu - Batı münasebetlerini bugüne kadar 
sürdürülegelen bu kısmî, sınırlı anlaşmalar
dan daha ileri ve esaslı bir şekilde ele alacak, 
güvenlik ve işbirliğinin temel sorunlarını ince
leyecek bir konferans toplanması istenmektedir. 
Teklif bu açıdan görüldüğünde, Doğu - Batı 
münasebetleri konusunda son derece önemli bir 
aşamanın başlangıcını teşkil ettiği şüphesizdir. 
Binaenaleyh, bu kadar önemli bir hâdisenin ge
reken itina ve dikkatle ele alınarak hazırlıkla-
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rınm yapılmasının ve bilhassa Avrupa güvenli
ğine ve işbirliğine hakikaten katkısı olacak hu
susların neler olduğunun ortaya çıkartılması
nın önemi aşikârdır. 

Bu düşüncelerle, hem memleketimizin men
faatlerini, hem de devamlı bir Avrupa sulhunun 
sağlanması imkânlarını nazarı itibara alarak, 
her şeyden önce böyle bir konferansın amacı, 
hangi konuları ele alacağı, bunları ne derece
ye kadar temelinden inceleyebileceği ve niha
yet ne derecede bir başarı şansı olduğu üzerin
de konferanstan önce makul bir anlaşma sağlan
masını lüzumlu görüyoruz. 

Bu sağlanamaz ve büyük ümitler bağlanan 
konferans bir başarısızlıkla sonuçlanır veya 
ikinci derecede sonuçlar verirse bunun bizzat 
genelleştirilmek istenilen anlayış ve barış 
havasına zararlı olacağını, kamu oylarını ha
yal kırıklığına uğratacağını, cesaret kırıcı bir 
durum yaratacağını gözönünde tutmak icabe-
der. 

Ayrıca, bu görüşmelerin dengeli bir şekilde 
ylirtülnıesune, yani, siyaset, güvenlik ve işbir
liği meselelerinin aynı ölçü ve seviyelerde yü
rütülmesine büyük önem atfetmekteyiz. Nite
kim bu hususlar NATO toplantısı sonunda neş
redilen müşterek tebliğde yer almıştır. 

Konferansın ele alacağı konular arasında, 
bizce başta gelen güvenlik meselesinin Türki
ye için olduğu kadar şaşılan başka da olsa, 
diğer memleketler için de önemi açıktır. Bi
naenaleyh, hazırlık çalışmalarında güvenlik 
bakımından itimat telkin edici şartların ne
ler olduğunun araştırılmasını lüzumlu gör
mekteyiz. Bu esaslar belirlenmedikçe Avrupa 
devletleri arasında iktisadî, teknik, kültürel 
alanlarda hakikî ve sürekli bir işbirliğinin ger
çekleşebileceğine inanmak çok zordur. Gü
venlik meselesi ele alınırken, bunun sadece, si
yasî değil, fakat aynı zamanda askerî veçhe
lerinin olduğunun ihmal edilmemesi ve siyasî 
nitelikteki sorunların uygun bir seviyede ele 
alınması icafoe&eceğine inanıyoruz. 

Askerî meseleler, meselâ «Kuvvetlerin kar
şılıklı ve dengeli olarak indirimi» konusun
da olduğu gibi. mahiyetleri icabı teknik, ka
rışık ve büyük teyakkuzu icabettiren konu
lardır. Yüksek Meclisinizin bu sorulan ilgili 
askerî makamlarımızla en yakın işbirliği için-
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de ve gerek memleketimizin ve gerekse men-
subolduğumuz ittifakın menfaatlerini nazarı 
itibara alarak dikkatle takibedeceğimizden 
emin olmasını istirham ederim. 

Bakanlar Konseyi toplantısında güvenli
ğin askerî veçheleri ile ele alınan diğer bir ko
nu da, «karşılıklı ve dengeli kuvvet indirimi» 
meselesi olmuştur. 

Malûmları olduğu üzere, NATO'nun müşte
rek savunma programına iştirak eden mem
leketler, 1968 Rejkjavik Toplantısından bu ya
na, askerî kuvvetlerde karşılıklı ve dengeli 
ikuvvet indirimleri sorununun görüşülmesi için 
Sovyetler Birliğine tekliflerde bulunmuşlardı. 
İlk temasları başlatmak için bir araştırıcı ta
yin etmişler, fakat buna bir cevap alamamış
lardı. Konseyin kanaatimce, bu araştırıcı gö
rüşmelere en erken bir tarihte Avrupa Güven
lik ve işbirliğiyle ilgili çok taraflı hazırlık 
görüşmelerine girişilmesinden önce veya ona 
muvazi olarak başlanması yerinde olacaktır. 

Hükümetimiz, bu görüşmelerin dışında kal
mamaya ve muhtemel indirimlin genel ilkele
rinin Güvenlik Konferansıyle bağlantılı olarak 
tespitine taraftardır. Bizatihi kuvvet indi
rimleri müzakerelerine gelince, bunun da kon
feransa paralel olarak yapılacak ayrı bir top
lantıda ve gerek coğrafî bölge, gerek kuvvet
lerinin indirime dahil oluşu keyfiyeti, gerek
se askerî denge ve güvenlik kıstasları açıla
rından alâkalı görülecek memleketlerin işti
rakiyle yürütülmesinin kabil ve doğru olaca
ğına inanıyoruz. Eğer bu meselelerde hiçbir 
memleketin güvenliğine zarar vermeyecek 
tertiplere gidilmesi samimiyetle arzu edili
yorsa, müzakerelerin bu şartı tahakkuk etti
recek şekilde; meselâ safhalı olarak yürütül
mesi imkân dahiline girebilecektir kanaatin
deyiz. 

Sayın senatörler; malûmları olduğu üzere, 
yılda bir defa üye ülkelerden birinde toplanan 
CENTO Bakanlar Konseyi de 19 ncu toplantı
sını 1 . 2 Haziran tarihlerinde Londra'da ak
detti. 

Memnuniyetle belirtmek isterim ki, Kon
sey toplantıları sıraismda Batılı müttefikleri
mizin bölge ile yakın ilgilerinin devam etmek
te olduğunu bir kere daha müşahadie ettik. 

Keza, bu yılki Konsey Toplantılarının mem
nuniyet verici diğer bir tarafı da, toplantıla

ra Pakistan'ın 1965'ten beri ilk defa Bakan se
viyesinde katılmış olmasıdır. 

Konsey Toplantılarında görüşmenin ağırlık 
noktasını bölgedeki yılkıcı faaliyetler teşkil 
etmiştir. 1971 yılında, üJkemizide olduğu gibi, 
İran Pakistan'da da yılkıcı faaliyetlerin arttı
ğı görülmüştür. Ancak, ilgili hükümetlerin ye
rinde müdahalesiyle bu faaliyetlerin etkisi azal
tılmıştır. Bununla beraber, bölgede yıkıcı faa
liyetlerin tamamiyle bertaraf edildiği söyle
nemez. Durumun teşhisi, daha etkili tedbirler 
alınmasını şüphesiz kolaylaştıracaktır. CENTO' 
nun bundan sonraki faaliyetlerulde bu konu
nun önemle ele alınması ve araştırılması ka-
rarlaştınlmıştır. 

Konsey toplantıları dışında diğer hariciye 
vökillerıiyle çeşitli konularda görüşmelerim 
oldu. Bu görüşmelerden burada arza değer 
olan kısmı, bilhassa ÖENTO toplantısiyle il
gili olarak; bu Hindistan Alt Kıtasındaki ge
lişmelerle ilgili olan kısmıdır. Müşahade ede
bildiğim kadar, bütün mseslekdaşlarım bu ko
nuda şu temenniyi izhar etmişlerdi: Hint ve 
Pakistan Devlet başkanlarının bir araya ge
lip, anlaşmazlıklarını karşılıklı müzakere yo-
luyle ve sulhçu bir usulle halletmeleri te
mennisi. Herhalde Yüksek Heyetinizin man-
zuru olmuş olacağı veçhile, bugün ajans ha
berlerinden, bu zirve toplantısının kısmî de ol
sa bir anlaşma ile sonuçlandığını öğrenmiş 
bulunuyoruz. Bu kısmî anlaşmanın, tarafların 
meşru menfaatlerini koruyacak şekilde, daha 
ileri diğer anlaşmalara bir zemin teşkil etmesi
ni temenni ederiz. 

Sayın senatörler, geçen devrede arzına ça
lıştığım hususlar meyanımıda, Avrupa Konseyi 
Danışma Meclisi Siyasî Komisyonunun Nisan 
ayında Ankara ve istanbul^da yaptığı toplantı
lar da vardır. 

Toplantıların bizim için en Önemli yönü, 
Komisyon Başkan ve üyelerimin bu toplantılar
dan bilistifade, çeşitli temaslarda bulunabil
miş ve memleketimizin gerçeklerini bizzalt gör
müş olmalarıdır. 

Aynı tarihlerde Konsey Genel Sekreteri de 
memleketimizi ziyaret etmiş ve temaslarda bu
lunmuştur. 

Siyasî Komisyonun Başkan ve üyeleri, ba
sma yaptıkları açıklamalarda, memleketimiz-
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de parlamenter demokrasinin canlı ve dinamik 
karakterini muhafaza ettiğini, Türk Ordusu
nun demokratik rejimi korumak ve kuvvetlen
dirmekten başka bir gaye gütmediğini, bütün 
partilerin demokratik rejimi gönülden savun
duklarını miişahads eylediklerini belirtmişler
dir. 

Böylece Siyasî Komisyonun memleketimizde 
vukubulan toplantıları, Türkiye gerçeklerinin 
Avrupa Konseyince ve giderek Batı Avrupa 
kamuoyunca bilinmesi bakımından faydalı ol
muştur. Ben, bu sonucu, 15 - 16 Mayıs tarih
lerinde aktolunan Bakanlar Komitesi toplantı
sına katılmak üzere gittiğim Strazburg'daki te
maslarımda da bizzat müşahade etmek fırsatını 
bulmuştum. 

Bu seferki Bakanlar Komitesinin bir özelli
ği de, bildiğiniz üzere, Başkanlık sırasının 
Türk Hariciye Nazırına gelmiş olmasıdır. Baş
kan sıfatı ile Danışma Meclisi üyelerine hita
ben yaptığım konuşmada, Türkiye'nin iç ve 
dış siyaseti hakkında geniş izahat vermek im
kânını da bulmuştum. Keza, bir soruya ceva
ben yaptığım bir konuşmada da, Atatürk Tür
kiye'sinin 50 yıldan beri en ileri Avrupa ideal
lerini savunduğunu, kanunlarının Avrupa'nın 
demokratik ülkelerinin kanunları ile aynı pa
ralelde olduğunu, 1946'dan beri çok partili, 
serbest seçimli ve gizli oylu tam demokratik 
sistemi uyguladığımızı, 1961'de birçok Avrupa 
ülkesindekinden daha liberal bir Anayasayı yü
rürlüğe koyduğumuzu; Türkiye'nin bu hali ile 
Avrupa'nın Güney - Doğu kanadında bir de
mokrasi adası olduğunu, bunun devamı için 
sarf ettiğimiz çabaların takdir edilmesi gerekti
ğini belirtmiş ve millî birlik ve bütünlüğümüze 
yöneltilecek tehditleri karşılamak için gerekli 
tedbirleri almakta tereddüt etmeyeceğimizi de 
ilâve eylemiştim. 

Avrupa Konseyi hakkındaki maruzatıma ni
hayet vermeden şunu da belirtmek isterim ki, 
Danışma Meclisi Ekonomik Sorunlar ve Kal
kınma Komisyonu, davetimiz üzerine Eylül 
ayındaki toplantılarını memleketimizde yapa
caktır. 

Sayın senatörler, şimdi de kısaca Avrupa 
Ekonomik Topluluğu ile ilgili son gelişmeler 
hakkında malûmat arz etmek istiyorum. 

Son zamanlarda Avrupa Ekonomik Toplu
luğunun bünyesi ve istikbalde alacağı hüviyet 
bakımından çok önemli bazı gelişmeler olmakta
dır. Bildiğiniz gibi 6'lar 10'lara çıkmakta, ayrı
ca Topluluğun siyasî bütünleşmeye doğru yö
nelmesine imkân verecek bazı teşebbüsler yapıl
maktadır. 10 memleketin önümüzdeki Ekim ayın
da yapacağı Zirve Konferansının konuları ara
sında siyasî karakter taşıyan bu meselenin 
önemli bir yer işgal edeceği anlaşılmaktadır. 

Avrupa Ekonomik Topluluğunda bu istika
mette beliren gelişmeler halen Toplulukla bir 
ortaklık anlaşması bulunan memleketimizin 
ilgisiz kalamayacağı gelişmelerdir. Her ne ka
dar, aramızdaki anlaşma geçici bir devrede daha 
çok ekonomik münasebetleri kapsamakta ise de, 
dibacesinde de belirtildiği gibi, Toplulukla ku
rulan ilişkilerimizin nihai hedeflerinin, Türk 
Milleti ile Avrupa Ekonomik Topluluğu arasın
da daha sıkı bağlar kurmak, Türkiye'nin Top
luluğa katılmasını sağlamak, Avrupa Ekonomik 
Topluluğunu kuran anlaşmanın ilham ettiği ide
ali birlikte takibederek barış ve hürriyet temina
tını takviye etmek gibi, ekonomik bağlantıları 
aşan mahiyet taşıdıkları da bir gerçektir. 

Bu ilkeden hareketle, Topluluk üyeleri nez-
dinde icabeden teşebbüslerde bulunduk. Başta 
Almanya ve italya olmak üzere bütün memle
ketlerden anlayış gördüğümüzü memnuniyetle 
kaydetmek isterim. Bu hususta karar alınınca
ya kadar Topluluk içindeki bütün gelişmelerden 
bize resmen bilgi verilmesi şeklinde bir hal ça
resi üzerinde durulmuştur. 

Bizim siyasetimiz, bu gibi gelişmelerin NA
TO'nun bünyesine ve bugüne kadar yerleşmiş 
işleyişine, Atlantik ötesi memleketleri de kap
sayan şümullü karakterine zarar verilmemesi 
yolunda olmuştur. Anahatları itibariyle diğer 
memleketlerin de ortak politikası olan bu ilkenin 
muhafaza edildiğini memnuniyetle kaydetmek 
isterim. 

Avrupa Ekonomik Topluluğu ile ilişkilerimi
zin ekonomik yönüne gelince: özellikle ortaklı
ğımız çerçevesinde son aylarda kaydedilen geliş
me ve Topluluğun yeni üyelerinin katılması do-
layısıyle genişlemesinin, münasebetlerimize et
kileri sorununu ayrı ayrı incelememiz gerekir. 

Katma Proktolün yürürlüğe girişine kadar 
geçecek devrede, Geçiş Dönemi için öngörülen 
ihracat kolaylıklarından bir an önce yararîanma-
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mızı sağlamak amacıyle hazırlanan sınırlı ve sü
reli Geçici Anlaşma, 1 Eylül 1971 tarihinden bu 
yana Toplulukla ticarî alandaki ilişkilerimizde 
uygulanmaktadır. 

1 Eylül 1971'den beri geçen sürenin kısalığı
na ve sürekli eğilimleri yansıtma ölçüsünün ih
tiyatla karşılanması gereğine rağmen, Geçiş 
Döneminin ticarî hükümlerinin ilk kademesini 
önceden yürürlüğe koyan Geçici Anlaşma uygu
lamasının memnunluk verici bir tempo içinde 
yürüdüğünü söylemek kabildir. Gerçekten 1971' 
in son dört ayında Avrupa Ekonomik Toplulu
ğuna yönelen ihracatımız, bir evvelki yılın ay
nı aylarına nazaran % 27 oranında bir artış 
göstermiştir. Bu rakam, 1971 'de Topluluğa ih
racatımızın yıllık artış oranı olan % 11,5 ve 
üçüncü ülkelere ihracat artışı oranı olan % 17,3' 
ün hayli üstündedir. Bu gelişmede memnunluk 
verici bir diğer yön, aynı dönemde Topluluğa 
sanayi mamulleri ihracatımızın gerçek bir atılım 
göstermesidir. Nitekim, Ortak Fazar üyesi ül
kelere yılın son dört ayında yapılan sanayi ma
mulü ihracatımız 1969'da 4,7 milyon, 1970'te 
7,4 milyon dolar iken, Geçici Anlaşmanın uy
gulandığı dört ayda, bir yıl öncesine nazaran 
% 160 bir artış göstererek 19 milyon 100 bin 
dolara varmıştır. 

Aynı gelişmenin 1972 yılı başında daha da 
olumlu bir yönde devam ettiği Ocak - Nisan 
dış ticaret rakamlarından anlaşılmaktadır. Bu 
dört ay içerisinde Ortak Pazar dışına ihracatı
mız bir yıl önceki aynı döneme nazaran % 32,7 
artarken, Ortak Pazara ihracat artışı % 83,1'e 
ulaşmıştır. Aynı aylarda ithalâttaki gelişmesi 
şöyledir: Ortak Pazardan ithalâttaki artış 
% 14,7, Ortak Pazar dışından yapılan ithalat
taki artış ise % 11,4'tür. 

Sayın senatörler; Ortaklık ilişkilerimizin ile
rideki gelişmesi konusuna gelince: 11 - 18 Şu
bat 1972 tarihlerinde Ortak Pazar üyesi devlet
ler başkentlerinde yaptığım temaslar malumu
nuzdur. Bu temaslarımızda biz, Avrupa Eko
nomik Topluluğu ile olan ilişkilerimizde herhan
gi bir değişiklik yapılmasını istemiş değiliz. 

Tarafımızdan arzu edilen, Ortak Pazarla 
mevcut ilişkilerimizin uzun vadeli kalkınma pla
nımızın perspektifleri çerçevesinde yürütmek ve 
uygulamada bir güçlükle karşılaşıldığı, zaman 
esneklik, tedbirlerine başvurabilmek imkânını 

elde bulundurmaktır. Bu isteğimizin, Topluluk
la olan ilişkilerimizin niteliği üzerinde şüphe 
uyandıracak, ya da Ortaklıktan çıkmak iste
diğimiz anlamına gelecek bir yönü bulunmadı
ğı açıktır. 

Şubat ayında Altılar başkentlerinde şifa
hen ifade olunan, dalha sonra da somut bir 
şekilde topluluğa sunulan tekliflerimiz ha
len müzakere konusudur. Görüşmeler devam 
etmektedir. Her müzakerede olduğu gibi, ilk 
taleplerle varılan sonuçların farklı olabile
ceği düşünülebilir. Her halükârda yıl sonun
dan önce tamamlanması gerekli olan bu gö
rüşmelerin, tarafları memnun edecek ve meşru 
menfaatlerimizi koruyacak sonuçlara varaca
ğını ümidetımekbeyiz. 

Muhterem üyeler; Meclis ve Senato bütçe 
görüşmeleri sırasında Suriye'deki emlâkimiz 
konusunda bazı girişimlerdıe bulunduğumuzu 
arz etmiştim ve bu hususda netice almak için 
çalıştığımızı belirtmiştim. Şimdi müsaade bu
yurursanız birkaç kelime ile de bu hususta 
eriştiğimiz merhaleyi bilgilerinize sunayım. 

Malûmları olduğu üzere Türkiye - Suriye 
emlâk sorununun 50 senelik bir mâzisıi vardır. 
Bu süre zarfında Suriye'deki Türfk emlâkinin 
mühim bir kısmı muhtelif sebeplerle erimiş
tir. Hükümetlerimiz de zaman zaman bazı mu
kabil tedbirler almışlardır. Bu yönde en şümul
lü merhaleyi, 1958 tarihli Suriye tarım refor
munun teşkil ettiğini söylemek mümkündür. 

Bu durum karşısında tarafımızdan da katî 
br: tedbir alınması gerekmiş ve 1 Ekim 1966 
günü malûmunuz olan 6/7104 sayılı Kararna
me ile Suriyelilerin memleketimizdeki zatî ve 
ev eşyası dışındaki her türlü mal, hak ve men
faatlerine el konulmuştu. Bunun üzerine Suri
ye de geri kalan bütün Türk mal hak ve men
faatlerini dondurmuş ve böylece pasavan reji
mi de işlemez bir hale gelmişti. 

1988 tarihli Kararnamenin ısdarından son
ra Suriye müzakere teklifimizi kaibul etmiş
tir. İkili müzakereler 9 Eylül 1968 tarihinde 
Ankara'da başlamış, muhtelif tarihlerde de
vam etmiş ve yine Ankara'da geçen Mayıs ayı 
basında aktedilen toplantıyla sona ermiştir. 

Bu çalışmalar sonunda emlâk sorunlarının. 
çözümlenmesine dair bir sözleşme parafe edil
miş ve Türkiye, Suriye Emlâk Komisyonu hak
kında da bir Protokol imzalammışltır. 
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Yakında imzalanacak ve meclislerin tasdi
ki üzerine meriyete girecek olan sözleşme, bu 
vadide anabelgeyi teşkil etmektedir. Sözleş
meyle Suriye Tarım Reformu kapsamına gi
ren Türk arazisi için tazminat ödemeyi, diğer 
çeşitli yollardan alınan taşınmaz malları 
Türk sahiplerine iade etmeyi, bunlardan iade
si imkânsız olanlar içinde, keza tazminat öde
meyi kabul etmiştir. Sözleşme ayrıca Suriye'
nin ileride bu neviden yeni ihtilâflar çıkma
sını önleyecek tedbirler alınmasını da öngör
mektedir. 

Türkiye, Suriye Emlâk Komisyonu hakkın
daki Protokol hak sahibi vatandaşlarımızın sa
yısı 2 OOO'i bulan dosyaların incelenmesinde 
ve tazminata veya iadeye konu teşkil edecek 
taşınmaz malların saptanmasında uygulana
cak hükümleri ihtiva etmektedir. İnceleme Su
riye'de kurulacak olan Karma Emlâk Komis
yonunda ve yine Karma Üst bir Komisyonda 
yapılacaktır. 

Emlâk Komisyonunun Anasözleşmenin mec
lislerce tasdiki beklenmeden en kısa zaman
da işe başlanması sağlanmıştır. Çalışmaların 
8 ayda bitirilmesi öngörülmektedir. Komisyon
lar her türlü araştırmayı yapabilecek ve bu 
arada müracaatçı vatandaşlarımızı dinleyecek
tir. Komisyonlarda sonuçlandırılamayan dos
yalar hususunda hükümetler arası müzakere
lerle hal sureti aranacaktır. Böylece, vatan
daşlarımızın haklan her türlü teminattan ya
rarlanmış olacaktır. 

Emlâk Komisyonu çalışmalarını bitirdiğin
de, 1966 yılı el koyma tedbirlerinin, Üst Ko
misyon çalışmalarını bitirdiğinde daha evvel
ki tedbirlerin karşılıklı olarak kaldırılması mu
karrerdir; yani bu suretle 8 ay sonra Suriye' 
de emlâki bulunan vatandaşlarımız için çok fe-
rahlı bir duruma girilmiş olacaktır. 

Bu arada da bir taraftan Suriye'nin ödeye
ceği tazminatın tediyesi şekli tespit edilirken, 
diğer taraftan da eski pasavan rejimi yerine, 
sınır bölgesinde yeni bir geçiş rejimi düzen
lenecektir. 

Bütün bu çalışmalar devam ederken, mev
cut kîisıtlayıcı tedbirlerden mutazarrır olan 
hak sahiplerini ferahlatmak amacıyle, 28 Şu
bat 1971 tarihinde aktedilen protokol ile ta
şınır mallar üzerindeki tedbirlerin karşılıklı 

olarak 'kaldırılması öngörülmüştür. Taşınır mal
lardan bloke paralar 'dışında kalanların, ge
çen Şubat ayından itibaren fiilen serbest bıra
kılmasına başlanmıştır. 

Bloke paraların serbest bırakılmasına 
ise geçen Mayıs ayında yapılan son toplantı
dan sonra geçilmiş bulunmaktadır. Serbest bı
rakılan miktar 5 milyon Türk lirasıdır. Bu 
miktar 31 Aralık 1970 tarihine kadar birik
miş gelirlere tekabül etmektedir. Bu mikta
rın 4 milyon 500 bin TL. lık kısmı, memle
ketimizde ikamet eden Türk vatandaşlarına, 
Suriye'deki gelirleri karşılığında ödenecektir. 
Geri kalan 500 bin TL. lık kısmı ise, Suri-

I ye'de mukim Türk vatandaşlarına, Suriye'
deki gelirleri karşılığı Suriye Hükümetince 
Suriye lirası olarak tediye olunacaktır. 

Sayın senatörler; muhtelif devrelerde, bil
hassa son aylarda gerek basınımızda vakî 
bazı yayınlar, gerek Meclisimizin ve Senato
muzun muhtelif üyelerince üzerine değinilen 
bir konu olarak Batı - Trakya 'dakj durumla 
ilgili kısa bir maruzatta bulunmayı da fay
dalı görüyorum. 

Batı - Trakya Türk azınlığının sosyal, 
kültürel ve ekonomik sorunları, Lozan And-
laşmasmm ilgili hükümleri gözönünde tutula
rak bildiğiniz gibi Bakanlığımca yakinen iz
lenmektedir. Azınlığımızın eğitim sorunlarının 
mütekabiliyet esasına, istinaden, İstanbul Rum 
azınlığının eğitim durumuyla irfibatlandırıl-
ması ve eğitim sorunlarına peyderpey çözüm 
yollan getirilmesi, bu konudaki tutumumuzun 
temel unsurlarından birini teşkil etmektedir. 

Tabiatiyle Yüksek Heyetiniz Batı - Trak
ya azınlığımız ile, İstanbul Rum azınlığı 
arasındaki bünye farkını, bunun eğitim ko
nusunda ortaya çıkardığı bazı değişik un
surları gayet yakinen bilmektedir. Meselâ, 
istanbul Rum azınlığının 6 lisesine mukabil, 
Batı - Trakya'da 2 Türk lisesi mevcuttur. Bu, 
bir bakıma azınlığımızın toprağa bağlı bün-
yesiyle izah olunabileceği gibi; diğer taraftan 
da yine malûmunuz olan diğer başka sebep
lere ve baskılara da dayandırılabilir. 

20 Aralık 1968 tarihinde imzalanan Türk -
Yunan Karma Kültür Komisyonu Protokolü, 
okullarda azınlık dilinin ve resmî dilin kul-

j lanılması, göze hitabeden eğitim araçları, 
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okul kitapları, ders kitapları, din, ırk ve mil
liyet şuuruna saygı gösterilmesi konularında 
müspet ve karşılıklı eğitim sorunlarının bü
yük bir kısmına çözüm g-etiren hükümler 
ihtiva etmektedir. 

Bu meyanda azınlık okulları binalarının 
genellikle yeterli ecsafta olduğunu, Batı - Trak
ya'ya gönderilen 35 Türk vatandaşı konten
jan öğretmeninin azınlığımızın eğitimine 
yardımcı olduklarını, ancak formasyonlu öğ
retmen istihdamının arzu edilen seviyede ol
madığını belirtmek yerinde olur. Bunların ya
nında ise, azınlığımızın başta eğitim, sorun
ları olarak, ortaokul ve lise kitap ihtiyacının 
tarafımızdan henüz tamamiyle karşılanmadığı
nı, büyük bir kısmı okul encümenleriyle an
laşma yapmış 74 formasyonlu soydaş öğret
menin uzun zamandır görev beklemekte ol
duğunu, azınlığımızın eğitimiyle ilgili olarak, 
Yunan Hükümetince ahiren çıkarılan 1109 sa
yılı Kanun - Kararnamenin eskiye nazaran 
azınlığımız aleyhinde bazı hükümler ihtiva 
ettiğini tespit ettiğimizi, Türk okulu ibaresini 
taşıyan okul tabelalarının da bu kanuna müs
teniden indirilerek, yerine «Azınlık» ibaresi 
taşıyan tabelaların konulduğunu zikretmek is
terim. 

Azınlığımızın bu eğitim sorunları yanın
da, gayri menkullerinin ellerinden alınması, 
gayri menkullerine tamamen tasarruf edeme
me ve cemaat idarelerinin seçimle değil, ta
yinle işbaşına getirilmeleri gibi temel bazı 
sorunları da mevcuttur. Bütün bu sorunlar 
Yunan Hükümeti nezdinde takibolunmaktadır. 
Durumun bizim bakımımızdan gerektiği ted
birlere, bütün bu sorunlarda, icabında teves
sül olunacağı tabiîdir. 

Her iki azınlık arasında eğitim ve kültür 
sahasında olduğu gibi, diğer konularda da 
bir farklılığın mevcudolmaması iktiza eder. 
Bununla beraber; Lozan Muahedenamesinden 
bu yana, eğitim müesseselerinin faaliyetlerine 
müetallik usullerde zamanla farklı bir tatbikatın 
meydana gelmiş olduğu inkâr edilemez. Tür
kiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerin çok 
dostane bir seviyede cereyan ettiği devirde, 
azınlıktan karşılıklı olarak mahallî örf ve 
âdetlerinden husule gelmiş olan bu farklı du
rum, genel dostuluk çerçevesi içinde müsa

maha ile karşılanabilmişti. Ancak, iki mem
leket arasındaki ilişkiler üzerinde Kıbrıs me
lesinden dolayı husule gelen tahavvülât kar
şısında ve özellikle Yunan Hükümetince Batı 
Trakya'daki, azınlığımızı hedef tutan yeni 
bir mevzuatın kabulü, bu müsamahayı müte
kabiliyet çerçevesi içine sokmak zorunluğu-
nu zamanla karşımıza çıkartmıştır. Bu zaru
retin tazammun ettiği değiş:klikleri mevzua
tımıza sokmak için, ilgili kuruluşlarımızca 
gerekli tedbirlere tevessül edilmiştir. Başka 
lüzumlu görülecek tedbirler olursa, bunların 
alınacağı şüphesizdir. 

Diğer taraftan karşılıklı olarak girişilen 
bu tedbirlerin, bir yandan azınlıkları mües
sir ederken, diğer yandanda iki memleket 
arasındaki ilişkileri olumsuz yönde daha da 
etkilemekte olduğu bir gerçektir. Bu itibarla, 
tedbirler peşinde sırayla koşmak yerine, azın
lıklar konusunu gerçek çerçevesine oturtmak 
surtiyle hareket etmenin daha gerçekçi ve in
sanî bir tutum olacağı şüphesizdir. Her iki 
memleketin bu şekilde bir anlayıştan mülhem 
tutumla, son birkaç yıldan beri azınlıklar ko
nusunda bazı mutabakat noktalarını bulup or
taya çıkarmış olmaları, ilerisi için ümit ve
rici görünmektedir. Biz her halükârda her iki 
şık üzerinde de çalışmalarımızı dikkatle sür
dürmekteyiz. 

Beni dinlemek nezaketini gösterdiğiniz 
için, Sayın Başkan zatıâlinize ve Muhterem 
Heyete teşekkürlerimi arz ederim. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ba
kan. Buyurun Sayın özer, 

HAMDİ ÖZER (Malatya) — Şimdi, Sa
yın Bakanın son bölümde ifade buyurduk
ları husus, gündemin 2 noi bölümündeki 4 ncü 
soruma cevap teşkil etmektedir. Eğer bu be
yanı o sorumun cevabı olarak... 

BASAN — Hayır, hayır alâkası yok efen
dim. Sayın Bakan sorunuza cevap vermediler, 
umumî olarak bir görüşme yaptılar. 

Muhterem arkadaşlarım; devamlı olarak 
sizlerden Başkanlık Divanına yardımcı olma
nız için istirhamda bulunuyoruz. Bazı elde 
olmayan sebeplerle vakit uzuyor ve bizde 
gündemi tatbik edemez duruma geliyoruz. Şim
di, gündem dışı söz istemiş 4 arkadaşım daha 
var. Bu muhterem arkadaşlarım söz istedik-
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leri zaman, durum bu kertede değildi. O ba
kımdan, kendilerine gündem dışı, konuşma 
imkânını sağlayacağım diye şahsen söz ver
miştim; beni mazur görmelerini istirham ede
ceğim. Dört muhterem arkadaşıma perşembe 
günü sıraya göre söz vereceğim. Sayın Kı-
naytürk, Sayın Kutlar, Sayın Pırıltı, Sayın 
öztürkçine arkadaşlarıma teşekkür eder, Per
şembe günü kendilerine söz vereceğimi ifade 
ederim. 

4. — Vazife ile yurt dışına giden Devlet 
Bakam İlhan Öztrak'a Köy İşleri Bakan? Xec-
mi Sönmez'in vekillik etmesinin uygun görül
müş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. 
(3/130) 

BAŞKAN — Efendim bir tezkere var oku
tuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına giden Devlet Ba

kanı Profesör ilhan öztrak'm dönüşüne kadar; 
Devlet Bakanlığına, Köy işleri Bakanı Pro
fesör Necmi Sönmez'in vekillik etmesinin, Baş
bakanın teklifi üzerine uygun görülmüş ol
duğunu arz ederim. 

Cevdet Sımay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

0. — Cumhurbaşkanınca seçilen üyelerden, 
sürelerinin dolması nedeniyle açılmış bulunan 
beş üyeliğe seçilen, yeni üyelere dair Cumhur
başkanlığı tezkeresi. (3/129) 

BAŞKAN — Bir tezkere daha var. Okutu
yorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
ilgi : (a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

nın 72 ve 73 ncü maddeleri, 
(b) Cumhurbaşkanlığının 8 Haziran 1972 

tarMi ve 4 - 672 sayılı yazısı. 
ilgi : (b) ile, sürelerini doldurdukları için 

isimleri ve yerleri boşaldığı bildirilen tos s Cum
huriyet Senatosu Üyeliğine, Türkiye Cumhu
riyeti Anayasasının 72 ve 73 ncü maddeleri ge
reğince; aşağıda isimleri yazılı zevatı seçmiş 
olduğumu arz ederim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

1. Naim Talû Ticaret Bakanı) 
2. Profesör Sabaha ddin Özbek (Millî Eği

tim Bakanı) 

T 3. Cihat Alpan (Cumhurbaşkanlığı Genel 
Sekreteri) 

4. Halil Tunç (Türk - iş Genel Sekreteri) 
5. Prof. Fethi Çelikbaş (Eski Burdur Mil

letvekili) 
BAŞKAN — Sayın üyeler; Cumhuriyet Se

natosuna yeni katılmış olan sayın beş üyeyi Yü
ce Heyetiniz adına tebrik eder, kendilerine üs
tün basanlar dilerim. (Alkışlar) 

6. — Sayın üyelerden bazılarına izin veril
mesine dair Başkanlık tezkeresi (3/122, 123, 124) 

BAŞKAN — izinlerle ilgili bir tezkere var, 
okutuyorum. 

Genel Kurula 

Aşağıda adları yazılı Cumhuriyet Senatosu 
üyelerinin hizalarında gösterilen müddetlerle 
izinli sayılmaları hususunun Genel Kurula ar
zı, Başkanlık Divanının 3 . 7 . 1972 tarihli top
lantısında kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet Yüce tasviplerine arz olunur. 
Tekin Arıburun 

Cumhuriyet Senatosu 
Başkanı 

Cumhuriyet Senatosu Kütahya Üyesi Ah
met Orhan Akça ihastalığına binaen 26 . 6 . 1972 
tarihinden itibaren (20 gün) 

Cumhuriyet Senatosu Adıyaman Üyesi Meh
met Sırrı Turanlı, mazeretine binaen 3 . 7 . 1972 
tarihinden itibaren (15 gün) 

Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Sezai 
O'Kan hastalığına binaen 23 . 6 . 1972 tarihin
den itibaren (45 gün) 

BAŞKAN — Şimdi tekrar okutup teker te
ker oylarınıza arz edeceğim. 

«Cumhuriyet Senatosu Kütahya Üyesi Ah
met Orhan Akça hastalığına binaen 26 . 6 . 1972 
tarihinden itibaren (20 gün)» 

BAŞKAN — Oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

«Cumhuriyet Senatosu Afyon Üyesi Mehmet 
Sırrı Turanlı mazeretine binaen 3 . 7 . 1972 ta-

I rihinden itibaren (15 gün)» 

BAŞKAN — Oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

«Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Sezai 
O'Kan hastalığına binaen 23 . 6 . 1972 tarihin-

J den itibaren (45 gün)» 
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BAŞKAN — Oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

7. — Devlet Bakanı Z ey yat Baykaranın, 
29 . 7 . 1.970 gün ve 1319 sayılı Emlâk Vergisi 
Kanununun bazı maddelerinin kaldırılması, de
ğiştirilmesi ve bu kanuna bazı hükümler eklen
mesi hakkında kanun tasarısının havale edilmiş 
olduğu komisyonlardan seçilecek dörder üyeden 
kurulacak bir Geçici Komisyonda görüşülmesine 
dair önergesi (1/97, 4/33) 

BAŞKAN — Bir önerge var, okutuyorum. 
Yüksek Başkanlığa 

29 . 7 . 1970 gün ve 1319 sayılı Emlâk Ver
gisi Kanununun bazı maddelerinin kaldırılma

sı, değiştirilmesi ve bu kanuna bazı hükümler 
eklenmesi hakkındaki kanun tasarısının,, havale 
edilmiş olduğu İçişleri ile Malî ve İktisadî İşler, 
Bütçe ve Plan komisyonlarından dörder üyenin 
katılması suretiyle kurulacak bir geçici komis
yonda görüşülmesini saygı ile arz ederim. 

