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I - GEÇEN TU1 

Yapılan yoklama sonunda çoğunluk bulun- I 
madiği anlaşıldığından; 

3 Temmuz 1972 Pazartesi günü saat 15,00'te 
toplanılmak üzere, Birleşime saat 15,05'te son 
verildi. | 

II. — GELEN 

Teklifler I 

1. — Cumhuriyet Senatosu Ankara üyesi 
Hıfzı 'Oğuz Bekata'nın, 648 sayılı Siyasî Parti
ler Kanununun 34 ncü maddesinin sonuna bir I 
fıkria eklenmesi hakkında kanun teklifi (2/714) I 
(Anayasa Komisyonuna) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Ankara üyesi 
Hıfzı Oğuz Bekata'nın, 648 sayılı Siyasî Parti
ler Kanununun 31 nci maddesinin değiştirilme
si hakkında kanun teklifi (2/715) (Anayasa 
Komisyonuna) 

3. — Ankara Milletvekili Cengizhan Yorul
maz ve 12 arkadaşının, Tarımsal araç ve ma-
kinaiarla ilâç ve kimyevî gübrelerin Devlet 
eliyle ithaline dair kanun teklifi (2/716) (Ti
caret, Maliye, Tarım ve Plan komisyonlarına) 

4. — Hatay Milletvekili Hüsnü Özkan'ın 
'5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun | 
geçici 14 ncü maddesine bir fıkra eklenmesi I 
hakkında kanun teklifi (2/717) (Maliye ve Plan 
komisyonlarına) 

Sayfa 
maddeler eklenmesine dair kanun tasarısı 
ve Adalet, İçişleri ve Plan komisyonların
dan seçilen 5'er üyeden kurulu 71 numaralı 
Geçici Komisyon raporu (1/612) (S. Sayı
sı : 583) 212:240 

: ÖZETI 
Başkan Kâtip 

Başkanvekili Tunceli 
Nurettin Ok Hüseyin Yenipmar 

Kâtip 
Sivas 

Enver Akova 

KAĞITLAR 

5. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul üyesi 
Mebrure Aksoley'in, Muharip gazilere bazı 
hakların tanınması hakkında kanun teklifi 
(2/718) (içişleri, Ulaştırma, Sağlık ve Sosyal 
Yardım ve Plan komisyonlarına) 

Raporlar 

6. — 29 . 7 . 1970 tarih ve 1318 sayılı Fi
nansman Kanunu ile diğer bazı vergi kanunla
rının değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ile 
Sinop Milletvekili Fikret Övet, Tekirdağ Mil
letvekili Yılmaz Alpaslan, Zonguldak Milletve
kili Cahit Karakaş, Trabzon Milletvekili Selâ-
hattin Güven, Afyon Karahisar Milletvekili 
Hamdi Hamamcıoğlu, Kayseri Milletvekili En
ver Turgut, Bursa Milletvekili Kasım önadım, 
İstanbul Milletvekili Kâzım özeke'nin, aynı ka
nunun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkın
da kanun teklifleri ve Adalet, içişleri, Maliye, 
Plan komisyonlarından seçilen 6'şar üyeden ku
rulu 59 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(1/545, 2/410, 2/472, 2/473, 2/486, 2/663) (S. 

»•«<« 
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Sayısı : 707) (Dağıtma tarihi : 30 . 6 . 1972) 
(GÜNDEME) 

7. — Diyarbakır Milletvekili Sabahattin 
Savcı ve 30 arkadaşının, Gelir Vergisi Kanunu-

BAŞKAN — Ad okumak suretiyle yoklama 

yapılacaktır. 

1. — Bursa Milletvekili Barlas Küntay'ın, 
Meclis başkanlarının isminin törenlerde bulun
dukları halde, TRT bültenlerine geçmediği ko
nusunda gündem dı§ı demeci. 

BAŞKAN — Bursa Milletvekili Sayın Bar
las Küntay «Meclis Başkanının törenlerde ismi
nin söylenmemesi» konusunda gündem dışı söz 
istemişlerdir, buyurunuz efendim. 

BARLAS KÜNTAY (Bursa) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; 

Sizlerin de dikkatini çektiğinden emin ol
duğum bir hususu dile getirmek üzere söz iste
dim. 

Başkent Ankara'da biliyorsunuz sık sık res
mî toplantılar, protokolo dahil zevatın davet 
edildiği resepsiyonlar verilir. Birkaç gün evvel 
d© Kara Kuvvetlerimizin 609 ncu kuruluş yü

nü değiştiren 202 sayılı Kanunun değişik geçi
ci 4 ncü maddesinin tadili hakkında kanun tek
lifi ve Maliye ve Plan komisyonları raporları 
(2/625) (S. Sayısı : 710) (Dağıtma tarihi : 
30 . 6 .1972) (GÜNDEME) 

(Manisa Milletvekillerine kadar yoklama ya
pıldı.) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüş
melere başlıyoruz. 

dönümü münasebetiyle yine Ankara'da toplan
tılar yapıldı, bir de resepsiyon verildi. 

Türkiye radyolarında bu resepsiyona katı
lan zevatın isimlerini dinlerken, Meclis ve Se
nato Başkanlarımızın bu toplantılara katılma
dıklarını gördük. Bahsi geçen haber bülteni 
aynen şöyle; 28 Haziran Çarşamba günü saat 
22,45'te okunan 59 numaralı haber bülteni; 
aynen okuyorum: «Kara Kuvvetlerinin 600 
ncu kuruluş yıldönümü dolayısıyle Kara Kuv
vetleri Komutanı Orgeneral Faruk Gürler bu 
akşam Marmara Otelinde bir resepsiyon verdi. 

Resepsiyona Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, 
Başjbakan Ferid Melen, Anayasa Mahkemesi 
Başkanı Muhittin Taylan, Genelkurmay Baş
kanı Orgeneral Memduh Tağmaç ile bazı ba
kanlar, kuvvet komutanları, ikinci Ordu ve An-

»>»•-« 

BİRİNCİ OTURUM 
Açüma saati : 15,00 

BAŞKAN : BaşkanvekUi Fikret Turhangil 
KATİPLER : Şevket Doğan (Kayseri), Kenan Aral (Tunceli) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 118 nci Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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kara Sıkıyönetim Komutanı ve yüksek rütbe
li subaylar katıldılar. 

Kara Kuvvetleri Komutanının resepsiyonun
da Cumhuriyet Halk Partisi Eski Genel Başka
nı ismet İnönü de bulundu.» 

Muhterem arkadaşlar, görüldüğü gibi bu 
resepsiyona katılan zevatın isimleri zikredilir-
ken, Meclis ve Senato Başkanlarının isimlerine 
rastlamadık. Yani, bu habere göre Meclis ve 
Senato Başkanlarımız bu resepsiyona iştirak 
etmemişler. 

Başkanlarımızın, bilhassa Parlamento dışın
daki toplantılarda Parlamentomuzu temsilen 
bulunduklarını bildiğimden, Millet Meclisimi
zin Sayın Başkanından bu toplantıya katılma
mış olmalarının sebebini sordum. Sayın Başkan 
cevaben yaptığı açıklamada aynen; «Senato 
Başkanımız gibi ben de bu toplantıya davet 
©dildim ve katıldım. Ancak, radyonun haber 
bülteninde, iştirak edenler meyanında ismimin 
zikredilmemiş olduğundan, bu haberi dinleyen
ler bizim bu toplantıya katılmadığımız zehabı
na kapılmışlar. 

Bu hata ilk defa vukubulmuyor; daha evvel 
de bu gibi hatalar oldu. Bir defasında TRT il
gililerini bizzat ikaz ettim, kendilerine bu hu
susu işaret ettim; bana cevaben «bir hata ol
muştur, müteessiriz, ancak bir daha tekerrür 
etmeyecektir» dediler, demişlerdir. 

Muhterem arkadaşlar, bu hata tekerrür et
miş olsa dahi, her gün yayınları daha ziyade 
düzelen ve daha iyi taürilbedilen TRT mizin, 
bu hatalarda bir kastının olduğunu asla düşün
mek mümkün değildir, buna inanmıyoruz. An
cak, Parlamenter rejim düşmanlarının zaman 
zaman boy gösterdikleri bir ortamda bu tip ha
taların tekerrürü, bazı çevrelerde bu hataların 
istismarına ve yanlış yorumuna sebebolabilir; 
bu da ilgilileri f azlasıyle üzer. 

Bu sebeple, demokratik düzene bağlılığını 
her türlü ifadesiyle takibettiğimiz ve davranış-
larıyle de tespit ettiğimiz Sayın Başkanın ve 
diğer ilgililerin bundan böyle bu hususta daha 
ziyade hassasiyet göstereceklerine emin oldu
ğumuzu belirtirken, sizlere saygılarımı sunarım. 
(A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

2. •— Kastamonu Milletvekili Hasan Tosya
lının, Kastamonu'da vukubulan dolu afeti hak
kında gündem dışı demeci ve Tarım Bakanı 11-
yas Karaöz'ün cevabı. 

BAŞKAN •— Kastamonu Milletvekili Sayın 
Hasan Tosyalı, «Kastamonu'da vaki dolu afe
ti» üzerinde gündem dışı söz istemişlerdir, bu
yurunuz. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 
Başkanım, Yüce Meclisin çok değerli üyeleri; 

Haziran ayı içerisinde yurdumuzun muhte
lif yerlerinde çeşitli tabiî âfetler vukubuldu. 
Hükümetimiz, tabiî âfete uğrayan bütün vatan
daşlarımıza zamanında yetişti, onlara gereken 
yardımı yaptı ve yapmaya devam edecektir. 

Bu arada, geçirdiğimiz hafta içerisinde maa
lesef Kastamonu vilâyetinin 4 kazasında, 6 na
hiyesinde, 94 köyünde, şimdiye kadarM tarihin
de görülmedik şekilde - ceviz büyüklüğünde -
dolu âfeti vukubulmuştur. 94 köymüz yüzde 
yüz dolu âfeti hasarına mâruz kalmıştır; bağ, 
bahçe ve meyve tamamıyle harabolmuştur. Hü
kümetimizde, dolu âfetinin acısını dindirici 
aşağıda sayacağım tedbirleri almasını halkımız 
istemektedir. Bendeniz 4 kazamızı, 7 bucağımı
zı, 30'dan fazla köyümüzü gezebildim. 

Yüce Meclisimiz vasıtasıyle Hükümetimize 
duyurmak istediğim istekler şunlardır: 

1. Dolu âfetine mâruz kalan halkımıza, 
mahallinden ucuz fiyatla ekmeklik ve yemeklik 
buğday temini. 

2. Dolu âfetine mâruz kalan köylerimizin 
hayvanlarına yem, ot ve saman parası olarak 
nakdî yardım temini. 

3. Dolu âfetine mâruz kalan çiftçilerimi
ze, mahallinden, o bölgenin iklimine alışmış ucuz 
tohumluk hububat verilmesi. 

4. Tohum ekimiyle birlikte kullanılmak 
üzere zamanında, yeter miktarda ve ucuz fiyat
la fennî gübre verilmesi. Bu şekilde verilecek 
tohumluk, gübre ve yem bedeli borçlandırılma
larının gelecek yıllara faizsiz olarak dağıtıl
ması. 

5. Dolu âfetine mâruz kalan halkımızın ta
rım kredi kooperatiflerine ve Ziraat Bankasına 
olan her nevi borcunun gelecek yıllara faizsiz 
olarak dağıtılmak suretiyle ertelenmesi. 

— 192 — 
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6. Dolu âfetine uğrayan halkımızın emlâk, 
arazi ve hayvan vergilerinin bu sene alınma
ması. 

7. Dolu âfetine mâruz kalan ve sağlana
cak yardımları götürmeye yolu olmayan köyle
rimiz yollarının bu sene kış gelmeden önce ive
dilikle ve program dışı olarak yapılması. 

8. Dolu âfetine mâruz kalan köylerimize, 
dış memlekete işçi gönderilmek için muayyen 
adette program dışı hak tanınması. 

Sayın Hükümetimize Yüce Meclis vasıtasıy-
le iletmeye çalıştığım 4 ilçe, 7 bucak, 94 köyü
müzün dileklerinin en kısa zamanda karşılan
masını istirham eder, hepinize saygılarımı suna
rım. (Alkışlar). 

TARIM BAKANI İLYAS KARAÖZ (0. Se
natosu Muğla Üyesi) — Söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan. 
TARIM BAKANI İLYAS KARAÖZ (C. Se

natosu Muğla Üyesi) — Sayın Başkan, muhte
rem milletvekilleri; 

Bu sene memleketimizin diğer illerinde ol
duğu gibi, son yağışlar sebebiyle Kastamonu 
vilâyetimizin bazı köylerinde de mahsul hasara 
uğramış bulunmaktadır. 

Tarım Bakanlığı mahallî teşkilâtı bu mev-
zudaki hasar tespitlerine devam etmektedir. Bu 
hasar tespitleri neticelendiği an, mer'i mevzuat 
çiftçilerin yaralarının sarılmasına çalışılacak
tır. 

Saygılar sunarım efendim. 

3. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu'nun; et buhranı konusunda gündem dışı 
demeci ve Tarım Bakanı tlyas Karabz'ün ce
vabı. 

BAŞKAN — Sayın Süleyman Mutlu, et buh
ranı üzerinde üç dakikayı geçmemek üzere, bu
yurunuz. 

SÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karahisar) 
— Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

Konuşmak istemiyordum; fakat ne zaman 
protein ihtiyacı ve et buhranı ortaya çıkıp ba
sına aksedince, «devlet büyükleri» dediğimiz 
kişiler, kuruluşlar ve şahıslar artık etin «var 
olduğu, yok olduğu» meselesi üzerinde durmak-
talar, et buhranı geçince unutmaktadırlar. 
Onun için, kısaca gündem dışına sığacak bir şe
kilde konuşmak istiyorum. 

— 193 
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Türkiye'nin günlük hayvani menşeli protein 
ihtiyacı 6 milyon kilogramdır. Bu ihtiyacı sa
dece et olarak gidermeye çalıştığımız takdirde, 
günde 15 bin adet sığırın kesilmesi icabetmek-
tedir. Halbuki, Türkiye'de 14 milyon büyük 
baş hayvan mevcuttur. 

Arkadaşlarım, görüyorsunuz Türkiye'nin 
bir yıllık ihtiyacını karşılamamaktadır. 

Devlet İstatistik Enstitüsünün hesaplarına 
göre Türkiye'de mevcut hayvan adeti 69 878 000 
dir .Tüm hayvanlarımızın her yıl 23,5 milyonu 
kesilmekte, et ihtiyacı olarak sarf edilmekte
dir. Geriye kalan hayvanların da çoğu hastalık
tan ölmekte veya istifade edilmez haldedir. 

Dünyada en az protein alan, ama en az pro
tein alan ülke Türkiye'dir. 

Her yıl et buhranı kış aylarında baş göste
rirdi. İki yıldır yaz aylarında da görülmeye baş
ladı. Bu demektir ki, Türkiye büyük bir sorun
la karşı karşıyadır. Et buhranları, öyle palya-
tif tedbirlerle geçiştirilecek Ali - Veli işi de
ğildir. Hele Sıkıyönetimin hiç işi değildir. Çün
kü, alınacak tedbirler uzun ve kısa vadeli olup, 
ekonominin kendi kanunları içinde çözümle
necek bir konudur. 

Nüfusumuzun artış hızı ile hayvancılığımı
zın üretim hızı daima ters orantılı olarak çalış
maktadır. Planlı dönemlerde hayvancılık, gös
terilen hedefin daima 1/5 nispetinde geri kal
mış, ama bunun müsebbipleri hiçbir zaman ara
nıp sorulmamıştır. 

Muhterem arkadaşlarım, bu hususta üç yıl
dır Genel Kurullarda gündem dışı ve bütçe 
zammı komisyonlarda konuşan arkadaşlarımız 
olduğu gibi, bir araştırma teklifimiz ve diğer 
milletvekili ve senatör arkadaşlarımızın da bu 
hususta teklifleri vardır. Bu tekliflere rağmen 
hiç kimse üzerinde durmamış, hattâ gündem 
dışı konuşmalara cevap dahi veren bulunmamış
tır. Ben yine de uyarılarıma devam edeceğim. 
Onun için, uzun ve kısa vadeli görüşlerimi kı
saca açıklamak istiyorum. 

Şu günlerde toprak reformu üzerinde ça
lışmalar vardır. Toprak reformu kadar önem
li olan hayvancılık, su ürünleri kesin olarak 
ele alınmamakta, ancak sözle ve lâfla geçişti
rilmektedir muhterem arkadaşlarım. 

Kesik yem üretimi artırılmalı, kalitesi yük
seltilmelidir. Yem fiyatları uouzlatılmahdır. 
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mümkündür. Bunların sebepleri ve neticeleri 
ortadadır. Bugünkü yem fiyatları ile bugünkü 
süt fiyatlarını karşılaştırdığımız zaman, saman, 
sütten paihalı olursa o millet hiçbir zaman ne 
süt içebilir, ne et yiyebilir. 

Yağlı küsbe ihracı, bütün bağırmalarımıza 
rağmen, ricalarımıza rağmen durdurulmamış
tır. Derhal durdurulmalıdır. 

Haşhaş ekimi: 
Değerli arkadaşlarım, haşhaşın bir önemi bu

rada da ortaya çıkmaktadır. Haşhaş ekimi, küs-
besi yönünden, yağı yönünden serbest bırakıl
malı, Hükümet bu yönde verilmiş kanun tek
liflerine sahip çıkmalıldır. 

(Bulgun 15 liraya mal edilen bir kilo etin fi
yatını teknik besleme ile 10 liraya düşürmek 
mümkündür. Demek ki, Türkiye'de bir besleme 
tekniği ele alınmalıdır. 

Canlı hayvan ihracı durdurulmalı ama, et 
ihracı geliştirilmelidir. Buıgün halen 24 870 000 
dolar getiren canlı hayvan ihracına karşı, üç yıl
lık planlı bir yatırımla, 83 milyon dolar Türkiye' 
ye getirebilmek mümkündür. Canlı hayvan sa-
tışıyle değil, besleme neticesinde et ihracıyle. 

Balıkçılıik, tavukçuluk süratle geliştirilme
li, aracılara fırsat vermeyecek kuruluşlar bu
lunmalıdır. 

Çiftçi Mallarını Koruma Kanunu biran ev
vel değiştirilmelidir muhterem arkadaşlarım. 
Bu kanun tam 8 senedir gündemde durur, hiç 
ele alınmaz. Halbuki bu kanunun hedefi, Türki
ye'de hayvancılığı tahribetmefcten başka bir şey 
değildir. 

Genç hayvan kesimi hemen durdurulmalı
dır. 

Et Balık Kurumu düzenlenmeli, tam kapasi
teli çalışır hale getirilmeli, malî gücü artırıl
malı ve direkt olarak üreticiyle karşı karşıya 
getirilmelidir. 

Muhterem arkadaşlarım, Et Balık Kurumu
nun 30 milyon liralık yıllık bütçesi insanı gül
dürüyor. Bu, bir apartman parası değil, sonra 
da Sıkıyönetim ve diğer kuruluşlar Et Balık 
Kurumunu «et bulun» diye sıkıştırmaktadırlar. 

Yapılan hesaplara göre, Et Balık Kurumu
nun Doğu - Anadolu'daki kuruluşları kışa gir
meden 80 bin ton donmuş et stok etmektedir 
ve en az bu meblâğı temin etmelidir. Bunu ya
pamadığımız müddetçe Doğu • Anadolu'da ne 

hayvancılığın gelişmesi, ne değerlendirilmesi ve 
nede Batı - Anadolu'yu ve büyük şehirlerimizi 
et buhranından kurtulması mümkün değildir 
arkadaşlarım, 

Narh, kaliteli et üretimini enlgelleyen bir 
faktör olduğu için, mümkün olduğu kadar narh
tan kaçınılmalı, mutlaka taban fiyat tespit edil
melidir... 

'BAŞKAN — Sayın Mutlu, yazılı vaadinizi ha
tırlatırım efendim, 

SÜLEYMAN MUTLU (Devamla) — Bitiyor 
efendim, 

Ormanları kurtaracağız diye keçi tahribatı
nı önlemeli, keçi üretimini bir esasa bağlamalı-
dır muhterem arkadaşlarım. 

Bütün bu mevzuları bünyesinde toplayan bir 
kuruluşa mutlaka ihtiyaç vardır. Yoksa, şimdi
ki tempo ile Türkiye'yi daha derin çıkmazlara 
sokacaktır. Bundan kurtulmanın çaresi, iktisa
dî kanunlarla tıp ilmini birleştirmektir. Kuzu eti 
yemek, geri kalmış milletlerin beynelmilel dam-
gasıdır. 

Muhterem arkadaşlarım. Bu şekilde gidilir
se, yalanda dışarıdan et ithal etmek mecburi
yetinde kalacağız. Et ithal etmek için de parayı 
bulamayacağız. 

(Saygılarımı arz ederim. 
IBAŞKAN — Gündem dışı söz isteyen diğer 

arkadaşların arzuları Çarşamba günü yerine ge
tirilecektir. Arz ederim. 

TARIM BAKANI İLYAS KARAÖZ (C. Se
natosu Muğla Üyesi) — Söz istiyorum ISayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
TARIM BAKANI ÎLYAS KARAÖZ (C. Se

natosu Muğla Üyesi) — Sayın Başkan, değerli 
milletvekilleri; 

Afyon Karaihisar Milletvekili değerli arka
daşım Süleyman Mutlu'nun konuşmalarını dik
katle takilbettim. Türkiye'de bugün bir et soru
nu mevcuttur. Hayvancılığımızın geliştirilmesi 
için, biliyorsunuz uzun yıllardan beri bir çalış
ma yapılmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, bu mevzuda iki husu
su ifade etmek istiyorum: 

Hayvancılığın geliştirilmesi; birisi uzun vâ
dede, birisi de kısa vâdede alınması lâzımigelen 
tedbirler içerisinde, arkadaşımın ifade ettiği hu
susların heyeti umumiyesi mevcut bulunmakta-
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dır. Bir aydan beri bu mevzuda yeni bir proje 
geliştirilmiş bulunmaktadır ve yakın zamanda 
bunun tatbikatına geçeceğiz. Gerek tüketici, ge
rek üretici bakımından faydalı olacağına ina
nıyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, beslenme konusu, 
mühim bir konudur, Evvelâ insanın beslenme
si mevzubahis. İnsanın beslenmesine gelmeden 
önce, insana besi maddesi temin eden toprak 
ve toprak üzerinde yetişen bitki ve onun saye
sinde beslenen hayvancılık konusu mevzuba
histir. Bunu kül halinde ele almak lâzımdır. 
Arkadaşımın değindiği gibi, mutlak surette 
<besi hayvancılığını inkişaf ettirmek suretiyle 
et açığımızı kapatma imkânımız mevcut bulun
maktadır. Arkadaşım da buna iştirak edecekler
dir. Kısa zamanda tatbikatına geçecek olduğu-
ğumuz proje içerisinde bunlar mevcut bulun
maktadır. 

Çiftçi Mallarını Koruma Kanunu hakkında
ki beyanları doğrudur. Mevzubahis kanun Yüce 
Meclisin gündeminde bulunmaktadır. Bunun da 
çıkarılmasında büyük fayda mülâhaza etmekte
yim. 

Teşekkür ederim Sayın Başkan, saygılar su
narım. 

4. — İçişleri Bakam Ferit Kubat'm, Jandar
ma Genel Komutanlığının yeniden teşkilâtlan
ması, modern silâh, araç ve gereçlerle donatıl
ması amacıyle gelecek yıllara geçici yüklenmele
re girişme yetkisi verilmesi hakkındaki kanun ta
sarısının, geçici bir komisyonda görüşülmesine 
dair önergesi (1J680, 4/298) 

BAŞKAN — Başkanlığın sunuşları vardır, 
takdim ediyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Jandarma Genel Komutanlığının yeniden 

teşkilâltlannuası modern silah, araç ve gereçler
le donatılması amacıyle İçişleri Bakanlığı Jan
darma Genel Komutanlığına gelecek yılara ge
çici yüklenmelere girişme yetkisi verilmesi hak
kında kanun tasarısının biran evvel kanunlaş

ması için havale edilmiş olduğu Millî Savunma, 
İçişleri ve Plan komisyonlarından 5'er üye se
çilerek kurulacak geçici bir komisyonda görü
şülmesini arz ve rica ederim. 

Ferit Kubat 
İçişleri Bakanı 

BAŞKAN — İçişleri Bakanı tarafından ve
rilen bir önergeyle Jandarma Teşkilatının mo
dern hale getirilmesi için, geçici yıllara sâri 
yüklemeyi gerektiren kanun tasarısının geçici 
bir komisyonda görüşülmesi hususu talebolun-
maktadır. Bu hususu oylarınıza arz ediyorum : 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler.*. Kabul edil
miştir. 

5. — C. Senatosu Sinop Üyesi Nazım İnebeyli 
ile Sinop Milletvekili Hilmi Biçer'in, Genel Sağ
lık Sigortası kuruluş ve görevleri hakkındaki ka
nun tekliflerinin, geçici bir komisyonda görüşül
mesine dair önergesi (2/705, 4/299) 

BAŞKAN — Bir önerge daha vardır, okutu
yorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Meclise sunmuş bulunduğumuz «Genel Sağ

lık Sigortası kuruluş ve görevleri hakkındaki 
kanun teklifimiz» (2/705) No. ile Sanayi ve 
Teknoloji, Maliye, Çalışma, Ticaret, Sağlık ve 
Sosyal Yardım ve Plan komisyonlarına havale 
edilmiştir. Havale edilmiş olduğu Komisyonlar
dan seçilecek 4'er üyeden kurulu Geçici bir 
komisyonda görüşülmesini arz ve teklif ederiz. 

Sinop Sinop 
C, Senatosu Üyesi Milletvekili 
Nazım înebeylî Hilmi Biçer 

BAŞKAN — Sayın Hilmi Biçer ve Sayın 
Nazım İnebeyli tarafından verilen bir önerge 
ile Genel Sağlık Sigortası kuruluş ve görevle
ri hakkındaki kanun tekliflerinin, havale edil
diği komisyonlardan alınacak dörder üyeden 
kurulan bir geçici komisyonda incelenmesi hu
susu arz ve teklif edilmektedir. Bu hususu oy
larınıza arz ediyorum : Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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V. — GÖRÜŞ 

1, — 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 
148 nci maddesinin (A) "bendinin değiştirilme
sine dair kanun tasarısı ve Millî Savunma ve 
Adalet komisyonları raporları (1/163,) (S. Sayı
sı •: 687) (1) 

BAŞKAN — 1682 sayılı Askerî Ceza Kanu
nunda değişiklik yapılmasına mütedair olan 
kanun tasarısının müzakeresine geçiyoruz. 

Komisyon ve hükümet lütfen yerlerini alsın
lar. 

Millî Savunma Bakanı Sayın Mehmet îzmen 
tarafından verilmiş bulunan bir önerge vardır, 
okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemde bulunan 1632 sayılı Askerî Ceza 

Kanununun 148 nci maddesinin (A) bendinin 
değiştirilmesine dair kanun tasarısı, yürürlükte 
bulunan Kanun maddesinin Anayasa ile bağdaş
mayan hükmünün maddeden çıkarılması ve 211 
sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri îçhizmet Kanu
nu ile paralelliğini temin etmek için hazırlan
mış olup, konusu itibariyle ve uygulamadaki 
boşluğu gidermek bakımından biran evvel ka
nunlaşması gerekli bulunduğundan, diğer iş
lere takdimen öncelik ve ivedilikle müzakere 
edilmesini arz ve teklif ederim. 

Mehmet îzmen 
Millî Savunma Bakanı 

O. Başkanınca S. Ü. 

BAŞKAN — Sayın Millî Savunma Bakanı 
tarafından verilen ve okunan önerge ile 1632 sa
yılı Askerî Ceza Kanununda değişiklik yapıl
masına mütedair ve gündemimizin 687 S. Sayı
sında kayıtlı bulunan kanun tasarısının bütün 
işlere takdimen öncelik ve ivedilikle görüşül
mesi hususu talebolunmaktadır. Bu hususu oy
larınıza arz ediyorum : Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

İvedilikle görüşülmesi hususunu oylarınıza 
arz ediyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Komisyon raporunun okunup okunmaması 
hususunu oylarınıza arz ediyorum : Raporun 

(1) 687 S. Sayılı Basmayazı Tutanağın so
nuna eklidir. 

fLEN İŞLER 

okunmasını kabul edenler... Okunmasını kabul 
etmeyenler... Raporun okunmaması hususu Ge
nel Kurulca kararlaştırılmıştır. 

Kanunun tümü üzerinde; Sayın Ülker. Sayın 
Tural, Sayın İşgüzar, Sayın Binay söz istemiş
lerdir. 

Sayın Reşit Ülker, buyurunuz efendim. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Sayım Başkan, 
değerli arkadaşlarım: 

1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148 nci 
maddesinin (A) bendinin değiştirilmesiyle ilgili 
tasan üzerinde, fikirlerimi kısaca arz etmek is
tiyorum. 

Bu tasarı, esas itibariyle bir ihtiyacın karşı
lığında gelmiş bulunmaktadır. Gerçekten 148 nci 
madde - ki 15 . 5 . 1940'ta, 3823 sayılı Ka
nunla da tadil görmüştür - askerlerin siyasetle 
ilgilerini tespit etmekte, askerlerin siyasete ka
rışmalarını, fiilî politikaya girmelerini önleyen 
ve ceza hükümlerini ihtiva eden yerinde bir ka
nundur. 

Kanun tasarısının gerekçesinde, yani bugün 
getirilen hükümlerin gerekçesinde; «Bu tarihler
den sonra askerlerin, subayların oy kullanma 
hakkının doğduğu, bu hak geldikten sonra 
metnin aynı şekilde muhafaza edildiği; bunun 
yanında İçtihat Kanunundaki hükümlerle bu 
maddenin paralel hale getirilmesinin amaç edi-
nildiği» ifade edilmektedir. Bunlara da iştirak 
etmek lâzımdır, bunlar da tamamen doğru is
teklerdir. 

Yalnız, böyle bir düzenleme yapılırken dik
kat edilecek husus; askerlerin politika ile iliş
kilerini yasaklarken, yersiz itham, iftira karşı
sında kalmamalarına dikkat etmek olmalıdır ve 
en önemli hususlardan birisi budur. Çünkü ko
nu, buna müsaittir. Oy hakkını kullanacak ye
tişkin kimse, birtakım tartışmalara münakaşala
ra girişecektir. Normal ölçülerin dışına çıkıl
masını, kanunları ihlâl etmek amacı ile politika
ya karışmasını da yasaklamak lâzımdır. 

Şimdi getirilen hükümler şu şekildedir. En 
son Adalet Komisyonu değiştirisi şeklini arz edi
yorum : 

«1. Siyasî bir partiye üye olmak için müra
caat eden veya her hangi bir surette siyasî par
tilere girenler» üzerinde söylenecek bir şey yok. 
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«2. Siyasî amaçla toplantı yapan veya ay
nı amaçla siyasî gösterilere katılanlar; 

3. Siyasî amaçla nutuk söyleyen, demeç ve
ren, yazı yazan veya telkinde bulunanlar; 

4. Siyasî toplantılara resmî kıyafetle katı
lan veya sivil kıyafetle dinleyici olarak katılmış 
olup da tezahüratta bulunanlar; 

5. Her hangi bir sebeple yalnız veya toplu 
olarak siyasî mahiyette beyanname hazırlayan; 
hazırlanmış beyannameyi imzalayan, imzalatan 
veya yayın organlarına ulaştıran veya dağıtan
lar; fiil daha ağır bir suç teşkil etmediği tak
dirde, 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırı
lır.» 

Değerli arkadaşlarım; esas itibariyle madde 
yerindedir. Fakat, «siyasî amaçla nutuk söyle
yen, demeç veren, yazı yazan veya telkinde bu
lunanlar» fıkrası üzerinde durmak istiyorum : 

Şimdi, «siyasî amaçla nutuk söyleyen» husu
su, gayet kolay tespit edilecek bir şeydir, tama-
man ortada ve tevili mümkün olmayan bir hu
sustur. «demeç veren» hususu da, tespiti kolay 
bir husustur ve ihtilâfa meydan vermez. «Yazı 
yazan» hususunun ise delili ortadadır, yani yazı 
ortada bulunmaktadır. 

«Veya telkinde bulunanlar» hususuna gelin
ce : 

Değerli arkadaşlarım; bu «telkinde bulunan
lar» ibaresi, çok geniş anlamlı ve kapsamlı bir 
iştir. Telkin, her zaman yapılabilecek bir şeydir 
ve tefsire müsaittir. Bir kimse bir arkadaşı ile 
veyahut bir başkası ile konuşabilir; umumî bir 
söz söyleyebilir. Onu derinliğine düşünmemiş 
ise, kasdı olmadan bunu söylemişse; hakikaten 
bunu da mücerret olarak teyp ile tespit etseniz 
ve bu sözleri alıp getirseniz, o günkü ortamın 
içinde birtakım olayları da düşündüğünüz tak
dirde, ağır bir suç niteliğine girebilir. 

Bunları takibetmeyiz... «Bunları takibedip, 
etmeme» meselesi, ancak askerî disiplin içerisin
de ve mahkemede çözümlenebilecek bir şeydir. 
Bir kimsenin bu şekilde en ufak bir sözünden 
dolayı, başına bir iş geleceği kanaatinin verilme
si; normal fikir hürriyeti ile bağdaşamaz; yani 
Anayasanın 20 nci maddesinin teminatı altında
ki fikir hürriyeti ile bağdaşamaz. 

Eski metinde (şifahi telkinde bulunanlar) 
ibaresi kullanılmış; burada mücerret olarak 
«telkinde bulunanlar» ibaresi vardır. Şimdi bu-
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nu geniş anlamda düşünüyorum : Günlük ha
yatımızda bu suçu işlemeyen asker yok, arkadaş
lar. Memleketimizde birtakım hâdiseler cereyan 
ediyor. Fikir sahibi olanlar, ister istemez - ki 
askerler hiç şüphesiz memleketin savunması ile 
birinci derecede ilgili, yani memleketle birinci 
derecede ilgili olan kimselerdir - birtakım fikir
ler ifade eder. Bunların hepsi, bir iftira veya 
bir kulp takmak istenildiği takdirde, bu şahıs
ların üzerine yüklenebilecek niteliktedir. Onun 
için, bu «telkinde bulunanlar» ibaresini çok da
ha bariz bir hale getirmek lâzımdır, «telkin» 
kelimesi çok müphem bir şeydir; her şey, her 
mana bunun içine girebilir, buna daha vuzuh 
vermek lâzımdır. Eğer vuzuh vermek imkânı 
yoksa, bunu çıkarmak lâzımdır. Çünkü, onun 
dışında meselâ, «siyasî amaçla toplantı yapan» 
ibaresini incelersek, o toplantıda «telkin» de var
dır. Yani, siyasî amaçla toplantı yaptığı zaman, 
telkin de yapacaktır. Binaenaleyh, siyasî amaç
la toplantı yapmak başka şey, yolda gördüğü 
bir arkadaşına veyahut trende bir kompartıman
da hâdise çıktığı zaman, orada fikrini söyle
mek başka bir şeydir. Bunlardan dolayı sayı
sız iftiralar olacak ve dolayısiyle yersiz, haksız 
huzursuzluklar doğacaktır. Komisyonun bilhas
sa bu konu üzerinde durmasını istirham ediyo
rum. Bu basit bir şey değildir, fikir hürriyeti 
ile ilgilidir. Askerlerin politikaya karışması, fi
ilî politikaya karışmaları, bizim tarihimizde özel 
bir yeri olan bir müessesedir. Askerler politi
ka ile meşgul olmuşlardır. Fakat, onların en 
büyükleri, politikanın orduya girmemesini sa
vunmuşlar ve bunu müessese haline getirmişler
dir. Elimizdeki madde, gayet ince bir iştir ve 
büyük incelik taşımaktadır. Onun için Sayın 
Komisyonun bu noktada, eğer açıklık getiremez
se, lütfetsinler, bu «telkinde bulunanlar» ibare
sini buradan çıkartsınlar. 

Komisyondaki değerli arkadaşlarımızdan Sa
yın Sadi Koçaş, Sayın Sezai Orkunt, Sayın Or
han Kabibay, Sayın İlhamı Sancar, bu hususta 
muhalefet şerhi vermişlerdir. Yani Komisyonda 
da bu mesele konuşulduğu zaman aynı nokta
lara, bizden daha tecrübeli olan arkadaşlarımız 
takılmışlardır. Bu, bir maddelik bir kanundur. 
Fakat önemli sonuçlar doğurabilecek, huzursuz
luklar yaratabilecek, haksız yere can yakabile
cek bir kanundur. 
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Komisyonun izahatından sonra, maddesi gel
diği zaman üzerinde tekrar konuşmak ve bu de
ğişikliği sağlamak isterim. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Sayın Suna Tural, buyurunuz. 
SUNA TUBAL (Ankara) — Sayın Başkan, 

saygı değer milletvekilleri; 
Yüksek malûmunuzdur ki; kanunların orta

ya konulması insan haklarını, cemiyet içinde 
törpüleyen düzensizliklere karşıdır. Adı ile 
meydana çıkmasından bu yana «kanun», tema
yülü daima fenalık yapmaya yatkın olan insan 
mizacını, bir nizama, bir düzene koyma hususun
da vazedilmiş katiyetler olarak görülür. 

69 subayın beyaname yayınlamasından son
ra, alelacele Millî Savunma Komisyonuna getiri
len ve oradaki itirazlarımıza rağmen kabul edi
lerek, Millet Meclisine sevk edilen, Askerî Ceza 
Kanununun bu maddesindeki tadilât, esasından 
hatalı bazı görüşlerin içindedir. 

Sayın milletvekilleri, şunu iyice bilelim ki; 
kanunî müeyyidelerin hükümsüz olduğu cemi
yetlerde, cezai hükümler caridir ve tatbik edi
lir. Vatandaş kanunu bilmez; bilmemek kusur 
değildir, fakat ceza görür. Ama, her halükârda, 
ortada bir kanunsuzluk vardır. O halde, veri
len cezanın suçla müsavi, yani eşit olması; su
çun karşılığı bulunması, onun etkenliğini temin 
eden en önemli faktörlerden biridir. 

Şeriat, hırsızlık yapanın elini kesiyordu. Ce
miyetler, senelerce bu sakatları bir parazit ola
rak sırtında taşıdı. Ama hırsızlık önlenmedi. 
Adam öldüreni astılar. Cinayetlerin arkası ke
silmesi beklenirken yenileri ve birçokları iş
lendi. Misâlleri pek çok çoğaltarak kuvvetli 
esaslar elde edebiliriz. Demek ki, cezaî müey
yide suçu ve suçluyu azaltmıyor. 

O halde ne yapalım? 
Evvelâ fertleri korkutacağı sanılan ve böy

lece de önleyici olacağı ümidedilen kanunlar 
çıkarmaktan vaz geçelim, «Haklı olmayan bir 
hükmün getirilmesi de cezadan umulanın aksi 
neticeleri verebilir» şeklinde düşünelim. 

Esasen beyanname yayınlamakta hakikaten 
bir suç görülse idi Danıştay gibi en yüksek bir 
Mahkeme, kararları bozmaz ve askerî otorite
leri güç ve mahcup duruma düşürmezdi. O hal
de suçla ceza arasında bir orantı düşünmeden 
âdeta keyfî hükümler getirmek veya bunların 
vazına çalışmak yanlış ve tehlikeli bir yoldur. 

Senelerce eğitim ve öğretim işlerinde çalış
mış bir öğretmen olarak, en küçüğünden en bü
yüğüne kadar, bu gibi kanunların insan psikolo-
j isindeki tepkilerini görmeye alışmışız. Bundan 
böyle bu gibi hatalara düşmekte bir fayda mü
lâhaza etmiyoruz. 

Türk Silâhlı Kuvvetlerinden şüphelenmek ve 
onu baskı altında tutmak hevesinden vezgeçil-
melidir. Bu değerli kuvvetin mensuplarına va
tanın dışından veya içinden bir tarruza uğra
masını dahi defetmek vazifesini verirken, ondan, 
en basit vatandaştan bile ağır ve umulmaz suç
lar ummak ve ceza müeyyideleri getirmek, onun 
da müeyyideleri getirenlere karşı güvenini sar
sar. Bu yönden de tutulan bu yol yanlıştır. 

«Bu kanunla tutulmak istenen yol yanlıştır» 
dedik, istismarlara da elverişli olması bakımın
dan yeniden tekrarlıyoruz. Silâhlı Kuvvetler 
mensupları politika dışında kalmaya gayret et
melerine rağmen buna alışkın olan siyasî teşek
küllerin onu yıpratmak heveslerini artırır ve 
böylece telâfisi mümkün olmayacak seviyeye 
varan iftiralara da imkân hazırlamış olur. Bu 
bakımdan da bu teklifle yanlış yola gidilmekte
dir. 

Bundan başka, askerî mahkemeler de lüzum
suz işgal edilecektir. Her hangi bir askerin si
villerle beraber beyanname imzaladığı, ya da 
uydurulmuş imzalarla bütün sivil kişiler de as
kerî mahkeme önüne getirilebilir. Fakat bütün 
bu davranışlar askerî mahkemeleri işgalle de 
kalmayarak askerleri politikaya iter ve alışkan
lıklar meydana getirir, anarşi zeminleri hazır
lar. Bundan başka en mühim esas olarak askerî 
bağlan zayıflatır. Askerler arasında disiplini 
hâkim kılmak için ve hattâ düşman karşısında 
silâhlı iken bile her askerî hizmetin insanı ola
rak çalışmasını temin için hükümler varken bu 
yeni hükümleri getirmekle askerî otoritelere bir 
katkıda bulunulmuş olmaz. Aksine bu gibi hü
kümlere dayanılarak hizmeti ayakta tutmayı is
temek gibi bir zayıflık hâsıl olacatkır ki bu da 
astın üste karşı güvenini yitirmesine yol açar. 
Bütün bu mütalâalara göre suçla orantılı olma
yan Silâhlı Kuvvetlerden şüphelenmek kanaati 
veren, istismara elverişli olan, askerî mahke
melere sivil suçluları çekecek ve dolduracak 
olan, askerî disiplin ve otoriteyi sarsan bu tek
lifin kabul edilmemesi gerekir. Maruzatım bu 
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kadardır, malumatınıza arz eder, hepinizi selâm
larım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın işgüzar. 
HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Değerli Baş

kan ve değerli arkadaşlarım, 1632 sayılı Askerî 
Ceza Kanununun 148 nci maddesinin (A) ben
dinin değiştirilmesine dair kanun tasarısının ge
rekçesi üzerinde, tümü üzerinde ben de kısaca 
görüşlerimi arz etmek istiyorum. 

Umumiyetle Askerî Ceza Kanunumuzun 
148 nci maddesinin (A) bendinin değiştirilme
sine dair tasarı tamamen asker kişilerin ge
nellikle siyasetle uğraşmalarını önlemek, bu hu
susta temayülleri* arzuları olan varsa bunlara 
mani olmak için hazırlanmış ve buraya getiril
miştir. 

Ülkemizde siyasetle asker kişilerin uğraş
masının ne kadar sakıncalı olduklarını izaha lü
zum yoktur. Yalnız asker kişilerin en önemli 
görevleri hiç şüphesiz yurt savunması ve bunun 
için de kanunların, talimatnamelerin, varsa tü
züklerin verdiği işleri yapmaktır. Memleketi
mizde siyasetin tarihi çok eski olmakla beraber 
çok partili hayat ve demokrasinin geçmişi çok 
yenidir. Demokrasi icabı çok partili hayata ge
çildikten sonra millî iradeyi temsil şeklinde bile 
birçok değişiklikler geçirmiş bulunduğumuz yi
ne bütün arkadaşlarımız tarafından bilinen bir 
gerçektir. Seçim kanunları değiştirilmiştir, se
çim sistemleri değiştirilmiştir, bir zamanlar or
du mensupları subayların oy verme hakları 
yok iken işte bu değişiklik içerisinde subayla
rın da oy verme, seçme haklarının tanındığı da 
ayrı bir gerçektir. Şimdi Türk Ordusu ve onun 
kumandanları tarih boyu Türk vatanının bü
tünlüğü, bağımsızlığı ve milletinin egemenliği 
için sınav vermiştir, savaş vermiş ve Türk Ana
yasasının ve Cumhuriyetin bekçiliği vazifesi ile 
de donatılmıştır. Bu bakımdan Türk Ordusu si
yasetin içinde değil, siyasetin üstünde kalmalı
dır, kalmıştır. Bunu da bir kaç defa örnekleri 
ile de göstermiştir. Mesele mücerret olarak değil, 
gerçekçi bir gözle etüd edilmeli, hâdiseleri o 
yönde değerlendirmelidir. Ordu mensuplarının 
siyasetle uğraşmalarını değil biz, ordunun ku
mandanları, subayları, daha doğrusu kendileri 
de hiçbir zaman istemediklerini sık sık gazete 
sütunlarına akseden yazılardan, fikirlerden öğ
renmekteyiz. Ordunun görevi güvenlik sağla-
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mak, Cumhuriyetin, anayasal müesseselerin bek
çiliğini yapmaktır. Bu görevine ait bir ig doğar
sa elbette ordu görevinin icabı bunları yerine 
getirecektir. O halde ordu siyasetin içinde mi
dir, dışında mıdır? Bu mesele uzun uzadıya tar
tışılan bir konudur. Yalnız şunu hemen söyleye
lim M, hiçbir zaman ordunun siyasetle uğraş
ması, gerek ordu tekniği bakımından, ordunun 
güçlü olması bakımından, ordu halk ilişkileri 
bakımından ve nihayet dünyada demokrasiye 
inanmış olan ülkelerin nazarında iyi değildir. 
Yalnız siyaseti sanat edinenler, ya da siyasetle 
geçinenler cemiyet düzenini, ahlâk kurallarını 
ve millî irade temsilciğini çok iyi ve-hassasiyet
le ifaya mecbur olduklarını bu vazifelerini ger
çekten samimî olarak yerine getirmede hassa
siyetle davranmaları gerekmektedir. Devleti ve 
milleti en korkunç tehlike ile başbaşa getiren, 
herşeyden önce cemiyetin istikrarını bozan çe
şitli akımlar karşısında elbette ki, ordu mensup
larını da sabit olarak bir noktada tespit etmek, 
tutmak da mümkün değildir. Millî eğitim ve 
öğretim meselesini halletmeyen milletlerde reji
mi, demokrasiyi her ferdin gönlünde sevdirme
yi ve kafalarında disipline etmeye mecbur olan 
devlet ve devlet içinde vazife alan hükümetler
dir. Bunu yapmadan millî gelir dağılımını âdil 
ölçüler içinde fertler arasında dengeli şekilde 
yerleştirmeden sosyal çalkantıları önlemeleri 
mümkün olmayacak devamlı bir şekilde halkta 
huzursuzluk, hoşnutsuzluk artacak, sınıf kav
galarını tahrikeden bazı zümreler, nüveler bu
lunacak, gelişecek, fertler cemiyetlerdeki top
lumlar arassında derin uçurumlar olacak, bun
ları görmemezlikten gelmek de mümkün olma
yacaktır. Şimdi bu hâdiseleri ağır ceza getiren 
kanunlar çıkarmak suretiyle çözüleceğine inan
makta doğru değildir, yerinde değildir. Bunlar 
tamamen indî, keyfî ve nispî tedbirlerdir. Bir 
taraftan toplumun ekonomik düzenini, geçim 
imkânlarını temin etmek, diğer yönden buna 
paralel ceza kanunlarını getirmek, ceza kanun
ları suçları ve suçluları önlemek ve ıslâh et
mek amacını güdecek şekilde çok yönlü ola
rak ele alınmak, sadece ceza kanunlarını, kuru 
ceza kanunları olarak da düşünmemek işte ted
birlerin başında gelen hususlardır. Bunun dışın
da bir de cemiyetlerin ve cemiyette ki, psikolo
jik, sosyal fikir ortamlarını da gözden uzak tut-

| mamak gerekmektedir. 
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Çok değerli arkadaşlarım, 12 Mart Muhtı
rasının üzerinden bir yıl geçmiştir. Bu ortam 
içerisinde şimdi cezalandırılmasını istediğimiz 
bazı suçlar için getirilen bu ceza kanunlarını 
tedvin ederken bu ortamlar hazırlanırsa hiçbir 
güç, hiç bir ferdi, zümreyi ve orduyu millî men
faatlerin yanında olmaya mani tutamayacaktır. 
O halde demek ki, ceza kanunları, kuru bir 
ceza kanunu olarak getirildiği takdirde sosyal 
ve psikolojik ortamların gözden uzak tut olma
ması neticesinde getirilen kanunlar da kısır ka
nunlar olarak kalmaya mahkûmdur. Şimdi bu 
kanuna bakıyoruz, (A) bendinde beş fıkra var, 
her fıkra ayrı ayrı suç unsurlarını sıralamış, 
fakat tetkik edince görürsünüz ki, muğlâk ne
reye çekseniz oraya giden anlamları taşımakta
dır. Birinci fıkrasında tamamen mutabıkız, yani 
siyasî bir partiye üye olmak için müracaat 
eden veya herhangi bir surette siyasî partilere 
girenler meselesi suçtur. Yalnız bu açık olma
sına rağmen ikinci fıkrasında «Siyasî amaçla 
toplantı yapan» dedikten sonra aynı amaçla 
siyasî gösterilere katılanlar meselesi de sara
haten ortadadır. Günümüzde o kadar siyasî top
lantılar, açık veya kapalı yerlerde o kadar faz
la toplantılar vardır ki, hemen hemen bu top
lantıların hiç biri gayri siyasî değildir. Zaten 
siyasiliği olmayan bir toplantı, bir bilim dalı, 
bir kamu kuruluşu da tasavvur etmek mümkün 
değildir. Hele üçüncü fıkrada ise en tehlikeli 
şekilde kullanılabilecek iftiralara, isnatlara ve 
iddialara yol açacak deyim kullanılmış bulun
maktadır. Siyasî amaçla nutuk söyleyen, demeç 
veren, bunların tespiti, yazı yazan vesikaları 
ortada olduğuna göre mümkün. Ama telkinde 
bulunma gibi tamamen muğlâk olan ve bunun 
değerlendirmesi oldukça zor olan bir deyimin 
kanun tasarısı içerisinde yer almış olması key
fiyeti yerinde değildir. 

Buna göre değerli bir subay veya üst kade
mede görevli bir zat yazı yazar ve bunu, siya
sî düşünceyle şikâyet konusu yaparlarsa durum 
ne olacaktır? Sonra «telkin ederler» ibaresi me
tinden mutlaka çıkarılmalıdır, iki şahit.. Çünkü 
bizim memleketimizdeki şahitlerin durumları 
ortadadır. 2 yalancı şahitle bir insan asılır der
ler. O halde 2 şahit telkin ediyor derse, o zaman 
bütün ömrünü orduya vermiş olan kişilerin, 
haklarında çıkarılacak olan bu kanunla, 1 sene-
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den 5 seneye kadar cezayı müstelzim bir suç iş
lemiş olacakları cihetle, hayatları, her şeyleri 
gitmiş, kaybolmuş olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım bendeniz bu hu
susta bir de takrir takdim ediyorum. Bu telkin 
kelimesinin mutlaka madde metninden çıkarıl
ması lâzımdn*. 

