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CUMHURİYET SENATOSU 
T U T A N A K D E R G İ S İ 

Aitmışbeşinci Birleşim 

28 . 4 . 1964 Salı 

İçindekiler 

1. — Geçen tutanak özeti 
2. — Gelen kâğıtlar 
3. — Yoklama 
4. — Demeçler ve söylevler 
1. — Adana Üyesi Mehmet Ünaldı; 

Devlet Demiryolları personeline kanunen 
verilmesi gereken ikramiyenin kısmen 
ödendiği ve para temin edilmediği cihetle, 
bir kısım personele tediyede bulunulama-
dığı konusuna dair demeci ve Ulaştırma 
Bakanı Ferit Alpiskender'in cevabı •; 

5. — Başkanlık Divanının Genel Ku
rula sunuşları 

1. — Vazife ile yurt dışına gidecek 
olan Dışişleri Bakanı Feridun Cemal Er-
kin'e dönüşüne kadar, Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı Kemal Satır'm ve
killik edeceğine dair Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi (3/306) 

2. — Davet üzerine yurt dışına gidecek 
olan Köy İşleri Bakanı Lebit Yurdoğlu'-
na, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı Nüvit 
Yetkin'in vekillik edeceklerine dair Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi (3/305) 
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Sayfa 
-3. — Gider Vergileri Kanununun bâzı 

maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanu
na bâzı hükümler eklenmesine dair kanun 
tasarısının 16 . 4 . 1964 günlü 63 ncü 
Birleşimde teşkil olunan Geçici Komisyon
da görüşülmesi hakkında Maliye Bakanı 
Ferid Helen'in önergesi (M. Meclisi 1/628; 
C. Senatosu 1/406) 83:84 

4. — Esnaf ve Küçük Sanatkârlar ka
nunu tasarısının, havale edildiği komis
yonlardan ikişer üye alınarak, teşkil olu
nacak bir Geçici Komisyonda görüşülme
sine dair Ticaret Bakanı Fennî îslimyeli'-
nin önergesi (H. Heclisi 1/4; O. Senatosu 
1/407) 84 

5. — Gündemde işler birikmiş oldu
ğundan 29 Nisan 1964 Çarşamba günü de 
toplanılması hakkındaki Başkanlılk teklifi 84 

6. — Seçimler 84,89 
1. — Anayasa Hahkemesine asıl üye 

seçimi 84,89 

7. — Sorular ve cevaplan 
A — Sözlü sorular ve cevaplan 
1. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üye-

84 



Sayfa 
si Mehmet özgüneş'in, Türk ekonomisinin 
bugünkü durumuna dair Başbakandan 
sözlü sorusu (6/243) 84. 

2. — Cumhuriyet Senatosu Bitlis Üye
si Cevdet Geboloğlu'nun, Bitlis Baykan 
Hidro - Elektrik projesine dair Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu 
(6/248) 84 

3. — Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ 
Üyesi Selâmi Üren'in, Çukurova Çimento 
Fabrikasının yarısından fazla hissesinin 
satıldığı hakkında bâzı gazetelerde intişar 
eden haberlerin doğru olup olmadığına 
dair. Sanayi Bakanından sözlü sorusu 
(6/254) 84:85 

4. —• Cumhuriyet Senatosu Aydın Üye
si İskender Cenap Ege'nin, arabalı turist
lerin nakline yariyan Ferry - Boat'lara 
dair Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu 
(6/255) 85 

5. —• Cumhuriyet Senatosu Aydın Üye
si İskender Cenap Ege'nin, AID nin kar-

Anayasa Mahkemesine asıl üye seçiminin 
gelecek birleşime bırakılması kabul olundu. 

Cumhuriyet Senatosu Amasya Üyesi Maeit 
Zeren ve A. P. Cumhuriyet Senatosu Grupıı 
Başkanlığının yazıları hakkında İçtüzüğün 
180 nci maddesi gereğince hazırlanan Anayasa 
ve Adalet Komisyonu mütalâasının öncelikle 
görüşülmesine dair önerge reddedildi. 

Cumhuriyet Senatosu Üyeleri Seçimi Ka
nununun değiştirilmesine dair kanun teklifinin 
kanunlaşması kabul olundu. 

Hâkimiyeti Milliye ve Kurban bayramları 
münasebetiyle 28 Nisan 1964 Salı gününe ka-

Sayfa 
şılıklı paralar fonundan turizm özel sek
törü için açılmış olan krediye dair Turizm 
ve Tanıtma Bakanından sözlü sorusu 
(6/256) 85 

6. — Cumhuriyet Senatosu Samsun 
Üyesi Fethi Tevetoğlu'nun, Türkiye öğ
retmen Dernekleri Millî Federasyonu ta
rafından yayınlanan bülten ve tamimlere 
dair, sözlü sorusu ve Millî Eğitim Bakanı 
İbrahim Öktem'in cevabı (6/257) 85:80 

B — Yazılı sorular ve cevaplan 121 

1. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Sezai O'Kan'm, kaç memurun emekliliğinin 
kaldırıldığına dair sorusu ve Başbakan İs
met İnönü'nün yazılı cevabı (7/141) 121:1.25 

8. — Görüşülen işler 89 
1. — Danıştay kanunu tasarısının Mil

let Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Geçici Komisyon raporu 
(M. Meclisi 1/474; C. Senatosu 1/375) (S. 
Sayısı : 435) 89 :120,126 M27yl!28 :1.ı29,']i3î): 131 

dar tatil kararı verilmesine dair Adalet, Cum
huriyet Halk ve Veııi Türkiye Partileri ile 
Millî Birlik Grupıı Başkanlarının önergesi 
okundu ve kabul edildi. 

28 Nisan 1964 Salı günü saat 15 te topla
nılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Sırrı A tat ay Nevzat S engel 

Kâtip 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Âdil Ünlü 

- « • • — • — « • » • « 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
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SORULAR 

Sözlü soru 
1. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Rah

mi Arıkan'm, 11 Nisan 1928 tarih ve 1219 sa
yılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının icrasına 

ait Kanunun bugünkü şartlara göre yeterli olup 
olmadığına dair sözlü soru önergesi, Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığına gönderilmiştir. 
(6/260) 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

Tasarılar 
1. — Gider Vergileri Kanununun bâzı mad

delerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı 
hükümler ilâve edilmesine dair kanun tasarısı
nın Millet Meclisince kabul olunan metni (M. 
Meclisi 1/628; C. Senatosu 1/406) (Malî ve 
İktisadi işler, Tarım, içişleri ve Bütçe ve 
Plân komisyonlarına) 

2. — Esnaf ve Küçük Sanatkârlar kanunu 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni (M. Meclisi 1/4; C. Senatosu 1/407) 

(Sosyal işler, Millî Eğitim, Malî ve İktisadi iş
ler, Anayasa ve Adalet, Bayındırlık ve Ulaş
tırma - İmar ve iskân ve Bütçe ve Plân ko
misyonlarına) 