Zeyyat Baykara 
Devlet Bakanı ve 

Maliye Bakanı Vekili 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

X 1. — \513i saydı yT. C. Emekli bandığı Ka
nununa 23 . 2 . 1965 gün ve 545 sayılı Kanunun 
5 nci maddesiyle eklenen ek maddenin birinci 
fıkrasının değiştirilmesine ve bu kanuna geçici 
bir madde eklenmesine dair kanun teklifinin 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhu
riyet Senatosu Malî ve İktisadî İşler ve Bütçe 
ve Plan komisyonları raporları (Millet Meclisi : 
2/176: Cumhuriyet Senatosu : 2/19) (S. Sayısı: 
108) (Dağıtma tarihi : 20 . 6 . 1972) (1) 

BAŞKAN — 108 Sıra sayılı kanun teklifinin 
ikinci oylaması yapılacaktır. Kupa dolaştırıla
cak ve açık oylama yapılacaktır. Muhterem üye
ler lütfen oylarını kullansınlar efendim. 

2. — 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 
kanun teklifi ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poru (M. Meclisi : 2/684; C. Senatosu : 2/21) 
(S. Sayısı : 111) (Dağıtma tarihi : 26 . 6 . 1972), 
(D 

BAŞKAN — Bir önerge var okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Gündemin «Tüzük Gereğince Bir Defa Görü
şülecek işler» kısmında bulunan 1972 yılı Büt
çe Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvelde deği-

(1) 108 S. saydı basma yazı 29 . 6 . 1972 ta
rihli 71 nci Birleşim tutanağının sonuna eklidir. 

(1) 111 S. sayılı basmayazı tutanağın sonuna 
eklidir. 

siklik yapılması hakkındaki (111) sıra sayılı 
Kanun tasarıısnın müstaceliyeti sebebiyle gün
demde mevcut bütün işlere takdimen öncelikle 
görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Nafiz Ergeneli 
Bütçe Karma Komisyonu 

Başkanvekilj. 

BAŞKAN — Oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler.,. Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Komisyon ve Meclis İdare Âmiri yerindeler. 

Efendim, gerekçenin okunup okunmaması 
hususunu oylarınıza arz ediyorum. Okunmasını 
kabul edenler... Kabul etmeyenler... Okunma
ması kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde söz isteyen arkadaşımız var 
mı efendim? Yok. 

Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza arz 
ediyorum, Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Maddeleri okutuyorum. 

1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun 

teklifi 

Madde 1. — 1972 yılı Bütçe Kanununa bağ
lı (A/2) işaretli cetvelin Millet Meclisi kısmı
nın 23.000 nci makine, teçhizat ve taşıt alımları 
ve onarımları bölümünün 23.642 nci T. B. M. 
Meclisi binası ve tesisler için lüzumlu malzeme 
ve teçhizatın ithaline, tesis ve yenileştirilmesine 
ait her türlü giderler maddesine 1 000 000 lira
lık ek öden ak verilmiştir. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var 
mı efendim? Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

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

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

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanunu Millet Meclisi Baş
kanı ve Maliye Bakanı yürütür. 

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

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasan açık oylarınıza sunulacaktır. 
3. '— Askerî Yüksek İdare Mahkemesi kanu

nu tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Ada
let, Millî Savunma ve Bütçe ve Plan komisyon
larından 4'er üye alınmak suretiyle kurulan Ge
çici Komisyon raporu (Millet Meclisi 1/621; 
Cumhuriyet Senatosu 1/83) (S. Sayısı : 109) 
(Dağıtma tarihi : 29 . 6 . 1972) (1) 

BAŞKAN — Bir önerge var okutuyorum 
efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin «'Birinci görüşmesi yapılacak iş

ler» kısmında yer alan ve 1488 sayılı Kanun
la değiştirilen Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
nın geçici 17 nci maddesi uyarınca altı ay için
de çıkanlması zorunlu kanunlar arasında bulu
nan Askerî Yüksek idare Mahkemesi kanunu 
tasarısının; tasarı ile kurulması öngörülen yük
sek mahkemenin görev alanına giren konularda 
müracaat edilebilecek bir merciin uzun süreden 
beri mevcut bulunmadığı da dikkate alınarak 
ve Anayasa hükümlerinin süratle uygulanması
nı gerçekleştirmek üzere, gündemdeki diğer bü
tün işlere takdimen, öncelik ve ivedilikle görü
şülmesini arz ve teklif ederim. 

Mehmet izmen 
Millî Savunma Bakanı 

BAŞKAN — Efendim, önergeyi oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka

fi ) 109 S. sayılı basmayam tutanağın sonuna 
eklidir. 

bul edilmiştir. Lütfen Hükümet ve ilgili komis
yon yerini alsın. 

Raporun okunup okunmaması hususunu oy-
lannıza arz ediyorum. Raporun okunmasını ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Raporun okun
maması kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde söz isteyen sayın üye var 
mı? Yok. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. Maddeleri okutuyorum. 

Askerî Yüksek idare Mahkemesi kanunu tasarısı 

BİRİNCİ BÖLÜM 

KURULUŞ 

Askerî Yüksek idare Mahkemesi 

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

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

Maddeyi oylannıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Teşkilât 

Madde 2. — Askerî Yüksek İdare Mahkeme
sinin teşkilâtı Millî Savunma Bakanlığı kuru
luş ve kadrolarında g'österilir. 

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

Maddeyi oylannıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Askerî Yüksek idare Mahkemesi personeli 

Madde 3. — Askerî Yüksek idare Mahke
mesi personeli şunlardır : 

a) Askerî Yüksek idare Mahkemesi Başka
nı, ikinci Başkanı Başkanunsözeüsü, Daire Baş
kanları, üyeler ve Genel Sekreter; 

b) Başkanunsözeüsü Başyardımcısı ve Ka
nmış özcü! eri ; 

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. 
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Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Teminat 
Madde 4. — Askerî Yüksek idare Mahkeme

sinin Başkanı, İkinci Başkanı, Başkanunsözcü-
sü, Daire Başkanları ve üyeleri; Askerî Yüksek 
idare Mahkemesi hâkimleri olarak Türkiye Cum
huriyeti Anayasasının kendilerine sağladığı te
minat altında hizmet görürler. 

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

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul 3dilmiştir. 

Organlar 
Madde 5. — Askerî Yüksek İdare Mahkeme

sinin organları şunlardır ; 
a) Daireler; 
b) Daire Kurulu; 
c) Başkanlar Kurulu; 
d) Yüksek Disiplin Kurulu; 
e) Genel Kurul. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa

yın üye? Yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 

edenler.., Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

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

si Başkanlar Kurulunun, hâkim sınıfından olan 
üyeleri arasından seçeceği bir üye, Askerî Yük
sek idare Mahkemesi Genel Sekreterliği görevi
ni yapar. 

Genel Sekreter, ikinci Başkanlığa bağlıdır. 
Genel Sekreterliğe yeteri kadar yardımcı 

personel verilir. Ayrıca Başkanunsozcülüğün-
de, Daireler Kurulunda ve dairelerde yazı ve 
sair işlemleri yürütecek birer kalem teşkilâtı 
kurulur. 

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

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Askerî Yüksek idare Mahkemesi üyelerinin 
nitelikleri, seçimleri ve atanmaları 

Üyelerin nitelikleri 
Madde 7. — Askerî Yüksek İdare Mahkeme

sinin üyeleri; emsaline nazaran hizmetin gerek
tirdiği üstün bilgi ve tecrübeye sahip; 

4 . 7 . 1972 O : 1 

| a) General, amiral ve albay rütbesin deki 
subaylarla, 

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

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

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Üyelerin seçimi 
Madde 8. — Askerî Yüksek idare Mahke

mesinin askerî hâkim sınıfından olan üyeleri, 
Genel Kurul tarafından üye tamsayısının salt 
çoğunluğu ile her boş yer için gösterilecek üç 
aday arasından Cumhurbaşkanınca 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 sa
yın üye? Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Atanma 
Madde 9. — 8 nci maddeye göre seçilen üye

ler arasından, rütbe ve kıdem sırasına göre As
kerî Yüksek İdare 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 o Daire Baş

kanlığı görevini yapar. 

İkinci Başkan ile Başkanunsözcüsünün aske
rî hâkim sınıfından olması şarttır. 

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

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Görev süresi 
Madde 10. — Askerî Yüksek idare Mahke

mesinin askerî hâkim sınıfından olmayan üyele
rinin görev süresi en az üç yıldır. 

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

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
I edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Başkanunsözcüsü Başyardımcısı ve Kanunsöz-
cülerinin nitelikleri ve atanmaları 

Madde 11. — Başkanunsözcüsü Başyardım-
cılığına ve Kanunsözcülüklerine 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 — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye? Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

idare personelinin nitelikleri ve atanmaları 

Madde 12. — idarî hizmetlerle ilgili görev
lerde çalıştırılacak personelin atanmaları hiz
met ihtiyaç ve gereklerine uygun olarak özel ka
nunlarına göre yapılır. 

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

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Başkanlara ve Başkanunsözcüsüne vekâlet 
Madde 13. — Askerî Yüksek İdare Mahke

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

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

Aynı sebeplerle Daire Başkanlıklarına, o 
dairenin 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. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Organların Kuruluşu 

Daireler 

Madde 14. — Askerî Yüksek idare Mahke
mesi üç daireye ayrılır. 

Her daire, çoğunluk askerî hâkim sınıfın
dan olmak üzere bir başkan ve 7 üyeden kuru
lur. 

Çoğunluk askerî hâkim sınıfından olmak 
üzere dairelerde görüşme sayısı beştir. Karar
lar çoğunlukla verilir. 

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

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Üyelerin dairelere ayrılmaları 
Madde 15. — Üyeler Başkanlar Kurulunun 

kararı ile dairelere ayrılırlar ve hizmetin icap
larına göre, daireleri aynı suretle değiştirilebi
lir. 

Dairelerde meydana gelecek noksanlar diğer 
dairelerden üye alınmak suretiyle tamamlanır. 
Bu üyeler Başkanlar Kurulunun kararı ile ön
ceden saptanır. 

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

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. -Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Daireler Kurulu 
Madde 16. — Daireler Kurulu, ikinci Başka

nın başkanlığında, her dairenin başkan ve üye
leri arasından, en kıdemli ikişer askerî hâkim 
ile askerî hâkim sınıfından olmayan en kıdemli 
birer üye olmak üzere 10 kişiden kurulur. 

Üyelerden birinin özürü halinde kendi daire 
ve statüsünden en kıdemli üye kurula katılır. 

Daireler kurulunda kararlar oy çokluğu ile 
verilir. 

Oylarda eşitlik halinde başkanın bulunduğu 
tarafın oyu geçerli sayılır. 

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

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Başkanlar Kurulu 

Madde 17. — Başkanlar Kurulu, Askerî Yük
sek idare Mahkemesinin Başkanı ile ikinci Baş-
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kanı ve Daire Başkanlarından kurulur. Başkan, 
İkinci Başkan ve Daire Başkanlarından birinin 
katılamamaları halinde, vekilleri, toplantılarda 
bulunur. 

Başkanunsözcülüğünü ilgilendiren işler ile 
kurulca lüzum görülen diğer işlerin görüşülme
sinde, Başkanunsözcüsü veya katılamaması ha
linde vekili toplantılara katılır ve oy kullanır. 

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

tarafm oyu geçerli sayılır. 
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Kanu

nun tavzihe ulaşması bakımından bir soru sora
cağım. 

BAŞKAN — Buyurunuz, Sayın öztürkçine. 
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Şimdi, 

kabul buyurduğumuz 3 ncü maddenin (b) fık
rasında «Başkanunsözcüsü, Başyardımcısı ve 
Kanunsözcüleri» diye bir kısım var. 17 nci mad
dede de «Başkanunsözcüsü veya katılamaması 
halinde vekili toplantılara katılır ve oy kulla
nır» hükmü var. Vekili toplantıya katılacak. 
Şimdi burada kastedilen murad, Başyardımcı 
mı, yoksa Kanunsözcülerinden her hangi birisi 
midir? 

BAŞKAN — Sayın Bakan ve Komisyon Söz
cüsü? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SALİH 
TÜRKMEN (Ağrı) — Başkamın yardımcısı. 

BAŞKAN — Evet efendim, tavzih olundu. 
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Teşek

kür ederim. 
BAŞKAN — Biz de teşekkür ederiz. 
Maddeyi olduğu gibi oylarınıza arz ediyo

rum. Kabul edenler... Etmeyenler... KaJbul edil
miştir. 

Yüksek Disiplin Kurulu 
Madde 18. — Yüksek Disiplin Kurulu, As

kerî Yüksek İdare Mahkemesi Başkanı, ikinci 
Başkanı, Başkanunsözcüsü ve daire başkanların
dan kurulur. 

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

Kurulun yazı işlerini Genel Sekreter yürü
tür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler.... Kabul edilmiştir. 

Genel Kurul 
Madde 19. — Genel Kurul; Askerî Yüksek 

İdare Mahkemesi Başkanı, İkinci Başkanı, ıBaş-
kanunsözcüsü, Daire Başkanları ve üyelerin ta
mamından 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 eşit
lik halinde Başkanın bulunduğu tarafın oyu ge
çerli sayılır. 

Kurulun yazı işlerini Genel Sekreter yürü
tür. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Baş 
kan, 19 ncu maddede bir kelime, önce «katıla
maz» sonra «katılamaz» şeklinde okundu. Bu 
kelimelerden hangisini alacağız? 

BAŞKAN — Efendim metinde tashihat var
dır, «katılamaz» şeklinde olacaktır. 

Maddeyi tashihli haliyle oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir, 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Askerî Yüksek idare Mahkemesinin ve orgunla-
rmm görevleri 

Askerî Yüksek idare Mahkemesinin görevleri 
Madde 20. — Askerî Yüksek idare Mahke

mesi, Türk Ulusu adına, asker kişileri ilgilendi
ren ve askerî hizmete ilişkin idarî eylem ve iş
lemlerden doğan uyuşmazlıkların ilk ve son de
rece mahkemesi olarak yargı denetimini ve di
ğer kanunlarda gösterilen görevleri yapar. 

Bu kanunun uygulanmasında asker kişiden 
maksat, Türk Silâhlı Kuvvetlerinde görevli bu
lunan veya hizmetten ayrılmış olan subay, .as
kerî memur, assubay, askerî öğrenci, er ve er
başlar, uzman çavuş ve uzman jandarma çavuş
lar ile sivil memurlardır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde Sayın öztürk
çine buyurun. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Saym 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; ben hukukçu 
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değilim, ama Senatodan bir kanun hiç olmazsa 
benim anlayabileceğim bir şekilde çıkarsa, bu 
kanunu okuyan diğer vatandaşlar da rahatlıkla 
anlama imkânını bulabilecektir. 

20 nci maddenin birinci fıkrasında «Yargı 
denetimini ve diğer kanunlarda gösterilen görev
leri yapar.» denilmektedir. Askerî Yüksek ida
re Mahkemesine ait bir nevi teşkilât kanunu ma
hiyetinde olan bu hususu biz yeni kabul ediyo
ruz. Müzakere ettiğimiz kanunda, diğer kanun
larda gösterilen bir görev bulunmadığından; bu, 
istikbale muzaf bir iş oluyor; yani bir yasada 
mevcudolmayan hususlar, mevcutmuş gibi tah
mil yapılacak. Acaba buradaki «Diğer kanunlar
da gösterilen görevleri yapmak» ibaresinden, me
selâ bu bir nevi Danıştay olduğuna göre, Danış
tay kararlarına itirazdaki hususta tetkik etme 
mi kastediliyor? Meselâ Örfî idare Kanununu 
ele alalım. (Komisyonun konuyu açması için ko
nuşuyorum.) örfî idare Kanununda itiraz yapıl
dığı zaman, Yargıtay bakıyordu. Bunun itira
zına da Danıştay mı bakacak, burası Danıştay 
gibi görev mi yapacak? Diğer kanunlardaki mak
sat, istikbale muzaf bir husus mudur; yoksa 
örfî idare Kanunundaki mahkemelere, askerî 
mahkemelere verilen hususların tadadı mıdır? 
Bu birincisi... 

ikinci fıkradaki cümlelerin yerli yerine otur
muş olduğunu zannetmiyorum. «Görevli bulunan 
veya hizmetten ayrılmış olan subay, askerî me
mur» ibaresindeki cümlecikler birer virgülle 
ayrılmış; fakat bunlar biri diğerine bağlı olan 
hususlardır. Hizmetten ayrılmış subay, hizmet
ten ayrılmış askerî memur, hizmetten ayrılmış 
astsubay, şeklinde anlaşılıyorsa da ,kanıma göre 
bunun «Subay, askerî memur, astsubay, askerî 
öğrenci, er ve erbaşlar, uzman çavuş ve uzman 
jandarma çavuşları ile sivil memurlar ve hizmet
ten ayrılmış subaylar» şeklinde olması lâzım. Bu
rada emekli olan bir subayın da gerektiği zaman
da bu mahkemeye müracaat etme 3/önü olacaktır. 
Şimdi, bir erin, bir onbaşının, askerî hizmetten 
ayrılmış olan bir kimsenin, Askerî Danıştay da
va yerleri ile ilişiği ne olacaktır? Bu hususu Ko
misyon ve Hükümet aydınlatırsa bu konuda 
oyumuzu rahatlıkla kullanabiliriz. Aksi halde, 
«Hizmetten ayrılmış olan subay, askerî memur» 
deyince bunların hepsinin hizmetten ayrıldığı an
lamı çıkıyor. 
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Bu hususun aydınlatılmasının lüzumlu olduğu 

kanaati ile söz almış bulunuyorum. Teşekkür 
ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın öztürkei-
ne. 

Buyurun Sayın özden. 
EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Baş

kan, çok değerli arkadaşlarım; 
Askerî Yüksek idare Mahkemesi ve organla

rının görevleri hakkındaki 20 nci madde, tasarı
nın belkemiğini teşkil ediyor. Bugün Danıştay' 
da birçok davalar, bu kanunun çıkmasını bekle
mek üzere bir seneden beri duruyor. Danıştay 
bu gibi davalara el sürmüyor. Askeri ilgilen
diren bir dava oldu mu, Danıştay bu davanın hiç 
bir işlemini tatbik etmiyor; fakat bu kanun çı
kınca bu işlemler yapılacak. 

Birinci fırkada «... Askerî Yüksek İdare Mah
kemesi, ulusu adına...» diye başlayan ibaredeki 
«Ulus» kelimesi «Türk Ulusu» şeklinde yazılsay
dı çok iyi olurdu. Çünkü, bütün mahkeme ka-
rarlaraım üstünde «Türk Ulusu adına adaleti 
tevziye memur olan mahkememiz» diye yazar. 
Vakıa «Ulusu» kelimesi de bunu ifade ediyor, 
ama insana burada biraz hafif geliyor. Madde 
kuvvetlendirilseydi daha iyi olurdu. 

BAŞKAN — Sayın Özden buyurduğunuz şe
kilde düzeltilmiştir. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI MEHMET İZ-
MEN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Maddede 
«Türk Ulusu» şeklindedir. 

EKREM ÖZDEN (Devamla) — Bendeki me
tinde «Ulusu» şeklinde yazılıdır. 

BAŞKAN — Evet düzeltilmiştir efendim. 

EKREM ÖZDEN (Devamla) — Teşekkür 
ederim çok iyi olmuş. 

20 nci maddenin ikinci fıkrası üzerinde 
muhterem öztürkçine arkadaşım da durdu. As
kerî Yüksek İdare Mahkemisinin bu kanunda 
ve diğer kanunlarda gösterilen görevleri yapa
cağı ifade ediliyor. Diğer kanunlarda Askerî 
Yüksek İdare Mahkemesinin görevi içine giren 
meseleler izah edilmiş değildir. Böyle bir iza
hat var mıdır yok mudur bilmiyorum; ama Ko
misyon ve Hükümet izah ederlerse daha yerin
de olur ve tatbikatçılar için önemli olur. Zaten 
benim de maksadım, meseleyi burada açmaktı. 
Tatbikatı yapacak elemanlar, tabiatiyb «Bun
lar hangi kanunlardır» diye tetkik edecek. Bu 
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sebeple buradan söyleyeceğiniz noktayı nazar- ı 
lar onlara ışık tutacaktır. 

Şimdi, bir ufak mesele var. Meselâ bir as
ker, şoför olarak vazifesini yaparken hata et
miştir, bir GMC'yi yara düşürmüş içinde bulu
nan Silahlı Kuvvetlerimize bağlı askerlik göre
vini yapan bir iki er ölmüştür. Bu gibi tazmi
nat davalarını vaktiyle adlî mahkemelerde ika
me ederdik. Sonra bir içtihat taayyün etti, Da
nış tay a intikal ettirildi. Bu davalar Da-
nıştayda görülmekte idi. Bazı davalar karara 
bağlanmıştır. Şimdi bu gibi davalar, bu kanu
nun çıkmasını beklemektedir. Böyle çok miktar
da dava vardır. 

Bu davalara Askerî Yüksek İdare Mahkeme
si bakabilecek mi? Ben burada bu ışığı da göre
miyorum. Çünkü, adam terhis olmuştur, nihayet 
tazminat davası Devlet aleyhinle ikame edilmiş
tir, Millî Savunma Bakanının aleyhine ikame 
edilmiştir. Bu gibi davalarda, şahıs mev-
zuubahis değildir. Şahıs mevzubahis olmayınca, 
işlem olarak, olay olarak nazarı dikkate alına
rak mı bu davalara bu mahkemelerde bakıla- | 
çaktır? Bunun da, bu kürsüden aydınlığa ka
vuşturulması gerekmektedir. 

Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın özden. 
Geçici Komisyon Sözcüsü Sayın Türkmen, 

buyurunuz. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SALİH 

TÜRKMEN (Ağrı) — Buradan arz edebilir 
miyim? 

BAŞKAN — Hay hay, buyurunuz. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SALİH 
TÜRKMEN (Ağrı) — Efendim arkadaşlar, 
maddede Askerî Yüksek idare Mahkemesinin 
görevleri sayılırken, bir de, «...diğer kanunlar- I 
da gösterilen görevleri yapar.» deniyor, buna 
neden lüzum görüldü diyorlar. I 

Bundan maksat, yukarıda hangi davalara I 
bakacağı sayıldıktan sonra, icabında, istikbal- I 
de de bazı işlerin kanunla bu Mahkemenin gö- I 
revi içine alınabilmesi, imkânını sağlamak için
dir. Esasen aynı husus Danıştay Kanununun I 
29 ncu maddesinin (D) fıkrasında da vardır I 
ve oradan alınmıştır. Orada Danıştaym vazife
leri sayılırken, ayrıca, «...başka kanunla göste
rilen diğer işleri gcrür.» denilmektedir. Bura
da paralellik vardır. I 
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Öztürkçine arkadaşım : «...hizmetten ayrıl

mış olan subay...» ibaresi buraya girmeseydi, 
diye buyurdular. Bundan maksat, subaylıkla 
alâkası kesilmiş olsa bile, subaylık zamanına 
taallûk eden işler, meselâ emekliye ayrılmış 
olan bir subayın emekli işinden dolayı bir ihti
lâf varsa, bu ihtilâf yine askerlik hizmetinin 
ifası zamanına taallûk ettiği için, o ihtilâfı da 
görmek bu mahkemenin görevleri dahilinde ola
caktır, kasıt budur efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Sözcü. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SALİH 

TÜRKMEN (Devamla) — Bir şey daha kaldı, 
arz edeyim efendim. 

Ekrem özden arkadaşım, bir de dava mese
lelerini mevzubahis ettiler. Bu da, 24 ncü mad
dede öngörülmüştür. Sırası geldiği vakit, bu
nun ne şekilde görüleceği hakkında sarahat 
vardır efendim. 

BAŞKAN — Efendim, mesele vuzuha kavuş
muştur. 20 nci maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

5434 sayılı T. C. Emekli iSandığı Kanununa 
23 . 2 . 1965 gün ve 545 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesiyle eklenen ek maddenin birinci fıkra
sının değiştirilmesine ve bu kanuna geçici bir 
madde eklenmesine dair kanun teklifinin ikinci 
açık oylamasında (101) oy kullanılmış (99) ka
bul, (2) çekinser oyla kabul edilmiştir. 

1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işa
retli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 
kanun teklifinin açık oylamasında (97) oy kul
lanılmış; (94) kabul, (2) ret ve (1) çekinser 
oyla kabul edilmiştir. 

Tasarının görüşülmesine devam ediyoruz 
efendim. 

İdarî uyuşmazlıklar ve davalar 

Madde 21. — Askerî kişilerle ilgili olan 
aşağıda yazılı idarî uyuşmazlıklar ve davalar1 

doğrudan doğruya ve kesin olarak Askerî Yük
sek İdare Mahkemesinde çözümlenir ve karara 
bağlanır. 

a) Yirminci maddede belirtilen asker kişi
leri ilgilendiren ve askerî hizmete ilişkin idarî 
eylem ve işlemlerden dolayı; yetki, sebep, şekil, 
konu ve maksat yönlerinden biri ile hukuka ay
kırı olduklarından bahsile menfaatleri ihlâl edi
lenler tarafından açılacak iptal davaları, ayni 
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idarî eylem ve işlemlerin haklarını ihlâl etmesir 
halinde açılacak tam yargı davaları, (Disiplin 
suç ve tecavüzlerinden ötürü disiplin amirlerin
ce verilen cezalar hariç) 

b) Adalet Mahkemeleri ile askerî mahke
melerde görülmekte olan bir davada, bu dava 
ile ilgili askerî nitelikteki bir idarî işlemin an
lamı veya şümulünün tâyini hususunda çıkacak 
uyuşmazlıkların halli için mahkeme kararı üze
rine açılacak davalar. 

0BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

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

atanma, yer değiştirme, nasıp, sicil, kademe iler
letilmesi, terfi, aylık, yolluk ve kanunlardan 
doğan hak ve menfaatlerine ilişkin uyuşmazlık
ları ve davaları çözümler. 

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

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

İkinci Dairenin g'örevleri 
Madde 23. — İkinci Daire; asker kişilerin 

emeklilik, maluliyet, istifa, hizmet yükümlülü
ğü, askerî akademiler ile diğer askerî öğrenci 
ve yedek subay işlemlerine ilişkin uyuşmazlık 
ve davaları çözümler. 

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

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Üçüncü Dairenin g'örevleri 
Madde 24. — Üçüncü Daire, a) Asker kişi

leri ilgilendiren ve askerî hizmete ilşkin idarî 
eylem ve işlemler nedeniyle açılacak tam yargı 
davalarına, 

b) Askerî hizmetin ifası dolayısıyle askerî 
görevin kural ve gereklerine uyulmadığı iddia 
edilerek üçüncü şahıslar tarafından asker kişi
ler aleyhine şahsî kusur isnadı ile açılacak tam 
yargı davalarına, 

c) Diğer dairelerin g'örevleri dışında kalan 
davalara bakar. 

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

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Bir kısım işlerin diğer dairelere verilmesi 
Madde 25. — Dairelerin işlerinde, birbirine 

nazaran nispetsizlik görülürse, Başkanlar Ku
rulu kararı ile bir dairenin görevine giren iş
lerden, belirli konulara ilişkin olanlar diğer 
daireye verilebilir. 

Bu husustaki kararlar Aralık ayı başında 
verilir. Aynı ay içinde Resmî Gazetede yayınla
nır ve yeni takvim yılında uygulanır. 

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

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Daireler Kurulunun' g'örevleri 
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 İdare Mahkemesinin dai
releri arasında çıkan g'örev ve yetki uyuşmaz
lıkları ; 

c) Bakanlar Kurulu kararlarına karşı açı
lan davalar; 

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

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

(e) bendinde yazılı olan yetkinin Başkan 
tarafından kullanılması, davanın açılması sıra
sında; Başkanunsözcüsü tarafından kullanılma
sı, esas hakkında düşünce verilmeden önce olur. 

Bu yetkinin Başkanunsözcüsü 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. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

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

la görevli kılındığı işler ile Askerî Yüksek İda
re Mahkemesi Başkanının Kurulda görüşülme
sini uygun gördüğü idarî işler hakkında gereği
ne göre, karar verir veya düşüncesini bildirir. 
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Başkanlar Kurulu, Askerî Yüksek İdare 

Mahkemesi Başkanının daveti ile toplanır. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa

yın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Yüksek Disiplin Kurulunun görevleri ve verece
ği disiplin cezaları 

Madde 28. — Yüksek Disiplin Kurulu, As
kerî Yüksek İdare Mahkemesi Başkanı, İkinci 
Başkanı, Başkanunsözcüsü, Daire başkanları ve 
üyelerinin hâkimlik ve askerlik vekar ve onu
runa dokunan, şahsî haysiyet ve itibarını kıran 
veya görev gereklerine uymayan davranışların
dan dolayı haklarında disiplin kovuşturması 
yapar ve eylemin ağırlığına göre; 

a) Uyarma, 
b) Kınama, 
c) Görevden çekilmeye davet, 
İşlemlerinden birini uygular. 

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

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun görevleri 

Madde 29. — Genel Kurul Askerî Yüksek 
İdare Mahkemesi Başkanının çağrısı üzerine 
toplanır. Görevleri şunlardır : 

a) Askerî Yüksek İdare Mahkemesinin as
kerî hâkim sınıfında 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 ayn ayrı verdikleri karar
lar arasında aykırılık veya uyuşmazlık görül
düğü veyahut birleştirilmiş içtihatların değişti
rilmesi gerekli sayıldığı takdirde, Başkanunsöz-
cüsünün düşüncesi alındıktan sonra işi incele
mek ve gerektiğinde, içtihadın birleştirilmesi 
veya değiştirilmesi hakkında karar vermek. 

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

İçtihatların birleştirme kararları gönderil
dikleri tarihten itibaren 30 gün içinde Resmî Ga
zetede yayınlanır. 

Bu kararlara Askerî Yüksek idare Mahkeme
si organları ve idare uymak zorundadır. 

e) 91 nci maddede yazılı İçtüzüğü yap
mak, 

'f) Kanunlarda gösterilen diğer görevleri 
yapmak, 

g) 18 nci maddenin 2 nci fıkrasının dördün
cü cümlesindeki görevi yerine getirmek. 

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

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Beşinci 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 eder. 

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

Bu üye ilgilinin savunmasını aldıktan sonra 
yaptığı soruşturma sonucunu bir raporla Kurul 
Başkanına sunar. 

Yüksek Disiplin Kurulu, ilgili hakkında ya 
soruşturmanın genişletilmesine veya kovuştur
maya yer olmadığına veya 28 nci maddede yazı
lı disiplin cezalarından birinin uygulanmasına 
karar verir. 

Bu cezalara karşı ilgili, tebliğ tarihinden iti
baren onfbeş gün içinde Genel Kurula itiraz ede
bilir. Genel Kurul, kararı onamadığı takdirde, 
kararı ya kaldırır, ya değiştirir veya soruştur
manın genişletilmesi için dosyayı Yüksek Disip
lin Kuruluna gönderir. 

Genel Kurulun kararları kesindir. 

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

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Görevden çekilmeye davet cezasının sonucu 
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Madde 31. — Görevden çekilmeye davet 
edilen : 

a) Askerî hâkim sınıfında 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 îdare Mahkemesi ile ili
şiği kesilir, durumu Genel Kurmay Başkanlığı, 
Millî Savunma Bakanlığı ve ilgilinin bağlı bu
lunduğu kuvvet komutanlığına derhal bildirilir. 

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

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Görevle ilgili suçlar 
Madde 32. Askerî Yüksek idare Mahkeme

si ikinci Başkanı, Başkanunsözcüsü, Daire Baş
kanları, üyeleri ve genel sekreterin görevle il
gili suçlarını haber alan Başkan, ilgililer hak
kında kovuşturma açılmasına lüzum olup olma
dığına karar verilmek üzere konuyu, Genei Ku
rula intikal ettirir. (Askerî Yüksek idare Mah
kemesi Başkanının görevle ilgili suçlarına ait 
ihbar ve şikâyetler, Millî Savunma Bakanı ta
rafından Genel Kurula intikal ettirilir.) 

Genel Kurul, önce soruşturma açılmasına 
yer olup olmadığının belli edilmesi için bir ve
ya 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 ilgili
ye, bir örneği de varsa şikâyette bulunana teb
liğ edilmek üzere Başkanlığa sunulur. 

Bu karar kesindir. 
Soruşturma 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 sahip
tir. 
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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
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. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Askerî ve genel yargıya tabi suçlar 
Madde 33. — Askerî Yüksek idare Mahke

mesi ikinci Başkanı, Başkanunsözcüsü, Daire 
Başkanları ve üyelerinin askerî yargıya tabi 
suçlarını her ne suretle olursa olsun haber alan 
Başkan, konuyu Genel Kurula intikal ettirir. 

Askerî Yüksek İdare Mahkemesi Başkanı
nın askerî yargıya tabi şahsi suçlarına ait ihbar 
ve şikâyetler Millî Savunma Bakanı tarafından 
Genel Kurula intikal ettirilir. 

Soruşturmanın yapılabilmesi için Genel Ku
rul 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 g'örmez veya yapılan soruştur
mayı kamu davasının açılmasını haklı göster
meye yeterli bulmaz ise kovuşturmaya yer ol
madığına ve kanunî şartların mevcudolması ha
linde soruşturmanın geçici olarak tatiline ka
rar verir. 

Bu kararlar kesindir. 
Kurulca dava açılmasına karar verildiği 

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

Askerî Yargıtay Başsavcısı bir iddianame 
ile dava dosyasını Askerî Yargıtay Başkanlar 
Kurulunun belli edeceği Askerî Yargıtay Dai
resine verir. 

Bu daireye ve temyiz yolu ile inceleme ya
pacak Daireler Kuruluna soruşturma yapan ve-
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ya hükümde bulunan üyeler katılamaz. Bu hal
lerde Daire veya Daireler Kurulu toplanmazsa 
noksan üyeler diğer dairelerden tamamlanır. 

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

Askerî Yüksek idare Mahkemesi Başkanı, 
ikinci Başkanı, Başkanunsözcüsü, Daire Baş
kanları ve üyelerin genel yargıya tabi şahsı suç
larının kovuşturulmasmda Yargıtay Başkan ve 
üyeleri ile Cumhuriyet Başsavcılarının şahsî 
suçlarının kovusturulmasma ilişkin hükümler 
uygulanır. 

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

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

ALTINCI BÖLÜM 

Yargılama usulleri 

Mecburî idarî müracaat 

Madde 34. — Askerî kişilerin özlük işleri 
konusunda kesin karar almaya yetkili olmayan
lar makamlarca tesis edilmiş idarî işlemlerin 
kaldırılması, değiştirilmesi veya yeni bir işlem 
yapılması idarî dava açmak için belli olan süre 
içinde, mertebeler yoluyla ve bağlılığına göre 
yetkili üst makamlardan istenmedikçe Askerî 
Yüksek idare Mahkemesinde iptal davası o çıla-
maz, 

Bu takdirde yetkili makamlarca müracaat 
tarihinden itibaren nihayet doksan gün içinde 
cevap verilmez ise istek reddedilmiş sayılır. 

İsteğin reddi üzerine veya yazılı bildirim ta
rihinden itibaren dava açma süresi islemeye 
başlar. 

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

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

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

ihtiyarî müracaat 
Madde 35. — Kesin işlem yapmaya yetkili 

makamlarca tesis edilen idarî işlemlerin kaldı
rılması, değiştirilmesi veya yeni bir işlem yapıl-
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ması; işlemi yapmış olan makamlardan idari 
dava açmak için belli olan süre içinde istenebi
lir. Bu müracaat işlemeye başlamış olan dava 
açma süresini durdurur. 

Doksan gün içinde cevap verilmez ise istek 
reddedilmiş sayılır. 

İsteğin reddi üzerine dava açma 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 başvurabilirler. Bu, halde yst-
kili makamlar en çok doksan gün içinde bir ce
vap verirler. 

Bu süre içinde cevap verilmez ise istek red
dedilmiş sayılır, ilgililer doksan günün bitimin
den itibaren idarî dava açma süresi içinde As
kerî Yüksek idare Mahkemesinde dava açabi
lirler. Dava açılmayan haller ile davanın dok
san günlük süre geçtikten sonra açılması sebe
biyle dilekçenin reddi halinde, doksan günlük 
sürenin bitmesinden sonra cevap verilirse bunun 
tebliğinden itibaren dava açma süresi yeniden 
işlemeye başlar. 

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

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

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

İdarî davaların açılması 
Madde 36. — Askerî kişilerle ilgili idarî ey

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

Dilekçelerde : 
a) Tarafların ad ve soyadları ile sınıf ve 

rütbeleri, duhulü, nasbi, adresleri ve unvanları; 
varsa vekillerinin veya temsilcilerinin ad ve 
soyadları ile adresleri ve unvanları; 

b) Davanın konusu ve sebepleri ile dayan
dığı deliller; 

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

d) Tazminat davalarında uyuşmazlık konu
su miktar gösterilir. 

Dilekçeler ile bunlara ekli evrakın örnekle
ri karşı taraf sayısından bir fazla olur. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Buyurun Sayın Atalay. 