4 ncü fıkrada da siyasî toplantılara resmî 
kıyafetle katılan veya sivil kıyafetle dinleyici 
olarak katılmış olup da tezahüratta bulunanlar 
denilmektedir ki, bunda da anlaşmazlık vardır. 
Sivil olarak katılmış olup da tezahüratta bulun
mazlarsa ne olacaktır? Yani, sivil bir asker bir 
toplantıya iştirak eder de tezahüratta bulun
maz ise demek M, bunun hakkında herhangi bir 
işlem yapılmayacaktır; bu anlaşılıyor. Biz bu
nu bu şekilde anlıyoruz. Komisyon sözcüsü ve
ya başkanı, yahutta Hükümet bunu ne şekilde 
tefsir ederler bilmiyorum. 

Bir de ceza noktasına dokunmak istiyorum 
arkadaşlar. Cezalar işlenen fiillerle irtibatlı ol
malıdır. Elbetteki kanunsuz suç olmayacağı 
gibi suç işlendikten sonra da o suç cezasız kal
mayacaktır. Ama işlenen suç ile verilen ceza 
arasında da bir irtibat olabileceği gibi, verilen 
cezanın asgarî ve azamî hadleri arasında da 
yine âdil ölçüler içerisinde bir fark olmalıdır. 
Biz buraya bakıyoruz ve bu cezaların alt ve üst 
kademeleri arasında büyük, fahiş bir durum gö
rüyoruz. Hem işlenen suçla verilen ceza arasın
da büyük fark var, âdil olmayan fark var; hem 
de verilen cezanın asgarî ve azamî hadleri ara
sında büyük bir uçurum var. 5 seneye kadar 
hapis cezasıyle cezalandırılıyor diyor. Hapis ce
zaları 1 haftadan başladığına göre 1 hafta ile 
5 sene arasında büyük bir boşluk var, uçurum 
var. Biz bu yönüyle de tasarının bu maddesinin 
aleyhindeyiz. Âdil ölçüler içerisinde olması ge
rekir, Esasında askerî ceza kanunlarımızın tat
bikatında olsun, Türk Ceza kanunlarının tatbi
katında olsun böylesine tezat teşkil edecek şe
kilde dengesiz bir ceza tatbikatı görülmemiştir. 
Bu yönüyle de bunun hiç değilse 1 haftadan 1 
seneye kadar hapis cezasıyle cezalandırılma şek
linde olması lâzım ve bu esasında maksada kâ
fi gelir. Çünkü, 1 sene, 8 ay ceza alan vatanda
şın ilişiği de ordudan kesileceği için en büyük 
cezayı almış olacaktır ve bu ceza kanunları daha 
ziyade işlenen suçun tatbikatından ziyade o suç-
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ların önlenmesi bakımından faydalar temin et
melidir. Bunu bilen ordu mensupları, esasında 
siyasetle meşgul olmayı kafasına koymuş ise, 
kötü niyeti var ise, kastı varsa daha doğrusu, 

* cezayı o daha önceden kafasına koymuştur; ce
zayı ne kadar ağırlaştırırsanız ağırlaştınnız o 
suç işlenecek demektir. Ama, kanunlar objektif 
olacağı için, suçla ceza arsındaki âdil ölçülerin 
tatbiki Büyük Millet Meclisinin görevi olduğu 
için biz 1 haftadan 1 seneye kadar diye ceza 
miktarının tespitinde fayda görüyoruz. 

Benim maruzatım bundan ibarettir, teşek
kür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Binay. 

ŞADI BİNAY (Bilecik) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlar; bu tasarının anagayesi 
ordunun, yani Silâhlı Kuvvetlerimizin siyaset 
dışında tutulmasını hedef almıştır. Tabiî 1632 
sayılı Askerî Ceza Kanunu 1930 yılında yürür
lüğe girmiştir. Aradan 42 yıl gibi uzun bir za
man geçmiştir ve bu zaman içerisinde 1946 yı
lında Türkiye çok partili demokratik rejime 
geçmiştir ve dolayısıyle ortam eski yıllara naza
ran bir hayli değişmiştir. Kaldı ki, 1632 sayılı 
Askerî Ceza Kanununun 43 ncü maddesi, gerek
çeden de anlaşılmaktadır ki, sarih değildir. Bu 
maddeye göre suç işleyenler, yani siyasî parti
lere girenler, toplantı tertibedenler, toplantıya 
katılanlar, beyanname dağıtanlar hakkında ve
rilecek ceza sarih olmadığı gibi, bunun kapsamı 
da sarih değildir ve nitekim 211 sayılı içhizmet 
Talimatnamesine de uygun düşmemektedir. 
tşte bu sebep ve zaruretledir ki, Hükümet 1632 
sayılı Askerî Ceza Kanununun 148 nci maddesi
nin (A) bendinin değiştirilmesini zaruri gör
müştür. Ancak, bu kanun tasarısı 1971 yılının 
1 nci ayında, Ocak ayında sevk edildiği halde 
Büyük Meclise, aradan 2,5 yıl gibi bir zaman 
geçtikten sonra görüşebilme imkânına kavuş
muştur. Sayın Demirel Hükümeti tarafından 
hazırlanmış olan bu tasan, müzakeresini yapmış 
olduğumuza göre anlaşılmaktadır ki, yeni Hü
kümet, yani Sayın Melen Hükümeti tarafından 
da benimsenmiştir ve tasarının Millî Savunma 
Komisyonundan aynen geçtiğini, buna mukabil 
Adalet Komisyonu tarafından değiştiriye uğra
tıldığını görmekteyiz ve komisyon üyelerinden 
bazıları da muhalefet şerhleri vermiştir; 3 arka
daşımız muhalefet şerhi koymuşlardır. 

Bendeniz bilhassa ordunun siyaset dışında 
kalması.tezini, bir kere daha, savunmak istiyo
rum. Tarih en iyi bir öğretmen olduğuna göre 
ve önümüzde çok canlı olarak Birinci Dünya 
Savaşı, 1914 -1918 yıllan ve bu zaman içerisinde 
İttihat ve Terakki Fırkasının faaliyetleri ve o 
tarihlerde ordunun siyasete bulaşması neticesin-
dedir ki, bir imparatorluğun çok güzide toprak
larını kaybetmiş bulunduk ve Birinci Cihan 
Harbinde büyük bir yenilgiye maruz kaldık. O 
tarihte ordu saflarında görev almış bulunan 
büyük kumandanlar, bilâhare Türkiye'nin başı
na geçen, Türk İstiklal Harbini idare etmiş olan 
büyük kumandanlar, başta Gazi Mustafa Ke
mal olduğu halde hepsi de Silâhlı Kuvvetlerin 
siyaset dışında kalmasına uğraşmışlardır ve bu
nu temin etmişlerdir. O günkü büyük otoritele
rinin icabı olarak bunu temine muvaffak olmuş
lardır. Ancak, bu tasarıdan ve geçmiş yıliann 
tatbikatından da öğreniyoruz ki, bugünkü seçim 
mevzuatı ve Anayasa karşısında askerlerin bir 
kısmının seçme hakkını elde etmiş olmalanyle 
bu bent arasında bir münasebet kurulması isten
mektedir. Elbette seçim sandığına giden bir in
san oyunu kullanacağı partinin hele bugünkü 
önseçim mevzuatında şahıs tercihi yapılamadı
ğına göre, listeyi doğrudan doğruya sandığa at
mak gibi bir durumla karşı karşıya kaldığına 
göre 8,5 milyonluk bir seçmen kitlesi, elbetteM 
bir parti hakkında hiç olmazsa bir araştırması
nın, bir izlemesinin mevcudolması lâzımgelir ve 
buna göre de siyasî kanaatini bir 4 yıllık devre 
için sandığa atarak milleti idare edecek siyasî 
partiyi, yani iktidarı tayin etmesi gerekir. Bun-
lann herhangi bir suç ile kesin olarak ilişkisi 
bulunmamaktadır. Ama, herhangi bir şekilde 
de efendim toplantı tertibetti, yahut telkinatta 
bulundu bunun cezası ne olmalıdır seklinde bir 
karşılığa mahal vermemek üzere bu tasan, bu 
tadil tasansı bize sarahat getirmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, geçmişin bir acı ha
tırasını, içerisinde yaşadığım için burada kısa
ca tekrar etmek istiyorum. 1963 yılında Adalet 
Partisi Genel Merkezi taşlandı. Biz burada bir 
grup toplantısı yaptık, o günleri yaşayan arka
daşlarım gayet iyi hatırlarlar ve dedik di, gide
lim Parti Genel Merkezine, orada bulunalım; 
bizim binamız, yahutta esas faaliyet yerimiz, si
yasî faaliyet olarak, genel merkezdir, oraya 
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gittik. Muhterem arkadaşlar, orada bir kısım 
gençler, halktan bir kısım kalabalık ve maale
sef sivil esvap giymiş birtakım subayların bu
lunduklarını tespit ettik. Hatta o derece ki, bi
zim partinin camları kırılırken «Aman çocuk
lar üzerinize cam parçaları gelmesin geri çeki
lin» diye ihtarda bulunuyorlardı. Kimimizin yü
züne tükürüldü, kimimizin yakasından, paça
sından çekildi ve bir partinin merkezi sanki bir 
düşman yuvası gibi harabeye çevrildi. Bu gibi 
şeylerin hiçbir parti için bir daha tekerrür et
mesi arzu etmiyoruz hiç birimiz. Bugün bu par
tiye olur, yarın bir başka partiye olur; bu yol
lar inşallah tıkanmış bulunsun. Çok acı gün
lerdir ve maalesef o tarihteki Hükümet de bu 
Parti Genel Merkezini muhafaza edecek, onu bir 
taşlamadan, bir taarruzdan kurtaracak bir dav
ranışta bulunmamıştır. Bunun da bir daha 
böyle olmamasını temenni ediyoruz. Yine iyi 
temennim göz bebeğimiz olan ve yurt içinde ve 
yurt dışında çok önemli bu memleketin istiklâ-
liyle, hürriyetiyle, hatta içte ve dışta huzurun 
korunması gibi mukaddes görevler almış Kah
raman Silâhlı Kuvvetlerimizin siyasete hiçbir 
şekilde, hiçbir parti, hiçbir zümre, hiçbir şahıs 
için bulaştırılmamasını itilmemesini, hatta onu 
bir kalkan gibi gösterilerek; meselâ, yine siyasî 
tarihimize geçmiştir, boş yere oy kullanmayın 
vatandaşlar, eğer kullandığınız oylar Adalet 
Partisine veyahut filan partide toplansa dahi 
iktidar Silâhlı Kuvvetlerin tesiriyle, yahut mü
saade etmemesiyle onlara verilmeyecektir.» şek
lindeki propagandaların artık demokrasi tari
himizde acı bir hatıra olarak unutulmasını ve bir 
daha tekerrür etmeyecek şekilde demokrasimi
zin sağlam adımlarla ilerlemesini niyaz ve te
menni ediyorum. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Başer. 
HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Sa

yın Başkan, değerli milletvekilleri; Türk Ceza 
Kanununun değişen bir maddesi üzerinde tar
tışma açılmıştır. 

Evelâ şunun (bilinmesi lâzımdır ki, Türk Si
lâhlı Kuivvetleri iç ve dış düşmanlara karşı Türk 
milletinin büyük bir teminatıdır. Bugün Türki
ye kızıl bir çemberin içerisine alınmış, gerek 
iç düşmanlar, gerekse dış düşmanlar Türk Dev
letini ortadan kaldırmak için ne yapmak lazım
sa yapıyorlar. Silâhlı Kuvvetlerimizin elbette bu 

iç ve dış düşmanlara fırsat vermeyeceğine emi
niz. Modern cemiyetlerde bir iş blölümü esası 
vardır, iş bölümü ihtisaslaşmayı ve aynı zaman
da verimi artırır. Ordu, adliye, Parlamento, ida
re, ^bunlar iş bölümünün esasıdır. Bir işte çalı
şan, diğer bir iş üzerine karışır veya ona mü-
dahele edecek olursa hem işin verimi düşer, 
hem de bir hercümerç meydana gelir. 

'Bu bakımdan demokratik idarelerde ka
nun hâkimiyeti olduğuna göre, getirilmiş olan 
bu tedbir öntedlrirdir. Yani, Silâhlı Kuvvetleri
mizi kendi harb sanatı ile başbaşa bırakıp mem
leketin güvenliğini teminat altına alan bir ted
birdir. Aksi takdirde ordu, Silâhlı Kuvvetleri
miz politikaya girerse, hem kendi hart> gücünü 
ıkaybeder, hem de zaafa uğrar. Bu bakımdan 
Hükümet düşünmüş, taşınmış geçen hâdisele
rin tecrübelerinden de istifade ederek bu deği
şiklik tasarısını huzurunuza getirmiş bulunmak
tadır. 

Buıgün şu muhakkaktır ki, gerek Silâhlı Kuv
vetlerimiz, gerek diğer memurlarımız vatandaş
larımızın hayatî hür ve demokratik rejimin te
minatı altındadır, herkes yarınından emindir. 
Bir dikta ve komünist rejimde hiç kimsenin ha
yatı teminat altında değildir. Çünkü, sabahle
yin kalktığı zaman ne olacağından emin değil
dir. 

Bu bakımdan, iş bölümünü ayakta tutmak, 
herkesi vazifesine bağlamak için kanunlar çı
kartmaktayım. îşte son defa gelen bu kanunda 
bunun bir tedbiridir. 

Biz politikacılar gerek kışladan, gerekse okul
dan elimizi çekmeliyiz. Hiç değilse onlar da va
zifelerinin başında, harb sanatını bilen insanlar 
olarak bu memlekete faydalar sağlarlar. 

Burada üç madde mevcuttur ki esas olan bi
rinci maddedir: Devlet hizmetinde bulunan as
kerî şahısları siyasî partilere üye olmasını önlü
yor. Bu fıkra bence biraz fazla gibi. Zaten siya
sî partiler Devlet hizmetinde çalışan memurla
rı,. askerleri bünyesine alamazlar, G-erek memur
lar, gerek askerler Devlet hizmetinde bulun
dukları müddetçe politikadan uzak kalmak za-
ruretindedirler. Aksi takdirde politika serbest
tir, istifa eder, ayrılır, istediği partiye, istediği 
politik çalışmalara girebilir; buna hiç kimse 
mani değildir ve kanunlar da mâni olmamak
tadır. Ama, düşünün ki Devletin imkânları elin-
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de olan insanların politikaya karışmaları elbet-
teki üzücü olur. Bu bakımdan beyanat verme
leri, toplantı yapmaları, muayyen kimseleri top
layıp şu veya bu istikamette telkinde bulunma
ları elbetteki mahzurludur. Bunu nasıl önleye
ceğiz? Kanunî tedbir getireceğiz; kanun Dev
leti, hukuk Devleti demek, her şeyi önceden 
kanuna bağlamaktır. Bu kanunların maddeleri
ni, hükümlerini ihlâl eden kimseler de tecziye 
edilir. Bir misal vereyim: Almanya'da evler tas
nif edilmiş, iki çocukluların, üç çocukluların, 
dıört Çocukluların oturacağı evler diye. Üç ço
cuklu ailenin oturması gereken eve iki çocuk
lu oturacak olsa, Alman polisi gelip derhal çı-
karırmış; hem de kolundan tutar atarmış. Efen
dim, mahkemeye gitmek falan da yok, çünkü 
kamun önceden o yetkiyi vermiş. 

Bu maddede sakıncalı bir durum yoktur, ay
nen çıkmasında fayda vardır, saygılar suna
rım. 

BAŞKAN — Sayın Seyfi öztürk, buyurun. 
SEYFİ ÖZTÜRK (Eskişehir) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlarım. 

Müzakere mevzuu yaptığımız kanun tasarı
sı Süleyman Demirel hükümetleri zamanında ha
zırlanmış, toplumun hukuk düzeni içerisinde bir 
boşluğunu doldurmak maksadıyle ve gerçek bir 
ihtiyaca, bir zarurete cevap vermek maksadıy
le Yüce meclislere sevkedilmişti. 

Tasarının genel esprisi şudur: Evvelâ hu
kukî düzenlemede zaman içerisinde tatbikattan 
edinilen tecrübelerin ışığında bazı boşluklar gö
rülmüştür. Filhakika askerî ceza Kanunu 1930 
tarihlidir, geçen zamanlarda birçok değişiklik
lere maruz kalmış fakat derhal ifade edelim ki, 
1930 tarihinden bugüne, toplumumuzun sosyal, 
ekonomik ve siyasal alanda bünyesinde birçok 
gelişmeler ve değişmeler olmuştur. 

Binaenaleyh bu gelişmelerin ışığı altında mev
zuatın revize edilmesi lâzımdır; bu birinci nok
ta. 

İkinci nokta: 211 sayılı lohizmet Kanunu ye
ni bazı unsurlar ve tarifler getirdiği halde, As
kerî Ceza Kanununda buna paralel, bu espriyi 
idare ve yargı bakımından ahenkle kapsayacak 
bir açıklık ve vuzuh getirmemiştir. 

Binaenaleyh mevcut ve mer'i mevzuat arasın
da bir ahengin sağlanması zaruretiyle karşı 
karşıya kalmakta idik. 

Bu hukukî gerekçenin dışında asıl önemli 
olan husus, yakın zaman içerisinde bilhassa 
1961 Anayasanmın getirdiği her alandaki geniş 
hürriyetler, ekonomik ve sosyal meselelerin çok 
yönlü olarak her alanda tartışılalbildiği bu geniş 
hürriyet ortamı içerisinde siyasî platformun dı
şında tartışmaların yapıldığı müşahede edilmiş, 
tespit edilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, 12 Mart öncesi yurtta 
cereyan eden ve hep beraber milletimizi üzen 
olayların asıl nedenlerini bu vesile ile arz ve 
izahtan içtinabediyorum. Yalnız, şu kadarını 
söylemek gerekir ki, Devletimizin beka temi
natı olan ve rejimimizin en güvenilir teminatı 
bir Anayasa müesseesi ve milletin gözbebeği 
olarak kendisine görev tahmil edilen Silâhlı 
Kuvvetlerimiz, şayanı şükrandır, kendi kuman
da zinciri içerisinde, hiyerarşik düzende mües
seselerin, Yüce Meclisin, Cumhuriyet hükümet
lerinin, Devletin kendisine tahmil ettiği vazi
feyi kemaliyle ifa etmenin huzuru, rahatı ve gay
reti içerisinde olagelmiştir. 

Çok mahdut bir alanda, maatteessüf, aşırı, 
rejim düşmanı, anarşik olayların mihrakı olan 
bazı çevreler bu güzide camianın bünyesine sız
ma gayreti içinde bulunmuşlardır. Silâhlı Kuv
vetlerimiz ise bundan tedirgindir, huzursuzdur. 
İç bünyesindeki bu sızma gayretlerini en kesin 
şekilde tasfiye etmek ve böylece berrak gayeye 
hizmet yolunda tam bir inançla, vukufla yoluna 
devam etmenin azmi içinde bulunmaktadır. 

Bütün bu ihtiyaçlar Devletin en yüce kuru
luşlarında, uzun toplantılar sonunda kararlaş
tırılmış ve kanunun lüzumu Ocak 1970'te Cum
huriyet Hükümeti tarafından ele alınmış ve sev-
kedilmiş idi. 

Yine bildiğiniz gibi, hürriyetleri bir sorum
suzluk addeden çevreler, değişik muhitlerde, 
bilhassa Silâhlı Kuvvetler bünyesinde yapmak 
istedikleri tahribatla, Devletimizi ve rejimimizi 
içerden çökertmek istemişlerdir. Bu strateji, 
komünizmin milletlerarası stratejisidir. Buna 
karşı bünyesi tarihten gelen örf ve anane ile çok 
sağlam olan Silâhlı Kuvvetlerimiz bütün bu sız
ma teşebbüsleri karşısında, bu tahrik ve tah
rip kampanyası karşısında çelik çekirdek halin
de sağlam, karakterli ve vazife hissi ve şuuru 
içinde durmuştur ve tehlikeleri en ciddî tedbir-
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lerle bünyesinden atmasını bilmiştir, bilecek
tir ve buna devam edecektir. 

Yalnız, kabul edersiniz ki hukuk düzeni içe
risinde sadece şahsi gayretlerin disiplin yö
nünden olsun, diğer yönlerden olsun, sağlaya
cağı faydalar yanında hukukun üstünlüğü pren
sibi içerisinde hukukî müeyyidelerin yeterli hal
de bulunması lâzımdır. Bizim müşahedelerimiz, 
sorumluluk taşıdığımız devre ait müşahedeleri
miz göstermiştir ki, aşın uçların yaptığı tah
ribat ve arzu, hevesler karşısında ittihaz edi
len birçok tedbirler, askerî yargı bünyesinde 
istediğimiz seviyede netice istihsal 'etmemiştir. 
Bunda askerî yargıda görev alan çok mümtaz 
hâkim arkadaşlarımızın herhangi bir hata ve ku
surlarının bulunduğu söylenemez, sadece ka
nunî boşluk, bu boşluktan doğan birtakım tef
sirler, içtihat hataları, tatbikatta müşkilât çı
karmıştır. 

Bakıyoruz bir gazetede bir manşet: Subayla
rın bildirisi... Bildiriyi okuyorsunuz, içerisinde 
hakikaten siyasî maksatla, telkin ve propagan
danın ötesinde eylemi teşvik eden birtakım id
dialar mevcut. Bunlar karşısında gerekli ka
nunî kovuşturmalar şüphesiz yapılmıştır ama, 
tedbirin müessir olması için hukukî müeyyide
de açıklık olması lâzımdır. Bu sıkıntıları aske
rî yargı organı hayli çekmiştir, o maksatla bu 
tarifler, yeni unsurlar getirmekte, maddelere 
açıklık verilmektedir. 

O bakımdan biz her türlü yardımı yapmayı 
kabul ediyoruz, etmişizdir ve etmeye devam 
edeceğiz. Silâhlı Kuvvetlerimizin tarihten gelen 
ananesine uygun ve Anayasa ile kendisine tah
mil edilmiş muayyen görevleri ifada iç bünye 
bakımından hiçbir disiplinsizliğe, sıkıntıya du
çar kalmaması için Yüce Meclis bu istikamette 
getirilecek daha ne kadar tedbir varsa, bu ted
birleri hiç şüphesiz vatanperver bir anlayışla 
desteklemeye devam edecektir. 

Benim temas edeceğim, bu kanunların gö
rüşülmesi sırasında birtakım fikirler, sayın ha
tipler tarafından gerek komisyonlarda, gerek 
umumi heyetlerde ortaya konulmaktadır. Bu 
fikirler muhterem olmakla beraber kamu oyun
da bu fikirlerin tekrarı teşevvüşlere, yanlış an
lamalara sebebiyet veröbilir. Sık sik söylenen 
şudur: Toplumun geçim düzeni.. 

Muhterem arkadaşlarım, Türk Silâhlı Kuv
vetleri millî mücadele yapmıştır; bir lokma ek
meğin bile bulunmadığı devirlerde üstün düş
manlara mahrumiyet şartları içerisinde kendisi
ne bu milletin verdiği güvene lâyik vazifeyi şe
refi ve kemaliyle başarmıştır. Binaenaleyh iki
de bir cezaî tedbirleri, hukukî tedbirleri tahlil 
ve münakaşa ederken, toplumun geçim düzeni 
diye meseleyi mutlaka ekonomik, sosyal bir ge
rekçeye bağlayıp, memleketteki sıkıntıları suç 
işlemenin makbul ve meşru gerekçesi haline 
getirme alışkanlığını Yüce Meclis tarsdn etme
ye devam ederse, hukukî anlayışımızda birta
kım sakatlıklara kendi kendimizi duçar ede
riz. 

Bir toplumun hiç şüphesiz problemleri var
dır, olacaktır.. Ortam meselesi; ekonomik şartla
rın yarattığı ortam vardır ancak, ortam yal
nız ekonomik şartlar yaratmaz, sosyal şartların 
yarattığı ortam da vardır. 18 milyonluk toplum 
38 milyon olmuştur, susan toplum konuşan top
lum olmuştur. İhtiyaçları kabarmıştır, arzula
rı kabarmıştır. Yıldan yıla da daha iyi yaşama
nın, daha mükemmel yaşamanın arzusu içinde 
olan milletimiz hiç şüphesiz hürriyet düzeni içe
risinde ve meşru sınırlarında kalarak bu ihti
yaçlarını idare edenlerine ve Devletine duyur
maya devam edecektir. Devletin vazifesi de bir 
taraftan bu ihtiyaçları karşılamak, bir taraf
tan da yeni beliren ihtiyaçlara karşı tedbirler 
almaktır. 

Binaenaleyh sosyal meseleleri, ekonomik me
seleleri, kanun dışı, gayrimeşru, suç işleme ge
rekçesi halinde mütalâa etmeyi şiddetle redde
derim, tekrarından da değerli arkadaşlarımı
zın içtinabetmelerini hassaten rica ederim. 

Muhterem arkadaşlarım, siyasetle iştigal 
mevzuunu burada arkadaşlarımız da tahlil et
tiler; Silahlı Kuvvetler mensuplarının oy verme 
meselesi kanunla düzenlenmiştir. Fakat bu si
yasetle iştigal değildir. Siyasetle iştigal, siyasî 

iSayın arkadaşlarım, Türk milleti, Silâhlı Kuv
vetlerimizin bünyesinin sağlam olmasından dai
ma gurur ve huzur duyar, aslında bu bünyede 
meydana gelecek en ufak bir rahatsızlık dâhi, 
hem rejim hem Devlet, hem de Türkiye'nin coğ
rafyası bakımından büyük huzursuzluklar ya
ratmaktadır ve milletin dikkati bu nokta üze
rindedir. 
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faaliyetin içinde değer kazanır. Oy verme hak
kı vatandaşlık hakkıdır; bunun asker veya sivil 
olarak tefrik edilmemesi, Kurucu Meclis zama
nında mütalâa 'edilmiş, o zaman seçimlerin te
mel hükümleri ve seçmen kütükleri hakkında
ki Kanunda bu husustaki açık, medenî ve ileri 
görüş hüküm haline getirilmiştir. 

Binaenaleyh, oy hakkının kullanılması iîe 
siyasî faaliyetin gayet belirgin sınırlar içerisin
de görülmesinde fayda vardır. 

Burada önemli olan husus, askerlerin siyasî 
maksatla topluca beyanname dağıtmaları ve 
siyasî faaliyetlere, nümayişlere, mitinglere, top
luluklara katılmalarıdır. Bundan sayılmayacak 
kadar mahzur çıktığını tekrara hacet görmem. 
Çünkü; Devletin -ve rejimin bekçisi, içhuzur ve 
dış güvenliğin teminatı olan Silahlı Kuvvetle
rin siyasî partiler arasındaki çekişmelere her 
ne suretle olursa olsun, hangi şart ve vasatta, 
sebep ve gerekçe ne olursa olsun müdahil olma
ları, katılmaları memleketin bütünlüğü bakı
mından büyük mahzurlar tevlideder. 

Kanun bu husustaki yasağı açık hükme bağ
lamaktadır. Maziye ait misalleri burada tek
rara lüzum görmüyorum. 

Muhalefet şerhi veren arkadaşlarımın mu
halefet şerhleri de dikkatimi çekmiştir: Sayın 
Sadi Koçaş, Sayın Sezai Orkunt, Sayın Orhan 
Kabibay'ın muhalefet şerhlerindeki bir iki cüm
le arşive geçtiği için tashihe muhtaçtır, kendi 
fikirlerim bakımından bunu hissetmekteyim ve 
bu cümleyi aynen okuyacağım: «Silâhlı Kuvvet
ler mensuplarının siyasî mahiyette beyanname 
yayınlamaları hiçbir suretle kabul edilemez.» 
Bu fikirde beraberiz değerli arkadaşlarım, esa
sen bunun aksi de düşünülemez. «Fakat bu gibi 
beyannamelerin yayınlanması için mutlaka bir 
ortam ve birtakım sebepler bulunması lâzım
dır.» Bu cümle üzerinde durmak istiyorum. 

Yani; prensibinde beyanname yayınlamala
rına karşıyım diyorlar muihalef et şerhi verenler, 
ama birtakım sebepler mevcut olursa; e., beyan
name de yayınlayalbilirler. Yok arkadaşlar, buna 
müsaade edemeyiz. Yalnız fiil olarak değil, bu 
zihniyetin bu Mecliste mevcudolmasına da (fikir 
olarak söylüyorum) müsaade edemeyiz. 

Yani; varılan sonuç şu: Haklı gerekçe olur
sa. Kim tayin edecek hakh gerekçeyi, nedir 
ölçüsü bunun? «Bu tarzda beyanname neşrede

bilirler». Bu tarzda fetvalar vererek bu kür
sülerden birtakım gelecekteki meseleleri şimdi
den çengel atma usulü karıştırma yollarına ken
dimizi hiçCjir şekilde kaptırmayalım, bundan dik
katle kaçınalım memleketin 12 Marta gelişin
de bu tarzdaki beyanların büyük tahribat yap
tığını burada bir kere daha beyan etmek isti
yorum. 

Muhalefet şerhinde; «Sebeplerin sosyal ve 
psikolojik unsurları üzerinde ciddî olarak du
rulmadan hiçbir yasaklama etkili olamaz» de
vam ediyor. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu fikir de doğru değildir, yalnız doğru de

ğil, zararlı. Bu fikirleri arkadaşlarımızın nasıl 
buralara dercettiklerine de hayret ediyorum. 
Sosyal ve psikolojik unsurlarla subayların bir 
araya gelip üst kumanda zincirine karşı bildiri 
neşretmeleri veya memlekette bir olayı beğen
medikleri için hep beraber bir nümayişte bu
lunmaları, bırakalım siyasî maksatla yapma
larını, zaten alel ıtlak kanunların yasakladığı 
bir maddedir bu. Siyasî maksat bir tarafa, psi
kolojik sosyal neden bir tarafa, her ne suretle 
olursa olsun değil, mahsusen bir fiil için dahi 
bir araya gelip böyle bir harekete geçemezler. 
Burada muhalefet şerhi yazan değerli arka
daşlarımız geniş bir fetva manzumesi içinde 
bir açık kapı bırakma gayretinde olmuştur, bu
nu bilhassa hazin bir olay olarak tetkikte fay
da görürüm. Doğru değildir, yerinde bulmam. 

İftira ve ithama maruz kalma noktasına ge
lince; sosyal siyasî, idare ve hizmet hayatının 
her yönünde kişi için, iftira ve isnat mukadder
dir. Yalnız kanunda yazılı bir yasak fiilin isna
dı değil, onun dışında da her zaman kişiler is
nat ve iftiraya maruz kalırlar. Ama bunun ana
yasal müesseseleri vardır, yargı teminatı var
dır, yargı gerçekle iftirayı, isnat ile ithamı hiç 
şüphesiz delilleri içinde tetkik eder, tayin eder 
ve yalnız bu madde sevkedildiği için değil, bu
nun dışında da iftira nerede mevcutsa onu hiç-
şüphesiz ayıklar ve müfterilere de lâyık olduk
ları cezayı verir. Bu yargıya ait görevdir, bunu 
bir maihzur gibi mütalaa edip kanuna karşı çık
mak doğru olmaz. 

Değerli arkadaşlarım; 
1970 yılında sevkettiğimiz bu tasarı bugün 

Yüce Huzurlarınızda müzakere edilmektedir, 
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gecikmiş olmasına rağmen Devlet, rejim ve mil
let hayatı için son derece önemli hükümleri ihti
va etmektedir. Biran evvel kanunlaşması Silâh
lı Kuvvetlerimizin gerçek ihtiyacını bir ölçü
de karşılayacaktır. Biz bu görüşümüzü daha 
evvel belirttiğimiz için angaje olduğumuz bir 
fikirdir. 

Bu'gün 1970 yılında sevketmiş olduğumuz bu 
tasarıdaki görüşlerin çok dalha haklı .olduğu, ge
rekçesinde yazılı olanlardan çok daha gerçek
çi olduğu görülüp anlaşılmıştır. 

Tasarının kabul edilmesi için oy vermenizi 
rica eder, saygılar sunarim. (A. P. sıralarından 
alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Abbas, buyurunuz efen
dim. 

HÜSEYİN ABBAS (Tokat) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; 

Bu tasarı, 12 Mart /muhtırasından sonra ge
len hükümetlerin de üzerine almış olduğu en 
mühim vazifelerden birisi olan emniyet ve asa
yişin temini ve iadesine dayanılarak getirilmiş
tir. Bu bakımdan daha evvelden yapılan bu 
teklif, Adalet Partisi Hükümeti zamanında ya
pıldığı halde Sayın Erim Hükümetleri ve ondan 
sonraki Sayın Melen Hükümeti zamanında da 
benimsenerek aynen bugün huzura getirilmiş 
bulunmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Anayasanın da 4 ncü maddesinde belirttiği 

gibi; sg ııenlik hakkı milletin üstünde hiçbir 
zümre veya sınıfa tanınmamış, doğrudan doğru
ya millete egemenliğini kendi eliyle kullanma 
yetkisi verilmiştir. Memleketi içinden çıkılmaz 
buhrana sürüklüyen anarşik olayların içinde 
maalesef Türk Ordusunun şahsına leke düşüre
cek bazı betbahtlar da çıkmıştır. Bunları kabul 
etmek mecburiyetindeyiz. Bunların davası ar
tık örfî İdare mahkemelerinde görülmektedir. 

Bu bakımdan her şeyden önce şu veya bu sı
nıfın değil, hep beraber bu memleketin yüksek 
menfaatini düşünmek mecburiyetindeyiz. Zira 
Ordumuzda kışlalarda «önce vatan» ibaresini 
görünür yerlere yazdırmaktadır. Demek ki, bu 
yazı bizim de vazifemiz önce vatan, sonra men
faatler manasını taşımaktadır. 

Yine burada bazı arkadaşlarımız; «ağır ce
zaların tepki yaratacağı» sebeplerine dokundu
lar. Biz de bunun aksi kanaati beyan ediyor 

ve cezalar hafifledikçe cemiyetin ıslah olmadığı
nı, bilâkis fenalıklarını daha çok ve daha şıma
rıkça yaptıklarını görüyor ve iddia ediyoruz. Bu 
şekilde de Devleti ve idarî mekanizmaları müş
kül durumda bıraktıklarını ve hatta sivil idare
nin normal olarak yürütmekle mükellef olduğu 
emniyet ve asayişi bugün Türk Ordusunu kışla
dan çekerek onunla temin etmek mecburiyetinde 
kaldığımızı müşahede ediyoruz. 

Bu balamdan cezaların ağırlığı ibreti mües
sire yönüden iyidir. Tarih boyunca uygulanan 
çeşitli sistemlerde bunun örneklerini görüyoruz. 
(Dine dayalı devletlerde ve diğer şekillerde.) 
Biz kendi sistemimiz için de bunun böyle oldu
ğu kanaatine vardığımızdan dolayıdır ki, bugün 
hadiseler bize normal vazifesinin dışında mem
leketi felâkete götürecek hareketlere girişenlere, 
kim olursa olsun gerekli tedbirleri memleket 
menfati yönüden almak mecburiyetinde kaldı
ğımızı göstermektedir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Türk Silâhlı Kuvvetleri îç Hizmet Kanunu

nun 43 ncü maddesi esasen «Türk Silâhlı Kuv
vetleri her türlü siyasî tesir ve düşüncelerin dı
şında ve üstündedir» diyor. 

Yine bugün değiştirilen Askerî Ceza Kanu
nunun 143 nci maddesinin (A) bendi, Adalet 
Komisyonunun da gerekçesinde belirttiği gibi; 
iki kanunun maddeleri arasındaki anlaşmazlığı 
ortadan kaldırıp, hem bunlar arasında bir uy
gunluk meydana getirmek ve hem de bunu tat
bik eden hâkimleri müsgül durumdan kurtar
mak içindir. 

Kanunî Sultan Süleyman bir seferinde atı
nın özengisinin kopması karşısında askerin 
içinden bir erin bunu tamir etmesine herkes 
memnun olacağı zanniyle bunu Sultana arz eder
ken, Kanunî Sultan Süleyman bunu; «Ordunun 
içinde saraç türemiş» yani tüccar türemiş diye 
o eri derhal ordudan atmış ve böylece bu tip 
yan hizmetlerin ordunun asıl anahizmetini sek
teye uğratacağı ve ordu disiplinini bozacağı dü
şüncesine varmıştır. 

Esasen ecdadımızın asırlarca cihan hâkimi
yetini elde tutmasının sebebi de ordudaki bu 
disiplin ruhudur. 

Yine bir hususu arz etmek mecburiyetinde
yim: Her hangi bir sistemi biz uygulayabiliriz 
veya uygulamayız o ayrı bir meseledir. Ama, 
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meselâ kısas şu veya bu şahsın veya Devletin 
koyduğu bir hüküm değil, milyonlarca Müslü-
manm inandığı Allah tarafından gönderilen Ku-
r'anı Kerîm'in hükmü olduğu için kısas hükmü
nün de burada cezayı ağır bulmamızın gerek
çesi olarak yermeye hakkımız yoktur. Zira, bu 
da inanan insanları rencide eder, çünkü bu Ku-
r'an hükmüdür bu hususu da ıttılaınıza arz 
eder, tasarının aynen kabulü lehinde olduğumu 
belirtil', saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere takrirleri 
gelmiştir, fakat başka görüşecek üye olmadığın
dan dolayı oya arz etmeyeceğim. 

Komisyon adına Sayın özgüner, buyurunuz 
efendim. 

ADALET KOMİSYONU ADINA TURHAN 
ÖZGÜNER (İçel) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri ; 

1930 tarih ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanu
nu 148 nci maddesinin (A) fıkrasf değişiyor. Bu 
fıkra bundan evvel 1940 yılında yine bir deği
şiklik görmüş ve bugün üzerinde münakaşa etti
ğimiz bir madde haline gelmiştir. 

148 nci maddenin (A) fıkrası şüphesiz «Si
yasî maksatla toplananlar, siyasî fırkalara gi
renler, siyasî nümayiş ve içtimalara ve intihaba-
ta iştirak edenler veya her ne suretle olursa ol
sun bu maksatlarla şifahî telkinatlarda bulunan
lar» yani değiştirmek istediğimiz eski kanunun 
(A) fıkrasında da şifahî telkinat var, onun 
üzerinde biraz sonra duracağım. « . . . ve siyasî 
makale yazanlar ve bu yolda nutuk söyleyenler 
5 seneye kadar hapsolunurlar.» hükmünü vazet
miş. 

Arkadaşlarım, demek ki bu maddeye göre, 
siyasi maksatla toplanmak, yani eski haliyle, si
yasî fırkalara girmek, siyasî nümayişlere işti
rak etmek, siyasî içtimalara iştirak etmek, siya
sî intihabata iştirak etmek, her ne suretle, olursa 
olsun siyasî maksat ile teikinatta bulunmak, si
yasî makale yazmak, siyasî mahiyette nutuk söy
lemek esasen suç sayılmakta idi ve bu beş sene
ye kadar hapsi gerektiriyordu. 

Buna paralel olarak 211 sayılı Türk Silâhlı 
Kuvvetleri iç Hizmet Kanununun 43 ncü madde
si de gözden uzak tutulmaması lâzımdır. İç Hiz
met Kanununun 43 ncü maddesi şöyle diyor : 

«Türk Silâhlı Kuvvetleri her türlü siyasî te
sir ve düşüncelerin dışında ve üstündedir. Bun

dan ötürü Silâhlı Kuvvetler mensupların!n siya
sî parti veya derneklere girmeleri, bunların si
yasî faaliyetleriyle münasebette bulunmaları, her 
türlü siyasî gösteri, toplantı işlerine karışmala
rı ve bu maksat ile nutuk ve beyanat vermeleri 
ve yazı yazmaları yasaktır.» 

Arkadaşlarım, İç Hizmet Kanununun 43 ncü 
maddesi de nazarı itibara alınırsa, asker kişile
rin siyasî parti ve derneklere girmeleri, bu der
neklerin siyasî faaliyetleriyle münasebette bu
lunmaları, siyasî gösterilere katılmaları, siyasî 
toplantılara katılmaları, siyasî maksatla nutuk 
vermeleri, siyasî maksatla beyanat vermeleri, si
yasî maksatla yazı yazmaları yasaklanmış bulun
maktadır. 

Değiştirilmesi bahis konusu olan 148 nci mad
denin (A) bendi, Hükümetin teklifinden sonra 
Millî Savunma Komisyonu tarafından aynen be
nimsenmiş, Adalet Komisyonumuz tarafından 
biraz değiştirilerek huzura getirilmiştir. Bu de
ğişiklik Yüce Kurul tarafından aynen benimse
nirse unsurların üzerinde şu şekilde durmak ge
rekecektir : 

Siyasî partiye üye olmak için müracaat et
mek, her hangi Mr suretle siyasî partiye girmek, 
siyasî amaçla toplantı yapmak, siyasî amaçla 
siyasî gösterilere katılmak, siyasî amaçla nutuk 
söylemek, siyasî amaçla demeç vermek (hep bu
nun «siyasî amaç» çerçevesi içerisinde olduğunu 
belirtmek için hassaten söylüyorum), siyasî 
amaçla telkinde bulunmak, ve siyasî toplantılara 
resmî kıyafetle katılmak, siyasî toplantılara si
vil kıyafetle katılsa dahi dinleyici olarak teza
hüratta bulunmak, yalnız veya toplu olarak si
yasî mahiyette beyanname hazırlamak, siyasî ma
hiyette hazırlanmış bir beyannameyi imzalamak, 
siyasî mahiyette hazırlanmış beyannameyi imza
latmak, siyasî mahiyette hazırlanmış bir beyan
nameyi yayın organlarına ulaştırmak ve siyasî 
mahiyette hazırlanmış bir beyannameyi dağıt
mak halleri suç olarak kabul edilmektedir. 

Arkadaşlarım, şimdi değişiklik olarak getir
diğimiz nedir? Yani eski kanunda varken, ilâve
miz nedir? 

Çok değerli arkadaşlarımın 148 nci madde
nin (A) bendinin 3 ncü fıkrası üzerindeki «tel
kin» deyimi ve bu bir unsur ise, bu unsur üze
rinde durmaları dikkatimizi çekti. 
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Bu «telkin» yeni bir unsur olarak getirilmi
yor maddeye. 1632 sayılı Kanun 1930 tarihinde 
tedvin edilmiş, 1940'ta gördüğü tadilâtla bu 
«şifahî telkinat» maddeye konmuştur. Bu şifa
hî telkinat tam 32 yıl tatbikat görmüş ve bun
dan büyük üzüntü duyma ve sızlanma Türk ka
muoyuna aksetmemiş. Neden? Çünkü bu istis
mar edilmemiş. 

Arkadaşlarım, «siyasî maksatla telkinatta bu
lunmak» unsuru esasen çok az tatbikat görmüş. 
Burada bahis konusu olan eski maddede nıev-
cudolanı buraya aynen getirmek olduğuna göre, 
siyasî amaçla telkinde bulunmanın üzerinde faz
laca durmak, Hükümet teklifinin ve onu Komis
yonun bu noktada bilhassa aynen kabul etmesi
nin ötesinde, maddede yeni bir değişikliğin ge
rekçesi olabilir. Bu «siyasî amaçla telkinat» de
yimini hiçbir suretle değiştirmemiş bulunduğu
muza ve 1940'ta tadil gören 1930 tarihli 1632 
sayılı Kanunun esasen unsurunda mevcut bulu
nan «şifahî telkinat» aynen kabul edilmiş oldu
ğuna göre; eğer arkadaşlarım hakikaten bunun 
sakıncalı olduğu iddiasında ve kanısında iseler 
Komisyonun, Hükümetin teklifini aynen benim
sediği bu madde üzerinde değil, ayrı bir tadil 
teklifiyle gelmeleri ve onun üzerinde münakaşa 
zemini yaratmaları mümkündür. 

Arkadaşlar, özellikle üzerinde durulması ica-
bcden hususlar şunlardır. Yürürlükteki kanunda 
siyasî maksatla toplanmak suç addedilmiş, siya
sî parti7e- e girmek suç addedilmiş, ama siyasî 
partilere girmek için müracaat suç addedilme
miş; yeni bir unsur olarak getiriliyor. Bunlara 
dikkatinizi çekerim ve bunların gerekleri üze
rinde kısaca duracağım. 

Eski kanunda, yürürlükteki kanunda «inti-
habata iştirak» diyor. Şüphesiz bu 1961 Anaya
sası ve 298 sayılı Kanun gereğince artık işlemez 
olmuş; işlemez olduğu iğindir ki, zaten bunun 
üzerinde arkadaşlar münakaşa açmadı. Ancak, 
değişikliği de buna paralel yapmış olduk. Yani 
1961 Anayasası ve 298 sayılı seçimlerin temel 
hükümleri hakkındaki Kanuna paralel olarak, 
işlemeyen bu maddeyi bu hale getirdik. 

Arkadaşlar, siyasî maksatta telkinatta bulun
mak hususunu demin belirttim. Bu yeni değil
dir; eski maddede aynen mevcuttur. 42 senedir 
tatbik edilmiş. 1940'tan nazarı itibara alırsak 
32 senedir tatbikat görmüş: hiçbir sızlanma ol

mamış. Esasen tatbiki gerektirmemiş. Aynen 
mevcudolduğu bir sakınca olarak görülüyorsa, 
bu «teükinat» unsuru değiştirilmesi gerekli gö
rülüyor ise, bu, gelen teklifin dışında bir dav
ranış olur, ki - olmalı mı, olmamalı mı? - bu ay
rıdır arkadaşlarım. Bunu, ayrı bir değişiklik 
önergesi geldiği zaman münakaşa ederiz. 

Ancak, bir sayın üyenin «Oy vermek husu
sunda yapılacak bir iki telkin de bu telkinin sı
nırlarına girer mi?» sözü dikkatimizi çekti. 

Arkadaşlarım, 1961 Anayasasının getirdiği 
seçme hakkı ve 298 sayılı seçimlerin temel hü
kümleri hakkındaki Kanunun bir kısım askerî 
kişilere seçme hakkı verdiği ortada. Seçme hak
kı olan kişinin, en yakınlarına «Şu şekilde rey 
ver,» demiş olması, 1632 sayılı Kanunun değiş
tirilmesi bahis mevzuu 148 nci maddesinin bu 
3 ncü bendine göre, suç mahiyeti arzetmez. Ne 
varki bu, muayyen bir sınır aşılıp da hakikaten 
«siyasî amaçla telkin» diyebileceğimiz bir ağır
lık taşır ise, o zaman bu maddenin kapsamına gi
re:1. 

«Böylesi de sakıncalı mı?» diye sorulabilir. 
Bu, gelen değişiklik teklifinin dışındadır; ayrı 
bir değiştirge önergesi olarak gelirse Yüce Ku
rula, onun münakaşası ayrıca yapılabilir. 

Arkadaşlarım, yine şunun üzerinde durmak 
lâzım. Yürürlükteki kanunda «siyasî amaçla tel
kinatta bulunmak ve nutuk söylemek» suç ka
bul ediliyor. Şimdi biz buna ne ilâve ediyoruz? 
«Demeç vermek.» 

Arkadaşlarım; siyasî amaçla nutuk söylemek 
suç olur da, bunu yazılı hale getirmek suç olmaz 
mı? Olmamalı mı yani? Ben o kanıdayım ki, si
yasî nutuk suç olduktan sonra, bunun yazılı ha
le gelmiş olması haydi haydi suç olmalıdır. Bu 
bakımdan arkadaşlarımın, eskiden mevcudola-
nm üzerine yeni bir ilâve yapmadığımızı, sara
hate kavuşturmuş olduğumuzu nazarı itibara 
almalarını rica ederiz. 

Esas itibariyle ağırlık nerededir? 5 nci bent
te, «Her hangi bir sebeple yalnız veya toplu ola
rak siyasî mahiyette beyanname hazırlayan, ha
zırlanmış beyannameyi imzalayan, imzalatan ve
ya yayın organlarına ulaştıran ve dağıtanlar...» 
denilmektedir. 

Arkadaşlarım, Yüce Parlamentoda hiçbir ki
şi yoktur ki, esas görevi hakikaten politika olma
yan asker kişilerin politika içinde bulunması in-
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tibamı verecek, görünümünü verecek bir davra
nış içine girmesini tasvibeder olsun. Şüphesiz 
hiçbir arkadaşım bu kanıda değildir. Olamaz bu. 
Ancak, «Orduyu politikanın dışında tutmak ge
reklidir» inancıyle hareket ediyor isek, bu dav
ranış politikanın içinde midir, dışında mıdır? 
Bunun tam sınırını çizmek için, bundan 42 yıl 
evvel tedvin edilmiş, fakat 32 yıl evvel bir tadil 
görmüş 1632 sayılı Kanunun 148 nci maddesinin 
bu bentlerine sarahat getirmek yararlı olur. 

«Fiil daha ağır bir suç teşkil etmediği takdir
de beş yıla kadar hapis cezasıyİe cezalandırılır» 
şeklindeki maddenin ceza çerçevesini ağır bulan 
arkadaşlar var. Ne bakımdan ağır buluyor? 
Âzami haddi beş sene... Bunun tabamı nedir? Ye
di günden başlıyor. Bir arkadaşım, şüphesiz dik
katinden kaçmış, «bir seneden beş seneye kadar» 
deyimini kullandı. Halbuki hapis, biliyorsunuz 
Türk Ceza Kanununda 7 günden başlar. Asgari 
haddi yedi gün olduğuna göre, yedi günden beş 
seneye kadar. 

Şimdi şunun üzerinde durmak lâzım. Acaba 
askerî yargı organları teşdidi kullanarak yedi 
günden beş seneye kadar rahatlıkla çıkabilirler 
mi? Arkadaşlarım; sivil yargı organlarından as
kerî yargı organlarının tatbikatında az fark gör
mekteyiz. Şu bakımdan : 

Eskiden sivil yargı organlarında, asgari had
den azamiye çıkışta mucip sebebin sarahaten gös
terilmesi şarttı ve asgari hak maznunun hakkı 
idi. Azamisine doğru çıkış, eğer mucip sebep
lere dayandırılmamış ise Temyiz Mahkemesi bu
nu bozmakta idi. Sivil tatbikat bu şekildedir 
ve tevhidi içtihat kararları, mahkemeleri bu yol
da bir uygulamaya götürmüştür. Fakat askerî 
yargı organlarında, asgariden azamiye gidişin, 
halen dahi, mucip sebeplere dayalı olması ka
rarlarda görülmektedir. Yani bu bakımdan as
kerî yargı organlarında, yedi günden beş seneye 
kadar çıkışın mucip sebebi gösterilmeden tatbi
katta teşdit unsuru olarak kullanılacağı iddiası 
varit görülmemektedir. 

Netice itibariyle, 148 nci maddenin özellikle 
münakaşada ağırlık taşıyan «siyasî amaçla tel-
kinat» unsurunu yeni getirmediğimiz gözönünde 
tutulmalıdn*. Orduyu politikanın dışında bırak
mak istiyorsak, askerî yargı organlarının tatbi
kat bakımından 1632 sayılı, bir hayli yaşlanmış 

Kanunun 148 nci maddesine sarahat getirmek 
isabetli olur kanısındayım. 

Bunu böylece belirtir, gelen teklifin aynen 
kabulünde fazlaca yararlar olduğu kanısını tek
rar eder, saygılar sunarım. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Komisyondan 
sonra son sözü istiyorum. 