Rapor 

3. — Damga Vergisi kanunu tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Malî ve iktisadi işler ve 
Bütçe ve Plân komisyonları raporları (M. Mec
lisi 1/394; C. Senatosu 1/377) (S. Sayısı : 449) 

3. — YOKLAMA 

— 65 nci Birleşime katılmıyan üyeleri gösterir 
yoklama tutanağı 

1. —• M,. Nuri Âdemoğlu (Adana) 
2. — Muallâ Akarca (Muğla) 
3. — Cahit Akyar (Denizli) 
4. —• izzet Birad (İzmir) 
5. — Alâeddin Çetin (Çorum) 
6. — Mehmet Emin Durul (Denizli) 
7. — İskender Cenap Ege (Aydın) 
8. — İzzet Gener (Niğde) 
9. — Rasinı Giray (Elâzığ) 

10. — M. Yılmaz Inceoğlu (Afyon Kara-
hisar) 

11. — Zeki islâm (Gaziantep) 
12. — Kadri Kaplan (Taibiî Üye) 
13. — Suphi Karaman (Tabiî Üye) 

14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 

Muammer Obuz 
Ahmet Onar 
Nevzat özerdendi 
M. Şükran özkaya 
Orhan Süersan 
Mehmet Zeki Tolunay 
Sırrı Uzunhasanoğlu 
Ahmet Yıldız 
Kâzım Yurdakul 

(Konya) 
(Konya) 

(izmir) 
(Tabiî Üye) 

(Manisa) 
(Malatya) 

(Bolu) 
(Tabiî Üye) 

(Sakarya) 

Yukarıda adları yazılı sayın (22) üye Cum
huriyet Senatosu Genel Kurulunun 28 . 4 . 1964 
tarihli 65 nci Birleşimine katılımadıödarı tesbit 
edilmiştir. 

Kâtip 
Âdil Ünlü 

Kâtip 
Ahmet Naci Arı 



KÂTİPLER 

BÎRÎNCÎ OTURUM 
Açılma Saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Hasım Dağlı 

Âdil Ünlü (Cumhurbaşkamnca S. Ü.), Ahmet Naci Arı (Kırlareli) 

BAŞKAN —• 65 nci Birleşimi acıyorum. 

3. YOKLAMA 

BAŞKAN — İmza defteri dolaştırılmak .sure
tiyle yoklama yapılacaktır. 

Savın Ün aklı gündem dışı söz 'istemişlerdi 

4. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 

1. — Adana Vy(er,i Mehmet Ünaldı; Devlet De
miryolları personeline kanunen verilmesi gereken 
ikramiyenin kısmen ödendiği ve para temin edil
mediği cihetle, bir kısım personele tediyede bu-
lumdamad'iğı konusuna dair demeci ve Ulaştırma 
Bakanı Ferit Alpiskender'in cevabı 

BAŞKAN — 'Buyurun S ay.m Ünaldı. 
MjKHMET ÜNALDI (Adana) —Muhterem 

arkadaşlar, Devlet olma, 'bir âmme teşekkülü 
olma. haysiyetiyle ilgili bir .mevzuu huzurunuz
da arz etmek istiyorum. 

Devlet İktisadi Teşekkülleri ile müessesele
ri ve iştiralkleri hakkında 440 sayılı Kanun 
21 . 3 . 1964 tarihinde yürülüğe girdi. Bu ka
nunun yürürlüğe girmesinden önce Türkiye 
Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmeleri ha
riç, bütün İktisadi Devlet Teşekkülleri memur
larına, ellerini çabuk tutmak suretiyle, iki maaş 
tutarındaki ikramiyelerini ödedirler. Devlet 
Demiryolları, 4 . 4 . 1964 tarisinde ödemeye baş-
la,maik üzere 3 . 4 . 1964 tarihinde ,bir tel tami
mi yayınladı ve fakat para bulunmaması do
lay isiyle memur ve hizmetlilerden bir kısmına 
ödeme yapıldı; diğer büyük bir kısmına ödeme 
yapılamadı. Bu ödemenin esas gayesi'bayramdan 
önce memur ve hizmetlilerin ihtiyaçlarına bir 
cevap verebilmek idi. Halbuki, bayramdan ev
vel bunların, büyük bir kısmı bu ihtiyaçları gi
derdikleri gilbi, bugüne kadar da bunlara bu 
ödeme yapılmamıştır. Bu ayın sonunun tatile 
isabet etmesi dolayısiyle de önümüzdeki ayın 
ancalv dördünde maaş alabileceklerdir. Bil

hassa ikramiyeleri alamamalarımdan dolayı mağ
dur duruma düşmüşlerdir. TCD Demiryolları
nın.'kuruluşuna dair 6İ86 sayılı Kanunun 10 ucu 
maddesine göre, .I9.r>3 y d nidan 1963 yılma ka
dar her sene memur ve hizmetliler İki maaş 
tutarında ikramiye almakta idiler. .1963 yılın
da bu ikramiye miktarı bire indirildi. 1964 yılın
da, da, demin .anlattığım tarihte yapılan tamime 
rağmen, bir kısım memur ve hizmetlilere öde
me yapılmasına mukabil, büyük bir kısmına ya
pılmamıştır. Bugün arkadaşlar, Türk iye Cum
huriyeti Emekli Sandığı, ondan sonra İşçi Si-
giortaiarı Kurumu; memur ve hizmetlilerinden 
kesilen, aidat ve müesseselerin iştirakiyle ödenen 
paralarla idare edildikleri halde, bu mıüessese-
ler dahi, memur ve hizmetlilerine iki maaş tu
tarındaki ikramiyelerini ödemişlerdir. Ben. «şu 
ödedi, bu ödemedi» meselesi üzerinde durmuyo
rum. Esas im eşele; bir Devlet teşekkülünde, bir 
âmme müessesesinde çalışanlarım bir kırımına 
şöyle, bir kısmına böyle muamele ya pil mayının, 
lıer ne kadar para bulunmadığı için dahi olsa, 
doğru olmadığını belitmek istiyorum. Para bu
lup ondan sonra bu tamimi çıkarsalardı daha 
iyi olurdu. Bir âmme müessesesinin böyle bir 
'duruma düşmesini ben doğru görmüyorum. 

Sayın Balkan da burada, bu meseleyle yakı-
nen. ilgilenme] erini böyle yeknesak olmıyan 
bir davranışın içerisinden bu müesseseyi çıkar
mağa gayret etmelerini kendilerinden hassaten, 
rica ederim. 