SIRRI ATALAY (Kars) — 36 ncı maddede 
idarî davaların açılmasında, «Dilekçeler, Askerî 
Yüksek idare Mahkemesi Başkanlığına verilir.» 
denmektedir. Taşrada bu şekilde müracaatı ya
panın elbetteki sadece dilekçeyi verip dava 
açmak için Ankara'ya gelmesi düşünülemez ve 
mümkün değildir. Bu müracaatını ne şekilde 
yapacak?.. Maddeden öyle anlaşılıyor ki, posta 
ile gönderilmesi mümkün olmayacaktır. 

Şimdi Komisyon tarafından müracaatın ile
tilmesi şeklinin nasıl olabileceğinin açıklanması 
gereklidir. Mutlaka Ankara'da Başkanlığa mı 
verilecektir, yoksa bunu temin edebilecek bir 
usul var mıdır? Bu hususta Komisyondan bilgi 
rica edeceğim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Atalay. 
Buyurun Sayın Öztürkçine. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Sayın 
Başkan; 

Konumuz her ne kadar 36 ncı maddede ise 
de, bir sayın senatör arkadaşımız 36 ncı mad
de üzeriride eleştirme yaparken «Taşrada olan 
bir askerî kişi ne şekilde müracaat edecek
tir?» diye sormuştur. Ben taşrada demiyorum 
da... 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Komisyon 
adına mı cevap veriyor?.. 

BAŞKAN — Müsaadenizle efendim. Ne söy
leyeceğini bekliyorum. Cümlesini tamamla
sın. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (Devamla) — Cüm
leyi bağlayacağım. 

Valilere, kaymakamlara, yabancı memleket
lerde ateseliklere de müracaat etme imkânı 
mevcut. 

Benim üzerinde durmak istediğim nokta; 
idarî davanın açılması konusunda «Askerî ki
şilerle ilgili idarî eylem ve işlemlere ilişkin 
idarî davalar, Askerî Yüksek İdare Mahkemesi 
Başkanlığına hitaben yazılmış dilekçelerle açı
lır. Dilekçeler, Askerî Yüksek İdare Mahkeme
si Başkanlığına verilir» denmekte. Ve bura
da şeklini biHı^mektedir. Kimlerin idarî da
va açabilme yetkisi var? Asker kişilerin. 

İlk konuşmamızda 20 nci madde üzerinde 
durmuştuk. 20 nci maddenin 2 nci fıkrası o 
zaman burada nasıl yürüyecektir?... Yani yal-

j nız hizmetten ayrılmış olan subay üzerinde 
durdular. Hizmetten ayrılmış subay, 'hizmet
ten ayrılmış askerî memur, hizmetten ayrıl
mış assubay, hizmetten ayrılmış, askerî öğ
renci, hizmetten ayrılmış er ve erbaşlar, uzman 
çavuş ve uzman jandarma çavuşları ve hiz
metten ayrılmış sivil memurların idarî dava 
açma durumunda 36 ncı maddenin 1 nci fık
rası ile 20 nci maddenin 2 nci fıkrası ne şekil
de bağdaşacaktır? Bunun açıklanması için 
söz aldım. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Öz
türkçine, 

Hükümet veya sözcü?.. Buyurun Sayın Ko
misyon Sözcüsü Türkmen. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SALİH 
TÜRKMEN (Ağrı) — Evvelâ dava açmak 
için her halükârda Ankara'ya gelmek mecbu
riyeti yoktur. Çünkü, Ankara'da ise Ankara'
dan verir, dışarıdan ise 37 nci madde nerele
re verileceğini tasrih etmiştir. Bu itibarla bu 
ihtiyaç karşılanmıştır. 

Sayın öztürkçine'nin üzerinde durduğu ha
dise başka, 36 ncı maddede idarî dava açmak 
için müracaat makamının neresi olduğu be
lirtiliyor ve dilekçenin şekli, neleri ihtiva ede
ceği gösteriliyor. Bu, usul hukukunda da var
dır. 

Kimler dava açar meselesine gelince; bu, 
dava ehliyeti meselesidir; 20 nci maddede kim
lerin ne sebeple dava açabileceği gösterilmiş
tir. Bu itibarla tereddüt ve endişe varit de
ğildir. sarahat vardır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Türk
men. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Söz istiyorum 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Atalay. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Ben 36 ncı mad
denin 1 nci fıkrasının haşiv olduğu kanaatin
deyim, onun için ifade etmiştim, 37 nci mad
dedeki sarih hükümler karşısında ona lüzum 
yoktur. Çünkü, bizde Danıştaya açılan dava
larda dilekçe doğrudan doğruya Danıştay Baş
kanlığına verilmez. Gerekli yerlerden geçer; 
yani bir tahrirat kâtibi, bir nüfus memuru, a 
veya b yerinde bir şâhı's davayı açarken, belli 
davaların prosedürüne ve bir de doğrudan doğ-

J rüya daireye müracaat şekline göve açar. Bu 
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yasanın umumî espirisinden aldığımız intiba 
şu ki; bu, genel kaideye istisnalar getirmek
tedir. 

36 ncı madde ne diyor?.. Dilekçeler nereye 
verilecektir?.. «Askerî kişilerle ilgili idarî ey
lem ve işlemlere ilişkin idarî davalar, Askerî 
Yüksek İdare Mahkemesi Başkanlığına hita
ben yazılmış dilekçeler ile açılır. Dilekçeler 
Askerî Yüksek idare Mahkemesi Başkanlığına 
verilir» diyor. 

37 nci madde ne diyor?... «Dilekçeler ile sa
vunmalar ve davalara ilişkin her türlü evrak, 
Askerî Yüksek Mahkemesi Başkanlığına gön
derilmek üzere en yakın âmirlere, valilik veya 
'kaymakamlıklara ve yabancı memleketlerde, 
askerî ateşeliklere, Türkiye Elçiliklerine veya 
Konsolosluklarına da verilebilir.» 

Ankara'da ise, 28 nci Tümendeki kişi 28 
nci Tümenin askerî mercilerine mi verecek
tir, yoksa doğrudan doğruya mı götürecek
tir?.. Görüyoruz ki, bir çelişki vardır. Yani 
Ankara'da olduğu takdirde bu, en yakın âmir
lerden geçmeyecek midir?.. Aslında geçmesi 
gerekir. Ben, doğrudan doğruya askerî yargı 
merciine dilekçenin verilmesini garipsedim de 
o bakımdan sordum. 

36 ncı madde ile 37 nci madde bir çelişki 
teşkil etmektedir. Eğer bir silsile takibedile-
cekse, bunun her yerde edilmesi lâzımdır; ya
ni askerî bir birliğin en alt kademesindeki 
kimse gidip doğrudan doğruya Askerî Yar
gıya verecek midir, yoksa muayyen bir kade
meden geçecek midir?. TaşradaMnden geçiyor 
da Ankara'dakiîiin geçmemesi neden gerekir?.. 
Benim zaten biraz önce söylemek istediğim 
de bu idi. Ben bir çelişki görmekteyim. Ko-
msiyon ıberrâklık verirse memnun olurum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Ata-
lay. 

Efendim, durum vuzuh kesbetmiştir. Mad
deyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler..; 
etmeyenler... Kalbul edilmiştir efendim. 

Dilekçelerin verileceği diğer yerler 
Madde 37. — Dilekçeler ile savunmalar ve 

davalara ilişkin her türlü evrak, Askerî Yük
sek İdare Mahkemesi Başkanlığına gönderil
mek üzere en yakın âmirlere, valilik veya kay
makamlıklara ve yabancı memleketlerde, as
kerî ataşeliklere, Türkiye elliliklerine veya kon
solosluklarına da verilebilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen? 
SIRRI ATALAY (Kars) — Deminki sorumun 

cevaplandırılmasını rica ediyorum. 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Türkmen. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SALİH 

TÜRKMEN (Ağrı) — Efendim, Sırrı Atalay 
arkadaşım iki madde arasında âdeta bir te
zat görüyor. Halbuki 36 ncı madde dilekçenin 
hitabedeceği makamı gösteriyor. Yani makam, 
Yüksek İdarî Mahkemesi Başkanlığıdır; fakat 
her halükârda 37 nci maddede ise eğer, bu im
kânı haiz değilse başka makamlara da verebi
lir. 

Şimdi Sırrı Bey buyuruyorlar ki, bir hiye
rarşi varken acaba en yakın bir makama veya 
doğrudan doğruya mahkemeye müracaat ede
bilir mi? Burada bir hiyerarşi mecburiyeti yok; 
yani merci tecavüzü mevzuubahis değildir. Da
ha evvelce esasen hakkını almak için müra
caat ettiği makam varsa, ona müracaat etmiş 
ret cevabı almıştır. Artık idarî yoldan elde 
edemediği hakkını almak için Yüksek İdarî 
Mahkemeye müracaat eder. Bu imkânı varsa 
doğrudan doğruya verir. Eğer bu imkân yok
sa yakın olan makamdan sonrasına verir. Fa
kat herhalûkârda Ankara'da bulunduğu va
kit «yakın mercii vardır diye mahkemeye gide
mezsin, çünkü merci tecavüzü vardır.» dene
mez. İsterse yalana verir, isterse doğrudan 

doğruya mahkeme başkanına verebilir. Hiyerar
şiye riayet mecburiyeti mevcut değildir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Türk
men. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Aynı dilekçe ile dava açabilecek haller 
Madde 38. — 20 nci maddede yazılı idarî ey

lem ve işlemler aleyhine ayrı ayrı dava açılır. 
Ancak aralarında maddî ve hukukî bakımdan 
bağlılık varsa, aynı şahsı ilgilendiren birden 
fazla eylem ve işlemler aleyhine bir dilekçe ile 
de dava açılabilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen? 
Yok. Ma'ddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Dilekçeler üzerinde uygulanacak işler 

Madde 39. — Askerî Yüksek İdare Mahke
mesi Başkanlığına veya 37 nci maddede yazılı 
yerlere verilen dilekçelerin har,c ile posta üc
retleri alındıktan sonra defter kayıtları der-
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hal yapılır ve kayıt tarihi ve sayısı dilekçenin 
üzerine yasılır. Dava bu kaydın yapıldığı ta
rihte açılmış sayıiır. 

Davacılara, kayıt tarihi ve sayısını gösterir 
imzalı ve mühürlü, pulsuz bir alındı kâğıdı ve
rilir. 

37 nci maddede yazılı yerlere verilen dilek
çeler, en geç üç gün içinde Askerî Yüksek İda
re Mahkemesi Başkanlığına taahhütlü olarak 
gönderilir. Bu yerlerde hare pulları bulunmadı
ğı takdirde bunlara karşılık alınan paraların 
miktarı ve alındı kâğıdının tarih ve sayısı di
lekçelere yazılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen? 
Yok, Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler,.. Kabul edilmiştir. 

Dava açma süresi 

Madde 40. — Askerî Yüksek İdare Mahke
mesinde dava açma süresi her çeşit işlemlerde 
yazılı bildirim tarihinden, kanunlarda ayrı süre 
gösterilmeyen hallerde, doksan gündür. Adres
leri belli olmayanlara özel kanunlardaki hü
kümlere göre ilân yolu ile bildirim yapılan ha-
ierde, özel kanunda aksine hüküm bulunmadık
ça süre, son ilân tarihinden itibaren onbeş gün 
sonra başlar. 

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

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Görevli olmayan yerlere başvurma 

Madde 41. — Askerî Yüksek İdare Mahke
mesinin görevine giren uyuşmazlıklarda, aske
rî idarî ve adlî yargı mercilerine açılan dava
ların görev noktasından reddi halinde, bu hu
sustaki kararların ve bunlara karşı kanun yol
lan varsa, süresi içinde olmak şartiyle, bu yol
lara başvurulması üzerine, verilen kararların 
tebliği tarihinden itibaren otuz gün içinde As
kerî Yüksek İdare Mahkemesine dava açılabi
lir. Bu mercilere başvurma tarihi, Askerî Yük
sek idare Mahkemesine müracaat tarihi olarak 
kabul edilir. 
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I BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

İptal ve tam yargı davaları 
Madde 42. — İlgililer, haklarını ihlâl eden 

bir idarî işlem doîayısıyle Askerî Yüksek İdare 
Mahkemesinde doğrudan doğruya tam yargı da
vası veya iptal ve tam yargı davaları ile birlik
te aşabilecekleri gibi ilk önce iptal davası aça
cak bu davanın karara bağlanması üzerine bu 
husustaki 'kararın veya kanun yollarına başvu
rulması halinde verilecek kararın tebliğ veya 
bir işlemin icrası sebebiyle doğan zararlardan 
dolayı, icra tarihinden itibaren doksan gün için
de tam yargı davası açabilirler. Bu halde de il
gililerin 35 nci madde uyarınca idareye baş
vurma hakları saklıdır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Doğrudan doğruya tanı yargı davası açılması 
Madde 43. — İdarî eylemlerden haklan ih

lâl edilmiş olanların Askerî Yüksek İdare 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 başvurmak: haklarının yerine getiril
mesini istemeleri lâzımdır. Bu isteklerin kıs
men veya tamamen reddi halinde bu konudaki 
işlemin tebliğ tarihinden ve doksan gün içinde 
cevap verilmediği takdirde bu sürenin bittiği 
tarihten itibaren doksan gün içinde tam yar
gı davası açabilirler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Dilekçeler üzerinde ilk inceleme 
Madde 4. — Kaydı yapılan dilekçeler, Genel 

Sekreterlikçe; 
• a) Görev, 

b) İdari veya yargı mercii tecavüzü, 
c) Ehliyet, 
d) Husumet, 
e) 36 ve 38 nci maddelere uygun olup ol

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

I lerin tebligat işleri yapılır. 
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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 G-enel Sekreterliğe iadesine 
kar'ar verilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen? 
Yok. Maiddeyi oylarınıza arz ediyorum, Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

İlk inceleme üzerine verilecek karar 
Madde 45. — Daireler veya Daireler Ku

rullarına gelen dilekçelerde 44 ncü maddede 
yazılı noktalardan kanunsuzluk görülürse : 

A) (a), (c) ve (f) bentlerinde yazılı hal
lerde, davanın reddine; 

B) (d) bendinde yazılı halde, dava dilek
çesinin gerçek hasma tebliğ edilmesine; (e) 
bendinde yazılı halde bir defaya mahsus ol
mak üzere otuz gün içinde 36 ve 38 nci madde
lere uygun şekilde yeniden düzenlemek veya 
noksanları tamamlamak yahut (c) bendinde ya
zılı halde, ehliyetli şahsın avukat olmayan ve
kili tarafından açılması takdirinde otuz gün 
içinde bizzat veya 'bir avukat vasıtasıyle dava 
açılmak üzere dilekçelerin reddine; 

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

Dilekçelerin göı'evli mercie tevdii halinde 
Askerî Yüksek İdare Mahkemesine başvurma 
tarihi merciine başvurma tarihi olarak kabul 
edilir. 

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

Bu kararlara karşı düzeltme yoluna başvu
rabilir. Bu halde otuz günlük süre bu konuda
ki kararın tebliği tarihinden itibaren işlemeye 
başlar. 

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

Bu madde uyarınca verilen kararlarla ilgili 
işlemler Genel Sekreterlikçe yürütülür, 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

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

nin birer örneği, dava edilen tarafa ve bu ta-
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rafın vereceği savunma, davacıya tebliğ olu
nur. 

Davacının ikinci dilekçesi dava edilen tara
fa ve bu tarafın vereceği ikinci savunma da da
vacıya tebliğ edilir. Buna karşı davacı cevap 
veremez. Ancaik bu savunmada d avacmm ce
vaplandırılmasını gerektiren hususlar bulundu
ğu, işin g'ör'üşülmesi sırasında anlaşılırsa, dava-
ciya bunun için bir mühlet verilir. 

Taraflar yapılacak teğliğlere karşı tebliğ 
tarihinden itibaren otuz gün içinde cevap vere
bilirler. Bu süre ancaik haklı sebeplerin bulun
ması halinde, taraflardan birinin isteği üzeri
ne, görevli daire veya Daireler Kurulu kararı 
ile altmış günü geçmemek ve bir defaya mah
sus olmak üzere uzatılabilir. Sürenin geçmesin
den sonra yapılan uzatma talepleri kabul edil
mez. 

Taraflar sürenin geçmesinden sonra verecek
leri savunmalara veya ikinci dilekçelere daya
narak hak iddia edemezler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler,.. Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Dava dosyalarının Başkanunsözcülüğiine 
verilmesi 

Madde 47. — Dilekçeler ve savunmalar alın
dıktan veya cevap süreleri geçtikten sonra, da
va dosyaları Genel Sekreterlikçe Başkanunsöz-
cülüğüne verilir. Başkanunsözcülüğünün düşün
cesi alındıktan sonra dosyalar, görevli Daire 
veya Daireler Kuruluna Genel Sekreterlik ara
cılığı ile gönderilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miş tir. 

Duruşma 
Madde 48. — Daireler ve Daireler Kurulun

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

aşan tam yargı davalarında taraflardan biri
nin isteği üzerine duruşma yapılır. 

Daireler ve Daireler Kurulu yukardaki ka
yıtlarla bağlı olmaksızın duruşma yapılması
na kendiliğinden de karar verebilir. 

Davetiyeler duruşma gününden en az otuz 
gün önce taraflara gönderilir. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmieyenler... Kabul edil
miştir. 

Duruşmalara ilişkin esaslar 
Madde 49. —. Duruşmalar açık olarak yapı

lır. 
Genel ahlâkın veya kamu güvenliğinin ke

sin olaılık gerekli kıldığı hallerde, görevli Dai
re veya Daireler Kurulu kararı ile duruşmanın 
bir kısmı veya tamamı gizli olarak yapılır. 

Duruşmalarda, ancak tarafların dilekçe ve 
savunmalarında ileri sürdükleri sebep ve de
liller tartışılır. 

Duruşmalarda taraflara ikişer defa söz veri
lir. Taraflardan yalnız biri gelirse onun açıkla
maları dinlenir; hiçbiri gelmezse duruşma açıl
maz, 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 kıdem
li askerî hâkim yürütür. 

Duruşmanın inzibatını sağlamak Başkana 
aittir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?... Buyurun Sayın Atalay. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Duruşmada ta
raflara iki kezden fazla söz verilemeyeceği husu
sunu ben, savunmanın masuniyeti kaidesiyle 
telif etmede güçlük çekerim. Anayasa herke
se, meşru olmak kayıt ve şartıyle, bütün vası
talardan istifade etme hakkı vermiştir. Duruş
ma sırasında mümlkündür ki, karşılıklı görüş
meler o hale gelebilir ki üçüncü kez konuşma 
zorunluluğu oıltaya çıkabilir. Bir yasa ile, iki 
kezden fazla söz verilmeyeceği hususunu koy-
maik savunmayı zedeler. Bu, gerçekten Anaya
sanın, savunmanın masuniyeti ve kişilerin ad
lî merciler önünde, meşru olmak kaydıyle bü
tün araç ve vasıtalardan istifade etme yolun
daki temel kaideye de aykırıdır. Bağlamak 
mümkün değildir. Bundan anlaşılıyor ki, Yük
sek Askerî Yar'gı merciinde davanın, duruşma 
sırasında uzatılması düşünülmüştür. Uzatılma
ma gerçi bir tedbir ama, öbür tarafta da Ana
yasal hak vardır. «Duruşmada taraflara iki-
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şer defa söz verilip.» Demek ki, bundan daha 
fazlası mümkün değildir. Bu bizim hukukumu
za ilk defa geliyor. Ne malî yangıda, ne idarî 
yargıda, ne adlî yargıda savunma bu şekli ile 
sınırlandırılmamıştır. Bu sınırlandırmayı ben, 
Anayasaya aykırı bulurum. Bu bakımdan bu 
fıkdanın çıkarılması için bir önerge vereceğim. 
Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Ata
lay. 

Buyurunuz Sayın Türkmen. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SALİH 
TÜRKMEN (Ağrı) — Efendim, Sayın arka
daşımın söz masuniyeti, müdafaa masuniyeti 
hakkındaki hassasiyetini anlıyorum. Ancak, 
söz hakkı verilmezse, tahdidedilirse bundan 
bahsedilir. Ama duruşmalı şekilde tahkikat ya
pılan bir davanın intacı hakkında, ilânihaye 
müdafaaya hak vermek suretiyle de dava bit
mez. Bugün Yargıtay'da, çok zaman, temyiz 
sebelbini izah ettikten sonra, aleyhine temyiz 
olana bir defa cevap verdikten sonra ikinci se
fer cevap verme hakkı bile yoktur. Burada 
iki defa söz hakkı veriliyor ki, bugünkü Da
nıştay Kanununda da aynı şekilde iki defa 
söz hakkı vardır. Yani, halen Danıştay da tat
bik olunan kanuna uygundur. Ayrıca burada 
fazla olarak, bir imkân daha veriyor; Kanun-
sözcüsü konuşmasını yaptıktan sonra, sonun
da, en son olarak bir defa daha söz hakkı ta
nıyor. Yani, bir kimse bir davada üç defa ken
dini müdafaa etms imkânını buluyor. Burada 
daha fazla söz vermek davanın intacını imkân
sız hale koyar. Bu itibarla söz masuniyetini, 
müdafaa masuniyetini kâfi derecede teminat 
altına almıştır. Anayasaya aykırı bir cihet ol
madığını arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Türk
men. 

Sayın Atalay, buyurunuz efendim. Bir de 
»nergeniz var. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Kıymetli mes-
lekdaşım Sayın Türkmen bilirler ki, Yargı-
+ayda söz hakkını kısıtlayan bir yasa hükmü 
yoktur. Ne Hukuk Muhakemeleri Usulünde, ne 
Medenî Kanunda, ne diğer bir yasada, ne Da-
nıştayda; savunmanın şu sınırlar içinde yapıla
cağına dair bir hüküm yoktur ama, mahkeme
ler bunu muayyen bir nispete takdir ederler. Fa-
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kat bunun bir yasa ile getirilmesi doğru değildir. 
önemli olan husus bu. Lüzum yok, mahkemeler 
bu tedbirleri alsınlar. Tedbirleri alsınlar ama, 
bir yaJsaya bunu getirip koymaya lüzum yoktur. 
iyi veya kötü kanun yoktur, mühim olamı bun
ların tatbikatıdır, ama sınırlayıcı hükümler ge
tirmesi de mümkün değildir. Askerî Yargı
tay da yahut Yüksek idarî Yargı Mahkemesin
de sözün bir veya iki defa verilmesini elbette-
ki idare edebilirler; ama bu şekliyle bir hüküm 
getirildiği takdirde; sınırlayıcı hükümler ge
niş tartışmalara işte o zaman yol açar, sürtüş
melere o zaman yol açılır ve savunma haMa 
kısıtlanıyor diye ilerde dava sırasında mesele
ler ta Anayasa Mahkemesine kadar götürüle-
bilir. Anayasa Mahkemesine bir davayı götür
me imkânı da vardır. Yalnız Meclislerde bir 
yasa görüşülüp kanunlaştığı zaman değil, her
hangi bir dâvanın görüşülmesi sırasında da ta
raflar muayyen meselelerden dolayı konuyu 
Anayasa Mahkemesine götürme hakkına da 
sahiptir. Bu imkânları da o kullanma duru
munu yaratabilir. Bu endişe ile ifade ediyo
rum, lüzumsuzdur, bir şey sağlamaz. Bir 
mahkemede eğer hâkim ehil ise, becerikli itee, 
kısa kesmesini gayet iyi bilir, idare edebilir; 
ama bunu bu şekilde getirmeye lüzum ve ihti
yaç yok; onu arz etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Atalay. 
Efendim, Sayın Atalay'ın bir önergesi var, 

okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Sözü edilen fıkranın çıkarılmasını saygı ile 

arz ederim. 
Kars 

Sırrı Atalay 
BAŞKAN — Yani, «Duruşmada taraflara 

ikişer defa söze verilir.» cümlesi... 
SIRRI ATALAY (Kars) — «Duruşmada ta

raflara ikişer defa söz verilir.» cümlesinin çı
karılmasını istiyorum. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Aleyhinde... 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Ucuzal. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım; 
Maddenin getirdiği hüküm, yerinde bir hü

kümdür. Madde gayet sarihtir. Arkadaşımızın 
önergesinde ileri sürdüğü şekildo bir değişiklik 
kabul edilirse, o zaman karışıklık meydana gelir. 

İki defa söz verilme hükmü gayet açıktır, iki 
defa söz verilme hükmü metinden çıkarılırsa, bir 
defa söz verme hükmü gelir. O zaman da taraf
lara karşılıklı olarak ne kaçlar konuşma imkânı 
verilmiş olduğunu ortadan kaldırmış oluruz. 

Maddenin hükmü gayet sarihtir. Komisyon 
sözcüsü arkadaşımızın da beyan buyurdukları gi
bi, davacıya üç defa konuşma hakkı verilmiş olu
yor ki, bu gayet yerinde bir hükümdür. Konuş
ma durumunda olanlar da, bu aç defa verilen 
söz sırasında söyleyeceklerinin hepsini söylemiş 
olur, hakkın müdafaası da böylece yapılmış 
olur. Madde hükmü yerindedir, önergenin red
dini istirham ederim. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Ucuzal. 
Efendim, önergeye Hükümet katılıyor mu?.. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI MEHMET İZ-

MEN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Hayır. 
BAŞKAN — Komisyon?.. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SALİH 

TÜRKMEN (Ağrı) — Katılmıyoruz. Çünkü, hiç 
olmazsa iki defa söz vermeyi garanti ediyor ve 
bu sekliyle, mahkeme, iki defa söz vermem di
yemez. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon katılmı
yor. önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... önerge reddedilmiştir. 

Maddeyi olduğu gibi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
Duruşmalı işlerde Kanunsözcülerinin istekleri 

Madde 50. — Duruşmalı islerde, Kanunsözcü-
leri, keşif, bilirkişi incelemesi veya delil tespiti 
yapılmasını yahut işlem dosyasının getirtilmesi-
ni istedikleri takdirde bu istekleri görevli Daire 
veya Daireler Kurulu tarafından kabul edilmez
se, işin esası hakkında ayrıca yazılı olarak dü
şünce bildirirler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

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

nı gün, zaruret halinde onbes gün içinde karar 
verilmesi lâzımdır. 

Ara kararı verilen hallerde bu kararın yeri
ne getirilmesi üzerine dosyalar öncelikle incele
nir. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen? 
Buyurun Sayın özden. 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; 

Türkiyemizin adlî sahasında bugün en mü
him bir konu olan, duruşma yapıldıktan sonra 
kararların tefhimi meselesi, 51 nci maddde ile 
getirilmiştir. 

Anayasamızda da söz konusu olan bu 
mesele maalesef bugün Türkiye'de gereği gibi 
hemen hiç tatbik edilmiyor. Temyiz Mahkeme
sinde, mürafaalı işlerde, murafaa yapılır, karar
lar hemen murafaayı takibeden saatlerde tef
him edilirdi. Şimdi bırakılıyor, aylar geçiyor, 
hatta hatta Genel Kurulda duruşnıalı olan ka
rarların bir sene geçtikten sonra ancak ilâmları
nı almak kabil olabiliyor. Bu, büyük bir der
dimiz ve ıstırabmıızdır; aynı zamanda adaletin, 
süratle yerini bulması meselesinin en belli baş
lı davalarından birisidir. 

Şimdi getirilen 51 nci maddede de, «Duruşma 
yapıldıktan sonra aynı gün, zaruret halinde de 
15 gün içinde karar verilmesi lâzımdır.» deni
yor. Şimdi Allah rızası için şu, «zaruret» kelime
si çıkarılsa ve duruşma yapıldıktan sonra, der
hal meselenin karara bağlanması şeklinin taraf
lara bildirilmesi usulü kabul edilse idi, ne olur
du? Mümkün değil. Bir «zaruret» kelimesini ora
ya koyuyoruz muhterem arkadaşlar ve hâkimler 
bu «zaruret» kelimesine yapışıyorlar, 15 gün 
sonra değil, bir ay, iki ay geçtikten sonra dahi 
karar alınamıyor ve haklar sürüncemede kalıyor. 
Bu böyledir. Bunu açıklamada zaruret vardır. 

Muhterem arkadaşlar, maalesef getirdiğimiz 
bu gibi,, usullerle iyi bir safhaya gelmiş değiliz; 
istediğimiz safhadan, tabiri amiyane ile uzakla -
silmiştir. 

Şimdi bakıyorsunuz, Temyiz Mahkemesinde 
murafaada meselâ beş kişi bulunuyor; o gün 
katiyen tefhim etmiyorlar, tutuyor bir ay son
ra, 15 gün sonra toplanıyorlar; o bizi dinleyen 
arkadaşlardan biri veya ikisi behemehal yok, 
başka bir üye geliyor, bizi hiç dinlemeyen bir 
adam orada rey izhar ediyor, adalet teessüs edi
yor... Olmaz. 

Komisyondan rica edeyim, «Zaruret halinde 
15 gün içinde karar vermesi lâzımdır.» ibaresi
ni kaldırsınlar; «Duruşma yapıldıktan sonra he
men karar temhim edilir.» densin ve bu yola gi

relim arkadaşlar. Başka çare yok. Bu gibi ta-
j birler kullandıkça bu iş daima dejenere olmak-

tadır. 
Saygılarımı arz ederim. 

! BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın özden. 
I Madde üzerinde başka söz isteyen?.. Yok. 
; önerge de yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo-
! rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil-
| mistir. 
j Dosya dışında inceleme 

Madde 52. — Daireler veya Daireler Kuru-
I lu, bakmakta oldukları davalara ait her çeşit 
| incelemeleri kendiliklerinden yapabilecekleri gi-
| bi, tayin edecekleri süre içinde, lüzum gördükle-
i ri evrakın gönderilmesini ve her türlü bilgilerin 
I verilmesini taraflardan ve ilgili diğer yerlerden 
I isteyebilirler. Bu husustaki kararların, ilgililer-
I ce süresi içinde yerine getirilmesi mecburidir. 
| Haklı sebeplerin bulunması halinde bu süre, bir 
| defaya mahsus olmak üzere uzatılabilir. 

j Taraflardan biri ara kararının icaplarını ye-
! rine getirmediği takdirde bunun verilecek karar 
l üzerindeki etkisi, görevli daire veya kurulca ön-
| ceden takdir edilir, ara kararında bu husus ay-
! rica belirtilir. 
i Ancak, istenen bilgi ve belgeler Türkiye 
| Cumhuriyetinin güvenliğine ve yüksek menfaat-
j lerine veya Türkiye Cumhuriyetinin güvenliği 
j ve yüksek menfaatleri ile birlikte yabancı dev-
I letlere de ilişkin ise, Başbakan, Genelkurmay 
[ Başkanı veya ilgili Bakan gerekçesini bildirmek 
I suretiyle, söz konusu bilgi ve belgeleri verme-
I yebilir. 
î Şu kadar ki, görevli daire veya kurul veya 
| kanımsözcüleri tarafından getirilen veya idare-
• ce gönderilen gizli her türlü belge ve dosyalarla 
I reddi hâkim istemi üzerine reddedilen hâkim ta-
| rafından bu hususta verilen cevap, taraf ve ve-
' killerine inceletfırilemez. 
| 
I BAŞKAN — Şimdi muhterem arkadaşlarım, 
i burada bir husus var: 52 nci maddede olması 

lâzım gelen bir kısım yanlışlıkla 57 nci maddeye 
j geçmiş. Bu düzeltilmiş ve 52 nci maddeye ekle

nerek okunmuştur. Yani, asıl yeri 52 nci madde-
I de olması lâzım gelen bir husus var, 57 nci mad-
i dede «Ancak» diye başlayan kısımdır, elimizde-
] ki basmayazılarda bu yanlış şekilde olabilir, onu 
| arz ederim. 
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Maddeyi böylece oylarınıza arz ediyorunj... 
EKREM ÖZDEN (istanbul) — Neresi Sa

yın Başkan? 
BAŞKAN — Lütfen açar mısınız 57 nci mad

deyi? Orada «Ancak» diye başlayan kısım 52 nci 
maddeye eklenmiştir. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sonradan ibraz olunan evrak ve belgeler 
Madde 53. — Dilekçeler ve savunmalarla bir

likte verilmeyen müspet evrak ve belgeler, bun
ların vaktinde ibraz edilmelerine imkân bulun
madığına Daire veya Daireler Kurulunca kana
at getirilirse, 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, ayrı
ca tebliğ yapılmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde SÜZ isteyen?.. 
Buyurun Sayın öztürkçine. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Şimdi 
Sayın Başkan, bu maddeye göre evrak, dilekçe
ler ve savunmalar birlikte verilecek. Birlikte 
verilmediği anda, Yüksek Mahkemenin kanaati 
olursa, birlikte veremeyenleri istememe durumu 
olacaktır. Maddenin anahedefi bu. Şimdi bu 
duruma göre, Yüksek Mahkeme ilk defa gördü
ğü bir davada kanaatini nasıl izhar edecek? Bu, 
zor bir is. Acaba bunu nasıl teah edecekler? 
Acaba dilekçe ve savunmaya ait belgelerin vak
tinde verilememesi kanaatini hangi esasa daya
narak izhar edeceklerdir? 

BAŞKAN — Evet, Sayın Türkmen... 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SALİH 
TÜRKMEN (Ağrı) — Affedersiniz, suali anla
yamadım. 

BAŞKAN — Mecbur değilsiniz cevap verme
ye. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Oy 
kullanacağım Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Madde açık. Siz anladığınıza 
göre oy kullanırsınız. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) —• Dilek
çe ve savunmalar ya birlikte verilecek veyahut 
ayrı ayrı verilecek. Ayrı ayrı verilmeleri halin
de, Yüksek Mahkemenin bir kanaati mevcut ise, 
bu ayrı ayrı vermeden mütevellit gecikmeyi ka
bul edecek bir duruma girecek. Maddenin anla
mı bu. 
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] Yüksek Mahkeme bu dilekçeye bağlanacak 
j belgelerin vaktinde verilmediği kanaatini han

gi esasa dayanarak tayin edecek ve vaktinde 
verilmediği kanaati nasıl uyanacak? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Sözcü. 
I GEÇİCİ KOMİSYON SÖECÜSÜ SALİH 
I TÜRKMEN (Ağrı) — Hukukta bir esastır bu: 
i Herkes, iddiasını ispatla mükelleftir. Binaena-
| leyh, bu evrakın delilleri varsa, lâyihasına ekler 

verir, Ama, öyle haller olur ki, bir iddiayı tev-
| sik eden bir vesikanın elde edilmesi için imkân

sızlık hasıl olmuştur, mücbir vaziyettedir; mah
kemeye müracaat eder ve der ki, ben bu vesika
mı ibraz için bir mehil isterim. Mahkeme de bu 
müdafaayı meşru görürse, bu vesikayı vermesi 
için kendisine bir mehil verir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Saym Sözcü. 
Evet, madde vuzuha erdi. Oylarınıza arz edi

yorum. Kabul edenler.,. Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Dosyaların incelenmesi 
Madde 54. — Daireler ile Daireler Kurulun

da, üye raportörün açıklamaları dinlendikten ve 
Başkanıınsözcülüğünün yazılı düşüncesi okun-

j duktan sonra işin görüşülmesine geçilir. Konu
ların aydınlandığında, daire veya kurul karar 

J verince, meseleler sırası ile oya konulur ve kara-
1 ra bağlanır. Oylar en kıdemsiz üyeden başlan-
i m ak üzere sıra ile toplanır. 
j Göreve ve yargılama usullerine ilişkin mese-
î lelerde azlıkta kalanlar, işin esası hakkında oy

larını kullanırlar. Azlıkta kalanlar ve muhale
fet sebepleri, kararların altına yazılır. 

I SIRRI ATALAY (Kars) — Ben son kısmı 
| anlayamadım. Acaba izah eder mi Komisyon? 
j BAŞKAN — «Göreve ve yargılama usulleri-
ı ne ilişkin meselelerde azınlıkta kalanlar, isin 
ı 
| esası hakkında oylarını kullanırlar. Azlıkta ka

lanlar ve muhalefet sebepleri, kararların altına 
yakılır.» 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SALİH 
TÜRKMEN (Ağrı) — Efendim, sebep şu: Ka
rar, ekseriyetle verilir. Muayyen nisap bulunur
sa, o karar olur. Ama, olabilir ki, o kararda iki 
kişi azınlıkta kalmıştır. Haddizatında karar, ek
seriyetle verilmiştir, işte, azınlıkta kalan arka
daşlar mütalâalarını altta yazabilirler. Veya üye
lerden birisi kararın esasına muhaliftir, muhale
fet şerhi, karşı oy yazar. 
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BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Tutanaklar 
Madde 55. — Daireler ve Daireler Kurulunda 

her dava dosyası için görüşlere katılan Başkan 
ve üyeler ile düşünce veren Kanımsözcüsünün 
ve tarafların ad ve soyadlarını incelenen dosya 
numarasını, kısaca dava konusunu ve verilen ka
rarın neticesini, çoğunlukta ve azlıkta bulunan
ları gösteren bir tutanak düzenlenir. Bu tuta
naklar görüşmelere katılanlar tarafından aynı 
toplantıda imzalanır ve dosyalarında saklanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?... 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Danıştay Kanunu ve Hukuk Usulü Muhakemele
ri Kanununun tatbik edileceği haller 

Madde 56. — Bu kanunda aksine hüküm bu
lunmayan hallerde Danıştay Kanunu ile Hukuk 
Muhakemeleri Usulü Kanunu hükümleri kıyasen 
uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?... 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Askerî Yüksek idare Mahkemesi Başkan ve üye
lerinin çekilmesi ve reddi 

Madde 57. — Davaya bakmakta olan daire
nin Başkan ve üyelerinin reddi istenirse, bunlar 
hariç tutulmak suretiyle, noksanı o daire üye
lerinden tamamlanır. Noksan üyeler, o daireden 
tamamlanamaz ise Başkanlar Kurulu kararı ile 
diğer dairelerden alınacak üyelerle tamamlanır. 