BAŞKAN — Evet, son sözü istiyorsunuz, bu
yurun. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; benden evvel ko
nuşan arkadaşların bazıları, özellikle Sayın Sey-
fi öztürk arkadaşımız, bir konuyu ifade eder
ken, bu kanunun görüşülmesinde gerek komis
yonlarda, gerek Meclislerde kanunlar üzerinde 
milletvekilleri beyanlarını ifade ederlerken, bir 
çengel atma konusu mevzuubahs olmamalı ve 
böyle ifade edilmemeli idi. Bir milletvekili bir 
kanunun oluşturulmasında, tedvininde beyanda 
bulunurken, gayet tabiî olarak, her grupun, her 
kişinin düşündüğü gibi düşünmeye ve o şekilde 
ifadede bulunmaya mecbur değildir. Bazı arka
daşlarımız muhalefet şerhi verebilir, bu muhale
fetinde musir olabilir ve bu Parlamentonun ve 
Anayasanın imkân verdiği bir husustur. Kırmızı 
oy varsa kişinin oyu da, müspet oy verenin oyu 
kadar muteberdir. Onun hukukî çerçevesi bu
dur. 

Bu halde bir, iki, üç, beş • arkadaşımız, bir 
grup, bir zümre muhalefet eder, fikrini söyler. 
Bu fikirde bir ortam yaratılmıştır. Bu ortamdan 
mütevellit, beyannameler dağıtılmış aleni, gizli 
sözler söylenmiştir. Onlar hakkında bir kanun 
tedvin edilmektedir. Doğru, lâzımdır. Sözcü 
arkadaşımız ifade etti, Hükümet de bunu getirdi. 
Bu konuda ifadelerde bulunduktan sonra, bu 
kanun tasarısı kabul edilecektir. Buna müspet 
veya menfi olarak reylerimizi vereceğiz. Ama, 
bu işlemi meydana getiren ortam için ne yap
tık? önemli olan o. Evvelâ bu ortamı düzeltmek 
gerekir. Bu ortamı getirenlere ne yaptık? Hiçbir 
şey... Neden? 

Şimdi, Ahmet Şener bir ortama karşı çıkmış
tır, beyanname neşretmiştir, suç işlemiştir. Ted
birini alıyorsunuz, doğru. Ama, beni suç işleme
ye teşvik eden, bu sözleri söyletmeye mecbur 
eden ortam veya o ortamı yaratmış olanlara ne 
dedik? Mesele bu. (A. P. sıralarından anlaşıla
mayan bir müdahale) istirham ediyorum, din
ledim, dinleyiniz. 
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Burada bir 12 Mart Muhtırasın "ku veya 27 
Mayıs İhtilâlinden sonra ve mütemadiyen Türki
ye Cumhuriyeti hükümetlerini ve Türk Milleti
ni huzursuz eden bunun gibi işlemler, hususlar 
ortaya çıkmaktadır. Evvelâ kendimizin otokri
tiğini yapalım. Ne yaptık? Bunlar niçin oldu? 
Bize, bilhassa Parlamentoya karşı gelenler, hü
kümetlere karşı gelenlerle, partilere karşı gelen
lere ne yaptık, ne yapmak istiyoruz? Ben hukuk
çu değilim, ceza hukukçusu hiç değilim. Ama or
tam ortada. Bu kanun tedvin edilirken, asıl, o 

'Muhtıranın anahedefi olan durumu sağlamak 
lâzımdır. Sen bir bataklık meydana getirecek
sin, onun tedbirlerini almayacaksın, kazaen, bile
rek bilmeyerek oraya düsen hakkında tedbir 
alacaksın. Hayır. Evvelâ bu hükümleri ortaya 
koyalım. Ben, bazı arkadaşlar gibi daha açık söy
lemiyorum. Eğer «çengel» kelimesini kııilanma-
saydılar, ben buna cevap verecek değildim. 

Sayın Başkan, bu konularda bir milletvekili 
fikrim söylerken çengel mi atmış olur? Hayır. 
Fikrine hürmet etmek lâzımdır, böyle düşünmüş
lerdir. Bunun ifadesi şudur, hatalar vardır, bir 
zümrenin hatalarını gördük, Hükümet kanun ge
tirdi, cezaî müeyyidelerini ağırlaştırarak cezala
rını verecektir. Doğru. Ama bunu söyleyen ki
şi neden suçlu olacak? Neden çengel atmış ola
caktır? 

Sayın Başkan, istirham ediyorum, bu konu
nun tashih edilmesini temin için söz aldım. Say
gılar sunarım. 

SEYFi ÖZTÜRK (Eskişehir) — Sayın Baş
kan, sözlerim yanlış anlaşıldı. Bir cümle ile tas
hih için söz rica ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
Başkanlık da öyle düşünüyor zaten. Yani 

Komisyonda bulunan sayın milletvekillerinin 
beyanlarına müstenit bir çengel hususu değil, 
dıştan vaki olan. Ben öyle anladım sayın ha
tibin beyanını, tavzih edecekler esasen, zapta 
geçmiş olsun, bir tereddüde mahal vermesin. 

" SEYFİ ÖZTÜRK (Eskişehir) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

Sayın Ş-:ner, zannediyorum, maksadımı 
a "•an sözlerimi.. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Benim mak
sadımı mı sizin maksadınızı mı? 
başka türlü anladılar. 

SEYFî ÖZTÜRK (Devamla) — Benim ifa
de tarzımdan, zannediyorum benim sözlerimi 

Şimdi ben sarih söyleyeyim, misal verir
sem zannederim «hayır» diyemeyecekler. Sayın 
Başkanın dediği gibi çengel atma, yalnız dı
şarıya değil, 'içeriye de var, dışarıya da var. 
Şimdi arz edeyim; «halk ordusu» deyimi, Dev 
- Genç beyannamesinden evvel Senato zabıt
larına geçti. Kullanan senatörler, isimlerini 
sayayım mı Sayın Şener? 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Saymaya lü
zum yok. Saysan ne olacak? 

SEYFi ÖZTÜRK (Devamla) — isimlerini 
sayayım mı? Millîci ordu, halk ordusu.. Bu 
deyimleri kim kullandı Türkiye'de. Bu kürsü
lerde kullanıldı? 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Sen o zaman 
Bakandın, ne yaptın? 

SEYFi ÖZTÜRK (Devamla) — Cevabını 
verdim, zabıtlarda var, 

BAŞKAN — Sayın Şener, müdahale etme
yiniz, Sayın Şener. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Sen Bakan
dın, ne yaptın o zaman? 

BAŞKAN — Sayın Şener, müdahale etme
yin efendim, izah ediyorlar. 

SEYFİ ÖZTÜRK (Devamla) — Açıklaya
yım mı diyorum. Fikre hürmet diyorsunuz. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Uyuyor
dun sen o zaman. Çünkü onları sen yarattın. 

SEYFi ÖZTÜRK (Devamla) — Fikre hür
met eliyorsunuz, dinlemiyorsunuz. Tabiî ben 
Umumi Heyete hitabediyorum, size muhatap 
değilim. 

İkincisi, değerli arkadaşlarım, ben bir mu
halefet şerhini tahlil ediyorum. Bu tahlilim-
deki ifadem şudur; muhalefet şerhinin gerek
çesini, zararlı görmüşümdür. Kimin için zararlı 
gördüm? Demokratik tradisyonu yerleştirme 
bakımından zararlı gördüm. Nedir zararlı gör
düğüm fikir? Müsadenizle aynen okuyayım, 
ıSayın Şener beraberse «beraberim» der. «Si
lâhlı Kuvvetler mensuplarının siyasî mahiyette 
beyanname yayınlamaları hiçbir suretle ka
bul edilemez» Beraberiz. «Fakat, bu gibi be
yannamelerin yayınlanması için, mutlaka bir 
ortam ve birtakım ssbepler bulunması lâzım
dır. Ortam var, sebep var diye beyanname 
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yayınlanmasına ben kargıyım. Siz karşı mı
sınız? Yani ortam var diye, beyanname neşre-
dilebilmeli mi? Cevaz verelim mi? Sebeple
rin sosyal ve psikolojik unsurları üzerinde 
ciddî olarak durulmadan yasaklama hiç etkili 
olmaz.» «Bakınız hukuk felsefesi nasıl çelişiyor 
burada, demek ki, sebepler üzerinde durmaz
sanız, yani açlık giderilmezse hırsızlık yapmak 
makbuldür. Oraya varıyor. Yani herkese mes
ken bağlamazsanız, mesken masunuyetini ihlâl, 
hukuken cevaz bulabilir. Geniş, şümullü bu, 
gidiyor. Nitekim bunlar başka suçlarda da 
söylendi efendim, ortam müsaidolduğu için. 
Müsaidolduğu için hiçbir sebep, kimseyi suç 
işlemeye gönderemez. Sebebin haklılığı cezayı 
indirir, ayrı dâva. Esbabı muhaffefe vardır, ka
nunidir, takdiridir. Ama hiçbir haklı gerekçe, 
bir kimsenin kanunu ihlâl etmesine meşruiyet, 
cevaz vermez. Devam ©diyor, «aksine olarak, 
kamu suruunda ve Ordunun genç kuşakları 
üzerinde..» bu «genç kuşakları» deyimi niçin 
tercihan kullanılmaktadır burada? Ordunun 
genç kuşağı, ihtiyar kuşağı yok, Ordu bütün
dür. Bu «genç kuşak» deyiminin istisnaî ola
rak lâfzen, ruhen mana ve maksat bakımın
dan burada kullanılmasında acaba bir özel dü
şünce var mı? Bilmiyorum, ama özel düşün
ce olduğunu zannediyorum. Neden «genç ku
şak» başka kuşak değil de?. Bu kanun, bazı 
deniz birliklerinde, müşahhas söyleyeyim Sarp 
Koray ve arkadaşlarının, Ünsalan ve arkadaş
larının neşrettiği bildiriler üzerine, bazı gazete
lerde manşet olarak, genç teğmenler arasın
da vaki bir toplantı sonunda neşredilen bil
dirilerde, birçok siyasî faaliyetler, eylemler 
dile döküldü; «Halk ordusuyuz. Devrimden ya
nayız. Anti emperyalist mücadelede beraberiz» 
gibi, bu bildirilerde cümleler vardı. Bunu, 
değerli askerî yargıç arkadaşlarım takibetti-
ler, bilirler. 

Bu ve bu gibi birçok genç subaylar üze
rinde çalışmak isteyen aşın akımlara karşı, 
1970 yılında Sayın iSüleyman Demirel Hükü
meti tarafından bu kanun tasarısı hazırlandı 
ve Meclislere sevkedildi. 

Demek ki, altında bir olay var. Kendili
ğinden, mücerret bir şey değil. Böyle bir 
olay karşısında hukukî tedJbir getiren Hüküme
tin, getirdiği tadil teklifinin muhalefet şerhin

de tahsisen, Ordunun genç kuşakları üzerin
de istenmeyen tepkiler, şuuraltında sindiri
lir ISonra ne olur? Patlama olur. Bunu demek 
istiyor. 

Muhterem arkadaşlarım; ben de diyorum 
ki, bu tarz fikirler meşruiyet halkalarına çen
gel atmaktır. Bunlardan elimizi çekelim, Mecli
sin içinden de, dışından da şu memlekette 
Silâhlı Kuvvetlerin bünyesini bu gibi ta
sallutlardan masun tutalım. Kendi kumanda 
zinciri içerisinde meşru güç olarak, hiyerarşik 
düzeninde Devleti, rejimi bekleme görevini 
kemaliyle yapsın, yapmaktadır. Yeter ki, dı
şarıdan rahatsızlığı biz vermeyelim. Yani par-
lomanter olarak vermeyelim, Parlamentonun dı
şındaki unsurlar olarak vermeyelim. Ben mev
zuu daha çok deşmek, açmak istemiyorum, za
ten bir kanun... 

BAŞKAN — Sayın öztürk, yalnız, ben çen
gel hususunu.. 

SEYFi Ö2TÜRK (Devamla) — Böylece tav
zih ettim. 

BAŞKAN — Tavzih ettiniz. 
ISEYFİ ÖZTÜRK (Devamla) — Muhalefet 

şerhini tahlil etmek, zannederim hakkımdır. 
Arkadaşım tatmin mümkün müdür, değil mi
dir? Fikrine hürmet ederim. Saygılar sunarım. 
(A. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere takrirleri 
var, okutuyorum. 

iSADi KOÇAŞ (Konya).— «ayın Başkan, 
Sayın öztürk'ün açıklamaları, muhalefet şerhi 
sahibi olarak bizim de bir açıklama yapmamıza 
zaruret gösteriyor. 

BAŞKAN — Efendim, öyle bir husus yok, 
başka bir husus olabilir. 

iSADi KOÇAŞ (Konya) — Tamamen yanlış 
tefsir etmişler. 

AHMET ŞENER (Tjabzon) — Sataşma 
var. 

BAŞKAN — Saym Şener, «sataşma var» 
demiyor sahibi aslisi. Eâtiâliniz vekâlet ediyor
sunuz. 

SADİ KOÇAŞ (Konya) — Sayın Başkan, 
kelimelerin üzerinde.. 

BAŞKAN — Takrir kabul edilmezse konu
şurlar efendim, devam eder. Ben bunu arz et
tim, Komisyona söz verirken arz ettim, zatıâli-
n;z meseleyi açıkladınız, tavzihini istediniz. 
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AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayan Baş
kan, tefsir için söz verdiniz. 

BAŞKAN — «Çengel» deyimini de tavzih 
etti. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Tefsir için 
söz verdiniz ya Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Siz arzu ettiniz, tavzih ettir
dim sözünü. «Cengel» tâbiri var mıdır? 

Kifayeti müzakere takririni okutayım, red
dedilirse söz veririm efendim. 

•Sayın Başkanlığa 
Kanunun tümü hakkındaki görüşmelerin ki

fayetini arz ve teklif ederim. 
Kayseri Erzurum 

Enver Turgut Naci Gacıroğlu 

'Sayın Başkanlığa 
Konu aydınlanmıştır. Müzakerelerin yeter

liğini arz ederim. 
Zonguldak 

Kevni Nedimoğlu 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere takrirleri 
okunmuştur. Kifayeti müzakere takrirlerini 
oylarınıza arz ediyorum. 

Kaibul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir efendim. 

Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Maddelere geçilmesi hususunu 
kabul buyuranlar... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

İvedilikle görüşülmesi hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler.,. Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Bir saatlik çalışma süremiz bitmiştir, bu 
sefbeple.. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Gördünüz mü 
Sayın Başkan yaptığınızı? 

BAŞKAN — Ne yapıyorum efendim? 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Tarafsızsınız. 
BAŞKAN — Niye hiddetleniyorsunuz efen

dim? Taraflı veya tarafsız, işgal ettiğim mev
kiin ne olduğu meydandadır. Bir saat geçti, 
tümü bitsin, maddelere geçelim dedik. 

AHMET ŞIHNER (Trabzon) — işinize gel
medi. 

BAŞKAN — Ne var ki, benim işime gelme
sin, niçin Sayın Şener? 

SADİ KOÇAŞ (Konya) — Açıklamadan ni
çin korkuyorsunuz? 

BAŞKAN — Yarın buyurunuz efendim, ko
nuşursunuz 1. nci madde üzerinde. 

(SADİ KOÇAŞ (Konya) — Açıklamadan ni
ye korkuyorsunuz? 

BAŞKAN — Niçin ben korkacağım efen
dim? Yarın teşrif edin, saat 15.00 te buyurun 
ıSaym Koçaş, açıklayın efendim, 1. nci madde
nin müzakeresinde. 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Sataşma ne 
oluyor, ne olacak? 

BAŞKAN — Yani kapattık mı bu işi, bitti 
mi, yarın müzakere edilmeyecek ma? 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Niye söz ver
diniz o tarafa? 

BAŞKAN — Beyefendi altı tane tadil tek
lifi var. Sayın Koçaş'm beyanı değil, altı tane 
tadil teklifi var. Bir buçuk saat daha devam 
eder bu. 

SADİ KOÇAŞ (Konya) — Oraya nasıl açık
lama imkânı veriyorsunuz? Eaşkanlılda telifi 
mümkün mü bu hareketin? 

BAŞKAN — Gereğini yapıyorum efendim. 
Zâtiâliniz bulunsaydınız size de söz verirdim, do
kuz kişi konuştu. (A. P. ve C. H. P. sıraları 
arasında karşılıklı konuşmalar) Çok rica edece
ğim efendim, birbirinize.. Çok rica edeceğim 
efendim, çok rica edeceğim efendim. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Açtığınız 
çığıra bakın. 

BAŞKAN — Zati devletleriniz yaptınız Sayın 
Şener onu. 

2. — Toprak ve Tarım Reformu Önted-
birler kanunu tasarısı ve Anayasa, Adalet, Ti
caret,. İçişleri, Maliye, Köy İşleri, Orman, Tarım 
ve Plan komisyonlarından 3 er üye seçilerek 
kundan 55 No. lu Geçici Komisyon raporu 
(1/609) (S. Sayısı : 513) 

BAŞKAN — Hükümet?.. Komisyon?.. Yok. 

3. — Danıştay Kanununun bazı maddeleri
nin değiştirilmesine ve bu kanuna bazı madde
ler eklenmesine dair kanun tasarısı ve Adalet, 
İçişleri ve Plan komisyonlarından seçilen 5'er 
üyeden kurulu 71 numaralı Geçici Komisyon ra
poru (1/612) (S. Sayısı : 59$). (1) 

s s: $~n 
(1) S. Sayısı 583 olan basmayazı tutanağın 

sorumdadır. 

— 212 — 



M. Meclisi B : 118 3 . 7 . 1972 O : İ 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon lütfen 
yerlerini alsınlar. 

Sayın Devlet Bakanı İsmail Arar'ın önergesi 
vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Gündemin 1 nci görüşmesi yapılacak işler bö

lümünde yeralan, sıra sayısı 583, Danıştay 
Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine 
ve bu Kanuna bazı maddeler eklenmesine dair 
kanun tasarısı, Anayasanın geçici 14 ncü mad
desine göre altı ay içinde çıkarılması zorunlu 
kanunlardan olduğundan, gündemdeki sair işle
re takdimen öncelik ve ivedilikle görüşülmesini 
arz ve teklif ederim. 

ismail Arar 
Devlet Bakanı 

İstanbul 

BAŞKAN — Gündemimizin 583 sıra sayı
sında kayıtlı Danıştay Kanununun bazı madde
lerinin değiştirilmesine mütedair olan tasarının 
bütün işlere takdimen ve öncelikle görüşülmesi 
hususu, Devlet Bakanı İsmail Arar tarafından 
teklif olunmaktadır. 

Bu hususu oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

İvedilikle görüşülmesi hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Raporun okunup okunmaması hususunu oy
larınıza arz edeceğim. Okunmasını kabul bu
yuranlar... Okunmamasını kabul edenler... Okun
maması Genel Kurulca kararlaştırılmıştır. 

Kanunun tümü üzerinde görüşmek isteyen 
sayın miletvekillerini arz ediyorum: Adalet Par
tisi Grubu adına Sayın Salih Zeki Köseoğlu söz 
istemiştir. Sayın Köseoğlu buradalar mı?.. Yok. 
Sayın Mevlüt Ocakçıoğlu şahsı adına söz iste
miştir. Burada mı efendim?.. («Burada» ses
leri) Buyurunuz Sayın Mevlüt Ocakçıoğlu. 

MEVLÜT OCAKÇIOĞLU (Niğde) — Vaz
geçtim efendim. 

BAŞKAN — Tümü üzerinde başkaca görüş
mek isteyen sayın üye?.. Sayın Ülker, buyuru
nuz. Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sa
yın Reşit Ülker, buyurunuz. 

C. H. P. GRUBU ADINA REŞİT ÜLKER 
(İstanbul) — Sayın Başkan, değerli arkadaşla
rım; 

Danıştay kanun tasarısı hakkında Cumhuri
yet Halk Partisi Grubunun görüşlerini kısaca 
arz etmek istiyorum. 

Son yapılan Anyasa değişikliği ile, 1961 Ana
yasasının 114, 137, 140, 144 ncü maddeleri de
ğiştirilmiştir. Diğer taraftan, 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanununda değişiklik yapan İ327 sa
yılı Kanun, Danıştay meslek mensuplariyle ilgili 
788, 1108, 3656 sayılı kanunları yürürlükten 
kaldırmış bulunmaktadır. Yine, ek geçici 7 nci 
maddesinde Anayasa, bu konuda özel kanun çı
karılmasını emretmiştir. Yani, Danıştay meslek 
mensuplarının aylık ve diğer özlük işlerine iliş
kin hususların Danıştay Kanununda yer alma
sını öngörmüştür. 

öte yandan, 1964'te yürürlüğe girmiş olan 
521 sayılı Danıştay Kanununun yürürlüğe gir
diği tarihten l>u yana yapılan uygulamasında 
elde edilen tecrübelerden doğan bazı değişik
lik ihtiyaçları da ortaya çıkmıştır. Böylece bu
gün Yüce Meclisin huzurunda bulunan tasarı, 
Anayasa değişikliği, Devlet Personel Kanunun
da yapılan değişiklik ve uygulamada görülen 
değişiklikler olmak üzere üç grup değişiklik 
ihtiyacının sonucudur. Esasen Anayasamızın de
ğişikliği yapılırken, konulan 14 ncü madde, Ana
yasanın 114 ve 140 ncı maddelerinde yapılan 
değişiklik gereğince 521 sayılı Danıştay Kanu
nunu Anayasa değişikliklerini «yürürlüğe gir
diği tarihten itibaren 6 ay içinde değiştirilir.» 
hükmünü taşımaktadır. 

Müzakeresini yaptığımız kanun bu ihtiyaç
lardan meydana gelmiştir. Değerli arkadaşlarım, 
esas itibariyle bu ihtiyaçların karşılığı olan 
değişiklikler yapılmış ve bazı önemli hüküm
ler getirilmiştir. Bunlar hakkındaki görüşleri
mizi gerektiği takdirde, maddelerin müzakeresi 
sırasında ifade edeceğiz. 

Burada bilhassa üzerinde durmak istediği
miz bir madde var. Kanunun 14 ncü maddesin
de, yani 521 sayılı Kanunun 14 ncü maddesin
de Komisyonca yapılan değişiklik üzerinde bil
hassa durmak istiyoruz. 

Anayasamız kuvvetler ayrılığını benimse
miştir. Yasama, yürütme, yargı erkleri birbi
rinden ayrılmıştır. Bunda, Devletin varlığı ba
kımından yarar görülmüştür. Bundan ötürüdür 
ki, Anayasanın 147 nci maddesinde «Yargıtay, 
Danıştay, Askerî Yargıtay, Yüksek Hâkimler Ku-
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rulıu ve» devam ediyor, «., üyelerinin Cumhuri
yet Başsavcısının, Başkamın Sözcüsünün ve As
kerî Yargıtay Başsavcısının ve kendi üyeleri
nin kendi görevleriyle ilgili saçlarından do
layı Yüce Divan sıfatıyle Anayasa Mahkeme
sinde yargılanacakları ve savcılık görevinin 
de Cumhuriyet Başsavcısının yapacağı...» hük
mü getirilmiştir. Yargıtay Başkan ve üyeleri ile 
Başsavcının şahsî suçlarından dolayı yargıla
ma yetkisi 2556 sayılı Hâkimler Kanununun 110 
ncu maddesine göre, Yargıtay üeza Genel Ku
ruluna verilmiştir. Madde aynen şöyledir; 

«Şahsî suçlar : 
Temyiz hekimleriyle Basmüddeiumuminin 

yukardaki Meradaki yazılı suçlarından dola
yı...» şahsî suçlar,, «... ilk tahkikatın yapılması, 
temyiz birinci reisinin tensibedeceği temyiz 
reislerinden birine ve son tahkikatı Temyiz Ce
za Umumî Heyetine aittir. Umumî Heyetin ka
rarı katidir. 

Başmüddeiumumiler hakkındaki ilk ve son 
tahkiklerde müddeiumumilik Adliye Vekilin
ce tensibolunacak temyiz reislerinden biri ta
rafından yapılır.» 

Anayasa Başkan ve üyeleri için de 44 sayılı 
Anayasa Mahkemesinin kuruluşu ve yargıla
ma usulleri hakkındaki Kanununun 52 nci mad
desinin 2 nci fıkrası şu hükmü ihtiva etmek
tedir: «Anayasa Mahkemesi Başkan ve üyele
rinin şahsî suçlarının takibine ilişkin hüküm
ler uygulanır.» 

521 sayılı Danıştay Kanununun 155 nci mad
desi do: 

«Şahsî suçlar, kovuşturma usulü: 
(Madde 155. — Danıştay Birinci Başkanı, Dai

re başkanları ve üyeleriyle Başkanunsözcüsü-
nün şahsî suçlarının takibinde Yargıtay üye
lerinin, Danıştay Kanunsözcüleri, Başyardımcı 
ve yardı'mıcılannın şahsî suçlarının takibinde 
ise 2 nci sınıfa mensup hakimlerin şahsî suç
larının takibine ilişkin esaslar uygulanır.» 
hükmü mevcuttur. 

Bütün bu açık hükümlere rağmen 13 Mayıs 
1971 gün ve 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu
nun 15 nci maddesin «Sıkıyönetim altına alı
nan yerlerde aşağıdaki suçlan işleyenler ve bun
ların suçlarına iştirak edenler Sıkıyönetim Ko
mutanı tarafından istenildiği takdirde sıfat, 
meslek ve memuriyetleri ne olursa olsun, Sıkı

yönetim Komutanı nezdindeki Askerî mahke
melerde yangılanır.» 

Devam ediyor, «Yasama dokunulmazlığına 
ilişkin Anayasa hükümleri ile Anayasanın 90 
ncı maddesi hükmü Başbakan veya bakanlar 
hakkında yapılacak soruşturma..» ki, soruştur
madır bu hüküm, Meclis soruşturmasıdır. «.. ve 
diplomatik dokunulmazliklarla ilgili Milletler
arası hukuk kuralları saklıdır.» Aynı kanunun 
«•kovuşturmada izin» temel başlığı taşıyan 21 
nci maddesi, «Bu kanunda belirtilen suçlardan 
dolayı aşağıdaki yazılı kişiler hakkında Sı
kıyönetim komutanlığınca kovuşturma yapıla
bilmesi, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danış
tay, Askerî Yargıtay, Yüksek Hâkimler Kurulu, 
Sayıştay Başkan ve üyeleriyle Cumhuriyet Baş
savcısı, Başkanunsözcüsü, Askerî Yargıtay Baş
savcısı, hâkimler ve yardımcılarıyle Cumhuriyet 
savcı ve yardımcıları ve bu sınıftan sayılanlar 
askerî hâkim subaylar hakkında özel kanunla
ra göre yetkili kurul ve makamların iznine bağ
lıdır.» Yukarda sayılan kişilerin, kişiler hak
kındaki yetkili kurul ve makamlar tarafından 
izin verilmediği takdirde özel kanunlarına gö
re işlem yapılır. Bu hükümler getirilirken suç
ların görevden doğma ve kişisel olması ayırımı
na 'bakılmaksızın, ister gtörevden doğmuş olsun, 
ister şahsî, kişisel suç olsun, Anayasa ve adalete 
aykırı hükümler getirilmiş bulunmaktadır. Bu 
yüksek hâkimler, Danıştay Birinci Başkanı, 
daire başkanları ve üyeler ile Başkonunsözcüle-
rinin Anayasamızın 147 nci maddesine gör« gö
revleriyle ilgili suçlarından dolayı Sıkıyönetim 
mahkemelerinde yargılanmaları Anayasaya açık
ça aykırıdır. Şahsî suçlarından dolayı Sıkıyö
netim Mahkemesinde yargılanmaları da Anaya
sanın 142 nci maddesinde; «Danıştaym kurulu
şu, işleyişi, yargılama ve daire başkanlarının 
seçimi usulleri, mensuplarının nitelikleri ile 
atanmaları, hakları ve ödevleri, aylık hakları 
ve ödevleri, aylık ve ödenekleri, meslekte iler
lemeleri, haklarında disiplin kovuşturması ya
pılması ve disiplin cezası uygulanması, mah
kemelerin bağımsızlığı ve hâkimlik teminatı 
esaslarına göre kanunla düzelenir.» hükmüne 
de aykırıdır. 

Danıştay Başkanı, daire başkanları ve üye
leri ile Başkanunsözcüleri normal olarak şahsî 
suçlarından ötürü Yargıtay Genel Kurulunda, 
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Anayasa teminatı altında bulunan büyük bir 
hâkimler heyeti önünde yargılanırken, Sıkıyö
netimle ilgili şahsî suçlarından ötürü tam Ana
yasa teminatı altında olmayan Sıkıyönetim mah
kemelerinde yargılanacaklardır. 

Hükümet teklifinin aynen kabul edilmeyip, 
Komisyon teklifinin kabul edilmesi halinde, Sı
kıyönetim Kanunu ve Sıkıyönetimin idarî tasar
ruflarını denetlemek, icabında iptal etmek yet
kisini taşıyan Anayasa Mahkemesi ve Danış
tay ile Sıkıyönetimin kalkması halinde bu gö
revleri yapacak olan adlî mahkemelerin karar
larını inceleyecek Yargıtay Başkan ve üyeleri
nin Sıkıyönetim mahkemelerinde yargılanma
sı hukuk hiyararşisine ve hizmet icaplarına uy
madığı da aşikârdır. 

Sıkıyönetim .Mahkemesince yargılanan bir 
Danıştay Başkanı, bir Anayasa Mahkemesi Baş
kanı, bir Yargıtay Başkanının kamu oyunda 
prestiji olabilir mi? Bu prestij sarsılmasının 
sonuçları yanlız şahıslarına değil, bağlı bulun
dukları yargı organlarına güven ve saygıyı yok 
etmez mi? Anayasa açısından da kamu yararı 
açısından da bu değişikliğin sakat olduğu orta
dadır. 

Bu nedenlerle, Hükümet tasarısının 14 ncü 
maddesinde yer alan: «1402 sayılı Sıkıyönetim 
Kanununun 15 ve 21 nci maddeleri kanunda 
yazılı kovuşturma ve usul hükümleri, Danış
tay Birinci Başkanı, daire başkanları ve üyele
ri ile Başikanunsözcüsü hakkında uygulanmaz. 

Kanun sözcüleri, başyardımcı ve yardımcılar 
hakkında bu hükümlerin uygulanması, Danış
tay Başkanlar Kurulunun" iznine bağlıdır.» şek
lindeki hüküm yerindedir. 

Değerli arkadaşlarım, böylece kanunun tü
münde C. H. P.'min görüşlerimi özet olarak ifa
de etmiş lOİuyorum. Komisyon değiş tirisi değil, 
biraz evvel açıkladığım 14 ncü maddede Hü
kümetin getirdiği metin yerindedir. Yapılan 
'büyük bir yanlışlığı tadil eder, düzeltir mahi
yettedir. Maddelere geçildiği saman da Hükü
met tasarısındaki 14 ncü maddeye iltifat etme
nizi, Sayın Komisyonun değiştirgesinin de kabul 
edilmemesini istirham edeceğim. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Baş er. 
HÜSAMETTİN BAŞEB (Nevşehir) — Sa

yın Başkan, değerli milletvekilleri; 

j Danıştay Kanununun bazı maddelerinin de-
j ğiştirlimesi son Anayasa değişikliğinden sonra 
] ele alınmış bulunmaktadır. 

Danıştay Kanunu 1964 yılında çıkmış ve se
kiz senelik tatbikatında büyük aksaklıklar gö
rülmüştür. Bunlardan bir tanesi, Danıştay dai
relerinde işler geç çıkmaktadır. Vatandaşlar se
nelerce; üç sene, beş sene, on sene gibi uzun 
müddet Danıştaydın karar çıkacak diye ümitle 
beklemektedir. 

İkincisi; icranın tehiri kararı devamlı suiis
timal edilmiş; tehirine karar verilmiş, yine yıl
lar geçtiği halde diğer kararlar gibi bu da askı
da ve sürüncemede kalmıştır. 

Danıştay bize Fransa'dan geçmiştir. Fransız 
idarî sisteminde vardır, ingiltere, İsviçre ve 
Birleşik Amerika'da idarî mahkemeler yoktur. 
Doğrudan doğruya idarî işleri, yani şahısların 
devletle olan işlerini hukuk mahkemelerinde 
görmektedirler. 

Diğer bazı memleketlerde idarî mahkemenin 
açılmasının sebebi, adlî mahkemelere karşı olan 
itimatsızlıktan doğmuştur. Bizdeki tatbikat da 
maalesef tam aksine; idarî davalarda icra en
gellenmiş, hükümetler İş yapamaz hale gelmiş
tir. Bir misal arz edeyim : 

Ankara Emniyet Müdürlüğünde Daire Mü
dürü olarak çalışan bir zatı Hükümet, kendi 
bölgemden misal vereyim, Nevşehir Emniyet 
Müdürü tayin ediyor. Burada altı kişiye hük
meden daire müdürü orada 250 kişiye hükme
decek. Müstakil dairesi var, yani lojmanı. Al
tında arabası var, Danıştaya gidiyor, Danıştay, 
«Gitme daire müdürlüğünde kal, orası açık kal
sın...» diyor. Bunlar görüldü. 

Bir talebe üniversiteden kovuldu. Soluğu 
Danıştayda alıyor. Danıştay, «hayır, sen çıka
mazsın, anarşik olaylara devam et,» diyor. Bun
lar görüldü. 

Askerî disipline riayetsizlik ve aykırı hare
ketten dolayı ordudan tardedilmiş şahıslar hak
kında, yine Danıştayın kararı ile, «ordunun bün
yesinde tahribo devanı et» şeklinde tehiri icra-
kararları verildi. 

En son misal, İranlı bir talebe Türk Milleti 
aleyhine bölücü harekette ve zararlı faaliyette 
bulunuyor. Hükümet ihraç kararı alıyor. Tam 
Ağrı'ya vardığı saman Danışta}^, «Hayır çıka-

I ramazsın, yine anarşik hareketlerine devam et-
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sin» diyor. Bunu müessese diyor. Müessesenin 
içindeki bazı zihniyetin bu müesseseye gölge dü
şürmemesi lâzım. Evet, idarî mahkemeye ihti
yaç Var, biz buna kaniiz, fakat icrada bu şekil
de engellemeler memlekette huzursuzluğu artır
mıştır. 

Bunun sebebi nereden geliyor? Evvelâ bu
radaki seçim sistemi de sakattır, idarede mu
vaffak olamamış bir kısım idare amirleri veya 
memurlar bir yerden diğer bir yere Hükümet 
kararı ile nakledilmiş; şu veya bu hükümet ola
bilir. Bu şahıs Danıştaya gelip de üye olduğu 
zaman, «sen zamanında beni şuradan şuraya 
naklettiydln, merkeze aidiydin, ben de senin ka
rarlarına engel olayını da görürsün» diyor ve 
vatandaşlar ne diyor biliyor musunuz? Muvaf
fak olamayan idarecilerin kaçma kapısı, diyor
lar. 

Onun için, buranın seçim sisteminde de de
ğişiklik yapmak lâzım. 30 yaşma kadar olan 
hukuk mezunu, siyasal mezunu, iktisat mezunu 
girsin, kendi bünyesinde yetişsin, siciline göre 
kendi bünyesinden üyeliklere getirelim. Dışar
dan elçiyi getirirseniz, valiyi getirirseniz, bil
mem şunu bunu getirirseniz, onlar da Hükümet
le takışacak. Hangi hükümet olursa olsun arka
daşlarım, göreceksiniz tatbikat aynen devam 
«decektir. 

Nasıl Sayıştay Genel Kurulu kendi içindeki 
raportörlükten yetişenleri kendi seçiyor. Onlar 
Bütçe Plan Komisyonuna geliyor. Onların seçi
mi ve Meclisin tasdikinden sonra gidiyor. Biz 
de Danıştayda bu yola gitmemiz lâzım. Hükü
met bir taraftan aday gösteriyor, Danıştay ken
di Genel Kurulundan dışardan gösterdiği üye
leri seçiyor. Ondan sonra da bu mahzurlar or
taya çıkıyor. Bu sebeple Danıştay devamlı icra 
ile takışma halindedir. Bunu bertaraf edebil
mek için, bünyesine raportör olarak alman ka
biliyetli gençlere imkân verip, bu seçim siste
mini de değiştirmek lâzım. Tabiî Anayasada hü
küm olduğu için elbette ki, bu güçtür, burada 
değiştirmemize imkân ve ihtimal yoktur. 

Tabiî bu misaller çok olduğu için ben bir kıs
mını verdim, öyle zannediyorum ki, bu müesse
semizde çalışan arkadaşlarımız da bu hataları
nı düzeltmek suretiyle, cemiyette, bir iş bölü
mü esasına dayanan anlaşma ve itimat üzerine 
yürümek lâzımdır. 

Son Anayasa değişikliği muvacehesinde ge
tirilen bu kanunda aşağı - yukarı Personel Ka
nununun zorunlu kıldığı değişiklikler getiril
miştir. Bunların maddesi geldiği zaman üzerin
de durulacaktır. 

Yalnız, yine burada öğrenci meseleleri hak
kında bir fıkra getirilmiştir, öğrencilerin du
rumu hakkında bir misal arz edeyim. İki ders
ten ikmale kalan bir çocuğun tehiri icra kara
rı alarak bir derse düşürüp, tek dersten imti
hana girdiği, bilahare de ötekinden imtihana 
girdiği vakidir. Muayyen bilirkişiler var. Bun
ların üzerinde büyülç dedikodular var dışarıda. 
Bırakalım artık biz bunu. Millî Eğitim Bakan
lığı ibir talebinin itirazını kendisi halledemez-
se Bakanlık yapamıyor demektir. Bırakalım; 
müesseseyi bunlara zedeletmeyelim. 

ikincisi; memurların nakil ve tayinlerine 
Danıştay karışmasın. Bir vali bir öğretmeni alı
yor bir yerden diğer bir yere veriyor.. Hayır, 
diyor, Danıştaya gidiyor, duracak diyor. Bun
lar da müesseseyi zedelemektedir. Bunlar doğ
rudan doğruya idarenin bir tasarrufudur. Bun
ları fıkradan çıkarırsak hem Danıştayımız ra
hat eder, hem de üzerindeki dedikodular sona 
erer. Bunlar şu sekiz senelik yaşadığımız tatbi
katta görülmüştür. Bütün vatandaşlar kabul 
eder, partili arkadaşlarımız da kabul eder. Bu 
bakımdan o maddeler geldiği zaman tadil tek
lifleri vereceğiz. 

Saniyen, Askerî Danıştay kurulduğu için 
Danıştay'daki dosyalar oraya gitmiştir, fakat 
askerlerin emeklilik işlerini yine üzerinde bırak
mıştır. Biz bunu da oraya verelim. Askerlerin 
kendileriyle ilgili nakil, tayin, azil, emeklilik 
işlerini de bırakalım Askerî Danıştaya, orası 
bu işi halletsin. 

Yalnız bir daire daha ilâve edilmiştir. O da 
edilsin. Vatandaşlar senelerce beklemektense 
kararı, biran evvel çıksm. 

Çalışma sisteminde de yavaşlık var. Çünkü, 
raportörlere az dosya veriliyor. Bu dosyaları 
fazla verip onları nasıl çalıştırmak icabettiği 
hususundaki tedbirleri de almamız lâzımdır. 
Mesela Yargıtay'da bir seneden fazla dosya 
durmadığı halde, burada üç sene, beş sene gibi 
durur. Halbuki yapacağı iş evrak üzerinde teb
ligat. Görüyorsunuz ki, müddetleri de uzun 
koymuş. Hare ve posta pulu eksikse bir ayhk 
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müddet.. Bunlar da Danıştayın i§ hacmini artır
maktadır. Bu müddetlere ait maddeler geldiği 
zaman onların üzerindede kısıtlama yapacağız. 

iSaygılar sunarım. 
BAŞKAN — Tümü üzerinde Sayın İşgüzar. 

Buyurun. 
HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım; 
Görüşülmekte olan Danıştay Kanununun 

bazı maddelerinin değiştirilmesine mütedair 
kanun tasarısının tümü üzerinde ben de kısaca 
arkadaşlarımın temas ettiği veya etmediği ko
nulara dokunmak için söz aldım. 

Bu kanun tasarısının Hükümet tarafından 
Anayasaya uygun bir şekilde zamanında çıka
rılmak maksadıyle getirilmesi yanında, Danış
tay'da görev alan Danıştay üyelerinin ve ora
da çalışan görevlilerin son çıkan Personel Ka
nununa da uygun bir şekilde statülerinde bir 
değişiklik yapılması ve nihayet 7 yıllık tatbikat 
süresi içinde görülen aksaklıkların giderilmesi 
hedef alınmaktadır. 

Yalnız, Türkiye'de en büyük idarî mahke
melerden biri olarak görev alan Danıştay, son 
Askerî Yüksek İdare Mahkemesinin kurulma
sından sonra biraz yükü azalmış şekilde gözük
mektedir. 

Kuruluş ve çalışmalarında birçok aksaklık
ların olduğu tespit edilmiş ve bunların gideril
mesi için bazı maddelere yeni hükümler geti
rilmiştir. 

Yalnız, sşunu hemen ifade edelim ki, Türki
ye'deki idare mahkememiz Fransa menşelidir, 
fakat Danıştay devlet ve vatandaş arasındaki 
hukukî münasebetlerde tam yargı ve iptal da
valarına bakmakla görevli olan çeşitli görevleri 
içinde en önemli görevlerinden bazılarını, 
maalesef ağır çalışması yüzünden, yerine geti
rememiştir. 

ISon olarak vergi kanunlarının çokluğu, ver
gi mükellefleriyle devlet arasındaki meydana 
çıkan uyuşmazlıkların çokluğu dikkate alınmak 
suretiyle bu kanunda yeni bir dairenin kurul
ması öngörülmüştür. Biz bunu yerinde görüyo
ruz. 

Yalnız, usulî noksanlıklar yüzünden mükel
lefler ve hak sahipleri yıllar yılı, dosya üzerin
de tetkik yapmakla görevli Danıştayın ağır ça
lışması yüzünden haklarını alamamışlar ve mağ

dur olmuşlardır. Halbuki, bazı siyasî mesele-
lerlde kamuoyunun dikkatini çekecek derecede 
'tehiri icra kararları beş saatte, üç saatte, bir 
saatte alındığı halde, köylü vatandaşların, kim
sesiz vatandaşlann davalarının yıllar yılı bura
da sıra beklödiği gerçeğini de bu vesileyle bura
da beyan etmek vazifemizdir. 

Esasında Danıştayın bu şekildeki çalışma-
sıyle hakların kısa zamanda istihsali, hak sahip
lerinin kısa zamanda bu haklarına kavuşması'da 
mümkün değildir. Bir çok ülkelerde esasında 
Danıştay yoktur. Bu Türkiye'de klâsik olarak 
Fransa'dan alınmıştır. Bunun sebeplerimden bir 
tanesi devlete karşı vatandaşı, memuru hükü
met nezdiride teminata kavuşturmak için huku
kî bir müesisese olarak ele alındığı halde, bu ni
telikleri tam mana'sıyle bunlar kullanma imkâ
nına ya kavuşimiamış, yahutta bu imkânları kul-
lanamamışlardır. Esasında Danıştayın tamamen 
kaldırılması, bunun yerine Anayasada yer alan 

J bağımsız yargı organlarına d;oğrudan doğruya 
vatandaşın haklarım, hukukumu arama temina
tını oraya götürmek çok daha yerinde olur. Be
nim bu husustaki şahsî görüşüm bundan ibaret
tir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu kanunun getir
diği yeniliklerden bir tanesi, «Danıştay yargı 
yetkisini, yürütme görevinin kanunlarda gös
terilen şekil ve esaslara uygun olarak yerine 
ereltirilmesini sınırlayacak tarzda .kullanamaz. 
İdarî eylem ve işlem niteliğinde yargı kararı ve
remez» şeklinde bir madde ilâvesiyle Yarşnta-
yım yapacağı işleri sınırlamış bir konuda hükü
metin tasarruflarına set çekmiştir. 

Esas olan vatandaşın ve memurun hukuku
nun teminata bağlanması olduğuna göre, bu
nun en emin yeri, benim kanaatime göre, genel 
hukuk kuralları içerisinde genel mahkemeler
dir. 

(Zamanınızı almamak için bir noktaya daha 
temas edip huzurunuzdan ayrılacağım. O da, 
hükümet teklifimde yer alan ve Komisyon ta
rafından benimsenmiş ek 14 ncü madidede haf
talık çalışma saatlerinin Devlet Personel Ka
nununda gösterilen şekilde, devlet memurları 
kanunlarında gösterilen şekildedir. Ancak, bun
ların başlaması, bitmesi ve bunların tanzimini 
Bakanlar Kuruluna bırakmıştır, ki bu da ye
rinde bir şey değildir. Vatandaşlar dışardan 
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iş için buraya geleceklerdir, başkanların keyfi
ne gtöre sabahın 8'inde, ll 'de tatil, bu olamaz. 
Devlet içinde devlet olamaz, devlet içinde ayrı 
müesseseler kendilerine göre karar veremezler. 
Ankara'dan başka yerde olmadığına göre, Da
nıştay vazifesini görürken ek 14 ncü maddede 
yer alan bu kısmın mutlaka çıkarılması lâzım
dır. 

Bunun dışında, yine bazı başkanlarına, baş
kanın sözcülerine ve daire başkanlarına tanınan 
imtiyazların Danıştayı kül olarak kabul etmek 
suretiyle, eğer kabul edilecek ise, yardımcıları
na da ve diğer sözcülerine de bunun teşmili ge
rekir. Bu vesile ile teşekkür eder saygılar su
narım. 

BAŞKAN — Tümü üzerinde başkaca görüş
mek isteyen sayın milletvekili?.. 

Sayın Kemal Kaya, buyurun. 

KEMAL KAYA (Kars) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım; 

Huzurunuzda, görüşülmekte olan Danıştay 
Kanunu hakkında şahsî görüşlerimi açıklamak 
ve Danıştaym görevleri hakkında getirilen ka
nun üzerinde düşündüklerimi söylemek için bu
lunuyorum. 

Danıştay memleketimizde ilk defa 1868 yılın
da Şûrayı Devlet namıyle kurulmuş ve 1876 da 
Kanunî Esasiyle de yerini muhafaza etmiştir. 
Daha sonra, 1341 tarihinde 669 sayılı Kanunla 
da yerini muhafaza etmiş ve ancak 3546 sayılı 
Kanunla 1938 yılında yetkileri ve görevleri tes
pit edilerek istikrarlı bir hale getirilmiştir. 1938 
yılından 1960.yılma kadar bu kanunla idare edi
len Danıştay, 1960 tarihinden sonra yeni Ana
yasamıza göra 521 sayılı Kanımla yeniden gö
revleri ve organları tedvin edilerek bugünkü 
hale gelmiştir. 

Ancak, 521 sayılı Kanunun gerekçesini tet
kik ettiğimiz zaman hepimiz görürüz ki, Hükü
met de 521 sayılı Kanunu Meclise sevk ettiği 
zaman gerekçesinde aynı şeyi söylüyor, Danış
tay bugün, bidayet mahkemeleri olmadan hem 
bidayet mahkemesi, hem yüksek mahkeme şek
linde görev görmesi yüzünden birçok zorluklarla 
karşılaşmakta ve vatandaşlar da aynı zorluklar
la karşı karşıya kalmaktadırlar. 

Binaenaleyh, Hükümet 521 sayılı Kanunda 
Danıştaym yüksek mahkeme olduğunu, ancak 
bidayet mahkemelerinin kurulmasının şardoldu-

| ğmın ileri sürmektedir. Fakat bunun malî por-
ı tesinin fasla bulunması, eleman noksaklığı yü

zünden şimdilik bidayet mahkemelerinin kurul
ma* acağını ve ilerde muhakkak bu bidayet 
mahkemelerinin kurulmasına lüzum olduğu ge
rekçesinde belirtilmiştir. 

Kanımca, bugün Danıştay hem bidayet mah
kemesi, hem yüksek mahkeme olarak vazife 
gördüğünden, işleri zamanında görememekte 
ve (herkesin buraya başvurması için lüzumlu za
manlarda kararlar alamamakta, bu yüzden de 
işler çoğalmakta ve gittikçe daire sayısı da art
maktadır. 

Bu bakımdan yeniden ilâve edilen vergilerin 
itirazına bakacak olan dairenin de yükü ağır 
olacaktır ve kanunda her ne kadar seri olarak 
bu davalara bakılması için hükümler konmuş-
sa da, yine vatandaşlarla vergi daireleri ara
sındaki bu itirazlar uzun zaman sürüp gidecek
tir. 

Yüksek mahkeme olarak Anayasada kabul 
edilen Danıştaym iyi çalışabilmesi için böüge 
veya mıntıka olarak bidayet mahkemelerinin 
kurulmasının şart olduğu kanısındayım. 

Getirilen kanun Anayasanın son değişikliği 
ışığı altında tedvin edilmiş bir kanundur ki, 
burada Anayasanın öngördüğü hükümler yer 
almış, seçim usulleri değiştirilmiş ve yeni dai
reler ilave edilmiştir. Kanunun en iyi tarafı bil
hassa Danıştay Genel Kurulunca seçilen üye 
adaylarının dışardan seçilmemesi, kendi bünye
sindeki başyardımcılar ve kanunsözcüleri ara
sından seçilmesi şartını koşmağıdır. Çünkü eski 
kanuna göre Danıştay kendi bünyesi dışından 
aynı şartları haiz olan kimseleri de seçmektey-
di ki, bu, Danıştaym bünyesinde senelerce ça
lışan başyardımcılar ve kanun sözcülerinin âde
ta meslekte ilerlemelerine mani olmakta idi ve 
birçoklarımız görmüşüzdür ki, Danıştay kendi 
bünyesinden ziyade merkez valilerini zaman za
man Danıştaya üye olarak seçmiş ve bunlar Da-
nıştaya üye olarak gelmişlerdir. Danıştayda 
2.0.- 25 sene çalışan başkanunsözcüleri, başyar
dımcılar seçilememişlerdir. Halbuki getirilen ye
ni hükümle Danıştay kendi bünyesinde başyar
dımcı ve yani bu niteliği, üye niteliğini haiz 
olanları seçmek mecburiyetindedir, hariçten 
kimseyi seçemeyecektir. 

Bu sebeple bu madde, Danıştaym bünyesin
de çalışanların daha iyi .çalışmasını temin eden 
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ve bu suretle üyeliğe kadar yükselecekleri için 
personelini daha iyi çalışmaya sevk eden toir 
maddedir. 

Muhterem arkadaşlarım, yalnız 104 ncü mad
dede Danıştay meslek mensuplarının, bilirkişi, 
keşif gibi, hariçte vazife gördükleri zaman yol
lukları tespit edilmiştir .Kanaatimce bunun ye
ri burası değildir. Çünkü, 521 sayılı Danıştay 
Kanununa göre, «Hakikî yollukları verilmek 
suretiyle Harçlar Kanununa göre yevmiyelerini 
alırlar» diye bir hüküm vardır. Şimdi, «Danış
tay 'üye ve meslek mensuplarına maaşlarının 
tümünün 1/30'una kadar yolluk verilir ve kâfi 
gelmezse yüzde 50 de ilâve edilir» diye bir mad
de getirilmesi özel bir hüküm oluyor ve diğer 
memurların da aleyhine oluyor. Çünkü, her me
murun Harcırah Kanununa g'öre ve Harç Ta
rifesi Kanununa göre yollukları tespit edilmiş
tir. Şimdi Danıştay üyesi veya Danıştay baş
yardımcısı veya yardımcısı bir yere gittiği za
man 100 - 150 lira yevmiye alırken, diğer mah
kemelerde, diğer dairelerdeki bir kimse 20 lira, 
30 lira, 40 lira yevmiye alacaktır... Bunun yeri 
burası değildir, Harcırah Kanununda bu usulü 
değiştirmek daha yerinde olur kanısındayım. 

doğruya merci tayinidir ve kabul edilen 1402 
sayılı Sıkıyönetim Kanununun 15 nci maddesi
nin saydığı suçları işleyenlerin muhakemelerinin 
muhakkak Sıkıyönetim Mahkemesinde yapılaca
ğına dair hükümde 21 nci maddesine göre mer
ci tayini hususudur. 