Hürmetlerimle. 
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C. Senatosu B : 6 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
ULAŞTIRMA BAKANI FERÎT ALPİS-

KENDER (Manisa) — Muhterem Başkan, muh
terem. arkadaşlarım; Mehmet Ünaldı arkadaşı
mızın Devlet Demiryolları memulrlarma olan ya
kın ilgilerine bilhassa teşekkür ederim. Bu mese
le hakkında birkaç cümle ile arzı malûmat et
mekle Cumhuriyet Senatosunu da karanlıkta bı
rakmamış olacağımı sanırım, 

Devlet Demiryolları memurlarına Umum 
Müdürlük elindeki tediye plânına göre ikramiye 
vermeyi kararlaştırmış ve tel çekerek birçok yer
lerdeki personeline bu ikramiyeyi ödemiştir. Me-

28 . 4 .1964 0 : 1 
selâ; istanbul ve Trakya bölgesini teşkil eden 
7 nci işletmenin ikramiyesini tamamen ödemiş
tir. Birinci işletme ikramiyelerinin ise yarısını 
ödemiştir. Umumiyet itibariyle küçük dereceli 
memurlar, müstahdemin, şoförler ve eline az pa
ra geçenlere ödenmiş, diğerlerine ödenememiş 
olması Devlet Demiryollarının- Hazinden gör 
m ekte olduğu yardımı zamanında alamamış ol
masından ileri gelmiştir. Bunun üzerinde titiz 
bir hassasiyetle durmaktayız; ümidederim ki, Ba
har Bayramından evvel geriye kalanlara da öde
necektir. Bunun gayreti içindeyiz. Muterem ar
kadaşımız da müsterih olabilirler. 

5. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA iSUNUŞLARI 

BAŞKAN — Sunuşlara geçiyoruz. 

1. — Vazife, ile yurt dışına gidecek olan Dış
işleri Bakanı Feridun Cemal Erkin'e, dönüşüne 
kadar, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
Kemal Satır'ın vekillik edeceğine dair Cumhur
başkanlığı tezkeresi (3/306) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına gidecek olan Dışişleri 

Bakanı Feridun Cemal Erkin'in dönüşüne ka
dar kendisine, Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısı Kemal Satır'm vekillik etmesinin, Baş
bakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğu
nu arz ederim. (3/306) 

Cumhurbaşkanı 
Cemal G-ürsel 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur efen
dim. 

2. — Davet üzerine yurt dışına gidecek olan 
Köy İşleri Bakanı Lebit Yurdoğlu'na, dönüşüne 
kadar, Devlet Bakanı Nüvit Yetkin'in vekillnk 
edecekylerine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/305) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Davet üzerine yurt dışına gidecek olan Köy 

işleri Bakanı Lebit Yur'doğlu'nun dönüşüne ka
dar kendisine, Devlet Bakanı Nüvit Yetkin'in ve
killik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uy

gun görülmüş olduğunu arz ederim. 
Cumhurbaşkanı 

Cemal Gürsel 

BAŞKAN —• Bilgilerinize sunulmuştur efen
dim. 

3. — Gider Vergileri Kanununun bâzı madde
lerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı hü
kümler eklenmesine dair kanun tasarısının 
16.4.1964 günlü 63 ncü Birleşimde teşkil olunan 
Geçici Komisyonda görüşülmesi hakkında Mali
ye Bakanı Ferid Melen'in önergesi (M. Meclisi 
1/628; C. Senatosu 1/406) 

BAŞKAN — Bir önerge var, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Millet Meclisince kabul edilerek Yüksek Se

natoya sunulmuş bulunan ve bugün gelen kâğıt
larda yer alan, Gider Vergileri Kanununun bâ
zı maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna 
bâzı hükümler ilâve edilmesine dair kanun ta
sarısının, 1964 Bütçesiyle ilgisi dolayısiyle biran 
önce kanunlaşması zaruri olduğundan, Vergi 
Usul ve Gelir Vergisi kanunları tadil tasarısı için 
16.4.1964 tarihli Birleşimde teşkili kabul buyu-
rulan Geçici Komisyonda müzakeresini saygıla
rımla arz ve teklif ederim. 

Maliye Bakanı 
Ferid Melen 

BAŞKAN — Gider Vergileri Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna 
bâzı hükümler ilâve edilmesine dair kanun ta
sarısının 16.4.1964 tarihinde teşekkül etmiş bu-
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C. Senatosu B : 65 
kınan Geçici Komisyonda müzakeresi talebedil- I 
inektedir. Oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

4. — Esnaf ve küçük sanatkârlar kanunu ta
sarısının, havale edildiği komisyonlardan ikişer 
üye alınarak, teşkil olunacak bir Geçici Komis
yonda görüşülmesine dair Ticaret Bakanı Fennî i 
îslimyeli'nin önergesi (M. Meclisi 1/4; C. Sena
tosu i/407) 

BAŞKAN — Bir önerge var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Esnaf ve küçük sanatkârlar kanun tasarısı 

Millet Meclisinde kabul edilip Senatoya gelmiş 
ve gelen kâğıtlarda neşredilmiş bulunmaktadır. 

Mevzuun ehemmiyeti ve biran evvel kanun-
laşabilmesini sağlamak üzere havale edilmiş bu
lunduğu komisyonlardan (2) şer üye alınmak su- • 
retiyle kurulacak geçici bir komisyonda görüşül
mesini arz ve teklif ederim. 

Ticaret Bakanı 
Fennî îslimyeli 

BAŞKAN — Esnaf ve küçük sanatkârlar ka- | 

1. —- Anayasa Mahkemesi asıl üye seçimi. 

BAŞKAN — Üç kişilik bir Tasnif Heyeti se
çeceğiz efendim. 

Sayın Sıtkı Ulay? Yok. 
Sayın Refik Ulusoy? Burada. 
Sayın B. Emin Durul? Yok. 
Sayın Mehmet Çamlıca? Burada, 
Sayın Ekrem Acuner? Yok. 

A) SÖZLÜ SORULA 

1. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi M eh- I 
met özgüneş'in, Türk ekonomisinin bugünkü ' 
durumuna dair Başbakandan sözlü sorusu \ 
(6/243) 

BAŞKAN — Sayın özgüneş?. Buradalar. Sa
yın Başbakan?. Yoklar. Gelecek Birleşime kal-
mıştır. 

2. — Cumhuriyet Senatosu Bitlis Üyesi j 

28 . 4 .1964 O : 1 
nun tasarısını görüşmek üzere bir geçici komis
yon kurulması ve bunun için Sosyal îşler, Millî 
Eğitim, Maliye ve iktisat işleri, Anayasa, Ada
let, Bayındırlık, Ulaştırma, imar ve iskân, Büt
çe ve Plân komisyonlarından ikişer kişinin seçil
mesi teklif edilmektedir. Oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir efendim 

5. — Gündemde işler birikmiş olduğundan 
29 Nisan 1964 Çarşamba günü de toplanılması 
hakkındaki Başkanlık teklifi. 

