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I. — Geçen tutanak özeti 128:129 

II. — Başkanlık Divanının Genel Ku
rula sunuşları 129 

1. — Maras Üyesi Hilmi Soydan'm, bak
liyat taban fiyatlarına dair gündem dışı 
demeci 129:130 

2. — Çanakkale Üyesi Ziya Termen'in, 
Demokratik Partiden çekildiğine dair 
önergesi. (4/69) 130 

III. — Görüşülen işler 130 

1. — Gelir Yergisi Kanununu değiş
tiren 202 sayılı Kanunun değişik geçici 
4 ncü maddesinin tadili hakkında kanun 
teklifinin Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve 
İktisadî İsler ve Bütçe Plân komisyonlar! 
raporları (M. Meclisi 2/625; C. Senatosu 
2/28) (S. Sayısı : 151) 129,130:135,172,174 

2. — Danıştay Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesine ve bu kanuna 

Sayfa 
bâzı maddeler ve geçici maddeler eklen
mesine dair kanun tasarısının Millet Mec
lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Anaysa ve Adalet, İçişleri ve 
Bütçe ve Plân komisyonlarından 4'er üye 
alınmak suretiyle kurulan Geçici Komis
yon raporları ( M. Meclisi 1/612; C. Sena
tosu 1/100) (S. Sayısı : 133'e 1 nci ek) 129:130, 

135 :162 

3. — Jandarma Genel Komutanlığı
nın yeniden teşkilâtlanması, modern silâh, 
araç ve gereçlerle donatılması amacıyle 
İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komu
tanlığına gelecek yıllara geçici yüklenme
lere girişme yetkisi verilmesi hakkında ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Mil
lî Savunma, İçişleri ve Bütçe ve Plân ko
misyonları raporları (M. Meclisi : 1/680; 
C. Senatosu 1/112) (S. Sayısı : 150) 162,165, 

175:176 
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Sayfa 
1. —• Uçakların kanun dışı yollarla ele! 

geçirilmesinin önlenmesine dair 16 Ara
lık 1970 tarihli La Ha ve Sözleşmesinin 
onaylanmasının uygun bulunduğu hakkın
da kanun tasarısının Millet Meclisince ka
bul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet ve Dışişleri, Turizm ve 
Tanıtma komisyonlarından 5'er üye alın
mak suretiyle kurulan Geçici Komisyon 
raporu (M. Meclisi 1/657; C. Senatosu 
1/111)( S. Sayısı : 152) 165 

O : 1 

5. —• Tek işçinin taşıyabileceği yükün 
en çok ağırlığı hakkında 127 sayılı Mil
letlerarası Çalışma Sözleşmesinin uygun 
bulunduğuna dair kanun tasarısının. Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhu
riyet Senatosu Sosyal İşler ve Dışişleri, 
Turizm ve Tanıtma komisyonları raporları 
(M. Meclisi 1 632; C. Senatosu 1/110) (S. 
Sayısı : löo) 165:166 

6. — Türkiye ile Avrupa Ekonomik 
Topluluğu arasında Geçici Anlaşma hü
kümleri uyarınca, bu Anlaşmanın kapsamı
na giren maddelerin Gümrük vergilerinde. 
anlaşmada ver alan esas ve oranlar çerçe

vesinde yapılan indirimlerin onaylanması 
hakkında kanun tasarısının Millet Mecli
since kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Dışişleri, Turizm ve Tanıtma ve 
Bütçe ve Plân komisyonları raporları ("M. 
Meclisi : 3/571; C. Senatosu : .1/109) (S. 
Sayısı : 148) 

Sayfa 

IV. — Sorular ve cevaplar 

A) Yaz ıh somlar ve cevaplan 

166:169 
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169 

1. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Mehmet Özgüneş'in, Yeşilhisar halkının 
hayvanlarına tahsis edilen meraya dair 
soru önergesi ve Köy İşleri Bakam Xecmî 
Sönmez'in yazılı cevabı (7 61) 169:170 

2. — Cumhuriyet Senatosu Gaziantep 
Üyesi Salih Tanyeri'nin, İslâhiye Lise bi
nasına dair soru önergesi ve 3,iillî Eğitim 
Bakam Sabahattin Özbek ile Bayındırlık 
Bakanı Mukadder Öztekin'in yazılı cevap
ları (7 75) 170:171 

o. — Cumhuriyı. ! Senatosu- Kayseri 
Üyesi Hüsnü Dikeçligil'in, Yed-igün Dergi
sinde yayınlanan bir yazıya dair soru öner
gesi ve Başbakan Feri d .Melen'in vazıh ce
vabı (7/77) 171 

I. — GECEN TUTANAK ÖZETİ 

Trabzon üyesi Ömer Lütfi Hocaoğlu'nun. 
Avrupa'daki Türk işçilerinin .şikayet ve dilek
lerine dair gündem dışı demecine. Çalışma Ba
kam Ali Rıza Uzuner cevap verdi. 

Konya Üyesi Mehmet Varışlı. 1972 Sanayi 
Haftası ve Kongresine dair gündem dışı de
meçte bulundu. 

Rize Üyesi O Meedi Ağutdun. uçaklarda ve 
uçak meydanlarında yapılan arama işlemlerine 
ve tasarruflara dair gündem dışı demecine. 
ulaştırma Bakanı lîıfkı Danışman cevap verdi. 

Ağrı Üyesi Salih Türkmen'in. Anayasa ve 
Adalet Komisyonu üyeliğinden çekildiğine dair 

önergesi Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 
Osmanoğlu 19-S6 doğumlu Ahmet Şen hak

kında Af kanunu tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ile. 

151 sayılı Kanunun ek ikinci maddesinin de
ğiştirilmesi hakkında kanun teklifinin, ivedi
likle görüşülerek, tümleri kabul olundu ve ka
nunlaştıkları bildirildi. 

Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu 
arasında Geçici Anlaşma hükümleri uyarınca, 
bu Anlaşmanın kapsamına giren maddelerin 
Gümrük vergilerinde. Anlaşmada ver alan esas 
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ve oranlar çerçevesinde yapılan indirimlerin 
onaylanması hakkında kanım tasarısının tümü 
üzerinde bir süre görüşüldü. 

23 . 11 . 1972 Perşembe günü saat 15,00'te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 19.02'de son 
verildi. 

SORU 

Yazılı sorular 
1. — Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi 

Selâhaddin Babüroğlu'nun, Bakanlık teşkilatın
daki personele dair yazılı soru önergesi, İmar ve 
İskân Bakanlığına gönderilmiştir. (T/80) 

2. —Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi 
Selâhaddin Babüroğlu'nun. Danıştaya müracaat 

BAŞKAN* —• 0 neı Birleşimi, açıyorum. 
Görüşmelere has] ıyoruz. 

IS - BAŞKANLIK DİVANININ 

1. — Maraş Üyesi Hilmi Soydan'uı, bakliyat 
taban fiyatlarına dair yünde m dışı demeci. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Maraş, 
Üyesi Sayın Hilmi Soydan bakliyat taban fiyatla
rı üzerinde gündem dışı konuşma talebinde bu
lunmuştu r. 

Buyurun Sayın. Soydan. 

HİLMİ SOYDAN (Maraş) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; 

Bendeniz Güney - Doğu Bakliyat Kooperatif
leri Birliğimin bakliyat alımı konusundaki' tutu
mu hakkında yüksek huzurunuzda bâzı husus
ları açıklamak için söz almış bulunuyorum. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Sırrı Ateday Bahrîye Üçok 

Kâtip 
Sivas 

Hüseyin Öztürli 

LAR 

eden memurlara dair yazılı soru önergesi, İmar 
ve İskân Bakanlığına gönderilmiştir. (7/81) 

o. — Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi 
Selâhaddin Babüroğlu'nun, alınan avanslara 
dair yazılı soru önergesi, Maliye Bakanlığına 
gönderilmiştir. (7/82) 

•»• «*ş>»-<q>-—t-,; 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Sırrı Atalay 

KÂTİPLER : Hüseyin öztürk (Sivas), Bahriye Üçok (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

OTURUM 

iti : 15,00 

nvekili Sırrı Atalay 

Bahriye Üçok (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

Bakliyat kooperatiflerinin bakliyat alımı ta
ban fiyatları mevzuunda Türkiye Radyolarından 
şöyle bir ilânı oldu: Taban fiyatı olarak barbun
ya fasulyesinin 450, dermason fasulyesinin 500, 
sıra fasülyesiinin 340 kuruş olarak Güney - Do
ğu illerinde kooperatifler tarafından satmalına -
cağı müstahsillere duyuruldu. 

Müstahsil köylüler mallarını alarak koope
ratiflere getirdiler; fakat getirdikleri bakliyatı 
kooperatiflere satamadılar. Karşılaştıkları du
rum şudur : Yapılan /bir talimata göre, müstah
sillerin 'kooperatiflere getirdikleri bakliyat, yüz 
kilo itibariyle, 29 elekten elenecek, bunun % 60'ı 
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elek üzerinde kaldığı takdirde, barbunya fa
sulyesinin kilosu 450 kuruştan alınacak. Bunun 
gibi devmason ve sıra fasulyesi de elenmek su
retiyle tespit edilen taban fiyata göre alınacak. 

Tatbikat yapıldığında, yüz kilo itibariyle 29 
elekten elenen bakliyatın 90 kilosu altına geçti, 
.10 kilosu da eleğin üzerinde kaldı. Bu durum
da da kooperatifler alını yapmıyoruz dediler. 

Bugün taban fiyatı 450 kuruş olarak ilân 
edilen, barbunya fasulyesini; kooperatifle!' tara
fı udan alınmadığından, müstahsil pazara götür
düğü halde 2 liraya satamamaktadır. Ortada 
ciddî bir mal bolluğu vardır; fakat talimatın 
yanlış tatbiki yüzünden kooperatifle]- müstahsi
lin malım alamamaktadırlar. Müstasi] ciddî bir 
malî müzayaka içine düşmüştür. Bugün müstah
sil pazarlarda malını satamamaktadır, iikti.sadî 
durumu bozulmuştur, ihtiyacı olan malla!'] da 
alamaz haldedir. 

Halbuki talimatta 29 elek şartı değil de, 28 
(dek veya 27 elek s-aıtı 'kabul edilseydi; meselâ 
barbunya fasulyesinin taban fiyatı olarak da 450 
kuruş değil de. 300 kuruş, 250 kuruş kabul edil
seydi. müstahsil bu malı satabilecek, bu yüzden 
de malini tüccara veyahut da murabahacının eli
ne düşürmemiş olacaktı. 

Kimdi bu yanlış talimat yüzünden Türk köy
lüsü ciddî bir malî müzayaka içine düşmüştür. 
Talimatı yapan Güney - Doğu Bakliyat Koope
ratifleri Genel Müdürü Ferit Bey bu tatbikatıy-
le Türk köylüsünün istihsalini kötü bir duruma 
düşürmüş ve bu yüzden Türk köylüsü mahsulü
nü satamaz bir hale gelmiştir. Türk köylüsü bu
gün pazarda malını satamamaktadır. Gıdada 

III — GÖRÜ 

1. — Gelir Vergisi Kanununu değiştiren 
202 saydı Kanunun değişik geçici 4 ncü madde
sinin tadili hakkında kanun teklifinin Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Malî ve iktisadî İsler ve Bütçe Plân 
komisyonların raporları (Millet Meclisi 2/625; 
Cumhuriyet Senatosu 2/28) (S. Sayısı : 151) 

2. — Danıştay Kanununun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesine ve bu kanuna,bâzı madde-
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bakliyat bakımından ciddî bir- mal bolluğu mev
cut iken. bakkalda müstahsilin pazarda 2 lira
ya satamadığı barbunya fasulyesinin 6 liraya sa
tıldığını: görmekteyiz. Halbuki arz ve talep kaide
sinden bahsediliyor. Arz mevcut, istihsal ala
bildiğine mevcut; fakat müstehlik, malı satma-
lan şahıs. 2 liraya müstahsil satamazken bakkal
dan 6 liraya almaktadır. 

Bu şekilde kontroldan mahrum olan ve Gü
ney - Doğuda Türk köylüsünü .malî müzayaka
ya düşüren Genel Müdür hakkında. Sayın Bakan
dan rica ediyorum, acele bir tahkikat açılarak 
istifasında kati zaruret vardır. 

Bu yönden durumu yüksek huzurunuzda 
arz etmiş bulunuyorum. Pazarlara bir müfet
tiş göndermek suretiyle durumun mahallinde 
tatbikini arz eder, hepinizi hürmetle selâmla
rım. 

BAŞKAN — 24 . 11 . 1972 Cuma günü saat 
15.00'te müşterek toplantı yapılacağını bilgi
lerinize sunarım. 

2. — Çanakkale Üyesi Ziya Termen'in, De
mokratik Partiden çekildiğine dair önergesi. 
(4/69) 

BAŞKAN — Bir çekilme önergesi vardır 
okutuyorum: 

Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına 
Üyesi bulunduğum Demokratik Partiden is-

tifaen ayrılıyorum. Durumu arz eder, saygı
lar sunarım. 

Çanakkale 
Ziya Termen 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

BAŞKAN — Gündemle ilişkin bir önerge 
vardır okutuyorum; 

ÜLEN İŞLER 

ler ve geçici maddeler eklenmesine dair kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabıd olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet, 
İçişleri ve Bütçe ve Plân komisyonlarından 4'er 
üye alınmak suretiyle kurulan Geçici Komisyon 
raporları (Millet Meclisi: 1/612; Cumhuriyet Se
natosu: 1/100) (S. Sayısı : 133'e 1 nci ek) 

— 130 — 
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Yüksek Başkanlığa 
Gündemin «Birinci Görüşmesi Yapılacak 

İşler» bölümünde bulunan Gelir Vergisi Kanu
nunu değiştiren 202 sayılı Kanunun değişik 
geçici 4 ncü maddesinin tadili hakkında kanun 
teklifi ile Danıştay Kanununun bâzı maddele
rinin değiştirilmesine ve bu Kanuna bâzı mad
deler ve geçici maddeler eklenmesine dair 
kanun tasarısının Senatodaki görüşme sürele
rinin kısalmış olması nedeniyle, diğer bütün 
işlere takdim en görüşülmesini arz ve teklif ede
rim. 

Bütçe ve Plân Komisyonu Başkanı 
M. Faik Atayurt 

BAŞKAN — Önerge üzerinde söz isteyen?.. 
Yok. önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

i. — {Jelir Vergisi Kanununu değiştiren 
202 sayılı Kanunun değişik geçici 4 ncü madde
sinin tadili hakkında kanun teklifinin Millet 
Meclisince kabul olunan mıetni re Cumhuriyet 
Senatosu Malî ve İktisadî İşler ve Bütçe Plân 
komisyonları raporları (M. Meclisi 2/625; C. Se
natosu 2/28) (S. Sayısı : 151) (1) 

BAŞKAN — Görüşmeye geçiyoruz. Komis
yon?.. Burada. 

Hükümet adına Gelirler Genel Müdürü Sa
yın İsmail Ertan'm bulunacağına dair Maliye 
Bakanının yazısını okutuyorum; 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Gerçek Usulde Vergiye Tabi Ziraî Kazanç 

Mükelleflerinin Götürü Gider Usulünden ya
rarlanma süresinin uzatılması hakkında Kanun 
Teklifinin Genel Kurulda görüşülmesi sırasın
da. Maliye Bakanı adına Gelirler Genel Müdü
rü İsmail Ertan yetkili kılınmıştır. 

Saygı ile arz olunur. 
Ziya Müezzinoğlu 

Maliye Bakanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

Sözü edilen kanun teklifinin ivedilikle gö
rüşülmesi de önerilmiş bulunmaktadır. Bu hu
susu oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(1) 151 S. Sayılı hasmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 

Gerekçesini okutuyorum. 
(Bütçe ve Plân Komisyonu raporu okundu) 
BAŞKAN — Tümü üzerinde söz isteyen?.. 

Sayın Özlen buyurun. 
FAKİH ÖZLEN (Konya) — Sayın Başkan, 

muhterem .senatörler; Gelir Vergisi Kanununu 
değiştiren 202 sayılı Kanunun geçici 4 ncü 
maddesinin tadili, daha doğrusal üç sene daha 
uzatılması hakkındaki bu kanun teklifine ne
den karşı olduğumu arza çalışmak ve bu tekli
fin reddi yönünde oy kullanmanızı istirham et
mek üzere huzurunuzu işgal etmiş bulunuyo
rum. 

Evvelâ konuyu açıklamaya çalışayım : 

Gelir Vergisi Kanunu ve onu değiştiren 202 
sayılı Kanun ziraî kazançlar hususunda şu hü
kümleri getirmiştir : 

Madde 10, 11, 12 ile küçük çiftçi muaflıkla
rı getirilmiş ve tarifi yapılmıştır. Madde 53 ile, 
yıllık hasılat tutarı 150 bin liradan aşağı olan 
çiftçilerin kazançlarını götürü gider esasına gö
re ve 150 binden daha yufkan kazançlı olanla
rı ziraî işletme, daha yukarısını da bilanço esa
sına göre gerçek kazanç usulüne tabi tutul
muştur. 

Kanunun 54, 55, 56 ve 57 nei maddeleri ve 
vergilendirme usullerinin esaslarını ve sınırla
rını saptamışlardır. Şimdi huzurunuzda bulunan 
teklifle, 202 sayılı Kanunun 53"ncü maddesinin 
150 ilâ 500 bin liralık kazançları zirai işletme 
esasına göre gerçek kazanç usulüne ve 500 bin 
liradan yukarı kazançları bilanço esasına göre 
gerçek kazanç usulüne tabi tutan hükümleri. 
tatbikatı ihtiyari yaparak yürürlükten, tatbi
kattan uzak tutmak maksadına matuftur. Bu 
ertelemeler, geçici 4 ncü madde metninde gö
rüleceği üzere, 1962 senesinden bugünkü teklif
le 1975 senesine kadar tekrarlanmıştır. Gerek
çe, Hükümetin bendenizin anlamakta güçlük 
çektiğim müspet mütalâasına dayandırılmakta
dır. 

Konuyu biraz daha açalım: Millî gelirde zi
raî gelirin payı 78 milyar liradır. Komisyonda 
Hükümet sözcüsünün verdiği rakama göre, ha
len bu 78 milyar lira gelirden 80 milyon lira 
vergi alınabilmektedir. Yani vergi oranı, gelir 
hesabiyle ortalama İlinde l'dir. Bu ne demek
tir? Ortalama olarak 500 bin liralık narenciye 
satan bir çiftçinin 500 lira, 1 milyon liralık 
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pamuk üreten bir çiftçinin 1 000 lira vergi öde
mesi demektir. Senede 10 bin lira geliri olan 
bir işçi, senede vasati 30 bin lira maaş alan bir 
öğretmen, bir memur; senede 40 bin lira. kaza
nan bir sanatkâr, bir esnaf binde 200 ilâ 300 
arasında, yani bir büyük çiftçinin vergi oranı
nın, 200, 300 misli vergi ödemektedir. Beyan
nameye tabi sanayici, tüccar ve benzerlerinde 
bu oranlar kat kat daha yüksektir. 

Çeşitli partiler ve kanaatlere saıhip herkesin 
ve bizlerin ittifak ettiğimiz vergi adaleti pren
sibi ile bunu nasıl bağdaştıracağız?... Kaldı ki, 
bundan kısa bir süre önce Hükümet olarak, 
Meclisler olarak kabul ettiğimiz Üçüncü Beş 
Yıllık Plânın 976 ncı sayfasının «Tedbirler» 
başlıklı 4 ncü maddesinde aynen şöyle denmek
tedir: 

«Tarım sektöründe Üçüncü Plân döneminde 
öngörülen gelişmeler nedeniyle oluşacak iyileş
meye paralel olarak tarım kazançlarının daha 
etkin şekilde vergilendirilmesi sağlanacaktır. 
Bu amaçla Gelir Yergisinde, özellikle gerçek 
usul tam alarak uygulanacak, götürü gider em
sali düşürülecektir.» 

Şimdi, aynı Hükümet, aynı Meclisler olarak, 
plân yaparken bir türlü ve önümüzde tasarı ile 
plânı şimdiden yalanlayan bir başka türlü, bir
birine zıt iki kanunu kabul etmek gibi anlaşıl
ması güç bir duruma girmekteyiz. Plânda mı sa
mimiyiz, bu teklife oy verirken mi samimiyiz?.. 
Kaldıki, kanunun ekonomik ve sosyal yönleri 
de vardır. Bütçeler devamlı açıkla kap.anm.ak-
madır. Bu açılk, kısmen dar gelirli vatandaşla
rın sırtına yüklenmekte ve büyük kısmı ile ya
tırmalardan kısıtlamaları icabettirmektedir. Do-
layısıyle tasavvur, plân, kalkınma hızı altüst 
olmaktadır. 

Sayın Başbakan, işçilerin asgarî ücretleriyle 
Devlet personelinin isteklerinin 10 - 15 milyar 
lira tuttuğunu, bunu karşılamanın zor olduğu
nu beyan etmektedir. Bu istekleri kısmen olsun 
ikarşılamaya medar olacak bir kaynaktan nasıl 
vazgeçebilnTektedir? Hükümetler daraldıkça va
sıtalı vergilerle, gerçek usulle vergi veren dürüst 
mükelleflerin vergi nispetlerini veya miktarla
rını artırarak, yükünü ağırlaştırmak gibi âdil 
olmayan bir yolu seçmektedir. 

Tasarının bir başka sakıncası; tarım alanın
daki bu kolaylığın diğer kesimlerde vergi zi

yamı intacotmesidir. Pamuk çiftçisinin vergi 
ve kayıt rahatlığı pamuk: ürününe dayalı sana
yi kesimini vergi yönümden ters etkilemekte, 
hububattaki rahatlık; un, makarna ve sair üre
tim kesiminde vergi ziyama sebebolmaktadır. 

Bütün bu savunulamaz neticelere katlanma
nın gerekçesi; köylüyü, küçük çiftçiyi, tarım ke
simini zorlamamak prensibine dayanmaktadır. 
Burada da yanlış bir değerlendirme vardır. 
Köylü ve küçük çiftçiyi korumak istiyorsak, 
bunun yolu kanundaki muafiyet hadleri ve gö
türü usul sınırını biraz daha genişletmektir. Fa
ka t maksat bu değildir. Maksat, çiftliği bir 
nevi ticaret, bir nevi vergi paratoneri olarak 
kullanan büyük toprak sahipleriyle, büyük ka
saba ve şehirlerde oturup büyük çapta ticarî 
mahiyette çiftçilik yaparak milyonlar kazanan
ların himayesidir. Teklifin altındaki imza sahip
lerinin bölge ve iştigal itibariyle tetkikleri de 
bu tasarıyle hangi neticenin istihsal edilmek 
istendiğinin bariz delilidir. 

Nezakete aykırı olmasaydı, Hükümetten 
bâzı büyük çiftçilerimizin, (Ki, Parlamanter ar
kadaşlarımız içinde çiftçilikle iştigal edenler de 
vardır) meselâ son beş senedir ne ekip ne biç
tiklerini ve buna, karşılık ne miktar vergi ver
diklerini sorabilseydim; alacağımız rakamlar 
bu konuşmadan çok kısa ve çok veciz olarak 
bu tasarının maksadını ortaya çıkarırdı. 

Tarım kesimindeki bu vergi adaletsizliğin
den dolayı vukubulan birikimin, kaynağın plân
da öngörülen sektörlere, sanayie kayacağından 
emin olsaydık yine de zamanınızı işgal etmez
dim. Hülâsa, bu tasarıya ne yandan baksak ka
bili müdafaa değildir. 

Biz, tarım kesiminden çok vergi alalım de
miyoruz. Haksız ve iltimaslı olarak, yok dene
necek kadar cüzî vergi veren tarım zenginle
rinin de hiç olmazsa işçiler kadar, hiç olmazsa 
küçük memurlar, hiç olmazsa gerçek usulle iş
letme yapan, tarım işletme şirketleri kurmuş 
bulunan dürüst çiftçiler kadar vergi vermelcri-
<ni önlemeydim diyoruz. 

Çiftçinin, gerçek usulü zor tatbik edeceğin
den, başaramayacağından söz edilmektedir. Bir 
büyük çiftçi; sanayici olarak, ithalâtçı olarak, 
banker veya Parlâmento üyesi olarak, birçoğu 
da Avrupa'da okumuş, (Teklifteki imzanın bi
ri böyledir) yetişmiş kimseler olarak Türki
ye'de her işi görecekler ve illâ gerçek usulle 
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defter tutup çiftçilik yapmaya gelince, bunu 
başaramayacaklar... İnsanın bu varsayıma ina-
bilmesi için, millete ve memle'kete nerelerden 
ve kimler tarafından hayır gelip, killilerden ve 
hangi tutum ve anlayıştan hayır gelmeyeceği
ni bâzı sorumlu büyüklerimiz kadar şaşırmış, 
birbirine karıştırmış olması lâzımdır. 

Doğrudan doğruya Mülküme t Başkanına so
ruyorum; plânı çıkarırken mi samimî idiniz, 
bu tasarıyı olundu karşılarken mi?... Buna ke
sin cevap verilmesi lâzımdır. 

Huzurunuzu fazla işgal etmek: istemiyorum. 
Bu tasarının kanunlaşacağını bile bile, sırf tu
tanaklara geçsin, bir üyenin de konuyu böyle 
değerlendirmiş olduğu bilinsin diye bu kısa ko
nuşmayı yapmış bulunuyorum. 

Sayın üyelerden teklife olumsuz oy kullan
malarını rica ederek, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın -Ucuza 1. 
ÖMER UCUZAE (Eskişehir) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım; 
Teklifi, senelerden beni memleketimizde yü

rürlükte olan Gelir Vergisi Kanununun bir 
maddesinin birik aç yıl daha yeniden tehirini... 

FAKİH (">ZLEX (Konya) — Birkaç yıl de
ğil, üç sene. 

ÖMER UCUZAE (Devamla) — Evet üç yıl 
daha tatbikatta tehirini tale'betmektedir. Tek
lifi getiren arkadaşlarımız, memleketin bugün
kü şartlarım çok yakinen İnlen kişiler olarak 
teklifi getirmişlerdir. 

Değerli arkadaşlarım, memleketimizde Ge
lir Vergisi Kanunu yürürlüğe girdiğinden beri 
Devlete oldukça âdil bir ölçü içerisinde ge
lir sağlama yönünden fayda sağlamış ise de, 
bâzı güçlükler sebebiyle de yıllardan beri Ge
lir Vergisi Kanununun tatbikatında Gelir Ver
gisi mükellefleri büyük gürdük çekmektedir
ler. 

Benden evvel bu kürsüde konuşan sayın ar
kadaşım, emsaller verdiği sırada, küçük esnaf 
ve sanatkârların da Gelir Vergisi şümulüne 
alınıp; (Kendi düşüncelerine göre) kendilerin
den âdil ölçülerde vergi sağlandığını söyledi
ler. 

Şimdi küçük esnaf ve sanatkârların yıllar
dan beri Gelir Vergisi tatbikatından büyük bir 
sıkıntı çektiğine hepimiz şahit olmaıktayız. On
lar da defter tutma güçlüğü yüzünden, bir be
yanda bulunma talebi ieinde ve bugün defter 
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' tutarak küçük bir esnaf veya sana'tlkârlann yıl
da verdiği vergiyi % 100, %200, % 500 artırmanın 
tdklifi içindeler. Bu gösteriyor ki, bizim Gelir 
Vergisi sistemimizde defter tutma güçlüğünü 
biraz daha hafifletmenin yolları aranırsa, tat
bikatta büyük kolaylıklar temin edilmiş olur. 
Böylece Gelir Vergisi mükellefi, ister ticarî sa
hada olsun, isterse ziraî sahada olsun bu ver
giyi rahat rahat ödeyecek durumdadır. Ancak 
yapılacak en ufa'k bir yanlışlık, yine Gelir Ver
gisi Kanununa göre ödeyeceği verginin birkaç 
misli cezayı müstelzi'm hükümler taşımaktadır. 
Yılda 500 lira Gelir Vergisi ödeyen bir sanat-
Ikât, bir esnaf: o 500 liranın üstünde de işlet
me defterini tutmak: için bir muhasibe ücret 
ödemek mecburiyetindedir. 

Şimdi mükellef olarak bunların talebi şu: 
«Biz götürü gider sistemine girelim, 500 lira 
değil, 1 500 lira vergiyi ödemeye hazırız.» der
ler. 

Şimdi kasabada ve şehirde çalışıp rızkını te
min eden, dolayısıyle kazancının vergisini ver
meye çalışan kişilerin çektiği bu sıkıntıyı, ka
sabanın dışındaki ziraî sahaya götürdüğümüz 
zaman, defter tutmanın güçlüğünü takdir bu
yurursunuz. «Defter tutulduğu zaman bu ka
dar vergi, tutulmadığı zaman bu kadar vergi» 
bir tahminden ibarettir, hicjbir zaman neticeyi 
değiştirmez sevgili arkadaşlarını. Mükellef, 
«Beyan usulü ile şu vergiyi kabul ediyorum» 
dediği zaman, onun kontrcolü de mümkün. Ha
kikaten, yüzbinlerce lira kazanıp yüz lira ver
gi vermedi, diye bir düşüncenin içerisine girer
sek, bu doğru değildir. Kaldiki, bizim memle
ketimizde narenciyeden yüzbin liranın üstünde 
alan kaç vatandaş vardır'? Veya kaç vatandaş 
vardır müstahsil olarak yüzbinlerce liralık pa
muk istihsal edecek de, bu götürü gider siste
mine göre vergi verecek?... Bu, mümkün değil. 
Aslında Gelir Vergisinin getirdiği hükümler, 
normal defter tutma sistemi içerisinde götürül
düğü takdirde mükellefin; hani kaçırma yo-
luyle değil, aksine defter tutma yoluyle bilâkis 
daha az vergi ödediğini de yetkili müesseseler 
tespit etmiş bulunmaktadır. 

Bu bakımdan, millî gelirde 78 milyarlık bir 
yeri olan sahanın, 80 milyon vergi ödediği yo
lunda bir fikir ortaya koyup, bir vergi kaçak
çılığı vardır, gibi bir fikir yaratmaya çalışma
mız kanaatimce doğru değil. Bu 78 milyarlık 
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millî gelir, hepimizin bildiği gibi, % 70 vatan
daşımız tarafından istihsal edilen ürünlerin ge
liridir. Yüzde 70 nüfusumuzu teşkil eden köylü 
vatandaşımıza da, Gelir Yergisi hükümleri mu
vacehesinde, işletme veya bilanço usulüne göre 
defter tutma hükmünü tatbik ederseniz; bu 
c/c 70'in, bilmiyorum yüzde birini değil, herhal
de binde beşini ancak mükellef olarak bulu
ruz. 

Bu balamdan teklif yerindedir. Bendeniz 
müspet oy kullanacağım. 

Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Öztürkçine. 
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
Bâzı kıymetli senatör arkadaşlarımız, getiri

len teklif sanki yeni bir sistem vazediyormuş gibi, 
burada fukaralık edebiyatı yaptılar. Esasında 
teklifin anagayesi; yürürlükte olan bir yasanın 
1071 yılma ait olan uygulamasının 1972, 1973 ve 
197-4 yıllarında da aynen tatbikinden ibarettir. 
Yeni »bir sistem, yeni bir usul değildir. Kıymetli 
•arkadaşlarımız 202 sayılı Kanun, 642 sayılı Ka
nun, ya da 890 sayılı Kanun veya bilhassa 1132 
sayılı kanunlar çıkarken, o müzakereler sırasında 
bu edebiyatlarını ve uyarmalarını yapmış olsalar 
idi, yüksek huzurlarınızda teşekkürü bir borç 
bilirdik. Ama burada, yeni bir sistem yoktur. Dün 
Ahmet/e tanınan hakkın, bugün Mehmet'e de ta
nınmasından ibarettir. 

Teklifin aynen kabulünü arz ederim. 

BAŞKAN — Başka söz isteyen?.. Yok. 
Komisyon ve Hükümet?.. 
Komisyon Sözcüsü Sayın Karaağaçhoğln, bu

yurun. 
BÜT*E YE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

M. KÂZIM KARAAĞAOLIOĞLU (Afyon Kara-
hisar) — Sayın Başkan, çok değerli arkadaşla
rım; 

Zannederim ki, bu kanun teklifi muhterem ar
kadaşlarım tarafından yanlış anlaşılmış. Zira, 
muhterem arkadaşlarımın benden evvel burada 
değinmiş olduğu birkaç hususu arz ettiğim tak
dirde', tahmin ederim ki, bu düşüncelimi doğru ol-
duğ u a nla şıl acalk tır. 

Şöyle ki; kanun teklifinin hazırlanışında Hü
kümetimiz bunun hakkında komisyonlarda ve di
ğer müzakere yerlerinde hiçbir şekilde lehinde ve
ya aleyhinde bulunmamış, sadece karşısında ol-
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madiğini beyan etmek suretiyle, kanun teklifi
nin, Gelir Yergisi Kanunu hazırlanıncaya kadar, 
hoşluğu doldurmak üzere eski tatbikatın devamı 
istikametinde zarurî bir durum görmüştür. Bu 
itibarla. Hükümetin bu kanun teklifini bizatihi 
kabul ettiği ve bu kanun teklifinin kendisi tara
fından muvafık görüldüğü hususu arkadaşlarımın 
ifadeleri ile çelişik düşmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, 193 sayılı Gelir Yer
gisi Kanununda bu husus yoktur. 19G3 yılında çı
kan 202 sayılı Kanunla 150 bin ilâ 500 bin ve 500 
binden sonraki işletmelerin bilanço ve diğer ger
çek kazanç usulü sistemi içerisinde İşletme Yergi
si verme hususları; işletmelerin bilhassa disipline 
müesseseler halinde çalışmamış olması ve Türki
ye'de tarımın doğal şartlara tabi olmadı hasebiy
le, kazançların ve bunun neticesi olarak teknik 
girdi ve çıktıların karı ve gerçek olarak tespitle
rinin mümkün olmadığı ve dolayısıyle tarım sek
töründeki büyük bir kısmın gelir sistemi içerisin
de yeni baştan değerlendirmesini yapacak yeni 
bir Gelir Yergisi Kanunu tasarısının hazırlanması 
sebebiyle, arada, geçecek olan boşluğu doldurmak 
üzere her iki senede bir, 193 sayılı Kanunu tadil 
eden 202 sayılı Kanunun imkânından faydalan
mak suretiyle, bu ziraat erbabının da götürü sis
tem içerisinde vergilendirilmesi ve bu suretle ara-
dafei boşluğun doldurulması hususu düşünülmüş
tü/ . 

Hükümet Gelir Yergisi Kanunu tasarısını ha
zırlamaktadır. Muhtelif devrelerde bu Parlâmen
to kürsülerinden tarım sektörünün vergi dışı kal
dığı ve dolayısıyle gerçek usulde bir vergilendir
meye gidilmediği hususunda tekitler yapılmakta 
ve Üçüncü Beş Yıllık Plânda, bu yeniden hazır
lanacak Gelir Yergisi sistemi içerisinde tarım sek
törünün de değerlendirilmesini lüzumlu görmek-
tedL'. 

Aslında bu erteleme keyfiyeti, Tüıkiye'de 
mevcut büyük işletmeleri, sayıları itibariyle 687 
yi geçmeyen bir işletmeyi hedef almaktadır. Bu 
işletmeler de, biraz evvel arz ettiğim gibi, haki
katen modern bir kuruluş hüviyetinde olmadığı 
için, muhasebe ve sair hususları tam mânasıyle te
kemmül etmemiş ve dolayısıyle bunlar götürü 
usulde vergilerini vermek suretiyle Devlete olan 
vecibelerini yerine getirmek arzusunu düşünmüş
lerdir. Yoksa, ziraat sektöründe iştigal eden şu ve
ya bu şalisi, pamuk veya narenciye müstahsilini 
kayırmak gibi bir husus mevzuubahis olamaz. As-
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lında sayın arkadaşınım ifade etnıiş okluğu 78 
milyarlık tarım gelirlerinin 'büyük bir kısım, kü
çük •çiftçilerin: 24 milyonluk çiftçi kitlesinin ge
lirlerine aittir ve bunlar o çiftçilerin günlük mai
şetini dahi temin etmekten uza'ktır. Bu itibarla 
arkadaşımızın endişelerini, ileride lıazırlanacak 
•olan Gelir Vergisi Kanını tasarısı içerisinde, kema
liyle bütün işletmeleri değerlendirmek suretiyle, 
'dengeli bir vergi sisteminin ziraat sektörüne ge
tirilmesiyle gidermek mümkündür. Şimdi, kısa 
zamanda, bu geçiş devresinin boşluğunu doldur
mak üzere, 1963'ten İm yana ber iki senede bir 
tatbik edilegelmekte olan usulün iki sene daha 
uzatılması suretiyle yeni kanunun hazırlanmasına 
imkân verene kadar tatbikini Komisyonumuz uy
gun mütalâa etmiş ve bu suretle huzurunuzda Ko
misyon olarak tasarıya müspet şekilde katıldığı
mızı ifade etmek üzere söz almış bulunuyorum. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Başka söz isteyen?.. Yok. Mad
delere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1 nei maddeyi okutuyorum. 

Gelir Vergisi Kanununu değiştiren 202 sayılı Ka
nunun değişik geçici 4 ncü maddesinin tadili hak

kında kanun teklifi 

Madde 1. — 19 . 2 . .11)63 tarih ve 202 sayılı 
Kanunun 642, 890 ve 1132 saydı kanunlarla ta
dil edilen geçici 4 ncü maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : 

Geçici madde 4. — Gelir Yergisi Kanununun 
öo ve 55 nei maddeleri hükmüne göte gerçek 
usulde Gelir Yergisine tabi bulunan ve kazançla
rını bilanço veya işletme hesabı esasına göre tes
pit etmek mecburiyetinde olan çiftçiler (1962, 
1963, 1964. 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 
1971, 1972, 1973 ve 1974) yıllarına ait ziraî ka
zançları üzerinden diledikleri takdirde götürü gi
der usulüne göre vergilendirilirler, 

Mükellefler bu hususu vergi dairelerine vere
cekleri yıllık beyannamelerinde aç.de bir şekilde 
belirtmeye mecburdurlar. 

BAŞKAX — Madde üzerinde söz isteyen?... 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmevenler?... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Bu kanun 1 
yürürlüğe girer. 

1 . 1972 tarihinde 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 
Ydk. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanun hükümlerini Maliye 
Bakanı yürütül1. 

BAŞKAN — Madde üzerinde .söz isteyen?.. 
Yök. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanun teklifinin tümü üzerinde leh ve aleyh
te söz isteyen? Yok. Kanun teklifi açık oylarını
za arz edilecektir. 

2. •—• Danıştay Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı maddeler ve 
geçici maddeler eklenmesine dair kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhu
riyet Senatosu Anayasa ve Adede t, İçişleri ve 
Bütçe ve Plân komisyonlarından fer üye edınmak 
suretiyle kurulan Geçici Komisyon raporları (M. 
Meclisi 1/612; V. Senatosu 1/100) (S. Sayısı : 
133'e 1 nei ek (1) 

'BAŞKAN — Hükümet adına Sayın Adalet 
Bakanı?.. Burada. Sayın Komisyon?.. 

GEGİCİ KOMİSYON BAŞKANI REFET 
RENDEOİ (Samsun) — Sayın Başkan, öncelik 
ve ivedilik önergeleri Komisyon tarafından veri
lir. Sayın arkadaşımızın verdiği önerge Komisyo
nu ilgilendirmez. Bir 'd alı a oylarsanız usule uy
gun netice almış oluruz. 

BAŞKAN — Geçici Komisyon Başkanı olarak 
sizin önergeniz vardır. Gündemle ilişkin olarak 
verildiği için, gündemle alâkalıdır önerge. Sizin 
ayrıca önergeniz var. 

Komisyon Baş'kanı?.. Burada. Sözcü Sayın 
Tığlı?. Burada. 

Sayın üyeler, kanun tasarısının daha önce gö
rüşülmesine başlanmış idi. Bu arada Komisyona 
havale edilmiş, Geçici Komisyon bunun üzerine 
bir rapor hazırlamış ıbulunma'ktadn. Geçici Ko
misyonun hazırladığı ikinci raporu okutuyorum. 

(Geçici. Komisyonun ikinci raporu okundu.) 

BAŞKAN — Geçici Komisyon Başkanı Sa
yın Refet Rendeei vermiş olduğu önergede ive
dilik talebinde de bulunmaktadır. İvedilik lıu-

(1) 133'e 1 nei ek S. Saydı basmayazı tutana
ğın sonuna eklidir. 
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susunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanun tasarısının tümü üzerinde söz is
teyen sayın üye?... Yok. Maddelere geçilmesini 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Danıştay Kanununun bâzı maddelerinim değiş
tirilmesine ve bu kanuna bâzı maddeler ve ge
çici maddeler eiklenmieisine (dair ıkanun tasarısı 

Madde 1. — 24 . 12 . 1964 tarihli ve 521 
sayılı Danıştay Kanununun 3, 6, 7, 8. 9, 10, 
11. 12, 13, 14, 15, 16, 18. 21, 24. 28, 34, 35, 
36, 37, 38, 39, 40, 41. 43, 44, 49, 53, 71, 
104, 110, 114, 115, 116. 119, 120, 121, 122, 
123. 124, 125, 126, 128, 130, 163, 164, 166, 167 ve 
172 nei maddeleri aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

BAŞKAN — Bu maddeyi oylarınıza arz et
miyorum. Çünkü, bu madde ile biraz önce oku
nan maddelerde değişiklik 7vapılmıştır. Değişik
lik yapılan maddeleri teker teker okutup oy
larınıza arz edeceğim. Bilâhare, birinci mad
deyi bu değişik maddeleriyle beraber oyları
nıza arz edeceğim. 

Danıştay meslek mensupları 
Madde 3. — Danıştay meslek mensupları 

şunlardır : 
A) Birinci Başkan, daire başkanları ve 

üyeler ile Başkanunsözcüsü; 
B) Kanunsözcüleri, başyardımcılar ve yar

dımcılar. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 

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

Genel Sekreterlik 
Madde 6. — Bilinci Başkanının seçeceği bir

liye Danıştay Genel Sekreterliği görevini ya
par. 