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

Reddedilenler ikiden fazla ise, bu husus Dai
reler Kurulunda incelenir. Kurulca ret isteği 
kabul olunduğu takdirde davanın esası hakkın
da da karar verilir. 

Başkan ve üyelerden ikiden fazlası davaya 
bakmaktan cekinirlerse, Daireler Kurulunda işin 
esası tetkik edilerek karara bağlanır. 

Daireler Kurulu Başkanının veya üyelerinden 
bir kısmının çekilmesi veya reddi halinde noksan 
üyeler 16 ncı maddenin 2 nci fıkrası hükmüne 
göre tamamlanır. 

Kanunsözcüleri de sebeplerini bildirerek çe
kilebilecekleri gibi taraflarca da reddedilebilir
ler. Bunların çekilme veya ret sebepleri, davaya 
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bakmaya görevli Daireler veya Daire Kurulu ta
rafından incelenerek karara bağlanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?... 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Delillerin tespiti 

Madde 58. — Taraflar, dava açıtıktan son
ra bu davalara ilişkin delillerin tespitini ancak 
Askerî Yüksek İdare Mahkemesinden istiyebi-
lirler. 

Görevli daire ve Daireler Kurulu, isteği uy
gun gördüğü takdirde üyelerden birini bu işle 
görevlendirebileceği gibi, tespitin mahallî adlî, 
idarî veya askerî yargı mercilerine yaptırılma
sına da karar verebilir. 

Delillerin tespiti istekleri, ivedilikle karara 
ballanır. 

Askerî Yüksek idare Mahkemesinde görüşül
mekte olan bir dava sebebiyle idarî işlemin da
yanağını teşkil eden 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 kanuna aykırı görürse, bu yoldaki 
gi ı • kçeli kararı veya, 

b) Taraflardan birinin ileri sürdüğü aykı
rılık iddiasının ciddî olduğu kanısına varırsa, 
1 iratların bu konudaki iddia ve savunmalarını 
ve kendisini bu kanıya götüren görüşünü açık
layan kararı, 

Dosya muhtevasını mahkemece bu konu ile il-
k'.'H görülen tasdikli suretleri ile birlikte Da
nıştay Başkanlığına gönderir. Danıştay Dava 
Daireleri Kurulunun bu konuda vereceği kara
ra kadar davayı geri bırakır. 

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

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

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

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
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Kararlarda bulunacak hususlar 
Madde 59. — Kararlarda, sırası ile, aşağı

daki hususlar bulunur : 
a) Tarafların ve varsa vekillerinin veya 

temsilcilerinin ad ve soyadları yahut unvanları 
ve adresleri; 

b) Davacının ileri sürdüğü maddî vakıa
ların dayandığı hukukî sebeplerin özeti ve iste
ğinin sonucu ile davalının savunmasının özeti : 

c) Başkanunsözcülüğünün düşüncesi; 
d) Duruşmalı davalarda, duruşma yapılıp 

yapılmadığı ve yapılmış ise hazır bulunan ta
raflar ve vekil temsilcilerinin ad ve soyadları; 

e) Kararın dayandığı kanunî ve hukukî se
bepler ile gerekçesi ve hüküm; 

f) Kararın tarihi ve oy birliği ile veya oy 
çoğluğuyla mı verildiği; 

g) Mahkeme masrafları ile vekâlet ücr3-
tinin hangi tarafa yükletildiği; 

h) Kararı veren Daire veya Daireler Kurulu 
Başkan ve üyelerinin ad ve soyadları ve imza
ları ve varsa ayrışık oyları. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?... 
Buyurun Sayın Atalay. 

SIRRI ATALAY (Kars) -*- Sayın Başkan, 
daha evvelki bir maddede zaten «muhalefette 
bulunanların, isimleri yazılır» «oylar toplanır» 
denildiği halde, burada (f) fıkrasında oy birli
ğiyle mi veya oy çokluğu ile mi verildiğinin ne 
anlamı vardır? 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Türkmen, sa
yın sözcü... 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SALİH 
TÜRKMEN (Ağrı) — Efendim, orada üyeler 
muhalefette veya azınlıkta kaldığı vakit azın
lık hakkının kullanılması ile ilgili hüküm var
dır. Burada ise, »kararın neyi ihtiva etmesi lâ-
zımgeldiğini söylüyor. Meselâ, «Kararda taraf 
ların isimleri bulunacak» deniyor ve sayılıyor; 
muhalif olanı da bildiriyor. Bazı temyiz karar
larında, karar ekseriyetle verildiği halde muha
lif kalanının ismi bildirilmiyor. Halbuki, bura
da, !ismi bildirildiği vakit, icabında bu, tashihi 
karar veya mercie müracaat etmek bakımından 
bir de imkân vermektedir. Bu, ileri bir adım
dır; bunun belirtilmiş olması çok faydalıdır, 
çok iyi olmuştur. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

ilâmlar 
Madde 60. — Taraflara tebliğ olunacak ilâm

lar resmî mühürle mühürlenir ve Daire veya 
Daireler Kurulu Başkanı veya vekilleri tarafın
dan imzalanır. Bu ilâmlarda muhalefet şerhle
ri de yazılır. 

İlâmların asılları dosyalarında ve tasdikli ör
nekleri Dairede veya Daireler Kurulunda sak
lanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

Tarafların kişilik ve niteliğinde değişiklik 
Madde 61. — Dava esnasında ölüm veya baş

ka herhangi bir sebeple tarafların kişilik veya 
niteliğinde değişiklik olursa, davayı takip hak
kı 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 davalara ait 
dilekçeler iptal olunur. 

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

İşlemden kaldırılan dosyalara ait davalarda 
yürütmenin durdurulmasına karar verilmiş ise, 
bu kararlar kendiliğinden hükümsüz kalır. 

Dosyaların işlemden kaldırılmasına ait ka
rarlar, diğer tarafa tebliğ edilir. 

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

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, 
yerimden arz edeyim. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, 

birinci fıkradaki cümleyi aynen okuyorum: 
«...idare mirasçılar aleyhine takibi yenilenin
ceye kadar dosyanın işlemden kaldırılmasına 
karar verilir...» 

Bu nedir, yanlış mı anlıyorum? Bu bahset
tiğim cümle 61 nci maddenin 1 nci fıkrasının 
3 ncü satırını teşkil ediyor. Ben cümleden hiç
bir şey anlamadım. Acaba bir yanlışlık mı var? 

BAŞKAN — Sayın sözcü, buyurunuz. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SALİH 

TÜRKMEN (Ağrı) — Madde, Danıştay Kanu
nunun 93 ncü maddesinden aynen alınmıştır. 
Dolayısiyle cümle de aynen geçmiştir. 
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SIRRI ATÂLAY (Kars) — Ben bir şey an
lamadım. 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayalım. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SALİH 

TÜRKMEN (Ağrı) — Belki «idare» kelimesi
nin burada yeri yoktur. Çünkü, Devlet Şûra
sına başvurmalarda daima şahıs davacıdır, da
valı idareden dolayı. Ama bundan kasıt, dava 
takibedilmezse dava müracaata kalır. Mana bu
dur ve bu madde, Danıştay Kanununun 93 ncü 
maddesinin aynısıdır. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, 
izin verir misiniz? 

BAŞKAN — Buyurunuz, Sayın Atalay. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Şimdi maddeyi 

baştan sona kadar okuyayım: 
«Madde 61. — Dava esnasında ölüm veya 

başka herhangi bir sebeple tarafların kişilik 
veya niteliğinde değişiklik olursa, davayı ta
kip hakkı kendisine geçenin başvurmasına ka
dar ve gerçek kişilerden olan tarafın ölümü ha
linde...» Tamam. Ama, bundan sonraki kısım, 
«İdare mirasçılar aleyhine takibi yenilenince-
ye kadar dosyanın işlemden kaldırılmasına ka
rar verilir...» şeklindedir. Bu cümleyi hep bera
ber okuyalım; ben bir şey anlayamadım. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
«İdare» kelimesi çıkınca mana anlaşılıyor. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — «... Yalnız 
öleni ilgilendiren davalara ait dilekçeler iptal 
olunur.» Bu, doğru. Fakat, ben 1 nci cümleyi 
belki de kafamın pek çalışamadığından dolayı 
anlayamadım; yani, cümlenin kuruluş tarzı ba
kımından. 

BAŞKAN — Zaten «idare» fail olursa bura
daki «verilir» kelimesi yerine «verir» kelime
sinin olması lâzımdır. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SALİH 
TÜRKMEN (Ağrı) — Müsaade ederseniz arz 
edeyim. 

Bir dava açıldıktan sonra, davayı, hem da
vacı, hem de davalı takibedebilir. Taraflardan 
birisi takibetmezse, ölürse dava müracaata ka
labilir. 

Burada da, davacı ölürse, idare davayı ta-
kibetmeye mecbur değildir. Şayet mirasçılar da
vayı takibetmek isterse, mirasçıların bu kararı 
idareyi durdurur. 

Ama, fıkranın devamında da belirtildiği üze
re, eğer dava, davacının şahsına taallûk eden 
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bir dava ise, yani zatî bir dava ise,. Ölüm halin
de takibine de imkân olmadığından, o vakit di
lekçesi iptal edilir. Fakat, mirasçıya intikal 
eden davalardan ise, yani miras hukuku ile ik-
tisabedilecek bir şey ise, mirasçılar davayı ta-
kibedene kadar dava durur demektir. Bunun 
manası budur. 

Bu itibarla, maddenin tedvin tarzı yerinde
dir; aynen kabulünü rica ederiz. Bu, aynı za
manda Danıştay Kanununa da uygundur. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Olmaz. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Sayın 
Başkan, bir hususu belirtmek istiyorum, konu
yu açmak için. 

Buradaki «idare» deyimi Millî Savunma Ba
kanlığına aidolan bir tâbirdir. Bu itibarla mad
de yerinde tedvin edilmiştir («Bravo» sesleri 
ve gülüşmeler) 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Yürütmenin durdurulması 
Madde 62. — Askerî Yüksek idare Mah

kemesinde idarî dava açılması ve kanun yolla
rına başvurulması itiraz olunan idarî işlemlerin 
veya yargı kararının yürütülmesini durdur
maz. 

Şu kadar ki, daire ve Daireler Kurulu, ta
raflardan birinin isteği halinde, teminat karşı
lığında yürütmenin durdurulmasına karar ve
rebilir. Ancak, halin icabına göre, iptal dava
larında yetkili daire ve Daireler Kurulu temi
nat aramayabilir. 

idare ile adlî müzaharetten faydalanan kim
selerden teminat alınmaz. Taraflar arasında te
minata ilişkin olarak çıkan anlaşmazlıklar yü
rütme hakkında karar veren daire veya Daireler 
Kurulunca çözümlenir. 

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

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

84 — 
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Askerî Yüksek idare Mahkemesi kararlarının 
sonuçları 

Madde 63. — Daireler ile Daireler Kurulu 
kararları kesin olup kesin hükmün bütün huku
kî sonuçlarını hâsıl eder. Bu kararlar aleyhine, 
ancak bu kanunda yazılı kanun yollarına baş
vurulabilir. 

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

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

Askerî Yüksek idare Mahkemesi ilâmlarının 
icaplarına göre, eylem veya işlem tesis etmeyen 
idare aleyhine, Askerî Yüksek İdare Mahkeme
sinde tam yargı davası açılabilir. 

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

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanun yolları 
a) Yargılama iadesi : 
Madde 64. — Daireler ile Daireler Kurulun

dan verilen kararlar hakkında, aşağıda yazılı 
seibepler dolayısıyle yargılamanın iadesi istene
bilir. 

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

b) Karara esas olarak alman belgenin sah
teliğine hükmedilmiş veya sahte olduğu, mah
keme veya resmî bir makam huzurunda ikrar 
olunmuş veya sahtelik hakkındaki hüküm ka
rardan evvel verilmiş olup da yargılamanın 
iadesini isteyen kimsenin, karar zamanında bun
dan haberi bulunmamış olması; 

c) Karara esas olarak alman bir ilâm hük
münün kesin hüküm halini alan bir kararla bo
zularak ortadan kalkması; 

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

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

i ) Vekil veya kanunî temsilci olmayan 
kimseler huzuru ile davanın görülüp karara 
bağlanmış bulunması; 
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g) Çekilmeye meöbur olan Balkan veya 
üyenin katılması ile karar verilmiş olması; 

h) Tarafları ve sebebi aynı olan bir dava 
hakkında verilen karara aykırı yeni bir karar 
verilmesine sebebolabilecek 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 sa
yın üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Muhakemenin iadesinde süre 
Madde 65. — Muhakemenin iadesinde, Hu

kuk Usulü Muhakemeleri Kanununun süreye 
ait hükümleri benzetme yolu ile uygulanır. 

AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — 
Sos istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Yüce. 
AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — 

Bir sorum var efendim. Efendim, «Kanun yol
ları» baslığı altındaki 64 ncü madde, birinci 
kanun yolu olarak, «Yargılamanın iadesi» tâ
birini kullanmış. 65 nci madde bunun devamı
dır. Aynı kanun içerisinde, aynı mana için, 
65 nci maddede «Muhakemenin iadesinde süre» 
tâbiri kullanılmış başlık olarak ve «Muhakeme
nin iadesine» tabiriyle devam ediyor. Bu aynı 
anlama gelen iki hususta niye ayrı ayrı tâbir
ler kullanılmıştır? Bunun bir gerekçesi mi var, 
yoksa bu bir yanlışlık mı? («Cevabı maddenin 
içeririnde» sesleri.) 

BAŞKAN — «Cevap içinde diyorlar.» Efen
dim. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir 
efendim. 

Efendim, Komisyon her suale cevap vermek 
sorumluğunda değildir. 

b) Kararın düzeltilmesi 

Madde 66. — Daireler ile Daireler Kuru
lundan verilen kararlar hakkında bir defaya 
mahsus olmak üzere, ilâmın tebliği tarihin
den itibaren onbeş gün içinde aşağıda yazılı 
sebepler dolayısıyle kararın düzeltilmesi iste
nebilir. 

a) Kararın esasına etkisi olan iddia ve 
itirazların, kararda karşılanmamış olması; 

b) Bir ilâmda birbirine aykırı hükümler 
bulunması; 



O. Senatosu B : 72 

c) Kararın usul ve kanuna aykırı bulun
ması; 

Kanunun 45 nci maddesine göre verilen 
kararların düzeltilin esi işlemi kabul edilerek 
davaya yeniden bakılması ve esas hakkında 
karar verilmesi halinde de karar düzeltilmesi 
isteminde bulunabilir. 

Daireler ile Daireler Kurulu, kararın dü
zeltilmesi dilekçesinde ileri sürülen sebep
lerle bağlıdır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz isteyen?. 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler.,. Kabul etmeyenler,.. Kabul edil
miştir. 

Kanun yollarına ilişkin özel hükümler 
Madde 67. — Yargılamanın iadesi ve kara

rın düzeltilmesi istekler] dilekçe ile yapılır. 
Bu istekler esas kararı vermiş olan dairede 
veya Daireler Kurulunda karara bağlanır. 

İsteğin ilişkin olduğu konu, diğer bir 
dairenin görevine girmiş ise, karar bu dair3C3 
verilir. 26 ncı maddenin (b) bendi hükmü, 
yargılamanın iadesine ve kararın düzeltil
mesinde de uygulanır. 

Karşı tarafın savunması ve BaşkanunsÖz-
cülüğünün düşüncesi alındıktan sonra istek
ler incelenir ve kanunda yazılı sebepler varsa 
davaya yeniden bakılarak karar verilir. 

Yargılamanın iadesi ve kararın düzeltil
mesi istekleri kanunda yazılı sebeplere dayan
mıyor ise isteğin reddine karar verilir ve Hu
kuk Usulü Muhakemeleri Kanununun bu hu
sustaki hükümlerine göre para cezasına da 
hükmolunur. 

Yargılamanın iadesi ve kararın düzeltil
mesi isteklerinde duruşma yapılması, görevi 
daire veya Daireler Kurulunun kararma bağ
lıdır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Kanun yollarında yargılama usulü 
Madde 68. — Bu bölümün 64, 65, ve 67 nci 

maddelerinin dışında kalan hükümleri yargı
lamanın iadesine ve kararın düzeltilmesinde 
de uygulanır. 

BAŞKAN ~ Madde hakkında söz isteyen?. 
Yok, Maddeyi oylarınıza ans ediyorum. Ka-
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bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Tavzih 
Madde 69. — Daireler veya Daireler Ku

rulundan verilen kararlar müphem ise yahut 
birbirine aykırı hüküm fıkralarını taşıyorsa, 
taraflardan herbiri kararın tavzihini veya 
aykırılığının kaldırılmasını isteyebilir. 

Tayzih dilekçeleri karşı taraf sayısından bir 
nüsha fazlası ile verilir. 

Kararı vermiş olan daire veya Daireler 
Kurulu, işi inceler ve lüzum görürse dilekçe
nin bir nüshasını, tayin edeceği süre içinde 
cevap vermek 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 kararı, taraflara tebliğ olunur. 

Tavzih veya aykırılığın kaldırılması, kara
rın yerine getirilmesine kadar istenebilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz isteyen?. 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Yanlışlıkların düzeltilmesi 

Madde 70, — iki tarafın adı ve soyadı ile 
sıfatı ve iddiaları sonucuna ilişkin yanlışlık
lar ila hüküm fıkrasındaki hesap yanlışlıkları
nın düzeltilmesine karar verilirse keyfiyet ilâ
mın altına yazılır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz isteyen?. 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Yargılama masrafları 

Madde 71. — Taraflardan birinin isteği 
üzerine, Askerî Yüksek idare Mahkemesinde 
açtığı dava dolayısıyle ödediği harç ve posta 
ücretleri ile bilirkişi incelemeleri, delil tespiti 
ve keşif için yaptığı harcamalar ve avukat 
marifetiyle takibolunan davalarda, tarifesine 
göre avukatlık ücreti haksız çıkan tarafa ve 
davanın kısmen kabulü ve kısmen reddi ha
linde bu masraflar orantılı olarak taraflara 
yükletilir. Davadan feragat eden veya davayı 
kabul eden taraf, yargılama masrafları ve 
avukatlık ücreti bakımından haksız çıkmış sa
yılır. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?. 
Buyurun Sayın özden. 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Sayın Baş
kan, burada, «Davadan feragat eden veya 
davayı kabul eden taraf, yargılama mas
rafları ve avukatlık ücreti bakımından haksız 
çıkmış sayılır» deniyor. Bu fıkra Hukuk Usulü 
Muhakemeleri Kanununa aykırıdır. Şimdi bir 
adam gelir mahkemeye, dava arzuhalinde 
yazılı olan hususları ilk celsede kabul ederse, 
avukatlık ve mahkeme masraflarıyle ilzam 
edilmez. Bu maddede buna niçin uyulmamıştır? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın öz
den. Sayın Komisyon?.. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SALİH 
TÜRKMEN (Ağrı) — Efendim, Sayın Ekrem 
Özden arkadaşımın işaret buyurduğu şekil
de, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunun
da, dava açıldıktan sonra davayı kabul eden 
veyahut kusuru ile sebebiyet vermeden ve da
vanın esasına girmeden kabul ederse az bir 
mahkeme masrafı ile ilzam edilir. Burada 
ise, başka bir hükmün getirilmesinin sebebi, 
durumun farklı olmasındandır.. Orada lalet
tayin, bilinmeden bir adam hakkında dava 
açılıyor, fakat, burada davayı açmaya se
bebiyet vermiştir, dava açılmıştır. Davayı 
kabul etse bile, sebebiyet verdiği için mah
keme masrafı ve ücreti vekâletle mahkûm edil
mesi lâzımdır. Çünkü davaya sebebiyet ver
miştir. 

Ya haksız dava açmıştır, veya haksız da
vaya sebebiyet vermiştir. Bu itibarla, haksız 
bir davaya sebebiyet verdiği için, ücreti ve
kâletle ve mahkeme masrafı ile ilzam edilmesi 
doğru olur. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. Soru cevap
landırılmıştır. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Yol masrafları ve yevmiyeleri 

Madde 72. — Askerî Yüksek İdare Mahke
mesi Kanununun 3 ncü maddesinin (a) ve (b) 
bentlerinde sayılan personelden keşif, bilirkişi 
incelemesi veya delillerin tespiti için görev
lendirilenlere, gerçek yol giderleri ile geçen 
günlerin her biri için net aylık tutarlarının 
otuzda biri oranında yevmiye verilir. 

Bu yevmiyeler, zorunlu giderleri karşılamaz 
ise, aradaki fark, belgelere dayalı olmak şartıy-
le ayrıca ödenir. Ancak, bu suretle yapılacak 
ödemeler yevmiyelerin yüzde ellisini geçemez. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edil
miştir.. 

YEDİNTİ 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 Mahkeme
sini temsil eder. Mahkemenin genel işleyişin
den ve idarî yönetiminden sorumludur. Ve ay
rıca bu kanunda belirtilen diğer görevleri ya
par. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edil
miştir.. 

Askerî Yüksek idare Mahkemesi ikinci Başka
nının görevleri 

Madde 74. — Askerî Yüksek idare Mahke
mesi ikinci Başkanı; Balkanın görevlerini yap
masında yardımcı ve yargı hizmetlerinin en iyi 
şekilde yürütülmesinden sorumlu olup bu ka
nunda belirtilen diğer görevleri yapar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa-
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edil
miştir.. 

Daire Başkanlarının görevleri 

Madde 75. — Daire Başkanları, dairelerinde 
görevli, bulunanların görevlerine devamlarını, 
düzenle çalışmalarını, daire işlerinin en verim
li 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, 
dairelerdeki işlerin durumunu, bunların yürü
tülmesinde aksaklık varsa sebepleri hakkında 
Askerî Yüksek İdare Mahkemesi ikinci Başka
nına bir rapor verirler ve alınmasını lüzumlu 
gördükleri tedbirleri bildirirler. 

87 — 
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BAŞKAN — Madde ürerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddsyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edil
miştir,. 

Üyelerin görevleri 
Madde 76. — üyeler; bulundukları Daireler

de Başkanlar, dahil bulundukları kurullarda ku
rul 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 üssre tevdi edilen diğer 
işleri yaparlar. 

BAŞKAN — Madde ürerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edil
miştir.. 

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 çalışmaları
nı idare, dosyaların tanzim ve muhafazası, karar 
ve diğer yazı işleriyle tebligat işlerinin gecik
tirilmeden düzenli bir şekilde yürütülmesini 
sağlar, 

BAŞKAN — Madde ürerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Buyurun sayın Öztürkçine. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Efen
dim, 3 ncü maddeyi kabul ettik, orada bir sıra 
vardır. «Askerî Yüksek İdare Mahkemesi per
soneli şunlardır» diyor; (b) fıkrasında, «Baş-
kanunsözcüsü Başyardımcısı ve Kanun sözcü
leri» dedikten sonra (c) fıkrasında «Genel Sek
reter» den bahsediliyor, Yani rütbe ve kıdem 
durumlarına göre (a), (b), (c) fıkralarında 
sırayla giderken, burada, 77 nci maddede, «Ge
nel Sekreterliğin görevleri» nden bahsetmesi 
ters oluyor. 

BAŞKAN — Sayın öztürkçine, ilişkileri na
zarı itibara alınmıştır; yani, vazife ilişkilerin
den mütevellittir. Genel Sekreterle Birinci, 
İkinci Başkanların ilişkisi yakın olduğu için 
onu oraya almışlar. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler.,. Kabul edilmiştir. 
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r Baskanunsözcüsünün görevleri 
| Madde 78. — Başkanunsözcüsü; dava dosya-
j larını uygun göreceği görev ayırımına göre ka-
j nunsözcülerine havale eder, düşüncelerinin vak-
! tinde bildirilmesi ve kanunsözcülerinin devam-
j 1 arını ve intizamla çalışmalarını sağlar. Gelen 
j dosyaların kaydı ve saklanması ile işi bitenle-
i rin ilgili yerlere geciktirilmeden gönderilmesi 
Î 

s için gerekli tedbirleri alır. 
\ Başkanunsözcüsü, incelediği dava dosyaları 
| hakkında düşüncelerini bildirir ve kanunlarla 
| kendisine verilen diğer görevleri de yapar. 
I Her takvim yılı sonunda işlerin durumu ve 
s bunların yürütülmesinde aksaklık varsa sebep-
I leri hakkında Askerî Yüksek İdare Mahkemesi 
; Başkanlığına bir rapor verir ve alınmasını lii-
| zumlu gördüğü idarî tedbirleri bildirir. 
| BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa-
i ym üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo-
j runı. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil-
| mistir, 
| 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 i geçirilirse durumu, sebepleri ile birlikte Başka-

( nunsözcüsü Başyardımcısına bildirirler, kanun-
j sözcülüğü ile ilgili olmak üzere verilen diğer 
| işleri görürler. Kanunsözcüleri, ilgili yerlerden, 
I Askerî Yüksek İdare Mahkemesi Başkanlığı va-
J sıtasîyle her türlü bilgileri isteyebilecekleri gibi 
i işlem dosyalarını da getirtebilirler. 
; Düşüncelerin gerekçeli olması lâzımdır. Ka-
; nunsözcüleri, düşüncelerinde tamamen serbest-
; tirler. Ancak, çalışma düzeninin korunması ve 
l iş veriminin artırılması için Başkanunsözcülüğü-
| nün alacağı tedbirlere uyarlar. 

| BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa-
I ym üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo-
\ rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil-
l mistir. 
î Çeşitli hükümler 
( Madde 80. — Askerî Yüksek İdare Mahke-
I meşinin 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 
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ve ek göstergeleri, meslekte ilerlemeleri sicil iş- 1 
lemi ve yaş hadleriyle emeklilikleri ve diğer öz
lük hakları Askerî Yargıtay Başkan ve üyeleri
nin tabi olduğu hükümlere, taibidirler. 

Askerî Yüksek İdare Mahkemesinin Daire 
Başkanları vs üyelerinin birinci sicil üstü Aske
rî Yüksek îdare Mahkemesi İkinci Başkanı, 
ikinci sicil üstü ise, Askerî Yüksek İdare Mah
kemesinin Başkanıdır. 

Askerî hâkim sınıfından olmayan Başkan ve 
üyelere hu görevleri süresince hem rütbe 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. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Görevin sona ermesi 
Madde 81. — Askerî Yüksek îdare Mahke

mesi Başkanı, İkinci Başkam, Başkanunsöz-cüsü, 
Daire Başkanları, üyeleri ve Genel Sekreteri
nin ağır hapis, kasıtlı bir suçtan dolayı altı ay 
veya daha fazla hapis cezası yahut kasıtlı ol
mayan bir suçtan dolayı bir yıldan fasla hapis 
cezası ile kesin olarak hüküm giymesi halinde 
görevi kendiliğinden sona erer. 

Kasıtlı olan bir suçtan dolayı altı aydan aşa
ğı hapis cezası ile hüküm giymelerinde, bu suç 
hâkimliğin vakar ve şerefini bozan veya bu sı
fata karşı genel saygı ve güveni gideren nitelik
te görülürse ilgilinin hâkimlik sıfatının kaldırıl
masının gerekip gerekmediğine Yüksek Disiplin 
Kurulunca karar verilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yak. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
Sağlık bakımından görevin yerine getirilmemesi 

hali 
Madde 82. — Askerî Yüksek İdare Mahke-

mesindeki görevini sağlık bakımından bir tak
vim yılında toplam olarak altı aydan fazla bir 
süre yerine getiremeyeceği tabip ve tam teşek
küllü sağlık kurulları raporları ile tespit edi
lenlerin görevden alınmasına Başkanlar Kuru
lunca karar verilir. 

— 89 

4 = 7 . 1972 0 : 1 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa

yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Dava hakkı 
Madde 83. — Yukardaki maddelere göre 

görevine son verilen ilgililerin bu kararların 
ksndilerine te'bliğ tarihinden itibaren otuz gün 
içinde Genel Kurul nezdinde iptal davası açma 
hakları vardır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

İlmî araştırma ve yayınlarda bulunabilme 
Madde 84. — Askerî Yüksek İdare Mahke

mesi Başkanı, İkinci Başkam, Başkanunsözcüsü, 
Daire Başkanları ve üyeleri ile kanunısözoüleri; 
ilmî araştırma Vs yayınlarda bulunabilirler; 
davet edildikleri Millî ve Milletlerarası kongre, 
konferans ve ilmî toplantılara katılabilirler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Çalışmaya ara verme 

Madde 85. — Barışta Askerî Yüksek İdare 
Mahkemesi her steno 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 l^urulur. Üyelerden biri Genel Sek
reterlik görevini de yapar. 

Bu dairenin başkan ve üyeleri Askerî Yük
sek İdade Mahkemesi Başkanı tarafından her 
yıl sıra ile seçilir. 

Ayrıca gereği kadar kanunsözcüsü görevle
rine devam ederler. Nöbetçi daire çalışmaya 
ara verme süresi içinde aşağıda yazılı işleri gö
rür : 

a) Kanunen belli süre içinde karara bağ
lanması gtereken işler, 

b) Yürütmenin durdurulmasına veya delil
lerin tespitine ait işler, 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 



C. Senatosu B : 72 

Sürelerin bitmesi 
Madde 86. — Dava müddetleri ile 45 nci 

maddede yazılı sürelerin bitmlesi çalışmaya ara 
verme zamanına rastlarsa bu süreler ayrıca bir 
karar vermeye lüzum kalmaksızın, ara verme
nin sona erdiği 6 Eylül'den itibaren yedi gün 
uzatılmış sayılır. 

Tatil günleri süite hesabına katihr. Şu kadar 
ki sürenin son günü tatil gününe rastlarsa süre 
tatil gününü isleyen çalışma gönünün bitimine 
kadar uzar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Tasnif ve yayın bürosu 

Madde 87. — Askerî Yüksek İdare Mahke
mesi Daireleri ve Daireler Kurulu tarafından 
verilen kararların ve mevzuatın tertip ve tas
nifini yapmak; kitaplığın düzenlenmesini sağla
mak, amme hukuku ile ilgili yayınları takibet-
mek Ü2iBYe Genel Sekreterliğe bağlı bir büro 
kurulur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Tebliğ işleri ve ücretler 

Madde 88. — Askerî Yüksek İdare Mahke
mesine ait her türlü tebliğ işleri, Tebligat Ka
nunu hükümlerine göne posta, telgraf ve tele
fon işletmesi aracılığı ile yapılır. Bu suretle ya
pılacak tebliğlere ait ücretler ilgililer tarafın
dan peşin olarak ödenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Yargılama giderleri 

Madde 89. — Askerî Yükssk İdare Mahke
mesinde; harçlar, sair yargılama giderlerinin 
alınmasında ve hükme dilmesinde Danıştay için 
uygulanan hükümler tatbik olunur. 

Bu işleri Genel Sekreterlik yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa

yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
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Üyelik huukkundan vazgeçme 
Madde 90. — Askerî Yüksek İdare Mahke

mesi Başkanı, İkinci Başkanı, Başkanunsözcüsü 
Daire Başkanları, üyeler ve Genel Sekreterliğin 
üyelik hukukundan vazgeçmek şartıyle başka 
bir göreve atanmaları mümkündür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

İçtüzük 
Madde 91. — a) Askerî Yüksek idare Mah

kemesinin iç düzeni, çalışma usulleri, tutulacak 
defter ve kayıtlar, kullanılacak bajsılı kâğıtlar, 
Genel Sekreterlik ile kalem teşkilâtı tasnif ve' 
yayın bürosu personelinin görev ve sorumlu
lukları, 

b) Başkan ve üyeler ile Kanunsözcülerinin 
kıyafetlerinin şekli ve bunların giyilm« zamanı 
ve yarleri, 

Genel Kurulca düzenlenecek bir tüzükle tes
pit olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Yürürlükten kaldırılan hükümler 

Madde 92. — 24 Aralık 1964 tarih ve 521 sa
yılı Danuştay Kanununun ve diğer kanunların 
bu kanuna aykırı hükümleri yürürlükten kaldı
rılmıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler.., Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

İlk kuruluş 

Geçici Madd'e 1. — Bu kanunun yürürlüğe 
girmesini takibeden onbeş gün içinde; 

a) Askerî Yüksek İdare Mahkemesi Baş
kanı, İkinci Başkanı, Başkanunsözcüsü ile su
bay üye adedinin iki katı kadar aday Genel
kurmay 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 İşleri Başkanından olu
şan kurulca, 
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Tespit edilerek Cumhurbaşkanına sunulur. 
Cumhurbaşkanı bu adaylar arasından Başkan, 
ikinci Başkan, Başkanunsözcüsü ve üyeleri se
çer. Bu seçimlere göre usulüne uygun atama ya
pılır. 

Üyelerin dairelere ayrılmasını Başkan, İkin
ci Başkan ve Başkanunsözcüsünden oluşan ku
rul kararlaştırır. Atamayı takibeden bir ay için
de Askerî Yüksek İdare Mahkemesinin göreve 
başlaması için gerekli tedbirler alınır. 

BAŞKAN — Madde üzerimde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Raportör 
Geçici Madde 2. — Askerî Yüksek İdare 

Mahkemesine yeteri kadar askerî hâkim rapor
tör olarak atanır. Raportörlük kadroları, ihti
yaç kalmadığı yolundaki ©amel Kurul kararma 
kadar muhafaza olunur. 

Raportörler, Daire Başkanlarının kendileri
ne havale ettikleri işleri vaktinde inceleyerek 
Da'.re veya Daireler Kuruluna gerekli açıkla
maları yaparlar. 

Kendi düşünce ve kanaatlerini sözlü ve ya
zılı olarak bildirirler, karar taslaklarını yasar
lar, gerekli tutanakları düzenlerler, Başkanın, 
ikinci Başkanın ve Daire Başkanlarının vere
cekleri diğer görevleri yerine getirirler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istev^ ^a-
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Uyuşmazlık 

Geçici Madde 3. — Anayasa gereğ'nce, 
Uyuşmazlık mahkemesi kurulması hakkrdaki 
Kanunda değişiklik yapılıncaya kadar. Askerî 
Yüksek İdare Mahkemesiyle adlî. idarî ve as
kerî yargı mercileri arasında çıkacak srörev ve 
hüküm uyuşmazlıkları uyuşmazlık mahkemesin
de kesin olarak çözümlenir. 

Bu uyuşmazlıkların çözümlenmesinde uyuş
mazlık mahkemesi, Yargıtay ve Danıstayın en 
kıdemsiz birer üyesi yerine Askerî Yüksek İda
re Mahkemesinden seçilecek iki askerî hâkim 
üye alınmak suretiyle kurulur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo

rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

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 mahkemieler görevsizlik kararı ve
rirler. Bu karar davacıya ve tebligat yapılmış 
İse davalıya, tebliğ edilerek dosya Askerî Yük
sek İdare Mahkemesi Başkanlığına gönderilir. 

Bu kanunun yürürlüğe girmesinden önce 
açılmış ve görevsizlik kararına bağlanmış dosya
lar da Askerî Yüksek İdare Mahkemesinin göre
vine girerler. Askerî Yüksek idare Mahkemesi
ne gönderilen dosyalar diğer dosyalar gibi işle
me tabi tutulur. 

Bu maddenin birinci fıkrası gereğince Aske
rî Yüksek İdare Mahkemesi Başkanlığına gönde
rilen davalar hakkında, evvelce yapılmış bütün 
usul işlemleri var sayılır Ve bu kanunun 34, 35, 
36, 37, 38 ve 39 ncu maddeleri yeniden uygulan
maz. 

Bu davalar, Askerî Yüksek İdare Mahkeme
since bulunduğu safhadan başlanarak işleme ko
nulur, ancak, davaya bakmakla görevli Askerî 
Yüksek İdare Mahkemesinin ilgili dairesi veya 
Başkanunsözcüsü eski işlemlerin yenilenmesi
ne karar verebilir. Bu gibi hallerde, taraflara 
dava dilekçesi içinde kalınmak üzere cevaplar, 
bilirkişi incelenmesi yenilettirilebilir veya du
ruşma tekrarlanabilir. 

Askerî Yüksek İdare Mahkemesinin görevle
rine giren işlerden evvelce karara bağlanmış 
davalar için, kararın düzeltilmesi veya yargıla
manın yenilenmesi istemi halinde, dosya hiç bir 
işleme tabi tutulmadan Askerî Yüksek İdare 
Mahkemesi Başkanlığına gönderilir ve istiamler 
bu mahkemece karara bağlanır. 