BAŞKAN — Efendim, elimizdeki kanunların 
bitmesi için, Çarşamba ve Cuma günleri çalış
mak mecburiyetindeyiz. Fakat Cuma günü tatil 
olduğu için Çarşamba günü çalışmayı reylerinize 
arz edeceğim.. («Ekseriyet var mı» sesleri?)... 
öyle ise kanunlar çıkmaz arkadaşlar. Elimizde 
Devlet, Şûrası Kanunu, ondan sonra Harçlar Ka
nunu var. Yeni malî kanunlar geliyor. Çarşamba 
günü saat 15 te toplanmak için karar istiyorum 
efendim. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. Yarın saat 15 te toplanıLacaktır. 

Gündeme geçiyoruz. 

Sayın Hidayet Aydmer? Burada. 
Kur'a çekiyorum; Sayın Faruk Işık'tan baş

lıyoruz. 
(Faruk Işık'tan başlıyarak oylar toplandı.) 
BAŞKAN — Oylarını kullanmıyan başka ar

kadaş var mı? Yok. Oylama muamelesi bitmiştir. 
Tasnif Heyeti yerini aldı mı efendim?.. Tasnif 
yapılıncaya kadar soruların görüşülmesine geçi
yoruz. 

IR VE CEVAPLARI 

I Cevdet Geboloğlu'nun, Bitlis Baykan Hidro -
Elektrik projesine dair Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanından sözlü sorusu (6/248) 

BAŞKAN — Sayın Geboloğlu?. Yok. Soruları 
yazılı soruya çevrilmiştir. 

I 3. — Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ Üyesi 
I Selâmi tyren'in, Çukurova Çimento Fabrikasının 
| yarısından fazla hissesinin satıldığı hakkında bâ-

6. — SE( 

7. — SORULAR VE CEVAPLAR 
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zı gazetelerde intişar eden haberlerin doğru olup' | 
olmadığına dair, Sanayi Bakanından sözlü soru
su (6/254) 

BAŞKAN — Sayın Üreni Yoklar. Sayın Ba
kan?. Yoklar. Gelecek Birleşime bırakılmıştır. 

4. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi İs
kender Cenap Ege'nin, arabalı turistlerin nakli
ne yarıyan Ferry - Bot'lara dair Ulaştırma Ba
kanından sözlü sorusu (6 '255) 

BAŞKAN — Sayın İskender Cenap Ege?. 
Yoklar. Yazılı soruya çevrilmiştir. 

5. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi İs
kender Cenap Ege'nin, AÎD nin karşılıklı pa
ralar fonundan turizm özel sektörü için açılmış 
olan krediye dair Turizm ve Tanıtma Bakanın
dan sözlü sorusu (6/256) { 

BAŞKAN — Sayın İskender Cenap Ege, bu
radalar mı? Yok. Turizm ve Tanıtma Bakanı? 
Yok. Yazılı soruya çevrilmiştir. 

6. — Cumhuriyet Senatosu Samsun Üyesi 
Fethi Tevetoğlu'nun, Türkiye Öğretmen Dernek
leri Millî Federasyonu tarafından yayınlanan 
bülten ve tamimlere dair sözlü sorusu ve Millî 
Eğitim Bakanı İbrahim öktem'in cevabı (6/257) 

BAŞKAN — Sayın Tevetoğlu? Burada. Sa
yın Millî Eğitim Bakanı? Buradalar. Soruyu 
okutuyorum, efendim. 

6 Nisan 1964 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlişikteki (Sözlü soru) nun Millî Eğitim Ba

kanı tarafından cevaplandırılmasına yüksek ta
vassutunuzu saygılarımla istirham ederim. 

Dr. Fethi Tevetoğlu 
Samsun Senatörü 

Millî Eğitim Bakanlığına 
Uzun zamandan beri, (Türkiye öğretmen Der

nekleri Millî Federasyonu) tarafından yayımla
nıp bütün irfan ordumuz mensubu vatan, millet 
ve vazifesever Türk öğretmenlerine gönderilmek
te olan (Aylık Haber Bülteni) ile, (Yürütme ve 
Yönetim Kurulları adına Başkan: M. Şükrü Koç) 
imzasını taşıyan tebliğ ve tamimlerle asil Türk öğ
retmenleri bağlı bulundukları Millî Eğitim Ba
kanlığına, Bakanlarının şahsına, Bakanlık Müste
şarına, Millî Eğitim müdürleri ile müfettişlerine J 
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karşı devamlı surette tahrik ve böylece Bakanlı
ğınız bünyesinde ve dolayısiyle yurdumuzda bir 
anarşi yaratmaya teşvik olunmaktadırlar. 

Ayrıca kendi zaıflarmı kapamak uğruna, tür
lü istismar yollarından, milletimiz fertleri arasın
da bölünmeler, ikilikler husulüne vesile olacak si-
yasi faaliyetlerine Federasyonu ve öğretmenleri
mizi vasıta kılmak istedikleri meydana çıkmış bu
lunmaktadır. 

1. Acaba bu gerçek yüksek Bakanlığınızca 
da anlaşılmış mıdır? Bunların Türk öğretmenleri
ne yönetici olamıyacakları kabul ediliyorsa, bu hu
susun ıslahı yolunda aldırdığınız tedbirler neler
dir? 

2. (Türkiye Öğretmen Dernekleri Millî Fede
rasyonu' nun Tüzüğündeki asil maksatları bir ya
na itip başındaki solcu siyaset adamının ve ekibi
nin plân, görüş ve yararlarına çalışan bir organi
zasyon haline getirilmesi Bakanlığınızı ilgilendir
miyor mu? İlgilendiriyorsa bu hususta yaptırı
lan araştırma ve incelemelerin sonuçları neler
dir? 

3. öğretmenlerimizi her türlü siyasi dediko
dulardan tenzih etmek ve Millî Eğitim Müessese
lerimizi her çeşit zararlı cereyanlardan korumak 
için Bakanlığınızca ne gibi tedbirler almış bulu
nuyorsunuz? 

4. Ankara 3 neü Asliye Ceza Mahkemesinin 
947/942 numaralı dosyasındaki kararı ve Bakan
lığınız Başmüfettişlerinden Sayın Fethi Isfendi-
yaroğlu'nun imzasını taşıyan 6 Ocak 1947 tarihli 
resmî rapordaki aynen aldığımız: «Yüksek Köy 
Enstitüsünden Mustafa Şükrü Koç adındaki genç 
bu şahsi kanaatini de ortaya koyarak kendisinin 
doğrudan doğruya bir solcu ve sosyalist olduğunu 
ortaya koyuyor.» gerçeği karşısında, böyle bir si
yasinin kendi hakkındaki hüküm ve kararları, so
rumlusu bulunduğunuz asil, vatansever öğretmen
lerimize bir şaibe olarak düşürmeye hakkı var mı
dır? Buna ne zaman son verilecektir? 

BAŞKAN — Sayın Bakan, buyurunuz efen
dim. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İBRAHİM ÖK-
TEM (Bursa Milletvekili) — Sayın Başkan, de
ğerli senatörler; muhterem arkadaşımız Fethi Te
vetoğlu'nun sorularına cevabımı arz ediyorum. 