Başyardımcı veya bu derecedeki kanunsöz-
cülerinden en çok iki kişi Genel Sekreter 
yardımcısı olarak görevlendirilebilir. Genel 
Sekreterlik hizmetleri için yeteri kadar kanun-
sözcüsü, yardımcı ve memur verilir. 

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

İdarî hizmetler 
Madde 7. — Danıştayda Özlük, İşleri, Ev

rak, Levazım, Kitaplık ve Yayın, Tasnif ve 
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Arşiv, Özel Kalem Müdürlükleriyle İm Kanun
da yazılı ve ihtiyaca göre kurulacak bürolar 
ve kalemler bulunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kaimi edilmiştir. 
Başkanların, üyelerin ve başkanunsözcüsünün 

nitelikleri 
Maflde 8. — Danıştay üyeleri, yüksek öğre

nimlerini bitirdikten sonra en az onbeş yıl 
Devlet memuriyetinde başarı ile çalışmış, ikinci 

i derece kadroda bu derece aylığım kazanıl
mış hak olarak almış, yüksek hâkimliğin ge
rektirdiği ahlâk ve seciyeye sahip ve : 

A) Bakanlık, müsteşarlık, elçilik, valilik; 
B) Yargıtay ve Sayıştay Başkanlıkları. 

daire başkanlıkları veya üyelikleri veya Cum
huriyet Başsavcılığı yahut Yargıtay üyeliğine 
seçilebilmek niteliğini kazanmış olmak şartı 
ile hâkimlik veya cumhuriyet savcılığı; 

0) Hukuk. Siyasal Bilgiler, İktisat, İdarî 
İlimler, İktisadî ve Ticarî Bilimler Fakülte
leri veya İktisadî ve Ticarî İlimler Akademile
rinde, hukuk, iktisat, maliye veya kamu yö
netimi kollarında profesörlük; 

D) Tuğgeneral, Tuğamiral veya daha 
yüksek rütbelerde generallik veya amirallik 
veya Askerî Yargıtay. Askerî Yüksek İdare 
Mahkemesinin askerî hâkim olan başkanlık, 
daire başkanlığı veya üyelikleri ile başsavcı
lıkları; 

E) Gene] veya katma bütçeli dairelerde 
genel müdürlük veya en az bu derecedeki daire 
veya kurul başkanlıkları; 

F) Bakanlıkların başhukuk müşavirliği 
veya birinci hukuk müşavirliği veya Maliye 
Bakanlığına bu derecelerdeki hukuk müşavir
liği, müşavir avukatlığı veya muhakemat mü
dürlüğü ; 

G) Yergiler Temyiz Komisyonu Başkan
lığı. daire başkanlığı veya üyeliği; 

H) Danıştay başyardımcılığı veya İm de
recedeki kanunsözcülüğü: 

1) Devlet memurluğunda çalışmış olmak 
kaydı aranmaksızın en az onbeş yıl fiilen avu
katlık; 

Görev ve hizmetlerinde!! birinde bulunmuş 
olanlar arasından seçilir. 

Birinci Başkan, dava daireleri başkanları 
I ve Başkanunsözcüsünün, yüksek öğrenimlerini 
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14 neü maddede sarılan fakülte veya yüksek 
okullardan birinde yapmış olmaları gereklidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen .. 
NAHİT ALTAN (Çanakkale) — Sayın Baş

kan, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Altan. 
NAHİT ALTAN (Çanakkale) — Sayın Baş

kan, muhterem senatörler; 
Bu, 8 ne! maddenin başlığı «Başkanların, 

üyelerin ve Baş'kanunsözeüsünün nitelikleri» dir. 
Fakat metin, esasta üyelerin niteliğini tadat 
etmekte ve kimlerin üye olma sıfatını haiz bu
lunduğuna dair hükümleri ihtiva etmektedir. 
Ancak son cümlede, «Birinci Başkan, dava 
daireleri başkanları ve Başkanunsözeüsünün, 
yüksek öğrenimlerini 14 neü maddede sayılan 
fakülte veya yüksek okullardan birinde yap
mış olmaları gereklidir.» hükmünü vazetmek
tedir. 

Şimdi, 14 neü maddeye bakacak olursak; 
(B) bendinde sayılmış olan fa'külteler şunlar
dır : «Hukuk, Siyasal. Bilgiler, İktisat, İdarî 
İlimler, İktisadî ve Ticarî Bilimler Fakültele
rini veya İktisadî ve Ticarî İlimler Akademi
lerini yahut öğrenim itibariyle bunlara denk 
yabancı ülkeler yüksek öğrenim kurumların
dan birini bitirmiş olmak.» 

8 nci maddede de kimle "in üye olabileceğini 
sayarken, (D) fıkrasında «Tuğgeneral, tuğami
ral veya daha yüksek rütbelerde generallik 
veya amirallik.» diyor. 

Şimdi, adama üyelik niteliğini veriyorsu
nuz; ama üye olma hakkını alanın başkan ol
mak da hakkıdır ve bu normaldir. Kaldıki, 
bu iş biı- kaza organı ise (ki, bir 
adlî kaza gibi dükünülmez) oradan sırf 
hukukçular alınır; ama idarî 'kazada idare bir 
küldür, her meri işi içine aldığına göre, her 
idare kademesinde bulunan şahıslardan şu 
niteliği haiz olanlara üye sıfatı verdiğimize 
göre, bunların başkanlık sıfatlarım fakültelerin 
inhisarı altında bırakmaktan ziyade, tecrübe 
ve onun müktesebatına bakmak lâzımdır. 

Burada, 14 neü maddenin (B) fıkrasında; 
İktisat, İdarî İlimler, İktisadî ve Ticarî Bi
limler Fakültelerinden mezun olanlara veri
yoruz da; oramiral, orgeneral ve daha aşağı 
generallik rütbelerini almış olanlara niye bu 
hakkı vermiyoruz? Kaldıki, diğer maddelerde 

yiııo bu sıfatı almamış olsa bile; meselâ, 8 nci 
maddenin (A) bendinde «Bakanlık, müsteşar
lık, elçilik, valilik», yapmak hükmü var. 

Şimdi olabilir ki, bir amiral bakanlık veya 
valilik yapmış olabilir. Şimdi bu sıfatıyle gire
cek, değişen bir şey yok. Daha evvel ami
raldir, albaydır, sırasında yarbaydır; ama bu 
sıfatı alınca bu başkan olma, kanunsözcüsü ol
ma veya daire başkanı olma hakkını alıyor da ; 
fakat bu vasfı almayıp, bizatihi kendi mesle
ğinden gelme, kendi mesleğinin inceliklerini 
bilme ve Danıştaya da bu meslekle ilgili •hu
suslar gelmesi dolayısıyle, onun da fikrine 
müracaat ettiğimiz halde neden ona başkan
lık, daire başkanlığı veyahut Başkanunsözcü-
lüğü hakkını vermiyoruz?.. 

Binaenaleyh, burada bir adaletsizlik vardır. 
Üyelerin hakları müsavidir; başkanlığa, daire 
başkanlığına ve Başkanunsözcülüğüne seçimle 
gelineceğine göre, üye olan her arkadaşın 
adaylığını koyma ve seçilme hakkı olmalı ve 
bu preıısibolarak kabul edilmelidir. Seci]) seç
memek ise, o müessesede üyelik hakkını alan
lara aittir. Biz doğrudan doğruya burada tah
didi şekilde bir kısıtlamaya gidersek, bence 
müsavi ve âdil hareket etmiş olmayız. 

Bu bakımdan bir önerge veriyorum. Bu son 
cümlenin; yani «Birinci Başkan, dava daire
leri başkanları vo Başkanunsözeüsünün, yük
sek öğrenimlerini, 14 neü maddede sayılan fa
külte veya yüksek okulların birinde yapmış 
olmaları gereklidir.» cümlesinin kaldırılması 
suretiyle, arz ettiğim mahzurların ortadan kal
dırılması temin edilir kanaatiyle önergemi su
nuyorum, iltifat buyurulmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Başka, söz isteyen? Yok. 
Sayın Altan'm önergesini okutuyorum : 
Cumhuriyet Senatosu Divan Baş'kanlığına 
Görüşülmekte olan Danıştay Kanununun 

bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanu
na bâzı maddeler ve geçici maddeler eklenme
sine dair kanun tasarısının (1) nci madde
siyle değiştirilen Danıştay Kanununun (8) nci 
maddesinin (Birinci Başkan..,) ibaresiyle baş
layan son sümlesinin kaldırılmasını arz ve tek
lif ederim. 

Çanakkale 
Nahit Altan 
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BAŞKAN — Hükümet adına Sayın Adalet 

Bakanı, buymam. 
ADALET BAKANI FEHMİ ALPASLAN 

(Artvin) — Sayın Başkan, sayın senatörler; 
" Sayın Alt an.'m değiştirilmesini önerdiği son 
fıkranın bu maddede yer alması bir zorunlu
luğun eseridir. Filvaki tuğgeneral, tuğamiral 
rütbesini ihraz ettikten sonra generallerin de 
ve onun gibi me-selâ, yüksek öğretmen okulunu 
bitirmiş olan bir kimsenin de Danıştaya üye ol
ması mevzubahistir. Bunlar Danıştaya üye olur
larsa, ancak idarî davalarda üyelik sıfatını 
kullanırlar. Halbuki, dâva daireleri bölümünde 
bir nevi yargı hakkı imkânı doğduğu için, ora
da temel prensip olarak görev almazlar-. 

Şimdi bu son fıkarda arz edilen mevkiler, 
Dâva Daireleri Grenel Kurulunun tabiî üyeleri 
olmaları itibariyledir ve o bakımdandır ki, bu 
kısıtlamayı koymak zarureti hasıl olmuştur. Bü
tün mesele buradan doğuyor. Yoksa, muayyen 
bir kadroyu, daha ileriye seçilmek hakkından 
mahrum etmek gibi bir düşünce değildir. Yani, 
o sıfatta olan Tezat ancak idarî dâvalara girer
ler. Halbuki bu sıfatla Dâva Daireleri Genel 
Kurulunun tabiî üyeleri olarak o dairelere ka
tılacaklar. Dâva dairelerinde vazife alamayan 
bir kimseye böyle bir sıfatı verdiğiniz takdirde, 
o zaman bir çelişki hâsıl olacaktır. 

Mesele bu zaruretten doğmuş bulunmakta
dır. 

NAH.İT ALTAN (Çanakkale) — Sayın Baş
kan, sayın bakana bir sual arz etmek istiyo
rum. 

BAŞKAN — Sayın Allan, lütfen sorunuzu 
sorunuz. 

NAHÎT ALTAN (Çanakkale) — Biraz ev
vel sayın bakan bunun .mahzurlarını belirttiler; 
yani arz ettiğim esbabı mueiboyi cerh edecek 
bir fikir ileri sürdüler. 

«Dava daireleriyle, idarî daireler mevzuu 
vardır, idarî dairelerde bu arkadaşlarımız söz 
sahibidirler. Diğer kaza dairelerinde bunların 
meslekleri bakımından icraatta bulunmaları 
mümkün değildir»' diyorlar. 

Ben de diyorum ki; Başkan olma ayrı bir 
mevzudur; o dairede ihtisas sahibi üye olınıa 
ayrı bir mevzudur. Eğer o arkadaş lâyıksa ve 
kendisini o sahada yetiştirmişse, neden bu hak
kı almasın? 
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Sonra, dairelerde mademki evvelemirde böy
le bir tasnif yapılıyor ve mesleklerine göre ayı
rım yapılıyorsa, yine idarî kısımdaki dairede 
de başkan olsun. Niye olmasın? 

BAŞKAN — Sayın Bakan, buyurunuz. 
ADALET BAKANI FEHMİ ALPASLAN 

(Devamla) — Zannedersem Sayın Altan'm so
rularının cevabını vermiş idim. 

Başkan olduğu takdirde, Dava Daireleri Ge
nel Kurulunda görev alması lâzım gelecek. Hal
buki, ancak idarî dairelerde görev yapan bir 
zatı, Dava Daireleri Genel Kurulunda görevli 
yapmanın (mahzurlu olması nedeniyle, burada 
böyle bir vazife alacak olan zatın, kendisinin 
hizmetlerinin orada üye olma vasfı ile devam 
edeceğini bile bile vazife aldığını dikkate al
mak suretiyle, böyle bir imkândan uzak kalma
sı da gayet tabiîdir-. Başka türlü tefsiri müm
kün değildir. 

BAŞKAN — Sayın Seyhan, daha önce 8 nci 
madde ile ilgili olarak söz istemiştiniz, buyuru
nuz. 

Sayın Seyhan ve arkadaşlardan rica ediyo
rum ; gerçi madde üzerinde görüşmeler yapılı
yor. ama şimdiki görüşme mevzulumuz önerge 
üzerine olanıdır. Fakat madde üzerinde henüz 
müzakereler bitmediği için, görüşme hakkınız 
var. Yalnız bu hakkınızı önergelerden önce 
kullanınız. Zira araya şimdi siz giriyorsunuz 
ve önerge bundan sonra tekrar işleme tabi tu
tulacaktır. 

NECİP SEYHAN (Hakkâri) — Sayın Baş
kan, söz hakkım mahfuzdur. 

BAŞKAN — Söz hakkınız saklı, ona bir şey 
demliyoruz. 

Buyurunuz. 
NECİP SEYHAN (Hakkâri) Sayın Baş

kan. değerli arkadaşlarım; 
Danıştayın bilhassa son senelerde iştigal sa

hası alabildiğine genişlediğine göre. Danıştay 
üyesi olacak kimselerin de bu kadar fazla kısıt
lanmalarını mahzurlu görmekteyim. 

Şimdi, daha çok kendi mesleğimi ilgilendir
diği için konuşuyorum; meselâ 8 nci maddenin 
(A) bendinde : «Bakanlık, müsteşarlık, elçilik, 
valilik;» denilmiş. Bir insanın üç ay bakanlık 
yapması, yahut da altı ay valilik yapması bun
lara Danıştay üyesi olması için bir hak kazan
dırıyor. Ama bu bakanlıklardan meselâ İçişleri 
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Bakanlığında ve diğer bakanlıklarda yıllarca 
başmüfettişlik, müşavir (müfettişliği yapmış bir 
kimseye İra hakkı venmemok gibi bir acayip 
tutum içine girmişiz. 

Acaba Sayın Adliye Vekili bu arz ettiğim 
mevzularda bize bilgi sunarlar mı? 

Ben İmini rica edeceğim. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet. Sayın Sey

han'ın belirttiği hususlar hakkında bir diyece
ğiniz var mı? 

ADALET BAKANI FEHMİ ALPASLAN 
(Artvin) — Sayın Başkan, böyle bir tesadüfle 
kısa bir süre bakanlık yapan bir kimsenin Da
nıstaya üye olımnsı söz konusu değildir. Yani 
diğer hususları haiz olacak; hukukçu olacak, 
ve saire olacak. O şartları haiz olduktan sonra 
İra mümkün olabilir. 

BAŞKAN — Yani bir lise mıezunu olup ve 
üç aylık bakanlık yapmıştır diye Danıstaya 
••mutlaka üye olmayacak, diğer şartlar da lâ
zımıdır. diyorsunuz? 

ADALET BAKANI FEHMÎ ALPASLAN 
(Artvin) — Tabiî efendim, bahis konusu değil
dir; diğer şartları da haiz olacak. Ancak o za
man üye olabilir. Yani ben bakan olayım, on
dan sonra da Danıstaya üye olayım, diye bir 
mesele bahis konusu değildir. 

BAŞKAN — 8 nci madde üzerinde söz iste
yen başka üye?.. , 

NAHÎT ALTAN (Çanakkale) — Sayın Baş
kanım. yalnız bir şey arz etmeme müsaade edi
niz. 

Sayın Bakanın kımuşunasnıda bir husus tam 
vuzuha kavusmamııstı. Kendisinden istişare ile 
öğrendim. Yalnız Birinci Başkan için bir tah
didi koymamış; ama ondan sonra «Dava dai
releri başkanları ve kanunsözcüleri» diyor. O 
vakit idarî dairelerde başkan ve kanunsözeüsü 
olabiliyorlar. Bir istisna birinci başkan için olu
yor. 

BAŞKAN —• Yani şimdi siz önergenizi geri 
mi alıyorsunuz? 

NAHİT ALTAN (Çanakkale) — O zaman 
önergemi geri alıyorum. 

BAŞKAN — Önergenizi geri almış bulunu
yorsunuz. 

8 nci maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Danıştay Birinci Başkanı, daire başkanları 
ve Başkanunsözcüşünün görev süreleri ve se
çimleri : 

Madde 9. — Danıştay Birinci Başkam, daire 
başkanları ve Başkanunsözc üşünün görev süre
leri dört yıldır. Süresi bitenler yenidien seçilebi
lirler; yeniden seçilemeyeni er ile seçime girme
yenler veya süreleri dolmadan bu görevlerden 
çekilenler Danıştay üyeliği görevine devamı 
ederler. 

Danıştay Birinci Başkanı, daire başkanları 
ve Başkanunsözcüsü kendi üyeleri arasından, 
Danıştay Genel Kurulunca üye tamı sayısının 
salt çoğunluğu ile seçilir. Seçim, görev süreleri
nin bittiği tarihte, diğer sebeplerle boşalma ta
rihinden itibaren onbeş gün içinde yapılır. Ça
lışmaya ara verme süresi, bu sürenin hesabın
da nazara alınmaz. 

Seçime katılmak isteyenler, seçim gününden 
önce Birinci Başkanlığa dilekçe ile başvurabile
cekleri gibi. toplantıda oylamaya başlanmadan 
sözlü olarak da istekte bulunabilirler veya tek
lif edilebilirler. 

Seçim gizli oyla yapılır, ll'k üç oylamada so
nuç alınamazsa, oylama, üçüncü oylamada en 
çok oy alan iki aday arasında yapılır. Dördün
cü oylanııaya katılacak olan adayların aldığı oya 
eşit sayıda oy alanlar da oylamalara katılırlar. 
Oylamva, adaylardan birinin üye tam sayısının 
salt çoğunluğunu sağlamasına kadar tekrarla
nır. 

Genel Kurulun bu seçim için yapacağı top
lantıda üye tam sayısının en az dörtte üçünün 
hazır bulunması şarttır. 

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

Üye seçimi ve süreler : 
Madde 10. — Danıştay üyeleri, Danıştay Ge

nel Kurulu ile Bakanlar Kurulunun, boş yer sa
yısınca ayrı ayrı göstereceği adaylar arasından 
Anayasa Mahkemesince seçilir. 

Üye adayı gösterilmesi ve seçim işlemleri, 
seçim yapılmasını gerektiren sayıda boşalmanın 
olduğu tarihten itibaren Danıştay ve Bakanlar 
Kurulunca iki ay, Anayasa Mahkemesince, aday 
listelerinin Mahkeme Başkanlığına gönderil
diği tarihten itibaren bir ay içinde tamamlanır. 
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Çalışmaya ara verme süresi, hesaba katıl
maz. 

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

Üye adayı seçimi : 
Madde 11. — Danıştay üye adayı seçimi en 

az iki boş yer için yapılır. 
Danıştay Genel Kurulu adayların tamamını 

8 ncı maddede gösterilenler arasından seçer. 
Boşalan üyelik sayısı ikiyi bulunca, durum 

en çok bir hafta içinde Başbakanlığa bildirilir. 
Boş yerler bildirilirken 8 nei ımaddenin (H) 

bendinde yazılı meslek mensuplarının bir listesi 
de Başbakanlığa gönderilir. 

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

Üyo adaylığı için başvurana : 
Madde 12. — 11 nei maddenin birinci fıkra

sına göre seçim yapılmasını zorunlu kılacak sa
yıda boşalma olduğu tarihten itibaren on beş 
gün içinde adaylık için Birinci Başkanlığa di
lekçe ile başvurulabilir. 

Birinci Başkanlıkça, adaylık için başvuran
ların soyadlarma göre alfabetik listesi düzen
lenir. Listede ilgililerin gizli ve açık sicil dos
yalarından çıkarılacak kısa hal tercümeleri bu
lunur. 

Liste, setlimden en az bir hafta önce Genel 
Kurul üyelerine dağıtılır. 

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

Danıştay Genel Kurulunun üye adayı seçimi 
toplantısı : 

Madde 13. — Genel Kurulun üye adayı se
çimi yapacağı toplantıda, listedeki adaylar için 
oya, başvurulur. 

Seçim gizli oyla yapılır. 
Toplantıda hazır bulunanların yarısından 

fazlasının oyunu alanlar, boş yer sayısına göre 
ve oy sırasiyle adaylığa seçilmiş olurlar. 

İlk üç oylama sonunda boş yer kaldığı tak
dirde, seçilemeyenlerin en çok oy alanları ara
sından boş yer sayısının iki katı kadarı ayrıla
rak bunlar arasında yeniden oya başvurulur. 

Dördüncü oylamaya 'katılacak olan adayla
rın aldığı oya eşit sayıda oy alanlar da oylama
ya. katılırlar. Bunlar arasındaki oylama, hazır 
bulunanların yarısından çoğunun oyu sağlanın
caya kadar tekrarlanır. 

Seçim sonucu bir tutanakla tespit olunur. 
Tutanağın bir nüshası Anayasa Mahkemesi

ne, bir nüshası da Başbakanlığa gönderilir. 
Genel Kurulun bir seçim için yapacağı top

lantıda üye tam sayısının .en az dörtte üçünün 
hazır bulunması şarttır. 

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

Yardımcıların nitelikleri : 
Madde 14. — Danıştay yardımcılığına ata

nabilmek için; 
A) Türk vatandaşı olmak. 
B) Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İdarî 

İlimler, İktisadî ve Ticarî Bilimler Fakültelerini 
veya İktisadî ve Ticarî İlimler Akademilerini 
yahut öğrenim itibariyle bunlai'a denk yabancı 
ülkeler yüksek öğrenim kurumlarından birini 
bitirmiş olmak, 

C) Kamu haklarından mahrum bulunma
mak. 

D) Ağır hapis, kasıtlı bir suçtan dolayı 
altı ay veya daha fazla hapis yahut affa uğra
mış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, 
hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötü
ye kullanma, dolanlı iflâs gibi yüz kızartıcı bir 
fiilden dolayı hapis cezasına hükümlü bulun
ma/m ak. 

E)v Askerlikle ilgisi bulunmamak veya ey
lemli askerlik hizmetini yapmış veya ertelen
miş yahut yedek sınıfa geçirilmiş olmak. 

F) Görevini devamlı yapmasına engel ola
bilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut 
sakatlığı ile özürlü bulunmamak, 

Şarttır. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa

yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Yardımcılar : 
Madde 15. — Yardımcılar sınavla alınırlar. 

Bu sınava otuz yaşını bitimııemiş olanlar gire
bilir. 
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'Sınavı kazananlar, başarı derecelerine ve 
boş kadrolara göre Birinci Başkan tarafından 
yardımcılığa aday olarak atanırlar. 

Adaylık süresi bir yıldır. Bu sürenin biti
minde. 122 nci madde uyarınca bir sicil alan 
adaylar, yeterlik sınavına girerler. Bu sınavda 
başarı gösterenler 16 ncı madde gereğince yar
dımcılığa atanırlar. 

Bir yıllık adaylık sünesi sonunda, iyi sicil 
alamayanlarla sınavda başarı gösteremeyenler 
bir yıl daha denenirler. Bu yıl sonunda da iyi 
sicil alamayanlarla, sınavda başarı göstereme
yenlerin görevlerine, Birinci Başkan tarafından 
son verilir. 

Danıştay yardımcı adayları, 10 ucu derece
nin ilk kademesinden işe başlarlar, yardımcılığa 
atandıktan sonra 9 ucu dereceye yükseltilirler. 

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

NAHİT ALTAN (Çanakkale) — Sayın Baş
kan, kıymetli senatörler; 

Bu ımaddenin son bendi, «Danıştay yardım
cı adayları, 10 ncu derecenin ilk kademesinden 
işe başlarlar, yardımcılığa atandıktan sonra 
9 ncu dereceye yükseltilirler.» diyor. 

Malûmuâliniz, Personel Kanununa 10 ncu 
derece, iki seneden fazla yüksek öğrenim gör
müş şahıslara işe başlama hakkı veriyor. .Müsa
vi olarak, bir çok memuriyetlerde ve bilhassa 
kaza organlarında, adlî kazada hâkim stajiyer-
l?ri 10 ncu dereceden başlıyor. Bunlar da yar-
dr.ııcı adaylardır ve bir stajiyer mahiyetinde
dir. Bunların ilk başlangıcı da 10' ncu derece. 
Fakat maddenin diğer bentlerine göre bir sene 
sonra imtihana tabi tutuluyor, imtihandan son
ra derhal 9 ncu dereceye çıkarılıyor. 

Şimdi, diğer kaza organlarında vazife alan 
ve iki senelik stajını bitirdikten sonra müstakil 
vazife görme hakkını haiz olanlar iki sene son
ra 9 ncu dereceye terfi .edebiliyorlar; burada 
bir sene sonra bu hakkı veriyor. Burada bir 
müsavatsızlık vardır. Hâkim sınıfı ve kaza or
ganları hepsi aynı statüye tabi oldukları tak
dirde, sızlanma olmaz. Türkiye'de Personel Ka
nununun bir sızlanma sebebi de budur. Aynı 
tahsili ve aynı görevi yapanlar arasında .müsa
vatsızlık Personel Kanununda tedirginlik ya
ratmıştır. Yoksa, herkese müsavi hak vermek 
değil; vasıfları itibariyle müsavi, gördükleri 
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işler bakımından müsavi ve mesuliyetleri bakı
mından müsavi durumda olanlara müsavi hak
lar tanımak lâzımdır. 

Halbuki, hâldin stajını bitirdikten sonra va
zife alan müddeiumumi muavinleri ve hâkim 
muavinleri taşrada kaza organında müstakil 
vazife görürler. Onlara biz 'bir sene sonra 9 ncu 
dereceyi vermiyoruz, Danıştayda yardımcı ma
hiyetinde olan ve ilk (kademede başlayanlara 
bir sene sonra 9 ncu dereceyi vermek haksızlık 
oluyor. 

Kal diki; diyelim ki birinci sene sonunda im
tihanda muvaffak olamamış... İmtihanda mu
vaffak okumamış insanı, başka meslekte sicili 
iyi olmadığı için terfi imkânı olmayan insanı 
bir sene sonra tekrar imhihan -ediyorsunuz, (mu
vaffak olursa iki seneyi doldurduktan sonra 
9 ncu dereceye atanıyor, öbürü bir sene sonra 
9 ncu dereceye geçiyor... 

İleride bunun bir mahzurunu daha arz edece
ğim. Meselâ, yine hâkim arkadaşlarımız 1 C'0'0 
+ 50, 1 000 + 100, 1 000 + 150, 1 000 + 200 
leri alırken, derecelerine göre alırlar. Burada 
yine 115 nci maddenin tadilinde de 7. 8, 9, 10 
ncu dereceye göstergenin üzerinde bir de 100 
rakamı ilâve etmek suretiyle bir hak tanınmak
tadır. Yani bu meslek mensuplarına, bu stajiyer 
adaylarına bir de üstelik 4- l'ÖO1 ilâve etmek su
retiyle 700 lira daha fark veriyoruz; diğer mes
lek mensuplarında ise, bilhassa hâkimlerde, bu 
50 ile başlıyor. 

Burada da müsavatsızlık vaı\ Bıen bu bakım
dan yine bir önerge veriyorum ve diyorum k i ; 
normal şartlara göre ilk adayken 10 nen dere
ceden başlasın, atandıktan sonra normal terfi 
müddetleri neyse o muameleler cari olsun ki. 
bu kaza organlarında vazife alanlar arasında 
hiç dlmazsa mesleğin durumu itibariyi!e müsavat 
hâsıil olsun, 

Sygılarmıı arz ederim. 
BAŞKAN — Başka söz isteyen?.. Yok. Öner

geyi okutuyorum. 

Divani Başkanlığına 
15 nci maddenin 5 nci bendinin «Danıştay 

yardımcı adayları, 10 ncu derecenin ilk kademe
sinden işe başlarlar, yardımcılığa atandıktan 
sonra normal müddetlerine göre terfi ederler.' 

Çanakkale 
Nahit Altan 
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BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet?.. Bu

yurun Sayın Bakan. 

ADALET BAKANI FEHMİ ALPASLAN 
(Artvin) — Şimdi, Sayın Altan hâkimlerin du
rumunu dikkate almak suretiyle meseleyi mü
talâa buyurdular. Bu, hâkimliğin stajlık devre
si üzerinde durulması lâzım gelen bir mesele 
olarak .karşımıza dikilmektedir. Yeni hazırlan
makta olan Hâkimler Kanununda bu statü de
ğiştiriliyor. Biz mahkemeler nezdinde staj göre
cek hâkim adaylarının bu sürelerini altı aya in
dirdik Altı aydan sonra bunları hâkim muavini 
olarak ağır ceza mahkemelerinde bir süre çalıştır
dıktan sonra, hâkimlik sıfatını iktisabetti'kleri 
zaman ancak ilçelere ve diğer bölgelere gönde
rilmelerini öngörmekteyiz. Çünkü onlar tecrü
besiz elemanlar; gidiyorlar ufak yerlere ve o 
bölgelerdeki insanlar da .lâyıkı veçhile adaleti 
bulamadıkları için .eziliyorlar ve üzülüyorlar. 

Şimdi bu, tamamıyle Damştaym bünyesine 
uygun bir mevzudur. Getireceğimiz Hâkimler 
Kanununda bundan sonra hâkimliğine atana
cakların durumları bundan geri kalmayacaktır. 
Belki bu emsal olarak alınacak buna göre tan
zim edilecek veyahutta bu yerinde bırakılmak 
suretiyle daha da ileri gidilecektir. O itibarla 
hukukîliği temin edelim diye getirilmiş olan ve 
tabiî şekilde bu sıfatını ispatladıktan sonra 
9 ncu dereceye geçmesi lâzım gelen kimselerden 
bu imkânın esirgenmemesinâ rica ediyorum. 

BAŞKAN — Bu nedenle önergeye katılmı
yorsunuz, metnin aynen kabulünü istiyorsunuz? 

ADALET BAKANI FEHMİ ALPASLAN 
(Devamla) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Komisyon sözcüsü?.. 
GEÇlCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTAFA 

TIĞLI (Sakarya) — Hükümetin beyanına ay
nen katılıyorum. 

BAŞKAN — Hükümetin beyanına iştirak 
ediyorsunuz. Komisyon ve Hükümet önergeye 
katılmıyorlar. 

NAHİT ALTAN (Çanakkale) — Israr edi
yorum, müsavatı bozuyor. 

BAŞKAN — Sayın Altan, ısrar ediyorsunuz. 
Sayın Altan önergesinde 15 noi maddenin son 
fıkrasındaki «Atandıktan sonra 9 ncu dereceye 
yükseltilirler...»1 'kelimelerinin «...sonra normal 
müddetlerine göre terfi ederler.» şeklinde de

ğiştirilmesini istemektedir. Bu şekliyle önerge
nin dikkate alınıp alınmamasını oylarınıza arz 
edeceğim. Önergenin dikkate alınmasını kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

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

Kanunsözcüleri, başyardımcı ve yardımcıla
rın atanmaları : 

Madde 16. — Kanunsözcüleri, başyardımcı 
ve yardımcılar, Yönetim ve Disiplin Kurulu
nun teklifi üzerine, Birinci Başkan tarafından 
atanırlar. Derece yükselmeleri ve kademe ilerle
meleri de aynı suretle yapılır. 

Başyardımcılar, ikinci dereceye yükselmeye 
119 ncu maddenin ikinci fıkrası uyarınca hak 
kazanmış ve bu görevi yapabileceklerine dair 
sicil almış yardımcı veya kanunsözcüleri arasın
dan, meslekî bilgi ve idarî kabiliyetleri bakı
mından üstün görülenlerden atanırlar. 

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

İdare memurlarının nitelikleri ve atanma
ları : 

Madde 18. — Bu kanunun 7 nci madesinde 
yazılı memurların. Devlet Memurları Kanunun
da gösterilen nitelikleri haiz olmaları gerek
lidir. 

Bunlar, Birinci Başkan tarafından atanır
lar. 

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

B> Danıştay Genel Kurulu : 
Madde 21. — Danıştay Genel Kurulu, Birin

ci Başkan, daire başkanları ve üyeler ile Baş-
kanunsözcüsü ve Genel Sekreterden kurulur. 

Genel Kurulun toplanma ve görüşme yeter 
sayısı, başkan ve üyeler tam sayısının yarısın
dan fazlasıdır. 

Kararlar çoğunlukla verilir. Oylarda eşitlik 
halinde, Başkanın bulunduğu tarafın oyu üstün 
•sayılır. 9, 13 ve 147 nci maddelerin toplantı ye
ter sayısına ilişkin hükümleri saklıdır. 

Danıştay Genel Kuruluna bir başyardımcı 
ve yeteri kadar yardımcı ve memur verilir. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

E) içtihatları Birleştirme Kurulu : 
Madde 24. — İçtihatları Birleştirme Kurulu. 

Birindi Başkan ile dava daireleri başkanları ve 
üyelerinden kurulur. 

Toplanma ve görüşme yeter sayısı en az 
kırkbirdir. Toplantıda hazır bulunanlar çift 
sayıda olursa en kıdemsiz üye Kurula katıl
maz. 

Başkanunsözcüsü, içtihadın birleştirilmesi 
hakkındaki düşüncesini Kurulda sözlü olarak 
açıklar. 

Esas hakkındaki kararlar, Kurul üye tam 
sayısının üçte iki oy çokluğu ile verilir. Birin
ci toplantıda bu çoğunluk sağlanamaz ise ikin
ci toplantıda Kurul üye tam sayısının salt ço
ğunluğu ile, bu toplantıda da çoğunluk sağla
namaz ise üçüncü toplantıda mevcudun oy çok
luğu ile yetini]ir. 

Kurulun diğer kararları oy çokluğu ile ve
rilir. 

içtihatları Birleştirme Kuruluna bir başyar
dımcı ile yeteri kadar yardımcı ve memur veri
lebilir. 

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

Başkanlara ve Başkanunsözcüsüne vekâlet : 
Madde 28. — Birinci Başkanlığın boşalması, 

Birinci Başkanın izinli veya özürlü olması hal
lerinde, daire başkanlarından başkanlık süresi 
itibariyle kıdemlisi ve kıdemde eşitlik halinde 
yaşlısı, Birinci Başkanvekilliği yapar. 

Dairelerde de aynı usule göre üyelerden 
birisi başkana vekâlet eder. 

Başkanunsözcüsüne Birinci Başkanın seçece
ği bir üye vekâlet eder. 

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

Beşinci Dairenin görevleri : 
Madde 34. — Beşinci Daire : 
A) Memurlara ait mevzuattan doğan uyuş

mazlıklara ; 

B) Danıştay meslek mensuplarının özlük 
:şlerine; 

C) Danıştay Yönetim ve Disiplin Kurulu 
tarafından verilen disiplin cezalarına; 

ilişkin davaları çözümler. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa

yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Altıncı Dairenin görevleri 
Madde 35. — Altıncı Daire : 
A) imar, kamulaştırma ve yıkma işleri ile 

bunlara bağlı işlere; 
B) Eski eserler mevzuatından doğan uyuş

mazlıklara; 
İlişkin davaları çözümler. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa

yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul .etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Yedinci Dairenin görevleri 
Madde 36. — Yedinci Daire : 
A) Gümrük ve Gider Vergileri ile ithale 

ilişkin vergilere; 
B) işletme Vergisine; 
C) Vergi ihbarları dolayısıyle talebedilen 

ikramiyelere; 
Ilişldn davaları çözümler. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa

vın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul .etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Sekizinci Dairenin görevleri 
Madde 37. — Sekizinci Daire : 
A) Kamu kurumu niteliğindeki meslek 

kuruluşları 'mevzuatına; 
B) Sınır, iskân, toprak edinme ve emvali 

'metruke m'evzuatma; 
C) Maden, taşocakları ve orman mevzuatı

na; 
D) iş mevzuatına; 
E) Esnaf derneklerinin feshi konusuna; 

ilişkin davaları çözümler veya istemler hak
kında karar verir. 

(E) bendine göre bakılan işlerde, yetkili 
mercilerden gönderilen dosyalar, dernek baş
kanının savunması onbeş gün içinde alındıktan 
sonra tekemmül etmiş sayılır ve Kanunda gös-
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terilen karar süresi, bu tarihten itibaren işle
meye başlar. Karar dosya üzerinde verilir. Bu 
kararlara karşı kanun yollarına başvurulamaz. 

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

Dokuzuncu Dairenin görevleri 
Madde 38. — Dokuzuncu Daire : 
A) Emlâk Vergisine ve Emlak Alım Vergi

sine ) 
BX Gayrimenkul Kıymet Artışı Vergisine; 
C) Belediye ve özel idare vergi, resim ve 

payları ile diğer gelirlerine ve bunlara ait tari
felere ; 

D) Harçlar Kanununa; 
İlişkin davaları çözümler. 

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

Onuncu Dairenin görevleri 
Madde 39. — Onuncu Daire : 
A) Sivil kişilerin emeklilik işleri ile asker 

kişilerin emeklilikten doğan tahsis işlerine; 
B) (Sivil kişilerin yolluk işlerine; 
C) Öğrenci, öğrenim işlerine; 
İlişkin davaları çözümler. 

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

Onbirinci Dairenin görevleri 
Madde 40. — Onbirinci Daire : 
A)i Özel İdare, belediye ve köyleri ilgilen

diren mevzuatın uygulanmasına; 
B) Mahallî idarelerin seçilmiş organlarının 

organlık sıfatlarını kaybetmeleri konusuna: 
C)j Karayolları Trafik Kanunu ile Motor

lu Kara Taşıtları ve Taşıt Alım vergilerine; 
D) Veraset ve İntikal Vergilerine; 
E) Damga Vergisine ve Dış Seyahat Har

camaları Vergisine; 
F) Vergi, resim ve harçlarla ilgili olup di

ğer dava dairelerinin göi'gr^ri dışında kalan 
aşlere; 

İlişkin davaları çözümler. 
(B) bendine göre bakılan işlerde, yetkili 

mercilerden gönderilen dosyalar, belediye baş
kanlarının düşmesi istemine ilişkin ise beledi
ye başkanının; belediye meclislerinin veya il 
genel meclislerinin feshi istemine ilişkin ise 
meclis başka nvekiliııin 'savunmaları onbeş gün 
içinde alındıktan sonra tekemmül etmiş sayılır 
ve kanunlarda gösterilen karar süreleri, bu ta
rihten itibaren işlemeye başlar. Karar dosya 
üzerinde verilir. Bu kararlara karşı kanun yol
larına başvurulamaz. 

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

Onikinei Dairenin görevleri 
Madde 41. — Onıikinci Daire : 
A) Türk parasının kıymetini koruma mev

zuatına ilişkin davaları; 
B) Vergi davalarına bakan dava daireleri 

hariç, diğer dava dairelerinin görevleri dışında 
kalan davaları; 

Çözümler. 

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

Bir ıkısım işlerin diğer: dairelere verilmesi 
Madde 43. — Dava dairelerinin işlerinde, 

birbirine göre nispetsizlik görülürse, bir daire
nin görevine giren işlerden bir 'kısmı, Başkan
lar Kurulu kararıyle diğer dava dairelerine ve
rilebilir. Bu husustaki kararlar, Aralık ayı ba
şında verilir; aynı ay içinde Resmî Gazetede 
yayınlanır ve yeni takvimi yılında uygulanır. 

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

Dava Daireleri Kurulunun görevleri 
Madde 44. — Dava Daireleri Kurulu aşağı

da yazılı uyuşmazlıklara ve davalara bakar : 
A) Tüzüklerin iptali için açılan davalar; 
B) Bakanlar Kurulu kararlarına karşı açı

lan davalar; 
O) Danıştay idarî dairelerinden veya Ge

nel Kurulundan verilen kararlar üzerine uygu-
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lanan eylem ve işlemler hakkında açılan da
valar ; 

D) Danıştay dava daireleri veya idarî 
yargı mercileri arasında çıkan görev ve yetki 
uyuşmazlıkları; 

E) Danıştay Yüksek Disiplin Kurulu ka
rarları aleyhine açılan davalar; 

F) (Birinci Başkanın veya Başkanunsözcü-
sünün yahut dava dairelerinin prensibe ilişkin 
hususlarda Dava Daireleri Kurulunda görüşül
mesini uygun gördükleri davalar; 

(F) bendinde yazılı olan yetkinin Birinci 
Başkan tarafından kullanılması, davanın açıl
ması sırasında; Başkanunsözcüsü tarafından 
kullanılması, esas hakkında düşünce verilme
den önce olur. Bu yetkinin Başkanunsözcüsü ta
rafından kullanılması halinde dava dosyası, il
gili dairece ayrıca bir karar verilmesine mahal 
kalmaksızın Dava Daireleri Kuruluna tevdi olu
nur. 

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

'İkinci Dairenin görevleri 
Madde 49. — İkinci Daire : 
A) İdarei Uımumiyei Vilâyet Kanunu ge

reğince doğrudan doğruya veya itiraz yoluyle 
Danıştaya verilen işleri; 

B)> Memurin Muhakeınnatı Hakkındaki Ka
nun hükümlerine göre Danıştayca görülecek 
işleri; 

Karara, bağlar. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa

yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Danıştay Genel Kurulunun, görevleri 
Madde 53. — Danıştay Genel Kurulu : 
A) Kanun ve tüzük tasarılarını; 
B) İmtiyaz verilmesine ilişkin sözleşme ve 

şartlaşmaları; 
C)ı Kanunda, Danıştay Genel Kurulunca 

görüleceği yazılı olan işleri; 
D) Danıştay idarî daireleri arasında çıkan 

görev uyuşmazlıklarını; 
E) Yukarıda yazılı olanlardan başka idarî 

dairelerden çıkan işlerden Birinci Başkanın.-
havale edeceği işleri; 

İnceleyerek sonuca bağlar. 
İdarî dairelerin birinden çıkıp, (E) bendi 

uyarınca Birinci Başkan tarafından Danıştay 
Genel Kuruluna havale edilmemiş olan işler, 
verilen kararlar ilgili Bakanlığın görüşüne uy
gun olmadığı takdirde, Bakanın isteği üzerine 
Danıştay Genel Kurulunda görüşülür. 