BAŞKAN — Sayın özden, önergenizi okuta
yım, sonra söz vereceğim, 

Başkanlığa 
Geçici dördüncü maddenin dördüncü fıkra

sındaki «ancak» kelimesinden itibaren fıkranın 
sonuna kadar olan kısmın kaldırılmasını arz ve 
teklif ederim. 

Ekrem özden 
İstanbul 

BAŞKAN — önergenizi izah babında Sayın 
özden buyurun. 
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EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, kıymetli arkadaşlarım; tasarının son mad
delerine geldik, hiç bir tadil yapmadık ve is
tiyoruz M, bir an evvel bu tasarı kanunlaşsın, 
muallâkta bulunan haklar işlemeye başlasın, 
neticeler bir an evvel tahassül etsin. Fakat, bu 
emelimizde muvaffak olamamak için buraya 
bir fıkra ilâve edilmiştir. Yüksek Askerî Mah
keme teşekkül edince elde mevcudolan ve ka
rara bağlanmamış bulunan (Danıştayda veya 
idarî mahkemelerde bulunan) dosyalar bu 
Mahkemeye devredilecek ve kaldığı yerden is
lam'a tabi tutulacak. Demek k i evvelce keşif 
yapılmış, şahit dinlenmiş, mahalline gitmek 
icabetmişse mahalline gidilmiş, layihalar iki üç 
defa teati edilmiş, iş bitmiş, karara bağlanacağı 
sırada bu kanun çıkmış veya çıkacağı haberi 
alınmış, dosya alâhalihi kalmış. Kanun çıkınca 
o dosya bu Mahkemeye gidiyor. 

Muhterem arkadaşlarım, dördüncü fıkrayı 
okuyorum: «Bu davalar, Askerî Yüksek İdare 
Mahkemesince bulunduğu safhadan başlayarak 
işleme konulur.» 

Demek ki, dava ne safhada kalmışsa o saf
hadan itibaren işleme konulacak. Bunda hiç bir 
ihtilâfımız yok. 

Şimdi burada, «Ancak, davaya bakmakla 
görevli Askerî Yüksek idare Mahkemesinin ilgili 

dairesi veya Başkanunsözcüsü, eski işlemlerin 
yenilenmesine karar verebilir» tabiri mevcut. 

BAŞKAN" — Sayın Özden, bir dakikanızı 
istirham edeceğim. Çalışma süremiz dolmuştur. 
Kanun tasarısının müzakeresinin bitimine ka
dar mesainin devamı hususunda önergeler var, 
müsaadenizle bu önergeleri okutup, oylayayım; 
sonra zatıâliniz konuşmanıza devam edin. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Askerî Yüksek idare 

Mahkemesi kanun tasansının bitimine kadar 
mesainin uzatılmasını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Zonguldak Gaziantep 

Ahmet Demir Yüce Tevfiık Kutlar 

Sayın Başkanlığa 
109 sıra sayılı tasarının bitimine kadar ça

lışmaya devam edilmesini arz ve teklif ede
rim. 

Eskişehir 
Ömer Ucuzal 

BAŞKAN — Efendim, önergeleri oylarını
za arz ediyorum. Kanun tasarısının bitimine 
kadar mesainin devamı hususunu kabul eden
ler... Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Sayın Özden buyurun. 
EKREM ÖZDEN (Devamla) — Müsaade 

ederseniz tekrar edeyim. Mahkemeye gelen da
va dosyaları ne safhada kalmışsa o yerden iti
baren incelenmeye başlanacak. 

Maddenin dördüncü fıkrasında, «Ancak, da
vaya bakmakla görevli Askerî Yüksek idare 
Mahkemesinin ilgili dairesi veya Başkanunsöz-
cüsü eski işlemlerin yenilenmesine karar vere
bilir. Bu .gibi hallerde, taraflara dava dilekçesi 
içinde kalınmak üzere cevaplar, bilirkişi ineele-
m.îri yenilettirilebilir veya duruşma tekrarlana
bilir» ibaresi mevcut. Ee.. arkadaşlar, bu du
rumda birinci fıkraya ne lüzum vardı? «Dava
lar geldikten sonra biz bakacağız, eski muame
leler batıldır» deyin, işin içinden çıkın. Hayır, 
davaya bakacak daire veya kanunsözcüsü arzu 
ederse yeniden keşif yapılacak, yeniden cevap
lar teati edilecek, yeniden dosyalar gelecek, ya
ni daha evvelki idarî davaya bakmakla mükellef 
olan dairelerin, makamların bütün işlemleri 
keenlemyekün addedilecek. 

OSMAN SALÎOĞLU (Sakarya) — Lazım, 
lâzım. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyelim efendim. 
EKREM ÖZDEN (Devamla) — Sayın arka

daşım, belki bazı davalar için lâzım olduğuna 
kani bulunabilirsiniz; ama bu gibi müstesna 
muameleleri kaidelere teşmil etmekte fayda ol
madığı kanaatindeyim. Bu vaziyette, bu davala
ra yeniden bakmaya teşebbüs ederseniz, «Biz 
meselenin esasına bakacağız, biz mahalline gide
ceğiz, muhakkak göreceğiz» derseniz, yeni bir 
hâkim sıfatı ile o zaman işin içinden çıkmak 
imkânı hasıl olmaz. Arkadaşlar göreceksiniz ki, 
yeni hâkimler eski muameleleri tekrarlayacak
lar; ama hakları yeniden bulmak, çıkarmak im
kânı hasıl olmayacak. 

Binaenaleyh, ben diğer fıkraları tamamen 
kalmak şartı ile, hiç olmazsa, «ancak» kelime
siyle başlayan fıkranın sonuna kadar olan kıs
mın maddeden çıkartılmasını istirham ediyo
rum. Takdir hakkı sizindir, saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Özden teşekkür ederiz. 
Sayın Hazerdağlı, siz önergenin lehinde mi 

aleyhinde mi söz istiyorsunuz? 
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SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Aley
hinde. 

BAŞKAN — Buyurun. 
SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım; ben sayın 
Ekrem Özden arkadaşımın bu madde hakkın
daki düşüncelerini yerinde bulmadığım için söz 
aldım. 

Sayın Özden arkadaşım konuşmalarında, 
«ancak» kelimesinden sonraki fıkranın, birinci 
fıkrayı nakzettiğini, o halde daha evvelki işlem
lerin keenlemyekûn addedilerek dosyaları yeni
den elden geçirmek gibi bir durumun hâsıl ola
cağını mütalaa buyurdular. 

Muhterem arkadaşlar, Askerî Yüksek Mah
kemesi, duruşmanın, tahkikatın, soruşturmanın 
her safhasında bundan önceki soruşturmayı, 
tahkikatı, incelemeyi elden 'geçirebilir. Zaten 
mıtne boy1!© bir hüküm konsa da konmasa da, 
bu incelemeyi yapmaya yetkilidir. O halde, 
Mahkeme, kendinden evvel yapılmış olan keşif 
kifayetsiz olduğu halde, «şahit ve ekip dinlen
miştir» diye bir incelem'e yapmayacak olursa, 
bir robot mahkeme gibi karar vermek mecburi
yetinde kalır, Mahkeme tahkikatın her safha
sında istediği incelemeyi yapar. Birinci fıkra
daki hükmün konmuş olması bir tasfiye mese
lesidir. Yani, «Mahkemeye gelmiş olduğu nok
tadan başlayıp bitirebilirsin» demek, yeniden 
incelemeye lüzum görmüyorsa, bir inceleme ya
pılmayacağını ifade eder. Bu Mahkeme, o mah
kemenin yapmış olduğu işleri de muteber sa
yacak mıdır saymayacak mıdır? meselesini hal
letmek için birinci fıkra konmuş. Bu fıkra esa
sında isabetli bir fıkradır. Bu fıkra, Askerî 
Yüksek İdare Mahkemesinin, bundan evvel ya
pılan mahkeme işlemlerini muteber saymaya 
acaba yetkisi var mıdır yok mudur meselesini 
halletmek için konmuştur. 

Bu sebeple sayın Özden'in düşüncelerine iş
tirak etmiyorum. Fıkra yerindedir, kabulünü 
istirham ediyorum. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Hazerdağlı teşekkür ede
riz. 

Önergeye sayın Hükümet ve Komisyon ka
tılıyorlar mı? 

MİLLÎ SAVULMA BAKANI MEHMET İZ-
MEN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Katılmıyo
ruz efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SALİH 
TÜRKMEN (Ağrı) — Müsaade ederseniz öner
geye niçin katılmadığımızı arz edeyim. 

Efendim, Usul Hukukunda da vazifesizlik 
karan verildiği takdirde, dosya başka vazifesiz 
mahkemeye gittiği vakit, yeni mahkeme eski 
mahkemede yapılan işjîemin yalnız kabulü ile 
bağlıdır, diğer bütün muameleleri yeniden tek
rar edebilir. Kararı verecek mehkemenin kana-
atbahş görmediği, karar verecek mahiyette 
görmediği delilleri tekrar ^etmesi tabiidir. Bunu 
bu şekilde yapar. Nitekim, ikinci maddede, eğer 
karar safhasına gelmişse, onun hakkında hiç 
muamele yapmadan kararını verir. Ama, karar 
verme mevkiinde olan mahkemenin bazı hu
susları tatminkâr görmezse, karar vermeye ki
fayetli görmezse, bunları tekrar »etme hakkı, 
daima dava dilekçesinin hududu içinde kalmak 
şartıyle verilmiştir. 

Bu itibarla iştirak etmiyoruz, doğrudur. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz sayın Türk
men. 

Önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler.. Etmeyenler.. Önerge reddedilmiştir. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Yürürlük 
Madde 93. — Bu kanun yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa

yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Madde 94. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Sayın Öztürkçine, bir şey mi var efendim? 
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Çok 

mühim efendim, zapta geçmesi bakımından.. 
(«Vazgeçti» sesleri) 

BAŞKAN — Efendim, lütfen. Söz almanın ve
kâleti yok. Kendisi vazgeçti ise ifade eder. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Vaz
geçtim efendim. 

BAŞKAN — Elfendim, tümünü oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler.. Etmeyenler.. Ka
bul edilmiştir. 
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Böylece, Askerî Yüksek idarî Mahkemeleri 
Kanunu tasarısı kanunlaşmıştır. Hayırlı ve 
uğurlu olmasını temenni ederim. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI MEHMET İZ-
MEN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Sayın Baş
kan, teşekkür etmeme müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN — Buyurunuz sayın Bakan. 
M Î £ L Î SAVUNMA BAKANI MEHMET İZ-

MEN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; 

Mühim bir kanunun çıkarılması münasebe
tiyle, sayın Başkanlık Divanına ve değerli ar
kadaşlarıma şükranlarımı ve saygılarımı suna
rım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz sayın Bakan. 

6 Temmuz 1972 Perşembe günü saat 15,00'de 
toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

(Kapanış saati :, 19,12) 
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VI. - SORULAR VE CEVAPLAR 
A - ) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Rize Üyesi Mec
di Agun'un, Esenboğa Hava Limanında yapı
lan bir aramaya dair soru önergesi ve İçişleri 
Bakanı Ferit Kubat'ın yazılı cevabı (7/54) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

12 . 5 . 1972 günü Esenboğa Hava meyda
nında 512 sefer sayılı uçakla Trabzon'a hare
ket etmek üzere giriş kapısından meydana gi
rerken orada bulunan bir bayan polis tarafın
dan aranmak istendim. Hüviyetimi ibraz etti
ğim halde aramaya teşebbüs eyledi. Menettlm. 
Uçağa bindik. Gelen bir komser muavini ara
mak istedi israr etti arkasından bir başkomser 
geldi oda aramak istedi. Dokunulmazlığım ol
duğunu anlattığım halde arama 'istemekte israr 
ettikleri gibi başkomser uzun uzun gürültülü 
ve kaba bir tavırla konuştu. 

Bunu beni küçük düşürmek ve halkın husû
metine maruz bırakmak için yaptığı aşikâr su
rette belli oluyordu. Ve nihayet eğer seni ara
mazsak ve sende bulunduğunu bildiğimiz tacan-
canı vermezsen uçak kalkmayacaktır. Diyerek 
gittiler ve uçak yolcularının inmesi için anons 
yaptırdılar. 

Dokunulmazlığıma ve binnetice kanunlara 
aşikâr surette aykırı hareket eden seyahat hür
riyetimi ve huzurumu İhlâl eden ve aynen (Yük
sek yerden emir alarak arayacağız) diyen bu 
memurlar hakkında İçişleri Bakanlığının dü

şüncelerinin yazılı olarak alınıp bana verilme
sine tavassutunuzu saygıyle arz ederim. 

17 . 5 . 1972 
Rize Senatörü 
Mecdi Agun 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Daire : Pas. Vat. Yab. Hd. İşi. 

Şube : Pasaport PAS/B. 
41933 -11/29 -106731 

Konu : Cumhuriyet Senatosu Üyesi 
Sayın Mecdi Agun'un soru önerge
si hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
ilgi : Genel Sekreterlik Kanunla Müdürlüğü 

ifadeli 23 . 5 . 1972 gün ve 14692 - 561/7 - 54 
sayılı yazılan. 

Cumhuriyet Senatosu Rize Senatörü Sayın 
Mecdi Agun tarafından, Esenboğa Hava Lima
nından Trabzon'a seyahati sırasında mâruz kal
dığı bir hâsideye dair Başkanlığınıza veri
len ve Bakanlığımca cevaplandırılması istenen 
17 . 5 . 1972 tarihli yazılı soru önergesinde 
değinilen konular hakkında derlenen bilgiler 
aşağıda açıklanmıştır. 

12 Mayıs 1972 günü Esenboğa Hava Lima
nından Trabzon'a hareket edecek 512 sefer sa
yılı uçak yolcularının, kaçırma olaylarına kar
şı bir tedbir olarak üzerlerinin ve eşyalarının 
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görevlilerce aranması sırasında yolcular ara
sında bulunan Sayın Senatör Mecdi Agun'un 
kendisinin Senatör olduğunu ve üzerinde, ta
bancasının bulunduğunu ifade etmesi üzerine, 
tabancalı olarak uçulamayacağmın hatırlatıldı
ğı, fakat, Senatör olduğundan aranmasından 
vazgeçilerek tabancasının alınmadığı, 

Ancak, durumu öğrenen 512 sefer sayılı 
uçak kaptan pilotunun, 4749 sayılı Kanunla 
tasdik edilen Milletlerarası Sivil Havacılık An
laşmasına göre, uçakta silâh taşımanın, mahzur
lu ve uçuş emniyetini ortadan kaldırıcı nitelik
te olduğunu belirterek sayın Senatörden taban
canın alınıp kendisine teslim edilmesini istedi
ği, aksi halde uçuş yapamayacağını bildirerek 
yolcuların uçaktan inmeleri için idaresine anons 
yaptırdığı ve sayın Senatör dışındaki diğer yol
cuların uçaktan indikleri, bu durumu gören va
zifeli emniyet komiserinin sayın Senatörden, 
alınan tedbirler gereğince tabancanın kaptan 
pilota teslimini nazik bir şekilde hatırlatarak 
tabancanın kaptan pilota teslimini sağladığı ve 
yolcuların tekrar uçağa almmasıyle normal 
uçuşun yapıldığı : 

Ayrıca, iddia edildiği gibi; hâdise günü gö
revli bulunmadığı için olaya başkomiser olarak 
kimsenin katılmadığı, diğer görevlilerce de sayın 
Senatöre küçük düşürücü ve halkın husûmeti
ne mâruz bırakıcı herhangi bir harekette bulu
nulmadığı gibi seyahat hürriyetini ve huzuru
nu ihlâl edici tutum ve davranışlarının vaki 
olmadığı anlaşılmıştır. 

Arz ederim. 

2. — Cumhuriyet Senatosu Gaziantep Üyesi 
Salih Tanyeri'nin, Antep çıbanına dair soru 
önergesi ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Ke
mal Demirer'in yazılı cevabı (7/56) 

15 . 6 . 1972 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanı tarafımdan yazılı olarak cevaplandırıl
masına delâletinizi saygı ile arz ederim. 

Salih Tanyeri 
0. Senatosu Gaziantep Üyesi 

Soru : 
Gaziantep'te yayınlanan Güneypostası ve 

Kurtuluş gazeteleri 11 . 6 . 1972 tarihli sayıla
rında «Antep çıbanı yapan tatarcık sineği hal
kı tehdidetmektedir.» ve «uzmanlar tedbir alın-
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masını istiyor, ilimizde Şark çıbanı tehlikesi 
başgösterdi» manşetleri altında verdikleri ha
berde «insanın cildinde büyük tahribat yapan 
ve iz bırakan Antep çıbanının yeniden şehri 
tehdit ettiği bazı çevreler tarafından ileri sürül
mektedir» demekte ve tedbir alınmasını iste
mektedirler. 

1. 1945lerde yapılan genel mücadele so
nucu kökü kazınmış olan bu çıban mikrobunun 
yeniden görüldüğü ve halkın sıhhatini tehdit 
atmeye başladığı doğru mudur? 

2. Bakanlığa bu hususta intikal etmiş 
vaka var mıdır? 

3. Haber doğru ve tehlike mevcutsa Ba
kanlıkça ne gibi tedbir alınmıştır ya da alın
ması düşünülmektedir? 

4. Bu hususta halkı ve mahallî makamları 
uyarıcı faaliyetlere geçilmiş midir? 

T. C. 
Sağlık ve Sosyal Yardım 1 . 7 . 1972 

Bakanlığı 
Bakan 
1062 
Konu : Cumhuriyet Senatosu Gazi
antep Üyesi Salih Tanyeri'nin öner
gesi Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
ilgi : 16 . 6 . 1972 tarih, Kanunlar Müdürlü

ğü : 14980-612-7/56 sayılı yazınız. 
Cumhuriyet Senatosu Gaziantep Üyesi Salih 

Tanyeri'nin, Antep çıbanına dair, Sağlık ve 
Sosyal Yandım Bakanı tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını isteyen önergesine cevabım 
ektedir. 

Arz ederim. 
Saygılarımla. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
Dr. Kemal Demir 

Cumhuriyet Senatosu Gaziantep Üyesi Salih 
Tanyeri'nin Antep çıbanına dair yazılı soru 
önergesine cevabım. 

Soru : 1. Gaziantep ̂ e yayınlanan Güney
postası ve Kurtuluş gazeteleri 11 . 6 . 1972 ta
rihli sayılarında «Antep çıbanı yapan tatarcık 
bineği halkı tehdit etmektedir.» ve «uzmanlar 
tedbir alınmasını istiyor, ilimizde Şark çıbanı 
tehlikesi başgösterdi» manşetleri altında verdik
leri haberde «insanın cildinde büyük tahribat 
yapan ve iz bırakan Antep çıbanının yeniden 
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şehri tehdit ettiği bazı çevreler tarafımdan ileri 
sürülmektedir» demekte ve tedbir alıırnıammı 
istemektedirler. | 

1945 lerde yapılan genel mücadele sonucu 
kökü kazınmış olan bu çıban mikrobunun yeni
den görüldüğü ve halkın sıhhatini tehdit etme- j 
ye başladığı doğru mudur? 

Cevap : 1. 1945'te sıtma savaş çalışmaların- j 
da ve 1957 senelerinden itibaren yapılan sıtma j 
eradikasyonu çalışmaları neticesi tatbik edilen | 
kalıcı ensektisitlerin tesiri ile sivrisinek ve ka- I 
rasineklerle birlikte Leishmanıa Wnght'ın ara ı 
paraziti olan phlelotonus pappatasi de imha ol
muş, bunun neticesi memleketimizde görülen 
Wrıght çıbanı ortadan tamamen kalkmış du
rumdaydı. 

Operasyon planına göre, sıtmanın eradilke 
edildiği illerde, kalıcı ensektisit tatbikatına 
son verilmesi sebebiyle, tekrar sinek ve sivri
sinek görülmeye başlanmış ve bu meyanda | 
phlebotonus pappatasi de yavaş yavaş çoğalma- | 
ya başlamıştır. | 

4 . 7 . 1972 O : 1 
Soru : 2. Bakanlığa bu hususta intikal et

miş vaka var mıdır? 
Cevap : 2. Sporadik olarak memleketimizde 

Wright çıbanı mevcut iken bu haşerenin çoğal
ması ile hastalık ar'tmaya başlayacaktır. 

Bakanlığımıza bu hususta intikal etmiş 
vaka mevcut değildir. 

Soru : 3. Haber doğru ve tehlike mevcut
sa Bakanlıkça ne gibi tedbir alınmıştır ya da 
alınması düşünülmektedir? 

Cevap : 3. Wnght (Şark) çıbanımın yeni
den yayılmasını önlemek için, en geçerli metot, 
phlebotomlarla mücadeledir. Sivrisinek, kara
sinekler ve tatarcık mücadelesi için gerekli ted
birlerin alımım ası konusunda mahalline gerekli 
direktif verilmiştir. 

Soru : 4. Bu hususta halkı ve mahallî ma
kamları uyarıcı faaliyetlere geçilmiş midir? 

Cevap : 4. Halkın bu konuda uyarılması 
için de eğitim yapılmaktadır. 

Dr. Kemal Demir 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
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5434 Sayılı T. O. Emekli Sandığı Kanununa 23 . 2 . 1965 gün ve 545 sayılı Kanunun 5 nci madde
siyle eklenen ek maddenin beşinci fıikrasınm değiştirilmesine ve bu Kanuna geçici bir madde 

eklenmesine daür kanun teklifine verilen oyların sonucu. 

(Kabul edilmiştir.) 

TABİÎ ÜYELER 
Suphi Karaman 
Sezai O'Kan 
Haydar Tunçkanat 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 

ADİYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 

AFYON KARAHlSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

AĞRI 
SaMh Türkmen 

AMASYA 
Macit Zereaı 

ANKARA 
Turhan Kapanlı 
Mahmut Vural 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Akif Tekin 

AYDIN 
AJd Celâlettin Coşkun 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 

BİLECÎK 
Mehmet Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BÎTLÎS 
Orhan Kürümoğlu 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılımyanlar 

Açık üyelikler 

183 
101 

99 
0 
2 

80 
2 

[Kabul 
BOLU 

Turgut Yaşar Gülez 
Alâeddin Yılmaztürk 

BURDUR 
ü. Faruk Kınaytürk 

BURSA 
I. Sabri Çağlayangil 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALK 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket öaçetin 
Safa Yalçıık 

DENÎZLt 
Hüseyin Atmaca 
AH Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

. ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZURUM 
Osman Alihoeagil 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

edenler] 
GAZİANTEP 

ibrahim Tevfik Kutlar 
GÜMÜŞANE 

Abbas Cilâra 
HAKKÂRİ 

Necip Seyhan 
HATAY 

Mustafa Deliveli 
İSPARTA 

Mustafa Gülcügil 
IÇEL 

Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Ekrem özden 
Rifat Öztürkçine 
Cemal Yıldırım 

IZMlR 
Mustafa Bozoklar 
Orhan Kor 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklı oğlu 

KIRKLARELİ 
Ali Alfean 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Fevzi Haheı 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
t. Etem Erdinç 

MANİSA 
A. Orhan Süersan 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
tlyas Karaöz 
Haldun Menteşeoğlu 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Bekir Sıtkı Baykal 
Şevket Koksal 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 
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SİVAS 

Nurettin Ertürk 
Hüseyin öztürk 

TEKİRDAĞ 

Cemal Tarlan 

TABİİ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanıülah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan ' 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Fahri Özdilek 
Mehmet Özgüneş 
Selâhattin Özgür 
M. Şükran Özkaya 
(İ .Â.) ^ 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
M. Yılmaz Mele 
Mukadder öztekin (B.) 
Mehmet Ünaldı (Bşk. V.) 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 
Yiğit Köker 
Man sur Ulnsoy 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

ARTVİN 
F elimi Alp a si an (B.) 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 
(Bşk. V.) 

TOKAT 
Ali Altunıaş 
Zihni Betil 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
Hasan Oral 

YOZGAT 

ismail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 

Tarık Remzi Baltan 
AhmeJt Demir Yüce 

[Çekinserler] 
KASTAMONU I MANİSA 

Mehmet Çamlıca j Oral Karaosmaııoğlu 
[Oya katümıy anlar] 

Halil Goral 
BALIKESİR 

Mehmet Güler 
Cemal ettin Inkaya 
Nejat, Sarlıcalı 

BURSA 
Saffet Ural 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
İhsan Topaloğlu 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 

İSTANBUL 
Tekin Arıburun (Başkan) 

Fikret Gün doğan 
İZMİR 

Beliğ Beler 
Nazif Çağatay 
Mümin Kırlı 
Necip Mirkelâmoğlu 
(I. A.) 

KARS 
Sırrı Atalay 

Mehmet Hazer 
KAYSERİ 

Sami Turan 
KIRŞEHİR 

Halil özmen 
KOCAELİ 

Hikmet tşmen 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Fakih özlen 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Hamdi özer 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğlu 
Ruhi Tunakau 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 
(B.) 
Hilmi Soydan 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
I. Şevki Atasağun 

NlftDE 
Kudret Baykan 

SİNOP 
Nâzım tnebeyli 

SİVAS 
Âdil Altay 

CUMHURBAŞKANIN-
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Sait Naci Ergin 
Vahap Güvenç 
Mehmet İzmen 
Fahri Korutürk 
Tayfur Sökmen 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 
(Bşk. V.) 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
ö. Lûtfi Hocaoğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

URFA 
İ. Etem Karakapıcı 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

VAN 
Ferid Melen (Başbakan) 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cihat Alpan 
Selâhattin Babüroğlu 
Fethi Çelikbaş 
Hayri Dener 
özer Derbil 
Nihat Erim 
Sabahaddin Özbek (B.) 
NaimTalû (B.) 
Halil Tunç 
Bahriye Uçak 

[Açık üyelikler] 
Eskişehir 1 
Sivas 1 
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1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvelde değişildik yapılması hakkında kanun 
teklifine verilen oyların sonucu. 

TABÎI ÜYELER 
Suphi Karaman 
Sezai O'Kan 
Haydar Tunçkanat 
Muzaffer Yurdakuler 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHlSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayığit 
Kemal Şenocak 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Turhan Kapanlı 
ismail Yetiş 

ANTALYA 
Akif Tekin 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 

BİLECİK 
Mehmet Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
A.. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Orhan Kürüm oğlu 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
Alâeddin Yılmaztürk 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
1. Sabri Çağlayangi] 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 97 

Kabul edenler : 94 
Reddedenler : 2 

Çekinserler : 1 
Oya katılmıyanlar : 84 

Açık üyelikler : 2 

(Kabul edilmiştir.) 

[Kabul 
ÇANAKKALE 

Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket özçetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatuııoğlu 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ueuzal 

GAZİANTEP 
ibrahim Tevfik Kutlar 

GÜMÜŞANE 
Mıbas Cilâra 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

edenler] 
İÇEL 

Lûtfi Bilgen 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
Halûk Berkol 
0. Zeki Gümüşoğlu 
Ekrem özden 
Rifat Öztürkçine 
Cemal Yıldırım 

İZMÎB 
Mustafa Bozoklar 
Orhan Kor 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklı oğlu 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KONYA 

Osman Nuri Canpolat 
Sedat Çumralı 
Fevzi Halıcı 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
1. Etem Erdinç 

MALATYA 
Hamdi özer 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 
A. Orhan Süersan 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

MUĞLA 
Ilyas Karaöz 
Haldun Menteşeoğlu 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Bekir Sıtkı Baykal 
Şevket Koksal 

RİZE 
O. Meedi Ağım 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

MANİSA 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeei 
Fethi Tevetoğlu 

SllRT 
Abdurrahman Kavak 

Sr7AS 
Nurettin Ertürk 
Hüseyin öztürk 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Aııuntaş 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 
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URFA 
Hasan Oral 

YOZGAT 
ismail Yeşilyurt 

fABİİ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
i t e^ t Aksoyoğlu 
Mheip Ataklı 
Emamülah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Fahri özdilek 
Mehmet özgüneş 
Selâhattin Özgür 
M. Şüıkran Özkaya 
(î. Â.) 
Ahmet Yıldız 

ADANA 

M. Nuri Âdemoğlu 
M. Yılmaz Mete 

Mukadder Öztekin (B.) 
Mehmet ÜnaiDdı (Bşk. V.) 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

ZONGULDAK 

Tarık Remzi Baltan 
Ahmet Demir Yüce 

[Reddedenler] 
CUMHURBAŞKANIN

CA SEÇİLEN ÜYELER 
Sait Naci Ergin 
Fahri Koratürk 

[Çekinser] 

KASTAMONU 
Mehmet Camlıca 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELEI! 
Hayri Dener 
Vahap Güvene 

[Oya hatümıyanlar] 
ARTVİN 

Fehmi Alpaslan (B.) 
AYDIN 

Ali Celâlettin Coşkun 
iskender Cenap Ege 
(Bşk. V.) 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Mehmet Güler 
Cemalettin Inkaya 
ıVejat Sarlıcalı 

BURSA 
Saffet Ural 

DİYARDAK1Iİ 
Selâhattin Cizrelioğlu 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
İhsan Topaloğlu 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 

ISTANBUI» 
Tekin Anburun 
(Başkan) 
Fikret Gündoğan 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Nazif Çağatay 
Mümin Kırlı 
Necip Mirkelânıoğlu 
(î. D 

KARS 
Sırrı Atalay 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Sami Turan 

KIRŞEHİR 
Halil Özmen 

KOCAELİ 
Hikmet Işmen 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Fakih özlen 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğlu 
Ruhi Tunakan 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük (B.) 
Hilmi Soydan 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUŞ 
Isa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
I. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

SİNOP 
Nâzım Inebeyli 

SİVAS 
Âdil Altay 

TEKIRDAÖ 
Hayri Munıeuoğlu 
(Bşk. V.) 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 

TUNCELİ 
Arşlar: Bora 

URFA 
I. Eteni Karakapıcı 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

VAN 
Feri d Melen (Başbakan) 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilei 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 

Cihat Alpan 
Selâhattin Babüroğlu 
Fethi Çelikbaş 
Özer Derbil 
Nihat Erim 
Mehmet tzmen (B.) 
Sabahaddin Özbek (B.) 
Tayfur Sökmen (1.) 
NaimTalû (B.) 
Halil Tunç 
Bahriye Üçoik 
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[Açık üyeliklerJ 

Eskişehir 1 
Sivas 1 

Yekûn 2 

- • • < » < ^ , • < • -
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

72 NCt BİRLEŞİM 

4 . 7 . 1972 Salı 

Saat : 15,00 

A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Dilekçe Karma, Bütçe ve Plan, Millî Sa
vunma ve Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar - İs
kân komisyonlarında açık bulunan birer bağım
sız üyeliğe seçim. 

B - ÎKİNCÎ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

X 1. - - 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Ka
nununa 23 . 2 . 1965 gün ve 545 sayılı Kanunun 
5 nei maddesiyle eklenen ek maddenin birinci 
fıkrasının değiştirilmesine ve bu kanuna geçici 
bir madde eklenmesine dair kanun teklifinin 
Millet Meölisinee kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Malî ve İktisadî İşler ve Büt
çe ve Plan komisyonları raporları (M. Meclisi : 
2/176; C. Senatosu : 2/19) (S. Sayısı : 108) 
(Dağıtma tarihi : 20 . 6 .1972) 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

1. — Cumhuriyet Senatosu İçel Üyesi Lûtfi 
Bilgen'in, Akdeniz Gübre Sanayiine dair Sa
nayii ve Teknoloji Bakanından sözlü sorusu 
(6/566) 

2. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçine'nin 28 . 2 . 1971 tarih ve 
1376 sayılı Bütçe Kanununun 16 ncı madde
sine dair Başbakandan sözlü sorusu (6/570) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi Özer'in, Yunanistan'da bulunan Türk 
azınlığı ile Türkiye'de bulunan Rum azınlığına 
dair Dışişleri Bakanından sözlü sorusu (6/567) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi 
Nejat Sarlıcalı'nm, Türkiye Sanai Kalkınma 
Bankası aracılığı ille verilen kredilere dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/575) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Zonguldak Üye
si Ahmet Demir Yüce'nin, Almanya'dan gelen 
Türk işçilerinin gümrük muamelelerine dair 
İçişleri ve Gümrük ve Tekel bakanlarından 
sözlü sorusu (6/580) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Tabu Üyesi 
Ahmet Yıldız'm, 12 Mart öncesine dair Başba
kandan sözlü sorusu. (6/2) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
M. Nuri Âdemğolu'nun Adana Doğum ve Ço
cuk Bakımevinin kapatılmasına dair, Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu, 
(6/5) 

8. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Be
liğ Beler'in yurt dışında mahkûm olan Türk
lere dair Adalet Bakanından sözlü sorusu 
(6/8) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Gaziantep Üyesi 
Salih Tanyeri'nin, ithal edilen malların mute
metlere teslimine dair, Başbakandan sözlü so
rusu (6/9) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi 
Ömer Ucuzal'm, 30 Ocak 1972 tarihli Ankara 
Bayram Gazetesinde neşredilen bir yazıya dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/10) 

11. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi 
Beliğ Beler'in, Türk Havayollarına dair, Ulaş
tırma Bakanından sözlü sorusu (6/11) 

nı 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sır
rı Atalay'm, son beş yıl içinde açılan ve kulla
nılan kredilerin ekonomik ve sosyal kalkınma
daki katkı ve etkilerine dair Senato araştır
ması isteyen önergesi (10/42) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalay'm, belgeler arasında artan farklılık ve 
bölgesel plana gitme zorunluğu olup olmadığı 
hususlarında Senato araştırması isteyen önerge
si. (10/43) 



3. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi Özer'in, Demokratik Cumhuriyet dü
zenini yok etmek amacını güdenlerin adalete 
teslimi hususunda Senato Araştırması isteyen 
önergesi (10/45) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dikeçligil'in, Ankara İmar Limited 
Şirketine dair Senato Aratşırması isteyen öner
gesi (10/2) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi 
Orhan Süersan'm, Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 12 . 11 . 1969 tarihli ve 71 
sayılı Haftalık Karar Cetvelindeki 5894 sayılı 
Kararının Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu rapor
ları (Cumhuriyet Senatosu 4/81, 4/22) (S. Sa
yısı : 1574'e ek) (Dağıtma tarihi : 16 . 5 . 1972) 
(Millî Savunma Bakanlığı ile ilgili) 

6. — Kırklareli eski Milletvekili M. Orhan 
Türkkan'm, Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 12 . 7 . 1967 tarihli ve 38 sayılı 
Haftalık Karar Cetvelindeki 2942 sayılı Kararı
nın Genel Kurulda görüşülmesine dair önerge
si ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları 
Cumhuriyet Senatosu 4/80, 4/23) (S. Sayısı : 
1575'e ek) (Dağıtma tarihi : 16 . 5 . 1972) (Millî 
Savunma Bakanlığı ile ilgili) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker'in, Sosyal Sigortalar Kurumunun 
içinde bulunduğu duruma dair Senato araştır
ması isteyen önergesi (10/3) 

X 8. — 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/2) işaretli cetvelde değişiklik yapılması 
hakkında kanun teklifi ve Bütçe Karma Komis
yonu raporu (M. Meclisi : 2/684; C. Senatosu : 
2/21) (S. Sayısı : 111) (Dağıtma tarihi : 
26 .6 .1972) , 

V 

İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B • BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — Askerî Yüksek İdare Mahkemesi ka
nunu tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve 
Adalet, Millî Savunma ve Bütçe ve Plan komis
yonlarından 4'er üye alınmak suretiyle kurulan 
Geçici Komisyon raporu (Millet Meclisi 1/621; 
Cumhuriyet Senatosu 1/83) (S. Sayısı : 109) 
(Dağıtma tarihi : 29 . 6 . 1972) 

>>m~* . . < . . . 



Toplantı : İİ 1 A A 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : I U ü 

Askerî Yüksek İdare Mahkemesi kanunu tasarısının Millet Mec
lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve 
Adalet, Millî Savunma ve Bütçe ve Plan komisyonlarından 4'er 

üye alınmak suretiyle kurulan Geçici Komisyon raporu 
(M. Meclisi : 1/621; C. Senatosu : 1/83) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 666) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 1 . 6 . 1972 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 5120 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 29 . 5 . 1972 tarihli 94 ncii Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oyla kabul edilen. Askerî Yüksek İdare Mahkemesi kanunu tasarısı, dosyası ile birlikte su
nulmuştur. 