Türkiye öğretmen Dernekleri Millî Federasyo
nu, Cemiyetler Kanunu hükümlerine göre kurul
muş bir meslek teşekkülüdür. Bu itibarla bahis ko
nusu Federasyonun yürütme ve yönetim kurulla-
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rmm çalışmaları, Tüzüğü gereğince, kendi ilgili 
organlarının murakabesi altındadır. 

Federasyon, Aylık Haber Bültenini, kendisine 
bağlı dernekleri çalışmalarından haberdar etmek 
üzere yayınlanmaktadır. Bu bültende yer alan 
haber ve yorumlar öğretmenlerimiz, objektif ola
rak değerlendirebilecek seviyededirler. Bu bakım
dan, Bakanlığımız yetkilileri aleyhinde bu bülten
de zaman zaman yapılan yayınların da, sağduyu
larından emin olduğumuz öğretmen kütlesi tara
fından gerçek değer ölçüleri içinde mütalâa olun
duğuna kaaniim. Bu itibarla söz konusu bültende 
şahsıma ve Bakanlığımız yetkililerine yöneltilen 
yersiz tenkidlerin bile, öğretmenlerimizi Bakanlı
ğımız aleyhine tahrik için bir vesile olacağına ih
timal vermemekteyim. Soru sahibi arkadaşımın bu 
yoldaki endişelerine de bu bakımdan katıl ansıya
cağım. 

Şu hususu tekrar belirteyim ki, Türk öğret
meni, her türlü telkin ve tesirlerin dışında 
şerefle görevine devam etmekte ve daima doğru
nun ve gerçeğin peşinde koşmaktadır. 

Federasyon idarecilerinin «Milletimiz fertleri 
arasında bölünmeler, ikilikler husulüne vesile ola
cak siyasi faaliyetlerine Federasyonu ve öğret
menlerimizi vasıta kılmak istedikleri meydana 
çıkmış bulunmaktadır.» tarzındaki iddiayı, Sayın 
Tevetoğlu'nun, varsa, elindeki müspet delilleri ile 
birlikte adlî mercilere intikal ettirmesini kendisi
nin yurtseverliğinden beklemek hakkımızdır. 

1. Federasyon yöneticileri, çalışmalarının he
sabını, kongrelerinde öğretmenler temsilcilerine 
elbette vereceklerdir. Bilindiği gibi Federasyon 
yöneticileri tâyin yolu ile değil, kongrece seçim 
yoliyle iş başına getirilmektedirler. Binaenaleyh 
bugünkü yöneticilerin Türk öğretmenlerine lâyık 
temsilciler olup olmadıkları hakkında karar ver
me yetkisi, yine Türk öğretmenine ait bir keyfi
yettir. öğretmenlerimiz, bu konuda takdirlerini 
en uygun şekilde kullanacak seviyededirler. Buna 
yürekten inanmaktayım. 

2. Sayın Tevetoğlu, «Türk Öğretmen Dernek
leri Millî Federasyonunun Tüzüğündeki asıl mak
satları bir yana itip başındaki solcu siyaset adamı
nın ekibinin plân, görüş ve yararına çalışan bir 
organizasyon haline getirilmesi Bakanlığınızı ilgi
lendirir mi?» diye sormaktadır. Böyle bir hal 
vâritse, bu, Bakanlığımızı elbette yakından ilgi
lendirir. Ancak yukarıda da ifade ettiğim gibi 
bu kabîl iddialar sağlam delillere dayandığı 
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takdirde bir mâna ifade eder. Şayet Sayın Te
vetoğlu'nun elinde bu türlü deliller mevcutsa bun
ları ortaya koymasını bilhassa rica ederim. Çün
kü aksi halde bir meslek teşekkülü olan Federas
yonun Parlâmento kürsüsünden mesnedi belirtil-
miyen iddialarla zan altında bırakılması, büyük 
öğretmen kütlesini huzursuz kılacaktır. 

3. Çeşitli bölücü ve ayırıcı cereyanların öğ
retmen muhitinde kendilerine uygun bir ortam 
yaratma çabasında bulunduklarını biz de yakın
dan hissetmekteyiz. Öğretmenlerimizi bu aşırı 
cereyanların menfi tesirlerinden uzak tutmak için 
her fırsattan yararlanmakta ve onları bu konu
larda dikkatli ve uyanık bulunmaya davet etmek
teyiz. Kaldı ki, öğretmenlerimiz, aşırı sağdan ve 
aşırı soldan gelecek her türlü tehlikelerin akıntı
sına kendilerini kaptırmıyacak olgunluktadırlar. 
Atatürk Türkiyesinde Türk öğretmenlerinin Ana
yasaya, devrimlere ve bütünü ile Atatürk ilkele
rine bağlı, memleketçi ve milliyetçi bir görüş ve 
anlayış içinde bulunduklarını Yüce Senato huzu
runda bir kere daha ifade etmeyi kendime zevkli 
bir vazife sayarım. 

Bununla birlikte bu umumi istikameten hangi 
anlamda ve ne derecede olursa olsun sapanlar 
hakkında Bakanlığımız murakabe organları, üzer
lerine düşen vazifeyi yapmaktadırlar. Bu türlü 
çalışmaların ortaya çıkardığı gerçekler karşısında 
Bakanlığımızca gereken tedbirler önemle alınmak
tadır. 

4. Türkiye Öğretmen Dernekleri Millî Fede
rasyonunun Sayın Başkanı, kendi şahsi hayatiyle 
ilgili hususları gerektiği takdirde şahsan cevaplan-
dırabilecek durumdadır. Bu itibarla kendisi hak
kında söylenenleri cevaplandırmayı ben yersiz bu
lurum. 

Biraz önce başka bir vesile ile de. belirttiğim 
gibi, Federasyon yöneticileri seçim yoliyle iş ba
şına gelmektedirler. Bu itibarla Federasyon Baş
kanının bu görevine ne zaman son verileceği hu
susundaki soruyu cevaplandırmayı, yetkimin dı
şında bulmaktayım. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Tevetoğlu. 
FETHİ TEVETOĞLU (Samsun) — Sayın 

Başkan, sayın senatör arkadaşlarım; muhterem 
Millî Eğitim Bakanını dinledik. Hakikaten 
memleketimizin mühim meselelerinden biri üze
rindeyiz. 
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Politika ile ilgisi bulunmaması gereken mü- I 

esseselerden kendi bakanlıklarını ilgilendiren bir 
mühim teşekkül hakkında, son zamanlarda ba
sında devamlı surette .çıkan yazıların bizi uyar
mış bulunması neticesi bu teşekkülün son za
manlarda yaydığı bildirileri topladık ve tetkik 
ettik. Bu teşekkülün seçimle gelmiş bir yöneti
cisi ve yönetim kurulu 'mevcuttur. Hiç şüphe
siz bunun yine seçimle değişeceğini ve değiştiri
lebileceğini takdir etmekteyiz. Yalnız, bu yö
neticilerden bâzıları ve bilhassa bunların baş
kanı bir siyaset adamı olursa ve kendi siyasi gö
rüşlerine ve siyasi emellerine ve hattâ kendi şah
sına taallûk eden Parlâmento için çelişmelerine 
çekişmelerine böyle bir meslek teşekkülünü vası
ta etmeye kalkarsa, bunun üzerinde elbette, se
çimleri beklemeden, ilgili bakanlığın durması za
ruridir. 