Bu bakımdan bu maddede hiçbir surette 
Anayasaya aykırılık bulunmadığını, ancak mad
deler üzerinde yine görüşlerimizi açıklayacağı
mızı bildirir ve bu kanunun memlekete hayırlı 
olmasını diler, hepinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Ülker, buyurun . 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Değerli arka
daşlarım, önümüzde bulunan kanun, Anayasanın 
kabul etiği bir yüksek yargı organının işleme
siyle ilgili bir kanundur. Bu sebeple, bu yargı 
organının varlığına lüzum var mıdır, yok mu
dur münakaşalarının burada yapılacağını zan
netmiyorum, buna mahal yoktur. 

Türk Milleti, bir asır evvel bu memlekette 
bir Danıştaym lüzumu olduğuna karar vermiş
tir, 1924 Anayasası, 1961 Anayasası ve son deği
şiklik, bu yüksek mahkemenin varlığını tescil 
etmiştir. Bunun ötesinde söylenen sözlerin, bir
takım haksızlıklardan dolayı gocunmuş olanla
rın, kendi istekleri istikametinde karar istihsal 
edememiş olanların şahsî iğbirarlarından öteye 
bir şekilde yorunlanması mümkün değildir. Kal
dı ki, bir defa daha Danıştay üzerinde konuşur
ken ifade etmiştik, Danıştay bir yüksek yargı 
organıdır; Yargıtay gibi, Anayasa Mahkemesi 
gibi bir yüksek yargı organıdır. Onun verdiği 
kararlar diğer yargı organlarının verdiği karar
lar gibi Türk Milleti adına verilir. Nasıl Türk 
Milleti adına bia burada kanunları yapıyorsak, 
Parlamento olarak; ve Türk Milletinin iradesi 
diye kabul ediliyorsa, Türk Anayasasına göre 
bizim irademiz de, Yüce Meclislerin iradesi de, 
yüksek mahkemelerin kararları da Türk Milleti 
adına verilmiş kararlardır. Bu gibi basit, üze
rinde tartışma yapılmayacak konulan alıp ge
tirmenin hiç yeri yoktur. Çünkü biz bu sözleri 
söyleriz, sonra da adalet istemek için gene bu 
yargı organlarının önüne gideriz. O yargı or
ganlarında hata olmaz mı? Hata olur. Onlar 
tenkit edilmez mi? Edilir, ama o tenkitlerin 
bir üslûbu vardır. Gerçekten Parlamentonun 
tenkidedeceği ölçüde, yani bilimsel delillere 
dayanarak yapılabilir, ama bir müesseseyi top-

Muhiterem arkadaşlarım, Sayın Reşit Ülker 
arkadaşım, 1402 sayılı Kanunun 14 ve 25 nci 
madelerine göre burada getirilen 14 ncü mad
denin komisyonca değiştirildiğini ve su suretle 
bunun, hâkimlerin bağımsızlığıyle kabili telif 
olmadığını ileri sürmüşse de, burada getirilen 
şey 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 15 nci 
maddesi, «aşağıda tadadedilen suçlan kimkr 
işlerse işlesin, duruşmaları Sıkıyönetim mahke
melerinde yapılır» diye tadadetmiştir ve 21 nci 
maddesinde ise, bu suçları işleyenler müsteşar 
olursa kim izin verecek, efendim bakan olursa 
nasıl olacak, milletvekili olursa nasıl olacak, 
Yargıtay üyesi olursa nasıl yapılacak diye igös-
termiştir. Buraya getirilen husus merci tayini
dir. Yani, Danıştayda Birinci Başkan, başkan 
ve üyeler bu neviden bir suç işlerse Yargıtay 
Genel Kurulunca izin verilecektir, izin veril
mediği takdirde herhalde Sıkıyönetim mahke
mesine gitmeyecektir, izin verildiği takdirde gi
decektir. Kanun sözcülerine ve -başyardımcılara 
da başkanlar izin verecektir. Yani, 14 ncü mad
denin Sayın Ülker'in işaret ettiği gibi hâkim
lerin bağımsızlığı ile hiçbir ilgisi yok, doğrudan 
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tan ele alarak ona bir hüküm biçmek doğru de
ğildir. . Kişisel görüşlerini ifade ederken, bu 
türlü konuşan arkadaşıma cevap vermek için 
bunları ifadeye, kendimi mecbur hissediyorum. 

Yargıtay, Danıştay, Anayasa Mahkemesi bi
zim çıkardığımız kanunları yorumlar. Meclisin 
yorum hakkı kalmamıştır, kanun yapmak hakkı 
vardır; fakat 1961 Anayasasından sonra yorum 
hakkı kaza organlarına bırakılmıştır. Kaza or
ganları bunu yorumlar. 

Nitekim, bunun üzerinde uzun münakaşalar 
oldu, ileri geri sözler söylendi; fakat burada Da
nıştay mevcut değil ki, onların tezlerini burada 
ifade edelim. Böyle bir şey söylenecekse, işi 
bitmiş, kesinleşmiş, belli, muayyen bir dosya 
alınabilir ve orada hukukî hatalar varsa, söy
lenebilir. Ama umumî olarak; baştan aşağı 
verdiği tehiri icra kararları yanlıştır, yanlış yap
mıştır, ihtiyaç yoktur, şeklindeki sözler, bu 
müesseseleri ve Türk Milletinin yüksek menfaat
lerini rencide eder. Bundan azamî şekilde bü
tün arkadaşlar, hepimiz kaçınmalıyız. Adalet 
istediğimiz müeseseleri korumalıyız, tenkidedi-
lecek noktaları, sağlam delillerle getirip, tekidet-
meliyiz. Herkes o zaman haklısınız demeli 
ve onlar da bundan nasibini almalıdır. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi biraz evvel tü
münde bahsettiğim ve önemli gördüğüm bir 
noktayı Sayın Kemal Kaya arkadaşım; «bir mer
ci tayininden ibarettir» diye tavsif ettiler. 

Şimdi, iş daha kolaylaşsın diye getirilen mad
deyi okumak istiyorum. 

Madde 14, 521 sayılı Danıştay Kanununun 
155 nci maddesine bir fıkra ekleyen kanunun 
14 ncü maddesidir. 

155 nci madde şu hükmü taşımaktadır : 
«Şahsî suçlar, şahsî suçların kovuşturulması 
usulü : 

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

Görülüyor ki; hiçbir kimse, bir demokratik 
ülkede suç işlediği takdirde kurtulamaz. Bir 
suç işlemenin akibetinden kurtulması mümkün 
değildir. Danıştay üyeleri de, başkanları da, 

daire başkanları da üyeleri de ve diğer görevli 
yüksek hâkimler de suç işleyebilirler. Yargıtay 
için de böyle, Anayasa için de böyle. Bunun 
için, eğer görevleri ile ilgili bir suç işlemişlerse, 
Anayasanın 147 nci maddesine göre, görevle 
ilgili suçlarından dolayı Yüce Divana giderler. 
O sarih bir hüküm olarak sevkediîmiş. Şahsî 
suçları olursa, bunlar için de bu suçlardan do
layı Anayasamıza göre, hâkimlik teminatına, 
hâkimlerin bağımsızlığına uygun, Anayasadaki 
ilkelere uygun kanun hükümleri getirilmesi lâ
zım. Bunlar da var; Yargıtay Ceza Genel Ku
rulu. Yani, bir Yargıtay Başkanı veya üyesi 
bir şahsî suç işlediği zaman, şurada okuduk, di
yor ki: Şahsî suçların tayini; Yargıtay üye
lerinin... Yargıtay üyeleri de Ceza Genel Kuru
luna gidiyor. 

Müsaade buyurunuz arkadaşlarım, Ceza Ge
nel Kurulu, Yargıtayın, Türkiye'nin en yüksek 
ceza hâkimlerinin toplandığı bir yer. Yani, bu 
ıderecede yüksek mevkide olan bir kimse, nasıl 
bir Bakan veya bir Başbakan Yüce Divana gi
diyorsa, Anayasa Mahkemesine gidiyorsa, bu 
derecede yüksek bir mevkii işgal eden bir kimse 
de tabiî olarak Ceza Genel Kuruluna gidiyor. 

Şimdi, nedir bu bizim anlatmak istediğimiz? 
Örfî tdare Kanununun 15 nci maddesi : «Şu, şu, 
şu suçları işleyen kimseler, sıfatları ne olursa 
olsun Örfî idare Mahkemesine gider» diyor. Ce
za Genel Kuruluna değil, örfi İdare Mahkeme
sine gider. Yani Danıştay Başkanı, örfî îdare 
Mahkemesine gider diyor. 

E... Şimdi Danıştay kanun tasarısını getiren 
hükümet, haklı olarak bir fıikra getirmiş, tîze-
nMe münakaşa ettiğimiz fıkra hükmü şu : 
<1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 15 ve 21 
nci maddeleri kanunda yazılı kovuşturma ve 
usul hükümleri, Danışltay Birinci Başkanı, dai
re başkanları ve üyeleri ile Başkanunsözcüsü; 
hakkında uygulanmaz.» 

Diyor ki; Danıştay üyeleri hakkında bu hü
kümler uygulanmaz. Bunları ayırdetmiş, gayet 
yerinde getirmiş. 

Bu nitelikte olan, Anayasanın bu teminatla
rı altında olan, görevleri ile ilgili suçlarından 
dolayı ancak Yüce Divana sevk edilebilen 
- Anayasa hükümlerine göre - şahsî suçların
dan dolayı da normal olarak örfî îdare suçu 
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olmadığı gaman Ceza Genel Kuruluna sevk edi
len kimseleri buradan çıkarmış oluyor. 

Şimdi, Komisyonun değiştirisinde 1402 sayı
lı Sıkıyönetim Kanununun 21 nci maddesinde 
sözü edilen yetkili merci; «Danıştay Birinci 
Başkanı, daire başkanları ve üyeleri ile Başka-
nunsozöüsü için Danıştay Genel Kurulu» diyor. 
Tasarının getirdiği, bu şahıslar hakkındaki kal
dırma hükmünü, yani örfî îdare Mahkemesine 
sevk etme hükmünü kaldırıyor, onun yerine 
sevk etme hakkını Danıştay Genel Kuruluna 
veriyor, buradaki şartlarla. O boşluğa doldur
mak için başka bir şey getirmiş oluyor netice 
itibariyle. Yani esas hükmü değiştiriyor. Biz 
de diyoruz M; bu hüküm, Örfî idare Kanunun
da getirilen bu hükmün, yüksek hâkimlere tat
bikatı yanlıştır. Çünkü yüksek hâkimler, örfi 
İdarenin kendisini, - meselâ Anayasa Mahkeme
si üyeleri de bu hükme tabi, örfî idare Mahke
mesinde muhakeme edilecekler. - £.. o Anaya
sa Mahkemesi, örfi idare Kanununun tümünü 
veya maddelerini iptal ediyor, etti nitekim. Ör
fî İdare Kanununun bazı maddelerini bir süre 
evvel Anayasa Mahkemesi iptal etti. Kanunu
nu iptal eden yüksek hâkimi, örfî idare Mah
kemesine, teminatı tamam olmayan, eksik olan 
örfî idare Mahkemelerine göndereceğiz. Hükü
met yerinde olarak; «Ben bunu, bu yapılan ha
tayı düzeltiyorum.» diyor; fakat Sayın Komis
yon buna katılmıyor. Meselenin içyüzü budur 
Ve Anayasa hukuku bakımından Hükümetin ge
tirdiği doğrudur. Bunu bir merci tayin ediyor, 
merci tayin etmeye lüzum yoktur diyoruz. Bir 
merci Var, o suçlar açıkta kalmayacak. Yani bu 
suçlan işleyen bir zatın, örfî îdare Kanununun 
15 nci maddesinde yazılı suçları işleyen bir Da
nıştay üyesinin suçu açıkta kalmayacak, Genel 
hükümlere göre, Ceza Genel Kurulu hakkında 
karar verecek. Kurtuldukları yer, yalnızca örfî 
îdare Mahkemelerince muhakeme edilmeleri 
hususundan ibarettir. Zannediyorum biraz ev
vel tam anlatamamışım, şimdi anlattığımı zan
nediyorum. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Kemal Kaya, buyurun. 

KEMAL KAYA (Kars) — Muhterem arka
daşlar, ı&ayin Reşit Ülker ile anlaşamadığımız 
husus; 1402 sayılı Kanun Anayasaya aykırı idi 

ise, o zaman bu maddelerin iptali için Anayasa 
Mahkemesine gidilir ve iptal ettirilir idi. 

Şimdi, Sayin Reşit Ülker diyor ki; 16 nci 
maddede - ki okuyorum - «Sıkıyönetim altına 
alman yerlerde aşağıdaki suçlan işleyenler ve 
bunların suçlarına iştirak edenler, Sıkıyönetim 
Komuftanı tarafından istenildiği takdirde sıfata 
meslek, memuriyetleri ne olursa olsun Sıkıyö
netim Komutanı nezdindeki Askerî mahkeme
lerde yargılanırlar.» Bu madde var. Sıfat, mes
lek, memuriyetleri ne olursa olsun... 

Geçiyoruz 21 nci maddeye. 21 nci madde : 
«Bu kanunda belirtilen suçlardan dolayı aşaği-
da yazılı kişiler hakkında Sıkıyönetim Komu-
tanhğınoa kovuşturma yapılabilmesi; 

a) iGeneral ve amiraller hakkında Genel
kurmay Başkanı» 

Demek ki, general ve amiraller hakkında 
izin Genelkurmay Başkanına ait. 

«b) Müsteşarlar hakkında Başbakanın ve
ya ilgili bakanın. 

c) Valiler ve kaymakamlar hakkında içiş
leri Bakanının, 

d) Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danış
tay, Askerî Yargıtay »Yüksek Hâkimler Kuru
lu, Sayıştay Başkanı ve üyeleri ile Cumhuriyet 
Başsavcısı, Başkanunsözcüsü, Askerî Yargıtay 
Başsavcısı, hâkimler ve yardımcılan ile Cumhu
riyet Savcı ve yardımcıları ve bu sınıftan sayı^ 
lanlar, askerî hâkim subaylar hakkında özel 
kanunlarına göre yetkili kurul ve makamlan-
nm, özel kanunlannda yetkili kurul ve makam
lar...» 

Şimdi biz de Danıştay'ın getirdiğimiz özel 
kanununun 155 nci maddesine bir fıkra ilâve 
ediyoruz, 14 ncü madde ile, Diyoruz ki; 1402 sa
yılı Kanunun 15 nci maddesi ve 21 nci madde
sine göre, Danıştay üyeleri ve Başkanları hak
kında Örfî idare Komutanlığınca tabikat iste
niyorsa, izin verme yetkisi Danıştay Genel Ku
rulunundur. Şimdi bu, merci tayini değil... Bu 
madde varken, bunu tespit etmemiz lâzımdır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinde bir üye, 
bu suçlardan birisini işlediği takdirde, - ki ka
nunda vardır - o üyenin teşrîî masuniyeti kal
dırılmak suretiyle, örfî îdare Mahkemesine gi
der. Nitekim, Senatoda Sayın Cemaî Madanoğ-
lu itiraz etmeden gitmiş ve örfi îdarede yargı
lanmıştır. 
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Şimdi, Genel Kurul izin vermediği takdirde 
hiç kimse gitmeyecektir. Bizim merci tayini de
diğimiz bu 21 ve 15 nci maJdde iptal edilmedik
çe Sayın Reşit Ülker, getirilen fıkra Anayasaya-
da uygun ve bu kanuna da uygundur. Ama, bel
ki bu kanuna itiraz edilse idi, dediğiniz gibi 
Anayasa Mahkemesi iptal edebilirdi., Ona bir 
şey demem. Ama, getirilen kanun 1402 sayılı 
Kanunun 15 ve 21 nci maddelerine uygundur. 
Arz ederim. 

Hürmetlerimi sunarım. 
BAŞKAN — Tümü üzerinde başka görüş

mek isteyen sayın milletvekili?.. Yok. 
Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza 

arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

ivedilikle görüşülmesi hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Danıştay Kanununun bazı maddelerinin de
ğiştirilmesine ve bu kanuna bazı maddeler ve 
geçici maddeler eklenmesine dair kanun tasa
rısı : 

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 nci maddele
ri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Danıştay meslek mensupları 
Madde 3. — Danıştay msslek mensupları 

şunlardır1 : 
A) Birinci Başkan, daire başkanları ve 

üyeler ile Başkanunsözcüsü; 
B) Kanunsözcüleri, başyardımcılar ve yar

dımcılar. 
BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is

teyen sayın milletvekili?.. Yok. 
ÖYCaddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Genel sekreterlik 

Madde 6. — Birinci başkanın seçeceği bir 
üye Danıştay Genel Sekreterliği görevini ya
par. 

Başyardımcı veya bu derecedeki kanunsözcü-
lerinden en çok iki kişi Genel Sekreter yarduironi
si olarak görevlendirilebilir. Genel Sekreterlik 
hizmetleri için yeteri kadar kanunsözcüsü, yar
dımcı ve memur verilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen sayın milletvekili?.. Yok. 

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

İdarî hizmetler 
Madde 7. — Danıştayda özlük işleri, Evrak, 

Levazım, Kitaplık ve Yayın, Tasnif ve Arşiv, 
özel Kalem Müdürlükleriyle bu Kanunda yazı
lı ve ihtiyaca gftre kurulacak bürolar ve. kalem
ler bulunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen sayın milletvekili?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Başkanların, üyelerin ve Başkanunsözcüsünün 

nitelikleri 
Madde 8. — Danıştay üyeleri, yüksek öğre

nimlerini bitirdikten sonra en az ontoeş yıl Dev
let memuriyetinden başarı ile çalışmış, ikinci de
rece kadroda bu derece aylığını kazanılmış hak 
olarak almış; yüksek hakimliğin gerektirdiği 
ahlak ve seciyeye sahip ve : 

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

ire başkanlıkları veya üyelikleri veya Cumhuri
yet Başsavcılığı yahut Yargıtay üyeliğine seçi
lebilmek niteliğini kazanmış olmak şartı ile hâ
kimlik veya Cumhuriyet Savcılığı; 

C)! Hukuk, Siyasal Bilgiler, iktisat, idarî 
ilimler, iktisadî ve Ticarî Bilimler Fakülteleri 
veya iktisadî ve Ticarî tümler Akademilerinde, 
hukuk, iktisat, maliye veya kamu yönetimi kol
larında profesörlük : 

D) Tuğgeneral, tuğamiral veya daha yük
sek rütbelerde generallik veya amirallik veya 
Askerî Yargıtay, Askerî Yüksek idare Mahke
melinin askerî hâkim olan başkanlık, daire baş
kanlığı veya üyelikleri ile başsavcılıkları; 

E) Genel veya katma bütçeli dairelerde ge
nel müdürlük veya en az bu derecedeki daire 
veya kurul başkanlıkları; 

F) 'Bakanlıkların başhukuk müşavirliği ve
ya birinci hukuk müşavirliği veya Maliye Ba
kanlığında bu derecelerdeki hukuk müşavirliği, 
müşavir avukatlığı veya muhakemat müdürlü
ğü; 

G) Vergiler Temyiz Komisyonu Başkanlı
ğı, daire başkanlığı veya üyeliği; 

H) Danıştay basyardımcılığı veya bu dere
cedeki kanun.özcülüğü; 
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I)i Öevlet memurluğunda çalışmış olmak 

kaydı aranmaksızın en az onbeş yıl fiilen avu
katlık; 

Görev ve hizmetlerinden birinde bulunmuş 
talanlar arasından seçilir. 

Birinci Başkan, dava daireleri başkanları ve 
Başkanuınsözcüsünün, yüksek öğrenimlerini 14 
neti maddede sayılan fakülte veya yüksek okul
lardan birinde yapmış olmaları gereklidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen sayın milletvekili?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Danıştay Bil ici Başkanı, Daire Başkanları ve 
Başkanunsözcüsünün görev süreleri ve seçimleri 

Madde 9. — Danıştay Birinci Başkanı, daire 
(başkanları ve Başkanunsözcüsünün görev süre
leri dört yıldır. Süresi bitenler yeniden seçile
bilirler; yeniden seçilemiyenler ile seçime gir
meyenler veya süreleri dolmadan bu görevler
den çekilenler Danıştay üyeliği görevine-devam 
ederler. 

Danıştay Birinci Başkanı daire başkanları 
ve Başkanunsözcüsü kendi üyeleri arasından, 
Danıştay Genel Kurulunca üye tam sayısının 
salt çoğunluğu ile seçilir. Seçim, görev sürele
rinin bittiği tarihte, diğer sebeplerle boşalma 
tarihinden itibaren onlbeş gün içinde yapılır. 
Çalışmaya araverme 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. 

İSeçim gizli oyla yapılır. İlk üç oylamada 
sonuç alınamazsa, oylama, üçüncü oylamada en 
çsok oy alan iki aday arasında yapılır. Dördüncü 
toylamaya katılacak olan adayların aldığı oya 
eşit sayıda oy alanlar da oylamalara katılırlar. 
Oylama, adaylardan birinin üye tam sayısının 
salt çoğunluğunu sağlamasına kadar tekrarla* 
nır. 

Genel Kurulun bu seçim için yapacağı top
lantılarda üye tamsayısının en az dörtte üçünün 
hazır bulunması şarttır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek iste
yen sayın milletvekili?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kalbul 
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 
da boşalmanın olduğu tarihten itibaren Danış
tay ve Bakanlar Kurulunca iki ay, Anayasa 
Mahkemesince, aday listelerinin Mahkeme Baş
kanlığına gönderildiği tarihten itibaren bir ay 
içinde tamamlanır. 

Çalışmaya ara verme süresi, hesaba katıl
maz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen sayın milletvekili?.. 

GEÇİCİ KOMUSYON BAŞKANI KEVNÎ 
NEDÎMOĞLU (Zonguldak) — Sayın Başkan.. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Komisyon Baş
kanı. 

GEÇİCİ KOMÜ&YON BAŞKANI KEVNÎ 
NEDÎMOĞLU (Zonguldak) — Sayın Başkan, 
burada bir tertip hatası var. Doğru olanı Hü
kümet metninde sarih olarak görülüyor. 

ikinci fıkrada «Üye adayı gösterilmesi ve 
seçim işlemleri, seçim yapılmasını gerektiren 
sayıda boşalmanın da, boşalmanın olduğu ta
rihten itibaren...» diye bir kelimenin tekrarı 
vardır. Buradaki «Boşalmanın da» terimi kal
kacaktır. 

BAŞKAN — O şekliyle düzeltip maddeyi 
tekrar okutuyorum efendim. 

Üye seçimi ve süreler 

Madde 10. — Danıştay üyeleri, Danıştay Ge
nel Kurulu ile Bakanlar Kurulunun, boş yer 
sayısınca ayrı ayrı göstereceği adaylar arasın
dan Anayasa Mahkemesince seçilir. 

Üye adayı gösterilmesi ve seçim işlemleri, 
seçim yapılmasını gerektiren sayıda boşalma
nın olduğu tarihten itibaren Danıştay ve Ba
kanlar Kurulunca iki ay, Anayasa Mahkemesin
ce, aday listelerinin Mahkeme Başkanlığına 
gönderildiği tarihten itibaren bir ay içinde ta
mamlanır. 

Çalışmaya ara verme süresi, hesaba katıl
maz. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen sayın milletvekili?.. 

KEMAL KAYA (Kars) — Sayın Başkan, 
komisyondan bir hususu sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 

KEMAL KAYA (Kars) — Sayın Başkan, 
burada «üye adayı gösterilmesi ve seçim işlem
leri, seçim yapılmasını gerektiren sayıda boşal
manın olduğu tarihten itibaren Danıştay ve Ba
kanlar Kurulunca iki ay, Anayasa Mahkeme
since, aday listelerinin Mahkeme Başkanlığına 
gönderildiği tarihten itibaren bir ay içinde ta
mamlanır. 

Çalışmaya ara verme süresi, hesaba katıl
maz» denmektedir. 

(Şimdi, 29 gün tur yapıldı, hiç kimse seçile-
medi, 3 gün ara verildikten sonra seçimlere ye
niden başlandığı zaman tekrar bir aylık süre 
mi işleyecektir, yoksa bir ayı iikmal etmek için 
bir gün mü kaldı denecektir? 

BAŞKAN — Sayın Geçici Komisyon Başka
nı! <Bir soru tevcih edilmiş bulunuyor, deniyor 
ki; 29 gün tur devam etmiştir, 3 gün ara veril
miştir, ara vermeden sonra yeniden yapılacak 
husus yine bir aylık mı olacaktır, yoksa bir ayı 
ikmal etmek için bir gün mü kalacaktır?.. 

GEÇtCÎ KOMİSYON BAŞKANI KEVNİ 
NEDÎMOĞLU (Zonguldak) — Sayın Başkan, 
buradaki «Çalışmaya ara verme süresi, hesaba 
katılmaz» dan maksat yazın adlî tatildeki ara 
verme meselesidir. Yoksa bir ay içinde seçimin 
bitirilmiş olması lâzımdır. 

BAŞKAN — Adlî tatille ilgili bulunuyor. 

KEMAL KAYA (Kars) — Teşekkür ede
rim. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek iste
yen sayın milletvekili?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul 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 nci maddenin (H) bendinde gösterilenler ara
sından/seçer. 

Boşalan üyelik sayısı ikiyi bulunca, durum, 
en çok bir hafta içinde Başbakanlığa bildirilir. 

1 Bloş yerler bildirilirken 8 nci maddenin (H) 
bendinde yazılı meslek mensuplarının bir listesi 
de Başbakanlığa gönderilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen sayın milletvekili?.. Yok. 

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

Üye adaylığı için başvurma 
Madde 12. — 11 nci maddenin birinci fıkra

sına göre seçim yapılmasını zorunlu kılacak 
sayıda boşalma olduğu tarihten itibaren onbeş 
gün içinde adaylık için Birinci Başkanlığa di
lekçe ile başvurulabilir. 

Birinci Başkanlıkça, adaylık için başvuran 
I meslek mensuplarının soyadlarına göre alfabe-
I tik bir listesi düzenlenir. Listede ilgililerin giz

li ve açık sicil dosyalarından çıkarılacak kısa 
I hal tercümeleri bulunur. 

Liste, seçimden en az bir hafta önce Genel 
I Kurul üyelerine dağıtılır, 

I BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-
ı teyen sayın milletvekili?.. Yok. 
I Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
I edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
I Danıştay Genel Kurulunun üye aday seçimi 
I toplantısı 
I (Madde 13. — Genel Kurulun üye adayı se

çimi yapacağı toplantıda, listedeiki adaylar için; 
oya başvurulur. 

I 'Seçim! gizli oyla yapılır. 
I Toplantıda hazır bulunanların yarısından 

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

îlk üç oylama sonunda boş yer kaldığı tak
dirde, seçilemeyenlerin en çök 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 tekrarladır. 

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

ne, bir nüshası da Başbakanlığa gönderilir. 

Genel Kurulun bu seçim için yapacağı top
lantıda üye tam sayısının en az dörtte üçünün 

I hazır bulunması şarttır. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen sayın milletvekili?.. Yok. 

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

Yardımcıların nitelikleri 
Madde 14. — Danıştay yardımcılığına atana

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

İlimler, İktisadî ve Ticarî Bilimler Fakültele
rini veya İktisadî ve Ticarî Himler Akademile
rini yahut öğrenim itibariyle bunlara denk ya
bancı ülkeler yüksek öğrenim kurumlarından 
birini bitirmiş olmak, 

C) Kamu haklarından mahrum bulunma
mak, 

D) Ağır hapis, kasıtlı bir suçtan dolayı al
tı 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
mamak, 

E) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya ey
lemli askerlik hizmetini yapmış veya ertelen
miş yahut yetiek sınıfa geçirilmiş olmak, 

İP) Görevini devamlı yapmasına engel ola
bilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sa
katlığı ile özürlü bulunmamak, 

Şarttır. 
BAŞKAN — Madde üzerinde Sayın Kaya 

buyurunuz. 

KEMAL KAYA (Kars) — Efendim, madde
nin son fıkrasında : «Görevini devamlı yapma
sına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı 
veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak» 
deniyor. 

Muhterem arkadaşlarım, vücut veya akıl 
hastalığı vazife yapmaya manidir, fakat «özür
lü» nün manasını anlayamıyorum. Meselâ bir 
kimsenin bacağının hafîf aksaması, kolunun ha
fif eğri olması bir özür olabilir. Yani, Danıştay-
da çalışacak kimseler kafalanyle çalışan kimse
lerdir Kol ve bacaklarının muayyen sakatlık
ları ölçü alınamaz. Bunun için yüksek komis
yondan ve arkadaşlarımdan istirham ediyorum, 
maddedeki «özürlü» teriminin çıkarılması lâ
zımdır. 

I Biz çok şahidi olmuşuzdur, iki parmağı ke
sik olan birçok kimse mesleğe alınmamıştır ve 
bunlar hayatları boyunca mağdur olmuşlardır. 

Bu hususta bir önerge vereceğim, maddede
ki «özürlü» tabirinin çıkarılmasını arz ve talep 
edeceğim. 

Hürmetlerimle. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KEVNt 

NEDİMOĞLU (Zonguldak) — Sayın Başkan, 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
GEÇiCt KOMİSYON BAŞKANI KEVNt 

NEDİMOĞLU (Zonguldak) — Muhterem arka
daşlarım, maddede «görevini devamlı yapması
na engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ve
ya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak şart
tır» deniyor. 

Buradaki özür, vazifesini devamlı surette 
yapmasına mani olabilecek bir özürdür. Bu ba
kımdan sayın arkadaşımın endişesinin yerinde 
olmadığı kanısındayım. Zannederim, kendilerini 
tatmin etmiş oluyorum. Esasen, Devlet Personel 
Kanununda bulunan bir hüküm aynen buraya 
getirilmek suretiyle tedvin edilmiştir. 

Arz ederim. 
HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Sayın Başkan, 

bir soru sormak istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun, Sayın İşgüzar. 

HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Şimdi, Danış
tay üyeleri ve yardımcıları Danıştay Kanunu
na tabi olduklarına göre, burada çalışan arka
daşlarımızın çoğu fikrî çalışmalar yapacaklar
dır. Acaba, kamburluk maddede sayılan sakat
lıklar arasında kabul edilen bir unsur mudur? 

BAŞKAN — Kamburluğun, 14 ncü madde
de yer alan daimî çalışma noksanlığını tevlit 
eden bir hal olup olmadığını soruyorlar efen
dim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KEVNt 
NEDİMOĞLU (Zonguldak) — Sayın. Başkan, 
takdir buyurursunuz ki, bu, daha ziyade fennî 
ve tıbbî durumu ilgilendiren bir husustur. Al
dığı, alacağı raporda kamburluğun vazifesini 
devamlı şekilde yapmasına engel olacak bir sa
katlık olmadığı belirtilirse elbette alınmasında 
bir mahzur yoktur, ama vazifesini devamlı şe
kilde yapmasına manidir şeklinde rapor verilir-

| se elbette o takdirde kamburluk bir mani olâ-
1 çaktır. 
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• BAŞKAN — Sayın Özdenoğlu, buyurunuz 
efendim. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Gerçekten, açıklık kazandırmamız gereken 
bir fıkra üzerinde görüşme yapmaktayız. 

(F) fıkrası «görevini devamlı yapmasına en
gel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vü
cut sakatlığıyle özürlü bulunmamak» diyor. 
Şimdi, «görevini devamlı yapmasına engel ola
bilecek...» vakıa burada asıl engelin ne olduğu 
açıklanıyor, ama bunun mefhumu muhalifinden, 
görevini devamlı olarak değil de geçici olarak 
yapmasına engel olacak bir özrü olursa sanki 
bir mahzur olmayacakmış neticesi çıkıyor. 

Değerli arkadaşlarım, görev elbette ki, de
vamlı bir şeydir, devamlı bir hizmettir, görevde 
devam esastır, öyleyse, «devamlı» kelimesine 
burada lüzum yok. Çünkü bu kelime bizi hata
ya götürüyor, «görevini devamlı şekilde yapma
sına engel olabilecek özrü varsa» giremeyecek. 
öyleyse bunun mefhumu muhalifinden, görevi
ni bir zaman için yapmasına engel olabilecek 
bir özrü varsa, bunun yardımcılığa bir engel 
teşkil etmeyeceği neticesi ortaya çıkıyor man
tık yönünden. Sayın Komisyon eğer lütfeder 
ilerî sürdüğümüz iddiaya katılırsa, buradaki 
«devamlı» kelimesinin çıkarılması gerekir. Çün
kü bu kelime manayı değiştiriyor. «Görevini 
yapmasına engel olabilecek..» gayet tabiî ki gö
revini herhangi suretle yapmasına engel olabi
lecek; asıl olan hizmetin ifasıdır, yürütülmesi
dir. Buradaki «devamlı» deyimi ne ifade edi
yor? Ters anlamından demin arz ettiğim mah
zur ortaya çıkıyor. 

Değerli arkadaşlarım, asıl hedef şu : Danış
tay yardımcılığı, Danıştay üyeliği, tekmil Da
nıştay hâkimliği müessesesinde fikir hizmeti 
vardır, fikir çalışması vardır elbette. Elbette 
kamburlukla malûl olan bir kiş:, bir kimse Da
nıştay da görev alabilecektir; hiç şüphe yok. 
Çünkü, devamlı veya devamsız da olsa kambur 
olan bir şahsın Danıştayda görev ifa etmesine 
mani bir durum asla bahis konusu olamaz, ama 
takdir buyurulur ki, gerek üyeler, gerek yar
dımcılar zaman zaman, kanunun kendilerine ve
receği bilirkişi tetkikatı, «naip» sıfatiyle bilir
kişi incelemesi yapacaklardır. Türkiye'nin uzak 
bir köşesine seyahat etmek, araziyi görmek ve 

orada incelemeler yapmak zaruretiyle yüküm
lü oldukları io;n elbette ki, her türlü tabiat şart
ları altında çalışır durumda olmaları hususu 
aranmaktadır, ama takdir buyurulur ki, bir da
irede bir tek yardımcı olmaz değerli arkadaşla
rım, bir dairede birden fazla yardımcı vardır. 
Büro hizmeti, dosya tetkiki, dosyalan raporte 
etmek gibi doğrudan doğruya fikir çalışmasına 
zorluk gösteren çalışmayı yapabilmek için, el
bette «kambur» olmak bir özür teşkil etmeye
cektir. Ama, araziye, şüphesiz özürü olmayan, 
sağlık yeteneği olan bir raportör gidebilecek
tir. Yani, uygulamada bunun hiçbir mahzuru 
yoktur. Öyleyse, prensibi tespitte zaruret gör
mekteyim. Arz ettiğim gibi bu fıkradaki «de
vamlı» kelimesinin mutlaka çıkarılması lâzım-
geliyor, çünkü görevin herhangi surette yapıl
masına engel olabilecek bir hüküm, yukarıda 
sayılan istisnaları engelleyecektir. Arz etti
ğim gibi, aykırı anlamından, bir süre için gö
revin yapılmasına engel teşkil edebilecek her
hangi bir özrün mesleğe mani teşkil etmeyeceği 
anlamı kendiliğinden ortaya çıkıyor ve inancı
mıza göre de - her halde yüksek iradeleriniz de 
bu istikamette tecelli edecektir - kamburluk gi-
gi, bir parmağın iki parmağın sakatlığı gibi, 
Danıştay üyesini, yardımcısını fikir hizmetin
den alıkoymayacak nitelikle bir özür, böylece 
bu fıkra ile yasaklanmamış olacaktır. 

Yüksek komisyon lütfederse, (P) fıkrasına 
daha bir açıklık getirmek amacıyle «devamlı» 
kelimesinin de bu metinden çıkarılması yerinde 
olacaktır. 

Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başka görüş
mek isteyen sayın üye?. Yok. Maddeyi oylarını
za arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

15 nci maddeyi okutuyorum. 

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 
yardımcılığa aday olarak atanırlar. 

Adaylık süresi bir yıldır. Bu sürenin bitimin
de, 122 nci madde uyarınca iyi sicil alan aday
lar, yeterlik sınavına girerler. Bu sınavda ba-
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şan gösterenler 16 ncı madde gereğince yar
dımcılığa atanırlar. 

Bir yıllık adaylık süresi sonunda, iyi sicil 
alamayanlarla sınavda basarı gösteremeyenler 
bir yıl daha denenirler. Bu yıl sonunda da iyi 
sicil alamayanlarla, sınavda başarı göstermeyen
lerin görevlerine, Birinci Başkan tarafından 
son verilir. 

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

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek iste
yen sayın üye Yok?. Maddeyi oylarınıza 
sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

16 ncı maddeyi okutuyorum. 
Kanunsözcüleri, başyardımcı ve yardımcıların 

atanmaları 
Madde 16. — Kanunsözcüleri, başyardımcı 

ve yardımcılar, Yönetim ve Disiplin Kurulu
nun teklifi üzerine, Birinci Başkan tarafından 
atanırlar. Derece yükselmeleri ve kademe iler
lemeleri 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 ara
sından, meslekî bilgi ve idarî kabiliyetleri ba
kımından üstün görülenlerden atanırlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek iste
yen sayın üye Yok?. Yok. Maddeyi oylarınıza 
sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

18 nci maddeyi okutuyorum. 
İdare memurlarının nitelikleri ve atanmaları 

Madde 18. — Bu kanunun 7 nci maddesinde 
yazılı memurların Devlet Memurları Kanunun
da gösterilen nitelikleri haiz olmaları gerekli
dir. 

Bunlar, Birinci Başkan tarafından atanırlar. 
BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek iste

yen sayın üye Yok?. Maddeyi oylarınıza 
sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

21 nci maddeyi okutuyorum. 

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 tamsayısının yansın
dan fazlasıdır. 

Kararlar çoğunlukla verilir. Oylarda eşitlik 
halinde, Başkanın bulunduğu tarafın oyu üs
tün sayılır. 9, 13 ve 147 nci maddelerin toplantı 
yeter sayışına ilişkin hükümleri saklıdır. 

Danıştay Genel Kuruluna bir başyardımcı ve 
yeteri kadar yardımcı ve memur verilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek iste
yen sayın üye Yok?. Maddeyi oylarınıza 
sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

E) içtihatlan Birleştirme Kurulu 
Madde 24. — İçtihatları Birleştirme Kurulu, 

Birinci Başkan ile dava daireleri başkanlan ve 
üyelerinden kurulur. 

Toplanma ve görüşme yeter sayısı en az 
kırkbirdir. Toplantıda hazır bulunanlar çift sa
yıda olursa en kıdemsiz üye kurula katılmaz. 

Başkanunsözcüsü, içtihadın birleştirilmesi 
hakkındaki düşüncesini kurulda sözlü olarak 
açıklar. 

Essâs hakkındaki kararlar, kurul üye tam
sayısının üçte iki oy çokluğu ile verilir. Birinci 
toplantıda bu çoğunluk sağlanamaz ise ikinci 
toplantıda kurul üye tamsayısının salt çoğunlu
ğu ile, bu toplantıda da çoğunluk sağlanamaz 
ise üçüncü toplantıda mevcudun oy çokluğu ile 
yetinilir. 

Kurulun diğer kararları oy çokluğu ile ve
rilir. 

İçtihatlan Birleştirme Kuruluna bir başyar
dımcı ile yeteri kadar yardımcı ve memur ve
rilebilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek iste
yen sayın üye Yak?. Maddeyi oylarınıza 
sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

28 nci maddeyi okutuyorum. 
Başkanlara ve Başkanunsözcüsüne vekâlet 
Madde 28. — Birinci Başkanlığın boşalması, 

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

Dairelerde de aynı usule göre üyelerden bi
risi başkana vekâlet eder. 

Başkanunsözcüsüne Birinci Başkanın seçe-
I ceği bir üye vekâlet eder. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek iste
yen sayın üyo Yok?. Maddeyi oylarınıza 
sunuyorum : Kabul edenler.,. Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

34 noü maddeyi okutuyorum. 
Beşinci Dairenin görevleri 

Madde 34. — Beşinci daire : 
A) Memurlara ait mevzuattan doğan uyuş

mazlıklara; 
B) Danıştay meslek mensuplarının özlük 

işlerine; 
C) Danıştay Yönetim ve Disiplin Kurulu 

tarafından verilen disiplin cezalarına; 
ilişkin davaları çözümler. 
BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is

teyen sayın üye?.. Yok. Madde ile ilgili bir 
önerge vardır, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Danıştay kanun tasarısı 34 ncü maddesinin 

(A) fıkrasının aşağıdaki şekilde tadilini arz ve 
teklif ederiz. Saygılarımızla. 

Nevşehir Adıyaman 
Hüsamettin Başer M. Zeki Adıyaman 

«Madde 34. — Beşinci daire : 
A) Mamurlara ait mevzuattan doğan uyuş

mazlıklara; Şûradaki işe alma, nakil ve işten 
çıkarılma ile ilgili tasarrufların önlenmesine 
dair karar veremez.» 

BAŞKAN Komisyon ve Hükümet okunmuş 
bulunan takrire katılıyorlar mı efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KEVNi 
NEDİMOÖLU (Zonguldak) — Katılmıyoruz 
efendim. 

DEVLET BAKANI İSMAİL ABAE (istan
bul) — Katılmıyoruz, efendim. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet takrire 
katılmadıklarını beyan etmişlerdir, dikkate alı
nıp alınmaması hususunu oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

35 nçi maddeyi okutuyorum. 
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 görüşmek iste
yen sayın üye Yok?. Maddeyi oylarınjjfa 
sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

36 ncı maddeyi okutuyorum. 
Yedinci Dairenin görevleri 

Madde 36. — Yedinci daire : 
A) Gümrük ve Gider Vergileri ile ithale 

ilişkin vergilere; 
B) İşletme Vergisine; 
0) Vergi ihbarları dolayısıyle talebedilen 

ikramiyelere; 
ilişkin davaları çözümler. 
BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek iste

yen sayın üye Yok?. Maddeyi oylarınıza 
sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

37 nci maddeyi okutuyorum. 
Sekizinci Dairenin görevleri 

Madde 37. — Sekizinci daire : 
A) Kamu kurumu niteliğindeki meslek ku

ruluşları mevzuatına; 
B) Sınır, iskân, toprak edinme ve emvali 

metruke mevzuatına; 
0) Maden, ta? ocakları ve orman mevzua

tına; 
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 başka
nının savunması onbeş gün içinde alındıktan 
sonra tekemmül etmiş sayılır ve kanunda göste
rilen karar süresi, bu tarihten itibaren işlemeye 
başlar. Karar dosya üzerinde verilir. Bu karar
lara karşı kanun yollarına başvurulamaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek iste
yen sayın üye Yok?. Maddeyi oylaranıza 
sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

38 nci maddeyi okutuyorum. 
Dokuzuncu Dairenin görevleri 

Madde 38. — Dokuzuncu daire : 
A) Emlâk Vergisine ve Emlâk Ahm Ver

gisine ; 
B) Gayrimenkul Kıymet Artışı Vergisine; 
C) Belediyo ve özel idare vergi, resim ve 

payları ile gider gelirlerine ve bunlara ait tari
felere ; 

— 228 — 



M. Meclisi B : 118 3 . 7 . 1972 0 : 1 

D) Harslar Kanununa; 
İlişkin davaları çözümler. 
BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek iste

yen sayın üye Yok?. Maddeyi oylarınıza 
sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

39 nçu maddeyi okutuyorum. 
Onuncu Dairenin görevleri 

Madde 39. — Onuncu Daire : 
A) Sivil kişilerin emeklilik isleri ile as

ker ikişilerin emeklilikten doğan tahsis işlerine; 
B) Sivil kişilerin yolluk işlerine; 
C) 'öğrenci, öğrenim işlerine; 
ilişkin davaları çözümler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen sayın milletvekili?.. 

"KEMAL KAYA (Kars) — Söz istiyorum 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kaya. 

KEMAL KAYA (Kars) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım; 

Onuncu Dairenin görevlerine ilişkin madde
nin (C) bendinde «öğrenci, öğrenim işlerine..» 
Yani, Danıştay Onuncu Dairesi öğrenci ve öğ
renim işlerine bakar. 

Bu kısım pek vazıh değildir, «öğrenci, ve 
öğrenim işlerine...» öğrencinin hangi işlerine?. 

derek Birinci Erim, gerek ikinci Erim Hü
kümetinde Başbakan Nihat Erim televizyonda 
ve radyolarda, Danıştaym talebeleri bile geçir
diğinden halkın şikâyetçi olduğunu ve bunun 
için Danıştay Kanununda ve Anayasada deği
şiklik yapacağını vaidetmişlerdi. 

Şimdi, «öğrenci, öğrenim işlerine..» dendi
ğine göre, öğrencilerin disiplin yoluyle mektep
ten atılma işlerine, sınıf geçme işlerine, imtihan, 
ikmâl işlerine, yani bütün öğrencilerin bütün 
isterine mi bakacak, yoksa öğrenci ve öğrenim 
işlerine., öğrenim işlerinden maksat nedir, öğ
renci işlerinden maksat nedir? 

Komisyon bu hususta Yüksek Meclisi aydın
latırsa memnun olacağız. Çünkü, burada «öğ
renci, öğrenim işlerine..» dedikten sonra hiçbir 
vazıh hüküm yoktur. 

Bu bakımdan söz aldım, hürmetlerimi suna
rım. 

BAŞKAN — Madde üzerinde iki takrir var, 
okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Danıştay kanun tasarısı 39 ncu maddesinin 

(A) fıkrasının aşağıdaki şekilde tadilini arz ve 
teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Nevşehir 

Hüsamettin Başer 
«Madde 39. — 
A) Sivil kişilerin emeklilikten doğan tah

sis işlerine;» 
BAŞKAN — ikinci takriri okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Danıştay kanun tasarısının 39 ncu maddesin

deki (C) fıkrasındaki «öğrenci, öğrenim işleri
ne» fıkranın madde metninden çıkartılmasını 
arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Nevşehir 

Hüsamettin Başer 

BAŞKAN -~ Her iki takriri bir arada mua
meleye koyacağım. Birisi, (A) fıkrasının tadili, 
birisi; (C) fıkrasının tayyma mütedairdir. 

Komisyondan iki takriri aynı şekilde soru
yorum. 

Komisyon katılıyor mu efendim?. 
GEOİCİ KOMİSYON BAŞKANI KEVNİ 

NEDİMOĞLU (Zonguldak) — Efendim, mü
saade ederseniz izah edeyim. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KEVNİ 
NEDİMOĞLU (Zonguldak) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım; 

Sayın Hüsamettin Başer arkadaşımız, mad
denin (A) bendinde, sivil kişilerin emeklilik iş
leri ile asker kişilerin emeklilikten doğan tahsis 
işlerinden söz etmekte ve bu ikinci kısmın de
ğiştirilmesini istemektedir. Askerî Danıştay, 
yani Askerî idare Mahkemesi kurulduğuna göre 
buna lüzum yoktur denilmiştir. 

Burada dikkat buyurulursa* asker kişilerin 
emeklilikten doğan tahsis işleri, İd, bu, Emek
li Sandığının yapacağı tahsis islerine müteallik
tir ve askerlerin emeküKği üe yani* emeklilik 
işlemi ile doğrudan doğruya ilgisi yoktur. 
Emeklilik işleri île ilgili husus, Askerî İdare 
Mahkemelerinde görülecektir. Ancak, tahsis iş
leri ajrı bur statüye tabidir, a$n bîr organizas
yona tabidir ve tamamen Emekli Sandığıma ya-
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pacağı bir istir. Bu itibarla, burada özellikle 
bu hüküm getirilmiştir ve burada Danıştay ta
rafından bakılmasında zaruret vardır. 

(C) fıkrasına gelince: Bu fıkra, halen mer'i 
bulunan 521 sayılı Danıştay Kanununda da 
mevcuttur. Öğrenci ve öğrenim işlerine. Bu hu
susta Danıştaya açılmış bulunan davaların Da-
nıştayda görüleceğine dair bir hüküm mevcut
tur. Bunun tamamının metinden çıkarılması 
sakıncalıdır. Elbette öğrenim işleri hakkında da, 
öğrenciler tarafından da yapılmış olan idarî 
tasarruflar hakkında dava açılması mümkün
dür, Anayasa hükmüdür ve bunu ortadan kal
dırmamız mümkün değildir. Bu bakımdan, ar
kadaşımızın her iki takririne de katılmamız 
mümkün görülmüyor. Arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Başer, bu izahat karşı
sında ne yapmak niyetindesiniz?. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — (A) 
fıkrasiyle ilgili takririmi geri alıyorum. 

(C) fıkasiyle ilgili takririmin işleme tabi 
tutulmasını rica ediyorum efendim. Çünkü, bu 
madde suiistimal edilebilir. 

BAŞKAN — Sayın Başer, (A) fıkrasının de
ğiştirilmesiyle ilgili önergesini izahat karşısın
da geriye almıştır. (C) fıkrasnm metinden çıka
rılması hususunu talebetmektedir. Komisyon 
katılmıyor. 

Hükümet katılıyor mu efendim? 
DEVLET BAKANI İSMAİL ARAR (istan

bul) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Takrire Komisyon ve Hükü

met katılmıyor. 
Takririn dikkate alınıp, alınmaması hususu

nu oylarınıza arz edeceğim. Dikkate alınmasını 
kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
memiştir. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

40 ncı maddeyi okutuyorum. 
Onbirinci Dairenin görevleri 

Madde 40. — Onbirinci Daire : 
A) özel idare, belediye ve köyleri ilgilendi 

ren 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 intikal vergilerine; 
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E) Damga Vergisine ve Dış Seyahat Har
camaları Vergisine; 

F) Vergi, resim ve harçlarla ilgili olup di
ğer dava dairelerinin görevleri dışında kalan 
işlere; 

İlişkin davaları çözümler. 

(B) bendine göre bakılan işlerde, yetkili 
mercilerden gönderilen dosyalar, belediye baş
kanların düşmesi istemine ilişkin ise belediye
ye başkanının; belediye meclislerinin veya il 
genel meclislerinin feshi istemine ilişkin ise mec
lis başkanvekilinin savunmaları onbeş gün için
de alındıktan sonra tekemmül etmiş sayılır ve 
kanunlarda gösterilen karar süreleri, bu tarih
ten itibaren işlemeye başlar. Karar dosya üze
rinde verilir. Bu kararlara karsı kanun yolları
na başvurulamaz. 

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

41 nci maddeyi okutuyorum. 

Onikinci Dairenin görevleri 
Madde 41.— Onikinci 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 milletvekili?.. Yok. Maddeyi oylarınıza su
nuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

43 ncü maddeyi okutuyorum. 
Bir kısım işlerin diğer dairelere verilmesi 
Madde 43. — Dava dairelerinin işlerinde, 

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

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

44 ncü maddeyi okutuyorum. , 
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Dava Daireleri Kurulunun görevleri I 
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; 
C) Danıştay idarî dairelerinden veya Ge

nel Kurulundan verilen kararlar üzerine uygu
lanan eylem ve işlemler hakkında açılan dava
lar; 

D) Danıştay dava daireleri veya idarî yar
gı mercileri arasında çıkan görev ve yotki uyuş
mazlıkları; 

E) Danıştay Yüksek Disiplin Kurulu ka
rarlan 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; Başkanunsözousü tarafından 
kullanılması, esas hakkında düşünce verilme
den önce olur. Bu yetkinin Başkanunsözousü ta
rafından kullanılması halinde dava dosyası, il
gili dairece ayrıca bir karar verilmesine mahal 
kalmaksızın Dava Daireleri Kuruluna tevdi 
olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen sayın üye?.. Yok. 