İdarî dairelerin göreve ve usule ilişkin ne
denlerle esası hakkında karar vermediği işler, 
Genel Kurulca kararın yerinde görülmemesi ha
linde, aynı dairece esastan karara bağlanır. 

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

İptal ve tam yargı davaları 
Madde 71. — İlgililer, haklarını da ihlâl 

eden bir idarî işlem dolayısıyle Danıştayda 
doğrudan doğruya tam yargı davası veya iptal 
ve tam yargı davalarını birlikte açabilecekleri 
gibi ilk önce iptal davası açarak bu davanın 
karara bağlanması üzerine bu husustaki kara
rın veya kanun yollarına başvurulması halin
de verilecek; kararın tebliği veya bir işlemin 
icrası sebebiyle doğan zararlardan dolayı, icra 
tarihinden itibaren doksan ğün içinde tam 
yargı davası açabilirler. Bu halde de ilgililerin 
yukarıki madde uyarınca idareye başvurma 
hakları saklıdır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. 'Sayın Özmen buyurunuz. 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Bir ricada 
bulunacağım. 

Buradaki bu ibarede acaba «İlgililer, hak
larını da ihlâl eden bir idarî işlem dolayısıyle...» 
ani, yoksa («İlgililer, haklarını ihlâl eden bir 
idarî işlem dolayısıyle...» mi olacak? Zannede
rim buradaki «da» eki fazla. 

BAŞKAN — «İlgililer, haklarını da ihlâl 
eden...»1 şekline Sayın Özmen itiraz etmektedir. 
Buradaki «da» fazladır diyorlar. 

ADALET BAKANI FEHMİ ALPASLAN 
(Artvin) — Hayır Sayın Başkanım. Menfaat
ler ihlâl ediliyor; bu arada haklar da ihlâl edil
miş olabilir. Yalnız bu maddede değil, daha ev
velki maddelerde de «menfaat» ve «haklar» ke
limeleri geçer. Bu bakımdan bu şekilde yazıl
mıştır. 
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BAŞKAN — Başka söz .isteyen sayın üye?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Yol masrafları ve yevmiyeleri 
Madde 104. — Danıştay -meslek mensupla

rından keşif, bilirkişi incelemesi veya delillerin 
tespitli için görevlendirilenlere gerçek yol gi
derleri ile geçen günlerin ber biri için net aylık 
tutarlarının otuzda biri oranında yevmiye ve
rilir. 

Bu yevmiyeler, zorunlu giderleri karşıla
mazsa, aradaki fark, belgelere dayalı olmak şar-
tıyle ayrıca ödenir. Ancak bu suretle yapıla
cak ödemeler, yevmiyelerin yüzde ellisini gece-
anıez. 

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

Kanunsözcülerinin ödevleri 
Madde 110. — Kanunsözcüleri, kendilerine 

havale olunan dava dosyalarını inceleyerek hu
kuk bakımından düşüncelerini en geç bir ay. 
yürütmenin durdurulması isteminde iki gün 
içinde yazılı olarak verirler, bu süreler geçiri
lirse, durumu sebepleri ile birlikte Başkanun-
sözcüsüne bildirirler. Birinci Başkanın ve Baş-
kamınsözcüsünün veerceği diğer görevleri yeri
ne getirirler. 

Kanunsözcüleri, ilgili yerlerden Başkanlık 
aracılığı ile her türlü bilgileri isteyebilecekleri 
gibi işlem dosyalarını da getirebilirler. 

Düşüncelerin gerekçeli olması lâzımdır. 
Kanunsözcüleri, düşüncelerinde tamamen 

serbesttirler. Ancak, çalışma düzeninin korun
ması ve iş verimlinin artırılması için Birinci 
Başkanın ve Başkanunsözcüsünim alacağı ted
birlere uyarlar, 

Dava daireleri veya Dava Daireleri Kuru
lunca gerekli görüldüğü takdirde, kanunsözcü
leri, önceden haber verilmek suretiyle, düşünce
lerini sözlü olarak da açıklarlar. 

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

Başkan ve üyelerle Başkamınsözcüsüriün 
aylıkları 

Madde 114. — Danıştay Birinci Başkanı, 
daire başkanları ve üyeleri ile Başkanunsözcü-

' sünün aylık ödemeleri, Devlet Memurları Kanu
nuna bağlı gösterge tablosunun birinci derece
sinin son kademe göstergesine eklenecek 200' sa
yısından sonra bulunacak sayının, bütçe ka-
nunlarıyle belirtilecek katsayı ile çarpılmasın
dan elde edilecek miktar esas alınarak yapılır. 

Ancak, kazanılmış hakları bu derece ve ka
demeye ulaşmamış olanların emekliliklerinde 
ve diğer memurluklara geçmelerinde hizmet sü
relerine göre kazandıkları derece ve kademe ay
lıkları esastır. Bu gibilerin kazanılmış haklara 
ait kademe ilerleme süreleri bir yıl, derece yük
selme süreleri iki yıldır. 

Bu sürelerin bitiminde kazanılmış hakları 
kendiliğinden bir ileri kademeye veya bir üst 
dereceye yükseltilir. 

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

Kanurisözcüleri, başyardımcılar ve yardımcı
ların aylıklar? 

Madde 115. — Kanunsözcüleri, başyardım
cı ve yardımcıların aylık ödemeleri bulunduk
ları derece, ve kademenin gösterge sayısına 10, 
9, 8 ve 7 nci dereceler için 100; 6, 5 ve 4 ncü 
dereceler için 15>0 ve 3, 2 ve 1 nci dereceler için 
200 sayısının eklenmesiyle bulunacak sayının, 
bütçe kanununda belli edilen katsayı ile çarpıl
ması sonunda elde edilecek miktar esas alınarak 
yapılır. 

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

leri dereceler 
Madde 116. — Danıştay meslek mensupları 

10 neu derecenin birinci kademesinden işe 
başlarlar; 1 nci derecenin son kademesine ka
dar yükselebilirler. 

RİFAT ÖZTÜEKÇİNE (İstanbul) — Madde 
üzerinde söz istiyorum, önergemi izah edece
ğimi. 

BAŞKAN — Önergenizi okutayım, sonra söz 
veririm. 

Sayın Öztürkçine'ndn önergesini okutuyorum. 
Sayın Başkanlığa 

116 nci maddeye aşağıdaki fıkranın eklen
mesini arz ederim. 

İstanbul 
Eifat Öztürkçine 
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«Danıştayıa intisabında intibakı 1327 sayılı 
Deflet Memurları Kanununa göre yapılmış mes
lek .mensuplarının intibakı 1 nci fıkra esasları
na göre düzeltilir.» 

Gerekçesi : Madde hükümlerinden, Devlet 
Memurları Kanunun yürürlüğe girmesinden son
ra girenler faydalanmakta, daha önce girenler 
yararlanamamaktadır. Bu durumda olanlar 12 
nci dereceden işe başlıyorlar. 

Teklif, bu adaletsizliği giderecektir. 
BAŞKAN — Önergenizi izah etmek üzere, 

Sayın Öztürkçjine buyurun. 

RİFAT ÖZTÜEKÇİNE (İstanbul) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

Devlet Memurları Kanunu, her yerde oldu
ğu gibi büyük adaletsizliklere yeni yeni adalet
sizlikler ilâve etmiştir. Böyle bir durum karşı
sında yine biz, yargı denetimini, yapacak ve 
adaleti tevzi edecek olan bir (müessese için de 
kanun yoluyle bir adaletsizlik getiriyoruz. 

Şim;di iki husus var. Birincisi; kıymetli oy
larınızla kanunlaşacak olan Danıştay Kanu
nunun yürürlüğe gireceği tarihten itibaren gö
rev alacak olanların atanma durumlarıylıe, bu 
Kanunun yayımı tarihinden önce meselâ şu an
da görevli olanların duranılarıyle ilgilidir. 

Şöyle ki, bu Kanunun yayımı tarihinden 
önce görev almış olan Danıştay mensupları 
12 nei derecenin birinci kademesinden işe baş
ladıkları halde, bu kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihten sonra aynı tahsil ve nitelikte olan yeni 
alınacak kimseleri 10 ncu derecenin birinci ka
demesinden işe başlatmış oluyoruz. Bu suretle 
daha önce göreve başlamış olan bir Danıştay 
mensubunu meslektaşından üç sene gibi geri bir 
kadroda işe başlatma durumuna giriyoruz ki, 
bu büyük bir adaletsizliktir. 

Benim önergem bu adaletsizliği ortadan kal
dıracaktır. Damştayda fiilen görev alıp, 12 nci 
dereceden işe başlamış olanlar ile bu Kanunu
nun yayımı tarihinden sonra 10 ncu derece
de görev alacak olanlara da aynı hakkı sağ
layacaktır. 

Hükümetimiz bu adaletsizliği, Yetki Kanu
nu ile aldığı kanun kuvvetinde bir kararname 
ile önleyecekti, Maalesef bu kararnameyi Dev
let memurları bir biberon gibi ağızlarında 
sunî olarak çekmektedir; hiç olmazsa bunu Da

nıştay mensuplarına çektirmeyelim. Yaranın ne
resinden tedavi edersek ilk şifa oradan başlar. 

Önergeme iltifat etmenizi saygılarımla arz 
ederim. 

BAŞKAN — Sayın Özitürkçine bir dakika. 
Başkanlık, görüşmelere esas yönünden ka

tılamaz. Görüşmelerde sıhhatli bir yolun tespiti 
için şekil yönünden ifade ediyorum. 

iŞi/mdi önergenizle, daimilik taşımayan, mev
cut durumda intibakı sağlamak isteyen bir hü
küm getirilmek isteniyor. Bu sebeple bu geçici 
durumun maddeye ilâvesi yerinde midir, yok
sa bunu geçici madde olarak getirmeniz mi doğ
ru olurdu? 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Efen
dim bu 116 nci maddeye bir fıkra eklenmesi 
şeklinde de olabilir, geçici bir madde şeklinde 
de olabilir. 

BAŞKAN — Ben bunun yeri yönünden so
ruyorum, Tabiî, Hükümet ve Komisyon esas ba
kımından bu madde ile ilişkisi hakkında cevap 
vereceklerdir. 

RİFAT ÖZTÜRÇİNE (İstanbul) — Evet, 
intibak bakımından geçici maddeler arasında 
da olabilir. Bu maddede veya geçici bir madde 
yer alabilir. Benim önergemde sosyal bir yara
nın tedavisi esastır. Önergeme Hükümetin ve 
Komisyonun iltifatı halinde bu hususun geçi
ci bir madde ile mi, 116 nci maddeye yeni bir 
fıkra ilâvesi şeklinde mi, olması üzerinde dur
muyorum. Geçici madde halinde olmasında da 
büyük fayda mülâhaza ediyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Hükümet ? 
ADALET BAKANI FEHMİ ALPASLAN 

(Artvin) — Sayın Başkan, Sayın Öztürkçine'-
nin önergesi aneak geçici madde olarak müta
lâa edilebilir; fakat ona da gerek olmadığı 
inancını taşıyorum. Zira halen, bugün - yarın 
çıkması mevzuubahsolan kanun mahiyetinde
ki kararnamede bu hususlar gözönüne alınmış
tır. 

BAŞKAN — O halde evvelâ bunu hallede
lim Sayın Bakan. Esas maddeye ilâve olarak 
değil, geçici madde olarak hazırlasınlar, dü
şüncenizi o zaman söylersiniz. 

Sayın Öztürkçine, bu önergenizi geri alıp 
geçici madde olarak tedvinini isteyen bir öner
ge verir misiniz'» 
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RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Olur 
efendim. 

BAŞKAN — Onu rica ediyorum. Önergenizi 
gönderiyorum. Geçici madde olarak teklif et
mek daima hakkınızdır. 

11G ncı madde üzerinde başka söz isteyen 
sayın üye?. Yok. 

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

119 ncu maddeyi okutuyorum. 

Atonmaiların içerden yapılması 
Madde 119. — Boşalan kanunsözeülükleri, 

başyardımcılık ve yardımcılıklara bu dere
ceye yükselmeye hak kazanmış kanunsözcüleri 
veya yardımcılar atanır. Ancak 6 ncı ve 2 nci 
derecelere atanabilmek için ayrıca Danıştay 
Başkanlığı tarafından yapılacak yükselme sı
navını kazanmış olmak şarttır. 

Bu sınavlara ilişkin esaslar, özelliklerine, 
göre, Danıştay Sınav Yönetmeliğinde gösterilir. 

RİFAT ÖZTÜRÇİNE (İstanbul) — Madde 
üzerinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Öztürkçine. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Sayın 
ıBaşkaıı, muhterem arkadaşlarım; 

Bu madde, ilk anda bir sosyal adaleti sağ
layan veyakutta ilmî kabiliyet ve yeteneği de
ğerlendiren bir madde olarak görülüyorsa da. 
bir kanun çıkarken daima bunun ters yönleri
ni de düşünmek lâzımdır. 

Konunun esası şudur; Kanunsözeülükleri, 
başyardımcılık ve yardımcılıklar boşaldığı za
man, bunların yerine tayin edilecek aynı dere
cede ve yükselme niteliklerini haiz olan kanun
sözcüleri veya yardımcılarının, 6 ncı ve 2 nci 
derecelere atanabilmeleri için imtihana girip 
kazanmaları şart koşuluyor. 

Konuyu ters olarak düşündüğümüzde; her 
yerde grev olacak değil ya, farzedelim burada
ki kıymetli arkadaşlarımız hepsi birlikte karar 
alarak, bu boşalmış olan yerler için imtihana 
girmediler. O zaman bunlardan boşalmış olan 
yerlerin hizmet görevi nasıl yürütülecektir? 
Oysa, bu arkadaşların; esas Danıştay üyeliği, 
kanunsözcülüğü ve yardımcılıkları hususunda 
liyakatları tespit edilmiş ve bu dereceye kadar 
yükselmiş olan bu kimseleri imtihana sokup, 
yeniden bir talebe gibi sınavla atamak yerine, 
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sicil yönetmeliğine göre üstün başarı kazanma, 
davalarda gösterdiği doğruluk ve hassasiyet 
yönünü nazarı itibara almak suretiyle. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
TIĞLI (Sakarya) — İmtihan da aynı şey. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (Devamla) — İmti
han da aynı şeydir, doğrudur; ama Napolyon 
da... 

GKÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
TIĞLI (Sakarya) —-Biraz korkarlar.. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (Devamla) — «İmti
han mı var?» diye sorunca, «Hayır efendim, 
muharebe var» dediklerinde, Napolyon: «Ben 
de imtihan var zannettim, muharebe ise bu iş 
kolay» demiş. Napolyon dahi imtihandan kork
muş. 

Samimî olarak şunu ifade edeyim ki, bir 
zamanlar Danıştayın bir Dairesi vardı. Bu Da
ire, Danıştay Daireler Genel Kurulunun kara
rma dahi riayet etmeden; ki Genel Kurul karar 
aldıktan sonra Danıştayın herhangi bir daire
sinin artık bir konuyu alıp tetkik etmemesi 
icaibederken, Genel Kuruldan çıkan bu karar 
Resmî Gazetede yayınlanıncaya kadar aradan 
geçen zamanda-, ben deyim ki, 10 dava, siz deyin 
ki, 100 davayı alelacele gördü ve bu suretle bu 
ilgili daire kanıma göre, (Bunu gayet samimî 
olarak arz ediyorum) maalesef Genel Kurulun 
kararını nazarı itibara almadan karar aldı. 
Misal olarak, bu daireden herhangi birisi im
tihana girdi ve kazandı. Şimdi bu kişiyi, imti
hana girdi kazandı diye, bu gibi mühim olan 
kanunsözeülükleri başyardımcılığına mı getire
ceğiz, yoksa imtihandan evvel sicil, liyakat ve 
kabiliyet durumu mu nazarı itibara alınacak? 
O zaman sicilin kıymeti ne oluyor?.. Memuriyet
te alman sicilin kıymeti ne olacaktır? 

Bu itibarla kanıma göre, imtihan yoluyle de
ğil ; senelerce oraya (kendisini vakfetmiş, her yön
lü haddeden geçmiş, tecrübe edilmiş, ilmî liya
kati tespit edilmiş kişileri seçme yetkisi Da
nıştay G'enel Kuruluna verilir ise, zannederim 
ki daha âdil olacaktır. Aksi halde imtihana 
girilmediği takdirde, bu gibi kadrolar tama-
ıiueıı boş kaldığı zaman bunun yeri nasıl dol
durulacaktır? O zaman yeni yeni hâdiseler, ye
ni yeni işlerde gecikme husule gelecektir. 

Takdir Yüce Heyetindir. 
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BASIDAN — Sayın Aftan. 
NAHİT ALTAN (Çanakkale) — Vazgeç

tim. Çünkü her ne kadar esbabı mueibede iza
hat verilmem işse de bâzı sorularım olacak, 
o zaman Sayın Baltandan sorarım. 

BAŞKAN — Vazgeçtiniz. 
Buyurun Sayın Özımeıı. 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlar; 

Değerli arkadaşımın söyledikleri sözlere ve 
fikirlerine ben de aynen katılıyorum. Yalnız 
burada mühim olan bir kısım var. Evet, Türki
ye'de Devlet dairelerinin hepsi ve orada çalı
şan insanların hepsi kanunlarımız karşısında 
•eşit, memleketimize hizmet eden kıymetli insan
lardır. Aralarında, hiç bir fark görmüyorum; 
ama Danıştay, Danıştay kelimesi ağzımızdan 
çıktığı zaman, Danıştay kelimesini kanunda 
okuduğumuz zaıman üzerinde çok durulması 
ve hürmet edilmesi 1 Tizim gelen bir müessese
dir. 

Arkadaşlar, evvelâ Danıştay yüce bir mah
kemedir. Binaenaleyh bu yüce mahkemenin 
mensuplarının ve onların başkanunsözeülerinin, 
başyardımcılarının, birinci başkanlarının da 
yüce hâkimlerden olması, seçilmesi icabetmek-
tedir. Bence burada çok mühim bir mesele ile 
karşı karşıya bulunmaktayız. 

Evet, arkadaşımız sicilden bahsediyor. Sicil 
mühimi meseledir. Bugün Devlet dairesinde sicil 
almak çok mühim bir mesele. Hele böyle yüce 
bir makamda, yüce bir mahkemede sicil almak 
bugün en mühim mesele. Bunlar olağan şeyler
dir; ama arkadaşlar, görülen vazifenin mukad-
desliği, kudsiliği sicil almayı da, başarı göster
diniz elemeyi ide ikinci plânda bırakır. Bence 
değerli arkadaşım bundan endişe etmesinler. 
Kesite buigün kanunlarımız bütünü ile birlikte 
müsaade etse de bir makamdan diğer makama 
geçerken mutlaka imtihan olsa. Ben bunu ter
cih ederim. Binaenaleyh, burada konulan mad
de yerindedir, iyi g©tirilmistir, iyi yazılmıştır 
ve inşallah uygulamaya geçtiğimiz zaman da 
çok iyi neticeler alabileceğiz ümidindeyim. 

İnşallah daire çalışma imkânlarına kavuş
sun, bir an evvel yapılsın, Allah bize o gün
leri göstersin, herkes yerine çekilsin, şu kanu
numuz çıksın, bu yüce hâkimler kendilerine has 

olan o yüce makamda memleketimize hizmet 
etmek şerefine nail olsunlar. Şu imtihana gi
rerken, şu sınava girerken «Ben bu derecelere 
kadar geldim, bu makamlara kadar geldim, 
ulaştım, neden dolayı beni bir kere daha im
tihan ediyorlar? Ben talebe miyim?» demesin
ler. Bu imtihana girsinler. Bu imtihanda başa
rı kazananlar o yüksek yüce makama otursun
lar, Devletimize, milletimize hizmet etsinler. 
Kazanamayan arkadaşlarımız beklesinler, sıra
sı geldiği zaman girsinler'. 

Bu madde yerindedir. Arkadaşım hiç endi
şe etmesin. Kendisi hekim; ama başından ge
çen bunu ancak biliyor. Biz bugün Devlet daire
lerinde çektiğimiz ıstırabı biliyoruz arkadaş
lar. Onun için her zaıman burada yüce heyetini
ze söylüyoruz, zihniyet değişikliği ve idarî re
form bizim vazifelerimizin en başında geliyor. 
Personel Kanunu Devlet dairelerini çalışamaz 
hale getirdi. Onun için bu Personel Kanunun
dan ders almak suretiyle şu kanun hazırlan
mıştır. Bu madde iyi bir maddedir, ben şah
sen kabulünü istirham ediyorum. Değerli ar
kadaşım verdiği önergeyi geri alırlarsa, isabet
li hareket edebilir. Hürmetler. 

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

Sayın Hükümet, Sayın Komisyon söz isti
yorlar mı? Adalet Bakanı Sayın Alpaslan, bu
yurunuz. 

ADALET BAKANI FEHMİ ALPASLAN 
(Artvin) —• Sayın Başkan, sayın senatörler; 

Zannederim Sayın Öztürkçine meseleyi bu 
madde ile getirdiğimiz temtel anılanımı dışında 
mütalâa etmek sureti ile bir talep ve teklifte 
bulundular. Şimdi bir -defa boşalanı bir yere bir 
başkasının atanması için imtihaından bahsolu-
nuyor. Yok böyle bir şey. Söz konusu değil. Bu
rada derece yükselmelerinde sınav 'geçirme hali 
mevzuubahis. 

Sayın Öztürkçine'nin gerekli olduğu'ndaın 
bahsettikleri sicil alma ve sair hususları zaten 
ön şart olarak madde almış. Terfi edebilmek 
için müddetini doldurmuş olacak, iyi sicil almış 
olacak. Ondan sonra da altıncı ve ikinci derece
lere atanabilmesi için bir sınavdan -geçme hali 
gekniş oluyor. Meseleyi böylece ele alalım. Şim
di, buna rağmen müddetini doldurmuş, iyi sicil 
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almış olmasına rağmen imtihana lüzum var mı 
yok mıı meselesini münakaşa -edersek; hemen 
arz edeyim; G57 sayılı Devlet Memurları Kanu
nu 1327 sayılı Kanunla değişmesine ve hu defa 
bir kararname ile bâzı maddelerine değişi/klik 
getirilmesine rağmen derece terfilerinde haşarı 
ve yarışma sınavı esasını koymuş bulunmakta, 

Her derecede ımutlaka bir sınavdan geçme 
hali tüm Devlet mamurları için var. Kanun, 
Yüksek Danıştay meslek sınıfından olan arka
daşlarımız için ne yapmış ? Yalnız iki kademede 
imtihana lüzum görmüş; bir altıncı derecede, 
bir de ikinci derecede. Aradaki derece terfileri 
için «Terfie lâyılk olduğuna dair sicil almış olur
sa ve süresini doldurmuş bulunuyorsa imtihan
sız terfi edebilecek» diyor; yani lehlerine bir is
tisnaî hal getiriyor; 'ama müsaade eJdin altıncı 
derecede bir imtihan ve bilhassa seçilme yetene
ğine sahiboiaeağı döneımde, ikinci derecede bir 
'başka imtihana tabi tutulsunlar. 

Zannediyorum ki, Sayın öz'türkçine bu per
sonel mevzuatı değişikliğinin yeni getirdiği tat
bikatı henüz benimsemek istemıeyen bir düşünceyi 
burada dile getirmiş oluyorlar. Lütfetsinler 
böyle bir sınavdan geçme halini. Şüphesiz ki, 
orada çalışan meslek arkadaşlarımız da hepimi
zin gözünde muhterem, «ima. tümü içim bir işlem 
olacağına göre, istisnaî bir muamele yapılıma-
yacağına gc;rc, bunu da yeteneik'le.rinin bir 'belge
si olarak ele almak suretiyle daha huzurlu bir 
çalışma istikametine girsinler. Bu Yüce Mües
sesenin meslekî çalışmalarının en tabiî gereği 
de budur. O itibarla değerli arkadaşlaırımdan 
maddenin bu hali ile kabulünü arz ve istirhamı 
ediyorum. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Başka söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum.. Kafbul 

edenler... Kabul etmeyenler.. Kabul 'edilmiştir.. 

Kanunsözcüleri, başyardımcı ve yardımcılarının 
teminatı 

Madde 120. — Bu kanunda yazılı haller ile 
kamu hizmetlerinden mahrumiyeti gerektiren 
hükümlülük halleri dışında; kanunsözcüleri ile 
başyardımcı ve yardımcıların görevlerine son 
verilmez; kendileri istemedikçe Danıştay mes

lek mensuplüğu dışında bir göreve atanamazlar 
i ve yaş hadddinden önce emekliye sevk olunamaz

lar. 
Birinci Başkan, kadroları uhdelerinde kal

mak şa.rtıyle, başyardımcı ve yardımcıları, ka-
nunsözcülüğünde; kanunsözcülerini, başyardım-
cılıJk veya yardımcılıkta görevlendireh'ilir. 

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

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

Derece yükselmesi ve kademe ilerlemesi 

Madde 121. — Kanunsözcüsü, başyardımcı 
ve yardımcıların derece yükselme süreleri iki yıl
dır. Bu süreyi dolduranların derecelerinin yük
seltilebilmesi için iki yü üst üste iyi sicil alma
ları şarttır. Üç sicil devresinde iki iyi sicil alan
ların da dereceler yükseltilir. Derece yükseltme 
süresini doldurdukları halde, yükselmek içim 
yeterli sicil alamayanların, üçüncü fıkradaki di
ğer şartların varlığı halinde, sadece kademeleri 
ilerletilir. 

Boşalan <bir kadroya ataaumaya aynı derecede 
yeterli olanlar birden çok olduğu takdirde, sı
rası ile kıdem, disiplin cezası almamış bulun
mak ve meslekî inceleme ve yayınlarda 'bultoı-
ımuş olmak tercih sebebi sayılır. Tercih sebep
leri yoksa, yapılacak sınavda daha üstün başarı 
gösterenler yükseltilir. 

Kanunsözcüleri, başyardımcı ve yardımcıla
rın, bulundukları kademede en az bir yıl çalışmış 
olmak, orta sicil almak ve dereceleri içinde iler
leyebilecekleri bir kademe mevcut bulunmak 
şartıyle bulundukları kademede bir yılı doldur
dukları tarihte kademeleri ilerletilir. 

Bulundukları derecede yükselme süresini 
dolduran ve yükselme yeterliği tespit olunan 
.kanunsözcüleri, 'başyardımcı ve yardımcılar, üst 
derece kadrosu sağlanıncaya kadar dereceleri 
içinde kademe ilerlemesi yaparlar ve derece 
yükselmesine hak kazandıkları tarihten sonra 
geçen süre, üst derecede girecekleri kademenin 
tespitimde nazara alınır. 

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

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum.. Kafbul 
1 edenler... Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir.. 
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Kanunsözcüleri, başyardımcı ve yardımcıların 
sicilleri 

Madde 122. — Kanunsözcüleri, başyardımcı 
ve yardımcıların sicüleri her takvim yılı sonun
da : 

I - Yardımcılar için; 
A)' İşe bağlılık, disipline uyma, ahlâk du

rumu, 
B) Genel bilgi, mevzuata vukuf derecesi, 
C) Hukutkî sorunları çözümleme, yargıla

ma, karar verme, -düşüncelerini açıklama, 
D) Karar yazıma, 
E) Çıkardıkları dosya sayısı ve niteliği, 
II - Başyardımcılar içim; 
(A), (B), (O) fıkralarında gösterilen hu

suslara ek olarak, 
A) İçtihatları izleme, 
B) Dosya, karar ve diğer yazı işleri ile teb

ligat işlerinin gecikmeden ve düzenli şekilde yü
rütülmesi, 

O) Yardımcıların ve diğer memurların gö
revlerine -devamları, yetişmeleri ve verimli ça
lışmalarının sağlanması hususları, 

III - Kanunsözcüleri için; 
(I) numaralı -bendin (A), (B), (O) ve (E) 

fıkralarımda gösterileni hususlar, 
Baıkımun-dam yeteneklerini belirtmek üzere, 

123 ncü maddede gösterilen sicil amirlerince ve
rilir'. 

Kanaatler, yııkarıki bentlerde cmgörülem 
hususlar için ayrı ayrı olmak üzere, yönetmelik
te ^gösterilen esaslara uygun şekilde, her sicil 
amirince gizli olarak ayrı ayrı belirtilir ve sicil
lerin sonuçları, Yönetim ve Disiplin Kurulunca, 
yönetmelikte 'gösterilen notların 'Ortalamasına 
göre tespit -olunur. 

Sicil dereceleri çok iyi, iyi, er ta ve yetersiz 
olarak dört gruba ayrılır. 

Disiplin ve 'ahlâk bakımımdan disiplin ko
vuşturmasını gerektirebilecek haller varsa veya 
disiplin kovuşturmasına başlanmış veya disip
lin cezası verilmiş yahut ceza kovuşturmasına 
girişilmiş veya ceza verilmiş ise bunlar sicilde 
gösterilii'. 

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

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum.. Kaibul 
edemler... Kabul etmeyenler.. Kaibul edilmiştir.. 
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Sicil âmirleri 
Madde 123. — 122 n-ci maddede gösterilen 

siciller; 
A) Kanunsözcüleri haikkında Birinci Baş

kan ile bir yıl içimde düşünce verdikleri dava 
daireleri başkanları ve Başlkamunsözcüsü; 

B) Genel Kurul 'başyardımcısı hakkında 
Birinci Başkan ile en kıdemli iki idarî daire baş
kanı, yardımcıları hakkımda bunlarla 'birlikte 
başyardımcı; 

C) İdarî Daireler Kurulu başyardımcısı 
•hakkında. Birinci Başkan ile Birinci ve Üçüncü 
Daire başkanları, yardımcıları hakkında, bun
larla birlikte başyardımcı; 

D)' İçtihadı Birleştinme Kurulu ile Dava 
Daireleri Kurulu baş yardı me ilan hakkımda, Bi
rinci Başkam ile en kıdemli iki dava dairesi baş
kanı, yardımcıları hakkında, bunlarla birlikte 
başyardımcı; 

E) Dairelerde görevli basyardımcıliar hak
kında1, daire başkanı ile üyeleri, yardımcılar 
hakkında, bunlarla birlikte başyardımcı; 

F) Tasnif ve Yayın Bürosunda görevli baş
yardımcı hakkında, Birinci Başkam ve büro 
başkanı, yardımcılar hakkında, bunlarla birük-
to başyardımcı; 

G) Ayırma bürosunda görevli yardımcılar 
hakkında-, büroda görevlendirilmeden önce. çalış
tıkları daire ve kurul yardımcıları içim sicil 
Vermeye yetkili olanlar; 

H) Genel Sekreter yardımcıları hakkımda, 
Birimci Başkan ve Genel Sekreter, Genel Sekre
terlik hizmetleri için görevlendirilmiş kanum-
sözcüsü ve yardımcılar hakkında, bunlarla bir
likte Genel Sekreter yardımcıları; 

İ) 120 nci maddenin ikinci fıkrası gereğin
ce başka görevlerde çalıştırılan meslek mensup
ları hakkında, çalıştırıldıkları görevler dolayı-
sıyle sicil vermeye yetkili olanlar; 

Tarafından verilir. 

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

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

Disiplin 'cezalarının etkisi 
Madde 124. — Bir kaideme ilerlemesi süre

sinde iki uyarıma veya bir fcımatoiia cezası -alan
larım bir yıl; bir derece yükselmesi süresinde 

j üç uyarma veya iki kınama yahut bir defa aylık 
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kesilmesi ©ezası alanların iki yıl, 'kademe ilerle-
mıederi veyia dedece yükselmeleri 'ertelenir. 

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

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

Sicil durumunun 'bildirilmesi 
Madde 12'5. — Kanunsözcüsü, 'başyardımcı

lara her yıl aldıkları sicil derecesi ve iyi sicil al-
dıklan 'halde diğerlerinin tercihi sebebiyle dere
celeri yükse'ltilmıeyedlere durum, Birinci Baş-
(kan tarafımdan yazılı ve 'gizli olarak bildirilir. 

BAŞKAN — Madde üzeırinde söz isteyen sa
yın üye!.. Yok. 

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

Yetersiz sicillerim sonuçları 
Madde 126. — Üst üste üç yetersiz sicil alan

larla Yönettim ve Disiplin Kurulunun teklifi üze
rine. Birinci Başkan tarafından emetbliliklerini 
istetmeleri veya istifa etmeleri bildirilir. Bir ay 
içinde bu 'davete uymayanlar istifa etmiş sayı
lırlar. 

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

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

Sicil yömetmeligi 
.Madde 128. —• Kanunsözcüleri ile başyardım

cı ve ya idim cilanın sicillerine ildşikin hükümle
rin uygulanma şekli, Danıştay Başkanlığınca 
çıkarılacak yönetmeılikte 'belirtilir. 

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

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

. İdare 'memurlarının ödevleri, haklan, 
yükselmeleri 

Madde 130. — Danıştay meslek ımemsupları 
dışında İka lan memurlar, 521 sayılı Danıştay 
Kamunu ile bu Kanunda öngörülen hükümlere 
ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 45, 
46, 47, 214, 219 ve 220 nci maddeleri dışında, me-
ımıırlarla ilgili kanunlarım hükümlerine tabidir
ler. Ancak, 657 sayılı Kanunun '28, 32, 33, 55, 
214 ve 234 nci maddelerinde yönetmeliklere, bı
rakılan hususlar, bu memurlar hakkında, Da-
nış'tay Başkanlığınca çıkarılacak yönetmelik-
lerllio düzenlenir. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Y'oîk. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum.. Kaıbul 
edemi er... Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir.. 

Sicillerim bitmesi 
Madde 1:63. — Dava ve (karar düzeltilmesi 

istemime ilişkin sürelerle 76 nicı maddede yazılı 
sürelerin bitmesi, çalışmaya araıvermc zamanı
na rastlarsa, bu süreler, aravermenin sona erdi
ği 6 Eylülden itibaren 7 ıgün uzamış sayılır. 

Tatil günleri süre mesai» ma. ikatıbr. Şu kadar 
ki, sürenin son .günü tatil gününe rastlarsa süre 
tatil gününü izleyen çalışıma. !g*ününün bitimine 
kadar uzar.' 

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

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

Sürelerim başlangıcı 
Madde 164. — Bu kamunda ytazılı süreler; 

tebliğ, yayın veya ilân tatminlerini izleyen gün
den işlemeye başlar. 

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

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

Tasnif ve Yayın Bürosu 
'Madde 166. —• Danıştay daireleri ve kurul

ları tarafından verileri idarî veya yargısal İka-
rarlarım ve mevzuatım tertip ve tasnifini yap
mak, kitaplığın düzenlemmesini sağlamak:, Da
nıştay Dergininin yayınlanması işini yürütmek 
ve kamu hukuku ile ilgili bilimsel yayımları ta1-
ikibetmek üzere, Birinci Başkan tarafından gö-
revlendirilecek bir üyenin başkanlığımda, bir 
başyardımcı veya bu derecedeki bir ıkanunsözcü-
sü ile kanunsözcüleri veya yardımcılardan ve 
Kitaplık ve Yayın, Tasnif ve Arşiv Müdürleri 
ve Kitaplık, Yayın ve Tasnif şeflerinden ve ge
rekli diğer ımemurlardan bir Büro kurulur. 

Büronun görevlerinin uygulanma şekli bir 
yönetmelikle düzenlenil'. 

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

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum.. Kaibul 
edenler... Kamil etmeyenler,. Kabul edilmiştir.. 

Dosyaların ve diğer evrakın saklanması 
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Madde .167. — Dava dosyaları ile diğer ev-
ıralkıın Danıştayda .saklanma süreleri, yoik edil
me usulleri ve Danıştay Arşivine ilişkin diğer 
hususlar Danıştay Başkanlığınca çıkarılaıcak 
bıir yönetmelikle belirtilir. 

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

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

Mesü'ek mensuplarını n k a dr o la r imin 
hazırlanması ve tespiti 

Madde 172. — Danıştay meslek mensupla
rımın kadroları, Danıştay Başkanlığınca hazır
lanır v e her yıl bütçe kanunlarında gösterilir. 

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

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

Simidi 1 nci maddeyi tekrar okutup oylarını
za arz edeceğim. 
Danıştay Kanununun Ibâzı maddelerinin değişti
rilmesine *ve (bu (kanuna (bâzı Imaddeler tve geçici 

maddeler eklenmesine dair (kanun tasarısı 
Madde 1. — 24 . 12 . 1964 tarihli ve 521 sa

yılı Danıştay Kanununun 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 18, 21, 24, 28, 34, 35, 36, 37, 38, 
39, 40, 41, 43, 44, 49, 53, 71, 104, 110, 114, 115, 
116, 119, 120, 121, 122, 1.23, 124, 125, 126, 128, 
130, 163, 164, 166, 167 ve 172 nci maddeleri aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Sayın Baş
kanım, değerli Başkanımdan bir hususu rica 
edeceğim. 

(BAŞKAN — Buyurun efendim. 
HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — 130 ve 167 

nci maddelerde «Danıştay Başkanlığınca eıka-
riTİacalk bir yönetmelikle belirtilir» kelimeleri 
var. Sayın Başkandan rica ediyoruz, bu yönet
melikler hazır mı, hemen çıkarılacak mı?.. 

BAŞKAN — Sayın Danıştay Başkanı istedi
ği zaman söz alırlar ve konuşabilirler. 

(Buyurun Sayın Başkan. 

DANIŞTAY BAŞKANI İSMAİL HAKKI 
ÜLGEN — Hazırlanmaktadır, tamamlanması 
için bu kanunun çıkmasını bekliyoruz. 

BAŞKAN — 1 nci maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 2. — 521 sayılı Danıştay Kanununun 
19 ncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir : 

Danıştay, onu idarî dâvalara ve üçü idarî 
işlere bakan onüç. daireye ayrılır. 

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

'Madde 3. — 521 sayılı Danıştay Kanununun 
23 ncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir : 

Dava Daireleri Kurulu, Birinci Başkan ve 
dava daireleri Başkanları ile her dava daire
since, kendi aralarımdan bir yıl için seçilecek 
birer üyeden teşekkür eder. Toplanma ve görüş
me sayısı yirmibirdir. 

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

Madde 4. — 521 sayılı Danıştay Kanununun 
32 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir : 

İdarî uyuşmazlıklar ve davalar, Dördüncü, 
Beşinci, Altıncı, Yedinci, Sekizinci, Dokuzuncu, 
Onuncu, Onbirinci, Onikinci ve Onüçüncü dai
reler ile Dava Daireleri Kurulu ve Ek üçüncü 
madde gereğince kurulması halinde mürettep 
dairelerde incelenir ve karara bağlanır. 

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

Madde 5. — 521 sayılı Danıştay Kanununun 
67 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir : 

Kanuna göre ilânı gereken düzenleyici ve 
genel tasarruflara karşı, ilâm tarihim takibeden 
günden itibaren 90 gün içinde dava açılabilir. 
Ancak, bu tasarrufların kendilerine uygulanma
sı üzerine, ilgililer, düzenleyici tasarruf veya 
uygulanan işlem yahut her ikisi aleyhine bir
den ciava açmakta muhtardırlar. 

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

Madde 6. — 521 sayılı Danıştay Kanununun 
84 ncü maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir : 

74 ncü maddede sayılan sebeplerden biriyle 
veya yargılama usullerine ilişkin meselelerde 
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azlıkta kalanlar, işin esası hakkında da oyları
nı kullanırlar. Azlıkta kalanlar ve muhalefet 
sebepleri, kararların altına yazılır. 

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

Madde 7. — 521 sayılı Danıştay Kanununun 
89 neu maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir : 

Kamınsözcüleri ve yardımcılar da sebeplerini 
bildirerek çekinebilecckleri gibi, kendileri ta
raflarca da reddedilebilirler. Bunların çekinme 
veya ret sebepleri davaya bakmaya görevli dai-
de veya kurul tarafından incelenerek karara 
bağlanır. Kanunsözcüleri ve yardımcıları, daire 
veya kurulla birlikte reddedildikleri taikdirde 
bu husus Dâva Daireleri Kurulunda incelenir. 

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

Madde 8. — 521 sayılı Danıştay Kanununun 
63 ncü maddesine aşağıdaki iki fıkra eklenmiş
t i r : 

Açılan dava, Danıştay Kanununun 30 neu 
maddesinde sayılan dâva türlerinden hangisine 
giriyor ise, istemin buna göre açıkça belirtil
mesi zorunludur. Belirtilmemesi halinde 75 nci 
maddenin (B) bendi hükmü uygulanır. 

Dava dilekçesine fotokopi eklendiği takdir
de bunun avukat veya noterlikçe onanmış ol
ması gerdklidir. 

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

Madde 9. — 521 sayılı Danıştay Kanununun 
66 neı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir : 

Ancak, herhangi bir sebeple harcı veya pos
ta pulu verilmeden veya eksik harç YQ posta pu
lu ile dava açılmış olması halinde, otuz gün için
de harcın ve posta pulunun verilmesine veya 
tamamlatılmasına, görevli daire veya kurul ta
rafından karar verilerek ilgiliye tebliğ olunur. 
Bu süre içinde harç ve posta pulu verilmez ve
ya tamamlanmazsa dava açılmamış sayılır ve 
dosya işlemden kaldırılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?... 
Buyurun Sayın Özmıen. 
HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Sayın Baş

kanım, muhterem arkadaşlar; 

521 sayılı Kanunu çıkarırken bu maddede 
bir eksiklik kalmıştı ve bu madde her dava
da her vatandaşın canını yakmış ve onun sız
lanmasına sebebiyet vermiş, yüce mahkemeyi 
de müşkül durumda bırakmıştı. Binaenaleyh, şu 
maddeyi getirdiğiniz için çok çok teşekkür ede
rim. 