Sayın Bakan, «bu hususta vesikaları varsa 
arkadaşımız adlî mercilere müracaat ederler» 
buyurdular. Bu konu ile sorumlu Devletin te
şekkülleri elinde bu yöneticilerin ve bilhassa I 
başkanlarının faaliyetleri hakkında pek çok vesı- I 
kalar mevcuttur. Onların bu teşekkülü politika
ya karıştırdıkları bizzat, Sayın öktem'den ev
velki, Millî Eğitim. Bakanı tarafından Türk ba
sınına verilen bir beyanatta - ki Ulus Gazete
sinden aynen okuyorum - şu şekilde ifade edil
miştir: I 

«Memleketin ciddî dâvalarının hizmet bekle
diği şu sıralarda federasyon idarecileri de bizim- I 
le işte böyle bildirilerle işbirliği yapmaktadırlar. 
Fakat ben bu çeşit asılsız isnatlar ve küçük ko
nular üzerinde daha fazla durmak da istemiyo
rum. Ancak bu idarecilerin bâzı partilerle başka 
yönlerden ve başka maksatlarla temasta bulun- I 
duğunu da umumi efkâr elbet bir gün öğrene
cektir.» I 

Sayın Şevket Raşit Hatipoğlu bunu söyler
ken, hiç şüphe yok ki, bir partinin faaliyetine, 
bu teşekkülü temsil etmek üzere katılması Fede
rasyon Başkanınca istenen şahsa bir yazı ile 
ve İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğü vasıtası ile 
verilmiş emri kasdetmektedir. Bu yazıdan is
tanbul'daki bir öğretmen ve onun İşçi Partisi ile 
münasebet ve faaliyetleri kasdedildiği anlaşıl
maktadır. 

Yine aynı faaliyetler cümlesinden ve yine bu I 
yönetim kurulunda üye bulunan bir şahıs tara- I 
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fmdan neşredilmekte olan, «Köy ve Eğitimi» 
adlı bir derginin kapağına kapak resmi yapıl
mak suretiyle dayak yediği ilân edilen ve hattâ 
bu dergide bildirildiğine göre Parlâmentoya da 
aksettirilen bir mesele dikkate şayandır. Şu der
ginin sayfalarında, şimdi vaktinizi almamak için 
okumayı lüzumsuz gördüm; fakat, dergiden tet
kiki her zaman mümkün olan öyle el faz, öyle 
tabirler kullanılmıştır ki, bu çeşit tabirlerin Sa
yın Millî Eğitim. Bakanına, müsteşarlara ve bil
hassa bu vakada, suçlu gösterilmek istenilen bir 
maarif müdürüne karşı kullanılması, birtakım 
kasıtlı, mesnetsiz ithamlara tevessül olunması, 
hiç şüphesiz üzerinde dikkatle durulacak aydın
latılması istenecek hususlardır. Nitekim, İm gün 
dayak yediği savunulan ve bir Millî Eğitim Mü
dürünün Eskişehir'den İstanbul'a öğretmenliğe 

nakline sebebolan bu hâdisenin faili şu kapak 
resmi kahraman (?); acaba bugün, yine bu der
gide kendisini savunan diğer bir yazarla birlik
te iki siyasiyle hangi hücrede bulunuyorlar, ne
rede yatmaktadırlar? Hiç şüphe etmiyorum ki, 
Sayın Bakan bunlardan haberdardır. Birçok 
örnekler ve misallerle ve bilhassa kendilerinden 
önceki Sayın Bakanın da ifade buyurdukları, 
Türkiye öğretmen Dernekleri Millî Federasyo
nunun Aylık Bülteni adını taşıyan bültenlerde 
öyle yazılar vardır ki; bugün, değil öğretmenle
rimizin, siyasilerimizin de söyliyemiyeceği, kul-
lanmıyacağı. ve yazamıyacağı şeylerdir.. Bunları 
öğretmenlerimizin tasvip etmediklerine en az Sa
yın Bakan kadar inanmaktayım. Bunların sayın 
öğretmenlerimiz tarafından yazılmadıklarına da 
eminim. İşaret etmek istediğim husus; burada 
defaatle tekrar ettiğim gibi, bir politikacı kim
se, bu teşekkülü şahsi fikirlerine, görüşlerine 
ve yararına istismar etmek çabası içindedir. Hiç 
şüphe etmiyorum ki, asil Türk Öğretmeni buna 
vasıta olmıyacak ve günü, sırası geldiği anda bu 
uyarmalardan ve şu vesikaların ortaya çıkmasın
dan sonra elbette böyle bir siyasinin bir daha bu 
teşekküllerin başında bulunmamasına dikkat ede
cektir. Fakat benim asıl belirtmek istediğim 
muhterem arkadaşlar, hangi partiden olursa 
olsun, hangi siyasi veya ideolojik mezhep veya 
ekole mensup bulunursa bulunsun, hiçbir siya
set adamı, politika ile ilgisi bulunmaması gereken 
teşekküllerimizin başında vazife görmemelidir 
ve bilhassa eğer bu kimsenin faaliyetleri kanun 
dışı ve sol eğilimli ise. 
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Ben burada pckçok örnekler okuyarak vak

tinizi almak istemiyorum. Dâvanın yalnız öne
mine temas etmekle, Sayın Bakanı uyarmakla 
yetiniyorum. Eğer Sayın Millî Eğitim Bakam 
arzu buyururlarsa - ki bu vesikaların çoğu el
bette kendilerinde de mevcuttur, - bunlar hak
kında gerekli işlemi yaptırırlar, hiç değilse va
zifelileri ikaz edebilirler. Kendileri ifadelerin
de bunları dikkatle takibettiklerini bildirdiler. 
Bu husus gereekse şükranlarımı arz ederek hu
zurunuzdan ayrılıyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
MÎLLÎ EGÎTÎM BAKANI ÎBRAHıM ÖK 

TEM (Bursa Milletvekili) — Sayın arkadaşımız 
ve meslekdaşımız Tevetoğlıt'nun sorularına ver
diğim cevabın kendilerin az çok tatmin ettiğini 
gördüğüm için huzurunuza memnun olarak çıkı
yorum. 

Arkadaşımızın öyle sanıyorum ki sorularında 
- muhterem üyeler dikkatle dinlemiş olacaklar -
sanki Bakanlığın öğretmen federasyonları üze
rinde birtakım esaslı yetkileri varmış da, bu yet
kileri kullanmıyormuş gibi bir intiba bıraktığını 
ve hiç değilse bendenizin üzerinde böyle bir in
tiba bıraktığını, hakikaten ifade etmek isterim. 
Kendileri de verdiğim cevabı tatminkâr bulduk
larına göre demek ki; bu noktada anlaşmış bulu
nuyoruz. 