Maddeyle ilgili bir takrir var, okutuyorum. 
Sayın Başkanlığa 

Danıştay kanun tasarısının 44 ncü maddesi
nin (B) fıkrasının aşağıdaki şekilde tadilini 
arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. Hüsamettin Başer 
Nevşehir 

«Madde 44, — 
B) Bakanlar Kurulu kararına karşt açı

lan davalar; memur - nakil ve tâyinler hariç -» 
BAŞKAN — Sayın Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KEVNİ 

NEDİMOĞLU (Zonguldak) — Katılmıyoruz. I 
BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 1 
DEVLET BAKANI İSMAİL ARAR (istan

bul) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet takrire 

katılmıyor. 
Takririn dikkate alınıp, alınmaması husu

sunu oylarınıza arz ediyorum. Dikkate alınma- | 

| sini kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

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

49 ncu maddeyi okutuyorum. 
ikinci Dairenin görevleri 

Madde 49. — ikinci Daire : 
A) idarei Umumiyei Vilâyat Kanunu gere

ğince doğrudan doğruya veya itiraz yoluyle 
Danıştaya verilen işleri; 

B) Memurin Muhakematı hakkındaki Ka
nun hükümlerine göre Danıştayca görülecek iş
leri; 

Karara bağlar. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa

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

53 ncü maddeyi okutuyorum. 
Danıştay Genel Kurulunun görevleri 

Madde 53. — Danıştay Genel Kurulu : 
A) Kanun ve tüzük tasarılarını; 
B) imtiyaz verilmesine ilişkin sözleşme ve 

şartlaşmaları; 
C) Kanunda, Danıştay Genel Kurulunca 

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

görev uyuşmazlıklarını; 
E) Yukarıda yazılı olanlardan başka idarî 

dairelerden çıkan işlerden Birinci Başkanın ha
vale edeceği işleri; 

inceleyerek sonuca bağlar. 

idarî 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, Başkanın isteği üzerine 
Danıştay Genel Kurulunda görüşülür. 

idarî 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?., 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KEVNÎ 
NEDİMOĞLU (Zonguldak) — Sayım Başkan, 
burada bir hata var. 

Sondan bir evvelki fıkrada «idarî dairelerin bi-
I rinden çıkıp, (E) bendi uyarınca Birinci Başkan 
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tarafından Danıştay Genel Kuruluna havale 
edilmemiş olan işler, verilen kararlar ilgili Ba
kanlığın görüşüne uygun olmadığı takdirde, Baş
kanın isteği üzerine...» deniyor. «Başkanın isteği 
üzerine...» değil, «Bakanın isteği üzerine...» §ek-
do olacak. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon başkanı, ikinci 
fıkranın sonumda «..Başkanın isteği üzerine Da
nıştay Genel Kurulunda görüşülür.» kısmında
ki «.. Başkanın..» kelimesinin «Bakanın» şeklin
de olması lâzım geldiğini söylüyor. 

Bu şekliyle maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

71 nci maddeyi okutuyorum. 
iptal ve tam yargı davaları 

Madde 71. — ilgililer, haklarını da ihlâl eden 
bir idari işlem dolayısıyle Danıştayda doğru
dan doğruya tam yargı davası veya iptal ve tam 
yatfgı davalarını birlikte açabilecekleri gibi ilk 
önce iptal davası açarak bu davanın karara bağ
lanması üzerine bu husustaki kararın veya ka
nun yollarına başvurulması halinde verilecek ka
rarım tebliği veya bir işlemin icrası sebebiyle do
ğan zararlardan dolayı, icra tarihinden itibaren 
doksan gün içinde tam yartgı davası açabilirler. 
Bu halde de ilgililerin yukarıki madde uyarın
ca idareye başvurma hakları saklıdır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Söz is
tiyorum sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

71 nci madde, açıklığa kavuşturmamız gere
ken bir madde olarak gözüküyor. Çünkü, madde 
metni okunduğu zaman anlaşılıyor ki, ilgililer, 
haklarını ihlâl eden herhangi bir idarî işlem do
layısıyle Danıştaya hem iptal davası, hem de 
bunun sonucunda tam yargı davası açabilecek
lerdir. Ancak, iptal davası açtıktan sonra, bu 
çptal davasının karara bağlanması üzerine Tam 
Yargı davası da açabileceklerdir. Bu davayı ne 
zaman açabileceklerdir? Bir işlemin icrası nede
niyle doğacak olan zararlara karşı, icra tarihin
den itibaren 90 gün içerisinde Tam Yargı Dava
sını açabilereklerdir. Yerinde bir hüküm, bunu 
madde metni koyuyor. Ama, takdir buyurula-

cağı üzere; icra tarihi başkadır, icra tarihine ıt
tıla başkadır. Bir karar, bir işlem icra edilir ve 
bundan dolayı bir zarar doğar. Ama, zarara uğ
rayan şahıs, o mahalde bulunmayabilir. Buna ne 
zaman muttali olacaktır? Bilinmeyen bir zaman
da muttali olacaktır. 90 günlük süreden sonra 
muttali olduğu takdirde, durum ne olacaktır? 
işte burada bir açıklık yoktur. 

Yüksek Komisyon ve Sayın Hükümet acaba 
nasıl mütalaa ederler Bizim kanaatımıza göre; 
71 nci madde, Danıştaya dava açacak her vatan
daşın eline alıp okuyacağı bir maddedir, arka
daşlarım. Bu maddeyi okur ve buradaki süre 
içerisinde davasını açar, ya da «süreyi geçirdim» 
diye davasından vazgeçer. Aslında, icra tarihin
den itibaren 90 gün geçmiştir. Ama, karar veya 
işlemden haberdar olmayan vatandaş için bu sü
re geçmemiştir. Öyle ise, buna ıttıla esastır. Bu
na ıttıladan sonra da 90 günlük sürenin işletil
mesinde elbetteki zorunluk vardır. 

Sayın Komisyon ve sayın Hükümetin, bizim 
emerimize katılmalarını rica ediyorum. Bir öner
ge takdim ederek, son cümledeki, «icra tarihin
den veya icraya ıttıladan itibaren 90 gün içeri
sinde Tam Yargı Davası açabilirler» şeklinde, 
madde metninin düzeltilmesini istirham edece
ğim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek iste

yen sayın milletvekili var mı? Yok. Madde üze
rinde değiştirge önergesi yok. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Öner
gemi şimdi sunacağım. 

BAŞKAN — Sayın Özdenoğlu; «arz etmek», 
Başkanlığı bekletmek, demek olamaz. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Sayın 
Başkan, bu konuda Komisyondan mütalâasını 
soruyor ve öğrenmek istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Peki sorunuz. Yani, görüşleri
nize cevap verilir, diye de bir hükmümüz, zorla
yıcı bir faktörümüz de yok. Çok rica edeceğim. 
Önergenizi beklemek te mümkün değil. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Şimdi 
takdim ediyorum efendim. 

BAŞKAN — Bir daha tekerrür etmemesini 
istirham edeceğim. Bir defaya mahsus kabul edi
yorum. 

Muhterem arkadaşlarım evvelâ takrirlerini 
hazırlarlar, ya da kürsüden inerlerken takdim 
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ederler veya kürsüye çıkarlarken takdim eder
ler, biz de muameleye koruz. Yani Genel Kurulu 
bekletmek mümkün değildir. 

SİNASİ ÖZDENOGLU (Ankara) — Sayın 
Başkan, takdir buyurursunuz M, kanun tasarı
ları karşımıza ansızın geliyor. Belli bir kanun gö
rüşülecek, diye geliyoruz, karşımıza başka bir 
kanun tasarısı çıkıyor. 

BAŞKAN — Ben usulî muameleden bahsedi
yorum. Diğer hususlar beni ilgilendirmez. Ka
nun tasarıları sıradadır, yani protokoldadır. Bu
nu Gruplar biliyor, yazılmıştır. 

Sayın Özdenoğlu'nun vermiş olduğu bir öner
ge vardır, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Tasarının 71 nci maddesinin son satırında, 

«İcra tarihinden itibaren veya ıttıladan itiba
ren» tarzında değiştirilmesini arz ederim. 

Ankara 
Şinasi özdemoğlu 

BAŞKAN — Takrire Komisyon ve Hükümet 
katılıyor mu efendim?. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KEVNt 
NEB4MOĞLU (Zonguldak) —• Katılmıyoruz. 

DEVLET BAKANI İSMAİL ARAR (İstan
bul) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Takrire Komisyon ve Hükümet 
katılmıyor. Sayın özdenoğlu görüşmelerinde 
madde üzerindeki tadil teklifini izah ettiler. 
Takririn dikkate alınıp alınmaması husussunu 
oylarınıza arz edeceğim. Dikkate alınmasını ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilme
miştir. 

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

104 ncü maddeyi okutuyorum. 
Yol masrafları ve yevmiyeleri 

Madde 104. — Danıştay meslek mensupların
dan 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. 

Bu yevmiyeler, zorunlu giderleri karşılamaz
sa, aradaki fark, belgelere dayalı olmak şartıyle 
ayrıca ödenir. Ancak bu suretle yapılacak öde
meler yevmiyelerin yüzde ellisini geçemez. 

BAŞKAN — Madde üzerinde sayın ifgüzar 
söz istemişlerdir; Sayın Başer'in de bir takriri 
vardır. 

Sayın İşgüzar, buyurunuz. 

HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım: 

Yol masrafları ve yevmiyelerle ilgili 104 ncü 
madde üzerinde görüşlerimi arz etmek için söz 
aidini. 

Bu madde ile yol masrafları ve yevmiye
ler tespit edilmek istenmektedir. Meslek men
suplarından keşif, bilirkişi, incelemesi veya de
lillerin tespiti içim görev alanlara gerçek 
yol giderleri dışında, geçen günlerin har 
biri için net aylık tutarının 1/30'u ka
dar yevmiye verileceğine dair bir hüküm geti
rilmiş bulunmaktadır. 

Danıştay üyeleri, aynen diğer yargı üyeleri 
gibi iki yılda bir derece terfii yapmakta ve iki 
yılda bir derece terfii yaptığına göre ona para
lel olarak yevmiyeler de artacak demektir. Esa
sında bu meseleyi Harcırah Kanununda biz bü
tün Devlet memurları için, derecelerinin karşı
sında nasıl M, katsayısı getirilmiş ise, derecele
rinin karşısında da alacakları yevmiye, harcırah 
tutarının muayyen bir nispete bağlanmasında 
fayda umduğumuzu söylemiştik. Şimdi burada, 
sadece Danıştay üyeleri için net maaşlarının 
1/80 nispetinde yevmiye verileceği hükmü ge
tirilmektedir. Bu hüküm bir bakıma bir elasti
kiyet ve artan fiyatlara paralel olarak, yevmi
yelerin de maaşla ilgili olarak iM senede bir ar
tacağı. demektir. Yalnız, bunu sadece Danıştay 
üyelerine tanımanın hiçbir zaman bir faydası 
yoktur. Bu meseleler, yargı organları arasında 
dengeyi sağlayıcı şekilde, Anayasa Mahkemesi 
üyelerinin Yargıtay üyelerinin ve hâkimlerin 
maaşları ile ilgili nispetlerin tespiti ve onlara ve
rilecek harcırahla bunlar arasındaki farkların 
giderilmesiyle mümkündür. 

Burada biz fikirlerimizi elbetteki söylerken; 
müesseseler ne olursa olsun, müesseselerin fonk
siyonları da ne olursa olsun, milletvekilleri ola
rak müesseselerin ve o müesseseleri temsil 
edenlerin çalışmaları hakkında fikir söyleme 
hak ve hürriyetine sahibiz. 

Yalnız, bunun arkasında, biz bunu bütün 
müesseseler için esas almak suretiyle burada 
kabul edilmesini istiyoruz. Çünkü, bunlar için 
iki senede bir yasama organları üyelerine, yargı 
organları üylerine iki senede bir derece terfii 
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kabul edilirken, diğer Devlet memurları, 5 - 4 
veya 3 senede bir terfi etmektedirler. O halde, 
adaletli olmak mecburiyetindeyiz. 

Bu yevmiyeler, yani zorunlu giderler -ki, bu 
(giderler nedir?- karşılanmadığı takdirde, bel
geler ibraz etmek suretiyle yevmiyelerin % 50'-
sini aşmayacak şekilde farklarının da ödenece
ğini âmirdir. 

Muhterem arkadaşlarım; Yüksek Mahkeme
nin üyeleri ve meslek mensuplarına verilecek 
harcırahların formalitelerden uzak olması lâ
zımdır. Burada zorunlu giderler tespit edilmeli
dir. Bunlar ya bir yönetmelikle tespit edilmeli 
ve zorunlu giderler tespit ve tadadedildikten 
sonra, ayrıca bunların belgelere bağlamak sure
tiyle yevmiyelerinin % 50'sini geçmeyecek şe
kilde farklarının da verilmesi meselesi fuzuli-
dü. 

O bakımdan bendeniz söz aldım, bu iki nok
taya temas etmiş bulunuyorum. Esasında bü
tün Devlet memurları ki, 16 ncı dereceden baş
layıp 1 nci dereceye kadar gelen Devlet memur
larının hepsinin karşısında, maaşlarının % 30'-
undan % 10'una kadar ine ise, derecelerinin kar
şısında gösterilmek suretiyle bunların biran ön
ce getirilmesi lâzımdır. Böyle, ayrı ayrı müesse
selere, ayrı ayrı imtiyazların tanınmasını şahsen 
ben yerinde görmüyorum. «Yüksek Mahkeme» 
diyorsak, Yargıtay da yüksek mahkemedir. He
le, bütün insanların hak ve hürriyetlerinin temi
natı olan yargı organlarında, mahkemelerde va
zife gören hâkimlerin benim kanaatıma göre da
ha ağır fonksiyonları vardır. İdarî mahkeme ile 
kazaî mehkemeler arasında - kanaatime göre - bü
yük fark vardır. O arkadaşlarımızın durumu
nu da dikkate almak lâzımdır. Bunu bilhassa Hü
kümetim, dikkatına arz eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek üze
re sayın Kemal Kaya, buyurunuz efendim. 

KEMAL KAYA (Kars) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım; 

Görüşülmekte olan 104 ncü madde; 521 sa
yılı Kanunun 144 ncü maddesindeki hükmü ta
mamen değiştirmektedir. 521 sayılı Kanunun 
104 ncü maddesinde, «Danıştay meslek mensup
ları, keşif, bilirkişi incelemesi veya delillerin 
tespiti için görevlendirildiklerinde, hakiki yol 
masrafları ve Harcırah Kanunu ile belirli yev
miyelerini alırlar» der. 
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| Şimdi getirilen madde ile yepyeni bir usul 
getirilmiştir: Harcırah Kararnamesinde yapıla
cak değişiklik, Danıştay Teşkilât Kanunu ge
tirilmiştir. Tümü üzerinde konuştuğumuz sıra
da da, bütün Devlet memurlarının, yargı organ
larının, Harcırah Kararnamesine göre yevmiye 
aldüklan açık bir hakikat iken, yalnız Danıştay 
Teşkilât Kanununda bu şekilde bir hüküm geti
rilmesi; kanunların objektiflik ve umumilik 
prensibine de aykırıdır. Bu bakımdan bu mad
denin eski şekilde değiştirilmesi lâzımdır. Bu 
hususta bir önerge veriyoruz. Önergemizin ka
bulünü arz ederim. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek iste

yen sayın milletvekili? Yok. İki önerge vardır, 
okutuyorum. 

ISaym Başkanlığa 
Danıştay kanun tasarısının 104 ncü madde

sinin metinden çıkarılmasını arz ve teklif ede
rim. (Saygılarımla. 

Nevşehir 
Hüsamettin Başer 

Yüksek Başkanlığa 
! Görüşülmekte olan Danıştay kanun ta

sarısının 104 ncü maddesinin aşağıdaki arz et
tiğim şekilde değiştirilmesini teklif ederim. 

«Madde 104. —- Danıştay meslek mensupla
rından keşif, bilirkişi incelemesi veya delille
rin tespiti için görevlendirilenlere, hakikî yol 
masrafları ve Harcırah Kanunu ile belirli yev
miyeleri verilir.» 

Kars 
Kemal Kaya 

BAŞKAN — Sayın Kaya; Sayın Hüsamet
tin Başer'in takriri kabul edildiği takdirde, 
eski metin yerinde kalmış olmuyor mu efen
dim? 

KEMAL KAYA (Kars) — Kalacak efen
dim. 

BAŞKAN — Yani değişmiyor 104 ncü mad
de, o surette kalıyor. Tayyına dair birşey de 
yok. 'Bu 104 ncü maddenin kaldırılması hakkın
daki hükümdür. Şu halde, ikinizin takriri aynı 
mealdedir. Birbirinizin takririne katılmanız 
lâzımgeliyor, zannediyorum. Zatıâliniz Hüsa
mettin Başer'in takririne katıldığınız takdirde, 

| eski metin kendi halini muhafaza ediyor, de-
J mektir. öyle değil mi efendim? 

— 234 — 



M. Meclisi B : 118 3 . 7 . 1972 O : 1 

KEMAL KAYA (Kars) — Aynı mealdedir, 
efendim. 'Sayın Başer'in takririne katılıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon Başkanı, tak
rire katılıyor musunuz efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KEVNt 
NEDİMOĞLU (Zonguldak) ^— Müsaade eder
seniz kürsüden ifade edeyim. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim, rica ede
rim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KEVNİ 
NEDİMOĞLU (Zonguldak) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım: 

Yüksek malumunuz olduğu üzere; Danıştay 
diğer yargı organları, gibi 657 sayılı Devlet 
Personel Kanununun 1 nci maddesi hükmüne 
göre Devlet Personel Kanunu hükümleri dışın
da mütalaa edilmiş ve yargı organlarının per
sonel işlerine taallûk eden hükümleri de dahil 
olmak üzere getirilecek, kendilerine has tasa
rıda bu hükümlerin yer alması derpiş edil
miştir. 

Şimdi tetkik ettiğimiz Danıştay kanun ta
sarısında da malum olduğu üzere, nazarlarınız
dan kaçmamış olduğu üzere birçok özlük işleri 
yer almıştır, maaşlarına v.s. hususlara taallûk 
eden kısımlar yer almıştır. Bu itibarla esasında 
çok az tatbik yeri gören bu madde eski kanun
da da, 521 sayılı Kanunda da olduğu gibi har
cıraha taallûk eden bu husus bu kanunda yer 
almıştır. Şimdi meseleyi bu şekilde yani Devlet 
Personel Kanunu dışında Danıştay ile diğer 
yargı organlarının ayrı mütalaa edilmesi lâzım-
geldiği hususunu tespit ettikten sonra meseleyi 
şu şekilde mütalaa edelim. Bugün mer'i bulu
nan Harcırah Kanununa göre verilmekte olan 
harcırahlar bu vazifeyi ifa etmek üzere giden 
arkadaşlar kâfi gelmekte midir, değil midir? 
Hepimizin müttefikan üzerinde durduğumuz hu
sus bu paraların kâfi gelmediğidir ve bütün 
Devlet personelinin harcırah meselelerinin ye
niden ele alınması lüzumudur. Bu husus Büt
çe Kanunlarının müzakeresi sırasında Bütçe 
Komisyonunda üzerinde ariz amik durulmuştur. 
Şimdi o halde mesele nedir? Burada Danıştay 
Kanununun içerisinde bu meseleyi halletmek 
mi doğrudur, yoksa umumî olarak Harcırah Ka
nununda mı halletmek lâzımdır? Şimdi Devlet 
Personel Kanununun birinci maddesi ile bütün 
yargı organları Devlet Personel Kanununun 

şümulü dışında mütalaa edildiğine göre ve bun
ların birçok özlük işleri kendi özel kanunların
da yer aldığına göre ki, bugün de halen 521 sa
yılı Kanunun 14 ncü maddesinde yer almıştır, 
o halde bunların harcırahına müteallik olan 
hükmü burada muhafaza etmekte ve bunu bir 
ölçü içerisinde buraya yerleştirmekte fayda 
olduğu mülâhazasmdayız. Sayın arkadaşımız 
Hilmi işgüzar bir imtiyaz tanımadan bahset
tiler. Diğer yargı organlarına tanınmayan bir 
hak Danıştya niçin tanınıyor, dediler. Böyle 
birşey bahis konusu değildir. Onların da - yarın 
Yüksek Huzurunuza gelecektir - kanunları gel
diği saman, Yargıtay Teşkilât Kanunu geldiği 
zaman eğer gereği varsa orada da bu hüküm 
pekâla yer alabilir ve orada düşünülmesi müm
kündür. 

Şimdi getirilen formül itibariyle de arka
daşlarım zannedildiği kadar büyük bir miktar 
getirilmemiştir. Bu vazifeyi ifa edecek olan 
arkadaşlar ekseriya kanun sözcüsü veya yar
dımcı durumunda olan arkadaşlardır. Bunların 
aşağı - yukarı yapılan hesaba göre de ellerine 
geçecek olan miktar 60 - 70 liranın içerisin
dedir. Bugün taşrada bu vazifeyi ifa etmek 
üzere giden bir arkadasın da 60 - 70 lira gibi 
bir para ile bu hizmeti ifa etmesinin mümkün 
olup olmadığı hususunu takdirlerinize arz edi
yorum ve bu sebeple de önergelere komisyon 
olarak katılmıyoruz ve maddenin aynen muha
fazasını rica ediyoruz, arz ederim, teşekkür ede
rim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Tosyalı. Bir 
dakika efendim bir soru var. Buyurun (Sayın 
Başer. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Yü-
rürülükteki Danıştay Kanunundan Danıştay 
mensupları faydalanıyor mu, faydalanmıyor 
mu? Bu umumî bir kanun mudur, değil midir? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KEVNİ 
NEDİMOĞLU (Devamla) — Bugün mer'i Har
cırah Kanunu, ki çok eski bir kanundur, o za
man bütün yargı organları gibi Harcırah Ka
nunundan Danıştay mensupları da faydalan
maktadır. Halen mer'i bulunan 521 sayılı Ka
nunun 104 ncü maddesinde de Harcırah Kanu
nunun hükümlerine göre muamele yapılacağına 
dair bir hüküm vardır. Ancak 657 sayılı Kanun
la yeni bir statü getirildiğinden devlet memur-
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lan ile yargı organları kendi bünyeleri içe
risinde mütalâa edildiğinden kanaatimiz odur 
ki, Harcırah Kanunu yapıldığı zaman bunları 
da kendi bünyeleri içerisinde mütalâa etmekte 
zaruret vardır, fayda vardır, arz ederim. 

EAŞKAN — Buyun Sayın Tosyalı. 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 

Başkanım, değerli arkadaşlarım, bu 104 ncü 
maddede Danıştay mensuplarına verilen yolluk 
yerindedir. Bunun bütün devlet personeline de 
aynen teşmili şartiyle yerindedir. Devlet per
soneli eski yolluklara tabi olurken, bir Devlet 
müessesesinden yalnız bir tanesine bir istisna 
olarak kanun çıkarmak bu Meclisin yapacağı 
iş değildir. Bütün Devlet memurları küçüğün
den büyüğüne kadar harcırahtan şikâyet et
mektedir. Ankara dışında devlet hizmetleri 
yürümemektedir, harcırah azlığından dolayı 
gittikleri yerlerde iki - üç gün kalarak devlet 
hizmetini halka yararlı hale getirmeleri lâzım-
gelirken harcırah azlığı sebebiyıe orada iki işi 
yarım yamalak bırakarak geri dönmekte, çok 
hayati olan projeler, etütler, kontrollar yapıla
nmaktadır. Ben şahsen sayın Danıştay mensup
larımıza bu parayı esirgeyenlerden değilim ve 
fakat istisnanın aleyhindeyim. Devlet memurla
rının Harcırah Kanunu değiştirilirken Danış
tay mensuplarımızı da dikkat nazarına almak 
üzere bu maddenin metinden çıkarılması taraf
tarıyım. istisnaları getire getire artık harkes 
bıkmıştır. Oraya veriliyor, buraya niye verilmi
yor durumuna düşmeyelim. Devlet memurları
nın Harcırah Kanununu biran evvel çıkaralım, 
orada Devlet personelimizin şerefine, ihtiyacına 
uygun şekilde harcıralhları artırırken bunlara 
da yer verelim. Kanun ummîdir, kanun genel
lik vasfını haiz olmalıdır. Binaenaleyh böyle 
bir istisna Harcırah Kanununun katiyen taraf
lısı değilim. Hürmetlerimle. 
- BAŞKAN — Sayın Kemal Kaya tarafından 
verilen önerge yol masrafları ve yevmiyelerle 
ilgili eski metnin aynen ibkası ve Sayın Hüsa
mettin Başer'in önergesi ise bu yeniden tedvin 
edilen 104 ncü maddenin metinden tayyıdır. 
Bu suretle metinden tayyedildiği takdirde eski 
hüküm aynen ibka edilmiş olacaktır. O sebeple 
de iSaym Kaya da Sayın Başer'in önergesine 
katılmış bulumaktadır. Sayın Komisyon Baş
kanı katılmama sebebini gerekçeli olarak izah 
etmiştir. Hükümet? 

DEVLET BAKANI İSMAİL ARAR (İstan
bul) — Sayın Başkan ben katılmıyorum öner
geye. Müsade ederseniz katılmama sebebini bir, 
iki cümle ile arz edeyim. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
DEVLET BAKANI İSMAİL ARAR (De

vam, a) — Bir taraftan Danıştay da davaların 
gecikmesinden şikâyet ediyoruz, bir taraftan 
bu davaların süratle intacını mümkün kılacak 
bir hükmün karşısına çıkıyoruz. Kaldı ki, bu 
hükümle Devlet Bütçesine her hangi bir mun
zam yük tahmil edilmemektedir. Arkadaşları
mızın her halde dikkatinden kaçmış olacak bu 
gerekçede gayet sarih olarak açıklanmıştır. Bu 
mesarifi muhakeme faslından, davayı kaybeden 
taraftan alman bir paradır. Eğer davada ha
sım idare ise ve davayı kaybetmiş ise ancak tak
dirde devletten alınacaktır. Bu itibarla bende
niz önergeye katılmıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bakan da gerekçeli ola
rak önergeye katılmama sebebini izah ettiler. 
önergenin dikkate alınıp alınmaması hususunu 
oylarınıza arz edeceğim, önergenin dikkate 
alınmasını kabul buyuranlar lütfen işaret bu
yursunlar... Kabul etmeyenler... Dikkate alın
ması kabul edilmiştir. 

Komisyon filhal katılıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KEVNİ 
NiEDiMOĞLU (Zonguldak) — Katılıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Komisyon filhal katılıyor, tak
riri tekrar oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. Mad
de metinden tayyedilmiştir, birinci maddede 
bu nazarı itibara alınacaktır. Bu suretle tashi-
hen okunup oylarınıza arz edilecektir. 

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-

- kanunsözcüsünün vereceği diğer görevleri ye
rine getirirler. 

Kanunsözcüleri, ilgili yerlerden Başkanlık 
aracılığıyle her türlü bilgileri isteyebilecekleri 

i gibi, işlem dosyalarını da getirtebilirler. 
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Düşüncelerin gerekçeli olması lâzımdır. 
Kanunsözcüleri, düşüncelerinde tamamen 

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

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

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

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım, önemli bir mad
deyi görüşüyoruz, kanun sözcülerinin ödevlerini 
sayıyor madde. Fakat değerli arkadaşlarım, 
önce kanun sözcüsü kimdir, ne iş yapar? Bunu 
belirtmemiz lâzımgeliyor. 

Değerli arkadaşlarım, kanun sözcüsü Devle
ti muhakeme eden, Devleti yargılayan Danış-
tayda savcıdır. Ne yapar? Kanun sözcüsü? Dev
leti yargılayan bir mahkeme olan Danıştayda 
kamu haklarını temsil eder. Yani Cumhuriyet 
Savcısı, Adliye mahkemesinde ne ise, kanun 
sözcüsü de yüksek idare mahkemesi olan Da-
nıştayda odur. Şimdi tasavvur buyurun, Tem
yiz Mahkemesinde Cumhuriyet Başsavcısı var
dır, yardımcıları vardır. Bidayet mahkemesin
den bir dosya gelir, başsavcı yardımcılarından 
birisi bu dosyayı alır ve tebüğname tanzim eder. 
Yani mahallî makemesinden verilmiş olan ka
rarın ya bozulmasını ister, ya onanmasını is
ter. Karar tebliğname (hilâfına, tebliğnameye 
aykırı olarak özel dairece, ceza dairesince bo
zulmuş ya da tasdik edilmiş olur. Yani Cum
huriyet savcı yardımcısı bozulsun der, daire 
tasdik eder, tasdik edilsin der bozar. O takdir
de Cumhuriyet savcısının kamu haklarını tem-
silen aynı daire nezdinde itiraz hakkı vardır 
sayın arkadaşlarım. Yani fonksiyonu vardır 
Cumhuriyet savcısının. Şimdi kanun sözcüsünün 
fonksiyonu nedir? Şu duruma göre uygulamada 
kanun sözcüsünün bir ağırlığı yoktur değerli 
arkadaşlarım. Son derece önemli bir maddedir, 
kanun sözcüsü sadece düşünce verir. Arkadaş
larım bilirler, Danıştayda bir dava dairesinde 
kanun sözcüsü düşünce verir, ama o düşünce 
hilâfına, o düşüncenin zıddına o daireden bir 
karar çıktığı takdirde kanun sözcüsünün hiçbir 
yetkisi yoktur. Öyle ise kanun sözcüsü mües-
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sesesine lüzum nedir? Kanun sözcüsü düşünü
yor, dosyayı inceliyor, hazırlanıyor, içtihatla
rı karıştırıyor, bu hazırlık sonucu bir fikre va
rıyor arkadaşlarım. Sonucu tâyine etkili olan 
bir fikre varıyor. Bozma istiyor, özel daire tas
dik ediyor, onuyor. Onama istiyor, özel daire 
bozuyor. İtiraz hakkı, ya da re'sen kararın dü
zeltilmesi hakkını tanımaz isek kanun sözcülü
ğü müessesesinin ağırlığı nedir, değeri nedir? 
Çok istirham ederim, bundan daima Danıştay
daki kanun sözcüleri üzüntü duymaktadırlar. 
Ya bizi kaldırsınlar derler, ya da bize ağırlığı
mızı versinler. Şimdi Danıştaym muhakeme usu
lünü bilen arkadaşlarım takdir buyururlar. Bu 
tarzı ile kanun sözcülüğü müessesesi sakat bir 
müessesedir, ha var, ha yok. isterseniz kaldı
ralım. Ama mutlaka ipka edecek isek, alıkoya-
caksak; yetki verelim, fonksiyonu tespit ede
lim değerli arkadaşlarım. O itibarla istirham 
ediyorum, kanun sözcüleri düşünce verdikleri 
dairelere, düşünce verdikleri dosyalara münha
sır kalmak üzere, lüzum gördükleri takdirde 
kararın düzeltilmesi için doğrudan doğruya 
talepte bulunmak haklarına sahiıbolmalıdırlar 
ki bu organ bir fonksiyona, bir ağırlığa kavuş
muş olsun. Bir önerge takdim ediyorum iltifat 
buyurulmasını saygılarımla rica ederim. 

BAŞKAN — Madde üzerinde (görüşmek iste
yen Sayın Tosyalı, buyurun. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım, vatandaşlarımız 
ile Devlet arasındaki davalara bakan Danış-
tayımızda işlerin çok geç ikmal edildiği iddia
sının haklılığı hepimizce malum. 

Danıştaydaki davaların yıllarca sürünceme
de kalması hakkın, adaletin tecelli etmemesine, 
aktüalitesini geçirdikten sonra tecelli etmesine 
müncer olmaktadır. Bu sebeple Danıştaydaki 
davaların ne kadar süratle tecelli etmesini ka
nunlarla temin edersek, o kadar hakka, huku
ka Meclis olarak riayet etmiş oluruz. Bu sebep
le muhterem arkadaşlarım, bu maddenin 2 nci 
satırındaki «kanun sözcülerinin en geç bir ay 
içerisinde» ibaresinin, hiçolmazsa «en geç 15 gün 
içerisinde» şeklinde değiştirilmesini arz ve tek
lif ediyorum. Böylece genel hukukun, hakkın 
çabuk, kolay ve ucuz tecelli etmesi prensiple
rine, süratli tecelli etmesi prensibine bir mik
tar hizmet etmiş oluruz. Saygılarımla. 
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BAŞKAN — Başkaca görüşmek isteyen sa
yın milletvekili?... Yok. 2 Önerge vardır mad
deyle ilgili, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Tasarının 110 ncu maddesine son fıkra ola

rak aşağıdaki metnin eklenmesini öneririm. 
Ankara 

Şinasd özdenoğlu 
«Kanunsözcüleri, lüzum gördükleri haller

de, dava daireleri nezdinde re'sen kararın dü
zeltilmesi isteminde .bulunabilirler.» 

Sayın Başkanlığa 
110 ncu maddedeki, «en geç 1 ay» ibaresinin 

«en geç 15 gün» olarak değiştirilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Kastamonu 
Hasan Tosyalı 

BAŞKAN — Sayın özdenoğlu bir fıkra ek
lenmesini istemektedirler; katılıyor musunuz bu 
hususa efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KEVNi 
NEDİMOĞLU (Zonguldak) — Sayın Baş
kan müsaade buyurur musunuz 2 önergeyi de 
cevaplayayım. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KEVNİ 
NEDİMOĞLU (Zonguldak) — Sayın Baş
kan, Sayın özdenoğlu arkadaşımız kanun söz
cülerine dolayısıyle Başkanunsözcüsüne kararın 
düzeltilmesi için bir hak tanınmasını arzu et
mekte ve bunu Yargıtay Başsavcısıyle ve »sav
cılık müessesesiyle mukayese etmektedirler. 

Şurasını arz edeyim ki, Yargıtay savcıları ve 
Başsavcılıkla kanunsözcülerini aynı statü içe
risinde mütalaa etmek mümkün değildir. Cum
huriyet Savcısı Ibir davada müdahil olsa da ol
masa da, şahsî davacı olsa da olmasa da o dâ
vanın davacısı durumundadır. Halbuki, kanun 
sözcüsünün bu durumu yoktur. Danıştaya açıl
mış olan bir davada mutlaka bir davacı ve bir 
davalı vardır. Davacı şahıs; davalı o tasarrufu 
yapan idaredir ve bu itibarla şahsa ve davalı du
rumda olan iradeye tashihi karar hakkı tanı
makta bir yarar vardır, bir mana vardır; ama 
kanuna göre vazifesi sadece açılmış bulunan 
dava hakkındaki hukukî mütalâasını bildirmek
ten ibaret bulunan kanun sözcüsüne böyle bir 
hakkı tanımak işleri daha fazla uzatmaktan baş
ka bir şey temin etmez. Kaldı ki, Danıştayda 

bir de raportörlük müessesesi, yani yardımcılık 
müessesesi vardır; dosyayı tetkik edip raporte 
edenler de mütalâalarını bildirirler; böyle bir 
mantıkla işe girdiğimiz takdirde onlara da böy
le bir tashihi karar hakkı tanımak gibi bir ne
ticeye varırız ki, bunu müdafaa etmek mümkün 
değildir. 

Sayın Tosyalı arkadaşımız da madde metnin
deki 1 ayın 15 güne indirilmesini önerdiler. Bu
nu da, kanaatimize göre bugünkü i§ durumu mu
vacehesinde kabul etmek mümkün değildir. 
Şimdi, Danıştay tmsilcisi arkadaşımdan aldı
ğım bilgiye göre haftada her kanun sözcüsüne 
250 adet dosya tevdi ediyormuş. Bu dosyaların 
15 gün içerisinde, her zaman için çıkarılması 
mümkün değildir. Esasen maddedeki metinde 
en çok 1 ay kaydı vardır. Mutlaka bir ay diye 
de bir şey yoktur. Arkadaşlarımın imkânları 
olduğu takdirde mutlaka daha evvel de çıkar
maları bahis konusu olabilir. Bu bakımdan her 
2 takdire de katılmıyoruz. Takdir Yüksek He
yetinizindir ; teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu efen
dim? 

DEVLET BAKANI İSMAİL ARAR (istan-
bu) — Katılmıyoruz, her 2 önergeye de katılmı
yoruz. 

BAŞKAN — Sayın özdenoğlu'nun önergesini 
tekrar okutuyorum. 

«Ankara Milletvekili Şinasi Özdenoğlu'nun 
önergesi tekrar okundu.» 

BAŞKAN — Sayın özdenoğlu önergenizi 
izah etmek üzere buyurun, Hükümet ve Komis
yon önergenize katılmıyorlar. 

ŞİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; Sayın Komisyon 
Başkanının Yargıtay Başsavcılık müessesesiyle 
Danıştay Kanunsözcülüğü müessesesini aynı 
parelelde görmem üzerine burada yapmış olduk
ları açıklamaya katılmak mümkün değildir. 

Şu yönden katılmak mümkün değildir: Ben 
Cumhuriyet Savcılığı müessesesiyle Kanunsöz
cülüğü müessesesinin yapısı itibariyle, fonksiyo
nu itibariyle ve yetkileri itibariyle aynı şey ol
duğunu söylemedim. Ama, bir parelellik içeri
sinde çalıştıklarını ifade etmek istedim. Şunu 
söylemek istedim : 

Cumhuriyet Savcısı ve yardımcısı Temyiz 
Mahkemesinde bir fonksiyon ifa ediyor; onun 
paralelinde kamu haklarını Danıştayda Kanum-
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sözcüsü savunuyor. Nitekim, daha önceki mad
dede gördük değerli arkadaşlarım, Kanunsözcü-
sü re'sen dosya celbediyor, Başkanlık aracılığıy-
le dosya celbediyor, delil topluyor ve her türlü 
delili topladıktan sonra davacı lehine, davalı le
hine ve müdahil lehine olmak üzere ve 
hiç birinin görüşüyle, hiç birinin iddia-
sıyle ve savunmasıyle bağlı olmaksızın dü
şünce veriyor. Bunun adı kamu haklarının sa
vunucusu olmak değildir de nedir? En küçük bir 
tereddüde düşmeksizin Yüce Meclis huzurunda 
ifade ediyorum ki, kanunsözcülerinin görevi as
lında kamu hakkını, hukukunu korumaktır ve 
bunun için kendisinin bazı yetkileri vardır. An
cak, fonksiyonu yoktur arkadaşlarım. Sayın Ko
misyon Başkanı burada adeta, beyanlarında ka-
nunsözcülüğü müessesesinin fonksiyonsuz bir 
müessese olduğunu tescil ettiler, doğru; buna 
ben de katılıyorum. Ama, bu haliyle bırakalım 
mı, kurtaralım mı? Kaldı M, arkadaşlar, Danış-
tayın bir başka özelliği var : Danıştay hem bi
dayet mahkemesidir, hem yüksek mahkemedir. 
Danıştaya dava açıyorsunuz, bidayet mahkemesi
dir, Danıştay bir yüksek idarî mahkemedir, ida
rî tasarrufu inceliyor, iptal ediyor, hükme bağ
lıyor; öyle ise hem bidayet mahkemesi mahiye
tindedir, hem de yüksek mahkeme niteliğinde
dir. Buradaki kanunsözcüsünün ayrı bir görevi 
vardır, önemli bir görevi vardır öyleyse fonksi
yonu da olmak lâzım gelir. 

Ne diyoruz? Kamu yararına bir tekliftir bi
zim önergemiz arkadaşlar. Kanunsözcüsü, Baş-
kanunsözcüsü, genellikle Kanunsözcüsü lüzum 
gördüğü ahvalde doğrudan doğruya «kararın 
düzeltilmesini» isteyebilir. Vatandaş her zaman 
için adlî hatayla karşı karşıya değil midir? Da
nıştay Dava Daireleri hatar işlemezler mi arka
daşlarım? Hata işlememiş olsalardı tashihi karar 
müessesesi olmazdı. Nedir amacımız? Bu hatayı 
düzeltmektir, asgariye indirmektir, öyle ise bir 
hak tanıyoruz, diyoruz ki, orada kanunsözcüsü 
kamu haklarının savunucusu olan, eski deyimiy
le Danıştay Müddeiumumisi - Saym Nedimoğlu 
çok iyi bileceklerdir, eskiden kanunsözcülüğü 
deyimi yerine «Şûrayı Devlet Müddeiumumisi» 
denirdi - ciddî bir yetkiye sahibolsun. öyle ise 
talebimiz zannediyorum ki, dâvayı kurtaracak 
haklı bir istemdir. Kamu yararına uygun bir ta
leptir ve bu kanunun sistematiğiyle ters düşen 
bir tarafı yoktur. Bunu tamamlamakta ve bu 

önemli olması lâzımgelen organa da gerçek kişi
liğini, kimliğini, ağırlığını vermektedir. Bunda 
tereddüde mahal yoktur. Yüce iradenizle öner
gemin iltifata mazhar olacağı inancıyle saygılar 
sunarım. 

BAŞKAN — Sayın özdenoğlu'nun takririne 
Komisyon ve Hükümet katılmamaktadır. Takri
rin dikkate alınıp, alınmaması hususunu oyları
nıza arz ediyorum. Dikkate alınmasını kabul 
buyuranlar... Kabul etmeyenler... Dikkate alın
ması kabul edilmiştir. 

Komisyon filhal katılıyorlar mı?. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KEVNİ NE

DİMOĞLU (Zonguldak) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon filhal katılmaktadır; 
tekrar oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Tosyalı, 15 güne indirilmesine müteda
ir olan takririnizde Sayın Komisyon Başkanının 
izahatı karşısında ısrar ediyor musunuz efen
dim?.. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Israr 
etmiyorum, geri alıyorum. 

BAŞKAN — Israr etmiyorsunuz, yani takri
rinizi izahat muvacehesinde geri alıyorsunuz. 

Tadil şekliyle 110 ncu maddeyi oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Başkan ve üyelerle Başkanunsözcüsünün ay
lıkları : 

Madde 114. — Danıştay Birinci Başkanı, dai
re başkanları ve üyeleri ile Başkanunsözcüsünün 
aylık ödemeleri, Devlet Memurları Kanununa 
bağlı gösterge tablosunun birinci derecesinin son 
kademe göstergesinle eklenecek 200 sayısından 
sonra bulunacak sayının, bütçe kanunlarıyle be
lirtilecek katsayı ile çarpılmasından elde edile
cek miktar esas alınarak yapılır. 

Ancak, kazanılmış hakları bu derece ve kade
meye ulaşmamış olanların emekliliklerinde ve di
ğer memurluklara geçmelerinde hizmet sürele
rine göre kazandıkları derece ve kademe aylık
ları esastır. Bu gibilerin kazanılmış haklara ait 
kademe ilerleme süreleri bir yıl, derece yüksel
me süreleri iki yıldır. 

Bu sürelerin bitiminde kazanılmış hakları 
kendiliğinden bir ileri kademeye veya bir üst 
dereceye yükseltilir. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen sayın milletvekili?. Yok. Maddeyi oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Çalışma süremizin bitmiş bulunması hasebiy
le 4 Temmuz 1972 Salı günü saat 15,00'te top
lanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 20,00 

I S O ^ ( 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

118 NCİ BİRLEŞİM 

3 . 7 . 1972 Pazartesi 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 

m 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
X 1. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas

lan ve 6 arkadaşının, Siyasi Partiler Kanununun 
74 ncü maddesinin yeniden düzenlenmesine dair 
kanun teklifi ve Adalet, Anayasa ve Plan ko
misyonlarından 5 er üyeden kurulu 49 No. lu Ge
çici Komisyon raporu (2/540) (S. Sayısı : 421) 
(Dağıtma tarihî : 3 . 9 . 1971) 

X 2. — 648 sayılı Siyasi Partiler Kanunu
nun 5, 8, 14 ve 7'6 ncı maddelerinin değiştiril
mesine ve ıbu kanuna iki ek ve bir geçici mad
de ile 44 sayılı Anayasa Mahkemesinia kuruluş 
ve yargılama usulleri hakkındaki Kanunun 18 
nci maddesinin (B) fıkrası ve 58 nci maddesi
nin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ile Ma
latya Milletvekili Mustafa Kaftan'm, 648 sayılı 
Siyasi Partiler Kanununua 10 ncu maddesinin 
(b) bendinin değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi ve Aydın Milleirvekili ismet Seragin ve 2 
arkadaşının, 648 sayılı Siyasi Partiler Kanunu
nun 79, '80, 82 nci maddelerinin değiştirilmesiae 
ve 81 nci maddesinin kaldırılmasına dair kanun 
teklifi ve içişleri, Adalet, Anayasa ve Plân ko
misyonlarından seçilen 4 er üyeden kurulu 72 
numaralı Geçici Komisyon raporu (1/61)1, 
2/699, 2/666) ('S. Sayısı : 661) (Dağıtma tari
hi : 212 . 4 . 1OT2) 

(X) Açık oya sunulacak isleri gösterir. 