Saygılarımla. 
Sabit Osman Avcı 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasan 29 . 2 . 1972 tarihinde Başkanlıkça İlk Komiyona havale edilmiş ve Genel Kuru
lun 22, 29 . 5 . 1972 tarihli 92 ve 9-1 ncii Birleşimle rinde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul 
edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 666) 

Geçici Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Geçici Komisyonu 20 . 6 . 1972 

Esas No. : 1/83 
Karar No. : 2 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

Millet Meclisinin 29 Mayıs 1972 tarihli 94 ncii Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oyla kabul edilen, Askerî Yüksek İdare Mahkemesi kanunu tasarısı, Millet Meclisi Başkan
lığının 1 Haziran 1972 tarihli ve 5420 sayılı yazılariyle Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gön
derilmekle, Cumhuriyet (Senatosunun 2 Haziran 1972 tarihli 62 nci Birleşiminde Anayasa ve Ada
let ile Millî iSavunma ve Bütçe ve Plan komisyonlarından dörder üyenin katılması suretiyle ku
rulması kabul edilen Geçici Komisyonumuzun 20 Haziran 1972 tarihli Birleşiminde Millî Savun
ma Bakanı Mehmet İzmen ile Millî Savunma Bakanlığı temsilcileri de hazır bulundukları halde 
tetkik ve müzakere edildi, 
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I - Tasarı, 9 Teaıumuz.1961 tardlfld ve 334 sayılı Türkiye Cumhuru et: Anayasasının, 20 Eylül 
1971 tarihli ve 1488 sayılı Kanunla değişik 140 ııcı maddesinin son fıkrası gereğince, Asker ki
şilerle ilgili idari eylem ve işlemlerin yargı denetimini gerçekleştirebilmek üzere, bir Askerî Yük
sek İdare Mahkemesinin kurulmasını ve bu yüksek mahkemenin kuruluşunun, işleyişinin, yargı
lama usullerinin, Başkan ve üyelerinin nitelikleri ile atanmalarının, disiplin ve özlük işlerinin hâ
kimlik teminatı ve askerlik hizmetlerinin gereklerine uygun biçimde kanunî bir düzenlemeye ka
vuşturulmasını ön görmektedir. 

Uygulamada. Silâhlı Kuvvetlerin idarî düzenlemesi ile yönetim özellikleri ve idarî tasarruf
larının mahiyet ve nitelikleri gözetilerek, 1934 yılında çıkartılan 2515 sayılı Kanunla, subay ve 
askerî memurların özlük işlerine ilişkin konularda çıkabilecek uyuşmazlıkların çözümü, - Zatişic-
ri 'Son Tetkik Mercii Encümeni - adı ile anılan bir kurula verilmişken daha sonra bu sistem 
terk edilmiş ve 1939 yılında çıkartılan 3410 sayılı Kanunla bu çeşit uyuşmazlıkların - Askerî Yar
gıtay - da görülmesi kabul edilmiş ve 1953 yılma kadar bu düzen devam etmişidir. 

1953 yılında, 3410 sayılı (Kanunun 1924 Anayasasının 53 ncü maddesine aykırı görülmesi so
nucunda işbu kanun. 6142 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılmış ve askerlerin özlük işlerine 
ilişkin uyuşmazlıkların Danıştayda çözümlenmesi öngörülmüştür. 

- İdarî yargı - düzeninin Anayasanın temel ilkeleri arasında yv-v alması ve - Askerî Yüksek 
İdare Mahkemesi - müessesesinin 9 Temmuz .1961 tarihli ve 334 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ana
yasasının 20 Eylül 1971 tarihli ve 1488 sayılı Kanunla değişik 140 ııcı maddesinde emredilmiş ol
ması keyfiyeti nedeni ile tasarı Komisyonumuzcada benimsenmiştir. 

II - Millet Meclisi metninin 1. 2. 3, 4. 5, 6. 7. 8, 9. 10. 11, 12. V], 14. 15. .16, 17, 18. 19, 20, 
21, 22, 23. 24. 25. 26. 27, 28, 29. 30, 31. 32, 33, 34, 35. 36, 37, 38,39, 40. 41, 42, 43. 44. 45, 46, 47, 
48. 49. 50, 51, 52. 53, 54. 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61. 62. 63. 61, 65, 66, 67. 68, 69, 70. 71, 72, 73, 
74, 75. 76, 77, 78. 79. 80. 81. 82, 83, 84, 85, 80, 87, 88, 89, 90, 91, 1)2, Geçici Madde 1, Geçi
ci Madde 2, Geçici Ma'İde 3, Geçici Madde 4, 93 w 94 ncü maddeleri, maddelere ilişkin gerekçe
ler ve tasarının Millet Meclisindeki görüşmeleri esaslarında incelenerek Komisyonumuzca da ay
nen kabul edilmiştir. 

Millet Meclisi metninin Komisyonumuzca da aynen kabul edilen maddelerine ilişkin gerekçe
leri aşağıda gösterildiği şekilde özetlemek ve getirilen kanunî düzenlemenin esaslarını maddeler
de teker teker açıklamak yararlı bir anlatım İncimi olacaktır. 

Personelin nitelikleri 

Anayasanın 140 ncı 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 düzenleyecek bir kanunla kurulmasını öngörmek
tedir. Maddede mahkemelerin bağımsızlığı temel ilkesinden söz edilmemiş ise de; Anayasanın 
132 nci maddesinde, tüm yargı mercilerini kapsamak üzere mahkemelerin bağımsızlığı tanım
lanmış 7 nci -maddesine göre, yargı yetkisinin Türk Milleti adına bağımsız mahkemelerce kul
lanılması; 138, 140 ve 147 nei maddelerine göre ise, askerî yargının. Askerî Yargıtaym ve Danış-
tayın bağımsızlığı; esasları kabul edilmiştir. 

Mahkemelerin bağımsızlığı ile hâkim teminatı, yapışık kardeşler gibidir-. Biri olmadan diğe
rinin varlığı düşünülemez. Daha doğrusu, bağımsız olmayan bir merci veya makama mahkeme de
nilemez. Bu nedenle, Askerî Yüksek İdare Mahkemesinin kuruluş, işleyiş, yargılama usulleri, 
başkan ve üyelerinin özlük işleri düzenlenirken mahkemelerin bağımsızlığı, hâkimlik teminatı 
ve askerlik hizmetlerinin gerekleri, tasarıda uzlaştırılmıştır. Bu ilkeden hareket edildiği için 
521 sayılı Danıştay Kanunundan geniş çapta yararlanılmış ve bilhassa söz konusu kanunun yar
gılama usullerine dair hükümleri aynen tasarıya aktarılmak suretiyle bünyeye, uydurulmuştur. 

140 ııcı maddenin son fıkrası, Yüksek Mahkemenin başkan ve üyelerinin nitelikleri, atanma
ları, disiplin ve özlük işlerinin kanunla düzenlenmesini öngörmüş ve fakat Anayasanın 138 nci 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 109) 
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maddesinde ifadesini bulan «Askerî mahkemelerde üyelerin çoğunluğunun hâkimlik niteliğine 
sahibolması şarttır.» deyimine yer verilmemiştir. 

Anayasa Mahkemesinin 16 Kasım 1971 tarihli Resmî Gazetede yayınlanan 13 . 4 . 1971 gün 
ve Esas 970/G3, Karar 971/38 sayılı kararında «Anayasa, hâkim niteliğinde bulunmayan kişile
rin mahkemelere katılıp hakim görevi yapmalarım, yalnızca «Askerî mahkemeler» için 138 nci 
maddesinin d neü fıkrasında - Askerî Mahkemelerde üyelerinin çoğunluğunun hâkim niteliğine 
sahibolması şarttır - kuralı ile öngörmüş, iş mahkemeleri bakımından böyle ayrık bir kural koy
mamıştır. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında, hâkimlik güvencesi, bütün hâkimler için öngörül
müş ve hâkimlik görevinin ancak meslekten olan hâkimlerce yapılabilmesi kurallara bağlanmış, 
,yııkaı\ta 'belirtildiği gibi yalnız askerî mahkemeler açısından hâkim niteliğinde bulunmayan kisi-
ilcr^n azınlıkla olmak üzere hâkimlik görevi yapmalarına izin verilmiştir.» denilmektedir. 

Keza Anayasa Mahkemesinin yerleşmiş kararlarına göre «mahkeme» ibaresinin, hâkim nite
liğinde kişilerden kurulu yargı yetkisini1 sahip merci şeklinde anlamak hukuk dilimize ve Ana
yasanın hükümlerine uygun düşer, Bir merciin kaza organı olarak vasıf kaldırılabilmesi için 
üyelerinin de bağımsız olması ve hâkim niteliğini haiz ve aynı zamanda hâkim statüsünde bu
lunması şarttır. Yine Anayasa Mahkemesi bir kişinin hâkim olabilmesi için, genel öğrenim 
ve hukuk öğrenimi yapmış olması, mesleğe ilişkin uygulama yeteneğini edinmiş bulunması şar
tını da aramaktadır. (9 . 5 . 1967 tarihli R. (i. Esas 966/15, Karar 966/33, 2 . 1 . 1967 tarihli 
K. G. Karar 966/28, 27 . 12 . 1967 tarihli R. G. Esas 966 11. Karar 966/44) 

Hu kararlara göre Anayasanın öngördüğü Mahkemelerin bağımsızlığı ve hâkim teminatı esas
larına göre düzenlenmiş olmayan 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 olamayacağından, bu 
mahkemeye atanacak başkan ve üyelerin teminatı nazara alınarak 3 sene süre kabul edilmiş, hâkim
ler gibi ödenek almaları sağlanmış ve Askerî Yüksek İdare Mahkemesi Başkanının terfiinde sicil 
•oranı şartının aranmayacağı hükmü getirilerek mağdur olması önlenmiştir. Keza. Anayasaya uy
gunluğu temin etmek için de. ekseriyet hâkim sınıfından olanlara verilmiş ve bu suretle askerî 
mahkemelere benzetilmiştir. 

Atama 

Askerî Yüksek İdare Mahkemesi .Başkan ve üyelerinin atanmaları konusunda, Anayasanın 140 
neı maddesinde ıısulî bir hükmün bulunmaması ve bu hususu kanuna bırakmış olması nedenle
riyle atamaya yetkili makamın seçilmesinde, mahkemelerin bağımsızlığı ve hâkimlik teminatı ilke
lerine uyulması zorunlıığu karşısında. Askerî Yargıtay Cy el erinin seçimine benzer bir sistem ge
tirilmiştir. 

Tam yargı 

Askerî hizmetlerin görülmesi sırasında meydana gelen kazalar sonucu zarara uğrayanların 
açacakları tazminat davalarının hangi mahkemede görüleceği konusu, Türk Hukukunda henüz 
kesin bir prensibe bağlanmamıştır. Yalnız askerlerin diğer askerler aleyhine işledikleri haksız 
fiillerden ileri gelen tazminat dâvalarının, idari yargı mercilerinde görüleceği çoğunlukla kabul 
edilmektedir. Bununla beraber bu kabil dâvalarda, ekseriya, Danıştay da, Adlî Mahkemeler de, 
kendilerini yetkili görmektedirler. 

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 «ı id ol ması gerekir. Bu itibarla Anayasanın 1488 
sayılı Kanunla değişik 140 neı maddesi ve Uyuşmazlık Mahkemesinin durulmuş içtihatları da 
nazara alınarak, askerlerin asker kişiler aleyhine işledikleri haksız fiillerden doğan tazminat da
valarının da. Askerî Yüksek İdare Mahkemesinde görülmesi, hizmetin askerî gereklere uygun isle-
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yip işlemediği hakkındaki takdirin yine bu mahkemece yapılması hususu uygun bulunmuş ve bu 
suretle tasarının 21 nei 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. 

Madde 1. — Bu madde ile Askerî Yüksek İdare Mahkemesinin Anayasanın 110 nci maddesi 
uyarınca kurulmuş Yüksek Mahkeme olduğu ve 132 nci maddesi gereğince de bağımsızlığı teyi-
den belirtilmiştir. 

Madde 2. — Türk Silâhlı Kuvvetlerinin özelliği nedeniyle kadro ve kuruluşlar TMK larla tes
pit 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 belirtilmesi zorunlu görülmüştür. 

Madde 3. — Maddede Askerî Yüksek İdare Mahkemesi personelinin kimler olduğu sayılmıştır. 
Madde 4. — Maddede mahkemelim başkanları, kanunsözcüsü 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 Kurula verilmiş olduğundan ayrıca içtihatları birleştirme 
kurulundan söz edilmemiştir. 

Madde 6. — Mahkemenin idari hizmetlerinin, yargı fonksiyonunun gereklerine uygun bir şe
kilde yürütülmesini sağlamak amaciyle genel sekreterin üyeler arasından atanması öngörülmüştür. 
İdari nitelikteki hizmetleri dahi yargı görevinin yapılmasını sağlamak amacına ilişkin olduğun
dan ikinci Başkanlığa başlanmıştır. Dava dilekçeleııinin ön incelıetmeleri ve teıbliiğ işıleımteninıiın 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 asker kişilere ve askerî hizmetlere ilişkin iş
lem ve eylemlerin yargı denetimini yapacağı gözönünde tutularak üyelerinin Türk Silâhlı Kuv
vetlerinde üstün bilgi ve tecrübeli kimseler arasından seçilmeleri öngörülmüştür. Bu nedenle as
gari rütbe albay olarak saptanmıştır. 

Madde 8. — Üyelerin seçim ve atanmalarında hâkimlik teminatı ve askerlik hizmetlerinin gerek
leri gözönünde tutulmuştur. Gerek ahlâkî 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 görülmüştür. 

Madde 9. — Askerlik gerekleri göznönüde tutularak Başkan, 2 nci Başkan ve Askerî Yüksek 
İdare Mahkemesi Başkanunsözcüsünüıı rütbe ve kıdem sıralamasına göre atanmaları saptanmış
tır. 

Dairelere ayrılma sonucu en kıdemli üye o dairenin başkanı olduğundan ayrıca atanması gere
ği görülmemiştir. 

İkinci Başkanın görevleri daha çok yargısal olduuğndan, Başkanunsözcüsü de dâvalarda hu
kukî yönden düşünce bildireceğinden bunların askerî hâkim sınıfından olmaları gereği açıklan
mıştır. 

Madde 10. — Askerî Yüksek İdare Mahkemesinin askerî hâkim sınıfından olmayan üyelerinin 
aslî görev mahalleri sınıfları kıtaları veya hizmet yerleri üst rütbeye yükselme için kıta hizmeti 
zorunluluğu veya meslek programları uyarınca başka görevlere atanmaları gerekebilecektir. Di
ğer yönde Askerî Yüksek İdare Mahkemesindeki görevlerinde de teminat sağlanması elzemdir. 
Bu nedenle bunların Askerî Yüksek İdare Mahkemesindeki asgari görev süreleri en az üç yıl ola
rak kabul edilmiştir. Bu süre dolduğu halde zorunluluk olmadıkça üye başka bir göreve tâyin 
edilmeyebileeektir. 
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Madde 11. — İşlem ve eylemlerin yargısal denetiminde Kanunsöze illerinin hukukî mütalâa ve 
tetkiklerinin önemi gözönünde tutularak ilgililerde bu hizmetin gereklerine uygun nitelik ve tecrü
be aranmıştır. 

Başkanunsözeüsüne görevinde yardımcı olacak Kanunsözcülerini inha yolu ile seçme imkânı 
sağlanmıştır. 

Kanunsözcülerine görevlerinde bağımsızlık ve teminat sağlama bakımından :>57 sayılı Kanunun 
İG neı maddesinde» hâkim ve savcılık görevlerine tanınan teminat tanınmıştır. 

Madde 12. — Askerî Yüksek İdare Mahkemesinde çalıştırılacak subay ve sivil memurlardan 
hizmet ihtiyaçlarının gereklerine göre nitelik aranması öngörülmüştür. 

Madde l->. — Askerî Yüksek İdare Mahkemesinin ve daire başkanlarının mazereti, izinli olması 
veya boşalması halinde yerine atanma yapılıncaya kadar hizmetin yürütülmesini sağlamak anıa-
ciyle bu madde düzenlenmiştir. 

(iörev özellikleri gözönünde tutularak ikinci başkan askerî hâkim sınıfından olan Kd. Daire 
Başkanı, daire başkanları askerî hâkim sınıfın lan değilse, bu dairelerde en kıdemli üyenin vekâ
let etmesi gereği belirtilmiştir. 

Başkanunsözeüsüne kimlerin vekâlet edeceği gösterilmiş, ancak bunlar üye sıfatını haiz ol
madıklarından (lenel Kurul ve Yüksek Disiplin Kuruluna katılamayacakları açıklanmıştır. 

Madde 14. — Askerî Yüksek İdare Mahkeme-'İnin is hacmi itibariyle üç daireden ibaret olması 
öngörülmüştür. 

i ler dairenin kadro ve kuruluşu, Türk Silâhlı Kuvvetleri kuruluşlarında hizmetin gereklerine 
yetecek şekilde düzenlenecektir. Ancak bu kadro bir başkan ve altı üyeden aşağı olmayacaktır. 

Mahkemenin başlıca görevleri; işlem ve eylemlerin yargı denetimini yapmaktır. Hizmet gerek
lerinden başka hukukî bilgi zorunluğıı nedeniyle gerek dairelerin teşkilinde gerekse görüşmelerde 
çoğunluğun askerî hâkim sınıfından olması öngörülmüştür. Denetimde hukuka uygunluğa bilhassa 
önem verildiği ifade edilmiştir. 

Madde lö. —- Daire başkanları kıdem ve rütbe esaslarına göre belirlenecek, üyelerin dairelere 
ayrılması ve dairelerde vııkubulacak noksanlıkların diğer dairelerden tamamlanması işleminin 
bir kurul tarafından yapılması ve bu kurulun Başkanlar Kurulu olması uygun görülmüştür. 

Madde İG. — 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 nıazareti halinde yerine aynı nitelikte (askerî hâkim sınıfından 
olan veya olmayan) bir diğer üyenin ayın daireden görevlendirilmesi sağlanmıştır. 

Toplama ve görüşme sayısı 10 kişi olduğundan oylarda eşitlik halinde başkanın bulunduğu 
tarafın 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/.°> çoğun
luk, bu çoğunluğun sağlanmaması halinde salt çoğunluk kâfi görülmüştür. 

Toplantıya katılanların çift sayıda olması halinde çoğunluğun sağlanmasını tenıinen başkanın bu
lunduğu tarafın oyunun geçerliliği kabul edilmiştir. 

Madde 17. —• Bu kanunla Bakanlar Kuruluna verilen görevlerin yapılmasını temin edecek ku
rul mı kimlerden oluşacağı belirtilmiştir. 

Madde İS. — Askerî Yüksek İdare Mahkemesi Başkan ve üyelerinin teminat altında g>öı ev 
yapabilmelerini sağlamak yönünden disiplin kovuşturmalarında özel bir kuruluş teşkil edilmiştir'. 

Ancak askerî disiplin korunması ve askerî ge 'ekle.r nedeniyle disiplin kurulunun kıdemli 
olan üyelerden oluşması öngörülerek kurula başkanların ve !haşkanun sözcüsünün katılması sağlan
mıştır. 

Kurulun görevi ve kararlarının önemi göz önünde tutularak görevlerin veya vekillerin tamamının 
iştiraki ile toplanması ve kararların oy çokluğu ile olması gereği belirtilmiştir. Kurulda sevk edi-
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]imler ile bunlardan daha kıdemsiz olan üyelerin kurula, katılması sakıncalı telâkki ediler-ek bu 
sorunun Genel Kurul tarafından bir şekle bağlanması uygun mütalaa olunmuştur. 

Başkanunsözeüsüne vekâlet edebilecek başyardımcısı veya kıdemli kanunsözcüsü üye sıfatını 
haiz olmadığından bu kurula girmesi uygun görülmemiş sadece başkanları vekillerinin kurula ka
tılması sağlaıiımıştır. 

Kurulun yazı işleri,, genel sekreterlikçe yürütülecektir. 
Madde 19. — Genel Kurul un başkanunsözcüsii dâhil başkan ve üyelerin tama namdan oluşaca

ğı. toplama yeter sayısı ve kanunların oy çokluğu ile alınacağı, oylarda eşitlik halinde Başkanın 
katıldığı tarafın oyunun geçerliği ve yazı işlerinin Genel Sekreterlikçe yürütüleceği, belirtilmek
tedir. 

Madde 20. — Anayasanın 140 neı maddesine eklenen fıkrada belirtildiği gibi asker kişilerle 
ilgili idarî eylem" ve işlemlerden doğan uyuşmazlık ve davaların Askerî Yüksek İdare Mahkemesin
de görüleceği gösterilmiştir. 

Asker kişileri ilgilendirecek idari işlem ve eylemlerin, tümünün askerî nitelikte olmayacağı da 
aşikârdır. Bilfarz fakülte veya yüksek okullardan bilinde okumakta olan asker kişi (Subay veya 
askerî öğrenci) hakkında, fakülte veya yüksek okul idaresince idarî nitelikte bir karar alınmış 
olabilir. 

Asker kişinin sahibi olduğu bir binanın yıktırılması için yetkili makamca yıkma kararı veril
miş olması da mümkündür. 

Bu kahîl hallerde davanın Askerî Yüksek İdare Mahkemesinde görülmesini gerektirecek neden 
ve zaruret bulunmadığı aşikârdır. 

Askerî Yüksek İdare Mahkemesinin kuruluş nedeni, asker kişiler1 için özel bir mahkeme teşkili 
değil, sadece askerî hizmetin yürütülmesi için ilgili kurum ve komutanlıklarca tesis edilmiş iş
lem ve eylemlerin yargı denetiminde hizmet özelliklerinin de göz önünde tutulmasını sağlamaktır. 
Bu nedenle, mahkemenin görevi, asker', kişileri ilgilendiren, ve askerî hizmetin yürütülmesini temi-
nen askerî kuruluşlarca yapılan işlem ve eylemlerle kayıtlanmıştır. 

Mahkemenin görevi; Anayasa hükmüne göre. asker kişi ve askerî hizmetle ilgili idarî işlem ve 
eylemlerle kayıtlandırılmıstır. Maddede, kanunun uygulanmasında kimlerin asker kişi sayılacak
ları açıkça .gösterilmiştir Türk Silâhlı Kuvvetlerinde görevli üniformalı asker kişilerden başka 
sivil memurların da asker kişi sayılmaları hizmet yönünden zorunlu görülmüştür. Esasen bu hu
sus 1632 sayılı Askerî Cez-a Kanununun o ncü. 35:> sayılı Kanunun 11 nci maddesinde kabul edi-
legelmiştir. 

Askerî hizmetin yürütülmesini teminen alınmış karar ve eylemlerin askerî niteliği gözönünde 
tutularak bu kişileri ilgilendiren işlem ve eylemlerden, kendileri Türk Silâhlı Kuvvetlerinden ay
rılmış olsalar bile görevle ilişkisi korunmuştur. 

Madde 21. — İdarenin işlem ve eylemlerine karşı yargı yolunun açık olduğu Anayasa gere
ğidir. 

Kanunlarda ayrı bir yargı mercii gösterilmeyen idarî eylem ve işlemlerden askerî hizmete ilişkin 
olan ve asker kişileri ilgilendirenlerden doğan davaların. Askerî Yüksek İdare Mahkemesinde gö
rüleceği saptaınmıştır. 

İdarî işlem ve eylemin ne olduğu Anayasanın 1U ncü ve 521 sayılı Kanunun 30 nen maddeleri
nin gerekçelerinde belirtilmiş ve bugün Damştaym kararlan, ile tebellür etmiş olması nedeniyle 
fazla teferruata girilmemiştir. 

İdarî işlemlerim 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) 
davalarınm da askerî hizmetle yakın ilişkileri sebebiyle Askerî Yüksek İdare Mahkemesinde görül
mesi benimsenmiştir. 
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Disiplin suç tecavüzlerinden ötürü özel mevzuatına göre disiplin amirlerince verilecek disiplin 

cezalarının idarî dava konusu olmayacağı ve özel kamanı!arnida hüküm bulunması tabiî ise de; mad
dede açıkça belirtilmesi faydalı «'örülmüştür'. 

Adalet mahkemeleri veya askerî mahkemeler.lo bakılmakta olan bir davada, asker kişiyi ilgi
lendiren ve askerî nitelikteki bir işlemin manası, şümulü ve hukuka uygunluğunun tayini anlaş
mazlık konusu olabilir. Bu hususta karar vermek yetkisi Askerî Yüksiek İdare Mahkemelerine alklol-
duğundan mahkemelerce bu anlaşmazlığın bir yorum davası şeklinde halli beklenecektir. 

Madde 22 - 2:1 - 24 - 2">. — Bu maddelerde her dairenin görevi belirtilmiş. 125 nci madde ile da
irelerdeki işlerde birbirlerine nazaran nispetsizlik görülürse belirli 'konularla ilişkin olmak kay-
diyle. hu 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 askeıî hizmetle yakın ilişkisi nedeniyle Askerî Yüksek İdare Mahkemesinde görülmesi 
esası, benimsenmiştir. Burada görevin tayininde davalının kişiliği, ve askerî hizmetlerden mütevel
lit oluşu kriter olarak alınmıştır. 

"Maddi1 20. —. Daireler Kurulunun görevleri (5) bent halinde gösterilmiştir. 
Madde 27. — Başkanlar Kurulunun görevleri gösterilmiştir. 
Madde 28. — Bu maddede Askerî Yüksek İdare Mahkemesinin başkanları, başkanunsözcüsü ve 

üyelerine fiillerinin ağırlık derecesine göre verilecek cezalar gösterilmiştir. 
Madde 29. — Maddede Genel. Kurulun görevleri belirtilmiş bu arada içtihatların birleştirilme

si, ve birleştirilmiiş içtihatların değiştirilmesi gö. evi. de bu kurula, verilmiştir. 
Diğer kanunlarda (Danıştay ve Yargıtay gibi) esas hakkındaki kanunlarda 2/3 çoğunluk şartı 

aranmakta, ise de; bu nispetin sağlanması halin de ikinci toplantıda oy çokluğu ile yetinildiğinden 
karar alınmasında sürati temin için oy çokluğu ile karar 'verilmesi esası benimsenmiştir. 

Kararların bağlayıcılık niteliği açıkça ifade edilmiştir. 
Madde 30. —• Maddede Yüksek Disiplin Kurulunun, çalışma usulü soruşturmanın yapılma şek

li ve. cezaya, itiraz usulleri saptanmıştır. 
Madde 31. —• Hâkimlik ve askerlik vekar ve onuruna dokunan veya görev gereklerine uyma

yan fiilii nedeniyle hâıkınnlliik görevlinden çekilmeye davet edilenin, başka bir mahkemede hâkimlik 
görevi yapmasının sakıncası gözönünde tutularak asli görevi hâkimlik olan üyelerin istifa ve
ya. emeklilik suretiyle hizmetten ayrılmaları, diğer sınıf subaylarının ise asli sınıf görevlerine 
iadeleri öngörülmüştür. 

Madde 32. — Yargıtay. Danıştay, Askeri Yargıtay, Yüksek Hâkimler Kutulu ve Sayıştay Baş
kan ve üyelerinin. Cumhuriyet Başsavcısı Danıştay Başkanunsözcüsü, Askerî Yargıtay Başsavcısı 
ve kendi üyelerinin görevle ilgili suçlardan ötürü yargılamaları Yüce Divan sıfatıyle Anayasa Mah
kemesince yapılırken. Anayasanın 147 nci maddesinde, Askerî Yüksek "İdare Mahkemesi Başkan ve 
üyeleri ile Başkanunsözcüsünden bahsedilmemiştir. Bunun nedeni, Anayasa değişikliğinin Meclis
teki birinci müzakeresinde asker kişilerle ilgili idarî dâvaların Askerî Ya'-gıtayda kurulacak özel 
dairede görülmesinin kabul edilmiş olmasıdır. İkinci görüşmede bu gibi davaların Anayasanın 
140 nci maddesinde değişiklik yapılarak kurulacak Askerî Yüksek İdare Mahkemesinde rüyetl 
kaimi edilmiş, olmasına rağmen buna uygun olarak Anayasanın. 147 nci maddesinde değişiklik ya
pılmamıştır. 

Askerî Yüksek İdare Mahkemesinin Yargıtay, Danıştay ve Askeıî Yargıtay seviyesinde yük
sek mahkeme olduğu kuşkusuzdur. Anayasada değişiklik yapılıncaya kadar üyeleriniin görevleri 
ile ilgili suçlarından ötürü özel. bir soruşturma usulü benimsenmiş, Genel Kurulun lüzum göster
mesi halinde Askerî Yargıtay Başsavcılığınca iddianame tanzimi zor unluğu belirtilmiş yar
gılamanın Askerî Yargıtay Genel Kurulunda yapılması ve kararının kesinliği öngörülmüştür. 
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Madde 33. — Askerî yargıya tabi şahsi suçlarından dolayı soruşturma usulü, bu maddede dü
zenlenmiş ve genel yangıya tabi şahsi suçlarının kovuşturulmasmcla; diğer yüksek mahkemeler 
başkan ve üyelerinin şahsi suçlarının kovuşturulması usulüne atıf yapılmıştır. 

Madde 34. — Askerlik hizmetinin özellikleri! gözününde tutııilıaaiaik asafcetr Idışalerîn özlük iş
leri konusunda tesis edilmiş ve 'hiyerarşik müracaatla düzeltilmesi mümkün işlemlerden ötürü 
idarî dava açmadan önce asker kişilerin mertebeler yolu ile ve bağlılığa göre üst makamlara mü
racaat edilmesi öngörülmektedir. Bu suretle üst mercilerce hatalı işlemlerin düzeltilmesi, dolayı-
sıyle dava açılmadan ihtilâfın halli imkânları sağlanmak istenmiştir. Madde, ayrıca 521 sayılı Ka
nunun 69 ve 70 nei maddelerinde öngörülen hususları da kapsamaktadır. 

Madde 35. — Bu maddede Danıştay Kanununun 69 ve 70 nei maddelerinde öngörülen husus
lar karşılanmıştır. 

Madde 36. — Bu madde, 521 sayılı Kanunun 63 ncü maddesi esas alınarak düzenlenmiş ve 
bünyeye uygun hale getirilmiştir. 

Madde 37. — Danıştay Kanununun 64 ncü maddesine paralel olan bu mnddede, dilekçe savun
maların en yakın âmirler, ile yabancı memleketlerde silâhlı Kuvvetler Ataşelikleri vasıtası ile 
de Askerî Yüksek İdare Mahkemesi Başkanlığına gönderilmesi imkânı sağlanmıştır. 

Madde 38. — Danıştay Kanununun 65 nci maddesinin birinci fıkrasının paraleli olan İm mad
deye, 65 nci maddede bulunmayan eylem sözcülüğü de eklenerek maddeye daha acık bir mana ka
zandırılmıştır. 

Danıştay Kanununun 65 nci maddesinin 2 nci fıkrasının alınmaması nedeni, asker kişilerin 
toplu halde ve 'bir dilekçe ile müracaat ve şikâyette bulumaları İç Hizmet Kanunu ile önlen
miş bulunmasıdır. 

Madde 39. — Danıştay Kanununun 66 nci maddesi bünyeye uydurularak bu maddede düzen
len mistir. 

Madde 40. —• Danıştay Kanununun 67 nei maddesinden esinlenerek düzenlenen bu maddeye, 
Askerî 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 Askerî Yüksek İdare Mahkemesinin görevine giren bir ko
nuda Danıştayda açılan davanın görev noktasından reddi halinde otuz gün içinde Askerî Yüksek 
idare Mahkemesinde dava açılması öngörülerek fertlerin başvurma süresini geçirerek mağdu
riyetlerine mahal verilmemesi öngörülmüştür. 

Madde 42. — Danıştay Kanununun 71 nci maddesi esas alınmış ve bünyeye, uygun şekilde 
düzenlenmiştir. 

Madde 43. — Danıştay Kanununun 72 nci maddesinden faydalanılmış ve bünyeye uygun hale 
getirilmiştir. 

Madde 44. — Danıştay Kanununun 74 nc-\\ maddesinden esinlenerek düzenlenmiş olup Askerî 
Yüksek İdare Mahkemesinde yardımcılık müessesesi öngörülmediği için bu göi'ev Genel Sekre
terliğe verilerek bünyeye uygunluk sağlanmıştır. 

Madde 45, 46, 47, ve 48. — Bu maddeler, Danıştay Kanununun 75. 76. 77 ve 78 nci maddeleri 
gözönünde tutularak düzenlenmiştir. Tebliğ safhasındaki işlemlerin Genel Sekreterlikçe yürütül
mesi ve dosyaların bu kuruluşta saklanması öngörülmüştür. 

Madde 49. — Bu maddenin düzenlenmesinde Danıştay Kanununun 79 ncu maddesinden isti
fade edilmiş, duruşmaların idaresinin kurulda bulunan en kıdemli hâkim üyeye aidolduğu be
lirtilerek bünyeye uyguniuk sağlanmıştır. Başkanın askerî hâkim sınıfından olmaması halin
de disiplinin başkanca sağlanması öngörülmüştür. 

Madde 50, 51. — Danıştay Kanununun 80 ve 81 nci maddelerinden faydalanılarak düzenlen
miştir. 
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.Madde 52. — Danıştay Kanununun 82 nci m,nddeskrden. • faydalanılmış, ancak. 'Türk Silâhlı. 
Kuvvetleri ile ilgili olan hususlarda bilgi ve belge gönderip göndermemek hususunda Genelkur
may Başkanına da yetki tanınmıştır. 

Madde 5:1. — Danıştay Kanununun 83 neü maddesinden faydalanarak düzenlenmiştir. 
Madde 54. — Bu madde, Askerî Yüksıek İda 'e Mahkemesinde raportörlüğün üyeler tarafından 

yapılacağı g'özönünde tutuiai'ak düzenlenmiştir. Ayrıca askerî disıiıpılıim. gerekleri gazoilimde tu
tularak kanunsözcülerinin değil BaşkanunsözcülÜTÜnün yazılı düşüncesinin alınacağı açıklanmış
tır. 

Madde 55. — Danıştay Kanununun 87 nci 'maddesinden istifade edilerek düzenlenmiştir. 
Madde 50. — Danıştay Kanununun 88 nci maddesinden faydalanılmış, ayraca, Danıştay Ka

nununa da atıf yapılarak uygulamada doğabilecek aksaklıkların önlenmesine çalışılmıştır. 
.Madde 57. — Danıştay Kanununun 89 ncu maddesinden faydalanılarak düzenlenmiştir. 
Madde 58. — Danışta}' Kanununun 90 nci maddesi güzönünde tutulmuş ayrıca, tasarının 20 

nci maddesinin ışığı altında bir dâvada tüzüklerin iptalinin istenmesi halinde Askerî Yüksek îde-
re Mahkemesinin bu tüzüğü iptale yetkili olamayacağı düşünüldüğünden, kanunların Anayasa
ya aykırılığının bir davada ibu'i sürülmesi ve mahkemece de bu iddianın ciddî g'örülmesi ha
linde Anayasa Mahkemesine gönderilmesinde uy adanan usule benzer bir usul ile bu 'hususim T)a-
nıştayca incelenmesini temin edecek hüküm getirilerek ilerde doğması muhtemel ihtilâfların ön
lenmesi istenmiştir. 

Madde 59, 00, Gl. — Danıştay Kanununun 91. 92 ve 93 neü maddelerinden faydalanılarak dü
zenlenmiştir. 

Madde 02. — Danıştay Kanununun 94 neü maddesi g'özönünde tutulmuş, ancak, son fıkra ile 
yürütmenin .durdurulmasına karar verilen davaların öncelikle »'örülmesi 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 G3, 04. Gö. -_ Danıştay Kanununun 95. 9(5 ve 97 nci maddelerinden faydalanılarak dü
zenlenmiştir. 

Madde 07, 08. 09, 70. - - Danıştay Kanununun 90, 100. 101 ve 102 nci maddelerinden faydala
nılarak düzenlenmiştir. 

Madde 71. — Bu maddenin birinci fıkrası. Danıştay Kanununun 103 neü maddesi gözönünde 
tutularak düzenierimiştir. 

Madde 72. — Danıştay Kanununun 104 neü maddesi gözönünde tutularak düzenlenmiştir. 
Madde 73. — Bu madde ile Başkanın tenisi! ve diğer görevleri belirtilmektedir. 
Madde 74. — Bu madde ile. ikinci başkanın görevleri belirtilmektedir. 
Madde 75. - 70. — Danıştay Kanununun 100 ve 107 nci maddelerinden yararlanılarak düzen

lenmiştir. 
Madde 77. — Gene] Sekretere verilen (»devlerin 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 olmayan Başkan ve üyelerin, 
1. Yükselme, yas haddi, sicil işlemleri, emeklilik ve diğer haklar yönünden kendi sınıfından 

olan emsallerine uygulanan hükümlere yani 920 sayılı Kanuna, 
2. Üyelikleri devam ettiği sürece aylıklar bakımından, denizaltıeı ve uçuculara ödenen taz

minatlar saklı kalmak şartı ile henırütbe oldukları askerî hâkimlere uygulanan hükümlere tabi 
olacaktır. 

b) Hâkim sınıfından olan Başkan ve üyelerin; aylık, ödenek, meslekte ilerleme, sicil işlem
leri, yaş haddi, emeklilik ve diğer özlük haklar beki..undan Askerî Yargıtay Başkan ve üyeleri-
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nin tal)i oldukları hükümlere ta M olacakları belirtilmiştir. Ancak, Askerî Yüksek İdare Mahke
mesi Başkanının, bu görevde kaldığı sürece sicil siz kalacağı gözönüne alınarak, yükselme işlem
lerinde sicil oram şartı aranmayacağı hükmü getirilmek suretiyle terfi şartı yönünden mağdur 
edilmemeleri de sağlanmıştır. Ayrıca askerî hâkim sınıfından olan Daire Başkanları ile üyelerin 
birinci ve ikinci sicil üstlerinin kimler olacağı gösterilerek Anayasa Mahkemesinin 926 sayılı Ka
nunun 4G/F maddesini ilga eden kararında belirtilen gerekçeye dayanılarak Anayasaya uygun
luk sağlanmasına çalışılmıştır. 