Arkadaşımız, elinde pekçok vesikalar bulun
duğunu ifade buyurdular. Bu vesikaların mahi
yeti; eğer, Yüksek Heyetinizin huzurunda ifade 
ettiği vesikalar mahiyetinde ise bunlara belki 
bir genel fikir verebilir. Ama, hiçbir zaman 
her hangi bir makamı bir işlem yapmaya sevk 
eder, etmez; bunlar, üzerinde durmaya değer 
konulardır. Bunlar üzerinde pek ısrar etmiye-
ccğim. Yalnız, aziz arkadaşım Tevetoğlu'nun, 
son zamanlarda pek çoğunuzun takibettiğinizi 
zannettiğim Federasyon Başkaniyle kendisi ara
sında cereyan eden düellodan evvel veya hattâ 
böyle bir düelloya girişmemiş olarak bu konuyu 
getirselerdi, kendileriyle belki biraz daha başka 
açıdan konuşmak ve düşüncelerimizi karşılıklı 
ifade etmekte fayda olurdu. Hepiniz takdir bu
yurursunuz ki; cemiyetler, Cemiyetler Kanunu
nu ve diğer umumi mevzuatla murakabe edil
mektedirler ve diğer bir murakabe organı da 
banların kongreleridir. 

Bakanlığımıza ve bu arada şahsıma yönelti
len hücumlar konusunda fazla hassas değilim. 
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alıngan değilim. Bir icra makamını işgal eden 
insana her taraftan tenkidi er tevcih edilir; bu 
tenkidi er içinde hakikaten faydalı olanlarda var
dır. Bendeniz birçok vesile ile söylediğim gibi, 
methedilmekten ziyade hizmet açısından tenkid 
edilmekte fayda görürüm. (Soldan, bravo ses
leri) Yalnız bütün bunların hepsi âmme efkârı 
önünde cereyan ettiği için gerçek payı ölçüsü 
içinde haklılık bulur; gerçeklerden uzak kaldığı 
takdirde de tasvip görmez; bilâkis, tenkid edilen 
şahıs müdafaa görür, tasvip görür. Bu bakım
dan biz, icra vazifesiyle mükellef bulunan insan
ların tenkide tahammül sahibi olmalarını, hat
tâ biraz da, müsamahalı olmaları gerektiği ka
nısı içindeyiz. Bundan dolayı bu neviden yayın
lardan zerrece alınmamaktayız. 

Arkadaşımın dikkatle durduğu bir konu üze
rinde biz de oldum olasıya dikkatle duruyoruz; 
«öğretmen topluluğunu günlük politikanın üze
rinde tutmak, dışında tutmak.» Öyle zannedi
yorum ki, Sayın meslekdaşım Tevetoğlu, ben
denizin hiç değilse Bakanlığa geldiğimden bu 
yana, öğretmen topluluğu üzerinde bu acıdan 
yaptığım gayretleri müşahade etmiş olacaktır. 
Aslında bu hizmetin yurt ölçüsü içinde en ulvî 
hizmet olduğunu, millî eğitim politikasının ger
çekten millî olabilmesinin, parti patentinden zi
yade millî ihtiyaçlara en iyi cevap vermesi ol
duğu kanısını taşımış ve bu yolda gayret sarf 
etmiş bir insanım. Elbette Federasyonun böyle 
bir gayret içinde bulunmasını, böyle bir çerçeve 
içinde bulunmasını, elimden geldiği kadar te
min etmeye çalıştım ve onlara yardımcı olmaya 
çalıştım. Şu dakikada bu kürsüden bendenizin 
Millî Eğitim Bakanı sı f atiyi e öğretmenlere aid-
olan bir hakkı kullanmak gibi bir hakka sahibol-
duğum kanısında değilim. Bilhassa sorumluluk
larına hizmet sahasında katıldığım, bunların so
rumluluğunu taşıdığım bir topluluğun gereken 
seviyeye sahibolduğuna da inanarak onlara sanki 
olup bitenleri bilmiyorlarmış veyahut da cere
yan eden hâdiseleri kıymetlendirmekten âcizmiş 
gibi, şahsi görüşümle onları her hangi bir yar
gıya götürmek, benim için varid olacak bir ha
reket tarzı değildir. 

Binaenaleyh, ben, Federasyonla Bakanlık 
adasındaki münasebetleri ancak öğretmen kütle
sinin faydasına ve öğretim hizmetlerine faydası 
ile mukayyet tutar ve bu çerçeve içinde mütalâa 
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kanunlar karşısında suç sayılmamıştır ve bu 
arkadaşımız Millî Eğitim Bakanlığı camiasında, 
Mebus seçilinceye kadar, vazife görmüştür. Bü
tün bunları hesaba katarak ben, bu arkadaşımıza 
Federasyon Başkanı sıfatiyle, ancak saygıya 
değer bir insan muamelesi yapmak durumunda
yım. Çünkü, öğretmenleri temsil eden bir der
neğin başkanıdır. Binaenaleyh öğretmenleri tem
sil eden bir derneğin başkanı olmasa da, her 
hangi bir derneğin başkanı olsa yine kendisine 
protokol gereğince bir değer vermek durumun
dayım. Binaenaleyh, arkadaşımızın düşüncele
riyle benim düşüncelerim arasında hiç. şüphesiz 
bir hayli fark olacaktır. 

Teşekkür ederim. (Ortadan alkışlar) 
BAŞKAN — Tatmin oldunuz mu efendim? 
FETHÎ TEVETOĞLU (Samsun) — Evet. 
BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
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ederim ve nitekim şimdiye kadar da, Bakanlığın 
Federasyonla olan münasebetlerini bu anlayışla 
tanzim etmişimdir. Binaenaleyh, değerli arka
daşımın sorularının aslında istediği şekildeki ce
vabını bendenizin verme yetkisine sahibolmadığı-
mı takdir edeceklerine inanıyorum. 

Yine muhterem arkadaşım bir dergiyi ele 
aldılar. Bu dergide yazılanların ne olduğunu 
bendeniz şu dakikada bilmiyorum; ama, geçmiş 
bir hâdiseden birtakım neticeler çıkararak, be
nim şu dakikada sorumlu bulunduğum Bakan
lığın icrasında ne ölçüde değer taşıdığını, ken
dilerinin daha iyi takdir etmelerini beklerim. 
Geçmiş olan hâdiseler benim sorumluluğumla 
ilgili olmıyan hâdiselerdir. Kaldı ki, bahis ko
nusu olan insan, uzun zamandan bert Eğitim Ba
kanlığında hizmet görmüştür. Kendisine şu ve
ya bu ölçüde atfedilebilecek olan davranışları, 

1. — Anayasa Mahkemesi asıl üye seçimi 

BAŞKAN — Anayasa Mahkemesine üye se
çiminin neticesi gelmiştir. Okuyoruz 

Yüksek Başkanlığa 
.Anayasa Mahkemesine asıl üyelik için yapı

lan seçime (96) üye iştirak etmiş ve neticede 
ilişik listede adları yazılı zevat karşılarında ya
zılı oyları almışlardır. 