3. — Maraş Milletvekili M. Zekeriya Kür-
şad'ın ve Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'ün, 
Maraş ilinin adının Kahraman Maraş olarak 
değiştirilmesine dair kanum teklifleri hakkında 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklikler 
hakkında Millet Meclisi içişleri Komisyonu ra
poru (M. Meclisi 2/162, 2/163; C. Senatosu 
2/12) (S. Sayısı : 192, 192 ye 1 nci ek, 192 ye 
2 nci ek, 192 ye 3 ncü ek) (Dağıtma tarihleri : 
15 . 6 . 1970, 15 . 3 . 1971, 29 . 12 . 1971 ve 
26 . 4 .1972) 

X 4. — Toprak ve Tarım reformu önted-
birler kanunu tasarısı ve Anayasa, Adalet, Ti
caret, içişleri, Maliye, Köy işleri, Orman, Tarım 
ve Plan komisyonlarından 3 er üye seçilerek 
kurulan 55 No. lu Geçici Komisyon raporu 
(1/609) (S. Sayısı : 513) (Dağıtma tarihi : 
15 . 3 . 1972) 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B . TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1.— 7126 sayılı Sivil Savunma Kanununa 
iki madde eklenmesine dair kanun ile Cumhur
başkanının geri gönderme tezkeresi ve içişleri 
Komisyonu raporu (1/150) (S. Sayısı: 375 ve 
375 e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 2 . 7 . 1971, 
29 . 12 . 1971) 

2 .— içel Milletvekili Çetin Yılmaz'm, 
27 . 5 . 1935 gün ve 2739 sayılı Ulusal Bayram
lar ve genel tatiller hakkındaki Kanuna 1 mad
de eklenmesine ilişkin kanun teklifi ve içişle
ri Komisyonu raporu (2/491) (S. Sayısı : 413 
ve 413 e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 17.8.1971; 
29 .12 .1971) 

3. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu 
ve 15 arkadaşının, Mehmet Tevfikoğlu Hatice-



den doğma 1339 doğumlu Nevşehir Yenimahal
le 10 hanede kayıMı Mustafa Parmaksız'un affı 
hakkında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu 
raporu (2/196) (ıS. Sayısı : 161,161 e 1 nci ek ve 
161 e 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri 18 . 4 . 1970, 
21 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

4. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı, Ankara 
Milletvekili Suna Tural ile Sinop Milletve
kili Hilmi İşgüzar ve Kocaeli Milletvekili Veh
bi Engiz'in, Geneli af kanunu teklifleri ve Ada
let Komisyonu raporu (2/383, 2/439, 2/482) (S. 
öayi'ları : 353 ve 353 e 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihleri 15 . 6 .1971 ve 4 . 2 . 1 9 7 2 ) 

5. — İstanbul Milletvekilli Reşit Ülker'in. 
Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinin kaldı
rılması ve 114 ncü maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/284) (S. Sayıları : 359 ve 359 a 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri 17 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

6. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rıfat öztürkçine'nin Türk Kanunu Medenisinin 
485 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında ka
nun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/9) 
(S. Sayıları : 360 ve 360 a 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 16 . 6 . 1971 ve 4 . 2 .1972) 

7. — Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, 
Eşinden beş sene ayrı kalan karı, kocanın ayrıl
ması hakkında kanun teklifi ve Adalet Komis
yonu raporu (2/423) (0. 'Sayıları : 361 ve 361 
e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri 16 . 6 . 1971 ve 
4 . 2 . 1 9 7 2 ) 

8. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh'-
nm, Türk Ceza Kanununum değişik 449 ncu 
maddesinin 2 nci bendinin tadili hakkında (ka
nun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/449) 
(S. iSayıları 366 ve 366 ya 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 21 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

9. —• Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ve 19 arkadaşının, Devlet memurlarının disiplin 
cezalarının affına dair kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/135) (ıS. Sayıları : 367 ve 
367 ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 21.6.1971 
ve 4 . 2 .1972) 

10. — Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, 
Türk Ceza Kanununun 455 nci maddesinin 1 nci 
fıkrasının değiştirilmesi hakkımda kanun tekli

fi ve Adalet Komisyonu raporu (2/112) (S. Sa
yıları : 368 ve 368 e 1 nci ek) (Dağıtma tarih
leri : 2 1 . 6 . 1971 ve 4 . 2 .1972) 

11. — Burdur Millet vekili Mehmet Özbey'in, 
Türkiye'de sabotaj yapanların ölüm cezası üe 
eezalandımlimıaları hakkında kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu (2/427) (S. Sayıla
rı : 369 ve 369 a 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
21 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Anslan Bora'nın, Türk Ceza Kanununun 480 
nci maddesine son fıkra olarak bir fıfcra eklen
mesi hakkında kanun teklifi ve Adalet Komis
yonu raporu (2/155) (S. Sayılan : 370 ve 370 e 
1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 21 . 6 . 1971 ve 
4 . 2 . 1972) 

13. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Mebrure Aksoley'in, Ellerinde sağlık muayene 
fişi bulunmayan İstiklâl Madalyalı muharip ga
zilerle diğer bütün muharip gazilere Millî Sa
vunma Bakanlığınca sağlık muayene fişi ve-

- rilmeısi haikkında kanun teklifi ve Millî Sa
vunma Komisyonu raporu (2/301) (S. Sayı
ları : 372 ve 372 ye 1 nci ek) (Dağıtma tarih
leri 26 . 6 .1971 ve 4 . 2 .1972) 

14. — İeel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Türk Ceza Kanununun 141/1 ve 142/1 nci mad
delerinin yürürlükten kaldırılması hakkında 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/388) (S. Sayıları : 377 ve 377 ye 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 6 .7 .1971 ve 4 .2 .1972) 

15. — Adıyaman Milletvekili M. Zeki Adı
yaman'ın, Türk Ceza Kanununun 426 nci mad
desinin tadiline dair kanun töklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/456) (S. Sayılan : 378 
ve 378 e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri: 6 . 7.1971 
ve 4 . 2 . 1972) 

16. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Mebrure Aksoley'in, 1076 sayılı İhtiyat zabiti 
ve ihtiyat askerî memurları Kanununun 8 nci 
maddesinin (E) fıkrasının değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Millî Savunma Komisyonu ra
poru (2/281) (S. Sayıları : 381 ve 381 e 1 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri: 12.7.1971 ve 4.2.1972) 

17. •— C. Senatosu Gaziantep Üyesi Salih Tanı-
yerfnin, 13 Mart 1329 tarihli İdarei Umumiye 



Yilâyat Kanununun 118 ve 1'3'6 ncı maddeleri
nin değiştirilmesi ve bu Kanuna bir madde ek
lenmesi hakkında ka/tun teklifi ve İçişleri Ko
misyonu raporu (2/201) (S. Sayısı : 492) (Da 
ğıtma tarihi : 16 . 2 .1972) 

18. — C. Senatosu Gaziantep Üyesi' Salih Tan-
yeri'nin, 14 Nisan 1930 tariih ve 1580 sayılı Be
lediye Kanununun 62 ve 77 nci maddelerinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve İçişle
ri Komisyonu raporu (2/202) (S. Sayısı : 493) 
(Dağıtma tarihi : 16 . 2 .1972) 

19. __ Nevşehir Milletvekili Selâhattin Hak
kı Esatoğlu ve 8 arkadaşının ve İçel Milletveki
li Celâl Kargılı v© 6 arkadaşının, ölüm cezası
nın kaldırılması hakkında kanun teklifleri ve 
Adalet Komisyonu raporu (2/286, 2/578) (S. 
Sayısı : 512) (Dağıtma tarihi : 10 . 3 . 1972) 

X 20. — Köy İşleri Bakanlığı kuruluş ve gö
revleri hakkında kanun ile Cumhurbaşkanının ge
ri gönderme tezkeresi ve Köy İşleri ve Plan ko
misyonlarından 8 er üye seçilerek kurulan 19 
numaralı Geçici Komisyon raporu (1/594) (S. 
Sayısı : 311 e 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
1 . 4 . 1972) 

21. — Ankara Milletvekili »Suna Tural ve Si
nop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 6762 sayılı 
Ticaret Kanununun 626 ncı maddesindeki hü
kümlerin ihlâline sebebolan Ticaret erbapları
nın itibarının iadesi hakkındaki kanun teklifi 
ve Ticaret ve Adalet komisyonları raporları 
(2/474) (,S. Sayısı : 683) (Dağıtma tarihi : 
25 . 5.1972) 

22. — Adıyaman Milletvekili M. Zeki Adıya
man'ın, uzun saç, uzun favori, (erkeklerde) ile 
kadınların mini etek giymelerinin men'ine dair 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(•2/665) (S. Sayısı : 688) (Dağıtma tarihi : 
29 . 5 .1972) 

23. — T. B. M. M. (Saymanlığının, Aralık 1971 
Ocak, Şubat 1972 ayları hesabına ait Meclis He
sapları İnceleme Komisyonu raporu (5/21) 
(S. Sayısı : 693) (Dağıtma tarihi : 6 . 6 . 1972) 

24. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm 403 
sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 25 nci mad
desinin (b) fıkrasına bir bent eklenmesi hak
kında kanun teklifi ve Dışişleri, Adalet ve İçiş-

3 — 

I leri komisyonları raporları (2/532) (S. Sayısı : 
698) (Dağıtma tarihi : 23 . 6 . 1972) 

V 

İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B • BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

I X I . — Bursa Milletvekili Kasını Önadım'-
I in, 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanu

nunun bâaı maddelerinin değiştirilmesine ve bâ
zı maddelerine fıkralar eklenmesine dair (kanun 
teklifi ve Adalet, İçişleri, Ticaret, Sanayi ve 
Plan komisyonlarımdan seçilen 3 er üyeden ku
rulu 6 numaralı Geçici Komisyon raporu (2/15) 
(ıSb Sayısı : 136 ya 1 nıci ek) (Birinci dağıtma 
tarihi : 20 . 5 . 1970; ikinci dağıtma tarihi : 
18 . 3 . 1971) 

X 2. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok 
I ve 39 arkadaşının, tarım ve hayvan ürünlerinin 
I taban fiyatlarının saptanımaısı ve ilânı hakkında 

ve Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, taban 
fiyat kanunu teklifleri ve Ulaştırma, Gümrük 
ve Tekel, Köy İşleri, Sanayi ve Ticaret, Maliye, 

I Tarım, Dış Ekonomik İlişkiler ve Plân komis
yonlarından 2 şer üyeden kurulu 48 No. lu Ge
çici Komisyon raporu (2/535, 2/543) (S. Sayı
sı : 424) (Dağıtma tarihi : 18 . 9 . 1971) 

X 3. — İstanbul Milletvekili Mustafa Fevzi 
Güngör ile C. Senatosu İstanbul Üyesi Rifat 
Oztürkçine'nin Toptancı halleri, kanun teklifle
ri ve Sanayi ve Ticaret, İçişleri ve Adalet ko
misyonlarından 5 er üyeden kurulu 57 numara
lı Geçici Komisyon raporu (2/221, 2/173) (S. 
Sayısı : 433) (Dağıtma tarihi : 23 . 11 . 1971) 

4. — 14 . 7 . 1965 tarihli ve 657 sayılı Dev
let Memurları Kanununa 14 . 8 . 1970 tarih 
ve 1327 sayılı Kanunla eklemen ek geçidi 5 nci 

I maddenin değiştirilmesi hakkında kanun 
I tasarısı ve Plân Komisyonu raporu (1/485) 

(S. Sayısı : 343 ve 343 e 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 11 . 6 . 1971; 19 . 12 . 1971) 

5. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlı-
oğlu ve 9 arkadaşının, Türkiye Jeologlar Oda-

l sı kanunu teklifi ve Adalet, Enerji ve Ta-



biî Kaynaklar ve Plan komisyonları raporları 
(2/197) (S. Sayısı : 302 ve 362 ye 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 21 . 6 . 1971; 9 . 12 . 1971) 

6. — Amasya Milletvekili Yavuz Acar ve 23 
arkadaşının ve İzmir Milletvekili Burhanettin 
Asutay ve 9 arkadaşının, 2 . 1 . 1961 tarifeli ve 
195 sayılı Basın İlân Kurumu teşkiline dair Ka
nunun 5 nci maddesinin (a) fıkrasının değişti
rilmesine dair kanun teklifleri ve Çalışma ve 
içişleri komisyonları raporları (2/507, 2/308) 
(S. Sayısı : 412 ve 412 ye 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 17 . 8 . 1971; 29 . 12 . 1971) 

7. — Edirne'nin Lalapaşa ilçesi Çömlekpı-
nar köyü hane 1, öilıt 5, sayfa 1 de nüfusa ka
yıtlı Osmanoğlu, Naamiyetâen doğma, 22.1.1937 
doğumlu Mehmet Yama ile aynı nüfusa kayıtlı 
Emin Kızı, Fatma'dan doğma, 1928 doğumlu 
Zehra Yarma'nm ölüm cezalarına çarptırılmaları 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/43) (S. Sayısı : 346 ve 346 
ya 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 15 . 6 . 1971 
ve 1 . 2 . 1972) 

8. — Kastamonu iline bağlı Daday ilçesinin 
Uyukören köyü hane 9, cilt 5 ve sayfa 391 numa
rasında nüfusa kayıtlı Mehmetoğlu, Necibetâen 
doğma, 15 . 3 . 1943 doğumlu Hüseyin Örenin 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başbakan
lık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/48) 
(ıS. Sayısı : 347 ve 347 ye 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 16 . 6 . 1971 ve 1 . 2 . 1972) 

9. — Boğazlıyan ilçesine bağlı Yeni Fakılı 
Bucağı Yiğitler köyünün 15 hanesinde nüfusa 
kayıtlı Döndü Şahin'den doğma, Mehmet Alioğ-
lu, 2 . 1 . 1950 doğumlu Sırcalı köyünde oturur 
Hüseyin Şahin'in ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komis
yonu raporu (3/290) (S. Sayısı : 348 ve 348 e 
1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 16 . 6 . 1971 ve 
1 . 2 . 1972) 

10. — Artvin ilinin Şavşat ilçesinin merkeze 
bağlı Kireçli köyünün 52 nci hane, 8 nci cilt ve 
146 sayfasında kayıtlı, Mehmetoğlu, Güneş'ten 
doğma, 4 . 2 . 1944 doğumlu Alim Gümüş Min 
ölüm cezasına çarptırılmasına dair Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/53) (S. 
Sayısı : 349 ve 349 a 1 nci ek) (Dağıtma tarih
leri : 15 . 6 . 1971 ve 1 . 2 . 1972) 

11. — Kastamonu iline bağlı Devrekani ilçe
sinin Contay köyü, hane 4, cilt 23, sayfa 11 de 
nüfusa kayıtlı, Hüseyinoğlu, Fikriye'den doğma, 
4 . 3 . 1944 doğumlu Süleyman Çelik'in ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/489) 
(ıS. Sayısı : 350 ve 350 ye 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 15 . 6 . 1971 ve 1 . 2 . 1972) 

12. — Zile ilçesinin İğdir nahiyesi Büyük 
Aköz köyü hane 20, cilt 35, sayfa 73 te kayıtlı, 
Alioğlu, Hanım'dan doğma, 1935 doğumlu Abi-
din Demirbağ'm ölüm cezasına çarptırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komis yo-
nu raporu (3/417) (S. Sayısı : 351 ve 351 e 
1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 15 . 6 . 1971 ve 
1 . 2 . 1972) 

13. — İstanbul ilinin Sarıyer ilçesi, Büyükde-
re Dedekorkut Sokak, hane 313, cilt 37 ve sayfa 
111 de nüfusa kayıtlı, Saffetoğlu, Havva'dan 
doğma, 8 . 6 . 1943 doğumlu Selâmi Kodal'm 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/49) (S. Sayısı : 352 ve 352 ye 1 nci eık) (Da
ğıtma tarihleri : 15 . 6 . 1971 ve 1 . 2 . 1972) 

X 14. — Ankara Milletvekili Cengizhan Yo
rulmaz ve 17 arkadaşının, Ankara iline bağlı 
Kırıkkale ilçesinde (Kırıkkale) adı ile bir il 
kurulması haklkında kanun teklifi ve İçişleri ve 
Plân komisyonlarından seçilen 7 şer üyeden 
kurulu 54 No. lu Geçici Komisyon raporu 
(2/561) (Millet Meclisi S. Sayısı: 429 ve 429 a 
1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 18 . 10 . 1971, 
2 . 2 . 1 9 7 2 ) 

15. — Fazla fiyatla bilet satanların ceza
landırılmaları hakkında kanun tasarısı ve İçiş
leri ve Adalet komisyonları raporları (1/113) 
(S. Sayıları : 158 ve 158 e 1 nci ek) (Dağıt
ma tarihleri 18 . 5 .1970 ve 4 . 2 .1972) 

16. — 1076 sayılı Yedek subay ve yedek as
kerî memurlar Kanununun 3 ncü maddesinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna geçici maddeler, 
ilâvesine dair 97 sayılı Kanuna geçici bir mad
de ile 1076 sayılı Kanunun 97 sayılı Kanunla 
değişik 3 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine 
dair kanun taşanları ve Millî Savunma Komis
yonu raporu (1/27, 1/248) (S. Sayılan : 246 ve 
246 ya 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri 28.1.1971 
ve 4 . 2 . 1972) 



17. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Ata-
gün'ün, 44 sayılı Anayasa Mahkemesinin ku
ruluş ve yargılama usulleri hakkındaki Kanu
nun 38 nei maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/489) (S. Sayıları 304 ve 304 e 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri 8 . 3 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

X 18. — Mardin Milletvekili Şevki Altın
dağ ve 14 arkadaşının, çiftçi mallarının korun
ması hakkında kanun teklifi ve Afyon Kara-
hisar Milletvekili Süleyman Mutlu'nun öner
gesi (2/171) (S. Sayıları : 307 ve 307 ye 1 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri 25.3.1971 ve 4.2.1972) 

19. — Uşak Milletvekili M. Fahri Uğrasız-
oğlu'nun, 5442 sayılı î l İdaresi Kanununun 8 
nci maddesinin (A) fıkrasının değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Mi l î Eğitim ve İçişleri 
komisyonları raporları (2/224) (S. Sayısı : 
462) (Dağıtma tarihi : 4 . 2 .1972) 

X 20. — Niğde Milletvekili Mevlüt Ocak-
çıoğlu ile Avni Kavurmacıoğlu'nun, Niğde ili
ne bağlı Aksaray ilçesinde (Aksaray) adı ile 
yeniden bir il ve dört ilçe kurulması (hakkın
da kanun teklifi ve İçişleri ve Plan Komisyon
larından seçilen 7 şer üyeden kurulu 54 No. lu 
Komisyon raporu (2/573) (ıS. Sayısı : 463) 
(Dağıtma tarihi : 4 . 2 . 1972) 

21. — Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu
nun 25 nci maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun tasarısı ve İçişleri Komisyonu raporu 
(1/231) (S. Sayısı : 470) (Dağıtma tarihi : 
8 . 2 . 1 9 7 2 ) 

22. — Bartın ilçesinin Esenyurt köyü hane 
47, cilt 20, sayfa 3, numarasında nüfus siciline 
kayıtlı Mustafa oğlu, Hatice'den doğana 1949 
doğumlu Ahmet Güneş'in ölüm cezasına çarptı
rılmasına dair Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/640) (S. Sayısı : 510) 
(Dağıtma tarihi : 8 . 3 . 1972) 

23. — Artvin ili Borçka ilçesi Güneşen kö
yünün Selimiye mahallesinin hane 1, cilt 13 ve 
sayfa 92 numarasında nüfus siciline kayıtlı 
Eyüp oğlu Şadiye'den doğma 23 . 6 . 1948 do
ğumlu Adil Kalfa'nm öiüm cezasına çarptırıl
masına dair Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/984) (S. Sayısı : 511) 
(Dağıtma tarihi : 8 . 3 . 19712) 

. 24. — Danıştay Kanununun bazı maddeleri
nin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı madde
ler eklenmesine dair kanun tasarısı ve Adalet, 
İçişleri ve Plân komisyonlarından seçilen 5 er 
üyeden kurulu 71 numaralı Geçici Komisyon ra
poru (1/612) (S. Sayısı : 583) (Dağıtma tarihi: 
14 . 4 . 1972) 

X 25. — 6831 sayılı Orman Kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir ek 
madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve An
talya Milletvekili İhsan Ataöv ve 2 arkadaşının, 
6831 sayılı Orman Kanununa geçici bir madde 
eklenmesine dair kanun teklifi ve Anayasa, Ada
let, Orman ve Plan komisyonlarından 3 er üye 
seçilerek kurulan 73 Numaralı Geçici Komisyon 
raporu (1/583, 2/572) (S. Sayısı : 584) (Dağıt
ma tarihi : 14 . 4 . 1972) 

26. — Arşiv kanunu tasarısı ve İçişleri, Ada
let ve Plân komisyonları raporları (1/143) (S. 
Sayısı : 646) (Dağıtma tarihi : 22 . 4 . 1972) 

27. — Afyon Karahisar Milletvekili Süley
man Mutlu ve 19 arkadaşıtaın, Haşjha§ Kanunu 
teklifi 2/910) (S. Sayısı : Ö6I2) (Dağıtma tarihi : 
26 . 4 . 119712) (îçtüzütün 36 nci maddesine gö
re Genel Kurul karariyle) 

X 28. — Memur Yardımlaşma Kurumu ka-
nuE tasarısı ve Ankara Milletvekili A. Sakıp 
Hiçerimez ve 58 arkadaşının, Türkiye belediye
ler, il özel idareleri, İktisadî Devlet kuruluş
ları ve Devlet Memurları Yardımlaşma Kuru
mu (MEYAK) kanunu teklifi ve Adalet, Millî 
Eğitim, İçişleri, Sanayi ve Teknoloji, Ticaret, 
Maliye ve Plan komisyonlarından 3 er üye seçi
lerek kurulan 67 numaralı Geçici Komisyon ra
poru (1/582, 2/591) (S. Sayısı : 663) (Dağıtma 
tarihi : 2 . 5 . 1972) 

29. — Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü ku
ruluş ve görevleri hakkında kanun tasarısı ve 
İçişleri ve Plan komisyonları raporları (1/506) 
(•S. Sayısı : 670) (Dağıtma tarihi : 12.5.1972) 

30. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü 
Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine 
ve bu kanuna bazı maddeler eklenmesine dair 
kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/616) (S. Sayısı : 671) (Dağıtma tarihi : 
12 . 5 . 1972) 

31. — Eski eserler kanunu tasarısı ile Bur
dur Milletvekili Mehmet özbey'in, Türkiye mü
zelerinden eşyayı dışarı çıkaranlara bir seneden 
beş seneye kadar hapis cezası verilmesi hakkın-
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da kanun teklifi ve Adalet, Maliye, Millî Eği
tim ve Plan komisyonlarından seçilen 3 er üye-. 
den kurulu 17 numaralı Geçici Komisyon rapo
ru (1/85, 2/428) (S. Sayısı : 672) (Dağıtma ta
rihi : 15 . 5 . 1972) 

32, — 7116 sayıılı İmar ve İskân Bakanlığı 
kuruluş ve görevleri hakkındaki Kanuna bir 
madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve İmar 
- İskân ve Plan komisyonları raporları (1/543) 
(S. Sayısı : 684) (Dağıtma tarihi : 25.5.1972) 

33. — Umumî Hıfzıssıhha Kanunumu: 282 
nci maddesinin değiştirilmesine ve bu kanu
na iki ek madde eklenmesine dair kanun tasa
rısı ve (Sağlık ve Sosyal Yardım ve Adalet ko
misyonları raporları (1/103) (S. Sayısı : 179 ve 
179 a 1 nei ek) (Dağıtma tarihleri : 5 . 6 .1970 ve 
30 . 5 . 1972) 

X 34. — Millî parklar kanunu tasarısı ve Ta
rım, Orman, Adalet, Maliye ve Plan komisyonla
rından 3 er üyeden kurulan 76 No. lu Geçici Ko
misyon raporu (1/91) (S. Sayısı : 685) (Da
ğıtma tarihi : 29 . 5 . 1972) 

35. — 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 
148 nci maddesinin (A) bendinin değiştirilme
sine dair kanun tasarısı ve Millî Savunma ve 
Adalet komisyonları raporları (1/163) (!S. Sa
yısı : 687) (Dağıtma tarihi: 29 . 5 . 1972) 

36. — Çorum Milletvekili Cahit Angın'm, 
Ateşli Silâhlar ve bıçaklar hakkındaki 6136 sa
yılı Kanunun 4 ncü maddesinin değişikliği ile 
ilgili kanun teklifi ve İçişleri ve Adalet komis
yonları raporları (2/440) (S. Sayısı : 689) (Da
ğıtma tarihi : 29 . 5 . 1972) 

37. — Muğla Milletvekili Ahmet Buıdanh'-
nm 1462 sayılı Harb Okulları Kanununun 3 ncü 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tek
lifi ve Millî Savunma Komisyonu raporu 
(2/654) (S. Sayısı : 690) (Dağıtma tarihi : 
2 . 6 . 1972) 

38. — 15 . 12 . 1934 tarih ve 2615 sayılı As
kerî hastaneler ile hastane gibi kullanılacak re
virlerde hastaların beslenme ve bakımları hak
kındaki Kanunun 2 nci maddesinin birinci fık
rasına (E) bendi eklenmesine dair kanun tasa
rısı ve Millî Savunma Komisyonu raporu (1/660) 
(S. Sayısı : 691) (Dağıtma tarihi : 2 . 6 .1972) 

X 39. — Sosyal Hizmetler Kurumu kanun ta
sarısı ile Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üye
si Ahmet Nusret Tuna ve 4 arkadaşının, Sos
yal Hizmetler Kurumu kuruluş kanun teklifi 

ve Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi Ra-
gıp Üner'in, 6972 sayılı Korunmaya Muhtaç 
Çocuklar hakkında Kanunun 8 nci maddesinde 
değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi ve 
İçişleri, Sağlık ve Sosyal Yardım ve Plan ko
misyonlarından 7'şer üyeden kurulu 65 numa
ralı Geçici Komisyon raporu (1/663, 2/604, 
2/44). (S. Sayısı : 692) (Dağıtma tarihi : 
8 .6 .1972) 

40. — 171 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşü 
hürriyeti hakkındaki Kanunda değişiklik yapıl
masına dair kanun tasarısı ve İçişleri ve Adalet 
Komisyonu raporu (1/520) (S. Sayısı : 694) 
(Dağıtma tarihi : 17 . 6 . 1972) 

X 41. — Cumhuriyet Senatosu Gaziantep 
Üyesi Salih Tanyeri ve 74 arkadaşının, 6831 sa
yılı Orman Kanununun bazı maddelerinin de
ğiştirilmesine ve bir ek madde ile bir geçici 
madde ilâvesine, 5237, 5422, 6969, 7336 ve 756 
sayılı kanunlarla konu gelirlerin kaynak ola
cağı orman köylerinin kalkmdırılma fonu teş
kili ile orman köyleri kalkındırma kooperatif
leri kurulması hakkında kanun teklifi ve Trab
zon Milletvekili Ahmet Şener'in, önergesi 
(2/515) (S. Sayısı : 695) (Dağıtma tarihi : 
17 . 6 . 1972) 

42. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 
9 arkadaşının, Bina Kiraları hakkında kanun 
teklifi ve İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in 
önergesi (2/369) (S. Sayısı • 696) (Dağıtma 
tarihi : 17 . 6 . 1972) 

X 43. — Cumhuriyet Senatosu Hatay Üyesi 
Mustafa Deliveli ve 2 arkadaşının, İskenderun 
Demir ve Çelik İşletmeleri Anonim Ortaklığı 
kanunu teklifi ve Sanayi ve Teknoloji, Ticaret, 
Adalet, Maliye ve Plan komisyonlarından 3'er 
üyeden kurulu 79 No. lu Geçici Komisyon ra
poru (2/655) (S. Sayısı : 700) (Dağıtma tari
hi : 2 1 . 6 .1972) 

44. — 13 . 7 . 1965 tarihli ve 647 sayılı Ce
zaların infazı hakkındaki Kanunda değişiklik 
yapılmasına dair kanun tasarısı ve Adalet Ko
misyonu raporu (1/592) (S. Sayısı : 701) (Da
ğıtma tarihi : 2 1 . 6 .1972) 

45. — Bursa Milletvekili Kasını Önadım'ın, 
151 sayılı Kanunun ek 2 nci madesinin değiş
tirilmesi hakkında kanun teklifi ve Adalet ve 
İçişleri komisyonları raporları (2/612) (S. Sa
yısı : 699) (Dağıtma tarihi : 23 . 6 . 1972) 



46. — Yüksek Askerî Şûranın kuruluş ve gö
revleri hakkında kanun tasarısı ve Millî Savun
ma ve Plan komisyonları raporları (1/667) (S. 
ıSayısı : 702) (Dağıtma tarihi 24 . 6 . 1972) 

47. — Osmano'ğlu 1936 doğumlu Ahmet Şen 
hakkında özel Af kanunu tasarısı ve Adalet 
Komisyonu raporu (1/523) (S. Sayısı : 705) 
(Dağıtma tarihi : 27 . 6 . 1972) 

48. — Tabiplerin meslekî pratik tatbikatı 
hakkında kanun tasarısı ve Balıkesir Milletve
kili A. İhsan Kırımlı ve 13 arkadaşının, Entern-
lik kanun teklifi ve ıSağlık ve ıSosyalYardım ve 
Plan komisyonları raporu (1/264, 2/189) (S. 
ISayısı : 704) (Dağıtma tarihi : 27 . 6 . 1972) 

49. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker ve 3 arkadaşının, İnhisar Beyiye
leri üçte birlerinin harb malûllerine ve şehit ye
timlerine tahsis ve tevziine dair 30 .5 . 1929 
tarih ve 1485 sayılı Kanuna ek kanun teklifi 
ve Anayasa Komisyonu mütalâası ile Plan Ko
misyonu raporu (2/368) (S. Sayısı : 245 ve 
245'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 27 . 1 . 1971/ 
- 27 . 6 . 1972) 

50. — Zonguldak Milletvekili Cahit Karakaş 
ve 2 arkadaşının, Efrada karşı suimuamele 
eden hükümlü Ömer An ve Mehmet G-ökmen'in 
özel affına dair kanun teklifi ve Adalet Ko
misyonunu raporu (2/681), (S. Sayısı : 708) 
(Dağıtma tarihi : 28 . 6 . 1972) 





Dönem : 3 
Toplanlti1 : 3 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

Danıştay Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bu 
kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair kanun tasarısı ve Adalet, 
İçişleri ve Plân komisyonlarından seçilen 5 er üyeden kurulu 71 

numaralı Geçici Komisyon raporu (1 /612) 

T. C. 
Başbakanlık 16 . 2 . 1972 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
•Sayı: 71-313/1276 

MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 14 . 2 . 1972 tarihinde kararlaştırı
lan «Danıştay Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı maddeler ve ge
çici maddeler eklenmesine dair kanun tasarısı» ve gerekçesi ilişik olarak sunulmuşltur. 

gereğinin yapılmasını saygıyla arz ederim, 
Prof. Dr. Nihat Erim 

Başbakan 

GEREKÇE 

20 . 9 .1971 tarihli ve 1488 sayılı Anayasa değişikliği ile 334 sayılı T. C. Anayasasının yargı 
yolu ye Danıştay başlıklı 114 ve 140 ncı maddeleri ile Danıştaym görev ve yetkilerine ilişkin bu
lunan 137 ve 144 ncü maddeleri değiştirilmiş ve Anayasaya eklenen geçici 14 ncü maddenin ikinci 
fıkrasında da Anayasanın İ14 ve 140 ncı maddelerinde yapılan değişiklik gereğince 521 sayılı 
Danıştay Kanununun, değişikliklerin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde değiştirile 
ceği hükmüne yer verilmiştir. 

Ayrıca, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile bu kanunda değişiklik yapılmasına dair olan 
1327 sayılı Kanun, Danıştay meslek mensuplarının, hükümlerine kısmen veya tamamen tabi ol
dukları 788, 1108, 3656 sayılı kanunları yürürlükten kaldırmış ve ek geçici 7 nci maddesinde, Dev
let Memurları Kanunu ile düzenlenen konularda özel kanun çıkarılmasını emretmek suretiyle Da
nıştay meslek mensuplarının aylık ve diğer özlük işlerine ilişkin hususların Danışta Kanununda 
yer almasını öngörmüştür. 

ö te yandan 31 . 12 . 1964 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunan 521 sayılı Danıştay Kanununun, 
bugüne kadar devam edegelen uygulaması, gerek kuruluş, gerek yargılama usullerine ilişkin hü
kümlerde bâzı değişiklikler ve düzeltmeler yapılmasını bir ihtiyaç ve zorunluluk olarak ortaya 
çıkarmıştır. 

Belirtilen bütün bu sebeplerle Danıştay Kanununun değiştirilmesine ilişkin bu tasarı hazırlan
mış bulunmaktadır. 

Bu açıklamalardan anlaşılacağı veçhile, değişiklik tasarısını üç bölümde mütalâa etmek müm
kündür : 

I - Anayasa değişikliğinin zorunlu kıldığı değişiklikler, 
II - Devlet Memurlar] Kanununun zorunlu kıldığı değişiklikler, 
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III - Danıştay Kanununun 7 yıllık uygulamasının ortaya çıkardığı ihtiyaçlar dolayısiyle yapılan 

değişiklikler. 
I - Anayasanın 114 ncü maddesinde yapılan değişiklik ile 140 ncı maddesinin dördüncü fıkra

sında yer alan Danıştay Birinci Başkanı, Daire başkanları ve Başkanını Sözcüsünün seçimlerine 
ilişkin hüküm, aynı maddenin son fıkrasında yer alan asker kişilerle ilgili idari eylem ve işlemle
rin yargı denetiminin Askerî Yüksek İdare Mahkemesince yapılacağı hükmü ve Yüksek Savcılar 
Kurulu ve Yüksek Hâkimler Kurulu kararları aleyhine başka mercilere başvurulamıyaeağı yo
lundaki 137 ve 144 ncü maddeleri hükümleri, 521 sayılı Danıştay Kanununun seçimlere ilişkin hü
kümleri ile, dâva daireleri ve Dâva Daireleri Kurulunun görevlerinde değişiklikler yapılmasını ve 
bir madde ilâvesini gerekli kılmıştır. 

I I - 521 sayılı Danıştay Kanununda, meslek mensuplarının özlük haklarına ilişkin bâzı hü
kümler yer almış bulunmakta idi. 657 ve 1327 sayılı kanunların personel mevzuatımıza getirmiş 
bulunduğu yeni sistemler dolayısiyle bu hükümlerde değişiklik yapılması zorunlu hale gelmiş; 
ayrıca, yukarda belirtildiği gibi, Danıştay meslek mensuplarının bu kanunların yürürlüğe girme
sinden önce tamamen veya kısmen tabi oldukları eski mevzuatın da yürürlükten kalkmış olması 
dolayısiyle Devlet Memurları Kanununda yer almış hükümlerden bâzıları, bünyelerinin özellikle
rinin gerektirdiği değişikliklerle ek maddeler halinde ilâve edilmiş, böyle bir zorunluluğun olma
dığı hallerde de Devlet Memurları Kanununun hükümlerine atıfta bulunulmakla yetinilmiştir. 

III - Bilindiği gibi, 521 sayılı Danıştay Kanunu, 31 . 12 . 1964 tarihinde yürürlüğe girmiş ve 
bugüne kadar yedi yılı aşan bir süreden beri uygulana gelmiştir. Bu uygulama, gerek kuruluşta, 
gerek yargılama usullerinde yenilemelerin ve düzeltmelerin yapılmasını zorunlu kılmıştır. Bu 
cümleden olarak yeni vergi alanlarının meydana çıkması ve vergi mükellef sayısının artmasının 
sonucu olarak, Danıştayaı intikal eden vergi uyuşmazlıkları büyük bir artış göstermiş ve bu uyuş
mazlıkların geç sonuca bağlanmasının idare ve mükellef yönünden meydana getireceği sakıncalar 
göz önüne alınarak münhasıran vergi dâvalarını çözümlemek üzere Onücüneü Dairenin kurulması 
öngörülmüş; ayrıca ihtiyaç duyulması halinde mevcut üyelerle mürettep dâva daireleri kurula
bilmesi hususundaki hükme 'tasarıda yer verilmiştir. 

Bundan başka, yargılama usullerine ilişkin hükümlerde uygulamalar sonunda eksik olduğu veya 
tereddüde yer verdiği, tesbit olunan hususlar ile vatandaşların usulî hükümleri yeterince bilmeme
leri dolayısiyle hak ziyama uğramalarını önMyecek ve dâvaların daha süratli sonuca bağlanmasını 
sağlıyacak esaslara da tasarıda yer verilmiştir. Bunlar madde gerekçelerinde etraflıca açıklana
caktır. 

Şu hususu kesinlikle belirtmek lâzımdır ki, bu tasarı ile gerek kuruluşta ve gerek diğer husus
larda yapılan değişiklikler, bütçeye kadro ve diğer yönlerden hiçbir malî külfet yüklememekte-
d'ir. 

Madde gerekçeleri : 
Madde 3. — 521 sayılı Danıştay Kanununda meslek mensupları üç grupta mütalâa edilmiş bu

lunmakta idi. Anayasamızın 137 nci maddesinde yapılan değişikliğin, kanun sözcülerim, Anaya
sanın 140 ncı maddesinin beşinci fıkrasında yer alan diğer meslek mensupları meyanında mütalâa 
etmiş bulunması dolayısiyle, bu maddede yapılan değişiklikle, meslek mensupları, seçimle gelen 
ve yüksek hâkimlik sıfatını haiz olanlarla atamayla gelen ve hâkim teminatını haiz olanlar olmak 
üzere, iki grup halinde toplanmıştır. 

Madde 6. — Beliren ihtiyaçlar bir genel kâtip yardımcısının hizmetlerin iyi yürütülmesine 
yeterli olmadığı sonucunu ortaya koyduğundan, yüksek dereceli iki meslek mensubunun bu işle 
görevlendirilmesi imkânını sağlamak ve iş durumu ve ihtiyaca göre diğer meslek mensuplarından da 
yararlanabilmek için maddede gerekli değişiklik yapılmıştır. 

Madde 7. — Aynı şekilde, beliren ihtiyaçlar ve genişlemekte olan hizmetler dolayısiyle bir 
kısım şeflikler, müdürlük haline getirilmiştir. 
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Hadde 8. — Danıştaya üye olabilme niteliğini gösteren bu maddede; mevzuattaki değişiklikle

r i n , Devlet kuruluşlarında ve görevlerinde meydana getirdiği yenilikler göz önüne alınarak, ikti
sadi ve Ticari Bilimler Fakülteleri profesörlerinin, Sayıştay Başkanları, daire başkanları ve üyeleri 
ile Askerî Yüksek İdare Mahkemesinin askerî hâkim olan başkanları, daire başkanları ve üyeleri 
ile başsavcılarının, Yargıtay üyeliğine seçilebilmek riiteMğini kazanmış olmıak şartiyle Cumhuriyet 
savcılarının Danıştaya üye olabilecekleri belirtilmiştir. 

Danıştay üyesi seçilebilmek içiiı kazanılmış hak olarak alınan aylık derecesinin, bu göreve se
çileceklerin daha tecrübeli ve yetenekli 'olmalarını sağlatmak maksadiyle, dördüncü derece yerine 
ikinci derece olarak tesbiti zaruri görülmüştür. 

Madde 9 - 13. — Seçimle ilgili olan bu maddeler, aşağıda belirtilen nedenlerle yeniden düzen
lenmiştir : 

Danıştay Bininci Başkanı, daire başkanları ve Başkamın sözcüsünün görev süreleri ve seçile-
lııemeleri halinde Danıştay üyeliği -görevine devam edecekleri Anayasaya uygun olarak belirtilmiş, 
daire başkanlarının seçimleriııin de Birinci Başkan ve Başkanunsözcüsü için Anayasada öngö
rülen usul ile yapılması uygun görülerek, 9 ucu madde buna göre düzenlenmiştir. 

Danıştay üye seçimi için Anayasada öngörülen esas, 10 ncu maddeye birinci fıkra olarak alın
mış ; muta akıp fıkralarda da seçim işlemlerine ilişkin süreler, 521 sayılı Kanunda olduğu şekilde 
ve daha açık bir ifade ile yeniden belirtilmiştir. 

Danıştay Kanonunun 8 nci maddesinin (H) bendine göre, genel nitelikleri haiz bulunan Danış
tay başyardımcıları ile bu derecedeki kanun sözcüleri, seçilme niteliğine sahiptirler. Anıcaik 521 
sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra Danıştay üyelikleri için yapılan seçim sonuçları, seçimie-
re katılan Danıştay meslek mesnuplarının, arzu edilen miktar ve oranda üyeliklere seçilemediklerini 

. göstermektedir. 
Diğer taraftan T. G. Anayasası ve kanunlarla Danıştaya yargı ve danışma alanında verilen 

fgeniş -yetki ve 'görevlerin tanı olarak yerine getirilebilmesi için Danıştay meslek nıensupluğunuıı 
. bir kariyer haline sokulması ve hu (meslek ımensuplarmın her yönden değer taşıyan kiimseleîrdn 
meydana gelmesi zorunludur. Bu sebeple 521 sayılı Kanunum 3, 15, 16 ve 119 ncu maddeleri ile Da
nıştay meslek mensupluğu kariyer haline getirilmiş; ancak, bunun sonucu olarak Fransa'da (ol
duğu gibi ve 832 sayılı Danıştay. Kamımı ile hükümleştirildiği üzere seçimlerde bir kontenjan ta
nınması gerekkıken bugüne kadar bu husus kanuulaşm'aımıştır. Fransız Danıştayında ve 832 sayılı 
Kanunla Sayıştayda bu kontenjan! üçte iki oranında olarak tes'bit edilmiştir. 

Yargı görevinin bir ihtisas işi okluğu, belli bV eğitim ve tecrübe devresinden geçmeyi gerktir-
diği malûmdur. • : . 

idari yargının her şeyden önce Danıştayda hizmetle, özellikle her müzakere ve duruşmada bir 
sınav geçiren yardımcılık 'görevlerinde eylemli olarak çalışmakla, dairelerde dâvaların karara bağ
lanmasındaki'görüş/me ve tartışmalara katılmakla öğrenileceği ve tecrübe sahibi olunacağı da bir 
hakikattir. 

Bu sebeple 8 nci maddenin (H) bendinde gösterilen Danıştay nneslek mensuplarına, üye 
adaylığı için belli bir oranda kontenjan tanınması hususu öngörülerek Danıştay Genel Kurulunun, 
üye adaylarını içerden seçmesi esası 11 nci maddeye konulmuştur. 

Adaylık ilcin başvurma ve Genel Kurulun üye adayı seçimi için yapacağı toplantı ile seçim hü
kümleri, 12 ve 13 ucü maddelerde düzenlenmiştir. 

Madde 14. —: Danıştay yardımcılığına atanabilmek için aranacak genel ve özel şartlar, Devlet 
Memurları Kanununun değişik 48 nci maddesindeki esaslara uygun olarak, yeniden düzenlen
miştir. 

Madde 15. — Halen yürürlükteki 15 nci maddede yer alan sınıf terimi, Devlet Memurları Ka-
numun'da bu terime yeni bir anlam verilmiş olması dolayısiyle, metinden çıkarılmış, adayların bir 
yıl daha denenmeleri uygun görülmüş ve adayların bu devrede alacakları aylık derecesi ile yar
dımcılığa atandıktan sonraki aylık derecelei'i tesbit edilmiştir, 
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Madde 16; •— Başyardraıcılığa atanabilmenin şartlarında 119 ıucu maddede yapılan değişiklikle 
personel mevzuatında eska terfi esası yerine derece yükselmesi ve kademe ilerlemesi esaslarının 
getirilmiş olması, madde metninin yeniden düzenlenmesini gerekli kılmıştır. 

Madde 18. — Devlet Memurları Kanunu ile hizmetli kategorisinin ve 788 sayılı Kanunun kal
dırılmış olması dolay isiyle bu madde yeniden düzenlenmiştir. 

Madde 21. — Danıştay Genel Kurulunun kuruluşuna ilişkin olan bu maddede, idari dâvaya 
konu olabilecek işlemin görüşülmesine ve karara bağlanmasına, bu işlere bakmaya görevli dâva 
dairelerinin başkan ve üyelerinin katılamıyacakları hükmü yer almış bulunmakta idi. Uygula
mada, Dâva Daireleri Kurulunun, hükümde sözü geçen «daire» teriminin kapsamı içerisine girip 
girmiyeceği hususu tereddüdü mucibolmuş, deyim kapsamında kaibul edilmesi halinin, 21 kişilik 
ıbir kuruluş haline gelen ve 23 ncü madde hükmü gereğince bünyesi her yıl değişen Dâva Daireleri 
Kurulunun başkan ve üyelerinin, 44 ncü maddenin (D) bendi hükmü dolayısiyle hiçbir zaman 
Genel Kurula katılamamaları sonucunu doğuracağı, bunun ise, Genel Kurulu kuruluşundaki ama
ca uygun bir çalışma yapamaz duruma getireceği, öte yandan, aksine bir uygulamanın sakınca ya
ratın ıyacağı kanısına varılmış olması, hükmün metinden çıkarılmasını gerektirmiştir. 

Anayasanın 137 ve 140 ncı maddelerinde yapılan değişiklikler sebebiyle başkanım sözcüsünün 
Genel Kurula iştirak ettirilmesi uygun görülmüştür, 

Madde 24. — İçtihatları Birleştirme Kuruluna ilişkin olan bu maddenin, onüçüncü dairenin 
kurulması dolayısiyle nisaba ilişkin hükümlerinde değişiklik yapılmış ve maddeye uygulama yö
nünden açıklık getirilmiştir. 

Ayrıca, başkamın sözcüsünün içtihatla rın birleştirilmesini isteme yetkisi olduğu ve bu hımış
taki görüşünü yazılı olarak bildirmesi kanunen zorunlu bulunduğu göz önünde tutularak, oyla
maya iştirak etmemek şartiyle, düşüncesini sözlü olarak açıklıyabilmesi için kurula katılması ön
görülmüştür. 

Madde 28. — Birinci başkana vekâlet usulü, daire başkanları seçiminde, Anayasa ile getirilen 
yeni esasa uygun şekilde düzenlenmiş, ayrıca başkanım sözcüsüne, vekilin de asilin şartlarına sa-
hibolması gerektiği ilkesinden hareketle, başkanım sözcüsü gibi yüksek hâkim niteliğinde olan 
bir üyenin vekâlet etmesi esası getirilmiştir. 

Madde 34, 41, — Anayasanın 140 ncı maddesinde yapılan değişiklik ile asker kişilerle ilgili 
idari eylem ve işlemlerin yargı denetiminin Danıştaydan alınarak Askerî Yüksek İdare Mahke
mesine verilmiş olması, Anayasanın 137 ve 144 ncü maddelerinde yapılan değişiklik ile Yüksek 
Savcılar Kurulu ve Yüksek Hâkimler Kurulu kararları aleyhine başka mercilere başvurulamıya-
cağı hükümleri sonucunda bu işlemlere karşı idari yargı denetimi yolunun .kapatılmış bulunması, 
daireler arasındaki iş durumunun nisbetsizliği ve işlerin birbirleriyle olan ilişkileri, mevzuat de
ğişiklikleri ve özellikle yeni vergi kanunları göz önüne alınarak, dâva dairelerinin görevlerini be
lirten bu maddeler muvazeneli bir şekilde yeniden düzenlenmiştir. 

Ayrıca, Anayasanın 116 ve 122 nci maddelerinde sözü edilen mahallî idarelerin seçilmiş organ
larının organlık sıfatını kazanma ve kaybetmeleri ve esnaf derneklerinin fesihi işlemlerinin ancak 
yargı yoluyla olabileceği yolundaki hükümler dolayısiyle bu işler idari daire olan Üçüncü Daire
nin görevlerinden çıkarılmış ve özel bir yargılama usulü ile ilgili dâva dairelerine görev olarak 
verilmiştir. 

Madde 43. — Dâva daireleri işlerinde nisbetsizlik görülmesi halinde bu işlerin ancak belirli 
konulara ilişkin olması şartı ile diğer dâva dairelerine verilebilmesi, uygulamada zorluklar yarat
mış olduğundan, bu şart madde metninden çıkarılmıştır. 

Madde 44. — Anayasada ve Devlet Memurları Kanununda yapılmış olan değişiklikler dolayı
siyle Yüksek Hâkimler Kurulu, Genel Kurulu kararları ve Danıştay İkinci Dairesince birinci de
recede verilen disiplin cezaları aleyhine açılan dâvaların çözümü dâva daireleri kurulunun gö
revleri arasından çıkarılmış, ayrıca, birden fazla dâva dairesinin görevine taallûk eden dâvala
rın çözümü usulü de tasarının ek 5 nci maddesi ile yeniden düzenlendiğinden, maddenin (E) ben
dinin metinde bırakılmasına lüzum kalmamıştır. 
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Bakanlar Kurulu kararlarının iptali için açılan dâvalarda husumetin Başbakanlığa yönetile
ceği hakkındaki (B) bendi hükmünün, uygulamada, güçlükler doğurduğu, aynı zamanda bu ka
rarnamelerin uygulanmasının ilgili bakanlıklarca yapılması sebebiyle Başbakanlığın acılan dâva
lara gerekli şekilde ve zamanında savunmada bulunamadığı da görülerek adı geçen bentteki «Baş
bakanlık aleyhine» ibaresi madde metninden çıkarılmıştır. 

Madde 49. — İl İdaresi Kanununda Danıştay a idari görev veren bir hükmün mevcut bulunma
ması, birinci derecede disiplin cezası verilmesi görevinin, Devlet Memurları Kanunu ile kurum
larına bırakılmış olması sebebiyle madde metninde gerekli değişiklik yapılmıştır. 

Madde 53. — Bakanlıkların, görüş ve tekliflerine uygun karar verilmiş olduğu hallerde bile, 
işin bir defa da Genel Kurulda görüşülmesini istemek suretiyle Genel Kurul işlerinin artmasına 
meydan verdikleri görülerek madde metninde sözü edilen hükme, amacına uygun şekilde açıklık 
verilmiş; ayrıca Danıştay ic bünyesinin ve işleyişinin gerektirdiği hüküm, son fıkra olarak mad
deye eklenmiştir. 

Madde 71. —- Yürürlükteki madde hükmüne göre; ilgililerin haklarını da ihlâl eden bir idari 
işlem dolayısiyle, ilk önce iptal dâvası açılması halinde bu işlem hakkında ayrıca tam yargı dâ
vası açılabilmesi, uygulamada, maddenin yazılış şekli sebebiyle, işlemin iptali şartına bağlı oldu
ğu şeklinde yorumlanmıştır. Halbuki, idare hukuku kurallarına göre, idare tarafından tesis edil
miş olan bir işlem, mevzuata uygun olmakla be-alber, her hangi bir şahsın hakkını da ihlâl edi
yor ise, bu halde, işlem iptal edilmeden de tam yangı dâvasının açılaıbilmesi gerekmektedir. Me
tindeki, işlemin iptal şartı çıkarılmadığı veya yeniden düzenleme yapılmadığı takdirde, bu tip 
işlemler sebebiyle hakları ihlâl edilerek zarara uğramış olan şahısların zararlarının tazmini için tam 
yargı dâvası açmaları mümkün bulunmadığından, madde metnindeki bu aksaklık giderilerek dok
trinle uygulama muvazi hale getirilmiş ve açılacak tam yargı dâvalarının şekline göre dâva açma 
süreleri açıkça tâyin ve tesbit edilmiştir. 

Diğer taraftan, şalısın hakkının, her zaman, işlemin tesis edildiği tarihte ihlâl edilmediği ancak, 
işlemin icrası sırasında zararın meydana gelebildiği de bir vakıadır. Bu gibi hallerde açılacak 
tam yargı dâvasının süresinin başlangıcının nasıl tâyin edileceği uygulamada tereddütleri muci-
bolduğundan bu hususta da maddeye açıklık getirilmiştir. 

Ayrıca, yürürlükte bulunan metinde karar düzeltilmesi yoluna başvurulduğu takdirde tam 
yargı dâvasının hangi süre içinde açılması gerektiği belirtilmemiş bulunduğundan, bu husus da 
yeniden düzenlenmiş ve kararın düzeltilmesi istemi üzerine verilen kararın, tebliği tarihinden iti
baren doksan gün içinde, tam yargı dâvasının açılabileceği belirtilmiştir. 

Bu hale göre, ilgililer; haklanın ihlâl eden bir işlem dolayısiyle işlemin tesis edildiği tarihten 
itibaren; Danıştayda doğrudıan doğruya tam yargı dâvası veya iptal ve tam yargı dâvalarını birlikte 
açabilecekleri gibi, yukarda işaret edildiği üzere, ilk önce iptal dâvası açarak, işlemin iptali şartı 
aranmaksızın, bu dâvanın karara, bağlanması üzerine, bu husustaki kararın veya kanun yollarına 
başvurulması halinde verilecek kararın tebliğ tarihinden itibaren doksan gün içinde tam yargı 
dâvası açabileceklerdir. 

Hakkın 'ihlâli işlemin tesisi tarihinde değil de işlemin icrası (yürütülmesi) tarihinde vuku bul
muş ise, tanı yargı dâvası işlemin icrası tarihinden itibaren doksan gün içinde açılabilecektir. 

Madde bu esaslara göre yeüiden düzenlenmiştir. 
Madde 104. — Bir kısım dâvaların çözümlenebilmesi, bâzı hallerde keşif, bilirkişi incelemesi 

veya delillerin tesbiti için Ankara dışına gidilmesini zorunlu kılmaktadır. Bu halde ise; halen yü
rürlükteki madde hükmüne göre, ödenilmekte olan giderler, meslek (mensuplarının yapmak zorunda 
kaldıkları gerçek giderlerin bir hayli altında kaklığından aradaki fark şahsi gelirlerinden karşılan
maktadır. Bu durumun devamının terviç edilemiyeccği açıktır. Esasen bu masraflar Devlet bütçe
sinden değil, bu kabil isteklerde bulunan şahıslardan alınmaktadır. Bu sebeplerle madde, aylık 
esas alınmak suretiyle, beher gün için ilgilinin net maaşının otuzda biri oranında yevmiye verilme
sini ve gerçek yok giderlerinin ödenmesini mümkün kılacak şekilde yeniden düzeni eımıîştir.-
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Madde 110. — Yürürlükteki maddede kanun sözcüleri bakımından çalışma düzeninin korun
ması ve iş veriminin artırılması için tedbir alabilme yetkisi, münhasıran Başkanunsözcüsünc tanın
mış bulunmakta idi. Yedi yıllık uygulama, kanunun 2 ve 105 nci maddeleri hükümleri uyarınca, 
Danıştayın yönetimd kendisine aidolan, genel işleyişinden, sorumlu bulunan ve bütün kuruluşun 
düzenli çalışmasını sağlamakla ödevli olan Birinci Başkana da bu hususta yetki verilmesi gereğini 
ortaya çıkarmıştır. 

Ayrıca kanunsözcülerinin düşüncelerini, gerekli görülmesi halinde, sözlü olarak -açıklamaları 
daha salim ve isabetli karar verilebilmesi için faydalı sonuç, hâsıl edeceği düşünülerek,"madde bu 
esaslara göre düzenlenmiştir. 

Madde 114. — Danıştay Birinci Başkanı, daire başkanları ve üyeleriyle Başkanunsözcüsünüu ay
lıkları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa 1327 sayılı Kanunla eklenen ek geçici 8 nci mad
de hükmüyle tâyin ve tesbit edilmiş bulunmaktadır. Aynı kanunun ek geçici 7 nci maddesi, bu 
hususun Danıştayın özel kanunda yer almasını âmirdir. Bu sebeple 114 ncü maddede Danıştay 
Başkan ve üyeleriyle Başkanunsözcüsünün aylıkları gösterilmiştir. 

Madde MJ5. — 114 ncü maddenin gerekçesinde belirtildiği üzere; kanun sözcüleri, basya r-
dıımıcı ve yardımcıların, Devlet Memurları Kanununa 1)3)27 saydı Kanunla eklenen ek geçici 8 nci 
maddeye göre aHmıakta oldukları ayılıkları, aynı kanunun.ek geçici 7 nci maddesi hükmü uyarın
ca bu kanunun içine alınmıştır. 

Madde 11)6.— Danıştay meslek mensuplarının işe başlıyaeakları ve yüksıeldbilecekleri derece
ler, Devlet Memurları Kanununun 36 nci. maddesinlde, emsalleri için kabul edilmiş esaslara uygun 
şekilde ve 13127 sayıflı Kanunun ek geçici 7 nci maddesinin hükmü gereğince (belirtilmiştir. 

Madde İflO. — Devflet Memurları Kanunundaki ilke ve meslekin özelliği /göz önüne alınarak, 
altıncı ve ikinci derecelere atanalbilecelk meslek mensupları arasında (bir seçmeye imkân verilmek 
ve çalışmaları dalha ilmî ve verimli külafbilmek üzere, bu iki dereöede sınav esası kalbul edilerek, 
madde buna göre düzenlenmiştir. Ancak, ikinci dereceye atanabilmek için yapılacak yükselme si'-
navının özelliğine binaen, klâsik mânada bir sınav yerine, teız veya 'benzeri hir usulle yapılması 
önıgıörülmüş olduğundan, bu sınavlara ilişkin esasların Danıştay Sınav Yönetmeliğinde gösterilmesi 
uyigun (bulunmuştur. 

Madde 1120. — İhtiyaç vulkulbulıduikça ve hizmet gerektirdikçe kanun sözcüleri, başyardımcı ve 
yardrmlcılann kadroları ulhdelerinde kalmak üzere, bu görevlerde çal ıştınla/bilmesi uygun olacağı 
cihetle madde buna göre düzenlenmiştir. 