«Ancak, herhangi bir sebeple harcı veya pos
ta pulu verilmeden veya eksik harç ve posta 
pulu ile dava açılmış olması halinde, otuz gün 
içinde harcın ve posta pulunun verilmesine 
veya tamamlatılmasına, görevli daire veya ku
rul tarafından karar verilerek: ilgiliye tebliğ 
olunur. Bu süre içinde harç ve posta pulu ve
rilmez veya tamamlanmazsa dava .açılmamış sa
yılır ve dosya işlemden kaldırılır.» Bunu böyle 
getirmişsiniz teşekkür ederim. 

Arkadaşlar, bundan evvelki maddede de şim
di getirdiğiniz bu maddeden daha başka bir şey 
yoktu. Yalnız, çok açık söyleyeceğim, bir ilgi
sizlik vardı, bir dikkatsizlik vardı, bir işe bağ
lı olmamak vardı. Şimdi, davayı getiriyorlar, 
havale ediyor, ilgili arkadaşa gidiyorum. İlgili 
arkadaşımız vazifesini ciddî olarak yaparsa be
ni uyandıracak. Benim bir eksiğim varsa, «Şu 
kadar harem noksandır, şu pulun noksandır, 
efendim bu üç nüsha verilmesi lâzımgelir'ken sen 
iki nüsha vermişsin, dört nüsha verilmesi lâ-
zımgelirken üç nüsha vermişsin.» diyecek bun
ları sık, sık bana bildirecek ben de davayı aç
madan hemen orada veyahut yazıhaneye gide
ceğim bunları da tamamlayacağım geleceğim. 

Bana buradan açıkça söylenmesi lâzım Sayın 
Başkanını, size buradan rica ederek söylüyo
rum. Bu maddeyi getirmişsiniz, bundan sonra 
inşallah olmayacak, fakat ben yine olacağına 
inanıyorum. İşe bağlılık, cidiyet işin içinde ol
madığı müddetçe ben yine olacağına inanıyo
rum. Çünkü bundan evvelki tatbikat ile, uygula
ma ile şimdiki arasında hiçbir fark olmayacak
tır. Binaenaleyh, çok rica ederim; biraz evvel 
rica ettim, yönetmeliklerin hazırlandığını söy
lediniz, yönetmelikler hemen hazırlansın, va
tandaş eziyet çekmesin. Bir de orada vazife 
verdiğiniz arkadaşınız bize, davamızı açarken, 
vatandaş davasını açanken şu şu noksanlarınız 
var desin, aradan bir ay geçsin, yazılı bir be
yanatta bulunsun, 50 kuruşluk posta pulu ek
sik kalmış bunu getirin bu davayı yeniden aça-

— 154 — 



C. Senatosu E : 6 23 . 11 . 1972 O : 1 

lım. Bunlar yüce mahkememizin şeref ve hay
siyeti ile kabili telif olmayan şeylerdir. Orada
ki ilgili arkadaşımıza çok iyi direktif vermeni
zi bilhassa istirham edeceğim, memleketin men
faati bunu icabettiriyor Sayın Başkanım. 

Hürmetlerimi e. 

BAŞKAN — Başka söz isteyen?... Yok. Hü
kümet?... Komisyon?... Söz istemiyorlar. 

9 ncu maddeyi okunan şelkli ile oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 10. — 521 sayılı Danıştay Kanunu
nun 74 ncü maddesine aşağıdaki fıkra eklen
miştir. 

Yukardaki hususların ilk incelemeden son
ra tespit edilmesi halinde de dâvanın her saf-
hasırida 75 nci madde hükmü uygulanır. 

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

Madde 11. — 521 sayılı Danıştay Kanunu
nun 82 nci maddesine -aşağıdaki fıkra eklen
miştir : 

Görevli daire veya kurul veya kanunsözcü
leri tarafından getirilen veya idarece gönderi
len gizli her türlü belge ve dosyalarla reddi 
hâkim istemi üzerine reddedilen hâkim tarafın
dan bu hususta verilen cevap, taraf veya ve
killerine incelettirilemez. 

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

Madde 12. — 521 sayılı Danıştay Kanunu
nun 98 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiş
t ir : 

Kanunun 75 nci maddesine göre verilen ka
rarların düzeltilmesi istemi kabul edilerek dâ
vaya yeniden bakılmaisı ve esas hakkında karar 
verilmesi halinde de karar düzeltilmesi istemin
de bulunulabilir. 

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

Madde 13. — 521 sayılı Danıştay Kanunu
nun 144 ncü maddesine aşağıdaki fıkra eklen
miştir. 

Danıştay Birinci Başkanı, kanunsözcüleri, 
başyardımcı ve yardımcılara; Başkanunsözcü-
sü, kanunsözeülerine; daire başkanları, dairele

rinde görevli başyardımcı ve yardımcılara; Ge
nel Sekreter, Genel Sekreterlikte ve Ayırma 
Bürosunda görevli meslek mensuplarına; Tas
nif ve Yayın Bürosu Başkanı, bu büroda görev
li meslek mensuplarına; devamsızlık ve diğer 
disipline aykırı davranışları halinde, savunma
larını almak şartiyle uyarma cezası verebilir
ler. 

120 nci madenin ikinci fıkrası gereğince baş
ka görevlerde çalış tırıllan meslek mensuplarına, 
bu ceza, çalıştırıldıkları görevlerdeki yetkililer
ce verilir. 

Bu cezalar ilgililerin siciline işlenir. 

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

Madde 14. — 521 sayılı Kanunun 155 nci 
maddesine aşağıdaki iki fıkra eklenmiştir. 

1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 15 ve 
21 nci maddelerinde yazılı kovuşturma ve usul 
hükümleri, Danıştay Birinci Başkanı, daire baş
kanları ve üyeleri ile Başkanunsözcüsü hakla
rında uygulanmaz. 

Kanunsözcüleri, başyardımcı ve yardımcılar 
hakkında bu hükümlerin uygulanması, Başkan
lar Kurulunun iznine bağlıdır. 

BAŞKAN — Maddeyi bu şekli ile oylarını
za arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

•Madde 15. — 521 sayılı Danıştay Kanunu
nun 62 nci maddesinin (D) bendi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiş ve bu maddeye (G) bendi 
eklenmiştir :. 

D) Danıştay meslek mensupları dışında 
kalan Danıştay memurları halkkında Yüksek Di
siplin Kurulu görevini yapar. 

G) Meslek mensupları dışında kalan Danış
tay memurları hakkında 657 sayılı Devlet Me
murları Kanununun 226 nci maddesinin (B) 
bendinde yazılı görüşme ve danışma kurulu gö
revini yapar. 

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

Madde 16. — 521 sayılı Danıştay Kanunu
nun 75 nci maddesinin (B) bendi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiş ve bu maddeye iki fıkra ek
lenmiştir : 
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•B) 4 numaralı bentte yazılı halde, dâva di
lekçesinin gerçek hasma tebliğ edilmesine: 5 
numaralı bentte yazılı halde bir defaya mahsus 
olmak üzere, otuz gün içinde 63 ve 65 nci mad
delere uygun şekilde yeniden düzenlenmek veya 
noksanları tataıamlanmaık yahut 3 numaralı 
bentte yazılı hallerde, ehliyetli şahsın avukat 
olmayan vekili tarafından dâva açılması takdi
rinde otuz gün içinde bizzat veya bir avukat va-
sıtasiyle dâva açılmak üzere dilekçelerin red
dine ; 

Bu kararlara karşı düzeltme yoluna başvu-
vulalb'ilir. Bu halde otuz günlüfe süre bu konu
daki kararın (tebliği tarihinden itibaren işlemeye 
başlar. 

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

(BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyeni.. 
Yok. ıMıaddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler...' Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

ıMadde 17. — 521 sayılı Danıştay Kanununa 
ğıdalk'i maddeler eklenmiştir. 

BAŞKAN — Ek maddeleri okutup, oylarını
za arz edeceğim. 

Ek madde 1. — Yargı yetkisi, yürütme gö
revinin kanunlarda gösterilen şekil ve esaslara 
\ıygun olarak yerine getirilmesini sınırlayacak 
tarzda kullanılamaz. İdarî eylem ve işlem nite-
liğind'e yargı kararı verilemez. 

Danıştay Kanununun 94 ncü maddesinde ya
zılı yürütmeyi durdurma kararları telâfisi güç 
durumlar ortaya çıkması veya dilekçede ileri 
sürülen hususlar dosyanın durumuna göre ciddî 
ve idarî veya yargı kararının iptalini haklı gös
terecek nitelikte olması halinde verilebilir. 

Dava Daireleriyle, Dava Daireleri Kurulun
ca yürütmenin durdurulması istemli davalarda 
76 ncı maddede yazılı süreler kısaltılabileeeği 
gibi tebliğin memur eliyle yapılmasına da karar 
verilebilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyeni. 
Yrok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Onüçüncü Dairenin görevleri 
Ek madde 2. — Onüçüncü Daire : 
G-elir ve Kurumlar vergilerine (Gelir Yergi

sinde götürü matrahlara ve ortalama kâr hadle
rine yapılan itirazlar dahil); 

İlişkin davaları çözümler. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyeni. 

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

Mürettep Daire 
Ek madde 3. — Dava dairelerinin iş duru

mu gerektirdiği takdirde, Başkanlar Kurulunca, 
Kurulun belli ettiği işlere bakmak üzere müret
tep dava daireleri kurulabilir. 

Bu hususa ilişkin kararlar, Resmî Gazetede 
yayınlanır ve yayımını izliyen ay başından iti
baren uygulanır. 

Bu dairelerin üyeleri; Danıştay üyeleri ara
sından Başkanlar Kurulu tarafından ayrılır ve 
en kıdemli üye başkanlık görevini yapar. 

Daire başkanlığı görevini yapan üye Baş
kanlar Kuruluna katılır. 

Mürettep dairelerin faaliyette bulunduğu sü
rece başkanı ve üyeleri Dava Daireleri Kurulu 
ile İçtihatları Birleştirme Kuruluna, bu Kanu
nun 23 ve 24 ncü maddeleri hükümleri dâhilin
de katılırlar. Bu halde Dava Daireleri Kurulu
nun toplanma ve görüşme sayısı 23 ncü madde 
esaslarına göre hesaplanır. 

Bu daireler iş durumuna göre aynı usulle 
kaldırılır. 

Daireye bir başyardımcı ve yeteri kadar yar
dımcı verilir; ayrıca bir başkâtibin yönetimi al
tında yazı ve tebliğ işlerini yürütmek üzere bir 
kalem kurulur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Y"ok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Dördüncü ve Onüçüncü daireler 
arasında görev ayrımı 

Ek madde 4. — Dördüncü ve Onüçüncü da
ireler arasındaki görev ayrımı Başkanlar Kuru
lunca yapılır. 

Bu dairelerin görevine giren konularda pren
sibe ilişkin hususlar, daire başkanlarından biri
nin isteği üzerine bu dairelerin birlikte yapa
cakları toplantıda çözümlenir ve karara bağla
nır. Bu toplantıya daire başkanlarından kıdem
lisi başkanlık eder. Toplantı ve görüşme; sayısı 
dokuzdur. Kararlar oy cokluğuyle verilir. 

Bu davalar, davanın açıldığı dairenin esas 
ve karar numaralarını alırlar. 

156 — 



C. Senatosu B : 6 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

İki dava dairesini ilgilendiren işler 
Ek madde 5. — İki dava dairesinin görevine 

ilişkin davalar, ilgili dava dairesinin isteği 
üzerine, o dava dairelerinin birlikte yapacakları 
toplantıda çözümlenir ve karara bağlanır. Bu 
toplantıya daire başkanlarından kıdemlisi baş
kanlık eder. Toplantı ve görüşme sayısı dokuz
dur. Kararlar oy çokluğuyle verilir. 

Bu davalar, davanın açıldığı dairelerin esas 
ve karar numaralarını alırlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Yeni vergilerle ilgili uyuşmazlıkların çözümü 
Ek madde: 6. — Bir vergiyi kaldıran ve ye

rine aynı veya benzeri nitelikte yeni bir vergi 
koyan kanunlardan doğan uyuşmazlıklar, önce
ki vergiden doğan uyuşmazlıkları çözümlemekle 
görevli dairelerce çözümlenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Danıştay dışında görevlendirme 
Ek madde 7. — Danıştay kanımsözcüleri, 

başyardımcıları ile 6 ncı ve daha yukarı derece
lerdeki yardımcıları, Başbakanın veya bakanla
rın teklifi üzerine, kendilerinin kabulü ve Bi
rinci Başkanın muvafakati ile Danıştaydaki 
mevki ve ihtisaslarına uygun idarî hizmetleri 
yürütmekle görevlendirilebilirler. Görev süresi 
iki yılı geçemez. Bu süre içinde izinli sayılırlar; 
aylıkları Danıştay Bütçesinden ödenir ve diğer 
özlük hakları saklı kalır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Basma bilgi ve demeç verme 
Ek madde 8. — Basma, haber ajanslarına 

veya Radyo ve Televizyon Kurumlarına Danış
tay'la ilgili bilgi veya demeç, Danıştay Birinci 
Başkanı veya yetkili kılacağı görevli tarafından 
verilebilir. 
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BAŞKAN —• Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

İsnat ve iftiralara karşı korunma 
Ek madde 9. —• Danıştay meslek mensupları 

hakkındaki ihbar ve şikâyetlerin, inceleme, so
ruşturma veya yargılama sonunda sabit olmadı
ğı ve bu isnadın gareze binaen veya hakaret 
kasdıyle yapıldığı veya uydurma bir isnat ma
hiyetinde olduğu anlaşıldığı takdirde, Danıştay 
Birinci Başkanı, isnatta bulunanlar hakkında 
kamu davası açılmasını Cumhuriyet savcılığın
dan ister. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Gizli bilgileri açıklama 
Ek madde 10. — Danıştay meslek mensup

ları, kamu hizmetleri ile ilgili gizli bilgileri, gö
revlerinden ayrılmış bile olsalar, açıklayamaz-
lar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Gösterge tablosu 
Ek madde 11. — Devlet Memurları Kanunu

na ekli gösterge tablosu, Danıştay meslek men
supları hakkında da uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Kademe ve derece aylığı 
Ek madde 12. — Kademe aylığı, gösterge 

tablosundaki derecelere dâhil kademelerden her 
biri için tespit edilen gösterge sayısına tekabül 
eden aylıktır. 

Derece aylığı, gösterge tablosundaki derece
lerin her birinin muhtevi bulunduğu yatay ka
deme aylıklarını topluca ifade eder. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
Derecelerin ilk ve en yüksek kademe aylığı 
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Ek madde 13. — Gösterge tablosunda yer I 
alan derecelerden her birindeki birinci kademe 
göstergesine tekabül eden miktar, o derecenin 
ilk kademe aylığını; aynı derecenin son kademe ] 
göstergesine tekabül eden miktar da o derecenin 
en yüksek kademe aylığını gösterir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye i . Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Çalışma saatleri 
Ek madde 14. — Danıştay mensupları hak

kında, haftalık çalışma süresi bakımından Dev
let Memurları Kanunu hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN —• Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Seferde veya talim ve manevra için hazarda 
silâh altına alınanların kademe ve derece 

intibakları 

Ek madde 15. — Danıştay meslek mensupla
rından muvazzaflık hizmeti dışında talim ve 
manevra maksadıyle veya seferde silâh altına 
alınanların kademe ilerlemeleri devam eder. 
Bu süre içinde derece yükselmesi gerektiğinde 
terhislerinden sonra açık kadro bulunması ve 
yükselecekleri derecenin şartlarını ihraz etmek 
kaydıyie silâh altında geçen süreleri yüksele
cekleri üst derecenin kademelerinde dikkate alı
nır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
Muvazzaf askerliğe ayrılan meslek mensupla
rının terhislerinde kademe ve derece intibakları 

Ek made 16. — Danıştay meslek mensubu 
iken muvazzaf askerlik hizmetini yapmak üzere 
silâh altına alınanlardan terhislerini müteakip 
tekrar meslek mensupluğuna girmek isteyen
ler : 

A) Muvazzaf askerliğe ayrıldıkları sırada 
kazanmış oldukları derecedeki bir kadroya ön
celikle atanırlar. Bunların muvazzaf askerlikte 
geçen süreleri atandıkları kadroda kademe iler
lemesi yapılmak suretiyle değerlendirilir. Bu 
gibilerin muvazzaf askerliğe ayrılmadan önce 

işgal ettikleri kadroda kazandıkları kademe iler
lemeleri ayrıca gözönünde bulundurulur. 

B) Askerlik öncesi kademe ilerlemeleri ile 
askerlikte geçen süre toplamının iki yılı aşan 
kısmı, üst dereceye yükseltildikleri zaman bu 
derecede kademe ilerlemesi yapılmak suretiyle 
değerlendirilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Muvazzaf askerliği yaptıktan sonra yardımcı
lığa girenlerin kademe intibakları 

Ek madde 17. — Muvazzaf askerlik görevini 
yaptıktan sonra yardımcı adaylığına atananla
rın muvazzaf askerlikte geçen süreleri, yardım
cılığa atandıktan sonra kademe ilerlemesi veya 
derece yükselmesinde değerlendirilir. 

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

Meslek mensupları hakkında uygulanacak 
diğer hükümler 

Ek madde 18. — 657 sayılı Devlet Memur
ları Kanununun 14, 26, 27, 28, 29, 62, 63, 81, 82, 
94, 97, 104, 105, 106, 107, 108, 164, 165, 166, 
167, 183, 184, 185, 187, 188, 194, 202 203, 204, 
205, 206, 207, 208, 209, 210 ve 211 nci madde
leri Danıştay meslek mensupları hakkında da uy
gulanır. 

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

Hizmet içi eğitim 
Ek madde 19. — Kanunsözcüleri, başyar

dımcı ve yardımcılar, hizmet içi eğitim çalışma
larına katılmak zorundadırlar. 

Birinci fıkraya göre yapılan meslekî çalışma
lara katılmayanların veya başarı gösteremeyen
lerin durumları, sicillerine işlenir ve bu hal yük
selmelerinde gözönünde bulundurulur. 

Hizmet içi eğitim çalışmalarının hangi konu
ları ihtiva edeceği ve ne şekilde yapılacağı hiz
met içi eğitim yönetmeliğiyle; bu çalışmaların 
meslek mensuplarının sicillerine etkisi sicil yö
netmeliğiyle düzenlenir. 

Danıştay dışındaki eğitim kurumlarının ça
lışmalarına katılmak, Başkanlar Kurulunun iz
nine bağlıdır. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyeni. 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Terim değişikliği 
Ek madde 2ü. — 521 sayılı Danıştay Kanu

nunda gecen «Genel Kâtip» terimi «Genel Sek
reter» olarak değiştirilmiştir. 

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

17 nei maddeyi bünyesinde toplanan ek 20 
madde ile beraber oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 18. — 521 sayılı Danıştay Kanununa 
aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir: 

BAŞKAN — Ek geçici madde l'i okutuyo
rum. 

Kaldırılan vergilerle ilgili uyuğm azlıkların 
çözümü 

Ek geçici madde 1. — Vergi uyuşmazlıkları
nı çözümlemekle görevli daireler, yeni vergi
leri koyan kanunların kaldırıldığı eski vergiler
den doğan uyuşmazlıkları da çözümlemekle gö
revlidirler. 

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

Dosyaların görevli dairelere devri 
Ek geçici madde 2. — Dava daireleri veya 

Dava Daireleri Kurulunca, bu kanunla tespit 
olunan görevlerine girmeyen davalara ilişkin 
dosyalar, ayrıca karar verilmesine yer kalmak
sızın görevli dairelere devrolunur. 

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

şanlı yolunda verilmiş siciller iyi derecede si
cil sayılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Derece yükselmeleri için yapılacak ilk sınav 

Ek geçici madde 5. — 521 sayılı Danıştay Ka
nununun değişik 119 ucu maddesinde öngö
rülen sınavlara ilişkin yönetmelik, bu kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki ay için
de çıkarılır ve sınavlar yönetmeliğin yürürlüğe 
girdiği tarihten üç ay sonra yapılır. Sınavda ba
şarı gösterenler yükselme süresini doldur
dukları tarihten geçerli olmak üzere, üst dere
ceye atanırlar. 

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

Kıdem tablosunun düzeltilmesi 
Ek geçici madde 6. —521 sayılı Danıştay Ka

nununun yürürlüğe girdiği 31 . 12 1964 ta
rihinde Damştayda görevli bulunan meslek men
suplarından, sözü geçen Kanunun geçici 2 nei 
maddesinden faydalanmamış olanların halen 
bulundukları derece ve kademelerdeki kıdemle
rine bir yıllık süre eklenir. Bu suretle kademe 
ilerlemesi veya derece yükselmesi yapanların 
artan süreleri yeni kademe ve derecelerindeki 
kıdmlerinc sayılır. 

Bu hükümden faydalanalara eski sürelere ait 
aylık fakrları ödenmez. 

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

Sayın Kifat üztürkçine'nin biraz önce vermiş 
olduğu geçici madde teklifinin yeri sanırım 
bundan sonradır. Kabul edilirse, bu geçici 7 nei 
madde olacak, ek geçici 7 nei madde Solur. Ka
bul edilemezse aynen kalır. 

Sayın Başkanlığa 
Danıştay kanun tasarısına aşağıdaki geçici 

maddenin ilâvesini arz ederim. 
İstanbul 

Eifat Öztürkçine 

Ek geçici madde 7. — Danıştaya 1327 sayılı 
Kanunun yürürlüğe girmesinden önce intisap 
etmiş olan Danıştay meslek mensuplarının inti
bakları 116 ncı maddedeki esaslara göre düzel
tilir. 

Bir ay içinde yapılacak seçimler 
Ek geçici madde 3. — Dört yıllık görev sü

resi dolmuş olan daire başkanlıkları için seçim, 
bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 
bir ay içinde yapılır. 

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

Eski sicillerin değerlendirilmesi 
Ek geçici madde 4. — Bu kanunun 128 nei 

maddesinde sözü edilen sicil yönetmeliğinin 
yürürlüğe girmesinden önce yeterli veya ba-
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BAŞKAN — İzah edecek misiniz Sayın Öz
türkcine?... Gerekli bilgiyi verdiniz. 

RİFAT ÖZTÜRKCİNE (İstanbul) — Daha 
evvel izah etmiştim. 

BAŞKAN — Hükümet. 

ADALET BAKANI FEHMİ ALPASLAN 
(Artvin) — Sayın Başkan, bu hemen ortaya 
konup, fkabul veya reddedilecek bir konu de
ğildir. Halen Hükümette intibaklarla alâkalı 
konu görüşülüyor. Bu son Hükümet vaziyeti 
ortaya çıktığı için birkaç gün uzadı. Önümüz
deki hafta içinde çıkabilir. 

Orada bütün intibaklarda düzeltmeler yapı
lıyor. Ama, bunların malî portesi ne olacak
tır, Devlet Memurları Kanunu çerçevesinde 
ne gibi muameleler yapılabilir? Bu bir ihtisas 
işi olarak ele alınmış ve bize aynen getirilmiş
tir. 

Şimdi bu maddeler arasında acaba Danıştay 
yer alıyor mu, almıyor mu meselesi düşünüle
bilir; ama mücerret Danıştay ele alınmıyorsa 
Sayıştay ele alınmıyorsa, Anayasa Mahkemesi 
ele alınmıyorsa, Yargıtay ele alınmıyorsa mü
saade etsinler hepsini birlikte temin edebilecek 
bir çalışmanın içerisine girilsin. Bizian Adalet 
Bakanlığı olarak yüksek hâkimlerimizin duru
mu da vardır. Yok öyle değil de, Danıştay 
burada yer alacak; ama diğerleri almayacak; 
bu da ikilik yaratabilecek bir durumdur. 

Sonra bunun şekli nedir?... Şu anda buna 
ben Adalet Bakanı olarak buna cevap verecek 
durumda değilim. Bunun malî portesi ne ola
caktır, bu tarzda bir hüküm koymakla ger
çek ihtiyaç karşılanacak mıdır, karşılanmaya
cak mıdır? Bu tamaımiyle Bütçe Komisyonunun 
tetkikimden geçmesi lâzım gelen bir mevzudur. 
O itibarla, karşısında olmak hatırımdan geç
mez, ama elimizde bu konular olmadığı için 
iştirake de imkân bulamıyorum. 

RİFAT ÖZTÜRKCİNE (İstanbul) — Söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Öztürkcine, 
söz vereceğim. 

Açık oylarım kullanmayan sayın üyeler?... 
(«Yar» sesleri.) Sayın Öztürkcine'ye söz vere
ceğim, bu arada açık oylarını sayın üyeler 
kullandıktan sonra, açık oy işlemi bitmiş ola
cak ve küre kürsüden kaldırılmış olacaktır. 

Sayın Öztürkcine, buyurun. s 

RİFAT ÖZTÜRKCİNE (İstanbul) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım, 

Diğer dairelerdeki hususu kesin olarak dile 
getirmeye şu anda imkân yoktur. Ama bildi
ğimiz bir husus var ise, o da 1956 yılında, 
1966'da, 1968'de, 1969'da, 1970'te, 1971'de hattâ 
1972 yılında, yani bu Danıştay Kanununun 
yürürlüğe girmediği tarihten önce de aynı gö
revi yapan ve yapacak olan, aynı tahsil du
rumunda, olan dört sene, beş sene gibi, altı se
ne Danıştay'da hizmet gönmüş olan b'ir memur 
Devlet Personel Kanununa göre 12 nci derece
den göreve başlayacak; şimdi kabul ettiğimiz 
ve yüksek oylarınızla kanunlaşacak olan tasa
rıda da aynı kabiliyette olan bir kişiye de 10 
ncu derecenin 1 nci kademesine atanma imkânı 
sağlayacağız. Şimdi, adalet bu mu? Böyle ada
let olamaz. Hem, Danıştay gibi yüksek bir 
mahkeme organından adalet isteyeceğiz, hem 
de kanun yoluyle de bu adaletsizliği biz biza
tihi omların kendi sinesinde yaşatma imkânını 
bulacağız. Böyle Parlâmento olmaz. Biz ada
leti, bütçe durumu ne olursa olsun aynı gö
revi yapanlarda eşit olarak vermek zorundayız.' 

Önergem yerindedir, büyük bir adaletsiz
liği giderecektir; kabulü halinde aynı dairede 
aynı görevi yapan, hattâ emsalimden dört, beş 
sene ıkıdem almış olan bir kişiye 12 nci derece
nin 1 nci kademesine, bugün tayin edileni de 
10 ncu derecenin 1 nci kademesine oturtacağız. 
Böyle adalet olmaz, muhterem arkadaşlarım . 

Önergem bu adaletsizliği giderecektir. Lüt
fen kabulüyle, Danıştay bünyesinde büyük bir 
huzur sağlayacaktır. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Öztürkcine, önergesin
de ısrar etmektedir. Sayın Adalet Bakanı ise, 
bu maddenin karşısında olmadığını, ancak 
intibakın umumî çerçevesi ve ne olacağı yo
lunda şimdiden bir şey söylenmeyeceği1 nede
niyle o intiıbalkların umumî intibaklar sırasında 
gözönünde tutulacağını söylemektedir. Mese
leyi oylarınızla halledeceğim. 

Biraz önce okunan Sayın Öztürkcine'nin ek 
geçici 7 nci madde olaraik yasa metnine alın
masını istediği hususun dikkate alınıp alınma
masını oylarınıza arz edeceğim, 
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Dikkate alınmasını kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Ek geçici madde 7. — Bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihte 3 ncü .derece kadroda bu 
derece aylığını kazanılmış hak olarak almış 
Danıştay başyardımcıları veya bu derecedeki 
kanunsözcüleri 8 nci madde hükmünden yarar
lanırlar. 

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

Ek geçici 7 maddeyi kapsayan 18 nci mad
deyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Yürürlük 
Madde 19. — Bu kanun yayımı tarihinde 

yürürlüğe -girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen? 

Ydk. Maddeyi oylarınızla arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul eclil-
miştJir. 

Yürütmeye .memur olanlar 
Madde 20. — Bu kanunun hükümlerini Ba

kanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen? 

Yoık. Maddeyi oylarınızla arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Tasarının tümü üzerinde leh ve aleyhte söz 
isteyen?... 

SALİH TANYERİ (Gaziantep) — Lehinde. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTA

FA TIĞLI (Sakarya) — Lehinde. 
BAŞKAN — Sayın Tığlı, size teşekkür için 

söz vereyim. Çünkü, lehte, aleyhte söz, üye
leredir. Komisyona ancak teşekkür için söz 
verilir. 

Leh'inde konuşmak için Sayın Tanyeri, bu
yurun. 

SALİH TANYERİ (Gaziantep) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Geçen yıl Anayasada yapılan değişiklikten 
sonra, Danıştay Kanununu bu değişiklik isti
kametinde tanzim etmek ve on yıllık uygula
manın ortaya koyduğu ihtiyaçları cevaplandı
racak hükümlerle donatmak, sonra da 657 sa
yılı Devlet Memurları Kanununun 1327 sayılı 
Kanunla değişik hükümlerine mütenazır hüküm

ler eklemek maksadıyle getirilen tasarı, bugün 
Yüce Senatonun tasvibine mazhar olmuştur. 

Senatomuz, Meclisten gelen metin üzerinde 
prensiplere mütaallik çok az, zarurî değişik
likler yapmış; tümüne yakın kısmını aynen be
nimsemiştir. Şu halde tasarı, Meclise gide
cektir. Mecliste de bu çok zarurî değişiklik
lerin benimsenerek en kısa bir zamanda tasa
rının kanunlaşmasını ve dolayısiyle Anayasa
nın emri olan hükümlerin biran evvel yürür
lüğe girmesini yürelkten temenni ediyor ve ka
nunun 'memleketimize (hayırlı olmasını diliyo
rum. 

Bu arada değinmek istediğim önemli bir 
nokta, Danıştayın iş hacminin, bilhassa Dev
let Memurları Kanununun yürürlüğe girmesin
den, Emekli Sandığı Kanununda yapılan deği
şiklikler dolayısiyle intibaklardan ve bâzı fi
nansman kanunlarının yürürlüğe girmesinden 
sonra çok fazla arttığı müşahade edilmiştir. 

Komisyonda Sayın Başkanın verdiği açık
lamadan anlaşıldığın göre, 1972 yılında aşağı -
yukarı 70 bin dosya gelmiş durumdadır. Bu se
bepledir ki, kabul ettiğimiz (kanunda yeni bir 
daire ihdas edilmiş ve müretteb dairelerin ku
rularak görev ifasında kabul edilmiştir. Ancak, 
bununla da yıllık 70 bin dosyanın kısa bir sü
rede, hiç değilse yılı içinde karara bağlanma
sı olanağının mevcut bulunmadığı meydanda
dır. 

Anayasamız bu nofctaî nazardan Danıştayı 
esas itibariyle Yüksek İdare Mahkemesi kabul 
etmiş; bununla da alt idare mahkemelerinin 
kurulmasının zorunluğuna işaret etmiştir. On 
yıldan beri bu alt idare mahkemeleri ya da 
bölge idare mahkemeleri bütün çabalara, çalış
malara rağmen bâzı bakanlıklar arasında mey
dana gelen görüş ayrılığı seebbiyle bir türlü ta
sarı haline gelememiş, münferit çalışmalar ha
linde kalmıştır. 

Komisyonda Sayııı Başkanın vermiş olduğu 
değerli izahattan memnuniyetle öğrenmiş bu
lunuyoruz ki, nihayet bu uyuşmazlıklar çözül
müş ve alt idare mahkemeleri kanun tasarısı 
hazırlanarak Hükümete sevk edilmiş, belikâ de 
şu anda Hükümetten de çıkarak Yüce Meclise 
gönderilmiş bulunmaktadır. 

Bütün temennimiz, vatandaşlarımızın muh
taç oldukları adaleti kısa bir zamanda elde 
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edebilmeleri için bu alt idare mahkemelerinin 
süratle kanunlaşarak yürürlüğe girmesi, seçim
lerinin yapılması, faaliyete girişmesi ve böyle
ce Danıştaym yüksek idare mahkemesi olarak 
görevine liyakatle devam etmesi ve idare hu
kukunda çok lüzumlu olan müstakar içtihatları 
birer, birer meydana koymasıdır. 

Tekrar, kanunun hayırlı olmasını diler-, Yi; 
ee Senatoyu saygıyla selâmlarını. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayım Tığılı, buyurun. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTAFA 

TIĞLI (Sakarya) — Teşekkür ederim, konuş
mayacağını. 

BAŞKAN — Komisyon adına teşekkür ile 
yetiniyor sunuz, teşekkür ederim. 

Kanunun tümünü oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

3. •— Jandarma Genel Komutanlığının yeni
den teşkilâtlanması, modem silâh, araç ve gereç
lerle donatılması amacıyle İçişleri Bakanlığı 
Jandarma Genel Komutanlığına gelecek yıllara 
geçici yüklenmelere girişme yetkisi verilmesi hak
kında kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî Sa
vunma, İçişleri ve Bütçe ve Plân komisyonları 
raporları (M. Meclisi : 1/680; C. Senatosu 1/112) 
(S. Sayısı : 150) (1) 

BAŞKAN — Gündemi sırasıyle takibediyo-
rum. 

ıSaym Atayurt, tasarıyı siz mi takibediyor-
sunuz ? 

BÜTÇE YE PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI 
M. FAİK ATAYURT (Uşak) — Evet. 

BAŞKAN — Hükümet adına kim takibedi-
yor ? 

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI LO
JİSTİK DAİRE BAŞKANI KURMAY/ ALBAY/ 
ETHEM BOZDAĞ — Ben ve arkadaşlarım. Sa
yın Başkanım, Sayın Bakanım Bakanlar Kurulu 
toplantısında olduğu için temsilci olarak gel
dik; yetkili olduğumuza dair yazımız da vardır. 

BAŞKAN — Y/azıyı riea edeyim.. 
Sayın İçişleri Balkanının yetki yazısını oku

tuyorum. 

(1) 150 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonu
na eklidir. 

C. Senatosu Başkanlığına 

Y^üksek Senato gündeminde yer almış bulu
nan «Jandarma Genel Komutanlığının yeniden 
teşkilâtlanıması, modern silâh, araç ve gereçler
le, donatılması amacıyle İçişleri Bakanlığı Jan
darma Genel Komutanlığına gelecek yıllara ge
çici yüklenmelere girişme yetkisi verilmesi hak
kında kanun tasarısı» nm müzakeresi sırasında 
Bakanlığımızı Kurmay Albay Ethem Bozdağ, 
Hakim Yarbay Abdullah Gençay ve Levazım 
Binbaşı Mümin Sunay temsil edeceklerdir. 

Arz ederim. 
Ferit Ku'bat 

İçişleri Bakanı 

BAŞKAN — İçtüzük gereğince Hükümet 
temsilcilerini Genel Kurula takdim ederim. 

Komisyon raporunun okunup, okunmamasını 
oylarınıza arz edeceğim. Komisyon raporunun 
okunmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler.. 
Raporun okunması kabul edilmemiştir. 

İvedilik hususunu oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
mişi tir. 

ALİ SAKİR AĞANOĞLU (Trabzon) — Tü
mü üzerinde konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN —•" Sayın Ağanoğlu, tümü üzerin
de buyurunuz, 

ALİ ŞAKIR AĞANOĞLU (Trabzon) — Sa
yın Başkan, sayın senatörler; 

Jandarma Genel Komutanlığının yeniden 
teşkilâtlanması için ödenek isteyen kanun tasa
rısı dolay isiyle düşünce ve temennilerimi kısa
ca sunmak istiyorum. 

Tasarı, 10 yıl süre ile Jandarma Genel Ko
mutanlığına 2 milyar 100 milyon liralık bir 
ödenek istiyor.. 

BAŞKAN — Sayın Ağanoğlu, lehinde konu
şacaksınız. Çünkü, Komisyonda müspet oy kul
lanmışsınız. 

ALİ SAKİR AĞANOĞLU (Devamla) — 
Evet efendim. 

Hükümet, bu ödeneği yüzde 15 artırma yet
kisine de sahibolacıak ve yılda 240 milyon liralık 
ek ödenek verilecek; 10 yıl süre ile bu ödenek 
yıllık normal bütçelerin yanı sıra Jandarma 
Genel Komutanlığına tahsis edilecek ve bu Ko
mutanlık teşkilâtının yenilenmesi bu şekilde 
mümkün bir hale getirilecektir. 
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Sayın senatörler; Jandarma Genel Ko
mutanlığı teşkilâtının yenilenmesine gerçekten za
ruret vardır. Devletlin temel görevi, yurt sathında 
asayişi sağlamaktır. Vatandaşın can ve mal emni
yetini sağlamak temel görevdir. Memleketimiz
de bu görev emniyet kuvvetlerine bırakılmıştır. 
Emniyet kuvvetleri başta Jandarma teşkilâtı 
ve polis teşkilâtından meydana gelmiştir. Jan
darma teşkilâtımızın görev sahası çok daha ge
niştir. Polis teşkilâtı bulunan şehir ve kasaba
larda emniyet görevini polis yapıyor. Bunun 
dışında tekmil vatan sathında bu görevi jandar
ma yürütmektedir. Jandarmamızın bugünkü 
imkânları düşünülürse çok yetersiz olduğu he
pimizin gözleri önündedir; ama Devletin imkâ
nı olduğu nispette bu teşkilâta yardım ettiğini 
de kabul etmeye mecburuz. Bugünden yarma 
imkânlarımız arttıkça bu teşkilâtı kuvvetlendir
meye, yenilemeye mecburuz. 

Teşkilâtın başlıca iki sorunu vardır. Perso
nel ve silâh, araç, gereç durumudur, Jandarma 
personelini bugünkünden daha yeterli hale 
getirmeye mecburuz. Memleketimizde nüfus ar
tışını, (ki, bugün 08 milyonu bulmuşuzdur) 
ve nüfusun yeniden sosyal kaynaşmasını da göz-
önnüde bulundurursak, emniyet görevinin sa
hası, şekli çok değişmektedir. Türkiye sana-
yileşiyor ve birtakım sanayi metropolleri mey
dana geliyor. Kısa zamanda büyük nüfus top
lulukları bir bölgede toplanıyor. Bütün dünya
da olduğu gibi memleketimizde de birtakım 
sosyal, siyasî cereyanlar vardır. Bu topluluk
larda çeşitli düşüncelere sahip vatandaşlar 
kendilerine göre menfaat mücadelelerine gir
mektedirler. O halde emniyet teşkilâtımızın bu 
sosyal kaynaşmaya uygun olarak yeniden şe
killenmesi, kuruluş yerlerini değiştirmesi, kuv
vetini ona göre ayarlaması, silâhını, vasıtasını 
ona göre ayarlaması bir zarurettir. 

'Ayrılacak ödenek ile en elverişli, en modern 
araç ve gereçlerin sağlanması başlıca arzumuz 
ve teme ilimizdir. Tabiî, yetkililer, uzmanlar 
Türkiye'nin bölge bölge ihtiyaçlarına göre bu 
silâh, araç ve gereçleri tespit edeceklerdir. Bu 
önemli ödenek kullanılırken memleketimizde 
sanayiin de geliştirilmesi başlıca gayelerden biri 
olmalıdır. Jandarma ve emniyet teşkilâtına ya
pılacak bu ödemeler dolayısıyle Türkiye'nin 
'toplum savunması için lüzumlu olan silâh, araç 

ve gereçlerin mümkün olduğu kadar yurt için
de yapılmasını sağlamalıyız. Yıldan yıla veri
lecek ödeneklerle bu sahada da önemli adımlar 
atılabilir. 

Bugün emniyet görevi, daha önceden haber 
alma, daha önceden hazırlık yapmak suretiyle 
birinci kademede asayişi sağlayıcı olmalıdır. 
Hadiseleri önceden duymak, öğrenmek ve ön
leyici tedbir almak emniyetimizin başlıca gö
revidir. Onun için en yeni araçları kullanmak 
arzu edilir. Şehir ve. kasabalarımızda değilse bi
le, köyler içerisindeki jandarma karakollarının 
bugünkü imkânları son derece yetersizdir. Te
lefonu, masası, sandalyası gözönüne getirilirse, 
mutlaka yenilenmesi ve yeni imkânların bu 
sahalara yayılması zorunludur. 

Haber alma tesisleri diyoruz; Jandarmamı
zın bütün karakollarına telsiz telefon konul
ması artık zarurî hale gelmiştir. Jandarma
mıza her sahada kullanabileceği motorlu vasıta 
verilmesi zarurî hale gelmiştir. Jandarmamızı 
•helikopterle teçhiz etmek zorunlu hale gelmiş
tir. Mevcut kadronun iyi vasıflı, teknik sahada 
iyi yetiştirilmiş olması şartıyle, bu teknik vası
taları en isabetli, en müessir şekilde kullanması 
mümkün olacaktır. O bakımdan, yeni cihazları 
mümkün olduğu kadar kısa zamanda sağlaya
rak, jandarmamızın ihtiyacının karşılanması 
başlıca temennimizdir. 

Bu arada Jandarma personelinin devamlı 
surette eğitim görmesi de zorunludur. Teknik 
süratle değişiyor, bugün ortaya konulan bir ci
haz, birkaç sene sonra demode oluyor, daha ye
nisi, daha mükemmeli çıkarılıyor. O halde, per
sonelin de bu değişikliğe uygun olarak devamlı 
eğitim görmesi zorunludur. 

Jandarma karakollarımızda en az assubay 
derecesinde karakol komutanı bulundurulması 
zorunludur. Assubay devamlı memur durumun
dadır, iyi yetiştirilebilir. Muvazzaf askerliğini 
yaparken onbaşı, çavuş olarak biraz süresi uza
tılmış olan erlerin \razife görmeleri mümkün 
oluyor, ama yeterli değildir. 

Diğer bir temennimi bilhassa belirtmek is
tiyorum. Emniyet görevlileri sık sık yer de
ğiştirin emelidirler. Bir bölgenin sosyal yapı
sını iyi öğrenmek, çevresine intibak etmek ve 
ne gibi hadiseler olabileceğine önceden teşhis 
koyabilmek için, bir elemanın bir bölgede uzun 
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süre kalması zorunludur. Bir sene içinde bir
kaç defa yer değiştiren bir görevlinin, bulun
duğu bölgede yeteri kadar faydalı olacağına, 
yeteri kadar hadiseleri önleyebileceğine kaani 
değilim. Bu itibarla, sosyal hadiselere yakınen 
eğilebilecek, iyi teşhis koyabilecek emniyet 
görevlilerinin, bir bölgede üç sene, beş sene kal
ması zorunludur. 