Anayasanın lo4 ncü maddesi, askerî hâkimlerin yaş haddi, yükselme ve emekliliklerinin ka
nunla belli edileceği öngörmektedir. Ikına göre. askerî hâkim sun fi subayların yas haddi, yüksel
me ve emekliliklerinin. Askerî Hâkimler ve Savcılar Kanununda belli edilmesi uygun olur. An
cak, Askerî Yargıtay üyeleri ile ilgili hükümlerin, Askerî Yargıtaym Kuruluşu ile ilgili Kanun
da da gösterilmesi muhtemel oldıığunian 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. 

Madde 81. — Askerî Yüksek İdare Mahkemelerinin subaylık ve hâkimlik sıfatlarının bulun
duğu gözönünde tutularak belirli cezalarla mahkûm edilmeleri halinde, görevlerinin kendiliğin
den sona ereceği kalnıl edilmiştir. Bu takdirde, karar. Askerî Ceza Kanunu uyarınca ihraç veya 
tart işlemlerinin uygulanmasını gerektirmiyorsa, ilgililerin sınıflarına göre '11 nci madde hüküm
lerine göre işlem tesis edilecektir. 

Madde 82. — Mahkeme, kolektif* çalışma durumundadır. Üyelerinin 'mahkemeye uzun süre. de
vam edememeleri görevin yerine getirilmesini engelleyecektir. Sıhhî izin süresi, her rütbede iki 
yıl. bazı başatlıklarda üç yıl. görevden doğan kazalarda ise iyileşinceye kadar devam edebilmek
tedir. İni kadar uzun bir süre kadroların işgal edilmemesi bakımından hastalığın ve tedavinin 
uzun süreceğini sağlık kurulu raporu ile tespiti halinde, görevden alınmalarına Disiplin Kuru
lunca karar verilmek şartı ile imkân sağlanmıştır. 

Madde 83. — Yukardaki maddelerde yazılı işlemler, idarî nitelikte olmaları nedeniyle dâva 
konusu olabileceklerdir. Ancak, bu davalara Daireler Kurulunun bakması ve davanın '•)() gün 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 islerin ve yürütmenin durdurulması is
teklerinin gürülebiimesini teminen nöbetçi bir daire teşkil edilmiştir. 

Madde S(\. — Madde, dava müddetleri - Karar düzeltmeleri dahil - ile cevap sürelerinin çalış
maya ara verme süresi içinde sona ermesi halinde ayrıca bir karara lüzum olmaksızın 7 gün uza
tılacağı gösterilmiştir. 

Madde 87. — Danıstayda olduğu gibi. daire ve kurul kararlarının muntazam bir şekilde tasnif 
edilmesi: Kamu Hukuku ile ilgili yayınların kovuşturulması, mevzuatın tertip ve tasnifi, kitaplığın 
düzenlenmesi ve gerektiğinde Kararlar Dergisinin yayınlanması gibi hizmetlerin yürütülmesini 
sağlamak amacı ile bir büro kurulmuştur. 

Madde 88. — Tebliğlerin diğer adlî evrakta olduğu «nbi PTT aracıhğıyle yapılacağı, giderle
rinin peşin alınacağı ifade edilmiştir. 

Madde 80. — İlgili kanunlarda değişiklik yanıldığında ve tarifelerin yeniden düzenlenmesin
de Askerî Yüksek İdare Mahkemesinin yüksek derecede bir idarî mahkeme obuası nedeniyle, Danıştay 
seviyesinde tutulacağı şüphesizdir. Bu doğişikllklikk riıı yapılması ve çeşitli kanunlarda aynı deği
şiklikler yerine bu madde ile, harçlar, yargılama giderleri v. s. ınmı saptaumasınida mahkemenin. 
seviyesi gösterilmiştir. 
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- .Madde-90. — Bu madde ik\ Askerî Yüks.ek'-İdare Mahkemesi ba^lyuvlan. başkamuısüzcüsü ve 
üyelerinin başka -yor evi erde .vazifelendirilmeleri :gea:ekebjk'ceki"ir.' Hu -gerek, idare t a r a f ı n d a n gös
terilebileceği gibi bizzat ilgili ta raf ından <la nrzu.edilebilecekti^'. .-• .'.- -,, V ; > , 

İdarı kadro la rda üyelik h u k u k u ile çalışmanın doğuracağı sakıncaları ö n l e m e k ' v e üyelik kad
rosunun bu sebeple saklı tu tulmasına meydan vermemek düşüncesiyle, ilgilinin, .üyel ik hukukun
dan vazgeçmesi şart ı konulmuştur . 

Askerî hâkini sınırından olmayan b a ş k a n ' v e üyeler i<;in bu halin :> yıllık hizmet süresinin ta
mamlanmasından önce söz konusu olabileceği şüphesizdir. 

.Madde 91. — Bu maddede, iç düzen, çalışma usulleri, tebliğler daire ve kurulkırda oyların top
lanması. tu tu lacak defterlerin sekil ve nitelikleri, ilgililerin sorumluluklar ı , başkan, üye. baska-
nunsözcüsü \ e sözcülerinin merasim ve durusmala rdak i kıyafetleri gibi hususların bir yönetme
likle düzenleneceği..belirtilmiştir. 

(leçici madde 1. - -"Bu madde ile. ilk kuruluşun nasıl olacağı üye ve başkanlar ın secim ve alan
ına işlemleri düzenlenmiştir . 

(leçici madde 2. -—• Mahkeme yeni kurul maktad ı r . Daire ve kuru l la rda 'üye-yardımcılığı teşki
lâtı bu lunmaktadı r . İlk kuruluş s ı ras ında; isterin birikmiş olabileceği, y e n i teşki lâ t lanmanın zor
lukları nedeniyle Askerî Yüksek İdare Mahkeme .ine yeteri kada r üye ' ya rduuc ı s r (-.Raportör) atan
ması imkânı sağlanmış ve bunların görevleri belirtilmiştir. 

(leçici madde :>. — Askerî Yüksek İdare Mahkemesinin adlî ve askerî mahkemelerle ve bilhas
sa Danış tay ile görev ve hüküm uyuşmazlığı pek çok olacaktır . Halen yü rü r lük te bulunan mevzu
ata göre-: adliye mahkemeleri ile askerî mahkemeler aras ındaki görev uyuşmazlıkları , Yargı tay 
Ceza denel K u r u l u n d a ; idarî yargı mercileri ara ' îıdaki görev uyuşmazlıklar ı , Danış tay Dava Da
ireleri Kurulunda ; idarî ve askerî yargı mercileri arasındaki hususi hukuka ilişkin uyuşmazlıklar , 
uyuşmazlık mahkemesinde çözümlenmektedir . 

Anayasanın 142 nci maddesine uygun bir suret te Uyuşmazlık mahkemesi kuru luş ve görev 
Kanunu çıkarı lmamıştır . Askerî Yüksek İdare Ma.hkemesi kurulması ile anlaşmazlık, bu dört t ü r 
yargı mercileri arasımla doğabilecektir . Uyuşmazlık Mahkemesinin teşkiline ait 4788 sayılı Kanun
da bu esaslara uygun değişiklik yapılıncaya kada r Uyuşmazlık Mahkemesinin Askerî Yüksek İdare 
'Mahkemesi ile diğer yargı mercileri aras ındaki izüvor ve hüküm uyuşmazlıklarını çözümleyeceği. 
bu kabil görüşlere Askerî Yüksek İdare Mahkemesinden seçilecek üyelerin kat ı lacaklar ı gösteril
miştir. 

(leçici madde 4. ~~ Askerî Yüksek İdare Mahkemesi Kanunun yürür lüğe girmesi ile idarî ve 
yargı mercilerinde bulunan, yetki ve görev yönlünden Askerî Yüksek İdare Mahkemesi Kanunu 
kapsamına giren dava lar ve dosyalar hakkında ne gibi işlem yapılacağı bu maddede gösterilmiştir . 

Madde 92. -— Bu madde ile. asker kişilerle ibriii davalara Danış tay 5 ve 10 ucu daireler inde 
bakılacağına dai r 521 sayılı Kanunun :!4 ve -'!9 ucu maddelerinin ve diğer kanunlar ın bu kanuna 
aykır ı hükümler i yürür lük ten ka ld ı rmaktad ı r . 

Madde 9:5 - 94. — lîu maddeler, yü rü r lük ve yürü tme maddeler idir . 
Millet Meclisi metninin Komisyonumuzca da aynen kabu l edilen bazı maddeler inde - dakt i lo -

ve - b a s k ı - ha ta la r ı ile karşılaşılmış ve 

53 neü maddenin birinci sa t ı r ında ye r alan -müsbet - kelimesinin - müsbi t - olduğu, 

66 ncı maddenin bir inci f ıkras ında yer a lan - i l â n ı n - kelimesinin - i l â m ı n - olduğu, oriji
na l met inler in incelenmesi ile saptanmış ve söz konusu maddeler , bu - dakt i lo - ve - bask - lıa-
t a l a r m d a k i gerçek kelime anlamlar ı ile k a b u l edilmiş ve bu husus lar ın Komisyon r a p o r u n d a be
l i r t i lerek uygu lamaya açıklık getirilmesi gerekli mütalaa edilmiştir, 

•. Cumhuriyet 'Senatosu :.':•'•.••;.-:(&: 'bayisi ..•'• 109) 



_ 12 _ 

III - Tasarının, Anayftssaöin 14Ö ncı m&detegttsıin Hr emri olması re altı ay içinde çıkartılma
sı gereken, kanunlar arasında 1>ÖIKÎUBJ»I nedem ile Oenel Kurulda öneeük v« ivedilikle görüşül
mesi hususunda istem ileri sürülmesi de Kosâsyoaıınıuzea Jıarar aâtma alınmıştır. 

Genel Kurulun tasviplerine arz olunmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Baffcan 
•Bursa 

§. Kayalar 

Ankara 
T. Kaptmlı 

.^M4 
Kocaeli 

L. Tokoght 
(Toplantıda bulunamadı) 

İstanbul 
C. Yıldırım 

(Toplantıda bulunamadı) 

iBözcü 
Ağrı 

S. Türkmen 

İzmir 
0. Kor 

Ordu 
B. -S. Saykal 

'Samsun 
E. Işıklar 

Kâtip 
Ankara 
/. Yetiş 

Konya 
S. Çumrah 

(Toplantıda bulunamadı) 

Tabiî Üye 
F. Özdileh 

C. Bşk, Seç'. Üye 
(Münhal) 
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

Askerî Yüksek İdare Mahkemesi kanunu tasarısı 

BİRİNCİ BÖLÜM 

KURULUŞ 

Askerî Yüksek İdare Mahkemesi 

MADDE 1. — Askerî Yüksek İdare Mahkemesi; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile görevlen
dirilmiş bağımsız bir yüksek mahkemedir. 

Teşkilât 

MADDE 2. — Askerî Yüksek İdare Mahkemesinin teşkilâtı Millî Savunma Bakanlığı kuruluş 
ve kadrolarında gösterilir. 

.i.v/.'d'î Yiıksrk idare Malıktın'.si [nrseraeli 

MADDE 3. — Askerî Yüksek İdare Mahkemesi personeli şunlardır : 
a) Askerî Yüksek İdare Mahkemesi Başkanı, 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; 
e) Kadroda gösterilen diğer personel. 

Teminat 

MADDE 4. — Askerî Yüksek İdare Mahkemesinin Başkanı, ikinci Başkanı, Başkanunsözcü
sü, Daire Başkanları ve üyeleri; Askerî Yüksek İdare Mahkemesi hâkimleri olarak Türkiye Cum
huriyeti Anayasasının kendilerine sağladığı 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 kal önler 

MADDE 6. — Askerî Yüksek İdare Mahkemesi Başkanlar Kurulunun, hâkim sınıfından 
olan üyeleri arasından seçeceği bir üye, Askerî Yüksek İdare Mahkemesi Genel Sekreterliği 
görevini yapar. 

Genel Sekreter, İkinci Başkanlığa bağlıdır. 
Genel Sekreterliğe yeteri kadar yardımcı personel verilir. Ayrıca Başkanunsözcülüğimde, 

Daireler Kurulunda ve dairelerde yazı ve sair işlemleri yürütecek birer kalem teşkilâtı kuru
lur, 
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GEÇİCİ KOMİSYONUN KABUL ETTİfiİ METİN 

Askerî Yüksek İdare Mahkemesi kutumu tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 1 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Meclisi metninin 4 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5, — Millet Meclisi metninin 5 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Millet Meçlisi metninin 6 nçı raaddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(M. Meclisinin kabul ettiği metin) 

İKİNCİ BÖLÜM 

Askerî Yüksek idare Mahkemesi üyelerinin nitelikleri seçilmeleri ve atanmaları 

Üyelerin nitelikleri 

MADDE 7. — Askerî Yüksek İdare Mahkemesinin üyeleri; emsaline nazaran hizmetin gerek
tirdiği üstün bilgi ve tercübeye sahip; 

a) General, amiral ve albay rütbesindeki subaylarla, 
b) En az albay rütbesinde birinci sınıf askerî hâkimler arasından seçilirler. 

Üyelerin Seçimi 

MADDE 8. — Askeri Yüksek idare Mahkemesinin askerî hâkim sınıfından olan üyeleri, Genel 
Kurul tarafından üye tamsayısının salt çoğunluğu ile her boş yer için gösterilecek üç aday ara
sından Cumhurbaşkanınca seçilir. 

Hâkim sınıfından olmıyan general ve amiraller ile albaylar Genelkurmay Başkanlığınca her 
boş yer için gösterilecek üç misli aday arasından Cumhurbaşkanınca seçilir. 

Atanma 

MADDE 9. — 8 nci maddeye göre seçilen üyeler arasından, rütbe ve kıdem sırasına göre, As
kerî Yüksek idare Mahkemesi Başkanlığına, ikinci Başkanlığına, Başkanunskzcülüğüne 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 o Daire Başkanlığı görevini yapar. 
ikinci Başkan ile Başkanunsözcüsünün askerî hâkim sınıfından olması şarttır. 

Görev Süresi 

MADDE 10. — Askerî Yüksek idare Mahkemesinin askerî hâkim sınıfından olmıyan üyelerinin 
görev süresi en az üç yıldır. 

Başkaıtunsözcüsü Başyardımcısı ve Kanunsözcül erinin nitelikleri ve atanmaları 

MADDE 11. — Başkanunsözcüsü Başyardımcıîığma ve Kanunsözcülüklerine genel atama şart
ları da dikkate alınarak bu hizmetin gereklerine uygun tercübe 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 hizmetlerle ilgili görevlerde çalıştırılacak personelin atanmaları hizmet 
ihtiyaç ve gereklerine uygun olarak özel kanunlarına göre yapılır. 

Başkanlara ve Başkanunsözcüsüne vekâlet 

MADDE 13. — Askerî Yüksek idare Mahkemesi Başkanlığının boşalması, Başkanın izinli ol
ması veya mazereti hallerinde ikinci Başkan; ikinci Başkan da yoksa, en kıdemli Daire Başkanı 
Başkana vekâlet eder, 
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(Geçici Komisyonun kabul ettiği metin) 

MADDE 7. — Millet Meclisi metninin 7 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Millet Meclisi metninin 8 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Millet Meclisi metninin 0 ucu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Millet Meclisi metninin 10 ncıı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Millet Meclisi metninin l i nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Millet Meclisi metninin 12 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — Millet Meclisi metninin 13 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 109) 



— 18 — 

(M. Meclisinin kabul ettiği nıctin) 

İkinci Başkanlığın boşalması veya ikinci Başkanın izinli olması veya mazereti hallerinde, kendi
sine üyelik sıfatını haiz en kıdemli askerî hâkim vekâlet eder. 

Aynı sebeplerle Daire Başkanlıklarına, o dairenin en kıdemli üyesi vekâlet eder. 
Başkanunsözcüsüne, Başkanunsözcüsü Başyardımcısı; Başyardımcının da mazereti hallerinde 

Kanun sözcülerinden en kıdemlisi vekâlet eder. Ancak bu sıfatla, 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. — Ask*rî Yüksek idare Mahkemesi üç daireye ayrılır. 
Her daire, çoğunluk askerî hâkim sınıfından olmak üzere bir başkan ve 7 üyeden kurulur. 
Çoğunluk askerî hâkim sınıfından olmak üzere dairelerde görüşme sayısı beştir. Kararlar ço

ğunlukla verilir. 

Üyelerin dairelere ayrılmaları 

MADDE 15. — üyeler Başkanlar Kurulunun karan ile dairelere ayrılırlar ve hizmetin icap
larına göre, daireleri aynı suretle değiştirilebilir. 

Dairelerde meydana gelecek noksanlar diğer dairelerden üye alınmak suretiyle 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 kararlar oy çokluğu ile verilir. 
Oylarda eşitlik halinde başkanın bulunduğu tarafın oyu geçerli sayılır. 

Başkanlar Kurulu 

MADDE 17. — Başkanlar 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. 

Baştonnınsözcülüğünü ilgilendiren işler ile kurulca lüzum görülen diğer işlerin görüşülmesinde, 
Başkanunsözcüsü veya katılamaması halinde vekili toplantılara katılır ve oy kullanır. 

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

Yüksek Disiplin Kurulu 

MADDE 18. — Yüksek Disiplin Kurulu, Askerî Yüksek idare Mahkemesi Başkanı, ikinci Baş
kanı, (Başkanunsözcüsü ve daire başkanlarından kuruludur. 
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(Geçici Koftiüisyoııuıı kabul ettiği metin) 

MADDE 14. — Millet Meclisi metninin 14 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 15. — Millet Meclisi metninin 15 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 16. — Millet Meclisi metninin 16 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 17. — Millet Meclisi metninin 17 nci madde&i aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 18. — Millet Meclisi metninin 18 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(M. Meclisinin kabul ettiği metin) 

Kurulun toplanma yeter sayısı altıdır. Kararlar oy çokluğu ile verilir. Kurula sevk edilenler 
ile bunlardan daha kıdemsiz olan üyeler görüşmelere katılamaz. Kıdemsiz olanların katılmaması 
sonucu, Kurul üye sayısı üçten az olursa, konu Genel Kurulda incelenil'. Genel Kurulun kararı 
kesindir. 

Kurulun yazı işlerini Genel Sekreter yürütür. 

Genci Kurul 

MADDE 19. — Genel Kurul; Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başkanı, İkinci Başkanı, Baş-
kanunsözcüsü, Daire Başkanları ve üyelerin tamamından kurulur. 

Bu kanunun 32 ve 33 noü maddesi gereğince yapılan toplantılara hakkında soruşturma açılma 
isteminde bulunan üye katılmaz. 

Genel Kurul üye tamsayısının beşte dördü ile toplanır. 
Kararlar oy çokluğu üle verilir. Oylarda eşitlik halinde Başkanın bulunduğu tarafın oyu ge

çerli 'sayılır. 
Kurulun yazı işlerini Genel Sekreter yürütür. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Askerî Yüksek idare Mahkemelinin ve organlarının görevleri 

Askerî Yüksek İdare Mahkemesinin görevUri 

MADDE 20. — Askerî Yüksek İdare Mahkemesi, Ulusu adına, asker kişileri ilgilendiren 
ve askerî hizmete ilişkin idari eylem ve işlemlerden doğan uyuşmazlıkların ilk ve son derece mah
kemesi olarak yargı denetimini ve diğer kanunlarda gösterilen görevleri yapar. 

Bu kanunun uygulanmasında asker kişiden maksat, Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli bulu
nan veya hizmetten ayrılmış olan subay, askerî memur, astsubay, askerî öğrenci, er ve erbaşlar, 
uzman çavuş ve uzman jandarma çavuşlar ile sivil memurladır. 

İdari uy uymazlıklar ve dâvalar 

MADDE 21. — Askerî kişilerle ilgili olan aşağıda yazılı idarî uyuşmazlıklar ve dâvalar doğ
rudan doğruya ve kesin olarak Askerî Yüksek idare Mahkemesinde çözümlenir ve karara bağlanır. 

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 aykırı 

olduklarından bahisle menfaatleri ihlâl edilenler tarafından açılacak iptal dâvaları, aynı idarî ey
lem ve işlemlerin haklarını ihlâl etmesi halinde açılacak tam yargı dâvaları, (Disiplin suç ve te
cavüzlerinden ötürü disiplin amirlerince verilen cezalar hariç) 

b) Adalet Mahkemeleri ile askerî mahkemelerde olan bir dâvada, bu dâva ile ilgili askerî 
nitelikteki bir idari işlemin anlamı veya şümulünün tâyini hususunda çıkacak uyuşmazlıkların 
halli için mahkeme kararı üzerine açılacak dâvalar. 

Birinci Dairenin görevleri 

MADDE 22. — Birinci Daire; asker kişilerin atanma, yer değiştirme, nasıp, sicil, kademe ilerle
tilmesi, terfi, aylık, yollak ve kanunlardan doğan hak ve menfaatlerine ilişkin uyuşmazlıkları ve 
dâvaları çözümler. 
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(Cıoçici Komisyonun kabul ettiği metin) 

MADDE 19. — Millet Meclisi metninin 19 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 20. — Millet Meclisi metninin 20 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 21. — Millet Meclisi metninin 21 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 22. — Millet Meclisi metninin 22 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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İkinci Dairenin görevleri 
MADDE 23. — İkinci Daire; asker kişilerin emeklilik, maluliyet, istifa, hizmet yükümlülüğü, 

askerî akademiler ile diğer askerî öğrenci ve yedek subay işlemlerine ilişkin uyuşmazlık ve dâ
vaları çözümler. 

Ve üncü 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 hizmetin ifası dolayısıyla askerî görevin kural ve gereklerine uyulmadığı iddia edi
lerek üçüncü şahıslar tarafından asker kişiler aleyhine şahsi kusur isnadı ile açılacak tam yargı 
dâvalarına, 

c) Diğer dairelerin görevleri dışında kalan dâvalara bakar. 

Bir İnsim işlerin diğer dairelere verilmesi 

MADDE 25. — Dairelerin işlerinde, birbirine nazaran nispetsizlik 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. 

Deıirelcr 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 alman 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; 

Baskanunsözcüsü tarafından kullanılması., esas hakkında düşünce verilmeden tince olur. 
Bu yetkinin Baskanunsözcüsü 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 İdare 
Mahkemesi Başkanının Kurulda görüşülmesini uygun gördüğü idari işler hakkında gereğine göre, 
karar verir veya düşüncesini bildirir. 

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

Yüksek Disiplin. Kurulunun görevleri ve vereceği disiplin cezalan 

MADDE 28. — Yüksek Disiplin Kurulu, Askerî Yüksek idare Mahkemesi Başkanı, İkinci 
Başkanı, Baskanunsözcüsü, Daire başkanları ve üyelerinin hâkimlik ve askerlik vekar ve onu-
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(Geçici Komisyonun kabul ettiği metin) 

MADDE 23. — Millet Meclisi metninin 23 ncümaddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 24. — Millet Meclisi metninin 24 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 25. — Millet Meclisi metninin 25 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 26. — Millet Meclisi metninin 2G nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 27. — Millet Meclisi metninin 27 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 28. — Millet Meclisi metninin 28 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(,M. IMoelisi-îin kaim] ettiği metin) 

runa dokunan, şahsi haysiyet ve itibarını kıran veya görev gereklerine uymıyan davranışların
dan dolayı haklarında hisiplin kovuşturması yapar ve eylemin ağırlığına göre; 

a) Uyarma, 
b) Kınama, 
c) Görevden çekilmeye davet, 
işlemlerinden birini uygular. 

Genel Kul-ulun görevleri 

MADDE 29. — Genel Kurul, Askerî Yüksek İdare Mahkemesi Başkanının çağrısı üzerine topla
mı'. Görevleri şunlardır : 

a) Askerî Yüksek İdare Mahkemesinin askerî hâkim sınıfından olan üye adaylannı seçmek, 
b) 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 

arasında aykırılık veya uyuşmazlık görüldüğü veyahut birleştirilmiş içtihatların değiştirilmesi 
gerekli sayıldığı takdirde, Başkanunsözcüsünün düşüncesi alındıktan sonra işi incelemek ve gerek
tiğinde, içtihadın birleştirilmesi veya değiştirilmesi hakkında karar vermek. 

içtihatların birleştirilmesi veya birleştirilmiş içtihatların değiştirilmesi, Başkan, konu ile ilgili 
daire ve Başkanunsözcüsü tarafından istenebilir. 

içtihatları birleştirme kararları gönderildikleri tarihten itibaren 30 gün içinde Eesmî Gazete
de yayınlanır. 

Bu kararlara Askerî Yüksek idare Mahkemesi organları ve idare uymak zorundadır. 
e) 91 nci maddede yazılı İçtüzüğü yapmak, 
f) Kanunlarda gösterilen diğer görevleri yapmak, 
g) 18 nci maddenin 2 nci fıkrasının dördüncü cümlesindeki görevi yerine getirmek. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Soruşturma usulü 

1)isiplitı sur-uşturinası 

MADDE 30. — Yirmisekizinei 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 28 nci maddede yazılı disiplin cezalarından birinin uygulanmasına karar 
verir. 

Bu cezalara karşı ilgili, tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde Genel Kurula itiraz ede
bilir. Genel Kurul, kararı onamadığı takdirde, kararı ya kaldırır, ya değiştirir veya soruşturma
nın genişletilmesi için dosyayı Yüksek Disiplin Kuruluna gönderir. 

Genel Kurulun kararları kesindir. 
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(Geçici Komisyonun kabul ettiği metin) 

MADDE 29. — Millet Meclisi metninin 29 ncıı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 30. — Millet Meclisi metninin 30 ncu rıaddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(M. Meclisinin kabul ettiği metin) 

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 .Sandığı 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. 

MADDE 32. — Askerî Yüksek idare Mahkemesi İkinci Başkanı, Başkanunsözcüsü, Daire Başkan
ları, üyeleri ve ĝ enel 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 suçlanna 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, kovuştarmaya 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 savcılann 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. 

Anken ve genel yargıya tabi suçlar 

MADDE 33. — Askerî Yüksek idare Mahkemesi ikinci Başkanı, Başkanunsözcüsü, Daire Baş-
kanlan ve üyelerinin askerî yargıya tabi suçlarım her ne suretle olursa olsun haber alan Başkan, 
konuyu Genel Kurula intikal ettirir. 

Askerî Yüksek idare Mahkemesi Başkanının askerî yargıya tabi şahsi suçlanna ait ihbar ve 
şikâyetler Millî Savunma Bakanı tarafından Genel Kurula intikal ettirilir. 

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

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 
kanunî şartların mevcudolması halinde soruşturmanın geçici olarak tatiline karar verir. 

Bu kararlar kesindir. 
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(Geçici Komisyonun kabul ettiği metin) 

MADDE 31. — Millet Meclisi metninin 31 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 32. — Millet Meclisi metninin 32 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 33. — Millet Meclisi metninin 33 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(M. .Meclisinin kabul ettiği metin) 

Kurulca dâva açılmasına karar verildiği takdirde bu karar ve soruşturma dosyası Başkanlıkça 
Askerî Yargıtay Başsavcılığına gönderilir. 

Askerî Yargıtay Başsavcısı bir iddianame ile dava dosyasını Askerî Yargıtay Başkanlar Ku
rulunun belli edeceği Askerî Yargıtay Dairesine verir. 

Bu Daireye ve temyiz yolu ile inceleme yapacak Daireler Kuruluna soruşturma yapan veya 
hükümde bulunan üyeler katılamaz. Bu hallerde Daire veya Daireler Kurulu toplanmazsa nok
san üyeler diğer dairelerden tamamlanır. 

Hükmü veren Daire, Daireler Kuruluna karşı direnebilir. Direnme üzerine Daireler Kurulun
ca yeniden verilecek karara uyulması zorunludur. 

Askerî Yüksek idare Mahkemesi Başkanı, ikinci Başkanı, Başkanunsüzcüsü, Daire Başkanları 
ve üyelerin genel yargıya tabi şahsî suçlarının kovuşturulmasmda Yargıtay Başkan ve üyeleri ile 
Cumhuriyet Başsavcılarının şahsî suçlarının kovuşturulmasma ilişkin hükümler uygulanır. 

ALTINCI BÖLÜ^I 

Yargılama usulleri 

Mecburî idarî müracaat 

MADDE 34. — Askerî kişilerin özlük işleri konusunda kesin karar almaya yetkili olmayan
lar makamlarca tesis edilmiş idarî işlemlerin kaldırılması, değiştirilmesi veya yeni bir işlem ya
pılması idarî dâva açmak için belli olan süre içinde, mertebeler yoluyla ve bağlılığına göre yet
kili üst makamlardan 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. 

İhtiyarı müracaat 

MADDE 35. — Kesin işlem yapmaya yetkili makamlarca tesis edilen idarî işlemlerin kaldırıl
ması, değiştirilmesi veya yeni bir işlem yapılması; işlemi yapmış olan makamlardan idarî dava aç
mak için belli olan süre içinde istenebilir. Bu müracaat işlemeye başlamış olan dava açma süre
sini durdurur. 

Doksan gün içinde cevap verilmez ise istek reddedilmiş sayılır. 
isteğin reddi üzerine dâva açma süresi başlar ve müracaat tarihine kadar geçmiş olan süre de 

hesaba katılır. 
ilgililer, haklarında idarî dâvaya konu olabilecek bir eylem veya işlemin yapılması için idarî 

makamlara başvurabilirler. Bu, halde yetkili makamlar en çok doksan gün içinde bir cevap ve
rirler. 

İdarî davaların açılması 

MADDE 36. — Askerî kişilerle ilgili idarî eylem ve işlemlere ilişkin idarî davalar, Askerî 
Yüksek idare Mahkemesi Başkanlığına hitaben yazılmış dilekçeler ile açılır. Dilekçeler, Askerî 
Yüksek idare Mahkemesi Başkanlığına verilir. 

Dilekçelerde : 
a) Tarafların ad ve soyadları ile sınıf ve rütbeleri, duhulü, nasbi, adresleri ve unvanları; 

varsa vekillerinin veya temsilcilerinin ad ve soyadları ile adresleri ve unvanları; 
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(Geçici Komasyonım kabul ettiği metin) 

MADDE 34. — Millet Meclisi metninin 34 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 35. — Millet Meclisi metninin 35 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 36. — Millet Meclisi metninin 36 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(M. Meclisimin kabul ettiği metin) 

b) Davanın konusu ve sebepleri ile dayandığı deliller; 
c) Davaya konu olan idarî eylem ve işleminyazılı bildirim tarihi; 
d) Tazminat davalarında uyuşmazlık konusu miktar gösterilir. 
Dilekçeler ile bunlara ekli evrakın örnekleri karşı taraf sayısından bir fazla olur. 

Dilekçelerin verilebileceği diğer yerler 

MADDE 37. — Dilekçeler ile savunmalar ve davalara ilişkin her türlü evrak, Askerî Yüksek 
İdare Mahkemesi Başkanlığına gönderilmek üzere en yakın âmirlere, valilik veya kaymakamlık
lara ve yabancı memleketlerde, askerî ataşeliklere, Türkiye elçiliklerine veya konsolosluk
larına da verilebilir. 

Aynı dilekçe ile dava açılabilecek haller 

MADDE 38. — 20 nci maddede yazılı idarî eylem ve işlemler aleyhine ayrı ayrı dava açılır. 
Ancak aralarında maddî ve hukukî bakımdan bağlılık varsa, aynı şahsı ilgilendiren birden fazla 
eylem ve işlemler aleyhine bir dilekçe ile de dava açılabilir. 

Dilekçeler üzerinde uygulanacak işlem 

MADDE 39. — Askerî Yüksek idare Mahkemesi Başkanlığına veya 37 nci maddede yazılı 
yerlere verilen dilekçelerin hare ile posta ücretleri alındıktan sonra defter kayıtları derhal yapılır 
ve kayıt tarihi ve sayısı dilekçenin üzerine yazılır. Dava bu kaydın yapıldığı tarihte açılmış 
sayılır. 

Davacılara, kayıt tarihi ve sayısını gösterir imzalı ve mühürlü, pulsuz bir alındı kâğıdı verilir. 
37 nci maddede yazılı yerlere verilen dilekçeler, en geç üç gün içinde Askerî Yüksek İdare 

Mahkemesi Başkanlığına taahhütlü olarak gönderilir. Bu yerlerde hare pullan bulunmadığı tak
dirde bunlara karşılık alman paraların miktarı ve alındı kâğıdının tarih ve sayısı dilekçelere 
yazılır. 

Bu süre içinde cevap verilmez ise istek reddedilmiş sayılır, ilgililer doksan günün bitiminden 
itibaren idarî dava açma süresi içinde Askerî Yüksek idare Mahkemesinde dava açabilirler. Dava 
açılmayan haller ile davanın doksan günlük süre geçtikten sonra açılması sebebiyle dilekçenin 
reddi halinde, doksan günlük sürenin bitmesinden sonra cevap verilirse bunun tebliğinden iti
baren dava açma süresi yeniden işlemeye başlar. 

Müracaatçıya kayıt tarihi ve sayısını gösterir imzalı ve mühürlü, pulsuz bir alındı kâğıdı ve
rilir. 

Dava açma süresi 

MADDE 40. — Askerî Yüksek idare Mahkemesinde dava açma süresi her çeşit işlemlerde 
yazılı bildirim tarihinden, kanunlarda ayrı süre gösterilmeyen hallerde, doksan gündür. Adres
leri belli olmayanlara özel kanunlardaki hükümlere göre ilân yolu ile bildirim yapılan hallerde, 
özel kanunda aksine hüküm bulunmadıkça süre, son ilân tarihinden itibaren onbeş gün sonra 
başlar. 

Kanuna göre ilânı gereken düzenleyici ve genel tasarruflara karşı ilân tarihinden itibaren 
doksan gün içinde dava açılabilir. Ancak, bu tasarrufların kendilerine uygulanması üzerine 
ilgililer dava açmakta muhtardırlar. 
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(Geçici Komisyonun kabul ettiği metin) 

MADDE 37. — Millet Meclisi metninin 37 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 38. — Millet Meclisi metninin 38 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 39. — Millet Meclisi metninin 39 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 40. — Millet Meclisi metninin 40 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(M. Meclisinin kabul ettiği (metin) 

Görevli olmayan yerlere başvurma 

MADDE 41. — Askerî Yüksek idare Mahkemesinin görevine giren uyuşmazlıklarda, askerî, 
idarî ve adlî yargı mercilerine açılan davaların görev noktasından reddi halinde, bu husustaki 
kararların ve bunlara karşı kanun yollan varsa, süresi içinde olmak şartıyle, bu yolara başvurul
ması üzerine, verilen kararların tebliği tarihinden itibaren otuz gün içinde Askerî Yüksek idare 
Mahkemesine dava açılabilir. Bu mercilere başvurma tarihi, Askerî Yüksek idare Mahkemesine 
müracaat tarihi olarak kabul edilir. 

İptal ve tam yargı davaları 

MADDE 42. — ilgililer, haklarını ihlâl eden bir idarî işlem dolayısıyle Askerî Yüksek idare 
Mahkemesinde doğrudan doğruya tam yargı davası veya iptal ve tam yargı davalan ile birlikte 
açabilecekleri gibi ilk önce iptal davası açarak bu davanın karara bağlanması üzerine bu husus
taki kararın veya kanun yollanna başvurulması halinde verilecek kararın tebliği veya bir işlemin 
icrası sebebiyle doğan zararlardan dolayı, icra tarihinden itibaren doksan gün içinde tam yargı 
davası açabilirler. Bu halde de ilgililerin 35 nci madde uyarınca idareye başvurma haklan sak
lıdır. 

Doğrudan doğruya tam yargı davası açılması 

MADDE 43. — idarî eylemlerden hakları ihlâl edilmiş olanların Askerî Yüksek idare Mah
kemesinde dava açmadan önce, bu eylemleri yazılı bildirim üzerine veya başka suretle öğren
dikleri tarihten itibaren bir yıl ve her halde eylem tarihinden itibaren beş yıl içinde yetkili ma
kama başvurarak haklannın yerine getirilmesini istemeleri lâzımdır. Bu isteklerin kısmen veya 
tamamen reddi halinde bu konudaki işlemin tebliği tarihinden ve doksan gün içinde cevap veril
mediği takdirde bu sürenin bittiği tarihten itibaren doksan gün içinde tam yargı davası açabi
lirler. 

Dilekçeler üzerinde ilk inceleme 

MADDE 44. — Kaydı yapılan dilekçeler, GenelSekreterlikçe; 

a) Görev, 
b) İdarî veya yargı mercii tecavüzü, 
c) Ehliyet, 
d) Husumet, 
e) 36 ve 38 nci maddelere uygun olup olmaması, 
f) Süre aşımı, 
Noktalarından sırası ile incelenir. 
Bu noktalardan kanuna aykın görülmeyenlerin tebligat işleri yapılır. 
Kanuna aykın görülen dilekçeler, karar verilmek üzere görevli Daire veya Daireler Kuruluna 

havale olunur. Daire veya Daireler Kurulunca kanuna aykın görülmeyen dilekçelerin, tebligat 
işlemi için Genel Sekreterliğe iadesine karar verilir. 