Madde 124. — Kanun sözcüsü, 'başyardımcı ve ya itlime il arın, yükselme esasları, Devlet Me
murları Kanununda kalbul olunan ilkeler gereğince, kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi şek
linde düzeltilmiş, bunların şartları belirtilmiştir. 

.Madde 1812, 1813*, — Kanun1 sözcüsü, başyardımcı ve yardımcıların sicillerine ilişkin esaslar, Dev
let Memurları Kanununda kabul edilen ilkeler, Danıştayın arz ettiği özelliikler ve kanunun bugü
ne kadar deva/m edeıgelen uygulamasından alınan sonuçlar göz önünde •tutularak, yeniden düzen
lenmiştir. 

Madde İI24. — Disiplin cezalarının ilerleme ve yükselmelere etıkisi kanunda gösterilmemiş oldu
ğundan, Hâkimler Kanunundaki esaslar da göz önüne alınarak bu husus' yeniden düzenlenmiştir. 

Madde l ^ . — Kanun sözcüsü, başyardımcı ve yardımcılara, her yıl .aldıkları, "sicilin:'bildirilme
si; ilgililerin çalışma ve davranışlarını buna göre ayarlıyalbilmeleri bakımından uygun görülerek 
madde bu şekilde düzenlenmiştir. 

Madde 126. — Bu madde yeni sicili esaslarına göre düzenlenmiştir. 
Madde 1818. — Daha önce tüzükle düzenlenmesi öngörülmüş olan Susuşların, bir yönetime].ikie 

gösterilmesi uygun görülmüş ve diğer memurların sicillerine ait hususlar Devlet Memurları Ka
nunu gıereğince düzenleneceğinden bunlarla ilgili kısım metinden çıkarılmıştır. 

Madde İSO. — Danıştay memurları için diğer memurlar hakkındaki kanunlara yapılan atıf, 
Devlet Memurları Kanununa ve kuruluşun bünyesindeki özelliklere göre yeniden düzenlenmiş
tir. 
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Madde 168. — Yürürlükte olan metinde, dâva açma sürelerinin çalışmaya ara verme zama
nına rasiaması halfcıde, 6 Eylülden itübaren 7 gün uzatılacağı- hükmü yer aMığı halde, karar düzel
tilmesi süresi bu hüküm dışında kalmış bulunduğundan, madde bu hususu da kapsıyacak şekilde 
yeniden düzenlenmiş, maddeye dâva açma süresinin son gününün tatilıe raslaması üzerine, bu 
sürenin Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ve mülga 4904 sayılı Kanundaki ilkeye de uygun 
olaraik, tatil gününü izleyen çalışma gününün akşamına kadar-uzayacağını belirten bir fıkra ek
lenmiştir. 

Madde 164. — ıDarva aejma sürelerinin naniği tarihten itibaren işlemeye bağlıyacağı 521 sayılı 
Kanunda belirtilmemiş olduğundan, uygulamadaki tereddütleri gidermek üzere, Hukuk Usulü 
Muhakemeleri Kanundaki ilke de göz önünde tutularak dava açma süresinin tebliğ, yayın veya 
ilân gününü izleyen tgünden itibaren işlemeye başlayacağı hükmüne maddede yer verilmiştir. 

Madde 166. — Danıştay kuruluşunda yapılması düşünülen değişikliğe paralel olarak,. Tasnif v<-
Yaym Bürosu hizmetleri kitaplık ve yayın, tasnif ve arşiv lolmak: üzere iki üniteye ayrılarak bu 
üniteler birer müdürlük haline getirildiğinden madde metninde buna uygun değişiklik yapılmış, 
ayrıca büronun görevlerinin uygulanma şeklinin bir yönetmelikle düzenlenmesi uygun görül-
müştür# 

Madde 167. — Danıştay arşivinin yeniden ve bilimsel ımetotlarla düzenlenmesini ve fuzuli ev
rakın yok edilmesini sağlamak üzere, dâiva dosyaları ile diğer evrakın, Danıştayda saklanma sü
releri ile yok edilme usullerinin bir yönetmelikle gösterilmesi öngörülerek bu madde düzenlen
miştir. 

Madde 172. — Danıştay meslek mensuplarının Devlet Memurları Kanunu ile ilişkisi, bu kanu
nun ek geçici 7 inci maddesinde belirtildiği üzere Danıştaya ait özel 'kanunu yürürlüğe girinceye 
kadar devam edebileceği cihetle mezkûr kanunun birinci.maddesi ıgereğinee Devlet Memurları Ka
nununa tabi olmıyan meslek menspularına ait kadroların düzenlenmesine ilişkin bir esasın Da
nıştay Kanununda yer alması (gerekmektedir. Nitekim 1971 yılı Bütçe Kanununun 9 <neu madde
si ve 1972 yılı Bütçe kanunu tasarısının 15 nci maddesi aynı ilkeden hareket ederek:, meslek men
suplarına ait kadroları, Bütçe Kanununda göstermiştir. Bu sebeple Danıştay meslek mensupları 
kadrolarının Danıştay Başkanlığıneıa hazırlanması ve bütçe kanunlarında gösterilmesi hususu 172 
nci madde olarak düzenlenımiştir. 

Madde 2. — Danıştayda bir dâva dairesi daha kurulması bu tasarı ile öngörülmüş bulunduğu 
cihetle 19 vjıeu maddenin birinci fıkrasında, bunun gerektirdiği değişiklik yapılmıştır^ 

Madde 3. — Yukarda belirtilen sebeple Dâva Daireleri Kurulunun kuruluşundan bahseden 23 
neü maddenin ilk fıkrası değiştirilmiştir. 

Madde 4. — Kurulması istenen onüçüneü daire ve mürettep daireler dolayısıyla bu kımıluş-
. ların yargı yetkisini haiz olabilmeleri bakımından 32 inci maddenin birinci fıkrasında, bu husus
ların zorunlu îkıldığı değişiklikler yapılmıştır. 

Madde 5. — Kanunen ilânı .gereken düzenleyici ve genel tasarruflara karşı, bunların uygulan
ması üzerine açılacak davaların işlemin iptaline ilişkin olabileceği ve düzenleyici tasarrufun ipta
linin istcnemiyeeeği veya düzenleyici tasarrufun ancak işlemle birlikte iptalinin talebedilebile-
ceği yolundaki yorumlara ve tereddütlere mahal bırakmamak üzere, 67 nci maddenin üçüncü fık
rasında, tedvindeki amacı belli eden değişiklik yapılmıştır. 

Madde 6. — Kanunun 74 üncü maddesinde yazılı sebeplerden biri ile azınlıkta kalanların, işin 
esası hakkında oy ikullanmak zorunda olduklarını sarih lolarak belirtmek ve eski metnin yarattığı 
tereddütleri gidermek üızere maddede değişiklik yapılmıştır. 

Madde 7. — Kamunsözcüleri ve yardımcıların kurulla birlikte reddedilmesi halinde, ret sebebi-
ndn vârddolup olmjadığı hususunun, reddedilen dairece incelenmesi ınjüm^kün olmadığından, bunun ve 
daire haikkındıalki ret isıteğinin Dâva Daireleri Kurulunda karara bağlanması için maddede ge
rekli değişiklik yapılmıştır. 
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Madde 8. .— Açılan dâvaların, Danıştay Kanununun 30 ncu maddesinde yazılı, idari dâva tür
lerinden hangisine girdiğinin belirtilmesi ve dilekçelere eklemen fotokopilerin, bunlarda tahri
fat yapmanın kolaylığı dolayısîyle avukat veya noterlikçe tasdikli olması şartları mjaddeye cklen-
nijiştir. 

Madde 9. — Harcı veya posta pulu verilnijeden veya eksik verilerek dâva açıldığı Danıştayda 
oldukça silk görülen hallerdendir. Danıştay Kanununun 66 nci maddesine göre, dâva dilekçelerinin, 
ancak hare ve posta ücretleri tam, olarak alındıktan sonra kayıtlarının derhal yapılacağı ve dâva
nın bu kaydın yapıldığı tarihte açılmış sayılacağı cihetle, halen yürürlükte olan hükümler karşı
sında hare ve posta pulu alınmadan dilekçe kaydının yapılmaması ve ayrıca Harçlar Kanununa 
göre harcın hiç verilmemiş veya noksan verilmiş olması halinde de mütaakıp işlemlerin yapılma-
nijası genellemektedir. Vatandaşın mağduriyetini önleımjek ve Danış tayın bu gibi' hallerde yapması 
gereken işleme açıklılk vermek üzere, konu yeniden düzenlenmiştir. 

Madde 10. — Dilekçenin veya dâvanın reddini gerektiren kanuni sebeplerin ilk incelemeden 
sonra tesbiti halinde, dâvanın her safhasında, yani esas hakkında karar verilinceye kadar 75 nci 
madde hükmünün uygulanacağı yolunda sarahat vermek ve uygulamadaki tereddütleri gidermek 
üzere maddede gerekli değişiklik yapılmıştır. 

Madde 11. — Gıetirtildiği idarede de davacılar için gizli olan sicil ve tahkikat dosyası gibi ev
rakın ve reddi hâkim, istemi üzerine sadece istemi incelem-eye yetkili olan kurulu ilgilendiren ce
vabın, davacılara gösıteriiem,iyeceği yolundaki hüküm,, uygulam.ada beliren ihtiyaç dolayısîyle 
82 nci maddeye eklenmiştir. 

Madde 12. — 75 nci maddeye göre verilen kararların düzeltilmesi isteminden sonra şayet işin 
esası hakkında karar verilmiş ise, bu kararın da düzeltilmesinin istenebileceği yolundaki hüküm, 
98 nci maddede böyle bir hükmün bulunmjaması vo tarafların haklarının korunmasını sağlamak 
amaeiyle maddeye eklenmiş bulunmjalktadır. 

Madde 13. — Danıştayda disiplinin korunması için ihtiyaç duyulan bu hüküm, Devlet Memur
ları Kanunu ile getirilen ilkelere de uygun olarak, 144 ncü maddeye bir fıkra halinde eklen
miştir. 

Madde 14. — Anayasa teminatı altında yargı görevi ifa etmekte olan Danıştay Başkan ve üye
leri ile Başkanunssözcüsünün, her ne sebeple olursa olsun, Yüce Divan dışında, haklarında 1402 
sayılı Kanuna göre takibat yapılması mahzurlu görüldüğünden tasarıda bu madde hükmüne yer 
verilmiştir. 

Ayrıca 1402 sayılı Kanunun 21 nci maddesinde zikredilen kanunsuz cüsü, başyardımcı ve yar
dımcılar hakkında kovuşturma izninin hangi makam, tarafından verileceği belirtilmemiş olduğun
dan bu husus maddeye Mnci fıkra olarak; konulmuştur. 

Madde 17. — İdari yargı hukukundaki son gelişımıelere göre, dâva dilekçesinde hasmın yanlış 
gösterilmesi önemli bir noksan telâkki edilmemıeıkftıedir. Hattâ dâvanın hasımsız açılması ve 
idare mahkemesinin gerçek hasmı tâyin ile onun savunmasını alması görüşü dahi ileri sürülmek
tedir. Bu gelişmelerin ışığı altında ve idari bir işlem ve eylemden menfaati veya hakkı ihlâl edil
miş olan kimsenin hasam isabetli tâyin edemıemiş olmasından dolayı aynı dilekçeyi, dâvâlı yerine 
başka bir idareyi yazacak suretiyle yeniden verdirmek yoluna gitm|e!k fuzuli ve vatandaşı külfete 
sokan bir işlem olduğu düşüncesiyle maddede değişiklik yapılmıası uygun görülmüştür. 

Bundan, başka, diğer eksiklikleri, verilen ve tebliğ edilen karara rağmjen düzeltmemjekte ısrar 
eden davacılar için de, maddenin, kötüye kullanılmasını ve sükûtu hak müddetinin daha fazla uza-
ınamıasını ve idari işleımjerin uzun zaman iptal tehdidi altında bırakılmasını önlemek için dilek
çe reddine ilişkin kararın bir kereye mahsus olmjak üzere verilebileceği yolunda maddeye açık
lılk verilmiştir. 

75 nci maddede yapılması önerilen yeni değişiklikle dilekçe ancak bir kere reddedileıbilecektir. 
Bk Madde 1. — Anayasanın 114 ncü maddesinde yapılan değişiklikle getirilen yeni hüküm, 

Danıştay Kanununun 30 ve 31 nci maddelerinde sayılan idari dâva türlerinin çözümlenmesinde 
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göz önünde tutulması gereken genel bir esas olduğundan Ek 1 nci madde olarak kanuna aynen 
alınmıştır. 

Ek Madde 2. — Gelir ve Kurumlar Vergilerine ilişkin dâvaların çözümlenm,esi ile görevli Dör
düncü Daireye gelen dâva adedinin beş yıllık ortalaması 10 000 civarında olup, açılan dâva ade
di yıldan yıla büyük bir artış göstermekıte olduğundan (bu adet 1971 yılında 17 000 e yaklaş
mıştır) bu dâvaların tek bir daire tarafından çözümlenimjesine fiilen imkân görülmemıektadir. Bu 
sebeple aynı görevi görecek ikinci bir dairenin teşkiline kesin zaruret hâsıl olduğundan, mev
cut kadrolarla ve hiçbir malî külfet yüklemeden, onüçüncü dairenin kurulması bu madde ile ön
görülmüştür 

Ek Madde 3. — Bâzı hallerde yeni kanunların çıkarılması belirli konularda önceden tahmini 
mümkün olmıyan sayıdaki uyuşmazlıkların Danıştaya dâva olarak intikalime sebebolmıafctadır. 
Devlet Memurları Kanununun intibak hükümlerinin uygulanmasından dolayı açılan 20 000 civa
rındaki dâva bu meyanda zikredilebilir. Gelecekte de benzeri durumların ortaya çıkmıası hallerini 
karşılamak ve aynı zamanda 50 000 e yakın dâva dosyası birikinijinin yenilebilmesimi sağlamak 
amaciyle yeni ve devamlı daire kurmak yerime, bu arızî birikimlerin, yeni kadro istenmesi gibi 
malî külfet doğurmıyaeak bir yolla giderilebilmesi ve sonradan kurulan dairenin kaldırılması 
suretiyle işin çözümü uygun görülmekle mürettep daireler kurulması imjkâmnı veren Ek 3 ncü 
madde kanuna eklenmiştir. 

Ek Madde 4. Bu madde ile dördüncü ve onüçüncü daireler arasındaki görev .ayrımı düzem-
lenmjekitedir. 

Ek Madde 5. — İki dâva dairesini, ilgilendiren işlerin, 21 üyeden meydana gelen Dâva Daireleri 
Kurulunun esasen fazla olan işlerini artırması, bu kurulun toplanması dolayısiyle de diğer dâva 
dairelerinin çalışamaz hale gelmesi sebebiyle, mezkûr işlerin iki dairenin birlikte yapacakları top
lantıda karara bağlanması uygun görülerek, bu esası düzenliyen Ek 5 nci madde kanuna eklen
miştir. 

Ek Madde 6. — Vergilerin günün ihtiyaçlarına intubak "ettirilmek için her zaman değişikliğe 
uğraması tabiîdir. Vergi uyuşmazlıklarını çözümlemekle görevli dâva dairelerinin görevleri, yü
rürlükte bulunan mevzuata göre tâyin ve tesbit edilmiş olduğundan, vergi kanunlarında, deği
şiklik oldukça veya eski vergileri ıslah eden yeni vergi kanunları yürürlüğe girdikçe, dairelerin 
görevlerini yeniden tesbit etmek zorunlııluğumun doğmaması için bu madde tedvin edilmiş, yürür
lükten kaldırılan eski verginin yerimi alan yeni vergiden doğam, uyuşmazlıkların aynı dâva dai
relerinde çözümlenmesi uygun görülmüştür. 

Ek Madde 7. — Adlî yargının yanında idari yargının da teessüs etmiş olması sebeplerinden 
birini de, idari uyuşmazlıkları çözümlemekle görevli hâldmlerin, faal idarenin karşılaştığı zaru
retleri daha iyi takdir edebileceği hususu teşkil eder. İdari dâvaları çözümlemekle görevli kim
selerin, faal idareyi iyi tanıyabilmeleri için, bugün iki usul mevcuttur. Bu usuller idare mahke
mesini teşkil eden hâkimlerin bir kısmını faal idarenin içinde bulunmuş olanlardan^ seçmek ve faal 
idarenin içinde çalışmamış olan meslek mensuplarını, zaman zaman faal idarede çalıştırmaktır. 
Danıştayda hizmet görmekte olan kanunsözcüleri ile başyardımcı ve yardımcıların, idarenin işleyi
şine yakinen vâkıf, tecrübe sahibi kimseler olması, Danıştayım görevlerinin icaplarmdamdır. 521 
sayılı Danıştay Kanunu ile meslekim kariyer haline getirilmiş olması medeniyle bu müesseseye 
doğrudan doğruya imtısabedem elemanların idare ile yakın temasları olmamaktadır. Bu itibarla 
sözü geçen meslek mensuplarının idareyi tamyalnlmelerinin çok faydalı olacağı açıktır. Bu da 
kendilerinin yukarda işaret edildiği gibi zaman zaman idari hizmetlerle görevlendirilmeleri ile müm
kündür. Ayrıca idare de, kendilerimin bilgilerinden faydalanmış olacaktır. Bu suretle, kanunun 
8 nci maddesi ile faal idarede çalışanların bir yüksek idare mahkemesi olan Damıştayda üye olarak 
çalışabilmeleri temin edilmiş olduğu gibi bu madde ile de Danıştay diğer meslek mensuplarınım 
faal idarede çalışabilmeleri sağlanmak istenmiştir. 
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Ek Madde 8. — 18. — Devlet Memurları Kanununun, basına bilgi ve dem-eç verme başlıklı 15, 
isnat ve iftiralara kargı koruma başlıklı 25, gizli bilgileri açıklama yasağı başlıklı 31, kademe ve 
derece aylığı başlıklı 149 ve 150, derecelerin ilk ve en yüksek kademe aylıkları başlıklı 151, ça
lışma saatleri başlıklı 99 ve günlük çalışma saatlerinin tesbitd başlıklı 100, seferde veya talim, ve 
manevra içdn hazarda silâh altıma ailınanlann askerlik sürelerinin kademe ve derece intibakları 
başlıklı 85, muvazzaf askerliğe ayrılan menfurların terhislerinde kademe ve derece intıbaMan 
başlıklı 83, muvazzaf askerliği yaptıkjtan sonra Devlet memurluğuma girenlerin kademe intibak
ları başlıklı 84 ncü maddeleri, Danıştayım bünyesinin gerektindiği ufak değişikliklerle kamumun 
(Ek 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16 ve 17 nci maddeleri olarak alınmış; gösterge tablosuna atıf yapacak 
üzere ek 11 nci madde düzenlenmiş; sözü geçen, kamunun meslek mensuplan hakkında aynen uy
gulanacak: diğer hükümleri Ek 18 nci maddede belirtilmjiştir. 

Ek Madde 19. — Her kuruluşta olduğu gibi, Danıştay kuruluşunda da meslek mensuplannın 
mjeslekî bakımdan yetişmelerini sağlıyabilmejk için bir hizmet içi eğitimime ihtiyacolduğu, açılctır. 
Bu sebeple lüzumlu görülem hizmet içi eğiıtimdn esasları, bu mjaddede gösterilmiş bulunmjaktadır. 

Ek Geçici Madde 1. — Fimamsmam Kamunu ve diğer kanunlar, yürürlükte bulunan vergilerdıe 
değişiklik yapm,ış ve bu vergiler yürürlükten kaldırılan vergilerin yerini almıştır. Vergi uyuşmaz
lıklarını çözümlemekle görevli dâva dairelerinin görevleri ise, yeni kanunlara göre düzemleinmiş-
tir. Halbuki, eski vergilere ait uyuşmazlıklar bugün de devam etmektedir. Bu madde ile yeni ver
gileri koyan kanunlarım kaldırdığı eski vergilerden doğan uyuşmazlıkların da; yemi vergilerden 
doğam uyuşmazlıklara bakmakla görevli olan dâva dairelerince çözümlenmesi temim edilmek iste* 
milmişıtir. 

Ek Geçici Madde 2. — Bu tasan ile görevleri değişen dairelerde mevcut dosyalarım, aynca bir 
karar verilmesine hacet kalmaksızın görevli dairelere devredilebilmesi iğin bu maidde tedvin edil
miştir. 

Ek Geçici Madde 3. — Daire başkamlıklan için yapılacak ilk seçimin süresi, Anayasanın Ek 
geçici 14 ncü maddesine uygum şekilde belirtilmiştir. 

Ek Geçici Madde 4. — Derece yükselmesi ve kademe ilerlemesi esaslan, sicillerim derecelerime 
göre düzenlenmiş olduğundan, bu kamum gereğince çıkarılacak sicil yömetmeliğinin yürürlüğe gir-
•mjesinden önce yürürlükte bulumam mevzuata göre verilmiş sicillerim ilerleme ve yükselime bakımım
dan etkisini belirtmek zorunlu bulummıalkla maddede bu husus düzemlemmiştir. 

Ek Geçici Madde 5. — Bu geçici m,addede, derece yükselmesi sımavlan ile ilgili olarak sımav 
yömetmeliğimim hazırlanma süresi ve sınavım yapılacağı zaman gösterilmiştir. 

Ek Geçici Mıadde 6. — Bu madde ile Devlet Memurları Kamumumum Ek geçici 8 mci maddesi 
gereğince ikinci dereceye intibak ettirilip birimci derece kademelerinin aylııklannı almakta olan
ların hakları mahfuz; tnltulmuştur. 

Ek Geçici Madde 7. — 521 sayılı Kanunum geçici 2 nci maddesi, kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihte, İM yılını doldurmuş olanların terfilerinin. yapılacağını, iki yıldan fazla kısmının da son
raki yükselme süresindeki kıdemlerime ekleneceğimi öngörmüştür. Hükmün uygulanması, o tarih
te bulundukları derecede iki yılını doldurmuş olanlarla, olmayanlar arasında, olmayanlar aley
hine bir yıllık fark yaratmış, böylece mezuniyet ve memuriyet bakımından diğerlerinden kıdem
li olam bâzı meslek mensupları bir yıl geride kalmışlardır. Madde bu eşitsizliği ortadan kaldır
mak amaeiyle düzemlerumiştir. 

Madde 19, 20. — Yürürlük ve yürütme maddeleridir. 
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Geoidi KoimiiiayKHi raptoru 
Millet Meclisi 

Geçici Komisyonu 10 . 4 . 1972 
Esas No. : 1/612 

Karar No. : 

Yüksek Ba^kaaılığu 

Danıştay Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı maddeler ve geçi
ci maddeler leklenmesıiıııe ıdalir kanun tasarısı, Genel Kurulun 22 L Q . '1972 'güm ve 46 neı Birleşi
minde teşkiline kanar verilen Geçici Komisyonda incelenmiştir. 

Tasarının (gerekçesinde işaret edildiği üzerte; yapı ta değişiklikler; 
ıa) Anayasa değişikliğinin zorunlu kıldığı değişiklikler, 
ıb) Devlet IMenturları Kanununun zorunlu kıldığı (değişiklikler, 
e) 521 sayılı Danıştay Kanununun yedi yiuu.uk uygulamasıının lortaya çıkardığı ihtiyaçların zo

runlu* kıldığı değişiklikler olmak üzere üç grupta toplanmışltır. 
Gerekçede ileri sürülen mütalâalar Komisyonumuzca da yerinde görülerek maddelerin müzake

resinle geçilmiştir. 
Maddeler üzerinde yapılan görüşmeler sonunda: A) 3, 7, (8, 12, <13, 14, 115, 16, 18, 24, 28, 34, 

35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, i43, 44, 49, '53, 71, 104, 110, 114, ,115, 116, 119, 120, 121, 122, 124, 125, 126, 
128, 130, 163, 164, 166, 167, 172 nci maddelerle kanunun bâzı (maddelerinin bâzı fıkralarında de
ğişiklik yapan 2, 3, .4, i5, (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 nıcı maddeler, yeni getMlen ek; 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, «13, 14, 15, 16, 17, 18 ve 19 ncu ımaddeler ve nak geçici! 1, '2, 3, 4, 5 (nci (mad
deler laynen kabul edilmiştir. 

B) 6 ncı madde başlığı (Geımel Sekreterlik)! olarak, madde metnindeki (Genel Kâtip) sözcüğü 
ise (Genel (Sekreter) olarak değiştirtillmilş ve kanunun diğer maddeieriınideki (Genel Kâtip) iba
resinin (Genel Sekreter) olarak değiştirilmesini sağlayan dk 20 ncıi madde kabul edilmiştir. 

9 tncu maddenin İkinci fıkrası; 
(Damiistay Birinci Başkanı, Dairte Başkanları ve Başkanunsözcüsü, kendi üyeleri arasından...) 

şeklimde değiştirilmiştir. 
10 ncu maddenin birinci fıkrası; (... Danıştay üyeleri, Danıştay İGenel Kurulu ille Bakanlar 

Kurulunun, boş yer sayısıınca ayrı ayrı göstereceğil adaylar arasından Anayasa Mıahkemesfecıe se
çilir.) Şeklinde değiştirilmiştir. 

11 nci maddenin birinci fıkrasında; Danıştay üye adayı seçimlinin en >az iki boş yer için yapıla
bileceğini kapsayan biir değişiklik yapılmıştır. 

21 nci maddedeki ' (Genel Kâtip) ibar'esi (Genel Sekreter) olarak değiştirilerek kabul edilmiştir. 
28 nci madde aynen kabul edilmiş olmakla beraber, Başkanunsözcüsümıa /vekâlet etmek üzere 

Birinci Başkan tarafından seçilecek üyemin, Kanunun, Başkanunsözcüsü için aradığı nitelikleri. ta
şıyan kimselerden olması gerektiği hususunum raporda zikredilmesi uygun görülmüştür. 

123 ıncü madde; 'metindeki '(Genel Kâtip) ibaresinin (Geneli (Sekreter) olarak değiştirilmesi 
suretiyle <aymen kabul ledilrndşltir. 

Danıştay Kanununun 155 ncd 'maddesine ikil fıkra ilâvesini öngören 14 neü madde, 1402 sayılı 
.Sıkıyönetim Kanununa uygun bdr hale getirilmek suretiyle değiştirilmiştir. 

Ek 9 ncu madde; uygulamada aksaklıklara söbelbijyet vermemesi baikıımından yeniden tanzim 
edilmiştir. Bu suretle yapılan ihbar ve şikâyetlerin evvelâ incelenmesi ve sahilt olmaması halinde 
bu isnadın garaza binaen veya hakaret kasdıyle yapıldığı veya uydurma olduğu 'anlaşıldığı tak
dirde işiın Başkan tarafından Savcılığa intikal ettirilmesi öngörülmüştür. 

Ek geçici 6 neı maddenin sevk sebebinim Bütçe Kanunu ile ortadan kalktığı ilgililerce ifade 
.ejdildiğıhiidem tasarıdan çıkartılmış ve ek geçici 7 noi madde, ek geçici 6 ncı madde olarak kabul 
edilmiştir. 
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Ayrıca işikı önemini nazarı itibara alan Komisyonumuz, kanun tasarısının öncelik ve ivedilikle 

görüşutımesinli temenniye şayan görmüştür. 
Gentel Kurula suniTİmıaik üzer/e saygıyla takdim olunur. 

'Başkan Sözcü Kâtip ', Adıyaman 
Zongnlidaik ' .Malatya Çanakkale A. Tııranh 

\K. Nedimoğlu A. Karaaslan \M. H. Önür 

•Aydın Çorum. Gümüşhane İçd 
JV. Menteşe K. Demirer M. Karaman M. Ankan 

Kayseri Konya Konya Niğde 
Söz hakkını mahfuzdur Söz hakkımı (mahfuzdur O. Okay Muhalefet şerhim leklidir 

M. Yüceler K. İmer \N. Kodamanoğlu 

iSivıas 
Tasarının 14 ıncü maddesinin birinci 

fıkrasında Komisyonca yapılan 
değişikliğe ImumaMfim. 

M. K. Palaoğlu 

Niğde Milletvekili Nuri Kodamanoğlu'nun muhalefet şerhi 

Bilindiği gibi Anayasamız, kuvvetler .ayrılığı prensibini 'kabul etmiş ve Devletin; yasama, yü
rütme ve yargı erklerinden meydana geldiğini ve bu erklerin birbirinden bağımsız olduğunu, arala-
rırida bir muvazene 'kurarak belirtmiş, bu ayrıma muvazi olarak da, yetkilerin kullanılması yönün
den organları tasnif etmiş bulunmaktadır. Bununla yasama, yürütme ve yargı yetkisini kullanan 
organların işnirliği halinde ve fakat birikirinden bağımsız olarak görevlerini kemaliyle yerine ge
tirebilmelerini temin gayesi istihdaf edilmiştir. 

Yasama yetkisinin kullanılmasında ve kanun yapımında, bu genel esasa riayetin Anayasal bir 
zorunluk olduğu açıktır. 

Bu anakuraldan hareket edilerek Anayasanın 147 nci maddesiyle; (Yargıtay, Danıştay, Askerî 
Yargıtay, Yüksek Hâkimler Kurulu... ve üyelerinin, Cum'huriyet Başsavcısının, Başkanunsözcüsünün 
ve Askerî Yargıtay Başsavcısının ve kendi üyelerinin görevleriyle ilgili suçlardan dolayı Yüce Di
van sıfat iyie Anayasa Mahkemesinde yargılanacakları ve savcılık görevini de Cumhuriyet Başsav
cısının yapacağı) hükmü getirilmiş, Yargıtay Başkan ve üyeleri ile Başsavcısını şahsi suçlarından 
dolayı yargılama yetkisi, 2556 sayılı Hâkimler Kanununun 1.10 ucu maddesiyle Yargıtay Ceza Ge
nel Kuruluna verilmiş, Anayasa Başkan ve üyeleri yönünden aynı konuda Anayasa Mahkemesi
nin kuruluş ve yargılama usulleri hakkındaki 44 sayılı Kanunun 52 nci maddesinin 2 nci bendiyle, 
Danıştay Birinci Başkanı, Daire Başkanları ve üyeleriylo Başkanunsözcüsü yönünden ise, 521 sayılı 
Kanunun 155 nci maddesiyle, Yargıtay üyelerinin şalisi suçlarının takibine ilişkin yukarıdaki hük
me atıf yapılmış ve kovuşturma yapacak merciler' yönünden de aynı kanunlarda özel hükümler sevk 
olunmuştur. 

Yine malûmlarıdır ki, Anayasada açık bir hüküm bulunduğu takdirde bu hüküm hilâfına bir 
kanun metninin tedvin edilemiyeceği, tedvin edilmiş olsa dahi Anayasa hükmünün uygulanacağı 
hususu, üstün 'bir hukuk kuralıdır. Binaenaleyh, söz konusu Anayasa gereğinin tedvin edilen ve 
tedvin edilecek olan kanunlarda da aynen korunması asıl olmak lâzımdır. 
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Oysa, 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun Sıkıyönetim Mahkemelerinin görev ve yetkilerini be
lirten 15 nci maddesinde; (Sıkıyönetim altına alman yerlerde) aşağıdaki suçlan işliyenler ve bunla
rın suçlarına iştirak edenler Sıkıyönetim Komutanı tarafından istenildiği takdirde, sıfat, meslek ve 
memuriyetleri ne 'olursa olsun Sıkıyönetim Komutanı nezdindeki askerî mahkemelerde yargılanaca
ğı hükmü yer almış ve ancak, aynı kanunun, kovuşturmada izin matlâbını taşıyan 21 nci madde
sinin (d) bendinde Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Askerî Yargıtay gibi yüksek mahke
me 'hâkimlerinin de dâhil bulunduğu kişiler hakkında Sıkıyönetim Komutanlığınca kovuşturma ya
pılabilmesi; özel kanunlarına göre yetkili kurul ve makamların iznine bağlanmış-'bulunmaktadır. 

Yukarıda belirtilen Anayasa ilke ve hükümlerine ve bu hükümlere göre çıkarılmış olan özel 
kanunlar hükümlerine rağmen ve suçun görevsel veya şahsi oluşu dahi tefrik edilmeksizin, 1402 
sayılı Kanunda yer alan bu hükümler yüksek mahkeme hâkimlerinin Anayasal teminatı ile bağ
daşamaz. 

Kaldı ki ; bu yüksek hâkimler (konumuzu teşkil eden Danıştay Birinci Başkanı, Daire başkan
ları ve aiyeler ile Başkanunsözcüsü) hakkında 1402 sayılı Kanunun 21 nci maddesinde derpiş edilen 
kovuşturma izninin verilmesi veya verilmemesi şeklinde tecellisi! muhtemel her iki halin de bu mev
kilerin kamuoyunda prestijlerinin sarsılması sonucu mensuboldukları yüksek yargı organlarına olan 
güven ve 'saygıyı azaltacağı ve ayrıca, Anayasanın öngürdüğü mahkemelerin bağımsızlığı ve hâ
kimlik teminatı ilkelerine de aykırı düşeceği açıktır. 

Yukarda izah edilen mahzurları gidermek ve Anayasanın öngördüğü kuvvetler ayrılığı ilkesini 
koru'mak, mahkemelerin bağımsızlığı ve hâkimlik teminatı esaslarının zedelenmesine mâni olmak 
için tasarıya konulduğu anlaşılan 14 ncü maddenin birinci fıkrasının aynen kabul edilmemesi ha
linde Sıkıyönetim Kanununu ve Sıkıyönetimin idari tasarruflarını denetlemek, icabında iptal etmek 
yetki'sini haiz olan Anayasa Mahkemesi ve Danıştay ile Sıkıyönetimin kalkması halinde, bu görevi 
yapacak olan adlî mahkemelerin kararlanın inceleyecek Yargıtayın Başkan ve üyelerinin Sıkıyöne
tim Mahkemelerinde yargılanmasının hukuk hiyerarşisi ve hizmet icaplarına da aykırı olduğu ken
diliğinden 'meydana çıkmaktadır. 

Bu sebeplerle, 521 sayılı Kanunun 155 nci maddesine iki fıkra eklenmesine dair, tasarının 14 ncü 
maddesinin birinci fıkrasının değiştirilmesine muhalifim. 

Söz hakkım mahfuzdur. 
Niğde Milletvekili 
Nuri Kodamanoğhı 

Millet Meclisi (S. Sayısı : '583) 



— 14 — 

HÜKÜMET TASARISI 

Danıştay Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı maddeler ve geçici 
maddeler eklenmesine \dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — 24 .12 . (1064 'tarihli ve 521 sayılı Danıştay (Kanununun 3, 16, 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 nci maddeleri aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Danıştay meslek mensupları 

Madde 3. — Danıştay meslek mensupları şunlardır : 
A) Birinci Başkan, daire başkanları ve üyeler ile Başkamın sözcüsü; 
B) Kanunsözcüleri, Ibaşyardımcılar ve yardımcılar. 

Genel Kâtiplik 

Madde 16. — Birinci 'Başkanın seçeceği bir üye (Danıştay (Genel (Kâtipliği görevini yapar. 
Başyardımcı veya bu derecedeki kanunsözcülerinden len içok iki kişi IG-enel İKâtip yardımcısı 

olarak (görevlendirilebilir. Genel Kâtiplik hizmetleri ilcin yeteri kadar kanunsözcüsü, yardımcı ve 
memur verilir. 

İdari hizmetler 

Madde 7. — Danıştayda özlük İşleri, Evrak, Levazım, Kitaplık Ve Yayın, Tasnif ve Arşiv, 
özel Kalem Müdürlükleriyle (bu (Kanunda yazılı ve ihtiyaca ıgftre kurulacak Ibürolar ive kalem
ler bulunur. 

Başkanların, üyelerin ve Başkanım sözsücünüu nitelikleri 

Madde 8. — Danıştay üyeleri, yüksek öğrenimlerini (bitirdikten sonra en az ontoeş yıl Devlet 
memuriyetinde (başarı (ile ıçalışmış, ikinci derecekadroda bu derece 'aylığını kazanılmış hak ola
rak almış, yüksek hâkimliğin gerektirdiği aihlâk ve seciyeye sahip ve : 

A) Bakanlık, ımüsteşarlık, elçilik, valilik; 
B) Yatfgıtay ve Sayıştay IBaşkanlıkları, daire başkanlıkları veya üyelikleri veya 'Cumhuriyet 

Başsavcılığı yaihut Yargıtay üyeliğime seçilebilmek niteliğini (kazanmış lolmak şartı ile hâkimlik 
veya Cumhuriyet Savcılığı; 

C) IHukuk, 'Siyasal Bilgiler, iktisat, idari ilimler, iktisadi ve Ticari (Bilimler Fakülteleri 
veya iktisadi ye 'Ticari ilimler Akademilerinde, hukuk, iktisat, maliye veya kamu yönetimi kol
larında profesörlük. 

D) Tuğgeneral, tuğamiral fveya dafha yüksek rütbelerde generallik veya amirallik veya 
Askerî Yangıtay, Askerî Yüksek İdare Mahkemesinin askerî hâkim (olan [başkanlık, daire başkan
lığı veya üyelikleri ile (başsavcılıkları; 

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

F) Bakanlıkların Ibaşlhukuk müşavirliği veya birinci hukuk müşavirliği veya Maliye Ba
kanlığında bu 'derecelerdeki (hukuk müşavirliği, müşavir avukatlığı veya muhakemat müdür
lüğü; 

G) Yengiler 'Temyiz Komisyonu Başkanlığı, daire başkanlığı veya üyeliği; 
H) Danıştay başyardımcılığı veya bu derecedeki kanun sözcülüğü 

Millet Meclisi (S. Sayısı ; 583) 

file:///dair


— 15 — 

GEÇİCİ E0Mi8Y0XUX DEĞİŞTİRİŞİ 

Danıştay Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı maddeler ve geçici mad
deler eklenmesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Danıştay meslek mensupları 

Madde 3. — Tasarının 3 ncü maddesi aynen kabul edilmiş/tir. 

Genci sekreterlik 

Madde 6. — Birinci başkanım seçeceği bir üye Danıştay Genel Sekreterliği görevini yapar. 
Başyardımcı veya bu derecedeki kamunsözoüleriittden en çok iki kişi Genel Sekreter yardımcısı 

olarak görevlenldirilebilir. Genel Sekreterlik hizmetleri için yeteri kadar kamunsözcüsü yardımcı 
ve memur verilir. 

İdari hizmetler 

Madde 7. — Tasarının 7 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Başkanların, üyelerin ve Başkanun-sözcüsünün nitelikleri 

Madde 8. — Tasarının 8 nci maddesi aynen kabul eldilmi§târ. 
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(Hükümetin teklifi) 

I) Devlet memurluğunda çalışmış olmak kaydı aranmaksızın ten az lonlbeş yıl fiilen avu
katlık; 

Görev ve hizmetlerinden (birinde (bulunmuş olanlar arasından seçilir. 
Birinci Başkan, Idâva daireleri başkanları ve Başkanunsözcüsünün, yüksek öğrenimlerini 

14 ncü maddede sayılan fakülte Veya yüksek okullardan 'birinde yapmış olmaları gereklidir. 

Danıştay Birinci Başkanı, daire balkanları 've Başkanunsözcüsünün görev süreleri ve seçimleri 

Madde 0. — (Danıştay Birinci Başkanı, daire başkanları ve Başkanunsözcüsünün görev sü
releri dört yıldır. Süresi (bitenler yeniden seçilebilirler; yeniden seçilemiyenler ile seçime girmi-
yenler veya süreleri dolmadan (bu görevlerden çekilenler Danıştay üyeliği görevine devam 
ederler. 

Danıştay Birinci Başkanı, daire başkanları ve Başkanunsözcüsü, Danıştay üyeleri arasından, 
Danıştay Genel (Kurulunca üye itam sayısının salt çoğunluğu ile iseçüir. Seçim, 'görev sürelerinin 
bittiği tarihte, diğer sebeplerle boşalma (halinde ise boşalma 'tarihinden itibaren onbeş gün için
de yapılır. (Ç alışmaya ara verme süresi, bu sürenin hesabında nazara alınmaz. 

Seçime katılmak istiyenler, 'seçim gününden önce (Birinci Başkanlığa dilekçe ile başvurabile
cekleri gibi, toplantıda oylamaya (başlanmadan sözlü 'olarak da istekte bulunabilirler veya teklif 
edilebilirler. 

'Seçim gizli oyla yapılır, iilk (üç loylamada sonuç (alınamazsa, 'oylama, üçüncü oylamada en 
çok oy alan iki aday laraisında yapılır. Dördüncü aylamaya katılacak olan adayların aldığı oya eşit 
sayıda oy alanlar Ida loylamalara katılırlar. Oylama, adaylardan birinin üye itam sayısının salt 
çoğunluğunu-sağlamasına kadar tekrarlanır. 

Genel 'Kurulun 'bu seçim flçin yapacağı toplantılarda üye 'tam sayısının ıen az dörtte üçünün ha
zır 'bulunması şarttır. 

Üye seçimi ve süreler 

Madde 10. >— Danıştay Üyeleri, Danıştay 'Genel Kurulu ile Bakanlar Kurulunun, boş yer sa
yısınca (göstereceği adaylar arasından Anayasa (Mahkemesince seçilir. 

Üye adayı ıgösterilmesi ve (seçim işlemleri1, seçim yapılmasını (gerektiren sayıda boşalmanın 
olduğu tarihten itibaren Danıştay ve Bakanlar Kurulunca iki ay, iAnayasa (Mahkemesince, aday 
listelerinin Mahkeme Başkanlığına gönderildiği tarihten itibaren (bir ay içinde tamamlanır. 

Çalışmaya ara verme süresi, (hesaba katılmaz. 

Üye adayı seçimi 

Madde 11. — Danıştay üye 'adayı seçimi her çift böş yer için yapılır. 
Danıştay (Genel (Kurulu adayların tamamını 8 nci maddenin (H) bendinde gösterilenler ara

sından seçer. 
Boşalan (üyelik sayısı ikiyi (bulunca, durum, en çjok (bir ihafta içinde (Başbakanlığa bildirilir. 

Böş yerler ibildirilirken 8 nci maddenin ı(!H) bendinde yazılı imeslek mensuplarının bir listesi de 
Başjbakanlığa (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 üç 
başvurulabilir. 

Millet Meclisi (lS. Sayısı : '58B) 
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Danıştay Birinci Başkanı, Daire Başkanları ve Başkanunsözcüsünün görev süreleri ve seçimleri 

Madde 9. — Danıştay Birimci Başkanı, daire bakkamları ve Başkanumsözcüsümün göırfcv süneleri 
dört yıldır. Süresi bitenler yeniden seçilebilirler; yeniden seçdleanıifyemler ile seçime girmiyemler ve
ya süreleri dolmadan bu görevlerden çekilenler Danıştay üyeliği görevine devam ederler. 

Danıştay Birinci Başkanı, daire başkanları ve Başkamumsö^oüısü kemdi üyeleri arasımdan, Da
nıştay Genıel Kurulunca üye tam sayışımın salt çoğunluğu üe seçilir. Seçim, görev sürelerinim biıt-
tliği tarihte, diğer sebeplerle boşalma tarihinden itibaren ombeş güm içimde yapılır. Çalışamaya ara 
verme ısüresi, bu sürenim hesabında nıazara alımmaz. 

Seçime katılmak istiyenler, seçim gününden önce Birtimci Başkanlığa dilekçe ile başvurabile
cekleri giiıbi, toplantıda oylamaya başlammadam sözlü olarak da (istekte bulunaibdiliirier veya tek
lif edilebilirler. 

Seçim gizi oyla yapılır, ilk üç oylamada sonuç alımaımazsa, oylama, üçüncü oylamada em çok 
oy alam iki aday arasımda yapılır. Dördüncü oylamaya katılacak olam adaylarım aldığı 10ya eşit sa
yıda oy alanlar da oylamalara katılırlar. Oylama, adaylardan (birinin üye tam sayışımın salt ço
ğunluğumu sağlamasına kadar tekrarlanır. 

Geme! Kuruta bu seçim içim yapacağı toplantılarda üye tam sayısının em az döntite üçünüm ha
zır bulumımıası şarttır. 

Üye seçimi ve süreler 

Madde 10. — Damışıtay üyeleri, Danıştay (Genel Kurulu ile Balkanlar Kurulunum, boş yer sa
yısınca ayrı ayrı gebereceği adaylar arasımdan Amayasa Mahkemesince seçiiMr. 

Üye adayı gösterilmesi ve seçim işlemleri, seçim yapıHmasımı gerektiren sayıda boşalmamın da 
boşalmamın olduğu tarihten itibaren Danıştay ve Bakamlar Kurulunca iki ay, Amayasa Mahkeme
since, aday listelerimin Mahkeme Başkanlığıma gönderildiği tarihten itibaren bir ay içimde ta-
mamlamır. 

Çalışmaya ara verme süresi, heisaba katılmaz. 

Üye adayı seçimi 

Madde 11. — Damışıtay üye adayı seçimi em az iki boş yer için yapılır. 
Danıştay Gemel Kurulu adaylarım tamamımı 8 noi maddenin (H) benıdinde gösterilenler arasım

dan seçer. 
Boşalan, üyelik sayısı ikiyi bulunca, durum, em çok bir hafta içimde Başbakanlığa bildirilir. 
Boş yerler MMirilirkem 8 mci maddemin (H) bendinde yazılı meslek raıem»uplarımım bir listesi 

de Başbakanlığa giderilir. 

Üye adaylığı için başvurma 

Madde 12. — Tasarımın 12 mci maddesi aymem kabul eddillma§tfir. 
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Birinci Başkanlıkça, adaylık için /başvuran meslek mensuplarının soyadlanna göre alfabetik 
bir listesi düzenlenir. Listede incililerin gizli ve açık sicil dosyalarından çıkarılacak kısa hal 
tercümeleri bulunur. 

Liste, seçimden en az bir hafta önce Ctenel Kurul üyelerine dağıtıllır. 

Danıştay Genel Kurulunun üye adayı seçimi toplantısı 

Madde 13. — (G-enel Kurulun üye adayı seçimi yapacağı toplantıda, listedeki adaylar için 
oya başvurulur. 

Seçim gizli oyla yapılır. 
Toplantıda (hazır (bulunanların yansından fazlasının oyunu alanlar, boş yer sayısına gör© ve 

oy sırasiyle adaylığa seçilmiş olurlar. 
ilk üç »oylama sonunda boş yer kaldığı takdirde, seçilemiyenlerin en çok oy alanlan arasından 

boş yer sayısının İM (katı kadan aynlarak 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 1>ir tutanakla teslbit 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, İktisat, idari ilimler, iktisadi ve Ticari Bilimler Fakültelerini 

veya İktisadi ve Ticari 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 Ibir suçtan dolayı altı ay veya daha Ifazla hapis yahut affa uğramış 

olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandıncılık, ısalhtecilk, 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 özürlü bulunmamak, 
şarttır. 

Yardımcılar 

Madde 15. — Yardımcılar sınavla alınırlar. Bu sınava otuz yaşını bitirmemiş olanlar gire
bilir. 

ıSınavı kaaznanlar, (basan 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 Ibaşan gösterenler 16 ncı madde gereğince yardımcılığa ata
nırlar. 

Bir yıllık adaylık süresi sonunda, iyi sicil alamıyanlarla sınavda başarı gölsteremiyenler bir 
yıl daha denenirler. Bu yıl sonunda da iyi sicil alamıyanlarla, sınavda basan gösteremiyenlerin 
görevlerine, Birinci Başkan tarafından son verilir. 
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Dant§tay Genel Kurulunun üye adayı seçimi toplantısı 

Madde 13. — Tasarının 13 noü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Yardımcıların nitelikleri 

Madde 14. — Tasarının 14 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Yardımcılar 

Madde 15. — Tasarının 15 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Danıştay yardımcı adayları, 10 ncu derecenin ilk kademesinden işe başlarlar, yardımcılığa 
atandıktan sonra O ncu dereceye yükseltilirler. 

Kanun sözcüleri, haşyardımcı ve yardımcıların atanmaları 

Madde 16. — Kanun sözcüleri, 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 kanun sözcüleri arasında 
meslekî (bilgi ve idari kabiliyetleri bakımından üstün görülenlerden atanırlar. 

İdare memurlarının nitelikleri ve atanmaları 

Madde 18. — Bu kanunun 7 nci maddesinde yazılı memurların, Devlet Memurları Kanunun
da gösterilen nitelikleri (haiz danaları gereklidir. 

Bunlar, Birinci Başkan tarafından atanırlar. 

B) Danıştay Genel IÇurülu 

Madde 21. — Danıştay 'Genel Kurulu, Birinci ;Başkan, daire (başkanları ve üyeler ile Başka
mın 'sözcüsü ve Genel Kâtipten kurulur. 

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

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

Danıştay ıGenel Kuruluna bir (başyardımcı ve yeteri kadar yardımcı ve memur verilir. 

E) İçtihatları Birleştirme Kurulu 

Madde 24. — ittihatları 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. 

Başkamın sözcüsü, içtihadın birleştirilmesi hakkındaki düşüncesini kurulda sözlü olarak 
açıklar. 

Esas hakkındaki kararlar, kurul üye tam sayısının üçte İM 'oy çokluğu ile verilir. Birinci 
toplantıda bu çoğunluk sağlanamaz ise ikinci toplantıda kurul üye tam sayısının ısalt çoğunluğu 
Be, bu toplantıda da çoğunluk sağlanamaz ise üçüncü toplantıda mevcudun oy çokluğu ile ye-
tinilir. 

Kurulun diğer kararları oy çokluğu ile verilir. 
içtihatları Birleştirme Kuruluna (bir başyardımcı ile yeteri kadar yadımcı ve memur veri

lebilir. 

Başkanlara ve Başkanun sözcüsüne 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. 
Başkamın sözcüsüne Birinci Başkanın Geçeceği bir üye vekâlet eder. 
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Kanunsözcüleri, başyardımcı ve yardımcıların atanmaları 

Madde 16. — Tasarının 16 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

İdare memurlarının nitelikleri ve atanmaları 

Madde 18. — Tasarının 18 mci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

B) Danıştay Genel Kurulu 

Madde 21. — Danıştay Genel Kurulu, Birinci Başkan, daire başkanları ve üyeler ile Başka-
nunsözcüsü ve genel sekreterden kurulur. 

Genel Kurulun toplanma ve görüşme yeter sayısı, 'başkan ve üyeler tam »ayısının yansından 
fazlasıdır. 

Kararlar çoğunlukla verilir. Oylarda eşitlik halnıde, Başkanın bulunıdugıı taraflın •oyu üstün 
sayılır 9,13 ve 147 noi maddelerin toplantı yeter sayısına ilişkin foütoümfleri »aktadır. 

Danıştay Genel Kuruluma bir başyardımcı ve yeteri kadar yardımcı ve memur venür. 

E) İçtihatları birleştirme kurulu 

Madde 24. — Tasarının 24 neü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Başkanlara ve Başkununsözcimine vekâlet 

Madde 28. — Tasarnun 28 nci maddesi aynen kabul ediiknd&Jtlir. 
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Be§inci Dairenin görevleri 

Madde 34. — Beşinci daire: 
A) Memurlara ait mevzuattan doğan uyuşmazlıklara; 
B) Danıştay meslek mensuplarının özlük işlerine; 
0) Danıştay Yönetim ve Disiplin Kurulu tarafından verilen disiplin cezalarına; 
ilişkin dâvaları çözümler. 