Diğer bir önemli husus; emniyet görevlile
rinin halka yakın insanlar olması lâzımdır. Oto
rite uzakta kalmakla sağlanmaz. Otoriteyi iyi 
kullanacak insan aynı zamanda halk arasında 
hergün halkın dertleriyle hemdert olabilecek, 
herkesi özellikleriyle, aile durumuyla tanıyabi
lecek kimseler olmalıdır. Emniyet görevlilerin
den bu yakınlığı da bekleriz. O bakımdan, 
teşkilâta yetiştirilecek personelin, bu sahada 
da iyi eğitim görmesi, sosyal meselelere eği
lebilecek anlayışta halka yakın, halkı seven, 
halkı koruyan anlayışta olması gerekir. Yine, 
cemiyetin devamlı olarak değişikliklere mâruz 
kaklığını, sosyal ve iktisadî yaşantının insan 
yapısını değiştirdiğini gözönünde bulundura
rak, emniyet görevlilerinin bu değişiklikleri 
yakinen izleyen, anlayışla izleyen kimseler ol
masını temenni ediyoruz. 

2 milyar 100 milyon, % 15 ilâvesiyle 2,5 
milyara yakın bir ödeneği 10 yıl içinde bu teş
kilâtımızın isabetle kullanmasını ve emniyet 
kuvvetimizi günün imkânlarıyle, modern im-
kânlarıyle cihazlandırarak, bugünkü verimli 
çalışmasını daha ileri götürerek, gerçekten Türk 
vatanında asayiş ve huzuru bekleyen, sağlayan 
bir kuvvet olmasını temenni ediyor, saygıla
rımı sunuyorum. 

BAŞKAN — Başka söz isteyen sayın üye? 
Yok. Maddelere geçilmesini oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir'. 

Jandarma 'Genel Komutanlığının yeniden teşki
lâtlanması, modern silâh, araç ve gereçlerle do
natılması asmacıyle İçişleri Bakanlığı Jandarma 
Genel Komutanlığına gelecek yıllara geçici yük

lenmelere girişme yetkisi verilmesi hakkımda 
kanun tasarısı 

Madde 1. — Jandarma Genel Komutanlığı
nın yeniden teşkilâtlanması, silâh, araç ve ge
reçlerinin modern teknik gelişmelere uygun 
şekilde yenileştirilmesi için İçişleri Bakanlığı 

Jandarma Genel Komutanlığına (2.1) milyar 
liraya kadar gelecek yıllara geçici yüklenme
lere girişme yetkisi verilmiştir. 

Bu yetki, meydana çıkacak lüzum ve şartla
ra göre Bakanlar Kurulu kararı ile % 15 ora
nında artırılabilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyoıaım. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Birinci madde gereğince yapı
lacak yüklenmelere karşılık Jandarma Genel 
Komutanlığı Bütçesinde «Jandarma Genel Ko
mutanlığının yeniden teşkilâtlanması, silâh, araç 
ve gereçlerin yenileştirilmesine ait her türlü 
alım, yapım, onarım ve giderler» adı altında 
açılacak özel bir bölüme 1973 yılından itibaren 
her malî yıl için 10 yıl süre ile (210) milyon 
liralık ödenek konulur. 

Birinci madde gereğince yapılacak % 15 
oranındaki artış karşılığı da aynı şekilde her 
yıl bütçesine konulur. 

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

Madde 3. — Hizmetin devamlılığını sağla
mak amacıyle yılı içinde harcanmayan ödenek
leri gelecek yıllar bütçelerine devren ödenek 
kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

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

'Madde 4. — Ödeneklerle yapılacak alım, 
yapım ve hizmetler 1050 sayılı Muhasebe! Umu
miye ve 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale 
kanunları hükümlerine tabi değildir. Yapıla
cak alım, yapım, onarım ve hizmetlere ait alım 
usulleri Bakanlar Kurulunca tespit edilir. 

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

Madde 5. — Yurt içinden temin edilemeyen 
ihtiyaçlar yurt dışından peşin veya kredi usulüy
le sağlanır. Kredi ile yapılacak alımlar ve yap
tırılacak hizmetler için ayrı bir ödenek ve 10 
yıllık süreyle bağlı kalmamak kaydıyle ayrı 
bir ödeme plânı yapılabilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Madde 6. — Yurt dışından sağlanacak: her 

çeşit silâh, araç, gereç ve malzeme için normal 
ithal kotası dışında öncelikle döviz tahsisi ya
pılır. Bıı silâh, araç, gereç ve malzemeler Güm
rük ve her türlü vergi, resim, harç ve ardiye 
ücretlerinden muaftır. 

BAŞKAN — Madde üzeninde söz isteyen? 
Yok. Maddeyi oylarınızla arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kafcul edilmiştir. 

Madde 7. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe (girer. 

BAŞİKAN — Madde üzerinde söz isteyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kalbul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 8. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

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

Kanun tasarısının tümü üzerinde lehte, 
aleyhte söz isteyen? Sayın Coşkun lehinde mi? 

CELÂLETTİN COŞKUN (Aydın) — Lehinde. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 

CELÂLETTİN COŞKUN (Aydın) — Sayın 
Başkan değerli senatör arkadaşlan'im; 

iBöyle bir tasarıyı getirdiği için Hükümete 
teşekkürlerimi arz etmek isterim. 

Eski bir idareci olaraik jandarma teşkilâtı
nın çektiiği sıkıntıyı, hepimiz çektik. Nahiye 
müdürlüğü zamanlımda jandarmaya kâğıt, ka
lem ve saire bulamaz, bunu esefle ifade ediyo
rum. düğünler için ruhsat almaya gelen, izin 
almaya gelenlerden ister ve Devletin otoritesini 
bu suretle rencide ederdik. Buna mecburduk. 
Oenabıhakka çok şükür, bugün bu sıkıntıları 
görmüyoruz; ama arz ettiğini gibi eski bir ida
reci olarak bu sıkıntılara çok katlandık. 

ıBeninı temennim, her sene bütçeye konma
sı kanun haline gelmek üzere olan bu tasarı ile 
öngörülen 210 milyon liranın, bütçe mülâhaza
ları ile «Bu sene tatbik edilemez, bu sene büt
çesine komaım(az» şeklinde bütçe kanunlarına 
bir hüküm vazedilmemeslidir. Malûm, birkaç se
neden beri tekel maddelerinden, akaryakıt 
maddelerinden, özel idarelerin, belediyelerin 
hisselerini vermiyoruz ve diyoruz ki, «iBunlar 
bu sene tatlbiık edilmez seneye kadar uzar.» Her 
sene bu tekerrür ediyor. Belediyeler, özel ida
reler bu gelirden mahrum oluyorlar. Kaldı ki, 

210 milyon lira az bir para değildir. 'Elbette ki, 
bütçede bâzı zorlamalar olacaktır; ama bütün 
temennim, bu paranın bütçeye konması için ar
kadaşlarımın şimdiden nazarı dikkatini çekmek
tir. 

Bendeniz, dış emniyetimizin iş emniyetimize 
bağlı olduğu kanısındayım. Dış emniyetimiz 
için, dış yardımlar alıyoruz. Ama, iç emniyeti
mizin teminimde başlıca görevlerden birisi olan 
jandarmanın da dış yardımlardan istifade etti
rilebilmesi için çalışmalara girilmelidir. Son 
anarşik hareketlerde jandarmanın çok büyük 
emeği geçmiştir. Bilhassa Niksar hadiseleri, he
pinizin bildiği gibi jandarmanın cansiperane 
çalışması ile, gayreti ile, hayatlarını hiçe say
ması ile başarı sağlamıştır. Bu bakımdan jan
darmamızın ne kadar fazla olursa olsun, ne ka
dar göze fazla masraf gibi görünürse görün
sün, teçhizaıtlanmaısmı, teşkilâtlanmasını arzu 
etmeyen hiç kimse olmayacaktır. 

Bu kanunun jandarma teşkilâtına, memle
ketimize hayırlı olmasını diler, Yüce Senatoyu 
saygı ile selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Tasarı açık oylarınıza arz edi
lecektir. 

Gelir Vergisi Kanununu değiştiren 202 sayı
lı Kanunun değişik geçici 4 ııcü maddesinin ta
dili hakkındaki kanım teklifinin açık oylama
sına 117 sayın üye oy kullanmış, 96 kabul, 20 
ret, 1 çekinser oy tespit edilmiştir. 

4. •— Uçakların kanun dışı yollarla ele ge
çirilmesinin önlenmesine dair 16 Aralık 1970 ta
rihli La Haye \Sözleşmesinin onaylanmasının uy
gun bulunduğu hakkında kanun tasarısının Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Anayasa we Adalet ve Dışişleri, Tu
rizm >ve Tanıtma -.komisyonlarından -5'er üye alın
mak suretiyle kurulan Geçici Komisyon raporu 
(M. Meclisi 1/657; 'C. 'Senatosu 1/111) (S. Sayı
sı : 152) 

BAŞKAN — Geçici Komisyon? Hükümet? 
Yok. Gelecek Birleşime bırakılmıştır. 

5. —- Tek işçinin taşıyabileceği yükün en çok 
ağırlığı hakkında 127 tsayılı Milletlerarası Çalış
ma Sözleşmesinin uygun bulunduğuna dair ka
nun tasarısının, Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Sosyal İşler ve 
Dışişleri, Turizm ve Tanıtma komisyonları ra
porları (M. Meclisi 1/632; C. Senatosu 1/110) 
(S. 'Sayısı: 153) 
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BAŞKAN — Hükümet? Hükümetle ilgili 
temsilci var mı efendim? Yok. Gelecek Birleşime 
bırakılmıştır. 

6. —• Türkiye ile Avrupa Ekonomik Toplu
luğu arasında Geçici Anlaşma hükümleri uya
rınca, bu Anlaşmanın kapsamına .giren madde
lerin Gümrük vergilerinde, anlaşmalar yer alan 
esas ve oranlar çerçevesinde yapılan •indirimle
rin onaylanması hakkında kanım tasarısının 
Millet Meclisince kabul <olıman metni ve Cum
huriyet 'Senatosu Dışişleri, Turizm ve Tanıtma 
ve Bütçe ve Plân komisyonları raporları (M. 
Meclisi : 1/571; C. Senatosu : 1/109) (S. Sa
yısı : 148) (1) 

BAŞKAN — Bütçe ve Plân Komisyonu ra
poru görüşülmekte idi. Hükümet adına müza
kereleri taıkibedeeeik olan umum müdür için 
ye tiki yazısını okutuyorum. 

Cum huriye t Sen at osu B aşk anlığına 
«Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu 

arasında Geçici Anlaşma hükümleri uyarınca 
bu anlaşmanın kapsamına giren maddelerin 
gümrük vergilerinde anlaşmada yer alan esas 
oranlar çerçevesinde yapılan indirimlerin onay
lanması hakkında kanun tasarısı» üzerinde 
Yüikseık Senatonun 23 Kasım 1972 günlü otu
rumunda yapacağı görüşmelerde Bakanlığımı 
okonomik ve sosyal işlerle görevli Yüksek Mü
şavir Büyükelçi Oğuz Gökmen'in temsil etmesi
ni müsaadelerine arz ederim. 

Dışişleri Bakanı 
Halûk Bayülken 

BAŞKAN — İçtüzük hükümleri gereğince 
Hükümet temsilcisi olarak Sayın Oğuz Gök-
men'i Genel Kurula takdim ederim. Tümü üze
rinde görüşmeler yapılmakta idi. Sayın Ucuzal 
söz almışlardı. 

Açık oylarını kullanmayan sayın üyeler lüt
fen kullansınlar. 

Buyurun Sayın Ucuzal. 
ÖMER I^CUZAL (Eskişehir) — Saym Baş-

kaaijdeğerli arkadaşlarım; 
Müzakeresi epeyce uzayan Anayasanın 65 nei 

•maddesi hükmüne göre vaktiyle yapılmış bir 
'andlaşmanm tasdikine dair kanun tasarısı üze
rinde müzakereye devam ediyoruz. 

(1) 148 :S. 'Sayılı basmayazı 16 . 11 . 1972 ta
rihli 4 ncü Birleşim tutanağına eklidir. 
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Müzakeremize mevzu olan tasarı, 12 Eylül 
1963 tarihinde Türkiye ile Avrupa Ekonomik 
Topluluğu arasında yapılmış olan andlaşmanm 
4 ncü maddesine istinaden gene 23 Kasım, 1970 
tarihinde imzalanan Katma Protokolün ticarî 
alış - verişlere ilişkin hükümlerinin 'erken yü
rürlüğe konulması için getirilmiştir ve Türkiye 
ile Avrupa Ekonimilk Topluluğu -arasındaki ge
çici andlaşnıa hükmünü taşımaktadır. 

Elimizdeki tasarıyı tetkik ettiğimiz zaman 
Senato metni, çok özür dilerim, bir tatbikat, 
bir gelenek olarak getirilen meselenin izahını 
sağlama yönünden Millet Meclisi metinlerine 
nazaran eksik geliyor. Millet Meclisi metnini 
tetkik etmeyen arkadaşlarımız olabilir. Bizim 
komisyonlarımızın getirdiği raporu tetkik edip, 
meseleye derinliğine girilmediği takdirde, Yüce 
Huzurunuzda bu kürsüden bir başka düşünce 
isti'kâımetinde yapılan konuşmalar, müzakerenin 
havasını zaman zaman değiştirme imkânını sağ
lar duruma gelmektedir. 

Tasarı üzerinde benden evvel konuşan ar
kadaşım aşağı - yukarı 2 gün devam eden bir 
konuşma yaptılar ve bir ara da «Bir simsiyah 
tablo çiziliyor» diye bu konuşmada isimlendiril
di. 

Değerli arkadaşlarım, dünyanın şartları Tür
kiye'yi Avrupa Ekonomik Topluluğu ile işbir
liği yapmak mecburiyetine getirmiştir. Tür
kiye'nin ithalât ve ihracat şartları, (Cumhuriyet 
kurulduğu günden beri Ortak Pazarı teşkil eden 
ülkelerle olan ticaret hacmimiz, bütün istatis
tiklere bakarsak, alış verişimizin % 80'imi teşkil 
etmektedir.) İçerisinde Türkiye Ortak Pazar ile 
bir ortaklık yolunu tercih etmezse, başka hangi 
ülkelerle ortaklık yolunu tercih edecektir? Bu
nu biraz düşünmek mecburiyetindeyiz. 

Şimdi, ortaklık 1963 yılında yapılan bir and
laşnıa ile haşlamış, hazırlık ve geçiş dönemi ha-
zırİDklarmı temin eden andlaşmalar yapılmış, 
Hükümet bu andlaşmalarm getirdiği imkânları 
İjiran evvel kuilanmaık yolunda da bir kararna
me neşretmiş ve yine Geçici Andlaşmanm hü
kümlerini de Yüce Meclislerin tasvibine arz et
miştir. 

Şimdi, biraz evvel «Komisyonun raporu me
seleyi huzurunuza Millet Meclisine nazaran ek-
â k getirmiştir» derken, şunu arz etmek istemiş-
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tim. Elimizde hakikaten Geçici Andlaşma metni 
bulunmuş olsaydı, benden evvel konuşan sayın 
sözcü meseleyi kendi düşüncesi istikâmetinde 
alıp götürme imkânını bir derece bulamaya
caktı. Huzurunuza getirilip tasdiki istenen, tas
vibi istenen metin 27 madde halinde tespit edil
miş Akitte, Taraflar karşılıklı hak ve maddele
rini bu maddelerde etraflıca tespit etmişler, 
bu Geçici Andlaşimaya göre Türkiye'nin en 
ufak menfaati Ortak Pazar ülkelerine terkedil
miş değildir. Aksine biz karşı tarafa ne vermiş
sek, onun fazlasını karşı taraftan almaya ça
lışmışız. Bu andlaşmalar sayesindedir ki, değer
li arkadaşlarım, Türkiye ihracatını 1963 yılın
dan bu tarafa bilhassa ziraî ürünler yönünden 
yüzde yüz, yüzde yüzün üstünde, yüzde bin 
nisbetinde artırmıştır. 

Şimdi, andlaşma metninde, ek listelerde gö
rüyoruz ki; meselâ, narenciyede % 50 Cfümrük 
Vergisi indirimi tanımmış. Türkiye yılda 10 bin 
tona yaklaşan bir ihracatı zor yaparken, bugün 
şayanı şükrandır ki, Ortak Pazar ülkelerine 
yaptığımız ihracat 80 - 90 bin tona yaklaşmış
tır. 

Bu andlaşma metninde ve eklerinde görüyo
ruz ki, 65'e yakın ziraî ürünümüze geniş miktar
da vergi indirimleri tanınmak suretiyle bunların 
ihracatının yapılması kolaylaştırılmıştır. Buna 
ımıikalbil de Ortak Pazar ülkelerinin aslında bi
zim memleket sanayiini kalkındırmak için it
haline mecibur olduğumuz birçok maddede de 
biz onlara bâzı imkânliarı tanımak mecburiye
tinde olmuşuzdur. Bu karşılıklı menfaatler mu
vazeneli halde götürülmüştür. 

Geçen hafta ve bu haftanın başında bu kür
süden konuşan arkadaşım konuşmasını başın
dan sonuna kadar taikiibettim, bu müzakere mev
zuu meselenin üzerine eğilmedim, ta ilerilere gi
derek veya... 

SALİH TANYERİ (Gaziantep) — Sayın Baş
kan, üyenin üyeye cevap vermesi diye bir te
amül var mıdır? Yoksa, Komisyon adına mı 
cevap veriyor? 

BAŞKAN — Sayın Tanyeri, kendi düşünce
lerini söylüyor; izin verirseniz devam etsin. 

Buyurunuz Sayın Ucuzal. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Aslında ni
çin Ortak Pazar ülkeleriyle bir ortaklığa girdik 

meselesi 8 - 10 yıl evvel bitmiş bir meseledir. 
Girmişiz bu ortaklığa. Onun hazırlık dönemini 
geçirmişiz, şartları hazırlanmış, geçiş dönemi
nin sistem ve usullerini tespit eden Katma Pro
tokol da imza edilmiş; bu Protokolün getirdiği 
hükümlere göre de biran evvel tatbikata geçip 
bunun faydalarını sağlamanın yolu, bu elimizde 
müzakere ettiğimiz Geçici Andlaşma hükmüne 
bağlanmıştır. Anayasanın 65 nci maddesinin hük
mü gereğince de mesele Yüce Meclislerin huzu
runa getirilmiştir. 

Şimdi, Üçüncü Beş Yıllık Plânda ileri sü
rülen bâzı fikir ve tespit edilen hedefler Or
tak Pazar ülkeleriyle yaptığımız andlaşmaların 

. biraz daha hafifletilmesi, kendi lehimize çev
rilmesi yolunda tedbirler tavsiye etmektedir. 
Elbette Cumhuriyet hülkümetleri her fırsatta 
bu yolu arayacaktır. Ama, plânda böyle tavsi
yeler varken, hedefler böyle tespit edilmişken, 
siz bunu tasdik ederseniz, yarın mukavelenin 
öbür tarafını teşkil eden kişiler «Siz bunu tas-
Vibettiniz, Meclislerinizden geçirdiniz, size böy
le hakkı tanımayız» gibi bir tutumun içerisine 
girer fikri, zannederim ki, hiçbir yerde bahis 
mevzuu olmaz. 

Geçioi Andlaşma hükümleri arasında karşı
lıklı her türlü imkânlar, karşılıklı her türlü 
kolaylıklar tanındığı gibi, doğacak meselelerin, 
zorlukların da halli için gerekli yollar tespit 
edilmiş ve maddeler, fıkralar halinde hüküm 
haline getirilmişttir. 

Ben değerli zamanlarınızı daha fazla israf 
etmeyeceğim değerli arkadaşlarım. Biz burada 
Anayasanın 65 nci maddesine göre bir görev 
yapıyoruz. Bu görevin yapılması için gereken 
hazırlıklar kemali ciddiyetle tetkik edilmiş, ha
zırlanmış ve Türkiye'nin menfaatleri santimine, 
miilimieltresine kadar düşünülerek hareket edil
miştir. 

ıBu duygular içerisinde tasarıya müspet oy 
vereceğimi saygıyle arz eder, Yüce huzurunuz
dan ayrılırım. 

BAŞKAN — Sayın Tanyeri söz mü istiyor
sunuz? Buyurunuz. Zaten söz hakkınız mahfuz
dur. 

ıC. H. P. GRUBU ADINA SALİH TANYE
Rİ (Gaziantep) — Sayın Başkan, değerli arka
daşlarım; 
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Bütçe Komisyonunda bu andlaşmayı ince
leyen üye isem de, tanıaımyle başka noktalar
da söz hakkımı mahfuz tutmuştum. Şimdi o 
maksatla söz almış değilim. Sayın Ucuza! bura
daki konuşmalarında eğer geçen oturumlarda 
fikirlerini beyan eden Gündoğan arkadaşım 
için «(Sözcü» deyimini kullanan as aydı, yine söz 
almak lüzumunu hissebmeyecektim. Sayın. Ucu-
zal, «ıSözcü» deyimini kullanmak suretiyle, Sa
yın !Gümdoğan'ın burada Cumhuriyet Halk Paır-
•tisi Grubu sözcüsü olarak konuştuğu gibi bir 
anlam çıkardı ve fikirlerini o istikamette beyan 
etti. Oysa ki, sayın arkadaşımız şahsı adma ko
nuşmuşlardı ve hangi tasarı üzerinde, hangi 
andlaşma üzerinde konuşulduğunu da gayet iyi 
biliyordu. 

Senato kürsüsünde öteden beri yerleşmiş 
olan bir gelenetk, bir kanun görüşülürken onun
la ilgili fikirlerin de yeni faktörler karşısında 
ortaya konulması merkezinde olmuştur. Filha
kika, Avrupa Ekonomik Topluluğuna katılma 
kararı ve Andlaşması 1963'te gerçekleşmiş, 
Andlaşma imza edilmiş, geçiş dönemi tamam
lanmış ve katma protokol imzalanmıştır. Cum
huriyet Halik Partisi olarak, katma protokolün 
biraz daha geciktirilmesi ve gelişmekte olan 
sanayimizin ileride herhangi bir tehlikeye du
çar olmaması için daha hazırlıklı bir duruma 
gelmemiz için gereken zamanın kazanılması 
fikra burada müdafaa edilmişti, yoksa Avrupa 
Ekonomik Topluluğuna girilmesi reddedilmiş 
gibi bir fikir ortaya konulmamıştı. Şimdi or
taya çıkan yeni bir faktör, Cumhuriyet Halk 
Partisi Grubunun gerek Mecliste gerek Senato
da bu hususta neden hassasiyet gösterdiğini, 
endişelerinin neden doğru olduğunu bir kere da
ha ortaya koymuştur. 

ıSayın Ucuzal'un da temas ettiği gibi Üçüncü 
Beş Yıllık Plân, Katıma Protokolün Türk sana
yiinin gelişmesi için bâzı esneklikler getirmesi 
varsayımına dayanmıştır. Demek oluyor ki, bu
rada Avrupa Ekonomik Topluluğu ile ilgili 
herhangi bir meselede bu varsayımın gerçekleş-
ımesi ya da gerçekleşmemesi, her iki alterna
tifte, gerek Üçüncü Beş Yıllık Plânda gerekse 
perspektif dönemde kalkınma seviyesi, kalkın
ma durumu bahis konusu olan Türk sanayiinin 
durumu ile yakından ilgilidir. 

Bu itibarla, bu faktör karşısında arkadaşla
rımızın fikirlerini beyan etmesinde bir kara 
tablo çizmeik gayesi, art düşüncesi değil, mev
cut tabloyu gerçek hüviyeti ile belirtmek en
dişesi vardır. Bunu arz etmek için söz aldım. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Başka söz isteyen üye? Yok. 
ALİ ŞAKIR AĞANOĞLU (Trabzon) — Bir 

hususu belirtmek için söz istiyorum. 
BAŞKAN — Kendi adınıza mı? 
ALİ ŞAKIR AĞANOĞLU. (Trabzon) — Söz

cü olarak. 
BAŞKAN — Özür dilerim size sözcü olarak 

söz veremeyeceğim. Siz, 14 . 11 . 1972 tarihin
de Cumhuriyet Halk Partisinden, 16 . 11 . 1972 
tarihinde Komisyondan istifa etmiş bulunuyor
sunuz. Bu sebeple Komisyon sözcülüğü sıfatınız 
düşmüş bulunmaktadır, söz veremeyeceğim. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKA
NI M. FAİK ATAYURT (Uşak) — Sayın Baş
kan, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Atayurt, beş dakika içe
risinde bitirebilir misiniz yoksa gelecek Birle
şime mi bırakalım. («Gelecek Birleşime kalma
sın» sesleri) 

Açık oylama için oylarını kullanmayan sa
yın üyeler? Yok. Açık oylama işlemi bitmiştir. 

Müzakerelere saat 19,00'dan sonra devam et
mek biraz güç olacak. Şu anda Genel Kurulda 
üye sayısı 30 dan aşağıya inmiş bulunmaktadır. 
Bu mevcutla böyle bir karar almak güçtür. Sa
yın Atayurt isterseniz beş dakika gibi kısa bir 
süre i celisinde bitirebilirseniz söz vereyim aksi 
takdirde gelecek Birleşime kalacaktır. Nasıl 
arzu edersiniz? 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKA
NI M. FAİK ATAYURT (Uşak) — Sayın Baş
kanım beş dakikada bitmesi mümkün değildir. 
Çünkü iki birleşim üzerinde görüşüldü. 

IBAŞKAN — O halde gelecek Birleşime bı-
rakaliim. Gayet taibiî dilediğiniz kadar konuş
mak hakkınızdır. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKA
NI M. FAİK ATAYURT (Uşak) — Bu itibarla 
gereken cevapları arz etmek mecburiyetinde
yim. Arkadaşlarmıızııı belki müddetin uzatıl
masına dair teklifleri olmuştur. 

168 — 
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BAŞKAN — Müddet uzatılması teklif edil

di ; aıma şu anda Genel Kurulda üye sayısı 30 
dan bile aşağıya düşmüş bulunmaktadır. 

Hükümet için de aynı hususu ifade edelim: 
Gelecelk Birleşimde Hükümet ve Komisyonun 
söz hakları mahfuzdur ve diledikleri kadar ko
nuş abilcceikl erdir. 

Açılk oylama neticelerini bildirdikten sonra 
Birleşime son vereceğim. 

Jandarma Genel Komutanlığının yeniden 

1. •— 'Cumhuriyet iSenatosu Tabiî Üyesi 
Mehmet Özgüneş'in, Yeşilhisar halkının hayvan
larına tahsis edilen \mer'aya dair soru önergesi 
re Köy İşleri Bakam Ne emi Sönmez'in yazılı ce
vabı (7/61) 

7 . 7 . 1972 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
'Aşağıdaki soruların Köy İşleri Bakanı ta

rafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz 
ederim. 

Cumhuriyet Senatosu Üyesi 
Mehmet Özgün eş 

Soru 1. — 23 Xo. ki toprak Komisyonu ta
rafımdan 1953 yılında Yeşilhisar (Kayseri) hal
kının hayvanları için tahsis edilmiş bulunan 
mer'a halen ne durumdadır? 

ıSoru 2. — Bu mer'a Yeşilhisar Belediyesin
ce parsellettirilerok bâzı şahıslara satılmış mı
dır? 

'Soru 3. — Sözü edilen mer'a ile ilgili olarak 
Nuh Aslan (Camiifceıbir Malı. Yeşilhisar - Kay
seri) tarafından Bakanlığınıza verilmiş olan 
3 . 5 . 1972 ve 13 . 6 . .1972 tarihli dilekçeler 
üzerine ne gibi işlemler yapılmıştır? 

T. C. 
Köy İşleri Bakanlığı 20 . 11 . 1972 

ıBasm - Yayın ve Halkla 
İlişkiler Dairesi Başkanlığı 

iSayı : 1876 
Konu : Yazılı soru 
önergesi. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 7 . 7 . 1972 gün ve -15137 - G78/7 - 61 

sayılı yazı. 

teşkilât]anması modern silâh, araç ve gereçlerle 
donatılması aımacıyle İçişleri Bakanlığı Jandar
ma Genel Komutanlığına gelecek yıllara geçici 
yüklenmelere girişime yetkisi verilmesi hakkın
daki kanun tasarısı üzerinde 107 sayın üye oy 
kullanılmış 106 kabul, 1 çetkinser oy tespit edil
miştir. 

28 Kasım 1972 Salı günü saat 15,00'te top
lanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kıapainıma fcs&aıta : ,19,00 

Kayseri Yeşilhisar' ilçesi halkının hayvanla
rına tahsis olunan mer'aya dair Cumhuriyet 
iSenato.su Tabiî Üyesi Sayın Mehmet Özgüneş 
tarafından sunulan 7 . 7 . 1972 tarihli yazılı so
ru önergelerinin cevabı ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Necmi Sönmez 

Köy İşleri Bakanı 

Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Sayın 
Mehmet Özgüneş'in Kayseri ili Yeşilhisar ilçe
si halkının hayvanlarının otlatılması için ilçe 
belediye tüzel kişiliğine tahsis edilen ortama
li meraya dair Köy İşleri Bakanlığınca yazılı 
olarak cevaplandırılmak üzere Cumhuriyet Se
natosu Başkanlığına sunduğu 7 . 7 . 1972 tarih
li yazılı soru önergelerinin soru sırasına göre 
cevabıdır. 

1. — Kayseri 23 Xo. lu Toprak Komisyonun
ca 1953 yılında Yeşilhisar ilçesi Belediye tüzel 
kişiliği adına 70 000 dönüm ortamalı mer'a tah
sis edilmiştir. Mehmet Kafkaslı isimli bir şahıs
la mahkemeye intikal eden bir ihtilâfın mevcu
diyeti yüzünden bu 70 000 dönümle ilgisi bu
lunmayan 3 000 dönümlük bir kısım mer'a tah
sis dışı bırakılmıştır. Sonradan mahkemece bu 
3 000 dönümlük mer'anın 10 dönümlük kısmı
nın ağıl yeri olarak Mehmet Kaflkaslı'ya veril
mesi geri kalan 2 990 dönümünün de 775 sayılı 
Gecekondu Kanunu uyarınca Yeşilhisar Bele
diyesine devrine karar verilmiştir. 

Yeşilhisar Belediyesi 2 990 dönümlük bu 
ımer'ayı evvelce tahsis edilmiş bulunan 70 000 
dönümlük mer'adan da 26 010 dönüm ilâve et
tirmek suretiyle 29 00O dönüm olarak tapuda 
Yeşilhisar Belediyesi adına tescil ettirmiştir. 

IV. — ÜSORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
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Yeşilhisar Belediyesinin, 1580 sayılı Beledi- j 

ye Kanununun 159 ncu maddesinin açık hüküm- i 
lerine aykırı olarak adına tescil ettirdiği mera 
arazisini bâzı kimselere dağıttığı ve bu kimse
lerin de mera arazisini tarla haline getirerek 
işledikleri Kayseri Valiliğinin yaptırdığı ince
lemeler sonunda anlaşılmıştır. 

1953 yılında tahsis edilmiş olan 70 000 dö-
ınüm mer'anın, belediyece tescil ettirilen 28 010 

dönümlük kısmın ayrılmasından sonra geriye 
kalan 43 990 dönümü, halen ortam alı mer'a 
olarak ilçe halkı tarafından kullanılmaktadır. 

2. — Yeşilhisar Belediyesi tarafından 775 
sayılı Gecekondu Kanunu uyarınca belediye tü
zel kişiliği adına tescil ettirilen 29 000 dönüm 
mer'anm bâzı kimselere parsellenmek suretiy
le dağıtıldığı ve Yeşilhisar İlçe İdare Kurulun
ca usulsüzlüğü sabit görülen Yeşilhisar Beledi
ye Başikanı hakkında lüzumu muhakeme kara
rı verildiği, Belediye Başkanının bu karara iti
razla Damştaya başvurduğu Kayseri Valiliği 
ile cereyan eden yazışmalardan öğrenilmiştir. 

3. — Yeşilhisar Belediyesince usulsüz ola
rak mer'anm dağıtılması ile ilgili olarak Yeşil
hisar Camiikebir Mahallesinden Nuri Aslan'ın 
Bakanlığıma verdiği 3 . 5 . 1972 ve 13 . 6 . 1972 
günlü dilekçeleri üzerine yaptırılan inceleme
ler sonunda yukarda arz edilen durumların an
laşılmasından sonra Kayseri Valiliğine yazılan 
11 . 9 . 1972 gün ve 38/23 - 8302 sayılı yazı ile, 
5618 sayılı Kanunla 4753 sayılı Çiftçiyi Toprak
landırma Kanununa eklenen ek 3, 4, 5 ye 6 ncı 
maddelerle mer'aların özel bir rejim ve statüye 
bağlandığı için mer'aların başka bir maksada 
tahsisinin nıümlkün bulunmadığı ve 4753/64 neü 
madde ile de hiçbir makamın arazi dağıtıması-
mn müımıkün olmadığı cihetle belediyelerin mu-
hassas mer'alar başka amaçlara tahsis edeme
yecekleri, dağıtarmayacakları ve adlarına tescil 
ettiremeyeceklerine dair olan Danıştay On bi
rinci Dairesinin 21 . 9 . 1971 gün ve 1970 - 3468 
esas 1971 - 2104 sayılı kararı emsal gösterilerek 
söz konusu 29 000 dönüm mer'aya ait tapuların 
iptali için dava açılması hususunda Kayseri Va
liliğine gerekli talimat verilmiş bulunmaktadır. 

Durum Balkanlığımızea izlenmektedir. 

,M. Doğan Kotanoğlu 
Sasın - Yayın ve Halkla 
İlişkiler Dairesi Başkanı 

2. — Cumhuriyet Senatosu Gaziantep Üyesi 
Salih Tanyeri'nin, İslahiye Lise binasına dair 
soru önergesi ve Millî Eğitim Bakanı Sabahat
tin Özbek ile Bayındırlık Bakanı Mukaddes Öz-
tekin'in yazılı cevapları (7/75) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Millî Eğitim Eği

tim ve Bayındırlık Bakanları tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasına delâlet buyurulma-
smı saygı ile arz ederim. 

Gaziantep Senatörü 
Salih Tanyeri 

1. İslâhiye'de Lise öğrencilerinin yapıl
makta olan binanın zamanında bitirilememiş 
olması nedeniyle okul bahçesinde askeriyeden 
sağlanan çadırlarda ders yaptıkları doğru mu
dur? 

2. Lise binasına hangi tarihte başlanmış 
ve şartnamesine göre hangi tarihte bitirilmesi 
öngörülmüştür'? Buna göre bir gecikme var 
mıdır ? 

3. Binanın öngörülen süre içinde bitiril
memiş olmasının sorumlusu kimdir? Bakanlık 
olarak ne gibi tedbirler düşünülmetkedir ? 

4. Çocukların çadırda ders yapmaları pe-
degoji, ve hijyen kurallarına uygun mudur 
Özellikle kış mevsiminin gelmiş olmasına göre 
bu durumun ıslahı için ne düşünülmektedir? 

T. C. 
Milli Eğitim Bakanlığı 

Özel 

Cumhuriyet Senatosu Gaziantep Üyesi Sa
lih Tanyeri'nin, İslâhiye Lisesi binasına dair 
yazılı soru önergesi ile ilgili cevabımız. 

1. Yeni yapılan İslâhiye Lisesi binasının 
inşaatı tamamlanmış, ancak geçici kabul işle
mi yapılmadığından, öğrenciler eski binaya 
yerleştirme imkânı bulunamayınca, geçici ted
bir olarak askeriyeden iki çadır temin edil
miş ve öğrencilerin bir kısmı bu çadırlara yer
leştirilmiştir. 

2,3. İnşaatlar, Bayındırlık Bakanlığınca 
yürütüldüğünden, bu sorulara adı geçen Ba
kanlık tarafından ceı^ap verilecektir. 

4. Mezkûr lise binasının Kasım ayı içinde 
; hizmete gireceği düşünülerek, bugünlerde ya-
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pılacak geçici kabulünü beklemeden yeni bi
naya geçilmiştir. 

Millî Eğitim Bakanı 
Prof. Dr. Sabahattin Özbek 

T. C. 
Bayındırlık Bakanlığı 22 . 11 . 1972 

Özel Kalem 
Sayı : A - 01/1998 

Konu : Gaziantep Senatörü Salih 
Tanyeri'nin yazılı sorusu. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 31 . 10 . 1972 tarih ve 7/75 - 15773 -

904 sayılı yazınız. 
Cumhuriyet Senatosu Gaziantep Üyesi Sa

lih Tanyeri tarafından verilen İslâhiye Lise bi
nası hakkındaki yazılı soru önergesi aşağıda 
cevaplandırılmıştır. 

1. İslâhiye'de Lise binasının tamamlan
ması sebebiyle askeriyeden sağlanan 2 çadır 
muvakkaten kullanılmıştır. Ancak Lisenin derslik
leri de içine alan İdare bloku 14 . 11 . 1972 
tarihinde ikmal edilerek Lise Müdürlüğüne 
teslim edilmesi ile bu durum ortadan kalk
mıştır. Yemekhane bloku da tamamlanmış 
ise de radyatörleri fabrikadaki grev dolayı -
siyle temin edilerek yerine takılanıamıştır. 
Radyatörler 25 . 11 . 1972 tarihinde teslim 
edilecek ve Aralık ayı basında yemekhane 
bloku da tam olarak ikmal edilecektir. 

2. 30 . 8 . 1971 tarihinde ikmal edilmek 
kaydıyle, 10 . 9 . 1970 tarihinde mukaveleye 
bağlanan adı geçen işin, mücbir sebeplerle isti
naden verilen süre uzatımı ile mukavele müd
deti 7 . 11 . 1972 tarihine kadar uzatılmıştır. 
Sözleşmesine göre gecikmenin cezaî müeyyi
deleri tatbik edileceği tabiîdir. 

3. Sözleşmelerinde gecikmeler hakkında 
tayin edilmiş olan cezalar yine sözleşmelere 
uygun olarak tatbik edilmektedir. 

4. İş bitirilmiş ve öğrenciler yeni ders
hanelerine kavuşmuş olduklarından bu hususta 
herhangi bir mütalâada bulunulmasına mahal 

. görülmemiştir. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Bayındırlık Bakanı 
Mukadder Öztekin 

3. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Üyesi Hüsnü DikeçligiVin, Yediğim Dergisinde 

yayınlanan bir yazıya dair soru önergesi ve 
Başbakan Ferid Helen'in yazdı cevabı. (7/77) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Ankara 

Aşağıda belirtmiş olduğum sorularımın, Sa
yın Başbakan Ferid Melen Bey tarafından, ya
zılı olarak cevaplandırılmasına tavassutlarınızı 
saygılarında rica ederim. 

Cumh uriyet Senatosu 
Kayseri Üyesi 

Hüsnü Dikeçligil 
1. Bundan önceki Sayın Nihat Erim Hü

kümeti İdarî İşler Başvekil Yardımıcısı, Sayın 
Sadi Koçaş'm, 7 Gün Dergisinin 1 Kasım 1972 
tarihli sekizinci sayısının 13 ncü sayfasında : 
(kurtulmak gerek) başlıklı bir yazı yayınlamış
tır. Sayın Yazar bu makalesinin birinci paragra
fında ; (Bir yetkili «Dev . Genc'e yardım ya
panların isimlerini bulduk. Yardım makbuz
larının dip koçanları elimizde. Hepsini teker 
teker toplayacağız.» demişti, demektedir. 

A) Bu beyanın hakikat payı nedir? Ve 
Dev - Genc'e yardım yapmış olan zenginler var 
mıdır? 

B) Varsa bunlar kimlerdir? Ve ne kadar 
miktarda yardım yapmışlardır? 

C) Kanaatimce, ilerde böyle bir hataya 
düşülmemesi için yardımda bulunmuş olan bu 
zevatların isimlerinin açıklanması gerekmekte
dir. Bu hususta zatınızın düşüncesi nedir? 

6 . 1 1 . . 1972 tarihli ve 9,4 - 7/77 - 15815 
sayılı Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dikeçligil'in yazılı soru önergesinin ce
vabıdır. 

Bu sözlerin sarf edilip edilmediği sarf edil
miş ise hangi toplantıda sarf edildiği hakkın
da Başbakanlıkta bir bilgi mevcut değildir. 

2. Dev - Genç adiyle bir örgüt kurarak 
bâzı eylemlere girişmiş olanlar hakkında sıkı
yönetimce açılmış olan davalar ve tahkikat 
devam etmektedir. Bu tahkikat sonunda 
Dev - Genc'e kimlerin yardım yaptığı ve bu 
yardımın isteyerek mi, yoksa bir zor kullanıl
ması neticesinde veya herhangi diğer bir başka 
sebep dolayısıyle mi yapıldığı anlaşılacaktır. 

3. Bu adlî konu üzerinde şimdilik bilgi 
vermeye imkân görülmemiştir. 

Başbakan 
Ferid Melen 
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Gelir Vergıisi Kanununu dieğişftsireın 202 sayılı Kanunun değişik geçici 4 ncü mıadıdesdniin tajdüli 
hakkında (kanun tyeklüfine ve:10len oyların sonucu(S. S. 151) 

(Kabul edilmiştir) 

ADANA 

M. Nuri Âdemoğlu 
M. Yılmaz Mete 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

ANKARA 
Turhan Kapanlı 
Mahmut Vural 
ismail Yetiş 

ANTALYA 
Akif Tekin ' 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 
Mehmet Güler 
Nejat Sarlıcah 

BİLECİK 
Mehmet Orhon Tuğrul 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Orhan Kürünıoğlu 

BOLU 
Alâeddin Yıtajaztürk 

Üye sayısı : 184 
Oy verenler : 117 

Kabul edenler : 9(î 
Reddedenler : 20 

Çekinserler : 1 
Oya katılmayanlar : 65 

Açık üyelikler ; 2 

[Kabul edenler] 

BURDUR 
Ö. Farufe Kmaytürk 

BURSA 
1. Sabri Çağlayangil 
Şe.ref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Alifcan 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevki Özçetin 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

EDİRNE 
Mehmet Nazif Ergeneli 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
ibrahim Terfik Kutlar 
Salah Tanyeri 

GİRESUN 
İhsan Topalıoğlu 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan. 