İlk inceleme üzerine verilecek karar 

MADDE 45. — Daireler veya Daireler Kuruluna gelen dilekçelerde 44 ncü maddede yazılı 
noktalardan kanunsuzluk görülürse : 

A) (a), (c) ve (f) bentlerinde yazılı hallerde, davanın reddina; 
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(Geçici Komisyonun kabul ettiği metin) 

MADDE 41. — Millet Meclisi metninin 41 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 42. — Millet Meclisi metninin 42 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 43. — Millet Meclisi metninin 43 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 44. — Millet Meclisi metninin 44 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 45. — Millet Meclisi metninin 45 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(M. Meclisinin kabul ettiği metin) 

B) (d) bendinde yazılı halde, dava dilekçesinin gerçek hasma tebliğ edilmesine; (e) bendin
de yazılı halde bir defaya mahsus olmak üzere otuz gün içinde 36 ve 38 nci maddelere uygun şe
kilde yeniden düzenlemek veya noksanları tamamlamak yahut (c) bendinde yazılı halde, ehliyetli 
şahsın avukat olmayan vekili tarafından açılması takdirinde otuz gün içinde bizzat veya bir avu
kat vasıtasıyle dava açılmak üzere dilekçelerin reddine; 

C) (b) bendinde yazılı halde dilekçenin görevli mercie tevdiine karar verilir. 
Dilekçelerin görevli mercie tevdii halinde Askerî Yüksek idare Mahkemesine başvurma tarihi 

merciine başvurma tarihi olarak kabul edilir. 
Dilekçelerin 36 ncı maddeye uygun olmamaları dolayısıyle reddi halinde, yeni dilekçeler için 

ayrıca hare alınmaz. 
Bu kararlara karşı düzeltme yoluna başvurulabilir. Bu halde otuz günlük süre bu konudaki 

kararın tebliği tarihinden itibaren işlemeye başlar. 
(B) bendi gereğince reddedilmesi üzerine, yeniden verilen dilekçelerde aynı yanlışlıklar yapıl

dığı takdirde, dava reddedilir. 
Bu madde uyarınca verilen kararlarla ilgili işlemler Genel Sekreterlikçe yürütülür, 

Tebligat ve cevap verme 

MADDE 46. — Dava dilekçelerinin ve eklerinin birer örneği, dava edilen tarafa ve bu tara
fın vereceği savunma, davacıya tebliğ olunur. 

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

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

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

Dava dua unlarını n llııskaHttiısöscülüğüne verilmesi 

MADDE 47. — Dilekçeler ve savunmalar alındıktan veya cevap süreleri geçtikten sonra, dava 
dosyaları Genel Sekreterlikçe Başkanunsözcülüğüne verilir. Başkanunsözcülüğünün düşüncesi alın
dıktan sonra dosyalar, görevli Daire veya Daireler Kuruluna Genel Sekreterlik aracılığı ile gön
derilir. 

Duruşma 

MADDE 48. — Daireler ve Daireler Kurulunda inceleme, evrak üzerinde yapılır. 
İptal davalarında ve miktarı onbin lirayı aşan tam yargı davalarında 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. 
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(Geçici Komisyonun kabul ettiği metin) 

MADDE 46. — Millet Meclisi metninin 46 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 47. — Millet Meclisi metninin 47 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 48. — Millet Meclisi metninin 48 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(11. Meclisinin kabul ettiği metin) 

Duruşmalara ilişkin esaslar 

MADDE 49. — Duruşmalar açık olarak yapılır. 
Genel 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 tarafların dilekçe ve savunmalarında ileri sürdükleri sebep ve deliller 

tartışılır. 
Duruşmada taraflara ikişer defa söz verilir. Taraflardan yalnız biri gelirse onun açıklamaları 

dinlenir; hiçbiri gelmezse duruşma açılmaz, inceleme evrak üzerinde yapılır. 
Duruşmalarda Kanunsözcüsünün bulunması şarttır. Taraflar dindendikten sonra Kanunsözcü-

sü düşüncesini bildirir. Bundan sonra taraflara son olarak ne diyecekleri sorulur ve duruşmaya 
son verilir. 

Duruşmaları, duruşmaya katılan en kıdemli askeri hâkim yürütür. 
Duruşmanın inzibatını sağlamak Başkana aittir. 

Duruşmalı işlerde Kanunsözeülerinin istekleri 

MADDE 50. — Duruşmalı işlerde, Kanunsözcüleri, keşif, bilirkişi incelemesi veya delil tespiti 
yapılmasını yahut işlem dosyasının getirtilmesini istedikleri takdirde bu istekleri görevli Daire ve
ya Daireler Kurulu tarafından kabul edilmezse, işin esası hakkında ayrıca yazılı olarak düşünce 
bildirirler. 

Duruşmalı işlerde karar verilmesi 

MADDE 51. — Duruşma yapıldıktan sonra aynı gün, zaruret halinde onbeş gün içinde karar 
verilmesi lâzımdır. 

Ara kararı verilen hallerde bu kararın yerine getirilmesi üzerine dosyalar öncelikle incelenir. 

Dosya, ehsında inceleme 

MADDE 52. — Daireler veya Daireler Kurulu, bakmakta oldukları davalara ait her çeşit ince
lemeleri kendiliklerinden yapabilecekleri gibi, tayin edecekleri süre içinde, lüzum gördükleri ev
rakın gönderilmesini ve her türlü bilgilerin verilmesini taraflardan ve ilgili diğer yerlerden isteye
bilirler. 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. 

Sonradan ibraz olunan evrak ve belgeler 

MADDE 53. — Dilekçeler ve savunmalarla birlikte verilmeyen müspet evrak ve belgeler, bun
ların vaktinde ibraz edilmelerine imkân bulunmadığına 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. 
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(Geçici Komisyonun kabul ettiği metin) 

MADDE 49. — Millet Meclisi metninin 49 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 50. — Millet Meclisi metninin 50 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 51. — Millet Meclisi metninin 51 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 52. — Millet Meclisi metninin 52 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 53. — Millet Meclisi metnmin 53 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Dosyaların incelenmesi 

MADDE 54. — Daireler ile Daireler Kurulunda, üye raportörün açıklamaları dinlendikten ve 
Başkanunsözcülüğünün yazılı düşüncesi okunduktan sonra işin görüşülmesine geçilir. Konuların 
aydınlandığında, daire veya kurul karar verince, meseleler sırası ile oya konulur ve karara bağlanır. 
Oylar en kıdemsiz üyeden başlanmak üzere sıra ile toplanır. 

Göreve ve yargılama usullerine ilişkin meselelerde azlıkta kalanlar, işin esası hakkında oyları
nı kullanırlar. Azlıkta kalanlar ve muhalefet sebepleri, kararların altına yazılır. 

Tutanaklar 

MADDE 55. — Daireler ve Daireler Kurulunda her dava dosyası için görüşmelere katılan Baş
kan ve üyeler ile düşünce veren Kanunsözcüsünün ve tarafların ad ve soyadlarını incelenen dosya 
numarasını, kısaca dava 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 bulunmayan hallerde Danıştay Kanunu ile Hukuk 
Muhakemeleri Usulü Kanunu hükümleri kıyasen uygulanır. 

Askerî Yüksek İdare Mahkemesi Başkan ve üyelerinin çekilmesi ve reddi 

MADDE 57. — Davaya bakmakta olan dairenin Başkan ve üyelerinin reddi istenirse, bunlar 
hariç tutulmak suretiyle, noksanı o daire üyelerinden tamamlanır. Noksan üyeler, o daireden ta-
mamlanamaz ise Başkanlar Kurulu kararı ile diğer dairelerden alınacak üyelerle tamamlanır. 

Ret istemi incelenir ve yerinde görülürse işin esası hakkında karar verilir. 
Reddedilenler ikiden fazla ise, bu husus Daireler Kurulunda incelenir. Kurulca ret isteği ka

bul olunduğu takdirde davanın esası hakkında da karar verilir. 
Balkan ve üyelerden ikiden fazlası davaya bakmaktan çekinirlerse, Daireler Kurulunda işin 

esası tetkik edilerek karara bağlanır. 
Ancak, istenen bilgi ve belgeler Türkiye Cumhuriyetinin güvenliğine ve yüksek menfaatlerine 

veya Türkiye Cumhuriyetinin güvenliği ve yüksek menfaatleri ile birlikte yabancı devletlere de 
ilişkin ise, Başbakan, Genelkurmay Başkanı veya ilgili Bakan gerekçesini bildirmek suretiyle, söz 
konusu bilgi ve belgelen vermeyebilir. 

Şu kadar ki, görevli daire veya kurul veya Kanımsözcüleri tarafından getirtilen veya idarece 
gönderilen gizli her türlü belge ve dosyalarla reddi hâkim istemi üzerine reddedilen hâkim tara
fından bu hususta verilen cevap, taraf ve vekillerine incelettirilmez. 

Daireler Kurulu Başkanının veya üyelerinden bir kısmının çekilmesi veya reddi halinde nok
san üyeler 16 ncı maddenin 2 nci fıkrası hükmüne göre tamamlanır. 

Kanunsözcüleri de sebeplerini bildirerek çekilebilecekleri gibi taraflarca da reddedilebilirler. 
Bunların çekilme veya ret sebepleri, davaya bakmaya görevli Daire veya Daire Kurulu tarafın
dan incelenerek karara bağlanır. 

Delillerin tespiti 

MADDE 58. — Taraflar, dava açtıktan sonra bu davalara ilişkin delillerin tespitini ancak As
kerî Yüksek idare Mahkemesinden isteyebilirler. 

Görevli daire ve Daireler Kurulu, isteği uygun gördüğü takdirde üyelerden birini bu işle gö
revlendirebileceği gibi, tespitin mahallî, adlî, idtrî veya askerî yargı mercilerine yaptırılmasına 
da karar verebilir. 
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MADDE 54. — Millet Meclisi metninin 54 neü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 55. — Millet Meclisi metninin 55 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 56. — Millet Meclisi metninin 56 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 57. — Millet Meclisi metninin 57 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 58. — Millet Meclisi metninin 58 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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QF. Ahdîsinin kabul ettiği metin) 

Delillerin tespiti istekleri, ivedilikle karara bağlanır. 
Askerî Yüksek İdare Mahkemesinde görüşülmekte olan bir dava sebebiyle idarî işlemin daya

nağını teşkil eden tüzüğün ilgili hükümlerinin kanuna aykırılığı görülür veya taraflardan birinin 
ileri sürdüğü aykırılık iddiasının ciddiliği kanısına varılırsa mahkeme; 

a) Dava sebebi ile uygulanacak tüzük hükümlerini kanuna aykırı görürse, 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 açıklayan 
kararı, 

Dosya muhtevasını mahkemece bu konu ile ilgili görülen tasdikli suretleri ile birlikte Danış
tay Başkanlığına gönderir. Danıştay Dava 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 İdare Mahkemesi kendi kanısına göre id

diayı çözümleyerek davayı yürütür. 
Ancak, Danış tayın kararı esas hakkındaki karar verilinceye kadar gelirse buna uyulması zo

runludur. 

Kararlarda bulunacak hmuşlar 
MADDE 59. — Kararlarda, sırası ile, aşağıdaki hususlar bulunur : 
a) Tarafların ve varsa vekillerinin veya temsilcilerinin ad ve soyadları yahut unvanları ve 

adresleri; 
b) Davacının ileri sürdüğü maddî vakıaların dayandığı hukukî sebeplerin özeti ve isteğinin 

sonucu ile davalının savunmasının Özeti; 
c) Başkanunsözcülüğünün düşüncesi; 
d) Durıışmalı davalarda, duruşma yapılıp yapılmadığı ve yapılmış ise hazır bulunan taraflar 

ve vekil veya temsilcilerinin ad ve soyadları; 
e) Kararın dayandığı kanunî ve hukukî sebepler ile gerekçesi ve hüküm; 
i) Kararın tarihi ve oy birliği ile veya oy çokluğuyla mı verildiği; 
g) Muhakeme masrafları ile vekâlet ücretinin hangi tarafa yükletildiği; 
h) Kararı veren Daire veya Daireler Kurulu Başkan ve üyelerinin ad ve soyadları ve imzaları 

ve varsa ayrışık oyları. 
'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 sak
lanır. 

Tarafların 1;isilik ve niteliğinde değişiklik 

MADDE 61. — Dava esnasında ölüm veya başka herhangi bir sebeple tarafların kişilik veya ni
teliğinde değişiklik olursa, davayı 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 davalara ait dilekçeler iptal olu
nur. 
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(Geçici Komisyonun kabul ettiği metin) 

MADDE 59. — Millet Meclisi metninin 59 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 60. — Millet Meclisi metninin 60 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 61. — Millet Meclisi metninin 61 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(\M. XTe<:-lisinin Icnbnl ettiği metin) 

Davacının gösterdiği adrese tebligat yapılamaması halinde, yeni adresini bildirinceye kadar 
dava dosyası işlemden kaldırılır. 

işlemden kaldırılan dosyalara ait davalarda yürütmenin durdurulmasına karar verilmiş ise, 
bu kararlar kendiliğinden hükümsüz kalır. 

Dosyaların işlemden kaldırılmasına ait kararlar, diğer tarafa tebliğ edilir. 

Yürütmenin durdurulması 

MADDE 62. — Askerî Yüksek idare Mahkemesinde idarî dava açılması ve kanun yollarına 
başvurulması itiraz olunan idarî işlemlerin veya yargı kararının yürütülmesini durdurmaz. 

Şu kadar ki, daire ve Daireler Kurulu, taraflardan birinin isteği halinde, teminat karşılığın
da yürütmenin durdurulmasına karar verebilirler. Ancak, halin icabına göre, iptal davalarında 
yetkili daire ve Daireler Kurulu teminat aramayabilir. 

İdare ile adlî müzaharetten 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 davalar öncelikle görülür. 90 gün içinde yürütmenin 
durdurulmasına yeniden karar verilmez ise durdurma kararı kendiliğinden ortadan kalkar. 

Askeri Yüksek İdare Malikanesi kararlarının sonuçları 

MADDE 63. — Daireler ile Daireler Kurulu kararları kesin olup kesin hükmün bütün hukukî 
sonuçlarını hâsıl eder. Bu kararlar aleyhine, ancak bu kanunda yazılı kanun yollarına başvurula
bilir. 

İdare, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 132 nci maddesi gereğince, Askerî Yüksek idare Mah
kemesi ilâmlarının icaplarına göre işlem veya eylem tesis etmeye mecburdur. 

Tam yargı davaları 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 etmeyen 
idare aleyhine, Askerî Yüksek İdare Mahkemesinde tam yargı davası açılabilir. 

Kanun yollan 

a) Yargılamanın iadesi 

MADDE 64. — Daireler ile Daireler Kurulundan verilen kararlar hakkında, aşağıda yazılı se-
sepler dolayısıyle yargılamanın iadesi istenebilir. 

a) Zorlayıcı sebepler dolayısıyle veya lehine karar verilen tarafın eyleminden doğan bir se
beple elde edilemeyen bir belgenin, kararın verilmesinden sonra ele geçirilmiş olması; 

b) Karara esas olarak alınan belgenin sahteliğine hükmedilmiş veya sahte olduğu, mahkeme 
veya resmî bi makam huzurunda ikrar olunmuş veya sahtelik hakkındaki hüküm karardan evvel 
verilmiş olup da yargılamanın iadesini isteyen kimsenin, karar zamanında bundan haberi bulun
mamış olmas; 

c) Karara esas olarak alınan bir ilâm hükmünün kesin hüküm halini alan bir kararla bozula
rak ortadan kalkması; 

d) Bilirkişinin kasıtla gerçeğe aykırı beyan ve ihbarda bulunduğunun, hükümle tahakkuk 
etmesi; 

e) Lehine karar verilen tarafın, karara etkisi olan bir hile kullanmış olması; 
f) Vekil veya kanunî temsilci olmayan kimseler huzuru ile davanın görülüp karara bağlan

mış bulunması; 
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(Geçici Komisyonun kabul ettiği metin) 

MADDE 62. — Millet Meclisi metninin 62 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 63. — Millet Meclisi metninin 63 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 64. — Millet Meclisi metninin 64 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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-(M. Meclisinin linİmi ettiği metin) 

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 ve

rilmesine sebebolabilecek bir madde yokken, aynı Daire veya diğer Daireler yahut Daireler Kuru
lu tarafından evvelki ilâmın hükmüne aykırı bir karar verilmiş bulunması. 

Muhale m e n in iadesinde sii re 

MADDE 65. — Muhakemenin iadesinde, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun süreye ait 
hükümleri benzetme yolu ile uygulanır. 

b) Kararı')} düzeltilmesi 

MADDE 66. — Daireler ile Daireler Kurulundan verilen kararlar hakkında "bir defaya mah
sus olmak üzere, ilâmın tebliği tarihinden itibaren onbeş gün içinde aşağıda yazılı sebepler dola
yısıyla kararın düzeltilmesi istenebilir. 

a) Kararın esasına etkisi olan iddia ve itirazlarrın, kararda karşılanmamış olması; 
b) Bir ilâmda birbirine aykırı hükümler bulunması; 
c) Kararın usul ve kanuna aykırı bulunması; 
Kanunun 45 nci maddesine göre verilen kararların düzeltilmesi işlemi kabul edilerek dâvaya 

yeniden ıbakılması ve esas ihakkında karar verilmesi halinde de karar düzeltilmesi isteminde bu
lunulabilir. 

Daireler ile Daireler Kurulu, kararın düzeltilmesi dilekçesinde ileri sürülen sebeplerle bağlıdır. 

Kanun i/ollarına ilişkin özel hülrnmhr 

MADDE 67. — Yargılamanın iadesi ve kararın düzeltilmesi istekleri dilekçe ile yapılır. Bu is
tekler esas kararı vermiş olan dairede veya Daireler Kurulunda karara bağlanır. 

isteğin 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 uy
gulanır. 

Karşı tarafın savunması ve Başkanunsözcülüğünün düşüncesi alındıktan sonra istekler incele
nir ve kanunda yazılı sebepler varsa davaya yeniden 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 kararma 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, 

Tavzifi 

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 istiyfebilir. 

Tavzih dilekçeleri karşı taraf sayısından bir nüsha fazlası ile verilir. 
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(Geçici Komisyonun kabul ettiği metin) 

MADDE 65. — Millet Meclisi metninin 65 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 66. — Millet Meclisi metninin 66 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 67. — Millet Meclisi metninin 67 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 68. — Millet Meclisi metninin 68 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 69. — Millet Meclisi metninin 69 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(M. Meclisinin kabul ettiği metin) 

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. 

Yanhşl(İdarin düzeltilmesi 

MADDE 70. — İki 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 takibolunan 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. 

MADDE 72. — Askerî Yüksek İdare Mahkemesi Kanununun 3 ncü maddesinin (a) ve (b) 
bentlerinde sayılan personelden keşif, bilirkişi incelemesi veya delillerin tespiti için görevlendiri
lenlere, gerçek yol giderleri ile geçen günlerin her biri için net aylık tutarlarının otuzda biri ora
nında yevmiye verilir. 

Bu yevmiyeler, zorunlu giderleri karşılamaz ise, aradaki fark, belgelere dayalı olmak şartiyle 
ayrıca ödenir. Ancak, bu suretle yapılacak ödemeler yevmiyelerin yüzde ellisini geçemez, 

YEDİNCİ BÖLÜM 

Askerî Yüksek İdare Mahkemesi Mensuplarının görevleri ve hakları 

Askerî Yüksek İdare Malıkemesi Başkanının görevleri 

MADDE 73. — Askerî Yüksek İdare Mahkemesi Başkanı, Askerî Yüksek İdare Mahkemesini 
temsil eder. Mahkemenin genel işleyişinden ve idari yönetiminden sorumludur. Ve ayrıca bu ka
nunda belirtilen diğer görevleri yapar. 

Askerî Yüksek İdare Malikanesi İkinci Başkanının görevleri 

MADDE 74. — Askerî Yüksek İdare Mahkemesi İkinci 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 İdare Mahkemesi İkinci Başkanına bir 
rapor verirler ve alınmasını lüzumlu gördükleri tedbirleri bildirirler. 
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(Geçici Koıııisyonuıı kabul ettiği metin) 

MADDE 70, — Millet Meclisi metninin 70 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 71. — Millet Meclisi metninin 71 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 72. — Millet Meclisi metninin 72 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 73. — Millet Meclisi metninin 73 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 74. — Millet Meclisi metninin 74 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 75. — Millet Meclisi metninin 75 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(M. Meclisinin kabul ettiği metin) 

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. 

O en el Sekreterliğin görevleri 

MADDE 77. — Genel Sekreter, bu kanunun görevli kıldığı işler İle Askerî Yüksek idare Mah
kemesi Başkanının ve ikinci Başkanın vereceği idare ve yazı işlerini yürütür. Kalem ve büro teş
kilâtının verimli bir şekilde çalışmalarını idare, dosyaların tanzim ve muhafazası, karar ve diğer 
yazı işleriyle tebligat işlerini geciktirilmeden düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlar. 

Bankan un.sözcü-ıün ü n göre eleri 

MADDE 78. — Başkanunsözcüsü; dâva dosyalarını uygun göreceği görev ayırımına göre ka-
nunsözcülerine havale eder, düşüncelerinin vaktinde bildirilmesini ve kanunsözcülerinin devamlannı 
ve intizamla çalışmalannı sağlar. Gelen dosyaların kaydı ve saklanması ile işi bitenlerin ilgili yer
lere geciktirilmeden gönderilmesi için gerekli tedbirleri alır. 

Başkanunsözcüsü, incelediği dâva dosyalan hakkında düşüncelerini bildirir ve kanunlarla ken
disine verilen diğer görevleri de yapar. 

Her takvim yılı sonunda işlerin durumu ve bunların yürütülmesinde aksaklık varsa sebepleri 
hakkında Askerî Yüksek İdare Mahkemesi Başkanlığına bir rapor verir ve alınmasını lüzumlu gör
düğü idari tedbirleri bildirir. 

Kanunsözcülerinin 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 ida
re Mahkemesi Başkanlığı vasıtasiyle her türlü bilgileri istiyebilecekleri gibi işlem dosyalanın da ge
tirtebilirler. 

Düşüncelerin gerekçeli olması lâzımdır. Kanunsözcüleri, düşüncelerinde tamamen serbestirler. 
Ancak, çalışma düzeninin korunması ve is veriminin artırılması için Başkanunsözcülüğünün alaca
ğı tedbirlere uyarlar. 

Çeşitli Hükümler 

MADDE 80. — Askerî Yüksek idare 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 haklan Askerî 
Yargıtay Başkan ve üyelerinin tabi olduğu hükümlere, tabidirler. 

Askerî Yüksek İdare Mahkemesinin Daire Başkanları ve üyelerinin birinci sicil üstü Askerî 
Yüksek idare Mahkemesi ikinci Başkanı, ikinci sicil üstü ise, Askerî Yüksek idare Mahkemesinin 
Başkanıdır. 

CumhıiL'iyet Senatusu (S. Sayısı : 109) 



— 49 — 

(Geçici Komisyonun kabul ettiği metin) 

MADDE 76. — Millet Meclisi metninin 76 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 77. — Millet Meclisi metninin 77 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 78. — Millet Meclisi metninin 78 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 79. — Millet Meclisi metninin 79 ncu maddesi, aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 80. — Millet Meclisi metninin 80 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(M. Meclisinin kabul ettiği metin) 

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 İdare Mahkemesi Başkanı, ikinci Başkanı, Başkanunsözoüsü, 
Daire Başkanları, üyeleri ve Genel Sekreterinin ağır hapis, kasıtlı bir suçtan dolayı altı ay veya 
daha fazla hapis cezası yahut kasıtlı olmıyan bir suçtan dolayı bir yıldan fazla hapis 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-
.nnca karar verilir. 

Sağlık bakımından görevin yerine getirilmemesi hali 

MADDE 82. — Askerî Yüksek İdare Mahkemesindeki görevini sağlık bakımından bir takvim 
yılında toplam olarak altı aydan fazla bir süre yerine getiremiyeceği tabip ve tam teşekküllü 
sağlık kurulları raporları ile tespit edilenlerin görevden alınmasına Başkanlar Kurulunca karar 
verilir. 

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 haklan 
vardır. 

îhm araştrıma ve yayınlarda bulunabilme 

MADDE 84. — Askerî Yüksek idare Mahkemesi Başkanı, İkinci Başkanı, Başkanunsözcüsü, 
Daire Başkanları ve üyeleri ile kanunsözcüleri; ilmî araştırma ve yayınlarda bulunabilirler; davet 
edildikleri Millî ve Milletlerarası kongre, konferans ve ilmî toplantılara katüabdlirler. 

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 çalışmak 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 Yüksek İdare Mahkemesi Başkanı tarafından her yıl 
sıra ile seçilir. 

Ayrıca gereği kadar kanunsozcüsü 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 rastlarsa 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 rastlarsa süre 
tatil gününü izliyen çalışma gününün bitimine kadar uzar. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 109) 
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(Geçici Komisyonun kabul ettiği metin) 

MADDE 81. — Millet Meclisi metninin 81 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 82. — Millet Meclisi metninin 82 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 83. — Millet Meclisi metninin 83 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 84. — Millet Meclisi metninin 84. ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 85. — Millet Meclisi metninin 85 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 86. — Millet Meclisi metninin 86 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 109) 
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(M. Meclisinin kabul ettiği metin) 

Tasnif ve yayın bürosu 

MADDE 87. — Askerî Yüksek îdare Mahkemesi Daireleri ve Daireler Kurulu tarafından 
verilen ka ra r t an ve mevzuatım üentip ve tasnifini yapmak; kiıtaplığın düzenlenmesini sağLa-ı 
mak, âmime hukuku ile ilgili yayınlan takibetmek üzere Genel Sekreterliğe bağlı bür büro 
kurudur. 

Tebliğ işleri ve ücretler 

MADDE 88. — Askerî Yüksek idare Mahkeım esine ait her türlü tebliğ' işleri, Tebligat Ka
nunu hükümlerine göre posta, telgraf ve telefo n işletmesi aracılığı ile yapılır. Bu suretle ya» 
piılacak tebliğlere ait ücretler ülgiüler tarafımdan peşlin olarak ödenir. 

Yargılama giderleri 

MADDE 89. — Askerî Yükssk İdare Mahkemesinde; harçlar, sair yargılama giderlerimin 
alınmasında ve hüMnedilmesinde Danıştay için uyg'ulanan hükümler taltibük olunur. 

Bu işleri Genel Sekreterlik yürütür. 

Üyelik hukukundan vazgeçme 

MADDE 90. — Askerî Yüksek îdare Mahkemesi Başkanı, İkinci Başkanı, Başkanunsözcüsü 
Daire Başkanları, üyeler ve Genel Sekreterliğin üyelik hukukundan vazgeçmek şantiyle başka bir 
göreve atanımalan mümkündür. 

İçtüzük 

MADDE 91. — a) Askerî Yüksek idare Mahkemesinin iç düzeni, çaJhşma usulleri, tutulacak 
defter ve kayıtlar, kullanılacak basılı kâğıtlar, Genel Sekreterlik ile kalem teşkilatı tasnif 
ve yayın bürosu personelinin görev ve sorumlu luMarı, 

!b) Başkan ve üyeler ile KanunısözoüO^erinin kıyafetlerinin şekli ve bunların giyüime zamanı 
ve yerleri, 

Genel Kurulca düzenlenecek bir içtüzükle tes bit olunur. 

Yürürlükten kaldırılan hükümler 

MADDE 92. — 24 Aralık 1964 tarih ve 521 sayılı Danıştay Kanununun ve diğer kanunların bu 
Kanuna aykın hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

İlk kuruluş 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanunun yürürlüğe girmesini takibeden onbeş gün içinde; 
a) Askerî Yüksek idare Mahkemesi Başkanı, İkinci Başkanı, Başkanunsözcüsü ile subay üye 

adedinin iki katı kadar aday Genelkurmay Başkanınca, 
b) Askerî hâkim üye adedinin ifkd katı ka dar aJday da Genelkurmay Personel Başkanı, Kuv

vet Komutanlıkları Personel Başkanları, Askerî Yargıtay Başkanı, Genelkurmay Adlî Müşaviri 
M. S. B. Askerî Adalet Teftiş Kurulu Başkanı, Askerî Adalet işleri Başkanımdan oluşan kurulca, 

Tesbiıt edilerek Cunılhurtoaşkanına sunulur. Cu mhurbaşkanı bu adaylar arasından Başkan, ikinci 
Başkan, Başkanunsözcüsü ve üyeleri seçer. Bu seçimlere göre usulüne uygun a/tama yapılır. 

Üyelerin dairelere ayrılmasını Başkan, ikinci Başkan ve Başfcanunısözcüsünden oluşan kuırul 
kararlaştırır. Atamayı takibeden bir ay içinde Askerî Yüksek idare Mahkemesinin göreve başla
ması için gerekli ted/birler alınır. 
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(Geçici Kamlisyonıın kabul ettiği metin) 

MADDE 87. — Millet Meclisi metninin 87 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 88. — Millet Meclisi metninin 88 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 89. — Millet Meclisi metninin 89 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 90. — Millet Meclisi metninin 90 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 91. — Millet Meclisi metninin 91 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 92. — Millet Meclisi metninin 92 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Millet Meclisi metninin geçici 1 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(M. Meclisinin kabul ettiği metin) 

Raportör 

GEÇİCİ MADDE 2. — Askerî Yüksek İdare Mahkemeline yeleli kaidar askerî hâMm raportör 
olarak atanır. Raportörlük kadroları, ihtiyaç kalmiaJdığı yolundaki Genel Kurul kararına kadar 
muhafaza olumur* 

Raportörler, Daire Balkanlarının kendilerine havale ettikleri işleri vaktimde inceliyerek Dadre 
veya Daireler Kuruluna gerekli açıMamaları yaparlar. 

Kendi düşünce ve kanaatlerini sözlü ve yazılı olarak bildirirler, karar taslaklarını yazarlar, ge
rekli tutanakları düzenler, Başkanın, İkinci Başkanın ve Daire Baskanlannın verecekleri diğer 
görevleri yerine getirirler. 

Uyuşmazlık 

GEÇİCİ MADDE 3. — Anayasa gereğince, Uyuşmazlık mahkemesi kurulması hakkındaki 
Kanunda değişiklik yapılıncaya kadar, Askerî Yüksek İdare Mahkemesiyle adli, idari ve askerî 
yargı mercileri arasında çıkacak görev ve hüküm uyuşmazlıkları uyuşmazlık mahkemesinde kesin 
olarak çözümlenir. 

Bu uyuşmazlıkların çözümlenmesinde uyuşmazlık mahkemesi, Yargıtay ve Danıştayın en kıdem
siz birer üyesi yerine Askerî Yüksek İdare Mahkemesinden seçilecek iki askerî hâkim üye alın
mak suretiyle kurulur. 

Eski dâvalar hakkında yapılacak işlem 

GEÇİCİ MADDE 4. — Bu kanunun yürürlüğün ien önce açılmış ve karara bağlanamamış olan 
dâvalar hakkında dosyayı elinde bulunduran idari ve adlî mahkemeler görevsizlik karan verirler. 
Bu karar davacıya ve tebligat yapılmış ise dâvâlıya, tebliğ edilerek dosya Askerî Yüksek idare 
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 tabi 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 başlayarak işleme konulur, 
ancak, dâvaya bakmakla göfevli 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 incelenmesi 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 İdare Mahkemesi Başkanlığına gönderilir ve istemler bu mahke
mece karara bağlanır. 

Yürürlük 

MADDE 93. — Bu kanun yayımı tarihinde yürrülüğe girer. 

MADDE 94. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 
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(Geçici Komisyonun. kabul ettiği metin) 

GEÇİCİ MADDE 2, — Millet Meclisi metninin geçici 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Millet Meclisi metninin geçici 3 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Millet Meclisi metninin geçici 4 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 93. — Millet Meclisi metninin 93 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 94. — Millet Meclisi metninin 94 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 109) 





Toplantı: ıı CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : | | | 

1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı ( A / 2 ) işaretli cetvelde değişiklik 
yapılması hakkında kanun teklifi ve Bütçe Karma Komisyonu 

raporu (M. Meclisi : 2 /684; C. Senatosu : 2 /21) 

Millet Meclisi 
İdare Amirliği 16 . 5 .1972 

Saymanlık Müdürlüğü 
No. : 704 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

1972 malî Yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) yatırım harcamaları cetvelinin Millet Meclisi kıs
mında değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi gerekçesiyle birlikte takdim kılınmıştır. 

Gerieğine müsaadelerinizi arz ederiz. 
İdare Amiri İdare Amiri İdare Âmiri 

31. Kemal Çilesiz Nafiz Yavuz Kurt M. Salih Yıldız 

G E R E K Ç E 

Meclis dahilî telefon santralının çalışması esnasında vukubulan çeşitli aksaklıklar re bu yüz
den telefon görüşmelerinde meydana gelen mühim inkıtalar üzerine mevcut santral PTT İşletme 
Genel Müdürlüğünce teşkil edilen heyete tetkik ettirilmiş ve bu heyet tarafından mevcut santra
lin yerine yeni bir santralin alınması ve bunun için 2 700 000 liraya ihtiyaç olduğu bildirilmiştir. 

1972 Malî Yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvelin Millet Meclisi kısmının 23.000'nci 
Malrina teçhizat ve taşıt alımları ve onarımları bölümünün 23.642'nci T. B. M. Meclisi binası ve 
tesisler için lüzumlu malzeme ve teçhizatın ithaline, tesis ve yenileştirmesine ait her türlü giderler 
maddesine mevzu ödenek ise 2 000 000 liradır. 

Mevcut ödeneğin 300 000 lirası kuvvet santralı ve klima santralları yedek parçaları ithaline 
tahsis edilmiş olduğundan ödenek bakiyesi 1 700 000 liraya ilâveten yeni santral için 1 000 000 li
raya daha ihtiyaç olup Millet Meclisi 1972 malî yılı bütçesinin tertipleri arasında aktarma yapılma
sına da imkân olmadığından umumî bütçenin tasarrufundan karşılanmak üzere 1 000 000 liralık 
ek ödenek verilmesi gerekmektedir. 

Bütçe Karma Komisyonu Raporu 
T. B. M. M. 

Bütçe Karma Komisyonu 22 . 6 .1972 
Esas No: 2/684 
Karar No: 194 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkındaki Millet 
Meclisi İdare Amirlerinin kanun teklifi, ilgililerin katılnıasiyle incelendi ve görüşüldü; 

Teklif, gerekçesinde de belirtildiği gibi Meclis dahilî telefon santralının çalışması esnasında 
çok çeşitli aksaklıklar meydana geldiği ve bu yüzden de telefon görülmelerinin inkıtaa uğradığı, 
mevcut santralın, PTT Genel Müdürlüğüne yaptırılan incelemeden yeni bir santral alınmasında 
mutlak zaruret olduğu, yeni santralın da 2 700 000 liraya satınalınabileceği anlaşılmış, Millet Mec-
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lisi bütçesinin 23.642 nei maddesinde bakiye 1 700 000 liralık ödeneğe 1 000 000 lira ek ödenek 
verilmesi öngörülmüştür. 

Zaman zaman sayın parlanıenterlercc de şikâyet konusu olan telefon santrallimi yenilenmesin
de zaruret olduğundan 1972 yılı Bütçe Kanununun Millet Meclisi kısmının (A/2) yatırım harcama
ları 23.642 nci maddesine 1 000 000 liralık ek ödenek verilmesi hakkında kanun teklifi Komisyo
numuzca yerinde görülerek aynen kabul edilmiştir. 

Cfenel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçe Karma Komisyonu 

Başkan Sözcü Kâtip 
Balıkesir Ankara Malatya Amasya 

C. Bügehan M. K. Yılmaz A. Karaaslan Y. Acar 

Amasya 
S. Ay gün 

Giresun 
M. E. Turgutalp 

Manisa 
M. Erten 

Ankara 
H. Balan 

A. 

Ankara 
1. Yetiş 

Hatay 
H. Özkan 

Manisa 
H. Okçu 

Trabzon 
$. Ağanoğlu 

Aydın 
X. Menteşe 

İzmir 
A. X. Üner 

Niğde 
X. Çerezci 

Trabzon 
E. Dikmen 

Diyarbakır 
S. Savcı 

Konya 
B. Müderrisoğlu 

Rize 
IS. Z. Köseoğlu 

Zonguldak 
K. Xedimoğlu 

(MİLLET MECLÎSİ İDARE AMİRLERİNİN TEKLİFİ) 

1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvelin Millet Meclisi kısmının 
23.000 nci makina, teçhizat ve taşıt ahmlan ve onarımları bölümünün 23.642 nci T. B. M. Meclisi 
binası ve tesisler için lüzumlu malzeme ve teçhizatın ithaline, tesis ve yenileştirilmesine ait her 
türlü giderler maddesine 1 000 000 liralık ek cf enek verilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Millet Meclisi Başkanı ve Maliye Bakanı yürütür. 

Cumhur i vet Senatosu (S. Sayısı : 111) 



(BÜTÇE KARMA KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN) 

1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — Teklifin 1 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Teklifin 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Teklifin 3 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 111) 