Altıncı dairenin görevleri 

Madde 35. — Altıncı daire : 
A) İmar, kamulaştırma Ve yıkma işleri ile bunlara bağlı i§lere; 
B) Eski eserler mevzuatından doğan uyuşmadıklara; 
İlişkin dâvaları çözümler. 

Yedinci Dairenin görevleri 

Madde 36. — Yedinci daire : 
A) Gümrük ve Gider Vergileri iüe ithale ilişkin vergilere; 
B) işletme Vergisine; 
C) Vergi ihbarları dolalısiyle talebedilen ikramiyelere; 
ilişkin 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, taşocakları ve orman mevzuatına; 
D) iş mevzuatına; 
E) Esnaf derneklerinin fesli konusuna; 
ilişkin dâvaları çözümler veya istemler hakkında karar verir. 
(E) bendine göre bakılan işlerde, yetkili mercilerden gönderilen dosyalar, dernek başka

nının savunması onfbeş gün içinde alındıktan sonra tekemmül etmiş sayılır ve Kanunda gösteri
len karar süresi, bu tari'hten itibaren 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; 
O) Belediye ve özel idare vergi, resim ve paylan ille diğer gelirlerine ve bunlara ait tarife

lere; 
D) Harçlar Kanununa; 
ilişkin dâvaları çözümler. 

Onuncu Dairenin görevleri 

Madde 39. — Onuncu Daire : 
A) Sivil kişilerin emeklilik işleri ile asker kişilerin emeklilikten doğan tahsis işlerine; 
B) Sivil kişilerin yolluk işlerine; 
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Be.şinci dairenin görevleri 

Tasarının 34 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Altıncı dairenin görevleri 

Madde 35. — Tabanının 35 nci maddesi aynen ıkabul edilmiştir. 

Yedinci dairenin görevleri 

Madde 36. — Tasarının 36 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Sekizinci dairenin görevleri 

Madde 37. — Tasarının 37 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Dokuzuncu dairenin görevleri 

Madde 38. — Tasarının 38 nci maddesi aynen kalbul edilmiştir. 

Onuncu dairenin görevleri 

Madde 39. — Tasanmn 39 ncu maddesi aynen kalbul edilmiştir. 
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C) öğrenci, öğrenim işlerine; 
ilişkin dâvaları çözümler. 

Onbirinci Dairenin görevleri 

Madde 40. — Onbirinci Daire : 
A) özel idare, belediye ve köyleri ilgilendir3n mevzuatın uygulanmasına; 
!B) Mahallî idarelerin seçilmiş organlarının organlık sıfatlarını kaybetmeleri konusuna; 
0) 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 ; 
ilişkin 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 ilişldn ise Meclis Başkanvekilinin savunmaları onfbeş 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 jg&rülürse, bir dairenin 
görevine giren işlerden bir kısmı, Başkanlar Kurulu karariyle diğer dâva dairelerine verilebilir. 
Bu husustaki kararlar, Aralık ayı başında yerilir, 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; 
0) 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 ; 
E) Danıştay Yüksek Disiplin Kurulu kararları aleyhine açılan dâvalar; 
F) Birinci Başkanın 'veya Baskanun sözcüsünün 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; Baskanun sözcüsü tarafından kullanılması, esas hakkında düşünce verilmeden önce 
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Onbirinci Dairenin görevleri 

Madde 40. — Tasarının 40 ncı maddesi aynen kaibul edilmiştir. 

Onikinci dairenin görevleri 

Madde 41. — Tasanmn 41 nci maddesi aynen kaJbul edilmiştir. 

Bir kısım işlerin diğer dairelere verilmesi 

Madde 43. — Tasanmn 43 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Dâva Daireleri Kurulunun görevleri 

Madde 44. — Tasanmn 44 ncü maddesi aynen kaibul edilmiştir. 
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olur. Bu {yetkinin Başkanun sözcüsü tarafından kullanılması halinde dâva dosyası, ilgili dairece 
ayrıca fbir karar verilmesine mahal kalmaksızın Dâva (Daireleri Kuruluna tevdi olunur. 

îkinci Dairenin görevleri 

Madde (49. <— îkinci Daire : 
A) idarei Umumiyei Vilâyatf İKanunu gereğince doğrudan doğruya veya itiraz yoluyle Danış-

taya verilen işleri; 
B) Memurin Muhakematı hakkındaki Kanun hükümlerine göre Danıiştayca (görülecek işleri; 
karara bağlar. 

Danıştay Genel Kurulunun görevleri 

Madde 63. ^ Danıştay Genel Kurulu : 
A) Kanun ve tüzük tasarılarını; 
B) İmtiyaz verilmesine ilişkin »özleşme 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 IBirinci Başkanın ha

vale edeceği işleri; 
inceliyerek sonuca hağlar. 
tdari dairelerin birinden çıkıp, (E) fbendi uyarınca Birinci Başkan tarafından Danıştay Ge

nel Kuruluna havale edilmemiş *olan işler, verilen kararlar ilgili Bakanlığın görüşüne uygun olma
dığı takdirde, Başkanın isteği üzerine Danıştay Genel Kurulunda görüşülür. 

tdari dairelerin göreve ve usule ilişkin nedenlerle esansı hakkında karar vermediği işler, Ge
nel Kurulca kararın yerinde (görülmemesi halinde, aynı dairece esastan karara bağlanır. 

İptal ve tam yargı dâvaları 

Madde 71. — ilgililer, haklarını da ihlâl eden bir idari işlem dolayısiyle 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 hafvurulması halinde verilecek kararın tebliği veya bir işlemin icrası sebebiyle doğan za
rarlardan dolayı, icra tarihinden itibaren doksan gün içinde tam yargı dâvası açabilirler. Bu hal
de de ilgililerin yukarıki madde uyarınca idareye başvurma hakları saklıdır. 

Yol masrafları ve yevmiyeleri 

Madde 104. — Danıştay meslek mensuplarından keşif, bilirkişi incelemesi veya delillerin tes-
biti için görevlendirilenlere gerçek yol giderleri ile geçen jgünlerin her biri için tnet aylık tutar
larının otuzda biri oranında yevmiye verilir. 

İBu yevmiyeler, zorunlu giderleri karşılamazsa, aradaki fark, belgelere dayalı olmak şartiyle 
ayrıca ödenir. Ancak bu suretle yapılacak ödemeler yevmiyelerin yüzde ellisini geçemez. 

Kanun sözcülerinin ödevleri 

Madde 110. — Kanun gözcüleri, kendilerine havale olunan dâva dosyalarını inceliyerek hukuk 
bakımından düşüncelerini en geç bir ay, yürütmenin durdurulması isteminde İM gün içinde yazı
lı olarak verirler. Bu süreler geçirilirse, durumu sebepleri ile birlikte Başkanun Blözcüsüne bildirir
ler. Birinci Başkanın ve Başkanun ısözcüsünün vereceği 'diğer görevleri yerine getirirler. 
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İkinci Dairenin gar evleri 
t 

Madde 49. — Tasarının 49 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Danıştay Genel Kurulunun görevleri 

Madde 53. — Tasarının 53 ncü maddesi aynen kabul edilmişti*-

İptal ve tam yargı dâvaları 

Madde 71. — Tasarının 71 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Yol masrafları ve yevmiyeleri 

Madde 104. — Tasarının 104 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Kanunsözcülerinin ödevleri 

Madde 110. — Tasarının 110 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Kanun sözcüleri, ilgili yerlerden Başkanlık aracılığiyle her türlü rb%ileri istiyebilecekleri 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 Başkanun gözcüsünün alacağı tedbirlere uyarlar. 
Dâva daireleri veya Dâva Daireleri Kurulunca gerekli görüldüğü takdirde, kanun sözcüleri, 

önceden haber verilmek 'suretiyle, düşüncelerini sözlü olarak da açıklarlar. 

Bagkan ve üyelerle Başkanunsözcüsünün aylıkları 

Madde 114. — Danıştay Birinci Başjkanı, 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 memurluklara geçmelerinde hizmet sürelerine göre kazandıkları derece ve kademe aylıkları 
esastır. Bu gibilerin kazanılmış haklara ait kademe ilerleme süreleri bir yıl, derece yükselme sü
releri İM yıldır. 

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

Kanunsözcüleri, başyardımcılar 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
numda 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. 

Atanmaların içerden yapılması 

Madde 119. — Boşalan kanunsözcülükleri, başyandımcılık 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. 

Kanunsözcüleri, başyardımcı ve yardımcıların teminatı 

Madde 120. — Bu kanunda yazılı haller ile kamu hizmetlerinden mahrumiyeti gerektiren hü
kümlülük halleri dışında; kanunsözcüleri ile başyardımcı ve yardımcıların görevlerine son verile
mez; kendileri istemedikçe Danıştay meslek mensupluğu dışında bir göreve atanamazlar ve yaş 
haddinden önoe emekliye sevk olunamazlar. 

Birinci Başkan, kadroları uhdelerinde kalmak şjartiyle, başyardımcı ve yardımcıları, kanun söz
cülüğünde; kanun sözcülerine, başyardımcılık veya yardımcılıkta görevlendirebilir. 
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Başkan ve üyelerle Başkanunsözcüsünün aylıkları 

Madde 114. — Tasarının 114 noü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Kanunsözcüleri, başyardımcılar ve yardımcıların aylıkları 

Madde 115. — Tasarının 116 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Danıştay meslek mensuplarının yükselebilecekleri dereceler 

Madde 116. — Tasarının 116 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Atanmaların İçerden yapılması 

Madde 119. — Tasarının 110 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Kanunsözcüleri, başyardımcı ve yardımcıların teminatı 

Madde 120. — Tasarının 120 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 583) 



— 30 — 

('Hükümetin teklifi) 

Derece yükselmesi ve kademe ilerlemesi 

Madde 121. — Kanun sözcüsü, başyardımcı ve yardımcıların derece yükselme süreleri iki yıl
dır. Bu süreyi dolduranların derecelerinin yükseltilebilmesi içi iki yıl üst üste iyi sicil almaları 
şarttır. Üç sicil devresinde iki iyi sicil alanlann da dereceleri yükseltür. Derece yükselme süresini 
doldurdukları halde, yükselmek için yeterli sicil alamıyanlann, üçüncü fıkradaki diğer ş a r t t a n 
varlığı halinde, sadece kademeleri ilerletilir. 

Boşalan bir 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. 

Kanun sözcüleri, 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 
sözcüleri, 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. 

Kanun sözcüleri, ba§yardımcı ve yardımcıların sicilleri 

Madde 122. — Kanun sözcüleri, başyardımcı ve yardımcıların sicilleri her takvim yılı sonunda: 
I - Yardımcılar için; 
A) İşe 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, 
II - Başyardımcılar için; 
(A), (B), (C) fıkralarında gösterilen hususlara ek olarak, 
A) içtihatları izleme, 
B) Dosya, karar ve diğer yazı işleri ile tebligat işlerinin gecikmeden ve düzenli şekilde yürü

tülmesi, 
C) Yardımcıların ve diğer memurların görevlerine devamları, yetişmeleri ve verimli çalışma

larının sağlanması hususları, 
III - Kanun Sözcüleri için; 
(I) numaralı bendin (A), (B), (C) ve (E) fıkralarında gösterilen hususlar, 
Bakımından yeteneklerini belirtmek üzere., 123 ncü maddede gösterilen sicil amirlerince verilir. 
Kanaatler, yukarıki bentlerde öngörülen hususlar için ayrı ayrı olmak üzere, yönetmelikte gös

terilen esaslara uygun şekilde, her sicil amirince gtizli olarak: ayrı ayrı belirtilir ve sicillerin so
nuçlan, Yönetim ve Disiplin Kurulunca, yönetmelikte gösterilen notların ortalamasına göre tesbit 
olunur. 

ıSicil dereceleri çok iyi, iyi, orta ve yetersiz olarak dört grtipa aynlır. 
Disiplin ve ahlâk bakımından disiplin kovuşturmasını gerektirebilecek haller varöa veya di

siplin kovuşturmasına başlanmış veya disiplin cezası verilmiş yahut ceza kovuşturmasına girişil
miş veya ceza verilmiş ise bunlar sicilde gösterilir. 

Millet Meclisi .(S. Sayısı : 583) 



— 31 — 

(Geçici Komisyonun değiştirişi) 

Derece yükselmesi ve kademe ilerlemesi 

Madde 121. — Tasarının 121 nci maddesi aynen kaimi edilmiştir. 

Kanumözcüleri, başyardımcı ve yardımcıların sicilleri 

Madde 122. — Tasarının 122 noi maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Sicil âmirleri 

Madde 123. — 122 nci maddede gösterilen siciller; 
A) Kanun sözcüleri hakkında Birinci Başkan ile bir yıl içinde düşünce verdikleri dâva daire

leri başkanları ve Başkamın Sözcüsü; 
B) Genel Kurul Başyardımcısı hakkında Birinci Başkan ile en kıdemli iki idari daire başkanı, 

yardımcıları hakkında bunlarla birlikte başyardımcı; 
0) îdari Daireler Kurulu Başyardımcısı hakkında, Birinci Başkan ile Birinci ve Üçüncü Daire 

başkanları, yardımcıları hakkında, bunlarla birlikte başyardımcı; 
D) İçtihadı Birleştirme Kurulu ile Dâva Daireleri Kurulu başyardımcıları hakkında, Birinci 

Başkan ile en kıdemli iki 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 başka
nı, yardımcılar hakkında, bunlarla birlikte başyardımcı; 

G) Ayırma bürosunda görevli yardımcılar hakkında, büroda görevlendirilmeden önce çalıştık
ları daire ve kurul yardımcıları için sicil vermeye yetkili olanlar; 

H) Genel kâtip yardımcıları hakkında, Birinci Başkan ve genel kâtip, genel kâtiplik hizmet
leri için görevlendirilmiş kanun sözcüsü ve yardımcılar hakkında, bunlarla birlikte genel kâtip 
yardımcıları; 

1) 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 durumunun bildirilmesi 

Madde 125. — Kanun sözcüsü, 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 teklifi üze
rine Birinci Başkan tarafından emekliliklerini îstemeler'i veya istifa etmeleri bildirilir. Bir ay 
İçinde bu davete uymıyanlar istifa etmiş sayılırlar. 

Sicil yönetmeliği 

Madde 128. — Kanun sözcüleri ile başyardımcı ve yardımcıların sicillerine ilişkin hükümlerin 
uygulanma şekli, Danıştay Başjkanlığınca çıkarılacak yönetmelikte belirtilir. 
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Sicil âmirleri 

Madde 123. — 122 nci maddede gösterilen siciller; 
A) Kanuns'özcüleri 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) İdari Daireler Kurulu Başyardımcısı hakkında, Birinci Başkan ile Birinci ve Üçüncü Daire 

başkanları, yardımcıları hakkında, bunlarla birlikte başyardımcı; 
D) İçtihadı Birleştirme Kurulu ile Dâva Daireleri Kurulu başyardımcıları hakkında, Birinci 

Başkan ile en kıdemli iki 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
kam, 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 kanunöözcüsü ve yardımcılar hakkında, bunlarla birlikte genel 
sekreter yardımcıları; 

t) 120 nci maddenin ikinci fıkrası gereğince başka görevlerde çalıştırılan meslek mensupları 
hakkında, çalıştırıldıkları görevler dolayısiyle sicil vermeye yetkili olanlar; 

Tarafından verilir. 

Disiplin cczularının etkisi 

Madde 124. — Tasarının 124 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Sicil durıımumm bildirilmesi 

Madde 125. — Tasarının 125 nci maddesi ayner. kabul edilmiştir. 

Yetersiz sicillerin sonuçlan 

Madde 126. — Tasarının 126 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Sicil Yönetmeliği 

Madde 128. — Tasarının 128 nci maddesi ayner. kabul edilmiştir. 
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İdare memurlarının Ödevleri, hakları yükselmeleri 

Madde 130. — Danıştay meslek mensupları dışında kalan memurlar, 521 sayılı Danıştay Kanunu 
ile bu Kanunda öngörülen hükümlere ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 45, 46, 47, 214, 
219 ve 220 nci 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 

BJadde 163. — Dâva ve karar düzeltilmesi istemine ilişkin sürelerle 76 nci 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 kamu hukuku ile ilgili bilimsel yayınları takibetmek üzere, 
Birinci Başkan tarafından görevlendirilecek bir üyenin başkanlığında, bir başyardımcı veya bu 
derecedeki bir kanunsözcüsü ile konurisözcüleri 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 evrakın 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. 

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

Dâva 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. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 583) 



— 35 — 

(Geçici Komisyıonım değiştirişi) 

İdare memurlarının ödevleri, hakları, yükselmeleri 

Madde 180. — Tasarının 130 hcu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Sürelerin bitmesi 

Madde 163.— Tasarının 163 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Sürelerin baş lan gı et 

Madde 164. — Tasarının 164 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Tasnif ve Yayın Bürosu 

Madde 166. — Tasarının 166 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Dosyaların ve diğer evrakın saklanması 

Madde 167. — Tasarının 167 nci maddesi aynen kabul edilmiştir, 

Meslek mensuplarının kadrolarının hasırlanması ve teshiti 

Madde 172. — Tasarının 172 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2, — Tasarının 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3, — Tasarının 3 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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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 genel tasarruflara karşı, ilân tarihini tâkibeden 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 savılan 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 yardımcıları 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 yardımcılar, Daire veya Ku
rulla birlikte reddedildikleri takdirde bu husus Dâva Daireleri Kurulunda incelenir. 

MADDE 8. — 521 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-
latılmasma, 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 tesbît edilmesi halinde de dâvanın her safhasında 
75 nci madde hükmü uygulanır. 

MADDE 11. — 581 sayılı Danıştay Kanununun -82 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir : 
Görevli daire veya kurul veya kanun sözcüleri tarafından getirtilen veya idarece gönderilen 

gizli her türlü belge ve dosyalarla reddi hâkim istemi üzerine reddedilen hâkim tarafından bu 
hususta verilen cevap, taraf veya vekillerine incelettirilemez. 
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(Geçici Komisyonun değdirişi) 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Tasarının 5 nci maddesi aynen kabul edilmiştir, 

MADDE 6. — Tasarının 6 ncı maddesi aynen kabu! edilmiştir. 

MADDE 7. — Tasarının 7 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Tasarının 8 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Tasarının 9 neu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MAfrDE 10. — Tasarının 10 ncu maddesi aynen kabu! edilmiştir. 

MADDE 11. — Tasarının 11 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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MADDE 12. — 521 sayılı Danıştay Kanununun 98 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir': 
Kanunun 75 nci madde'sine göre verilen kararların düzeltilmesi istemi kaJbul 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, kanun sözcüleri, başyardımcı ve yardımcılara;; Başkamuisözcüsü, 

kanun sözcülerine; daire (başkanları, dairelerinde görevli başyardımcı ve yardımcılara; Genel Kâ
tip, Genel Kâtiplikte ve Ayırma Bürosunda görevli meslek memurlarına; 'TaSnif ve Yayın Bürosu 
Başkanı, bu bürolda görevli meslek mensuplarına; devamsızlık ve 'diğer disipline aykırı davranış
ları halinde, savunmalarını atarak şartiyle uyarma cezası verebilirler. •• r 

120 nci maddenin ikinci fıkrası gereğince başka görevlerde çalıştırılan meslek mensuplarına, 
bu ceza, çalıştırıldıkları görevlerdeki yetkililerce verilir. 

Bu ıcezalar ilgililerin siciline işlenir. 

MADDE 14. — (5211 sayılı Kanunun 155 nci maddesine aşağıdaki iki fıkra eklenmiştir. 
1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 15 ve 21 nci maddeleri kanunda5 yazılı kovuşturma ve 

usul hükümleri, Danıştay Birinci Başkanı, daire başkanları ve üyeleri ile Başkamın Sözcüsü inak
larında uygulanmaz. 

Kanun sözcüleri, (başyardımcı ve yardımcılar hakkında bu hükümlerin uygulanması, Danıştay 
Başkanlar Kurulunun iznine bağlıdır. 

MADDE 15. — 521 sayılı Danıştay Kanununun 62 nci maddesinin (D) bendi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiş ve bu ımaddeye (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 (B) bendi aşağıdaki 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 noksanları tamamlanmak yahut 3 numaralı bentte 
yazılı hallerde, ehliyetli şahsın avukat olmıyan vekili tarafından dâva açılması takdirinde otuz 
gün içinde bizzat veya bir avukat vasıtasiyle 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 : 

EK MADDE 1. — Danıştay, yargı yetkisini, yürütme görevinin kanunlarda gösterilen şekilce 
esaslara uygun olarak yerine getirilmesini sınırlıyaoak tarzda kullanamaz, tdari eylem ve işlem 
niteliğinde yargı kararı verilemez. 
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MADDE 12. — Tasarının 12 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — 521 sayılı Danıştay Kanununun 144 ncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir : 
Danıştay Birinci Başkanı, kanunsözcüleri, Başyardımcı ve yardımcılara; Başkanunsözcüsü, ka

nun sözcülerine; Daire Başkanları, Dairelerinde görevli Başyardımcı ve yardımcılara; Genel Sek
reter, Genel Sekreterlikte ve Ayırma Bürosunda görevli meslek memurlarına; 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 maddesine 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. — Tasarının 15 nci maddesi aynen kabul edilmiştir? 

MADDE 16. — Tasarının 16 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 17. — Tasarının 17 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

EK MADDE 1. — Tasarının ek 1 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Onüçüncü Dairenin görevleri 

EK MADDE 2. — Onüçüncü Daire : 
Gelir ve Kurumlar vergilerine ;(Gelir Vergisinde götürü, matrahlara ve ortalama kâr hadlerine 

yapılan itirazlar dâhil); 
İlişkin dâvaları çözümler. 

Müretiep Daire 

EK MADDE 3. — Dâva dairelerinin iş durumu gerektirdiği takdirde, Başkanlar Kurulunca, 
Kurulun belli 'ettiği işlere bakmak üzere mürettap dâva daireleri kurulabilir. 

Bu hulusa ilişkin kararlar, Resmî Gazetede yayınlanır ve yayımını izliyen ay başından itibaren 
uygulanır. 

Bu dairelerin üyeleri; Danıştay üyeleri ara'smdan Balkanlar 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 
İsteği üzerine bu dairelerin birlikte yapacakları toplantıda çözümlenir ve karara bağlanır. Bu top
lantıya daire başkanlarından kıdemlisi başkanlık eder. Toplantı ve görüşme sayı'sı dokuzdur. Ka
rarlar oy çokluğuyla verilir. 

Bu dâvalar, dâvanın açıldığı dairenin esas ve karar numaralarını alırlar. 

İki dâva dairesini iliglendiren işler 

EK MADDE 5. — İki dâva dairesinin görevine ilişkin dâvalar, ilgili dâva dairesinin isteği 
üzerine, o dâva dairelerinin birlikte yapacakları toplantıda çözümlenir ve karara (bağlanır. Bu 
Bu toplantıya daire başkanlarından kıdemlisi başkanlık eder. Toplantı ve görüşme sayısı dokuz
dur. Kararlar oy çokluğuyla verilir. 

IBu dâvalar, dâvanın açıldığı dairenin esas ve ve karar numaralarını alırlar. 

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 dairelerce çözümlenir. 

Millet Meclisi (S. Sayısı :..583) 



— 41 — 

(O-ecici Komisyonun değiştirişi) 

Onüçüncü Dairenin görevleri 

EK MADDE 2. — Tasarının ek 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Müretiep Daire 

EK MADDE 3. — Tasarının ek 3 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Dördüncü ve Onüçüncü daireler arasında ğÖrev ayrvmı 

EK MADDE 4. — Tasarının Ek 4 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

İki dâva dmresini ilgilendiren işler 

EK MADDE 5. — Tasarının ek 5 nci maddesi aynen kaJbul edilmiştir. 

Yeni vergilerle ilgili uyuşmazlıkların çözümü 

EK MADDE 6. — Tasarının Ek 6 ncı maddesi aynen kaJbul edilmiştir. 
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Danıştay dışında görevlendirilme 

EK MADDE 7. — Danıştay kanun sözcüleri, başyardımcıları ile 6 ncı ve daha yukarı derece
lerdeki yardımcıları, Baş/bakanın veya bakanların teklifi üzerine, kendilerinin kabulü ve Birinci 
Başkanın muvafakati ile Damştaydaki mevki ve ihtisa/glarına uygun idari hizmetleri yürütmekle 
görevlendirilebilirler. Görev süresi iki yılı geçemez. Bu süre içinde izinli sayılırlar; aylıkları Da
nıştay Bütçesinden ödenir ve diğer özlük hakları ısaklı 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 koruma 

EK MADDE 9. — Danıştay meslek mensupları hakkındaki ihbar ve şikâyetlerin, garaza binaen 
veya hakaret kasdıiyle yapıldığı veya uydurma bir isnat mahiyetinde olduğu ve inceleme, soruşturma 
veya yargılama sonunda bu isnat sabit olmadığı takdirde, Danıştay Birinci Başkanı, isnatta bulu
nanlar 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, açıklıyamazlar. 

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. Günlük çalışmanın başlama ve bitme saatleri ve öğle din
lenme süresi, Başkanlar Kurulu kararı ile belirtilir. 
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(Geçici (Komisyonun.değiışstirişi) 

Danıştay dışında görevlendirilme 

EK MADDE 7. — Tasannın Ek 7 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Basına bilgi 've demeç verme 

EK MAIDDE 8. — Tasarının Ek 8 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

İsnat ve iftiralara karşı horuma 

EK MADDE 9. — Danıştay meslek mensupları hakkındaki İhbar ve şikâyetlerin, inceleme, so
ruşturana 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 davası açılmasını Cumlhuriyet Savcılığından ister. 

Gizli bilgileri açıklama 

EK MADDE 10. — Tasarının ek 10, ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Gösterge tablosu 

EK MADDE 11. — Tasarının ek 11 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Kademe ve derece aylığı 

EK MADDE 12. — Tasarının ek 12 nci maddesi aynen kalbul edilmiştir. 

Derecelerin ilk ve en yüksek kademe aylığı • 

EK MADDE 13. — Tasannın ek 13 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Çalışma saatleri 

EK MADDE 14.— Tasannın ek 14 ncü maddesi aynen kalbul edilmiştir. 
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(Hülkümetin teklifi) 

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

EK MADDE 15. — Danıştay meslek mensuplarından muvazzaflık hizmeti dışında talini 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 yükselecekleri 
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 
silâh altına alınanlardan terhislerini mütaalap 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 
kisml, 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 hükümler 

EK MADDE 18. —• 657 sayılı Devlet Memurlan 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 eğitiıyı 

EK MADDE 19. — Kanun sözcüleri, başyardımcı ve yardımcılar, hizmet içi eğitim çalışmala
rına katılmak zorundadırlar. 

Birinci fıkraya göre yapılan meslekî çalışmalara katılmıyanların veya başarı gösteremiyenlerin 
durumları, sicillerine işlenir ve bu hal yükselmelerinde göz önünde bulundurulur. 

Hizmet içi eğitim çalışmalarının hangi konuları ihtiva edeceği ve ne şekilde yapılacağı hizmet 
için eğitim yönetmeliğiyle; bu çalışmaların meslek mensuplarının sicillerine etkisi sicil yönetmeli
ğiyle düzenlenir. 

Danıştay dışındaki eğitim kurumlarının çalışmalarına katılmak Balkanlar Kurulunun iznine 
bağlıdır. 
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(Geçici Komisyonun değiştirişi) 

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

EK MADDE 15. — Tasarının ek 15 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Muvazzaf askerliğe ayrılan meslek mensuplarının terhislerinde kademe ve derece intibakları 

EK MADDE 16. — Tasarının ek 16 nci maddesi aynen kalbul edilmiştir. 

Muvazzaf askerliği yaptıktan sonra yardımcılığa girenlerin kademe intibakları 

EK MADDE 17. — Tasarının ek 17 nci maddesi aynen kaimi edilmiştir. 

Meslek mensupları hakkında uygulanacak diğer hükümler 

EK MADDE 18. — Tasarının ek 18 nci maddesi aynen kaJbul edilmiştir. 

Hizmet içi eğitim 

EK MADDE 19. — Tasarının ek 19 ncu maddesi aynen kaJbul edilmiştir. 

Terim deği§ikliği 

EK MADDE 20. — 521 sayılı Danıştay Kanununda geçen «Genel Kâtip» terimi «Genel Sekre-
ter» olark değiştirilmiştir. 
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(Hükümetin teklifi) 

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

Kaldırılan vergilerle ilgili uyuşmazlıkların çözümü 

EK GEÇİCİ MADDE 1. — Vergi uyuşmazlıklarını çözümlemekle görevli daireler, yeni vargileri 
koyan kanunların kaldırdığı eski vergilerden doğan uyuşmazlıkları da çözümlemekle görevlidirler. 

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. 

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. 

Derece üstünde aylık alanlar 

EK GEÇİCİ MADDE 6. — 657 sayılı Kanuna 1327 sayılı Kanunla eklenen ek geçici 8 nci madde 
hükümlerine göre ikinci dereceye intibak ettirilip birinci derece kademe aylıklarını almakta olan
lar, birinci derece kademeleri aylıklarını almaya ve kanuni şartları ihraz etmiş olmak kaydiyle 
kademe ilerlemesi yapmaya devam ederler. 

Kıdem tablosunun düzeltilmesi 

EK GEÇİCİ MADDE 7. — 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. 

Yürürlük 

MADDE 19. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütmeye memur olanlar 

MADDE 20. — Bu kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
14 . 2 • 1972 

Başbakan Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı 
N. Erim D. Kitaplı A. 1. Göğüs 1. Karaöz 
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(Geçici Komisyonun değişıtirişi) 

MADDE 18. — Tasarının 18 nci maddesi aynen kaibul edilmiştir. 

Kaldırılan vergilerle ilgili uyuşmazlıkların çözümü 

EK GEÇİCİ MADDE 1. — Tasarının Ek Geçici 1 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

EK GEÇİDİ MADDE 2. — Tasarının Ek Geçici 2 nci maddesi aynen kaibul edilmiştir. 

Bir ay içinde yapılacak seçimler 
\ . ' . . • • • 

EK GEÇİOİ MADDE 3. — Tasarının Ek Geçici 3 nçü maddesi aynen kaibul edilmiştir. 

Eski sicillerin değerlendirilmesi 

EK GEÇİOİ MADDE 4. — Tasarının Ek Geçici 4 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Berece yükselmeleri için yapılan ilk sınav 

EK GEÇİOİ MADDE 5. — Tasarının Ek Geçici 5 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

EK GEÇİOİ MADDE 6. — Tasarıdan çıkarılmıştır. 

Kıdem tablosunun düzeltilmesi 

EK GEÇİCİ MADDE 7. — Tasarının Ek Geçici 7 nci maddesi 6 ncı madde olarak kabul edil
miştir. 

Yürürlük 

MADDE 19. — Tasarının 19 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Yürütmeye memur olanlar 

MADDE 20. — Taisannm 20 nci maddesi aynen kaibul edilmiştir. 
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(Msümetin teklifi) 

Devlet Bakanı 
î. öztrdk 

Dışişleri Bakanı V. 
8. Büğe 

Ticaret Bakanı 
N. Tolû 

Ulaştırma Bakamı 
R. J)<m%pmn 

Turizm ve Ta. Bakanı 
E. 7. Ahçdl 

Adalet Bakanı 

Maliye Bakam 
8. N. Ergin 

Millî Savunma Bakanı 
F. Mehn 

Millî Eğitim Bakanı 
t. Arar 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı Güm. ve Tekel Bakanı 
C. Ayhan 

Çalışma Bakanı 
A. E. Uzumr 

İmar ve iskân Bakanı 
S. Bingöl 

H. Özalp 

İçişleri Bakanı 
F. Kubat 

Bayınidırlık Bakanı 
M. öztekin 

Tan>m Bakanı 
M. 0. Dikmen 

Sanayi ve Tek. Bakanı En. ve Tab. Kay. Bakanı 
M. Erez N. Devres 

Köy İşleri Bakanı 
İV*. Sönmez 

Orman Bakanı 
8. tnal 

Gençlik Ve Spor Bakam 
A. KaraküçüJc 

•so^ı 
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Dönem : 3 
Toplantı : 3 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

1632 sayılı Askerî Geza Kanununun 148 rici maddesinin (A) 
bendinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ve Millî Savunma ve 

Adalet Komisyonları raporları (1 /163) 

T. C. 
Başbakanlık 8 . 1 . 1970 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71-952/210 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Ku
rulunca 8 . 1 . 1970 tarihinde kararlaştırılan «1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148 nci mad
desinin (A) bendinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı» ve gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman Demirci 

Başbakan 

CEftEKCE 

Mehazı Alıman Askerî Ceza Kanunu olan, 22 Mayıs 1930 tarihli Askerî Ceza Kanununun yasak
ladığı failler arasında bulunan; Aslkerî Ceza Kaimnununun 148 nci maddesinin (A) bendindeki (Siya
setle iştigal) fiili ile ilgili hükmün aşağıda yazılı sebeplerle değiştirilmesi .gerekli bulunmaktadır. 

Askerî.. Ceza Kanununun belirtilen bu hükmü askerlerin seçimlere iştirak edip oy kullanmasını 
yasakladığı (halde halen yürürlükte bulunan seçimleri & ilgili kanun 'hükümleri, bir kısım askerî şa
hısların seçimlerde oylarını kullanabileceklerıini kabul etmiş bulunmaktadır. (Bu durum karşısında 
seçim kanunlarının oy kullanmaya müsaade ettiği askerî şahısların, bu hareketlerini suç kabul 
eden ve halen uygulanmaz bir durumda olan hükümlerin Askerî Ceza Kanununun bu maddesin
den çıkarılması gerekmektedir. 

Aynı maddede yer alan siyasî nümayiş ve içtimalara katılma, siyasî maksatla şifahi telMnatta 
bulunma fiillerinin kapsamını 211 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun ışığı altın
da yenideıl gözden geçirmek ve her iki İkamın arasında yasaklanan fiiller yönünden bir paralellik 
ve uyguluğun temini gerekmektedir. 

Gerçekten, Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 43 ncü maddesinde «Türk Silâhlı 
Kuvvetleri her türlü siyasî tesir ve düşüncelerin dışında ve üstündedir.» hükmü yer aldığı ve bti 
hükümden amacın, askerlerin her türlü siyasî cereyanların ve (bunları teımsil eden şahısların, kuru
luşların veya partilerin siyasî mücadele ve tartış naları ve bu sebeple teşekkül etmiş veya edecek 
ayrı ayrı kanaatteki siyasî uçların mücadeleleri dışında bırakmak olduğu ve bunun askerî gerek
ler ve hizmetin tabiatına uygun amir bir hüküm niteliğinde olduğu sarihtir. 

Bu 'hüküm, Devlet idaresi ile memleket bütünlüğünün istikrar ve devamlılığında ibir Anayasa 
müessesesi olan IS'ilâhlı Kuvvetlerimizin mensupları bulunan askerlerin; zikri geçen eylemlerin dı
şında kalmasını sağlamaya matuftur. 

211 sayılı Türk iSilâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 43 ncü maddesindeki hükmün belir
tilen bu açıklığına rağmen, Askerî Ceza Kanununun 148 nci maddesinin (A) bendinde yer alan hü
küm açık 'bir anlam taşımadığından bu maddenin uygulanmasında idare ve yargı organları müşkü-
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lâtla karşılaşmakta ve 148 nci maddenin (A) bendindeki boşluklar sebebiyle örneğin şifahi telkinatta 
bulunmak suç kaibul edilip ceza müeyyidesi tehdidi altında bulundurulduğu halde siyasî maksatla 
şifahi telkinatta bulunmaktan daha ağır bir fiil niteliğinde bulunan, askerlerin topluca siyasî mak
satla beyanname dağıtmaları kanun kapsamı içine alınmamış bulunmaktadır. 

Kanunun tedvin edildiği tarihteki siyasî ortam ile bugünkü siyasî ortam arasında geniş ölçüde 
fark bulunduğundan askerlerin siyasetle iştigal fiillerini yasaklayan hükümlerin yeniden gözden 
geçirilmesi zorunlu bulunmaktadır. 

Grerekçenin ilk kısımlarında belirtildiği üzere 211 sayılı iç Hizmet Kanununun bu yönden getir
diği ölçü içinde Askerî Ceza Kanununun 148 nci maddesinin (A) bendinin de yeniden tedvin edilerek 
İç Hizmet Kanunu hükümleri ile sağlanmak istenen amacın Askerî Ceza Kanunu ile de sarih bir 
şekilde teyidedilmesi gereklidir. ^ 

Yapılan bu değişiklikle, hem İç Tüzük Kanunu ile Askerî €eza Kanununun bu hükmü arasında 
bir paralellik temin edilmiş olacak hem de siyasetle iştigal hakkındaki bent hükmüne açıklık geti
rildiği gibi maddenin yasakladığı fiiller bilinmiş ve bu suretle ceza kanununun sarih olarak yasak
ladığı fiilleri işlemekten kaçınılması da sağlanmış olacaktır. Böj'lcce gerek idare ve gerekse askerî 
yargı organları da suçun unsurlarının açık oılarak belirtilmesi karşısında /hangi fiillerin suç teşkil 
•ettiğini kanun ölçüleri içinde kolaylıkla anlayıp, uygulama imkânına kavuşmuş olacaklardır. 

Yukarda açıklanan gerekçelerle Askerî Ceza Kanununun 148 nci maddesinin (A) bendini değiş
tirmek üzere bu kanun tasarısı hazırlanmıştır. 

Millî Savunma Komisyonu Rapora 

Millet Meclisi 
Millî Savunma Komisyonu 2-1.2.1970 

Esas No. : 1/163 
Karar No: 15 

Yüksek Başkanlığa 

1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148 nci 'maddesinin (A) bendinin değiştirilmesine dair 
kanun tasarısı ilgili Bakanlık temsilcilerinin de iştirakiyle Komisyonumuzda tetkik ve müzakere 
edildi. 

(Teklifin tümü üzerinde yapılan uzun müzakerelerden sonra prensip olarak kabul edilen tasa
rının maddelerinin müzakerelerinle geçilmiştir.) 

Türk Silâhlı Kuvvetleri personelinin politika dışında kalması memleketin yüce menfaati iktiza-
sıdır. Hangi parti iktidarda bulunursa bulunsun disiplinsizliğe göz yUmulmaması gerekir. 

Keza ilgili seçim mevzuatına göre bir kısım askerî şahısların seçimlerde oylarını kullanabile
cekleri kabul1 edilmiş bulunmakta ise de oy kullanma hareketini suç kabul eden ve uygulanamayan 
Askerî Ceza Kanununun bu maddesinden çıkarılması gerekmektedir. Yine «Türk Silâhlı Kuvvetleri 
İç Hizmet Kanununun 43 ncü maddesi Türk Silâhlı Kuvvetleri her türlü siyasî tesir ve düşüncelerin 
dışında ve üstündedir.» demekte olmasına rağmen Askerî Ceza Kanununun 148 nci maddesinin (A) 
bendinde yer alan hüküm bir açıklık getirmemekte daha doğrusu bir kısım subaylar - son hâdise
lerde 'olduğu gibi - bu boşluktan zaman zaman faydalanmakta bu ise çeşitli mahzurlar tevlidetmek-
tedir. - Ezcümle siyasî maksatla şifahi telkinat suç kabul edildiği halde, bir kısım askerlerin siyasî 
maksatla 'beyanname dağıtmaları mezkûr kanunun kapsamın- içine alınmamış bulunmamaktadır. 
Ordu İç Hizmet Kanunu ile bir paralellik temin edileceği gibi siyasetle iştigal matlabı altındaki 
148 nci maddeye açıklık getirilerek maddenin yasakladığı fiilleri işlemekten kaçınılması da sağlan
mış olacaktır. Suç unsurlarının başlıca belirtilmesi karşısında idare ve askerî yargı organlarına ko
laylık sağl anacaktır. 
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Son olaylar muvacehesinde yanlış yola sevk edilmiş genç subayları - her ne kadar bazıları di
siplin yolu ile emekliye sevk edilmiş ise de bunun geçerli ve tatminkâr bir yol olmadığı görülmüş
tür. - vikaye için bu tasarı getirilmiştir. 

Yukarıda kısaca arz edilen hususlar muvacehesinde tasan Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

Havalesi gereğince Adalet Komisyonuna tevdi buyurulnıak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile 
sunulur. 

Başkan 
Çankırı 

Hazım D-ağh 

Denizli 
Mehmet Emin Durul 

İstanbul 
Muhalifim 

îlhami Scmcar 

Manisa 
Mustafa Orhan D aut 

Sözcü 
Bursa 

Mustafa Tayyar 

Ha tay 
Ali Yılmaz 

izin ir 

Kâtip 
Manisa 

C. Selçuk Gümüşpala 
Ankara 

Suna Tural 
İmzada bulunamadı 

İstanbul İstanbul 
Karara ımuHıalif Jm, mulli'a- Karara mu'haKfifln, muha

lefet şerhim cildidir lütfet şerhim eklidir 
Orhan Kdbibay Sezai Orkunt 

Konya Konya 
Muzaffer Fazlı Annç Muhalefet şerhlim eki'dir Baha Müderrisoğlu 

Sadi Koçaş 

Trabzon 
Karara muhalifim 

Mehmet Arslantürk 

Urfa 
Necati Aksoy 

İmzada, bulunamadı 

Van 
Fuat Türkoğlu 

Muhalefet Şerhi 

1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 13 . 5 . "1940 tarih ve 3823 sayılı Kanunla değişik 14 ncü 
maddesinin (A) 'bendinin değişiklik şekline aşağıdaki sebeplerle muhalif olduğumu arz ederim : 

1. Millî Savunma Bakanlığı sözcüsünün ifadesine göre Askerî Ceza Kanunu yeniden düzenlen
mektedir. Bu itibarla, bu madde üzerinde âcil bir tadil zorunlu değildir. 

2. Silâhlı Kuvvetlier mensuplarının siyasî mahiyette beyanname yayınlamaları hiçbir suretle ka
bul edilemez. Fakat, bu gibi beyannamelerin yayınlanması için mutlaka bir ortam ve birtakım se
bepler bulunması lâzımdır. Sebeplerin sosyal ve psikolojik unsurları üzerinde ciddî olarak durul
madan hiç yasaklama etkili olamaz. Aksine olarak kamu şuurunda ve Ordunun genç kuşakları 
üzerinde istenmeyen tepkiler şuur altına sindMli.'. 

3. Tasarıda, (şifahî telkinde bulunanlar) ifa leşi daha şümullü bir şekilde (telkinde bulunan
lar) halini almıştır. Anayasanın 20 nci maddesinde düşünce ve kanaat hürriyeti hakkındaki hü
kümleri karşısında, düşünce ve kanaatlarını kendi çevresi içinde, dostları arasında açıklayan as
kerî kişilerin bu davranışları bir ihbar konusu haline getirildiği takdirde bundan bir iftira mües
sesesi doğabilir. Her ne kadar dâvaya bakacak mahkemenin hata işlemesi düşünülemezce de, hak
kında ihbar bulunan şahsın rahatsız edilmiş dahi manevî ve maddî bir baskı şeklidir. İftiraya mü
sait ve şahısları baskı altında tutacak kelimeler metinde yer almamalıdır. Kaldı ki madde 148, 
A -1 ve A - 2 ile A - 3 bendinin diğer hükümleri yeterli derecede vazıh ve kasdî fiilleri önleyici
dir. 

4. A - 4 bendi, aynı şekilde tatbikatta iftira ve ithama müsait, dolayısıyie şahısların rahatsız 
edilmesini intacedecek hüviyettedir. Maksat, hâkimlerin doğruyu bulacakları hususu değil, şah
sın arzusu hilâfına olaylara sürüklenmesinin önlenmesi meselesidir. 

Konya 
Sadi Koçaş 

İstanbul 
Sezai Orkunt 

İstanbul 
Orhan Kabibay 
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Adalet Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu 23 . 5 . 1972 
Esasa No. : 1/163 

Karar No. : 56 

Yüksek Başkanlığa 

1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148 nci maddesinin (A) ıbendinin değiştirilmesine dair 
kanun tasarısı Komisyonumuza havale edilmiş olmakla ve ilgili Bakanlık temsilcileri de hazır bu
lunduğu halde müzakere olundu. 

Kanun tasarısının; 
a) Bir kısım askerî şahısların seçimlerde oy kullanabilecekleri, Anayasada ve seçim kanun

larında kabul edildiği halde; yürürlükteki kanunda seçimde oy kullanmanın suç kabul edildiği 
ve bu haliyle Anayasa ile bağdaşmadığı için bu hükmün, maddeden çıkarılması, 

b) 211 sayılı 'Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 43 ncü maddesinde, Türk Silâhlı 
Kuvvetlerinin her türlü siyasî tesir ve düşüncelerin dışında ve üstünde olduğu, bundan ötürü Si
lâhlı Kuvvetler mensuplarının siyasî parti ve derneklere girmeleri, bunların siyasî faaliyetleri 
ile münasebette bulımmaları, her türlü siyasî gösteri, toplantı işlerine katılmaları ve bu mak
satla nutuk ve beyanat vermeleri ve yazı yazmaları yasaklandığı halde; As. C. K. nun 148/A ben
dinin 211 sayılı Içhizmet Kanununun bu )*ü>anünü karşılar açıklık ve nitelikte olmadığı, 

c) Yürürlükteki maddede şdfaî teffikinatta bulunmak suç kabul edildiği halde, bundan daha 
ağır bir fiil olan beyanname dağıtmanın suç sayılmadığı ve bu yönden kanunda boşluk bulun
duğu gibi nedenlerle hazırlanan kanun tasarısı Komisyonumuzca; tasarı metnindeki (Eylemleri 
daha ağır bir suçun unsurlarını ihtiva etmediği takdirde) şeklindeki ibare, ceza kanunlarında bu 
konuda kullanılmış ibarelere paralel olarak (fiil daha ağır bir suç teşkil etmediği takdirde) şek
linde değiştirilmiştir. 

Yapılan bu değişiklikle kabul edilen kanun tasarısının; Anayasamızın geçici 17 nci maddesi 
hükmü gereğince öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususu Komisyonumuzca kararlaştırılmıştır. 

Geöel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere işbu rapor saygıyla sunulur. 

'Adale* Komisyonu Başkanı 
Istanlbul 

î. II. Tekinel 

Elâzığ 
M. Aytuğ 

Kara 
/. II. Alaca 

Sözcü 
•Sivas 

T. Koraltan 

Gümüşaıne 
M. Karaman 

Mardin 
E. Kmnal Aybar 

Kırşehir 
C. Eroğlu 

İmzada Ibulunaonaidı 

Kâtip 
Sinop 

II. Biçer 
İmzada1 ibulunamadı 

İçel 
T. Özgüner 

vMğdo 
M. OcaJcçıoğlu 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 687) 



— 5 — 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

1632 sayılı Askeri Ceza Kanu
nunun 148 nci maddesinin (A) 
bendinin değiştirilmesine dair 

kanun tasarısı 

MADDE 2. — Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe gi
rer. 

MADDE 3. — Bu kanunun 
hükümlerini Bakanlar Kurulu 
yürütür. 8 . 1 . 1970 

Başbakan 
S. D emir el 

MİLLÎ SAVUNMA KOMİS
YONU DEĞİŞTİRİŞİ 

[1632 sayılı Askerî Ceza Kanu
nunun 148 nci maddesinin (A) 
bendinin değiştirilmesine dair 

( kanun tasarısı 

MADDE 2. — Tasarının 2 
nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 
noü maddesi aynen kaibul edil
miştir. 

ADALET KOMİSYONUNUN 
DEĞİŞTİRİŞİ 

1632 sayılı Askeri Ceza Kanu
nunun 148 nci maddesinin (A) 
bendinin değiştirilmesine dair 

kanun tasarısı 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 
ncü maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 1. — 1632 sayılı 
Askerî Ceza Kanununun 
13 . 5 . 1940 tarih ve 3823 sa
yılı Kanunla değişik 148 nci 
maddesinin (A) bendi aşağıda
ki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 148. — A) 1. Siya
sî bir partiye üye olmak için 
müracaat eden veya herhangi 
bir suretle siyasi partilere gi
renler, 

2. İSiyasî amaçla toplantı 
yapan veya aynı amaçla siya
sî gösterilere katılanlar, 

3. Siyasî amaçla nutuk söy
leyen, demeç veren, yazı ya
zan veya telkinde bulunanlar, 

4. ÎSiyasî toplantılara res
mî kıyafetle katılan, veya si
vil kıyafetle dinleyici olarak 
katılmış olup da tezahüratta 
bulunanlar, 

5. Herhangi bir sebeple yal
nız veya toplu olarak siyasî 
mahiyette beyanname hazırla
yan, hazırlanmış beyannameyi 
imzalayan, imzalatan veya ya
yın organlarına ulaştıran ve
ya dağıtanlar. 

Eylemleri daha ağır bir su
çun unsurlarını ihtiva etmedi
ği takdirde; 

Beş yıla kadar hapis cezası 
ile cezalandırılır. 

MADDE 1. — Tasarının 1 
nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 1. — 1632 sa
yılı Askerî Ceza Kanununun 
13 . 5 . 1940 tarih ve 3823 sa
yılı Kanunla değişik 148 nci 
maddesinin (A) beadi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir, 

Madde 148. — A) 1. Siya
sî bir partiye üye olmak için 
müracaat eden veya herhangi 
bir suretle siyasi partilere gi
renler, 

2. İSiyasî amaçla toplantı 
yapan veya aynı amaçla si
yasî gösterilere katılanlar, 

3. iSiyasî amaçla nutuk söy
leyen, demeç veren, yazı yazan 
veya telkinde bulunanlar, 

4. İSiyasî toplantılara resmî 
kıyafetle katılan, veya sivil 
kıyafetle dinleyici olarak ka
tılmış olup da tezahüratta bu
lunanlar, 

5. Herhangi bir sebeple 
yalnız veya toplu olarak siyasî 
mahiyette beyanname hazırla
yan, hazırlanmış beyannameyi 
imzalayan, imzalatan veya ya
yın organlarına ulaştıran ve
ya dağıtanlar. 

Fiil daha ağır bir suç teş
kil etmediği takdirde; 

Beş yıla kadar hapis cezası 
ile cezalandırılır. 
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(Hükümetin teklifi) 

Devlet Bakanı 
R. Sezgin 

Devlet Bakanı 
/ / . Atabeyli 

Devlet Bakanı 
T. Bilgin 

Devlet Bakanı 
G. Titrek 

Adalet Bakanı 
Y. Z. Önder 

Millî Savunma Bakanı 
A. Topaloğlu 

İçişleri Bakanı 
II. Mente§eoğla 
Dışişleri Bakanı 

1. S. Çağlayangil 

Maliye Bakanı 
M. Erez 

Millî Eğitim Bakanı 
O. Oğuz 

Bayındırlık Bakanı 
T. Gülez 

Ticaret Bakanı V. 
G. Titrek 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
V. A. Özkan 

Güm. ve Tekel Bakanı 
A. t. Birincioğlu 

Tarım Bakanı 
/. Ertem 

Ulaştırma Bakanı 
N. Menteşe 

Çalışma Bakanı 
S. Öztürk 

Sanayi Bakanı 
S. Kılıç 

En. ve Ta. Kay. Bakam 
S: O. Avcı 

Turizm ve Ta. Bakanı 
N. Cevheri 

İmar ve İskân Bakanı 
/ / . Nakiboğlu 

Köy İşleri Bakanı 
T. Kapantı 

Orman Bakanı 
H. Özalp 

Gençlik ve Spor Bakanı 
1. Sezgin 

t>m« 
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