HATAY 
Mustafa Delivcli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Mebruro Aksoley 
Şevket Akyürek 
Halûk Berkol 
0 . Zeki Gümüşoğlu 
Fikret Gündoğan 
Rifat Öztürkçine 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıea 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklı oğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Fevzi Halıcı 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
1. Etem Erdine 

MANİSA . 
Doğan Barutçuoğlu 
Oral Karaosmanoğlu 
A. Orhan Süersan 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
1. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Bekir Sıtkı Baykal 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Karak 

srvAs 
Nurettin Ertürk 
Hüseyin Öztürk 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 
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TRABZON 

Ali Şakir Ağanoğlu 
Reyat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

TABİÎ ÜYELER 

Rcfet Aksoyoğlu 
Emanullah Çelebi 
Suphi Gürsoytrak 
İsmet İnönü 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 

TABU ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Mucip Ataklı 
Vehbi Ersü (t.) 
Mehmet Özgüıneş 
M. Şükran Özkaya 
(t A.) 

ADANA 
Mukadder Öztekin (B.) 
Mehmet Ünaldı 
(Bşk. V.) 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren (Bşk. V.) 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 
Yiğit Köker 
M ansın* Ulusoy (t.) 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

BALDTESÎR 
Cemalettin Inkaya 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 

URFA 

Hasan Oral 

UŞAK 

Mehmet Faik Atayurt 

Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Selâhattin özgür 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

YOZGAT 

İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 

Tarık Remzi Baltan 

[Reddedenler] 
KOCAELİ 

Hikmet İsmen 

KONYA 
Fakîh Özlen 

MALATYA 

Nurettin Akyurt 

[Çekinser] 
KIRŞEHİR 

Halil özmen 

[Oya katılmayanlar] 

BURSA 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 
Azmi Erdoğan 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Tekin Arıburun 
(Başkan) 
Ekrem Özden 

İZMİR 
Nazif Çağatay (İ.) 
Necip Mirkelâmoğlu 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Y. Ziya Ayrım 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı 

MALATYA 
Hamdı Özer 

MANİSA 
Ruhi Tunakan 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük (B.) 
Hilmi Soydan 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 
(t. A.) 

MUĞLA 
llyas Karaöz (B.) 

NÎĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Selâhattin Acar 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Sait Naci Ergin 
Nihat Erim 
Fahri Korutürk 
Tayfur Sökmen 

SD7AS 

Adil Altay 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 

Cihat Alpan 
Baihriye Üçok 

Şevket Koksal 
SİNOP 

Nâzım tnebeylıi 
TOKAT 

Zihni Betil 
TRABZON 

Ö. Lûtfi Hocaoğlu 
URFA 

I. Ete m Karakapıcı 
VAN 

Ferid Melen (Başbakan) 
YOZGAT 

Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 
Ahımet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Selâhattin Babüroğlıt 
Fethi Çelikbaş 
Hayri Dener 
Özer Derbi'l 
Vahap Güvenç 
Mie'hmet îzmen (B.) 
Sabahattin Özbek (B.) 
Naim Talû (B.) 
Halil Tunç, 
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[Açık üyelikler] 
Eskişehir 1 
Sivas 1 

Yekûn 2 

.•». ^ > - a - < » ••<••• 
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Jandarma Ĝ-emel KomoıltaıılhğTiıuı yeniıden tıeşjk lâ'tfLanması, madenn isdlâh, anaç ve g<ereçffierle İdlo-
ıj&tatoiası 'amacııyle İçimleri Bakanlığı JandaTîma Genel (Koanfutanlığın'a gelecek yıHlatfa \geoi<& yüik-
lenmielere girişme yeltkülsi verümiösi (haikkındaMkaamntaSaras^^^ 

(Kanunlaşmıştır.) 

TABİÎ ÜYELEK 
Refet Aksoyoğlu 
Emanullah Çelebi 
İsmet İnönü 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Selâhattin özgür 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
M. YVıraaz Mete 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHlSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

ANKARA 
Turhan Kapanlı 
Mahmut Vural 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 
Mehmet Güler 

Üye sayısı : 184 
Oy verenler : 107 

Kabul edenber : 106 
Reddedenler : 0 

Çekinserler : 1 
Oya katılmıyanlar : 75 

Açık üyelikler : 2 

[Kabul 
BİLECİK 

Mehmet Orhon Tuğrul 
BİNGÖL 

A. Hikmet Yurtsever 
BİTLİS 

Orhan Kürümoğlu 
BOLU 

Alâettin Yılmaztürk 
BURDUR 

Ö. Faruk Kınaytürk 
BURSA 

1. Sabri Çağlayangil 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket özçetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
âli Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 

edenler] 
ESKİŞEHİR 

Ömer Ucuzal 
GAZİANTEP 

İbrahim Tevfik Kutlar 
SaMı Tanyeri 

GÜMÜŞANB 
Abbas Cilâra 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Fikret Günckoğan 
Rifat öztürkçine T 

Cemal Yıldırım 

IZMlR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Fevzi Halıcı 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
I. Etem Erdinç 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 
A. Orhan Süersan 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
liyas Karaöz 

Haldun Menteşeoğlu 
MUŞ 

Isa Hisan Bingöl 
NEVŞEHİR 

1. Şevki Atasağun 
NİĞDE 

Hüseyin Avni Göktürk 
ORDU 

Bekir Sıtkı Baykal 
RİZE 

O. Mecdi Agun 
SAMSUN 

H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeti 
Fethi Tevetoğlu 
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SlîRT 
Abdurrahman Kavak 

SÎVAS 
Nurettin Ertürk 
Hüseyin Öztürk 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TABU ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Mucip Ataklı 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Sami Küçük 
Mehmet Özgüneş 
M. Şükran Özkaya 
(t A.) 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Mehmet Öztekin (B.) 
Mehmet Ünaldı 
(Bşk. V.) 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren (Bşk. V.) 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 

AYDIN 
tskender Cenap Ege 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Cemalettin İnkaya 
Nejat Sarlıcah 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

URFA 
1. Etem Karakapıcı 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

YOZGAT 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 

Tarık Remzi Baltan 

[Çekinser] 
TABU ÜYE 

Muzaffer Yurdakuler 

[Oya Katılmayanlar'] 
BOLU 

Turgut Yaşar Gül ez 
BURSA 

Saffet Ural 
DENİZLİ 

Hüseyin Atmaca 
DİYARBAKIR 

Selâhattin Cizrelioğlu 
ERZURUM 

Osman Alihocagil 
Edip Samuııoğlu 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
ihsan Topaloğlu 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 

Tekin Arı burun (Başkan) 
Ekrem özden 

IZMlR 
Nafiz Çağatay (İ.) 
Necip Mirkelâmoğlu 

KARS 
Sırn Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KIRKI iARELÎ 
Ali Alkan 

KIRŞEHİR 
Halil Özmen 

KOCAELİ 
Hikmet Işmen 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Fakih Özlen 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 

MALATYA 
Ham di Özer 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğlu 
Ruhi Tunakan 

MARAŞ 
Adnan Kara küçük (B.) 
Hilmi Soydan 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Şevket Koksal 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SİNOP 
Nazım Inebeyli 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER, 

Cihat Alpan 
Özer Derbil 
Fahri Korutürk 
Tayfur Sökmen 
Bahriye Üçok 

SİVAS 
Âdil Altay 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Zihni Beti] 

TRABZON 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 

VAN 
Ferid Melen (Başbakan) 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 
Ahmet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Selâhattin Babüroğîu 
Fethi Çelikbaş 
Hayri Dener 
Sait Naci Ergin 
Nihat Erim 
Vahap Güvene 
Mehmet İzmen (B.) 
Sabahattin Özbek (B.) 
Naim Talû (B,) 
Halil Tunç 

[Açık üyelikler] 
Eskişehir 1 
Sivas 1 

Yekûn 



Cumhuriyet Senatosu 

GÜNDEMI 
6 NCI BİRLEŞİM 

23 .11 . 1972 Pertşemlbe 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

X I . — Türkiye ile Avrupa Ekonomik Top
luluğu arasında Geçici Anlaşma hükümleri 
uyarınca, bu Anlaşmanın kapsamına giren mad
delerin Gümrük vergilerinde, anlaşmada yer 
alan esas ve oranlar çerçevesinde yapılan indi
rimlerin onaylanması hakkında kanun tasarı
sının Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Dışişleri, Turizm ve Ta
nıtma ve Bütçe ve Plân komisyonları raporla
rı (M. Meclisi : 1/571; C. Senatosu : 1/109) 
(S. Sayısı: 148) (Dağıtma tarihi: 28 . 10 . 1972) 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi Özerin, Demokratik Cumhuriyet dü
zenini yok etmek ammemi güdenlerin adalete 
teslimi hususunda Senato Araştırması isteyen 
önergesi (10/45), 

2. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dikeçliğil'in, Ankara İmar Limited 
Şirketine ,dair Senato Araştırması isteyen öner
gesi (10/2) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Kök:erin, Sosyal Sigortalar Kurumunun 

içinde bulunduğu dunuma dair Senato araştır
ması isteyen önergesi (10/3) 

4. — Tevfik Fikret Lisesi hakkında kurulan 
Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komisyonu ra
poru (10/46) (Dağıtma tarihi : 27 . 9 . 1972) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Tur
gut Gülez'in, Anayasanın 78 nci maddesi mu
vacehesinde Bolu Çimento Fabrikası İdare Mec
lisi Reisliği sıfatıyle Senatörlük sıfatının bağ
daşıp bağdaşmayacağına dair, İstanbul Üyesi 
Ekrem Özdenin önergesi ve bu hususta Başkan
lık Divanının 1 Haziran 1970 tarih ve 28, 10 
Temmuz 1972 tarih ve 31 sayılı kararları (Da
ğıtma tarihi : 18 .7 . 1972) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X 1. — Gelir Vergisi Kanununu değiştiren 
20-2 sayılı Kanunun değişik geçici 4 ncü madde
sinin tadili hakkında kanun teklifinin Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Malî ve İktisadî İşler ve Bütçe Plân 
komisyonları raporları (M. Meclisi : 2/625; C. Se
natosu : 2/28) (S. Sayısı : 151) (Dağıtma tarihi : 
16.11.1972). 

2. — Danıştay Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı maddeler 
ve geçici maddeler eklenmesine dair kanun ta
sarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet, İç
işleri ve Bütçe ve Plan komisyonlarından 4'er 
üye alınmak suretiyle kurulan Geçici Komis
yon raporları (M. Meclisi : 1/612; C. Senatosu : 
1/100) (S. Sayısı : 133'e 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihi::17 . 11 . 1972), (Bitiş tarihi: 28 . 11 . 1972) 
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X 3. — Jandarma Genel Komutanlığının ye

niden teşkilâtlanması, modern silâh, araç ve ge
reçlerle donatılması amacıyle İçişleri Bakanlığı 
Jandarma Genel Komutanlığına gelecek yıllara 
geçici yüklenmelere girişme yetkisi verilmesi 
hakkında kanun tasarısının Millet Meclisince ka
bul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Mil
lî Savunma, İçişleri ve Bütçe ve Plan komisyon
ları raporları (M. Meclisi : 1/680; C. Senatosu : 
1/112) (S. 'Sayısı : 150) (Dağıtma tarihi : 
17 . 1 1 . 1972) 

X 4. Uçakların kanun dışı yollarla ele ge
çirilmesinin önlenım/esine dair 16 Aralık 1970 ta
rihli La Hay e Sözleşmesinin onaylanmasının uy
gun bulunduğu hakkında kanun tasarısının Mil

let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Anayasa ve Adalet ve Dışişleri, Tu
rizm ve Tanıtma komisyonlarından 5'er üye alın
mak suretiyle kurulan Geçici Komisyon raporu 
.(M. Meclisi: 1/657; C. Senatosu: 1/111) (S. Sayı
sı : 152) (Dağıtıma tarihi : 18 . 11 . 1972) 

X 5. — Tek işçinin 'taşıyabileceği yükün en 
çök ağırlığı hakkında 127 sayılı Milletlerarası 
Çalışma Sözleşmesinin uygun bulunduğuna dair 
kanun tasarısının, Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Sosyal İşler 
ve Dışişleri, Turizmi ve Tanıtma 'komisyonları ra
porları (M. Meclisi: 1/632; C. Senatosu: 1/110) 
(S. Sayısı: 153) (Dağıtma tarihi: 18 . 11 . 1972) 

"»v ^ > - 8 - < » •<••• 



Toplantı : 12 

CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : | 3 3 © I H C İ 6 k 

Danıştay Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve bu 
kanuna bazı maddeler ve geçici maddeler eklenmesine dair ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhu
riyet Senatosu Anayasa ve Adalet , İçişleri ve Bütçe ve Plân ko
misyonlarından 4'er üye alınmak Suretiyle kurulan Geçici Komis

yon raporları (M. Meclisi : 1/612; C. Senatosu : 1/100) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 583) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 8.7. 1972 

Kanunlar 31üdürlüğü 
Sayı : 5374 

CUMURÎYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisjnin 5 . 7 . 1972 tarihli 120 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oyla kaJbul edilen, Danıştay Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesin© ve bu karnına 
baa maddeler ve geçici maddeler eklenmesine dair (kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuş
tur. 

Saygılarımla. 

Fikret TurhangU 
Millet Meclisi Başkanı Y. 

Not : Bu tasarı 17 . 2 . 1972 tarihinde Başkanlıkça İlk komisyona havale edilmiş ve Genel Kuru
lun 3, 4, 5 . 7 . 1972 tarihli 118, 119 ve 120 nci birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
kabul edilmiştir, (Millet Meclisi S. Sayısı : 583) 
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Geçici Komisyon raporu 

I 

Cumhuriyet Senatosu 
Geçici Komisyonu 18 . 7 . 1972 
Esas No. : 1/100 

Karar No. : 2 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

Millet Meclisinin 5 Temmuz 1972 tarihli 120 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işarı oyla kabul edilen, Danıştay Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna 
bazı maddeler ve geçici maddeler eklenmesine dair kanun tasarısı, Millet Meclisi Başkanlığının 
8 Temmuz 1972 tarihli ve 5374 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmek
le, Cumhuriyet Senatosunun 11 Temmuz 1972 tarihli 74 ncü Birleşiminde Anayasa ve Adalet ile 
İçişleri ve Bütçe ve Plan komisyonlarından dörder üyenin katılması suretiyle kurulması kabul 
edilen Geçici Komisyonumuzun 12, 13 ve 18 Temmuz 1972 tarihi! Birleşimlerinde Devlet Bakanı 
ismail Arar ve Danıştay Başkanı ile Danıştay temsilcileri ve Adalet Bakanlığı temsilcisi de ha
zır bulunduğu halde tetkik ve müzakere olundu. 

I - Tasan, 24 Aralık 1964 tarihli ve 521 sayılı Danıştay Kanununun, 
1. Anayasanın ilgili hükümlerinde, 20 Eylül 1971 tarihli ve 1488 sayılı Kanunla yapılan de

ğişiklikler gereğince, 
2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1327 sayılı Kanunla değiştirilen hükümleri uya

rınca, 
3. İşbu Danıştay Kanununun yedi yıllık uygulama süresi içinde karşılaşılan ihtiyaçlar göze

tilerek 
a) 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 24, 28, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 

49, 53, 71, 110, 114, 115, 116, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 128, 130, 163, 164, 166, 167 
ve 172 nci maddelerinin değiştirilmesini, 

b) 19 ncu maddenin birinci fıkrasının, 23 ncü maddenin birinci fıkrasının, 32 nci maddenin 
birinci fıkrasının, 67 nci maddenin üçüncü fıkrasının 84 ncü maddenin son fıkrasının ve 89 ncu 
maddenin beşinci fıkrasının değiştirilmesini, 

c) 63 ncü maddesine iki fıkra, 66 nci maddesine bir fıkra, 74 ncü maddesine bir fıkra, 82 nci 
maddesine bir fıkra, 98 nci maddesine bir fıkra ve 155 nci maddesine iki fıkra eklenmesini, 

d) Ek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve 20 nci maddeler olmak üze
re yirmi adet yeni madde eklenmesini, 

ıe) Ek geçici 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 nci maddeler olmak üzere yedi adet ek geçici madde eklen
mesini, ve işbu Danıştay Kanununun, Anayasaya ve günün ihtiyaçlarına uygun bir düzenlemeye 
kavuşturulmasını öngörmektedir. 

1. '— Anayasanın 114 ncü maddesinde yapılan değişiklik ile 140 nci maddesinin dördüncü fık
rasında yer alan Danıştay Birinci Başkanı, Daire Başkanları ve Başkanunsözcüşünün seçimlerine 
ilişkin hüküm, laynı maddenin son fıkrasında - askor kişilerle - ilgili idarî 'eylem ve işlemlerin yar
gı denetiminin Askerî İdare Mahkemesince yapılacağı hükmü ve Yüksek Savcılar Kurulu ve Yük
sek Hâkimler İKurulu kararları aleyhine başka mercilere baş vurulamayacağı yolundaki Anaya
sanın 137 ve 144 ncü maddeleri hükümleri, 521 sayılı Danıştay Kanununun seçimlere ilişkin hü
kümleri ile, Dava Daireleri ve Dava Daireleri Kurulunun (görevlerinde değişiklikler yapılmasını ve 
bu hükümlere ilâve yapılmasını gerekli kılmıştır. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 133 e 1 nci ek) 
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2. •— 521 sayılı Danıştay Kanununda, meslek mensuplarının özlük haklarına ilişkin bazı hüküm.-' 
ler yer almıştır. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile bu kanunun malî büklümlerinim uygulan
masına ilişkin 1327 sayılı Kamunun personel mevzuatına getirdiği yeni sistemler dolayısiyle bu hü
kümlerde de değişildik yapılması zorunlu hale gelmiş ve Danıştay - meslek mensuplarının - söz 
konusu kanunların yürürlüğe girmesinden önce tamamen rey a kısmen 'tabi oldukları (eski mev
zuatın !da yürürlükten kalkmış olması, sonucu, Devlet Memurları {Kanununda yer alan bazı hü
kümlerin, IDanıştayın, bünyesmin özellilderi 'gözetilerek gerekli düzenlemelere tabi tutularak işbu 
kanuna eklenmjesi icab etmiştir. 

3. — 24 Aralık 1964 tarihli ve 521 sayılı Danıştay Kanunu 31 Aralık 1964 tarihinde yürürlü
ğe 'girmiş olup, yedi yıldan beri uygulanagelmektedir. iBu uygulama süresi sonunda 'elde edilen so
nuçlar, 'gerek kuruluşta ve gerek yargılama usullerinde yenilemelerin ve düzeltmelerin yapılması
nı zorunlu kılmıştır. Bu arada, yeni vergi alanlarının (meydana çıkması ve - vergi mükellefi - sa
yısının artması neticesinde, Danış taya intikal «den - vergi uyuşmazlıkları ı- miktarında büyük 
bir artışa tanık olunmuş ve bu uyuşmazlıkların sonuçlandırılmasında meydana gelebilecek gecik
melerin tevlidedebilcceği sakıncalar nedeni ile münhasıran vergi 'davalarımı çözüm,lemjek üzere, 
Onüçüncü Dairenin kurulması ve ayrıca ihtiyaç halinde - Mürettep (Dava (Daireleri - inin kurula
bilmesi yolunda da imkânlara yer verilmiştir. 

Ayrıca, - yargılama usullerine - ilişkin hükümlerde uygulama sonucunda (eksik olduğu veya te-
reddüte yer verdiği tespit olunan hususlar ile vatandaşların - usulî hükümleri - yetefrimteıe bilmeme
leri 'dolayısiyle hak ziyama uğramalarını önleyecek ve davaların süratle sonuca bağlanmasını sağ
layacak değişiklikler de zorunlu mütalaa edilmiş ve 24 Aralık 1964 tarihli ve 521 sayılı Danıştay 
Kanunu işbu (gerekçelerle 'değişikliğe tabi tutulmuştur. 

Tasan, arz edilen gerekçeler ve görüşlerle ve bîr Anayasa gereği kabul edilmek suretiyle Ko
misyonumuzca d a benimsenmiştir. 

I I - Millet İMe elişi metninin, 
a) 1 mci (maddesi metninde yer lalan 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13,14, 15, 16, 18, 21, 24, 28, 54, 35, 36, 37, 

38, 39, 40, 41, 43, 44, 49, 53, 71, 114, 115, 116, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 128, 130, 163, 
164, 166, 167 ve 172 nci (maddeler Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 

Madde 11. r— Millet Meclisi (metni, - diye adayı seçimleri - nde Danıştay meslek mensupları hak
kında bir istisna getirmektedir. 

Bu dstisma, ber ne kadar, Danıştay meslek mensupluğunu bir >- kariyer - haline getirici ve Danış-
taya da, yüksek idarî yönetim tecrübesi 'görmüş ve bunun bütün özelliklerine vâkıf üyelerimin 
yanısıra, tamamen bu yüksek mahkemede yetişmiş - yargısal karar verebilme yeterli - ğine sa
hip bir - 'kaynak - sağlayıcı yönü ile dikkatleri üzerine toplamışsa da, - seçme hakkını kısıtladı
ğı - ve bunun da Anayasaya uygun olamayacağı görüşü ile benimsenememiş ve madde bu (değişik
lik ile kabul edilmiştir. 

Madde 12. ••— 11 nci ımaddede yapılan değişikliğe mütenazır olarak madde değiştirilmiş ve bu 
şekilde kabul edilmiştir. 

Madde 104. — Millet Meclisi tarafından bemimsenrneyerek metinde yer verilmeyen bu madde, 
Komisyonumuzca, uygulama 'gerçekleri gözetilerek zorunlu mütalâa edilmiş ve metne ithal olun
ması karar altına alınmıştır. 

Bu madde üzerinde geniş tartışmalar yapılmış ve madde metninde yer alan - masraf ve yevmi
yeler - in bütçeye bir yük teşkil 'etmeyeceği ve - dava taraflarıma - aidolacağı, - Usul kanunları
ma ait hükümler açıklanmak suretiyle ortaya konnıuş ve ınaddenin 'metne eklenmesi böylece kabul 
edilmiştir. 

Madde 110. — Millet Meclisi metninin son fıkrası tartışmalara konu olmuş ve - Kanun Sözcülü
ğü - müessesesinin - Cumhuriyet Savcılığı - müessesesi ile farklılıklara sahip bulunması ve kanun-
sözcülerine bir - tashihi karar - yetkisinin verilmesinin yarar sağlayamayacağı ve böyle bir talebin 
reddedilmesi halinde kanunsözcüleri hakkında da diğer müessesede olduğu üzere müeyyide uygu-
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lanmasımn gerekeceği ve bunun da kanunsözcüliiğü müessesesinin hukukî mahiyeti ile bağdaşa
mayacağı nedeni ile işbu son fıikranın metinden çıkartılması zorunlu görülerek madde bu deği
şiklik ile kabul edilmiştir. 

b) Millet Meclisi metninin 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19 ve 20 nci madde
leri Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 

Madde 14. — Yüksek mahkemelerin Başkan ve üyeleri hakkında yürütülecek kovuşturmaların 
esas ve usul hükümlerinin Anayasa tarafından özel bir şekilde düzenlenmiş olması nedeniyle, Mil
let Meclisi metninin 14 ncü maddesi ve esas hüküm Anayasanın temel ilkelerine uygun görülme
miş ve bu madde, Anayasanın temel İlkeleri ile Yüksek Mahkemelerin Başkan ve üyeleri hakkında
ki kovuşturmalar için tesis ettiği esas ve usullere uygun olarak yeniden düzenlenmiştir. 

c) Millet Meclisi metninin ek 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve 20 nei 
maddeleri Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 

Ek madde 1. — Millet Meclisi metni Komisyonumuzca geniş tartışmalara konu kılınmış ve Ko
misyonumuz çoğunluğu işbu metnin Anayasaya uygun olmadığı görüşünü savunmuşlar ve madde 
metninin Anayasaya uygun bir biçimde yeniden kaleme alınması gerektiğini ileri sürmüşlerdir. 
Bu tartışmalar sırasında Devlet Bakanı İsmail Arar, Danıştay Başkanı ve temsilcileri tarafından 
hazrılamp Hükümet olarak beninıs'edikleri bir metni açıklamış ve bu yeni metin Komisyonumuzun 
bir üyesti tarafından benimsenerek müzakerelere esas alınmış ve Millet Meclisi metnine nazaran 
Anayasaya daha uygun olduğu ve maksat yönünden de yine Millet Meclisi metnine nazaran daha 
yeterli -olduğu görüşü ile Komisyomımuz üyelerinin çoğunluğunun oyu ile kabul edilmiş ve ek 
1 nei madde bu şekilde kabul edilmiştir. 

d ) Millet Meclüsi metninin ek geçici 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 nci maddeleri Komisyonumuzca da aynen 
kabul edilmiştir. 

Ek geçici madde 7. — Millet Meclisi metninin, 3 ncü derece Danıştay meslek mensuplarının 
8 nci madde hükmünden yararlanabileceklerine ilişkin hükmü Komisyonumuzca da gerekli ve uy
gun mütalaa edilmiştir. Ancak, madde metninde, yer alıp 4 ncü derece Danıştay meslek mensup
larının da aynı haktan yararlanabileceklerine ilişkin hüküm, sözü edilenlerin - adaylık yeterliği -
ne sahibolarak daha önce seçimlere katılmamış bulunmaları nedeni ile, saklı tutulacak bir haktan 
bahsedilemeyeccği cihetle, uygun görülmeyerek metinden çıkartılmış ve madde metni bu değişik
liğine uygun olarak yeniden kaleme alınarak Komisyonum uzca kabul edilmiştir. 

I I I - Tasarının, 9 Temmuz 1961 tarihli ve 334 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 20 Ey
lül 1971 tarihli ve 1488 sayılı Kanunla değişik metni gereğince 6 ay içinde çıkartılması gereken 
kanunlar arasında bulunduğunu gözeten Komisyonumuz, Genel Kurulda Öncelik ve ivedilikle gö
rüşülmesi hususunda istemde bulunulmasını da karar altına almıştır. 

Genel Kurulun tasviplerine arz olunmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı İle sunulur. 

Başkan Sözcü Kâtip 
Samsun Sakarya Ankara Balıkesir 

Refet Bendeci Mustafa Tığlı Turgut Cebe Ek 1 nci maddeye 
•muhalifim 

Nuri Demirci 
Bursa Edirne C. Bşk. Seç. Üye Gaziantep 

Cahit Ortaç Mehmet Nafiz Ergendi Tayfur Sökmen Salih Tanyeri 

Tabiî üye Bize Kars Urfa 
Kâmil Karavelioğlu Muhalefet Şerhi ilişiktir Mehmet IIazer İbrahim Eteni Karakapıcı 

Osman Mecdi Agun Toplantıda bulunamadı 
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MUHALEFET ŞERHİ 

Anayasanın değişik 114 neü maddesi Danıstaym idarî eylem ve işlem niteliğinde ka
rar veremeyeceğini amirdir. Bu hüküm açıktır. Buna göre Danıştay tehiri icra kara
rı veremez. Bu suretle değişik Anayasa Damştaym yetkisini tahdidetmitştir. Komisyo
numuzun yaptığı değişiklik Anayasanın bu tahdidine aykırıdır. Anayasada yapılan de
ğişikliğin manasımı tamamen kaldırmış bulunmaktadır. Onun için muhalif olduğumu 
arz ederim. 

Rize 
Osman Mecdi Agun 

Cumhuriyet Senatosu 
Geçici Komisyonu 
Esas No. : 1/100 

Karar No. : 3 

31 . 10 . 1972 

Geçici Komisyon raporu 

II 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

Danıştay Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bazı maddeler eklenme
sine dair kanun tasarısını incelemek üzere kurulan Geçici Komisyonumuzun 18 Temmuz 1972 ta
rihli ve Esas 1/100; Karar 2 sayılı raporu, Cumhuriyet Senatosunun 14 Eylül 1972 tarihli 83 neü 
Birleşiminde geri alınmakla, Komisyonumuzun 31 Ekim 1972 tarihli Birleşiminde Adalet Bakanı 
Fehmi Alpaslan ile Danıştay Başkanı ve temsilcileri de hazır bulundukları halde Komisyonumu
zun görüşlerine arz edilmiş ve Komisyonumuzca, 18 Temmuz 1972 tarihli ve Esas 1/100; Karar 2 
raporun ve rapora esas metnin yeniden görüşülmesine mahal bulunmadığı karar altına alınmıştır. 

Genel Kurulun tasviplerine arz olunmak üzere Yüksek Başkanlığa saygıyle sunulur. 

Başkan 
Samsun 

Refet Rendeci 
Bursa 

Cahit Ortaç 
Toplantıda 'bulunamadı. 

Rize 
Mecdi Agun 

Toplantıda bulunamadı. 
Urfa 

t. Etem Karakapıcı 
Toplantıda bulunamadı. 

Sözcü 
Sakarya 

Mustafa Tığlı 
Tabiî Üye 

Kâmil Karavelioğlu 

Balıkesir 
Nuri D emir el 

Kars 
Mehmet Hazer 

Kâtip 
Ankara 

Turgut Cebe 
Gaziantep 

Salih Tanyeri 

Edirne 
Nafiz Ergendi 

Toplantıda bulunamadı. 
C. Bkş. Seçilen Üye 

Tayfur Sökmen 
Toplantıda bulunamadı. 
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

Danıştay Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı maddeler ve geçici 
maddeler eklenmesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — 24 . 12 . 1964 tarihli ve 521 sayılı Danıştay Kanununun 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 115, 16, 18, 21, K4, 28, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 49, 53, 71, 110, 114, 115, 
116, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 128, 130, 163, 164, 166, 167 ve 172 nci maddeleri aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Danıştay meslek mensupları 

Madde 3. — Danıştay meslek mensupları şunlardır : 
A) Birinci Başkan, daire (başkanları ve üyeler ile Başkanunsözcüsü; 
B) Kanunsözcüleri, [başyardımcılar ve yardımcılar. 

Genel Sekreterlik 

Madde 6. — Birinci Başkanın seçeceği bir üye Danıştay Genel Sekreterliği görevini yapar. 
Başyardımcı veya bu derecedeki kanunsözcüleriınden en çok İM kişi Genel Sekreter yardımcısı 

olaraik gb^evlenıdMebilr. Gene! Sekreterlik hizmetleri için yeteri kadar kanunsözcüsü, yardımcı 
ve memur verilir. 

İdari hizmetler 

Madde 7. — Danıştayda Özlük işleri, Evrak, Levazım, Kitaplık ve Yayın, Tasnif (ve Arşiv, 
Özel Kalem Müdürlükleriyle fcu Kanunda yazılı ve ihtiyaca göre kurulacak (bürolar 've kalem
ler bulunur. 

Başkanların, üyelerin ve Baskanunsözcüsünün nitelikleri 

Madde 8. — Danıştay üyeleri, yüksek öğrenimlerini (bitirdikten sonra en az onbeş yıl Devlet 
memuriyetinde başarı Üle (çalışmış, ikinci derece kadroda bu derece aylığını kazanılmış hak ola
rak almış, yüksek hâkimliğin gerektirdiği ahlâk ve seciyeye sahip ve : 

A) Bakanlık, müsteşarlık, elçilik, valilik; 
B) Yargıtay ve Sayıştay Başkanlıkları, daire başkanlıkları veya üyelikleri veya Cumhuriyet 

Başsavcılığı yahut Yargıtay üyeliğine seçilebilmek niteliğini kazanmış olmak şartı ile hâkimlik 
veya cumhuriyet savcılığı; 

C) Hukuk, (Siyasal Bilgiler, iktisat, idari ilimler, iktisadi ve Ticari 'Bilimler Fakülteleri 
veya iktisadi ve Ticari İlimler Akademilerinde, hukuk, iktisat, maliye veya kamu yönetimi kol
larında profesörlük; 

D) Tuğgeneral, tuğamiral veya daha yüksek rütbelerde generallik veya amirallik veya 
Askerî Yargıtay, Askerî Yüksek idare Mahkemesinin askerî hâkim olan (başkanlık, daire (başkan
lığı veya üyelikleri ile (başsavcılıkları; 

E) Genel veya katma bütçeli dairelerde genel müdürlük veya en az bu derecedeki daire veya 
kurul başkanlıkları; 

F) Bakanlıkların foaşlhukuk müşavirliği veya birinci hukuk müşavirliği veya Maliye Ba
kanlığında bu derecelerdeki (hukuk müşavirliği, müşavir avukatlığı veya muhakemat müdür
lüğü; 

G) Vergiler Temyiz Komisyonu Başkanlığı, daire başkanlığı veya üyeliği; 
H) Danıştay başyardımcılığı veya bu derecedeki kanunsözcülüğü; 
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GEÇİCİ KOMİSYONUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Danıştay Kanununun bazı maddelerinin değiştirtmesine ve bu kanuna bazı maddeler ve geçici 
maddeler eklenmesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — 24 . 12 . 1964 tarihli ve 521 sayılı Danıştay Kanununun 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 18, 21, 24, 28, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 49, 53, 71, 104, 110, 114, 115, 116, 
119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 1216, 128, 130, 163, 164, 166, 167 ve 172 nci maddeleri aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Madde 6. — Millet Meclisi metninin 6 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Madde 7. — Millet Meclisi metninin 7 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Madde 8. — Millet Meclisi metninin 8 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(Millet. Meclisinin kabul ettiği metin) 

I) Devlet memurluğunda çalışmış olmak kaydı aranmaksızın en az onbeş yıl fiilen avu
katlık; 

Görev ve hizmetlerinden birinde bulunmuş olanlar arasından seçilir. 
Birinci Başkan, dâva daireleri başkanları ve Başkanunsözcüsünün, yüksek öğrenimlerini 

14 ncü maddede sayılan fakülte veya yüksek okullardan birinde yapmış almaları gereklidir. 

Danıştay Birinci Başkam, daire başkanları ve Başkanunsözcüsünün görev süreleri ve seçimleri 

Madde 9. — Danıştay Birinci Başkanı, daire balkanları ve Başkanunsözcüsünün £örfev süreleri 
dört yıldır. Süresi bitenler yeniden seçilebilirler; yeniden seçilemiyenler ile seçime girmiyenler ve
ya süreleri dolmadan bu görevlerden çekilenler Danıştay üyeliği görevine devam ederler. 

Danıştay Birinci Başkanı, daire başkanları ve Başkamuns ÖZGÜSÜ kendi üyeleri arasından, Da
nıştay (temel Kuruflıınca üye tam sayısının salt çoğunluğu ile seçilir. Seçim, görev sürelerinin bit-
ttiği tarihte, diğer sebeplerle boşalma tarihinden itibaren onbeş gün içinde yapılır. Çalışmaya ara 
verme süresi, bu sürenin hesabında nazara alınmaz. 

Seçime katılmak istiyenler, seçim gününden önce Birinci Başkanlığa dilekçe ile başvurabile-
oeMeri gibi, toplantıda oylamaya başlanmadan sözlü olarak da istekte ^bulunabilirler veya tek
lif edilebilirler. 

Seçim gizi oyla yapılır, ilk üç oylamada sonuç alınamazsa, oylama, üçüncü oylamada en çok 
oy allan İM aday arasında yapılır. Dördüncü oylamaya katılacak olan adayların aldığı oya eşit sa
yıda oy alanlar da oylamalara katılırlar. Oylama, adaylardan (birinin üye tam sayısının salt ço
ğunluğumu sağlamasına kadar tekrarlanır. 

Genel Kuruta bu seçim, için yapacağı toplantılarda üye tam sayısının en az dörtte üçünün ha
zır bulunımıası şarttır, 

Üye seçimi ve süreler 

Madde 10. — Danıştay üyeleri, Danıştay .Genel Kurulu ile Bakanlar Kurulunun, boş yer sa
yısınca ayrı ayrı göstereceği adaylar arasından Anayasa Mahkemesince seçilir. 

tfye adayı gösterilmesi ve seçim işlemleri, seçim yapılmasını gerektiren sayıda boşalmanın ol-
tluğu tarihten itibaren Danıştay ve Bakanlar Kurulunca iki ay, Anayasa Mahkemesince, aday 
listelerinin Mahkeme Başkanlığına gönderildiği tarihten itibaren bir ay içinde tamamlanır. 

Çalışmaya ara verme süresi, hesaba katılmaz. 

Üye adayı seçimi 

Madde 11. — Damsjtay üye adayı seçimi en az iki boş yer için yapılır. 
Danıştay Genel Kurulu adayların tamamını 8 nci maddenin (H) bendinde gösterilenler arasın

dan seçer. 
Boşalan üyelik sayısı Myi bulunca, durum, em çok bir hafta içinde Başbakanlığa bildirilir. 
Boş yerler bildirilirken 8 nci maddenin (H) bendinde yazılı meslek mensuplarının bir listesi 

de Başbakanlığa gönderilir. 

Üye adaylığı için başvurma 

Madde 12. — 11 nci maddenin birinci fıkrasına göre seçim yapılmasını zorunlu kılacak sayıda 
boşalma olduğu tarihten itibaren onbeş gün içinde adaylık için Birinci Başkanlığa dilekçe ile 
başvurulabilir. 

Birinci Başkanlıkça, adaylık için başvuranların soyadlarına göre alfabetik bir listesi düzenle
nir. Listede ilgililerin gizli ve açık sicil dosyalarından çıkarılacak kısa hal tercümeleri bulunur. 

Liste, seçimden en az bir hafta önce Genel Kurul üyelerine dağıtılır. 
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(Geçici Komisyonun kabul ettiği metin) 

Madde 9. — Millet Meclisi metninin 9 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Madde 10. — Millet Meclisi metninin 10 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Üye adayı seçimi, 

Madde 11. — Danıştay üye adayı seçimi en az iki boş yer için yapılır. 
Danıştay Genel Kurulu adayların tamamını 8 nci maddede gösterilenler arasından seçer. 
Boşalan üyelik sayısı ikiyi bulunca, durum en çok bir hafta içinde Başbakanlığa bildirilir. 
Boş yerler büdirilirken 8 nci maddenin (H) bendinde yazılı meslek mensuplarının bir listesi 

de Başbakanlığa, gönderilir. 

Üye adaylığı için başvurma 

Madde 12. — 11 nci maddenin birinci fıkrasına göre seçim yapılmasını zorunlu kılacak sayı
da boşalma olduğu tarihten itibaren on beş gün içinde adaylık için Birinci Başkanlığa dilekçe ile 
basTnirulabilir. 

Birinci Başkanlıkça, adaylık için başvuranların soyadlarma göre alfabetik listesi düzenlenir. 
Listede illgüilerin gizli ve açık sicil dosyalarından çıkarılacak kısa hal tercümeleri bulunur. 

Liste, seçimden en az bir hafta önce Genel Kurul üyelerine dağıtılır. 
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•(Millet Meclisinin ıkabul ettiği metin) 

Danıştay Genel Kurulunun üye adayı seçimi toplantısı 

Madde 13. — 'Genel Kurulun üye adayı secimi yapacağı toplantıda, listedeki adaylar için 
oya başvurulur. 

Seçim gizli oyla yapılır. 
Toplantıda (hazır bulunanların yarısından frzlasının oyunu alanlar, boş yer sayısına göre ve 

oy sırasiyle adaylığa seçilmiş olurlar. 
ük üç oylama sonunda hoş yer kaldığı takd rde, seçilemiyenlerin en çok oy alanları arasından 

boş yer sayısının İM katı kadarı ayrılarak bunlar arasında yeniden oya başvurulur. 
Dördüncü oylamaya katılacak olan adayların aldığı oya eşit sayıda oy alanlar da oylamaya 

katılırlar. Bunlar arasındaki oylama, hazır bulunanların yarısından çoğunun oyu sağlanıncaya 
kadar tekrarlanır. 

Seçim sonucu bir tutanakla tesbit olunur. 
Tutanağın bir nüshası Anayasa Mahkemesine, bir nüshası da Başbakanlığa gönderilir. 
Genel Kurulun bu seçim için yapacağı toplantıda üye tam sayısının en az dörtte üçünün hazır 

bulunması şarttır. 

Yardımcıların nitelikleri 

Madde 14. — Danıştay yardımcılığına atanabilmek için; 
A) Türk vatandaşı olmak, 
B) Hukuk, Siyasal Bilgiler, iktisat, idari ilimler, iktisadi ve Ticari Bilimler Fakültelerini 

veya iktisadi ve Ticari1 ilimler Akademilerini yahut öğrenim itibariyle bunlara denk yabancı ül
keler yüksek öğrenim kurumlarından birini bitirmiş olmak, 

C) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 
D) Ağır hapis, kasıtlı bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla hapis yahut affa uğramış 

olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızhk, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye 
kullanma, dolanlı iflâs gibi yüz kızartıcı <bir fiilden dolayı hapis cezasına hükümlü bulunmamak, 

E) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya eylemli askerlik hizmetini yapmış veya ertelenmiş 
yahut yedek sınıfa geçirilmiş olmak, 

F) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sa
katlığı ile öizürlü bulunmamak, 

Şarttır. 

Yardımcılar 

Madde 15. — Yardımcılar sınavla alınırlar. Bu sınava otuz yaşını bitirmemiş olanlar gire
bilir. 

Sınavı kazananlar, başarı derecelerine ve boş kadrolara göre Birinci Başkan tarafından yar
dımcılığa aday olarak atanırlar. 

Adaylık süresi bir yıldır. Bu sürenin bitiminde, 122 nci madde uyarınca iyi sicil alan adaylar, 
yeterlik sınavına girerler. Bu sınavda başarı gösterenler 16 ncı madde gereğince yardımcılığa ata
nırlar. 

Bir yıllık adaylık süresi sonunda, iyi sicil alamıyanlarla sınavda başarı gösteremiyenler bir 
yıl daha denenirler. Bu yıl sonunda da iyi sicil alamıyanlarla, sınavda başarı gösteremiyenlerin 
görevlerine, Birinci Başkan tarafından son verilir. 

Danıştay yardımcı adayları, 10 ncu derecenin ilk kademesinden işe başlarlar, yardımcılığa 
atandıktan sonra '9 ncu dereceye yükseltilirler. 
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(G-eçici Komisyonun Ikabul eıttiği nuetiıı) 

Madde 13. — Millet Meclisi metninin 13 ncii maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Madde 14. — Millet Meclisi metniain 14 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Madde 15. — Millet Meclisi metninin 15 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 133 e 1 inci ek) 
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(Millet Meclisindin kabul ettiği metin) 

Kanunsözcüleri, başyardımcı ve yardımcıların atanmaları 

Madde 16. — Kanunsözcüleri, başyardımcı ve yardımcılar, Yönetim ve Disiplin Kurulunun 
teklifi üzerine, Birinci Başkan tarafından atanırlar. Derece yükselmeleri ve kademe ilerlemeleri 
de aynı suretle yapılır. 

Başyardımcılar, ikinci dereceye yükselmeye 119 ncu maddenin ikinci fıkrası uyarınca hak 
kazanmış ve bu görevi yapabileceklerine dair sicil almış yardımcı veya kanunsözcüleri arasından, 
meslekî (bilgi ve idari kabiliyetleri bakımından üstün (görülenlerden atanırlar. 

idare memurlarının nitelikleri ve atanmaları 

Madde 18. — Bu kanunun 7 nci maddesinde yazılı memurların, Devlet Memurları Kanunun
da gösterilen nitelikleri haiz olmaları gereklidir. 

Bunlar, Birinci Başkan tarafından atanırlar. 

B) Danıştay Genel Kurulu 

Madde 21. — Danıştay Genel Kurulu, Birinci Başkan, daire başkanları ve vyeler üe Başjka-
nunsözcüsü ve Genel Sekreterden kurulur. 

Genel Kurulun toplamıma ve görüşme yeter .ayısı, başkan ve üyeler tam sayısının yansnudaın 
fazlasıdır. 

Kararlar çoğunlukla verilir. Oylarda eşitlik halimde, Başkanım bulunduğu tarafın oyu üstün 
sayılır. 9, 13 ve 147 nci maddelerin toplantı yeter sayışma ilişkin hükümleri saklıdır. 

Danıştay Genel Kuruluna bir başyardımcı ve yeteri kadar yardımcı ve memur verilir. 

E) İçtihatları Birleştirme Kurulu 

Madde 24. — İçtihatları Birleştirme Kurulu, Birinci Başkan ile dâva daireleri başkanları ve 
üyelerinden kurulur. 

Toplanma ve görüşme yeter sayısı en az kırkbirdir. Toplantıda hazır bulunanlar çift sayıda 
olursa en kıdemsiz üye Kurula katılmaz. 

Başkanunsözcüsü, içtihadın birleştirilmesi hakkındaki düşüncesini Kurulda sözlü olarak 
açıklar. 

Esas hakkındaki kararlar, Kurul üye tam sayısının üçte iki oy çokluğu ile verilir. Birinci 
toplantıda bu çoğunluk sağlanamaz ise ikinci toplantıda Kurul üye tam sayısının salt çoğunluğu 
ile, bu toplantıda da çoğunluk sağlanamaz ise üçüncü toplantıda mevcudun oy çokluğu ile ye-
tinilir. 

Kurulun diğer kararlan oy çokluğu ile verilir. 
içtihatları Birleştirme Kuruluna bir başyardımcı ile yeteri kadar yardımcı ve memur veri

lebilir. 

Başkanlara ve Başkanunsözcüsüne vekalet 

Madde 128. — Birinci Başkanlığın boşalması, Birinci Başkanın izinli veya özürlü olması hal
lerinde, daire başkanlarından başkanlık süresi itibariyle kıdemlisi ve kıdemde eşitlik halinde yaş
lısı, Birinci Başkanvekilliği yapar. 

Dairelerde de aynı usule göre üyelerden birisi başkana vekâlet eder. 
Başkanunsözcüsüne Birinci Başkanın seçeceği bir üye vekâlet eder. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 133 e 1 'nci ek) 
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(Geçici Komisyonun ''kabul .ettiği metin) 

Madde 16. — Millet Meclisi metninin 16 ncı n.addesi aynen kabul edilmiştir. 

Madde 18. — Millet Meclisi metninin 18 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Madde 21. — Millet Meclisi metninin 21 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Madde 24. — Millet Meclisi metninin 24 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Madde 28. — Millet Meclisi metninin 28 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu (S. Sarısı ; 133 e 1 nci ek) 
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'(SMillet Meclisinin. îkaibul ettiği metin) 

Beşinci Dairenin görevleri 

Madde 34. — Bsşinci Daire : 
A) Memurlara ait mevzuattan doğan uyuşmazlıklara; 
B) Danıştay meslek mensuplarının özlük işlerine; 
C) Danıştay Yönetim ve Disiplin Kurulu tarafından verilen disiplin cezalarına; 
ilişkin dâvaları çözümler. 

Alhncı Dairenin görevleri 

Madde 35. — Altıncı Daire : 
A) İmar, kamulaştırma ve yıkma işleri dle bunlara bağlı i§lere; 
B) Eski eserler mevzuatından doğan uyuşmazlıklara; 
ilişkin dâvaları çözümler. 

Yedinci Dairenin görevleri 

Madde 36. — Yedinci Daire f 
A) Gümrük ve Gider Vergileri ile ithale ilişkin vergilere; 
B) işletme Vergisine; 
C) Vergi ihbarları dolayısiyle talebedilen ikramiyelere; 
İlişkin dâvaları çözümler. 

Sekizinci Dairenin görevleri 

Madde 37. — Sekizinci Daire : 
A) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları mevzuatına; 
B) Sınır, iskân, toprak edinme ve emvali metruke mevzuatına; 
C) Maden, taşocaklan ve orman mevzuatına; 
D) iş mevzuatına; 
E) Esnaf derneklerinin feshi konusuna; 
ilişkin dâvaları çözümler veya istemler hakkında karar verir. 
(E) bendine göre bakılan işlerde, yetkili mercilerden gönderilen dosyalar, dernek başka

nının savunması onfoeş gün içinde alındıktan sonra tekemmül (etmiş sayılır ve Kanunda gösteri
len karar süresi, bu tarihten itübaren işlemeye başlar. Karar dosya üzerinde verilir. Bu karar
lara karşı kanun yollarına 'başvurulamaz. 

Dokuzuncu Dairenin görevleri 

Madde 38. — Dokuzuncu Daire : 
A) Emlâk Vergisine ve Emlâk Alım Vergisine; 
B) 'Gayrimenkul Kıymet Artışı Vergisine; 
C) Belediye ve özel idare vergi, resim ve payları ile diğer gelirlerine ve bunlara ait tarife

lere ; 
D) Harçlar Kanununa; 
ilişkin dâvaları çözümler. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 133 e 1 ııci ek) 
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(Geçici Komisyonun kabul ettiği 'metin) 

Madde 34. — Millet Meclisi metninin 34 ncii maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Madde 35. — Millet Meclisi metninin 35 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Madde 36. — Millet Meclisi metninin 36 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Madde 37. — Millet Meclisi metninin 37 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Madde 38. — Millet Meclisi metninin 38 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 133 e 1 nci ek) 
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(Millet Meclisinin flcalbul ettiği metin.) 

Onuncu Dairenin görevleri 

Madde 39. — Onuncu Daire : 

A) Sivil kişilerin emeklilik işleri ile asker kişilerin emeklilikten doğan tahsis işlerine; 
B) Sivil kişilerin yolluk işlerine; 
C) öğrenci, öğrenim işlerine; 
ilişkin dâvaları çözümler. 

Onbirinci Dairenin görevleri 

Madde 40. — Onbirinci Daire : 
A) özel idare, belediye ve köyleri ilgilendiren mevzuatın uygulanmasına; 
B) Mahallî idarelerin seçilmiş organlarının organlık sıfatlarını kaybetmeleri konusuna; 
C) Karayolları Trafik Kanunu ile Motorlu Kara Taşıtları ve Taşıt Alım vergilerine; 
D) Veraset ve İntikal Vergilerine; 
E) Damga Vergisine ve Dış Seyahat Harcamaları Vergisine; 
F) Vergi, resim ve harçlarla ilgili olup diğer dâva dairelerinin görevleri dışında kalan iş

lere; 
İlişkin dâvaları çözümler. 
(B) bendine göre bakılan işlerde, yetkili mercilerden gönderilen dosyalar, belediye başkanla

rının düşmesi istemine ilişkin ise belediye başkanının; (belediye meclislerinin veya il genel mec
lislerinin feshi istemine ilişkin ise meclis başkan/ekilinin savunmaları onlbeş gün içinde alındık
tan sonra tekemmül etmiş sayılır ve kanunlarda gösterilen karar süreleri, bu tarihten itibaren 
işlemeye bağlar. Karar dosya üzerinde verilir. Bu kararlara karşı kanun yollarına başvurula
maz. 

Onikinci Dairenin görevleri 

Madde 41. — Onikinci Daire : 
A) Türk parasının kıymetini koruma mevzuatına ilişkin dâvaları; 
B) Vergi dâvalarına bakan dâva daireleri hariç, diğer dâva dairelerinin görevleri dışında 

kalan dâvaları; 
Çözümler. 

Bir kısım işlerin diğer dairelere verilmesi 

Madde 43. — Dâva dairelerinin işlerinde, birbirine göre nispetsizlik görülürse, bir dairenin 
görevine giren işlerden bir kısmı, Başkanlar Kurulu karariyle diğer dâva dairelerine verilebilir. 
Bu husustaki kararlar, Aralık ayı başında verilir; aynı ay içinde Resmî Gazetede yayınlanır ve 
yeni takvim yılında uygulanır. 

Dâva Daireleri Kurulunun görevleri 

Madde 44. — Dâva Daireleri Kurulu aşağıda yazılı uyuşmazlıklara ve dâvalara bakar : 
A) Tüzüklerin iptali için açılan dâvalar; 
B) Bakanlar Kurulu kararlarına karşı açılan dâvalar; 
C) Danıştay idari dairelerinden veya Genel Kurulundan verilen kararlar üzerine uygulanan 

eylem ve işlemler hakkında açılan dâvalar; 
D) Danıştay dâva daireleri veya idari yargı mercileri arasında çıkan görev ve yetki uyuş

mazlıkları ; 

C. Senatosu (S. Sayısı : 133 e 1 ıııci ek) 
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(Geçici Komisyonun kabul ettiği metin) 

Madde 39. — Millet Meclisi metninin 39 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Madde 40. — Millet Meclisi metninin 40 ncı maddesi a.ynen kabul edilmiştir. 

Madde 41. — Millet Meclisi metninin 41 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Madde 43. — Millet Meclisi metninin 43 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Madde 44. — Millet Meclisi metninin 44 ncü1 maddesi aynen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 133 e 1 nci ek) 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metan) 

E) Danıştay Yüksek Disiplin Kurulu kararları aleyhine açılan dâvalar; 
P) Birinci Başkanın veya Ba§kajıunsözcüsün:iıı yahut dâva dairelerinin prensibe ilişkin hu

suslarda Dâva Daireleri Kurulunda görüşülmesini uygun gördükleri dâvalar; 
(F) bendinde yazılı olan yetkinin Birinci Başkan tarafından kullanılması, dâvanın açılması 

sırasında; Baskanunsözcüsü tarafından kullanılması, esas hakkında düşünce verilmeden önce 
olur. Bu yetkinin Baskanunsözcüsü tarafından k'ülanılması halinde dâva dosyası, ilgili dairece 
ayrıca bir karar verilmesine mahal kalmaksızın Dâva Daireleri Kuruluna tevdi olunur. 

İkinci Dairenin görevleri 

Madde 49. — îkinci Daire : 
A) İdarei Umumiyei Vilâyat Kanunu gereğince doğrudan doğruya veya itiraz yoluyle Danış-

taya verilen işleri; 
B) Memurin Muhakematı Hakkındaki Kanun hükümlerine göre Danıştayca (görülecek işleri; 
Karara bağlar. 

Danıştay Genel Kurulunun görevleri 

Madde 63. — Danıştay Genel Kurulu : 
A) Kanun ve tüzük tasarılarını; 
B) imtiyaz verilmesine ilişkin »sözleşme ve şartlaşmaları; 
C) Kanunda, Danıştay "Genel Kurulunca görüleceği yazılı olan işleri; 
D) Danıştay idari daireleri arasında çıkan görev uyuşmazlıklarını; 
E) Yukarıda yazılı olanlardan başka idari dairelerden çıkan işlerden Birinci Başkanın ha

vale edeceği işleri; 
İnceleyerek sonuca bağlar. 
idari dairelerin birinden çıkıp, (E) bendi uyarınca Birinci Başkan tarafından Danıştay Ge

nel Kuruluna havale edilmemiş olan işler, verilen kararlar ilgili Bakanlığın görüşüne uygun olma
dığı takdirde, Bakanın isteği üzerine Danıştay Şenel Kurulunda görüşülür. 

idari dairelerin göreve ve usule ilişkin nedenlerle esası hakkında karar vermediği işler, Ge
nel Kurulca kararın yerinde görülmemesi halinde, •aynı dairece esastan karara bağlanır. 

îptal ve tam yargı dâvaları 

Madde 71. — ilgililer, haklarını da ihlâl eden bir idari işlem dolayısıyle Danıştayda doğrudan 
doğruya tam yargı dâvası veya iptal ve tam yargı dâvalarını birlikte açabilecekleri (gibi ilk önce 
iptal dâvası açarak bu dâvanın karara bağlanması üzerine bu husustaki kararın veya kanun yol
larına başvurulması halinde verilecek kararın tebliği veya bir işlemin icrası sebebiyle doğan za
rarlardan dolayı, icra tarihinden itibaren doksan gün içinde tam yargı dâvamı açabilirler. Bu hal
de de ilgililerin yukarıki madde uyarınca idareye ba?vurma hakları saklıdır. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 133 e 1 nci ek) 
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(Geçici Komisyonun kabul ettiği metin) 

Madde 49. — Millet Meclisi metninin 49 ncıı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Madde 53. — Millet Meclisi metninin 53 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Madde 71. — Millet Meclisi metninin 71 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Yol masrafları ve yevmiyeleri 

Madde 104. — Danıştay meslek mensuplarından keşif, bilirkişi incelemesi veya delillerin tes
piti için görevlendirilenlere gerçek yol giderleri ile geçen günlerin her biri için net aylık tutarla
rının otuzda biri oranında yevmiye verilir. 

ÖBu yevmiyeler, zorunlu giderleri karşılamazsa, aradaki fark, belgelere dayalı olmak şartıyle 
ayrıca ödenir. Ancak bu suretle yapılacak ödemeler, yevmiyelerin yüzde ellisini geçemez. 

O. Senatosu (S. Sayısı : 133 e 1 mci ek) 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği .ıtıeıiu") 

Kanunsözcüleriııin ödevleri 

Madde 110. — Kanunsözcüleri, kendilerine havale olunan dâva dosyalarını inceliyerek hukuk 
bakımmdajı düşüncelerini en geç bir ay, yürütmenin durdurulması isteminde iki gün içinde yazı
lı olarak verirler. Bu süreler geçirilirse, durumu sebepleri ile birlikte Başkanunsözcüsüne bildirir
ler. Birinci Başkanın ve Başkanunsözcüsünün vereceği diğer görevleri yerine getirirler. 

Kanunsözcüleri, ilgili yerlerden Başkanlık aracılığiyle her türlü bilgileri işeyebilecekleri gibi, 
işlem dosyalarını da getirtebilirler. 

Düşüncelerin gerekçeli olması lâzımdır. 
Kanunsözcüleri, düşüncelerinde tamamen serbesttirler. Ancak, çalışma düzeninin korunması ve 

iş veriminin artırılması için Birinci Başkanın ve Başkanunsözcüsünün alacağı tedbirlere uyarlar. 
Dâva daireleri veya Dâva Daireleri Kurulunca gerekli görüldüğü takdirde, kanunsözcüleri, 

önceden haber verilmek suretiyle, düşüncelerini sözlü olarak da açıklarlar. 
Kanunsözcüleri, lüzum gördükleri hallerde, Dâva Daireleri nezdinde re'sen kararın düzel

tilmesi isteminde bulunabilirler. 

Başkan ve üyelerle B ahkamın söze üşünün aylıkları 

Madde 114. —-Danıştay Birinci Başkanı, daire başkanları ve üyeleri ile Başkanunsözcüsünün 
aylık ödemeleri, Devlet Memurları Kanununa bağlı gösterge tablosunun birinci derecesinin son 
kademe göstergesine eklenecek 200 sayısından sonra bulunacak sayının, bütçe kanunlariyle belir
tilecek katsayı ile çarpılmasından elde edilecek miktar esas alınarak yapılır. 

Ancak, kazanılmış hakları bu derece ve kademeye ulaşmamış olanların emekliliklerinde ve di
ğer memurluMara geçmelerinde hizmet sürelerine göre kazandıkları derece ve kademe aylıkları 
esastır. Bu gibilerin kazanılmış haklara ait kademe ilerleme süreleri bir yıl, derece yükselme sü
releri iki yıldır, 

Bu sürelerin bitiminde kazanılmış hakları kendiliğinden bir ileri kademeye veya bir üst derece
ye yükseltilir, 

KanURsözvülcri; haşyardimedar ve yardımcıların aylıkları 

Madde 115. — Kanunsözcüleri, başyardımcı ve yardımcıların aylık ödemeleri bulundukları de
rece ve kademenin gösterge sayısına 10, 9, 8 ve 7 nci dereceler için 100; 6, 5 ve 4 ncü dereceler 
için 150 ve 3, 2 ve 1 nci dereceler için 200 sayısının eklenmesiyle bulunacak sayının, bütçe kanu
nunda belli edilen katsayı ile çarpılması sonunda elde edilecek miktar esas alınarak yapılır. 

Danıştay meslek mensuplarının yükselebilecekleri dereceler 

Madde 116. — Danıştay meslek mensupları 10 ncu derecenin birinci kademesinden işe başlar
lar; 1 nci derecenin son kademesine kadar yükselebilirler. 

Ala umuların içerden yapılması 

Madde 119. — Boşalan kanunsözcülüklerL baş yardımcılık ve yardımcılıklara bu dereceye yük
selmeye hak kazanmış kanunsözcüleri veya yardımcılar atanır. Ancak 6 nci ve 2 nci derecelere ata
nabilmek için ayrıca Danıştay Başkanlığı tarafından yapılacak yükselme sınavını kazanmış olmak 
şarttır. 

Bu sınavlara ilişkin esaslar, özelliklerine göre, Danıştay Sınav Yönetmeliğinde gösterilir. 

C, Senatosu ; s. sayısı : 188 e 1 .nci ek) 
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(Geçici Komisyonun kabul ettiği metin) 

Kanunsözcülerinin öderleri 
Madde 110. — Kanunsözcüleri, kendilerine havale olunan dava dosyalarını inceleyerek hukuk 

bakımından düşüncelerini en geç bir ay, yürütmenin durdurulması isteminde iki gün içinde ya
zılı olarak verirler, bu süreler geçirilirse, dururau sebepleri ile birlikte Başkanunsözcüsune bil
dirirler. Birinci Başkanın ve Başkanuns;özcüsünün vereceği diğer görevleri yerine getirirler. 

Kanunsözcüleri, ilgili yerlerden Başkanlık aracılığı ile her türlü bilgileri isteyebilecekleri gibi 
işlem dosyalarını da getirebilirler. 

Düşüncelerin gerekçeli olması lâzımdır. 
Kanunsözcüleri, düşüncelerinde tamamen serbesttirler. Ancak, çalışma düzeninin korunması ve 

iş veriminin artırılması için Birinci Başkanın ve Başkanunsözcüsünün alacağı tedbirlere uyarlar. 
Dava daireleri veya Dava Daireleri Kurulunca gerekli görüldüğü takdirde, kanunsözcüleri, 

önceden haber verilmek suretiyle, düşüncelerini sözlü olarak da açıklarlar. 

Madde 114. — Millet Meclisi metninin 114 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Madde 115. — Millet Meclisi metninin 115 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Madde 116. — Millet Meclisi metninin 116 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Madde 119. — Millet Meclisi metninin 119 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir, 

O. Senatosu (S. Sayısı : 133 e 1 mei ek) 
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(Millet Meclisinin (kabul ettiği metin) 

Kanunsözcüleri, başyardımcı ve yardımcıların teminatı 

Madde 120. — Bu kanunda yazılı haller ile kamu hizmetlerinden mahrumiyeti gerektiren hü-
kJümlülük halleri dışında; kanunsözcüleri ile başyardımcı ve yardımcıların görevlerine son verile
mez; kendileri istemedikçe Danıştay meslek mensupluğu dışında bir göreve atanamazlar ve yaş 
haddinden önce emekliye sevk olunamazlar. 

Birinci Başjkan, kadroları uhdelerinde kalmak şartiyle, başyardımcı ve yardımcıları, kanunsöz-
cülüğünde; kanunsözcülerini, başyardımcılık veya yardımcılıkta görevlendirebilir. 

Derece yükselmesi ve kademe ilerlemesi 

Madde 121. — KanunsözcüSü, başyardımcı ve yardımcıların derece yükselme süreleri İM yıl
dır. Bu süreyi dolduranların derecelerinin yükseltilebümesi için iki yıl üst üste iyi sicil almaları 
şarttır. Üç sicil devresinde İM iyi sicil alanların da dereceleri yükseltilir. Derece yükselme süresini 
doldurdukları halde, yükselmek için yeterli sicil alamıyanların, üçüncü fıkradaki diğer şartların 
varlığı halinde, sadece kademeleri ilerletilir. 

Boşalan bîr kadroya atanmaya aynı derecede yeterli olanlar birden çok olduğu takdirde, sıra
sı ile kıdem, disiplin cezası almamış bulunmak ve meslekî inceleme ve yayınlarda bulunmuş olmak 
tercih sebebi sayılır. Tercih sebepleri yoksa, yapılacak sınavda daha üstün başarı gösterenler yük
seltilir. 

Kanunsözcüleri, başyardımcı ve yardımcıların, bulundukları kademede en az bir yıl çalışmış ol
mak, orta sicil almak ve dereceleri içinde ilerliyebilecekleri bir kademe mevcut bulunmak şartiyle 
bulundukları kademede bir yılı doldurdukları tarihte kademeleri ilerletilir-. 

Bulundukları derecede yükselme süresini dolduran ve yükselme yeterliği tesbit olunan kanun-
BÖzciileri, başyardımcı ve yardımcılar, üst derece kadrosu sağlanıncaya kadar dereceleri içinde ka
deme ilerlemesi yaparlar ve derece yükselmesine hak kazandıkları tarihten sonra geçen süre, üst 
derecede girecekleri kademenin tesbitinde nazara alınır. 

Kanunsözcüleri, "başyardımcı ve yardımcıların sicilleri 

Madde 122. — Kanunsözcüleri, başyardımcı ve yardımcıların sicilleri her takvim yılı sonunda: 

I - Yardımcılar için; 
A) tşe bağlılık, disipline uyma, ahlâk durumu, 
B) Genel bilgi, mevzuata vukuf derecesi, 
C) Hukukî sorunları çözümleme, yargılama, karar verme, düşüncelerini açıklama, 
D) Karar yazma, 
E) Çıkardıkları dosya sayısı ve niteliği, 
H - Başyardımcılar için; 
(A), (B), (0) fıkralarında gösterilen hususlara ek olarak, 
A) ÎŞçtühatlan izleme, 
B) Dosya, karar ve diğer yazı işleri ile tebligat işlerinin gecikmeden ve düzenli şekilde yürü

tülmesi, 
O) Yardımcıların ve diğer memurların görevlerine devamları, yetişmeleri ve verimli çalışma

larının sağlanması hususları, 
m - Kanunsözcüleri îçin; 
(I) numaralı bendin (A), (B), (C) ve (E) fıkralarında gösterilen hususlar, 
Bakımından yeteneklerini belirtmek üzere, 123 ncü maddede gösterilen sicil amirlerince verilir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 133 e 1 nei ek) 



— 23 — 

(Geçici Komisyonun kabul ettiği nnetin) 

Madde 120. — Millet Meclisi metninin 120 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Madde 121. — Millet Meclisi metninin 121 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Madde 122. — Millet Meclisi metninin 122 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

Kanaatler, yukarıki bentlerde öngörülen hususlar için ayrı ayrı olmak üzere, yönetmelikte gös
terilen esaslara uygun şekilde, her sicil amirince gizli olarak ayrı ayrı belirtilir ve sicillerin so
nuçları, Yönetim ve Disiplin Kurulunca, yönetmelikte gösterilen notların ortalamasına göre tesbit 
olunur. 

Sicil dereceleri çok iyi, iyi, orta ve yetersiz olarak dört grupa ayrılır. 
Disiplin ve ahlâk bakımından disiplin kovuşturmasını gerektirebilecek haller varsa veya di

siplin kovuşturmasına başlanmış veya disiplin cezası verilmiş yahut ceza kovuşturmasına girişil
miş veya ceza verilmiş ise bunlar sicilde gösterilir. 

Sicil âmirleri 

Madde 123. — 122 nci maddede gösterilen siciller; 
A) Kanunsözcüleri hakkında Birinci Başkan ile bir yıl içinde düşünce verdikleri dâva daire

leri başkanları ve Başkanunsözcüsü; 
B) Genel Kurul başyardımcısı hakkında Birinci Başkan ile en kıdemli iki idari daire baş

kanı, yardımcıları hakkında bunlarla birlikte başyardımcı; 
C) îdari Daireler Kurulu başyardımcısı hakkında, Birinci Başkan ile Birinci ve Üçüncü Daire 

başkanları, yardımcıları hakkında, bunlarla birlikte başyardımcı; 
D) içtihadı Birleştirme Kurulu ile Dâva Daireleri Kurulu başyardımcıları hakkında, Birinci 

Başkan ile en kıdemli İM dâva dairesi başkanı, yardımcıları hakkında, bunlarla birlikte başyar
dımcı ; 

E) Dairelerde görevli başyardımcılar hakkında, daire başkanı ile üyeleri, yardımcılar hakkın
da, bunlarla birlikte başyardımcı; 

F) Tasnif ve Yayın Bürosunda görevli başyardımcı hakkında, Birinci Başkan ve büro baş
kanı, yardımcılar hakkında, bunlarla birlikte başyardımcı; 

G) Ayırma Bürosunda görevli yardımcılar hakkında, büroda görevlendirilmeden önce çalış
tıkları daire ve kurul yardımcıları için sicil vermeye yetkili olanlar; 

H) Genel Sekreter yardımcıları hakkında, Birinci Başkan ve Genel Sekreter, Genel Sekreterlik 
hizmetleri için görevlendirilmiş kanunsözcüsü ve yardımcılar hakkında, bunlarla birlikte Genel 
Sekreter yardımcıları; 

i) 120 nci maddenin ikinci fıkrası gereğince başka görevlerde çalıştırılan meslek mensupları 
hakkında, çalıştırıldıkları görevler dolayısiyle sicil vermeye yetkili olanlar; 

Tarafından verilir. 

Disiplin cezalarının etkisi 

Madde 124. — Bir kademe ilerlemesi süresinde iki uyarma veya bir kınama cezası alanların 
bir yıl; bir derece yükselmesi süresinde üç uyarma veya iki kınama yahut bir defa aylık kesil
mesi cezası alanların iki yıl, kademe ilerlemeleri veya derece yükselmeleri ertelenir. 

Sicil (luru mu mm bildirilinesi 

Madde 125. — Kanunsözcüsü, başyardımcı ve yardımcılara her yıl aldıkları sicil derecesi ve 
iyi sicil aldıkları halde diğerlerinin tercihi sebebiyle dereceleri yükseltilmiyenlere durum, Birinci 
Başkan tarafından yazılı ve gizli olarak bildirilir. 

Yetersiz sicillerin sonuçları 

Madde 126. — Üst üste üç yetersiz sicil alanlara Yönetim ve Disiplin Kurulunun tekHfi üze
rine Birinci Başkan tarafından emekliliklerini istemeleri veya istifa etmeleri bildirilir. Bir ay 
içinde bu davete uymıyanlar istifa etmiş sayılırlar. 

O. Senatosu (S. kıyısı. : 133 e 1. nci ek) 
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(Geçici Komisyonun 'kabul ettiği metin) 

Madde 123. — Millet Meclisi metninin 123 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Madde 124. — Millet Meclisi metninin 124 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Madde 125. — Millet Meclisi metninin 125 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Madde 126. — Millet Meclisi metninin 126 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

Sicil yönetmeliği 

Madde 128. — Kanunsözcüleri ile başyardımcı ve yardımcıların sicillerine iHşMn hükümlerin 
uygulanma şekli, Danıştay Başkanlığınca çıkarılacak yönetmelikte belirtilir. 

tdare memurlarının ödevleri, haklan, yükselmeleri 

Madde 130. — Danıştay meslek mensupları dışında kalan memurlar, 521 sayılı Danıştay Kanunu 
ile bu Kanunda öngörülen hükümlere ve 657 Bayılı Devlet Memurları Kanununun 45, 46, 47, 214, 
219 ve 220 noi maddeleri dışında, memurlarla ilgili kanunların hükümlerine tabidirler. Ancak, 
657 sayılı Kanunun 28, 32, 33, 55, 214 ve 231 nci maddelerinde yönetmeliklere bırakılan hususlar, 
bu memurlar hakkında, Danıştay Başkanlığınca çıkarılacak yönetmeliklerle düzenlenir. 

Sürelerin bitmesi 

Madde 163. — Dâva ve karar düzeltilmesi istemine ilişkin sürelerle 76 ncı maddede yazılı sü
relerin bitmesi, çalışmaya araverme zamanına rastlarsa, bu süreler, aravermenin sona erdiği 6 
Eylülden itibaren 7 gün uzamış sayılır. 

Tatil günleri süre hesabına katılır. Şu kadar ki sürenin son günü tatil gününe rastlarsa süre ta
til gününü izliyen çalışma gününün bitimine kadar uzar. 

Sürelerin başlangıcı 

Madde 164. — Bu kanunda yazılı süreler; tebliğ, yayın veya ilân tarihlerini izliyen günden iş
lemeye başlar. 

Tasnif ve Yayın Bürosu 

Madde 166. — Danıştay daireleri ve kurulları tarafından verilen idari veya yargısal kararla
rın ve mevzuatın tertip ve tasnifini yapmak, kitaplığın düzenlenmesini sağlamak, Danıştay Dergi
sinin yayınlanması işini yürütmek ve kanıu hukuku ile ilgili bilimsel yayınları taMbetmek üzere, 
Birinci Başkan tarafından görevlendirilecek bir üyenin başkanlığında, bir başyardımcı veya bu 
derecedeki bir kanunsözoüsü ile kanunsözcüleri veya yardımcılardan ve Kitaplık ve Yayın, Tasnif 
ve Arşiv Müdürleri ve Kitaplık, Yayın ve Tasnif şeflerinden ve gerekli diğer memurlardan bir 
Büro kurulur. 

Büronun görevlerinin uygulanma şekli bir yönetmelikle düzenlenir. 

Dosyaların ve diğer evrakın saklanması 

Madde 167. — Dâva dosyaları ile diğer evralan Danıştayda saklanma süreleri, yok edilme usul
leri ve Danıştay Arşivine ilişkin diğer hususlar Danıştay Başkanlığınca çıkarılacak bir yönetme
likle belirtilir. 

Meslek mensuplarının kadrolarının hazırlanması ve tesbiti 

Madde 172. — Danıştay meslek mensuplarının kadroları, Danıştay Başkanlığınca hazırlanır ve 
her yıl bütçe kanunlarında gösterilir. 

MADDE 2. — 521 sayılı Danıştay Kanununun 19 ncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir : 

Danıştay, onu idari dâvalara ve üçü idari işlere bakan onüç daireye ayrılır. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 133 e 1 nci ek) 
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(Geçici Komisyonun kabul ettiği ımıetin) 

Madde 128. — Millet Meclisi metninin 128 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Madde 130. — Millet Meclisi metninin 130 ncu maddesi aynen kalbul edümiştir. 

Madde 163. — Millet Meclisi metninin 163 ncii maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Madde 164. — Mîllet Meclisi metninin 164 ncii maddesi aynan kabul edilmiştir. 

Madde 166. — Millet Meclisi metninin 166 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Madde 167. — Millet Meclisi metninin 167 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Madde 172. — Millet Meclisi metninin 172 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2. nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(LMi İlet Meclisinin kabul ettiği metin) 

MADDE a, — 521 sayılı Danıştay Kanununun 23 ncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir : 

Dâ,va Daireleri Kurulu, Birinci Başkan ve dâva daireleri Başkanları ile her dâva dairesince, 
kendi aralarından bir yıl için seçilecek birer üyeden teşekkül eder. Toplanma ve görüşme sayısı 
yirmibirdir. 

MADDE 4. — 521 sayılı Danıştay Kanununun 32 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir : 

İdari uyuşmazlıklar ve dâvalar, Dördüncü, Beşinci, Altıncı, Yedinci, Sekizinci, Dokuzuncu, 
Onuncu, Onbirinci, Onikinci ve Onüçüncü daireler ile Dâva Daireleri Kurulu ve Ek üçüncü mad
de gereğince kurulması halinde mürettep dairelerde incelenir ve karara bağlanır. 

MADDE 5. — 521 sayılı Danıştay Kanununun 67 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir : 

Kanuna göre ilânı gereken düzenleyici ve genal tasarruflara karşı, ilân tarihini takibeden gün
den itibaren 90 gün içinde dâva açılabilir. Ancak, bu tasarrufların kendilerine uygulanması üzeri
ne, ilgililer, düzenleyici tasarruf veya uygulanan işlem yahut her ikisi aleyhine birden dâva aç
makta muhtardırlar. 

MADDE 6. — 521 sayılı Danıştay Kanununun 84 ncü maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : 

74 ncü maddede sayılan sebeplerden biriyle veya yargılama usullerine ilişkin meselelerde az
lıkta kalanlar, işin esası hakkında da oylarını kullanırlar. Azlıkta kalanlar ve muhalefet sebep
leri, kararların altına yazılır. 

MADDE 7. — 521 sayılı Danıştay Kanununun 89 ncu maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir : 

Kanunsözcüleri ve yardımcılar da sebeplerini bildirerek çekinebilecekleri gibi, kendileri taraf
larca da reddedilebilirler. Bunların çekinme veya ret sebepleri dâvaya bakmaya görevli daire 
veya Kurul tarafından incelenerek karara bağlanır. Kanunsözcüleri ve yardımcıları, daire veya 
Kurulla birlikte reddedildikleri takdirde bu husus Dâva Daireleri Kurulunda' incelenir. 

MADDE 8. — 52-1 sayılı Danıştay Kanununun 63 ncü maddesine aşağıdaki iki fıkra eklenmiş
tir : 

Açılan dâva, Danıştay Kanununun 30 ncu maddesinde sayılan dâva türlerinden hangisine gi
riyor ise, istemin buna göre açıkça' belirtilmesi zorunludur. Belirtilmemesi halinde 75 nci madde
nin (B) bendi hükmü uygulanır. 

Dâva dilekçesine fotokopi eklendiği takdirde bunun avukat veya noterlikçe onanmış olması ge
reklidir. 

MADDE 9. — 521 sayılı Danıştay Kanununun 66 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir : 
Ancak, her hangi bir sebeple harcı veya posta pulu verilmeden veya eksik harç ve posta pulu 

ile dâva açılmış olması halinde, otuz gün içinde harcın ve posta pulunun verilmesine veya tamam-
latümasma, görevli daire veya kurul tarafından karar verilerek ilgiliye tebliğ olunur. Bu süre 
içinde harç ve posta pulu verilmez veya tamamlanmazsa dâva açılmamış sayılır ve dosya işlem
den kaldırılır. 

MADDE 10. — 521 sayılı Danıştay Kanununun 74 ncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiş
tir : 

Yukardaki hususların ilk incelemeden sonra tesbit edilmesi halinde de davanın her safhasında 
75 nci madde hükmü uygulanır. 

(.'. Senatosu (%. <(\yw : 133 e 1 nej ek) 
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((!('<;k'i Komisyonun kabul ottiy'i metin ) 

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir, 

MADDE 4, — Millet Meclisi metninin 4 ncii maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Millet Meclisi metninin 5 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Millet Meclisi metninin 6 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir, 

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 9 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Millet Meclisi metninin 10 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir, 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

MADDE 11. — 521 sayılı Danıştay Kanununun S2 noi maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir : 
Görevli daire veya kurul veya kanunsözcüleri tarafından getirtilen veya idarece gönderilen 

gizli her türlü belge ve dosyalarla reddi hâkim istemi üzerine reddedilen hâkim tarafından bu 
hususta verilen esvap, taraf veya vekillerine incelettMLemez* 

MADDE 12. — 521 sayılı Danıştay Kanununun 98 nei maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir : 
Kanunun 75 nci maddesine göre verilen kararların düzeltilmesi istemi kabul edilerek dâvaya 

yeniden bakılması ve esas hakkında karar verilmesi halinde de karar düzeltilmesi isteminde bu
lunulabilir. 

MADDE 13. — 521 sayılı Danıştay Kanununun 144 ncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir : 
Danıştay Birinci Başkanı, kanunsözcüleri, başyardımcı ve yardımcılara; Başkanunsözcüsü, ka-

nunsözcülerine; daire başkanları, dairelerinde görevli başyardımcı ve yardımcılara; Genel Sek
reter, Genel Sekreterlikte ve Ayırma Bürosunda görevli meslek mensuplarına; Tasnif ve Yayın Bü
rosu Başkanı, bu büroda görevli meslek mensuplarına; devamsızlık ve diğer disipline aykırı davra
nışları halinde, savunmalarını almak şartiyle uyarma cezası verebilirler. 

120 nci maddenin ikinci fıkrası gereğince başka görevlerde çalıştırılan meslek mensuplarına, bu 
ceza, çalıştırıldıkları görevlerdeki yetkililerce verilir. 

Bu cezalar ilgililerin siciline işlenir. 

MADDE 14. — 521 sayılı Kanunun 155 nci n addesine aşağıdaki iki fıkra eklenmiştir: 
1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 21 nci maddesinde sözü edilen yetkili merci; Danıştay Birin

ci Başkanı, Daire Başkanları ve üyeleri ile Başkanunsözcüsü için Danıştay Genel Kurulu, 
Kanunsözcüleri, Başyardımcı ve Yardımcılar için Danıştay Başkanlar Kuruludur. 

MADDE 15. — 521 sayılı Danıştay Kanununun 62 nci maddesinin (D) bendi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiş ve bu maddeye (G) bendi eklenmiştir : 

D) Danıştay meslek mensupları dışında kalan Danıştay memurları hakkında Yüksek Disiplin 
Kurulu görevini yapar. 

G) Meslek mensupları dışında kalan Danıştay memurları hakkında 657 sayılı Devlet Memur
ları Kanununun 226 nci maddesinin (B) bendinde yazılı görüşme ve danışma kurulu görevini ya
par. 

MADDE 16. — 521 sayılı Danıştay Kanununun 75 nci maddesinin (OB) bendi aşağMaki şekilde 
değiştirilmiş ve bu maddeye iki fıkra eklenmiştir: 

B) 4 numaralı bentte yazılı halde, dâva dilekçesinin gerçek hasma tebliğ edilmesine; 5 nu
maralı bentte yazılı halde bir defaya mahsus olmak üzere, otuz gün içinde 63 ve 65 nci maddele
re uygun şekilde yeniden düzenlenmek veya noksanlan tamamlanmak yahut 3 numaralı bentte 
yazılı hallerde, ehliyetli şahsın avukat olmıyan vekili tarafından dâva açılması takdirinde otuz 
gün içinde bizzat veya bir avukat vasıtasîyle dâva açılmak üzere dilekçelerin reddine; 

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, dâva reddedilir. 

MADDE 17. — 521 sayılı Danıştay Kanununa aşağıdaki maddeler eklenmiştir : 
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(G-eçici Komisyonun 'kabul ettiği metin) 

MADDE 11. — Millet Meclisi metninin 11 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Millet Meclisi metninin 12 nci naddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — Millet Meclisi metninin 13 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 14. — 521 sayılı Kanunun 155 nci maddesine aşağıdaki iki fıkra eklenmiştir. 
1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 15 ve 21 nci maddelerinde yazılı kovuşturma ve usul hü

kümleri, Danıştay Birinci Başkanı, daire başkanları ve üyeleri ile Başkanunsözcüsü haklarında 
uygulanmaz. 

Kanunsözcüleri, başyardımcı ve yardımcılar lan ve üyeleri ile Başkanunsözcüsü haklannda 
Kurulunun iznine bağlıdır. 

MADDE 15. — Millet Meclisi metninin 15 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 16. — Millet Meclisi metninin 16 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 17. — 521 sayılı Danıştay Kanununa aşağıdaki maddeler eklenmiştir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 133 e 1 nci ek) 
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(Millet Pirelisinin kabul ettiği metin) 

EK MADDE 1. — Danıştay, yargı yetkisini, telâfisi imkânsız ağır zararlar doğuracak nitelik
te olan işlem ve kararlar hakkında 94 ncü maddenin ikinci fıkrası gereğince verilebilecek yürüt
menin durdurulması kararları saklı olmak üzere, idarî makamların kanunlarda gösterilen şeikH 
ve esaslara uygun olarak yaptığı tasarrufları durdurucu, geciktirici veya ortadan kaldırıcı tarzda 
kullanamaz, idarî eylem ve işlem niteliğinde yargı kararı veremez, 

Onüçüncü Dairenin görevleri 

EK MADDE 2. — Onüçüncü Daire : 
Gelir ve Kurumlar vergilerine (Gelir Vergisinde götürü matrahlara ve ortalama kâr hadlerine 

yapılan itirazlar dâhil); 
îlişkin dâvaları çözümler. 

Mürcttep Devire 

EK MADDE 3. — Dâva dairelerinin iş durumu gerektirdiği takdirde, Başkanlar Kurulunca, 
Kurulun belli ettiği işlere bakmak üzere mürettep dâva daireleri kurulabilir. 

Bu hususa ilişkin kararlar, Resmî Gazetede yayınlanır ve yayımını izliyen ay başından itibaren 
uygulanır. 

Bu dairelerin üyeleri; Danıştay üyeleri arasından Başkanlar Kurulu tarafından ayrılır ve en 
kıdemli üye başkanlık görevini yapar. 

Daire başkanlığı görevini yapan üye Başkanlar Kuruluna katılır. 
Mürettep dairelerin faaliyette bulunduğu sürece başkanı ve üyeleri Dâva Daireleri Kurulu ile 

İçtihatları Birleştirme Kuruluna, bu Kanunun 23 ve 24 ncü maddeleri hükümleri dâhilinde katı
lırlar. Bu halde Dâva Daireleri Kurulunun toplanma ve görüşme sayısı 23 ncü madde esaslarına 
göre hesaplanır. 

Bu daireler iş durumuna göre aynı usulle kaldırılır. 
Daireye bir başyardımcı ve yeteri kadar yardımcı verilir; ayrıca bir başkâtibin yönetimi al

tında yazı ve tebliğ işlerini yürütmek üzere bir kalem kurulur. 

Dördüncü ve Onüçüncü daireler arasında görev ayrımı 

EK MADDE 4. — Dördüncü ve Onüçüncü daireler arasındaki görev ayrımı Başkanlar Kuru
lunca yapılır. 

Bu dairelerin görevine giren konularda prensibe ilişkin hususlar, daire başkanlarından birinin 
isteği üzerine bu dairelerin birlikte yapacakları toplantıda çözümlenir ve karara bağlanır. Bu top
lantıya daire başkanlarından kıdemlisi başkanlık eder. Toplantı ve görüşme sayısı dokuzdur. Ka
rarlar oy çokluğuyla verilir. 

Bu dâvalar, dâvanın açıldığı dairenin esas ve karar numaralarını alırlar. 

İki dâva dairesini ilgilendiren işler 

EK MADDE 5. — îki dâva dairesinin görevine ilişkin dâvalar, ilgili dâva dairesinin isteği 
üzerine, o dâva dairelerinin birlikte yapacakları toplantıda çözümlenir ve karara «bağlanır, Bu 
toplantıya daire başkanlarından kıdemlisi başkanlık eder. Toplantı ve görüşme sayısı dokuz
dur. Kararlar oy çokluğuyla verilir. 

Bu dâvalar, dâvanın açıldığı dairelerin esas ve karar numaralarını alırlar. 

C. Senatosu (S. îSayısı : 133 e 1 mci ek) 
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(Geçici Kottnisyonun kabul ettiiği metin) 

EK MADDE 1. — Yargı yetkisi, yürütme görevinin kanunlarda gösterilen sekil ve esaslara 
uygun olarak yerine getirilmesini sınırlayacak tarzda kullanılamaz, İdarî eylem ve işlem nite
liğinde yargı kararı verilemez. 

Danıştay Kanununun 94 ncü maddesinde yazılı yürütmeyi durdurma kararları telâfisi güç du
rumlar ortaya çıkması veya dilekçede ileri sürülen hususlar dosyanın durumuna göre ciddî ve 
idarî yargı kararının iptalini haklı gösterecek nitelikte olması halinde verilebilir. 

Dava Daireleriyle, Dava Daireleri Kurulunca yürütmenin durdurulması istemli davalarda 76 
ncı maddede yazılı süreler kısaltılabileceği gibi tebliğin memur eliyle yapılmasına da karar veri
lebilir. 

EK MADDE 2. — Millet Meclisi metninin ek 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

EK MADDE 3. — Millet Meclisi metninin ek 3 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

EK MADDE 4. — Millet Meclisi metninin ek 4 noü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

EK MADDE 5. — Millet Meclisi metninin ek 5 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 133 e 1 nci ek) 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

Yeni vergilerle ilgili uyuşmazlıkların çözümü 

EK MADDE 6. — Bir vergiyi kaldıran ve yerine aynı veya benzeri nitelikte yeni bir vergi 
koyan kanunlardan doğan uyuşmazlıklar, önceki vergiden doğan uyuşmazlıkları çözümlemekle 
görevli daireleipce çözümlenir. 

Danıştay dışında görevlendirilme 

EK MADDE 7. — Danıştay kanunsözcüleri, başyardımcıları ile 6 ncı ve daha yukarı derece
lerdeki yardımcıları, Başbakanın veya bakanların teklifi üzerine, kendilerinin kabulü ve Birinci 
Başkanın muvafakati ile Danıştaydaki mevki ve ihtisaslarına uygun idari hizmetleri yürütmekle 
görevlendirilebilirler. Görev süresi iki yılı geçemez. Bu süre içinde izinli sayılırlar; aylıkları Da
nıştay Bütçesinden ödenir ve diğer özlük hakları saklı kalır. 

Basına bilgi ve demeç verme 

EK MADDE 8. — Basma, haber ajanslarına veya Radyo ve Televizyon Kurumlarına Danıştay-
la ilgili bilgi veya demeç, Danıştay Birinci Başkanı veya yetkili kılacağı görevli tarafından verile
bilir. 

İsnat ve iftiralara karşı korunma 

EK MADDE 9. — Danıştay meslek mensupları baklandaki ihbar ve şikâyetlerin, inceleme, so
ruşturma veya yargılama sonunda sabit olmadığı ve bu isnadın gareze binaen veya hakaret kas-
diyle yapıldığı veya uydurma bir isnat mahiyetinde olduğu anlaşıldığı takdirde, Danıştay Birinci 
Başkanı, isnatta bulunanlar hakkında kamu dâvası açılmasını cumhuriyet savcılığından ister. 

Gizli bilgileri açıklama 

EK MADDE 10. — Danıştay meslek mensupları, kamu hizmetleri ile ilgili gizli bilgileri, görev
lerinden ayrılmış bile olsalar, açıklıyamaslar. 

Gösterge tablosu 

EK MADDE 11. — Devlet Memurları Kanununa ekli gösterge tablosu, Danıştay meslek mensup
ları hakkında da uygulanır. 

Kademe ve derece aylığı 

EK MADDE 12. — Kademe aylığı, gösterge tablosundaki derecelere dâhil kademelerden her 
biri için tesbit edilen gösterge sayısına tekabül eden aylıktır. 

Derece aylığı, gösterge tablosundaki derecelerin her birinin muhtevi bulunduğu yatay kademe 
aylıklarını topluca ifade eder. 

Derecelerin ilk ve en yüksek kademe aylığı 

EK MADDE 13. — Gösterge tablosunda yer alan derecelerden her birindeki birinci kademe 
göstergesine tekabül eden miktar, o derecenin ilk kademe aylığını; aynı derecenin son kademe 
göstergesine tekabül eden miktar da o derecenin en yüksek kademe aylığını gösterir. 

Çalışma saatleri 

EK MADDE 14. — Danıştay mensupları hakkında, haftalık çalışma süresi bakımından Devlet 
Memurları Kanunu hükümleri uygulanır. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 133 e 1 nci ek) 
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(Geçici Komisyonun (kabul ettiği ımetin) 

EK MADDE 6. — Millet Meclisi metninin ek 6 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

EK MADDE 7. — Millet Meclisi metninin ek 7 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

EK MADDE 8. — Millet Meclisi metninin ek 8 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

EK MADDE 9. — Millet Meclisi metninin ek 9 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

EK MADDE 10. — Millet Meclisi metninin ek 10 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

EK MADDE 11. — Millet Meclisi metninin ek 11 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

EK MADDE 12. — Millet Meclisi metninin ek 12 nci maddesi ayn'en kabul edilmiştir. 

EK MADDE 13. — Millet Meclisi metninin ek 13 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

EK MADDE 14. — Millet Meclisi metninin ek 14 nicü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 133 e 1 inci ek) 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

Seferde veya talim ve manevra için hazarda silâh altına alınanların kademe ve derece intibalıları 

EK MADDE 15. — Danıştay meslek mensuplarından muvazzaflık hizmeti dışında talim ve ma
nevra maksadiyle veya seferde silâh altına alınanların kademe ilerlemeleri devam eder. Bu süre 
içinde derece yükselmesi gerektiğinde terhislerinden sonra açık kadro bulunması ve yükselecakleri 
derecenin şartlarını ihraz etmek kaydiyle silâh altında geçen süreleri yükselecekleri üst derecenin 
kademelerinde dikkate alınır. 

Muvazzaf askerliğe ayrılan meslek mensuplarının terhislerinde kademe ve derece intibakları 

EK MADDE 16. — Danıştay meslek mensubu iken muvazzaf askerlik hizmetini yapmak üzere 
silah altına alınanlardan terhislerini müteakip tekrar meslek mensupluğuna girmek istiyenler : 

A) Muvazzaf askerliğe ayrıldıkları sırada kazanmış oldukları derecedeki bir kadroya öncelikle 
atanırlar. Bunların muvazzaf askerlikte geçen süreleri atandıkları kadroda kademe ilerlemesi 
yapılmak suretiyle değerlendirilir. Bu gibilerin muvazzaf askerliğe ayrılmadan önce işgal ettikleri 
kadroda kazandıkları kademe ilerlemeleri ayrıca göz önünde bulundurulur. 

B) Askerlik öncesi kademe ilerlemeleri ile askerlikte geçen süre toplamının iki yılı aşan 
kısmı, üst dereceye yükseltildikleri zaman bu derecede kademe ilerlemesi yapılmak suretiyle değer
lendirilir. 

Muvazzaf askerliği yaptıktan sonra yardımcılığa girenlerin kademe intibakları 

EK MADDE 17. — Muvazzaf askerlik görevini yaptıktan sonra yardımcı adaylığına atananla
rın muvazzaf askerlikte geçen süreleri, yardımcılığa atandıktan sonra kademe ilerlemesi veya derece 
yükselmesinde değerlendirilir. 

Meslek mensupları hakkında uygulanacak diğer hükümle* 

EK MADDE 18. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 14, 26, 27, 28, 29, 62, 63, 81, 82, 
94, 97, 104, 105, 106, 107, 108, 164, 165, 166, 167, 183 184, 185, 187, 188, 194, 202, 203., 204, 
205, 206, 207, 208, 209, 210 ve 211 nci maddeleri Danıştay meslek mensupları hakkında da uygu
lanır. 

Hizmet içi eğitini 

EK MADDE 19. — Kanunsözcüleri, başyardımcı ve yardımcılar, hizmet içi eğitim çalışmala
rına katılmak zorundadırlar. 

Birinci fıkraya göre yapılan meslekî çalışmalara katılmıyanların veya başarı gcsteremiyenlerin 
durumları, s^ülerine 'işlenir ve bu hal yükselmelerinde gözönünde bulundurulur. 

Hizmet içi eğitim çalışmalarının hangi konuları ihtiva edeceği ve ne şekilde yapılacağı hizmet 
içi eğitim yönetmeliğiyle; bu çalışmaların meslek mensuplarının sicillerine etkisi sicil yönetmeli
ğiyle düzenlenir. 

Danıştay dışındaki eğitim laırumlarrnın çalışmalarına katılmak, Başkanlar Kurulunun iznine 
bağlıdır. 

Terim değişikliği 

EK MADDE 20. — 521 sayılı Danıştay Kanununda geçen «Genel Kâtip» terimi «Genel Sekre
ter» olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 18. — 521 sayılı Danıştay Kanununa aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir : 

C. Senatosu (S. Sayısı : 133 e 1 cnci ek) 



— 37 — 

(Geçici Komisyonun kabul ettiği mıetûı) 

EK MADDE 15. — Millet Meclisi metninin ek 15 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

E KMADDE 16. — Millet Meclisi metninin ek 16 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

EK MADDE 17. — Millet Meclisi metninin ek 17 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

EK MADDE 18. — Millet Meclisi metninin ek 18 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

EK MADDE 19. — Millet Meclisi metninin ek 19 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

EK MADDE 20. — Millet Meclisi metninin ek 20 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 18. — 521 sayılı Danıştay Kanununa aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 133 e 1 inci ek) 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

Kaldırılan vergilerle ilgili uyuşmazlıkların çözümü 

EK GEÇİCİ MADDE 1. — Vergi uyuşmazlıklarını çözümlemekle görevli daireler, yeni vergileri 
koyan kanunların kaldırdığı eski vergilerden doğan uyuşmazlıkları da çözümlemekle görevlidirler. 

Dosyaların görevli dairelere devri 

EK GEÇİCİ MADDE 2. — Dâva daireleri veya Dâva Daireleri Kurulunca, bu kanunla tesbit 
olunan görevlerine girmiyen dâvalara ilişkin dosyalar, ayrıca karar verilmesine yer kalmaksızın 
görevli dairelere devrolunur. 

Bir ay içinde yapılacak seçimler 

EK GEÇİCİ MADDE 3. — Dört yıllık görev süresi dolmuş olan daire başkanlıkları için seçim, 
bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde yapılır. 

Eski sicillerin değerlendirilmesi 

EK GEÇİCİ MADDE 4. — Bu Kanunun 128 nci maddesinde sözü edilen sicil yönetmeliğinin 
yürürlüğe girmesinden önce yeterli veya başarılı yolunda verilmiş siciller iyi derecede sicil sayılır. 

V v - l -•• .- v- \ - •: Derece yükselmeleri için yapılacak ilk sınav 

EK GEÇİCİ MADDE 5. — 521 sayılı Danıştay Kanununun değişik 119 ncu maddesinde öngörü
len sınavlara ilişkin yönetmelik, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki ay içinde 
çıkarılır ve sınavlar yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten üç ay sonra yapılır. Sınavda başarı 
gösterenler yükselme süresini doldurdukları tarihten geçerli olmak üzere, üst dereceye atanırlar. 

Kıdem tablosunun düzeltilmesi 

EK GEÇİCİ MADDE 6. — 521 sayılı Danıştay Kanununun yürürlüğe girdiği 31 . 12 . 1964 ta
rihinde Danıştayda görevli bulunan meslek mensuplarından, sözü geçen Kanunun geçici 2 nci 
maddesinden faydalanmamış olanların halen bulundukları derece ve kademelerdeki kıdemlerine 
bir yıllık süre eklenir. Bu suretle kademe ilerlemesi veya derece yükselmesi yapanların artan 
süreleri yeni kademe ve derecelerindeki kıdemlerine sayılır. 

Bu hükümden faydalananlara eski sürelere ait aylık farkları ödenmez. 

EK GEÇİCİ MADDE 7. — Bu kanun yürürlüğe girdiği tarihte 3 ve 4 ncü derece kadroda bu 
derece aylığını kazanılmış hak olarak almış Danıştay Başyardımcıları veya bu derecedeki Ka-
nunsözcüleri 8 nci madde hükmünden yararlanırlar. Bunların ikinci dereceye yükselmelerinde 
119 ncu maddede öngörülen sınav şartı aranmaz, bunların kazanılmış diğer bütün hakları saklıdır. 

Yürürlük 

MADDE 19. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütmeye memur olanlar 

MADDE 20. — Bu Kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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(Geçici Komisyonun kabul ettiği metin) 

EK GEÇİCÎ MADDE 1. — Millet Meclisi metninin ek geçici 4 ncü maddesi aynen kabul edil
miştir. 

EK GEÇİCİ MADDE 2. — Millet Meclisi metninin ek geçici 2 nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

EK GEÇÎCİ MADDE 3. — Millet Meclisi metninin ek geçici 3 ncü maddesi aynen kabul edil
miştir. 

EK GEÇİCÎ MADDE 4. — Millet Meclisi metninin ek geçici 4 ncü maddesi aynen kabul edil
miştir. 

EK GEÇÎCİ MADDE 5. — Millet Meclisi metninin ek geçici 5 nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

EK GEÇİCİ MADDE 6. — Millet Meclisi metninin ek geçici 6 nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

EK GEÇÎCİ MADDE 7. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 3 ncü derece kadroda bu 
derece aylığını kazanılmış hak olarak almış Danıştay Başyardımcıları veya bu derecedeki kanun-
sözcüleri 8 nci madde hükmünden yararlanırlar. 

MADDE 19. — Millet Meclisi metninin 19 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 20. — Millet Meclisi metninin 20 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Toplantı : 12 fl P A 
CUMHURİYET SENATOSU S, Sayısı : | O U 

Jandarma Genel Komutanlığının yeniden teşkilâtlanması, modern 
silâh, araç ve gereçlerle donatılması amacıyle İçişleri Bakanlığı 
Jandarma Genel Komutanlığına gelecek yıllara geçici yüklenme
lere girişme yetkisi verilmesi hakkında, kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî 

Savunma, İçişleri ve Bütçe ve Plan komisyonları raporları 
(M. Meclisi : 1/680; C. Senatosu : 1/112) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 724) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 10 . 10 . 1972 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 6078 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 9 . 10 . 1972 tarihli 143 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşüle
rek açık oyla kabul edilen, Jandarma Genel Komutanlığının yeniden teşkilâtlanması, modern 
silâh, araç ve gereçlerle donatılması amacıyle içişleri Bakanlığı Jandarma G-enel Komutanlığına 
gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişme yetkisi verilmesi hakkında kanun tasarısı, dosyası 
ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 

Sabit Osman Avcı 
Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasarısı 27 . 6 . 1972 tarihinde Başkanlıkça tik Komisyona havale edilmiş ve Gemi 
Kurulun 18. 7; 11, 13, 15, 18, 22. 9; 2, 9 . 10 . 1972 tarihli 129, 131, 132, 133, 134, 136, 
140 ve 143 ncü Birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet Mec
lisi S. Sayısı : 724) 
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Millî Savunma Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Millî Sauunma Komisyonu 13 . 10 . 1972 

Esas No. : 1/112 
Karar No. : 9 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

Millet Meclisinin 9 . 10 . 1972 tarihli 143 ncü Birleşiminde öncelik re ivedilikle görüşüle
rek açık oyla kabul edilen, Jandarma Genel. Komutanlığı nnı yeniden teşkilâtlanması, modern 
silâh, araç ve gereçlerle donatılması amacıyle İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığına 
gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişme yetkisi verilmesi hakkında kanun tasarısı, ilgili 
Bakanlıklar temsilcilerinin iştirakleriyle Komisyonumuzca tetkik ve müzakere edildi. 

Kanun tasarısının gerekçesinde tafsilen iza h edilen hususlarla beraber, Hükümet temsil
cilerinin de tamamlayıcı beyanları üzerine; Komisyonumuz da, jandarmanın görevi sırasında 
türlü maksatlarla karşısına çıkanların elind e daha üstün silâhların bulunması sebebiyle 
lâyıkıyle vazifesini başaramayacağı gibi hiçde arzulanmayan vahim sonuçların doğacağı 
kanaatine varılarak; Jandarma Teşkilâtının kendisine tevdi edilen görevleri yerine getiri
lebilmesi için, mevcut silâh, araç ve gereçlerin çağdaş teknolojiye uygun olarak yenileştiril
mesi, böylece Jandarma Teşkilâtının hareket kabiliyeti ve atış gücü yüksek ve modern bir 
kuvvet haline getirilmesi maksadıyle hazırlanan bu kanun tasarısını aynen kaimi etmiştir. 

Tasarının önem ve mahiyetine binaen, Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi te
mennisiyle, havalesi gereğince İçişleri Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Baş
kanlığa sunulmasına karar vermiştir. 

Başkan Kâtip ve bu Kanuna İstanbul Tunceli 
Nevşehir Sözcü M. Aksoley A. Bora 

İ. Ş. Atasağun Samsun İmzada bulunmadı 
E. Işıklar 

Aydın C. Bşk. S. Üye Tabiî Üye İçel 
H. Goral F. Kurut ürk F. ÖzdiUk T. Özdolay 

İmzada bulunmadı 
Mardin 

^L Saraçoğlu 

Cumhuriyet S enat os u (S. Sayısı : 150) 
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içişleri Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
İçişleri Komisyonu 24 , 10 . 1972 

Esas No. : 1/112 
Karar No. : 11 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

Millet Meclisinin 9 . 10 . 1972 tarihli 143 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
açık oyla kabul edilen, Jandarma Cleııel Komutanlığının yeniden teşkilâtlanması, modern silâh, 
araç ve gereçlerle donatılması a,macıyle İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığına gele
cek yıllara geçici yüklenmelere girişme yetkisi verilmesi hakkında kanun tasarısı, İçişleri, Millî 
Savunma ve Maliye 'Bakanlığı temsilcilerinin iştirakleriyle, Komisyonumuzun 24 . 10 . 1972 ta
rihli Birleşiminde tetkik ve müzakere edileli. 

Tasarının gerekçesinde vuzuha kavuşturulan hususlarla beraber Hükümet temsilcilerinin ta
mamlayıcı beyanları üzerine, Komisyonumuz, Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen met
nin aynen kabulüne, 

Tasarının önem ve mahiyetine binaen, (fenel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi temen
nisiyle, havalesi gereğince Bütçe ve Plan Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkan
lığa sunulmasına karar vermiştir. 

Başkan Bu Kanuna sözcü - Üye 
C. Coşkun S. Arhıkmaç S. Atmaca 

Üye üye Üye 
C. Ortaç C. Tarlan 1. Tevfik Kutlar 

Üye Üye 
N. Seyhan S. O'Kan 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 150) 
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Bütçe ve Plan Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plan Komisyonu 2 . 11 . 1972 

Esas No. : 1/112 
Karar No. : 68 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

Millet Meclisinin 9 Ekim 1972 tarihli 143 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
açık oyla Ikabul edilen Jandarma Genel Komutanlığının yeniden teşkilâtlanması, modern silâh, 
araç ve gereçlerle donatılması anıacıyle İçişleri Bakanlığı Jandarma G-enel Komutanlığına gele
cek yıllara geçici yüklenmelere girişme yetkisi verilmesi hakkında kanun tasarısı; Komisyonu
muzun 2 Kasım 1972 tarihli 33 ncü Birleşiminde İçişleri, Maliye Bakanlıkları ile Jandarma Ge
nel Komutanlığı temsilcileri de hazır bulundukları halde tetkik ve müzakere olundu. 

I - Tasarının gerekçesinde, değişen politik, sosyal ve ekonomik koşullar sonucunda milletimi
zin huzuruna ve ülkemizin milletiyle bütünlüğüne yönelmiş eylemler nedeniyle, bugün, Jandarma 
teşkilâtının emniyet ve asayişi huzur ve güveni sağlamakla görevli olduğu sorumluluk sahasının 
yurt sathının % 99,7 sini kapsamakta olduğu, kaçakçılığa ve bir tecavüze karşı korumakla gö
revli bulunduğu sorumluluk sahasının ise, kıyılarda 6 477 km. ye, hudutlarda 1 542 km, ye ulaş
tığı belirtilmektedir. 

Böyle bir ortamda Jandarma Teşkilâtının kendisine tereddübeden ve edecek olan yeni görev
leri yerine getirebilmesi için; mümkün olan en kısa, zamanda hal ve şartların gerektirdiği şekil
de yeniden teşkilâtlanması, kadro malzemelerinin bütünlenmesi ve mevcut silâh, araç ve gereçle
rinin günümüz teknolojisine uygun olarak yenileştirilmesi gerekli görülerek, Jandarma Teşkilâ
tının hareket kabiliyeti ve atış gücü yüksek ve modern bir kuvvet haline getirilmesini sağlaya
cak bir planın hazırlandığı açıklanmaktadır. 

On yılık bir dönemi kapsayan bu planın altı yıllık birinci kısmı 1 260 milyon TL. si; dört yıl
lık ikinci kısmı ise 840 milyon TL. olmak üzere toplam 2.1 milyar TL. olarak hesabedilmekte-
dir. 

Jandarma Teşkilâtının bu ihtiyacını, normal bütçe artışıyle karşılamak mümkün olamayacağı 
nedeniyle hazırlanan planın uygulanabilmesi için, normal, bütçe ödenekleri dışında özel bir öde
neğe ihtiyaç bulunduğu ve 2.1 /milyar TL. lık planın yıllara isabet eden miktarının özel bir 
kanunla İçişleri Balkanlığı Jandarma Genel Komutanlığı Bütçesine ilâveten ıtahsdısi zarurî bir 
nitelik taşımaktadır. 

Bu kanun tasarısının malî portesi bugünkü fiyatlara göre 2,1 milyar lira olup 1973 malî yılın
dan itibaren her yıl 210 milyon lira tahsis edilmek suretiyle hazırlanan plan en çok on yılda 
gerçekleştirilecektir. Kredili alımlar için bu süre kayda tabi değildir. 

Jandarma Genel Komutanlığının yeniden teşkilâtlanma, bütünleme ve yenileştirme faaliyetleri 
için lüzumlu silâh, araç ve gereçlerin bir kısmının yurt dışından sağlanması gerekmektedir. Jan
darma Genel Komutanlığı askerî ve ekonomik yardımdan istifade edemeyeceğinden metinde, nor
mal ithal kotası dışında öncelikle döviz tahsisi öngörülmüş ve ayrıca yenileşme planının malî por
tesi, gümrük, resim ve vergiler hariç tutularak hesaplandığından bu husus tasarıda özel bir dü
zenlemeye tabi tutulmuştur. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 150') 
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Arz edilen gerekçelerle getirilen ve belirtilen esasları ihtiva eden tasarı, ülkemizin içinde bu

lunduğu ortam gözetilerek Komisyonumuzca da benimsenmiştir. Ancak, tasarıya esas harcamala
rın Kalkınma Planında öngörülen ilke ve prensiplere uygun olarak değerlendirilmesi konusunun, 
ülkemiz ekonomisinin ve kalkınma planının bir g-ereği olarak mütalâa edildiği hususunun; Ko
misyonumuzun benimsediği temel görüş olarak raporda ifade edilmesi zorunlu görülmüştür. 

II) Millet Meclisi metninin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 nci maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
III) Jandarma Teşkilâtında beklenen görevlerin lâyık'ıyle yerine getirilebilmesi için bu teşki

lâtın günümüz teknolojisine uygun olarak en kısa zamanda yenileştirilebilmesini temin amacıyle 
getirilen tasarının, işaret edilen ivedi mahiyeti Komisyonumuzca gözetilerek, Genel Kurulda ön
celik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunulması da karar altına alınmıştır. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygıyle sunulur. 

Başkan 
Uşak 

M. F. Ata yurt 

Manisa 
D. Barutçuoğlu 

Toplantıda bulunamadı. 

Kocaeli 
L. T ok oğlu 

Başkanvekili 
Gaziantep 

8. Tanyeri 

Ankara 
Y. Kök er 

Kütahya 
/ . E. Erdinç 

Trabzon 
A. Ş. Ağanoğlu 

Sözcü 
Afyon K. 

31. K. Karaağaçhoğlu 
Münhal 

C. Bşk. Seç. Üye 
Selahaddin Babüroğlu 

Ordu 
B. 8. Baykal 

Urfa 
t. E. Karakapıcı 

imzada bulunamadı. 

Kâtip 
Ankara 
/. Yetiş 

Edirne 
M. N. Er geneli 

Tabiî Üye 
K. Karavelioğlu 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 150) 
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ . 

METİN 

Jandarma Genel Komutanlığının yeniden teşki
lâtlanması, modern silâh, araç ve gereçlerle do
natılması amaeıyle İçişleri Bakanlığı Jandarma 
Genel Komutanlığına gelecek yıllara geçici yük

lenmelere girişme yetkisi verilmesi hakkında 
kanun tasarısı 

MADDE 1. — Jandarma Genel Komutanlığı
nın yeniden teşkilâtlanması, silâh, araç ve gereç
lerinin modern teknik gelişmelere uygun şekil
de yenileştirilmesi için içişleri Bakanlığı Jandar
ma Genel Komutanlığına (2.1) milyar liraya ka
dar gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişme 
yetkisi verilmiştir. 

Bu yetki, meydana çıkacak lüzum ve şartla
ra göre Bakanlar Kurulu kararı ile % 15 ora
nında artırılabilir. 

MADDE 2. — Birinci madde gereğince yapı
lacak yüklenmelere karşılık Jandarma Genel Ko
mutanlığı bütçesinde «Jandarma Genel Komu
tanlığının yeniden teşkilâtlanması, silâh, araç ve 
gereçlerin yenileştirilmesine ait her türlü alım, 
yapım, onarım ve giderler» adı altında açılacak 
özel bir bölüme 1973 yılından itibaren her malî 
yıl için 10 yıl süre ile (210) milyon liralık öde
nek konulur. 

Birinci madde gereğince yapılacak % 15 ora
nındaki artış karşılığı da aynı şekilde her yıl 
bütçesine konulur. 

MADDE 3. — Hizmetin devamlılığını sağla
mak amaeıyle yılı içinde harcanmayan ödenekle
ri gelecek yıllar bütçelerine devren ödenek kay
detmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

MADDE 4. — ödeneklerle yapılacak alım, 
yapım ve hizmetler 1050 sayılı Muhasebei Umu
miye ve 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale 
kanunları hükümlerine tabi değildir. Yapıla
cak alım, yapım, onarım ve hizmetlere ait alım 
usulleri Bakanlar Kurulunca tespit edilir. 

MADDE 5. — Yurt içinden temin edilemeyen 
ihtiyaçlar yurt dışından peşin veya kredi usulüy
le sağlanır. Kredi ile yapılacak alımlar ve yap
tırılacak hizmetler için ayrı bir ödenek ve 10 yıl
lık süreyle bağlı kalmamak kaydıyle ayrı bir 
ödeme planı yapılabilir. 

Cumhuriyet Senatosu 

. CUMHURİYET SENATOSU 
MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONUNUN 

KABUL ETTİĞİ METİN 

Jandarma Genel Komutanlığının yeniden teşki
lâtlanması, modern silâh, araç ve gereçlerle 
donatılması amaeıyle İçişleri Bakanlığı Jandarma 
Genel Komutanlığına gelecek yıllara geçici yük
lenmelere girişme yetkisi verilmesi hakkında 

kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisince kabul edilen 
1 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisince kabul edilen 
2 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisince kabul edilen 
3 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4, — Millet Meclisince kabul edilen 
4 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Millet Meclisince kabul edilen 
5 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

(S. Sayısı : 150) 
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CUMHURİYET SENATOSU 
İÇİŞLERİ KOMİSYONUNUN 

KABUL ETTİĞİ METİN 

Jandarma Genel Komutanlığının yeniden teşki
lâtlanması, modern silâh, araç ve gereçlerle 
donatılması amacıyle İçişleri Bakanlığı Jandarma 
Genel Komutanlığına gelecek yıllara geçici yük
lenmelere girişme yetkisi verilmesi hakkında 

kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisince kabul edilen 
1 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisince kabul edilen 
2 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisince kabul edilen 
3 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Meclisince kabul edilen 
4 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Millet Meclisince kabul edilen 
5 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

CUMHURİYET SENATOSU 
BÜTÇE YE PLAN KOMİSYONUNUN 

KABUL ETTİĞİ METİN 

Jandarma Genel Komutanlığının yeniden teşki
lâtlanması, modem silâh, araç ve gereçlerle 
donatılması amacıyle İçişleri Bakanlığı Jandarma 
Genel Komutanlığına gelecek yıllara geçici yük
lenmelere girişme yetkisi verilmesi hakkında 

kanun 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. 

Cumhuriyet-' Senatosu (S. Sayısı : 150) 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

MADDE 6. — Yurt dışından sağlanacak her 
çeşit silâh, araç, gereç ve malzeme için normal 
ithal kotası dışında öncelikle döviz tahsisi ya
pılır. Bu silâh, araç, gereç ve malzemeler Güm
rük ve her türlü vergi, resim, harç ve ardiye üc
retlerinden muaftır. 

MADDE 7. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 8. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

Cumhuriyet Senatosu 
(Millî Savunma Komisyonun kabul ettiği metin) 

MADDE 6. — Millet Meclisince kabul edilen 
6 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Millet Meclisince kabul edilen 
7 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Millet Meclisince kabul edilen 
8 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. 'Sayısı : 150) 



Cumhuriyet Senatosu 
(İçişleri Komisyonun kabul ettiği ımetin) 

MADDE 6. — Millet Meclisince kabul edilen 
6 ncı madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Millet Meclisince kabul edilen 
7 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Millet Meclisince kabul edilen 
8 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu 
(Bütçe ve Plân Komisyonunun kabul ettiği metin) 

MADDE 6. — Millet Meclisi metninin 6 ncı 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Millet Meclisi metninin 7 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Millet Meclisi metninin 8 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 150) 





Toplantı : 12 İ P İ 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : I D | 

Gelir Vergisi Kanununu değiştiren 202 sayılı Kanunun değişik 
geçici 4 ncü maddesinin tadili hakkında kanun teklifinin Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî 

ve İktisadî İşler ve Bütçe ve Plan komisyonları raporları 
(M. Meclisi : 2 /625; C. Senatosu : 2 /28) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 710) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 10 . 10 . 1972 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 5344 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 9 . 10 . 1972 tarihli 143 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek açık 
oyla kabul edilen, Gelir Vergisi Kanununu değiştiren 202 sayılı Kanunun değişik geçici 4 ncü 
maddesinin tadili hakkında kanun teklifi, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Sabit Osman Avcı 
Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu teklif 29 . 2 .1972 tarihinde Başkanlıkça tik Komisyona havale edilmiş ve Genel Kurulun 
18. 7; 11, 13, 15, 18, 22. 9; 2, 9 . 10. 1972 tarihli 129, 131, 132, 133, 134, 136, 140 ve 143 ncü birle
şimlerinde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 710) 

Malî ve iktisadî işler Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Malî ve İktisadi İşler Komisyonu 25 . 10 . 1972 

Esas No. : 2/28 
Karar No. : 12 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

Millet Meclisinin 9 . 10 . 1972 tarihli 743 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
açık oyla kabul edilen (Gelir Vergisi Kanununu değiştiren 202 sayılı Kanunun değişik geçici 4 ncü 
maddesinin tadili hakkında Kanun) teklifi : 

Komisyonumuzun 24 . 10 . 1972 tarihli toplantısında ilgili Bakanlık temsilcisinin de iştirakiyle 
tetkik ve müzakere olundu.. 

Teklifin genel gerekçesinde tafsilen belirtilen hususlar ve temsilcilerin verdikleri tamamlayıcı 
bilgiler Komisyonumuzca da aynen benimsenmiş olduğundan, mezkûr kanun teklifinin Millet 
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Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen şekliyle kabulü karar altına alınmıştır. 
Yukarda adı geçen kanun teklifinin Millet Meclisine sevk gerekçesinin de teklifin Genel Kurula 

arzında raporuna eklenmesi dileğiyle. 
Havalesi gereğince Bütçe Plan Komisyonuna gönderilmek üzere Yüksek Başkanlığa arz olu

nur. 
Başkan Sözcü Kâtip 
Çankırı Muş Konya 

G. Titrek î. Bingöl M. Varışlı 

Amasya 
M. Zer en 

Konya 
Muhalifim. 

F. Özlen 

Balıkesir 
M. Güler 

Icel 
L. Bilgen. 

Cumhurbaşkanınca S. ü . 
S. N. Ergin 

Giresun 
S. Orhon 

istanbul (Bağımsız) 
Ş. Akyürek 

Bütçe ve Plan Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plan Komisyonu 

Esas No. : 2/28 
Karar No. : 69 

2 . 11 . 1972 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

Millet Meclisinin 9 Ekim 1972 tarihli 143 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
acık oyla kabul edilen, Gelir Vergisi Kanununu değiştiren 202 sayılı Kanunun değişik geçici 4 ncü 
maddesinin tadili hakkında kanun teklifi. Komisyonumuzun 2 Kasım 1972 tarihli 33 ncü Birleşi
minde Maliye Bakanlığı temsilcisi de hazır bulunduğu halde tetkik ve müzakere olundu. 

I - Teklif, 10 Şubat 1963 tarihli ve 202 sayılı Kanunun 642, 890 ve 1132 sayılı kanunlarla tadil 
edilen geçici 4 ncü maddesinin değiştirilmesi ile Gelir Yergisi Kanununun 53 ve 55 nci maddeleri 
hükmüne göre gerçek usulde Gelir Yergisine tabi bulunan ve kazançlarını bilanço veya işletme 
hesabı esasına göre tespit etmek mecburiyetinde olan çiftçilerin 1 Ocak 1972 tarihinden geçerli 
olmak üzere, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968. 1969, 1970, 1971, 1972, 1973 ve 1974 yılları
na ait zirai kazançları üzerinden diledikleri takdirde götürü gider usulüne göre vergilendirile-
bilmelerini ön görmektedir. 

Teklifin gerekçesinde, ziraî kazançlardan elde edilen Gelir Yergisi yekûnlarının yıldan yıla ar
tış göstermesine rağmen aradan geçen iki yıl içinde 1132 sayılı Kanun gerekçesinde belirtilmiş olan 
sebeplerin ortadan kalkmasının mümkün olamadığı ve bu kabil işletmelerin bünyeleri ve idarele
rinin düzeni enememiş olması dolayısı ile çiftçilerin büyük çoğunluğunun işletme veya bilanço he
sabı tutabilecek hale gelmemiş bulundukları ve bu itibarla da, girdi - çıktı fiyatlarındaki ahenk
sizlik ve paramızın satmalma gücündeki düşüşlerde gözönüııde bulundurularak 1974 yılma kadar 
bu kategoriye dahil çiftçilerin kazançlarının tespiti usulünde serbest bırakılmalarında yarar mü
talâa edildiği belirtilmektedir. 

Gelir Yergisi Kanununun 53 ve 55 nci maddeleri hükümleri dairesinde kazançların gerçek ka
zanç, usulüne göre tespit edilmek mecburiyetinde olan çiftçilerin 1962 - 1971 yıllarına ait ziraî ka
zançlarının diledikleri takdirde götürü gider usulüne göre vergilendirilecekleri 13 Mart 19ü9 t a 
rihli 1132 sayılı Kanunla hükme bağlanmıştı. 
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Ziraî Ikazançlarm mahiyeti gözetilerek, vergilendirilmelerine ilişkin olarak Gelir Vergisi Kanu
nunda gerekli değişikliğin henüz yapılamamış olması nedeni ile, söz konusu kanunî düzenleme ger
çekleştirilinceye kadar, 13 Mart 1969 tarihli ve 1.132 sayılı Kanun hükmünün uygulanmasına de
vam edilmesinde Hükümet tarafından da bir sakınca telâkki edilmemesi ve şu intikal devresinin 
düzenlenebilmesi yönünden yarar mütalâa edilmesi nedeni ile Komisyonumuzca da benimsenmiş
tir. 

Ancak memleketimizin ziraî yapı ve bünyesinin hususiyetleri icabı evvelce kanunla hüküm al
tına alınmış bulunan belli bir temel prensibin 1962 yılından beri mütemadiyen ve müteselsilen te
vali edip gelen ertelemelerle vergilendirme iş ve işlemlerinin fiilî durumu intibakı sağlanmak su
retiyle yeni bir düzenlemeden sarfınazar yolu takibedilmişse de bu durumun ilânihaye sürdürül
mesine mahal bırakılmaması gerekmektedir. Zira bu tarz ve şekildeki ertelemelere, esas kanunda 
yer almış bulunan bir temel prensip mücbir hallerde nadiren başvurulması icabeden istisnaiyete 
feda ve tercih edilmek gibi bir netice doğmaktadır. Kanun yapma tekniği bakımından da sakın
cası aşikâr olan bu tutarsızlığa bir son verilmesi için meselenin başkaca ertelemelere gidilmeden 
hiç olmazsa bundan sonra hakikî mahiyetine kavuşturulması temennisi zorunlu mütalâa edilmiş
tir. 

II - Millet Meclisi metninin 1, 2 ve 3 ncü maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
III - Teklifin geçerlilik tarihinin 1 Ocak 1972 tarihi olduğunu gözeten Komisyonumuz, Genel 

Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunulmasını da karar altına almış
tır. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 
Başkan Başkanvekili Sözcü 
Uşak Gaziantep Afyon K. 

M. F. Aiayurt S. Tanyeri M. K. Karaağaçhoğlu 

Kâtip Manisa Ankara 
Ankara D. Baruteuoğlu Y. Kök er 
î. Yetiş Toplantıda bulunamadı. 

Ankara Cumhurbaşkanınca S. Ü. Edirne 
M. Ulusoy S. Babüroğlu M. N. Ergendi 

Münhal 

Kocaeli Kütahya Ordu 
L. Tokoğlu î. E. Erdinç B. S. Bmjkal 

Tabiî Üye Trabzon Urfa 
Söz hakkım saklı. A. Ş. Ağanoğlu 1 E. Karakapıcı 
K. Karavelioğlu imzada bulunamadı. 
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Gelir Yergisi Kanununu değiş
tiren 202 sayılı Kanunun deği
şik geçici 4 ncü maddesinin ta

dili hakkında kanun teklifi 

MADDE 1, — 19 .2 .1963 
tarih ve 202 sayılı Kanunun 
642, 890 ve 1132 sayılı kanun
larla tadil edilen geçici 4 ncü 
maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

Geçici madde 4. — (Mir 
Vergisi Kanununun 53 ve 55 
nci maddeleri hükmüne göre 
gerçek usulde Gelir Vergisine 
tabi bulunan ve kazançlarını 
bilanço veya işletme hesabı 
esasına göre tespit etmek mec
buriyetinde olan çiftçiler (1962, 
1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 
1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 
1973 ve 1974) yıllarına ait zi
raî kazançları üzerinden dile
dikleri takdirde götürü gider 
usulüne göre vergilendirilirler. 

Mükellefler bu hususu vergi 
dairelerine verecekleri yıllık 
beyannamelerinde açık bir şe
kilde belirtmeye mecburdur
lar. 

MADDE 2. — Bu kanun 
1 .1 .1972 tarihinde yürürlüğe 
girer. 

MADDE 3. — Bu kanım hü
kümlerini Maliye Bakanı yürü
tür. 

MALİ VE İKTİSADÎ İŞLER 
KOMİSYONUNUN KABUL 

ETTİĞİ METİN 

Gelir Vergisi Kanununu değiş
tiren 202 sayılı Kanunun deği
şik geçici 4 ncü maddesinin ta

dili hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — Millet Mecli
si metninin 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Mecli
si metninin 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Mecli
si metninin 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİS
YONUNUN KABUL ETTİĞİ 

METİN 

Gelir Vergisi Kanununu değiş
tiren 202 sayılı Kanunun deği
şik geçici 4 ncü maddesinin ta

dili hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — Millet Mecli
si metninin 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Mecli
si metninin 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Mecli
si metninin 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

* > • & < * 
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