Arz olunur. 

Üye Üye 
Manisa Kastamonu 

Refik Ulusoy Mehmet Çamlıca 

Üye 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Hidayet Aydmer 

Fevzi Muhip Al peren : 4 
Reşat Bayramoğlu : 17 

1. — Danıştay kanunu tasarısının Millet Mec
lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Geçici Komisyon raporu (M. Meclisi : 1/474, 
C. Senatosu 1/375) (S. Sayısı : 435) (1) 

(1) 435 S. Sayılı basmayazı 10 . 4 . 1964 ta
rihli 61 nci birleşim tutanağı sonundachr. 

Hilmi Ergim . : 1 
Rifat Kebanh : 2 
Kevni Nedim oğlu : 45 
Senai Olgaç : 24 
îhsan ögat : 2 
Atillâ Yurdakul : 1 

BAŞKAN — Yeter sayı yoktur. Efendim bir 
önerge vardır, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Anayasa Mahkemesine üye seçiminde reyler 

dağılmakta ve bir netice alınmamaktadır. Bu se
beple seçimin gelecek oturumlara bırakılmasını 
arz ve teklif ederim. 

Konya 
Mustafa Dinekji 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kaibul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

BAŞKAN — Gündemin 3 ncü bölümüne ge
çiyoruz. Danıştay kanunu tasarısının müzakeresi
ne devam ediyoruz. 

Komisyon ve Hükümet lütfen yerlerini alsın. 
Komisyona giden maddeler 8 - 16 - 30 ve 31 

nci, maddelerdi. Efendim komisyona iade edilen 
bu maddeler hazırlandı mı? 

8. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FARUK 

IŞIK (Van) — Sonra vereceğiz efendim. 
BAŞKAN — 32 nei maddeye gelmiştik, 32 nei 

mad doyi okutuyorum. 

idari uyuşmazlık ve dâvalarda görev 
MADDE 32. — İdari uyuşmazlıklar ve dâva

lar, dördüncü, beşinci, altıncı yedinci, sekizinci, 
dokuzuncu, onuncu, onbirinci ve onikinci dairo-

. lor ile Dâva Daireleri Kumlunda incelenir ve ka
rara, bağlanır. 

Bu dairelerle Dâva. Daireleri Kurulu bağım
sız mahkeme sıfatiylo Türk Milleti adına hüküm 
ve i1 ir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz ist iyen? 
Yok. Oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

A) Dördüncü Dairenin görevleri 
MADDE 33. — Dördüncü Daire : 
Gelir ve Kurumlar vergilerine (Gelir Vergi

sinde götürü matrahlara yapılan itirazlar ile 
ortalama kâr hadlerine yapılan itirazlar dâhil) ; 

İlişkin dâvaları çözümler. 
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 

Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

• Beşinci Dairenin görevleri 
MADDE 34. — Beşinci Daire : 
A) Memurlara ait kanunlar ile memurların 

maaş ve teadül işlerine; 
B) Askerî mevzuat ile askerî kişilerin ma

aş, teadül, sivil ve askerî kişilerin yolluk işleri
ne; 

O) Askerî akademiler ve diğer askerî okul
lar (iğrenci işlerine; 

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

İlişkin dâvaları çözümler. 
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 

Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

bunlara bağlı işlere; 
B) Özel idare, belediye ve köyleri ilgilen

diren mevzuatın uygulanmasına; 
C) öğrenci, öğrenim işlerine; 
İlişkin dâvaları çözümler. 
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BAŞKAN - - Madde hakkında söz istiyen?. 

Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Klmiycnler... Kabul edilmiştir. 

Yedinci Dairimin görevleri 
MADDIO 30. - - Yedinci Daire : 
A) Gümrülc ve Gider vergileri ile ithale tc-

rel.tübeden vergilere ; 
1>) Yergi ili barları dolayısiyle talebedilen 

ikramiyelere; 
İlişkin dâvaları çözümler. 
BAŞKAN ----- Ma tide hakkında söz istiyen?.. 

Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Sekizinci Dairenin görevleri 
MADDE 37. -— Sekizinci Daire : 
A) Yüküok Hakimler Kurulu bölümlerin

den çıkan kesin kararlara; 
B) Avukatlık ve meslekî teşekküller mev

zuatına; 
G) Sınır, iskân, toprak edinme ve emvali 

metruke mevzuatına ; 
D) Maden, taşocakları ve orman mevzuatı

na ; 
10) İş mevzuatına; 
İlişkin dâvaları çözümler. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?. 

Yok. Maddeyi oylarınıza seriliyorum. Kabul 
edenle!'... lOtmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Dokuzuncu Dairenin görevleri 
MADDU 38. - - Dokuzuncu Daire : 
A) Bina ve Arazi vergileri ve bunlarla bir

likte tahsil edilen vergi ve resimlere (Tarifeler 
dâhil) ; 

B) Belediye ve Özel idare vergi, resim ve 
payları ile diğer gelirlerine ve bunlara, ait tari
felere;; 

O) Harçlar Kanununa ve Emlâk Alım Ver
gisine ; 

İlişkin dâvaları çözümler. 
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?. 

Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kaibnl 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Onuncu Dairenin görevleri 
MADDE 39. — Onuncu Daire : 
A) Askerî ve sivil kişilerin emeklilik işle

rine ; 
B) Askerlik mükellefiyeti ve yedek subay 

işlerine; 
İlişkin dâvaları çözümler. 
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BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?. 

Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Onbiriııci Dairenin, görevleri 
MADDE 40. — Onbirinci Daire : 
A) Karayolları Trafik Kanunu ile Motorlu 

Kara Taşıtları Vergisine; 
B) Veraset ve İntikal vergilerine; 
C) Damga Resmine; 
D) Vergi, resim ve harçlarla ilgili olup da 

diğer dâva dairelerinin görevleri dışında kalan 
işlere; 

İlişkin dâvaları çözümler. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 1. 

Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Onikinei Dairenin görevleri 
MADDE 41. — Onikinei Daire : 
A) Tasarruf bonolarına ait dâvaları; 
B) Türk parasının kıymetini koruma mev

zuatına ve Dış seyahat harçları Kanununa iliş
kin dâvaları; 

O) Diğer dâva dairelerinin görevleri dışın
da kalan dâvaları; 

Çözümler. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 1 

Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Âmme alacaklarına ilişkin dâvalar 
MADDE 42. — Âmme alacaklarının tahsil 

usulü hakkındaki Kanunun uygulanmasına iliş
kin dâvalar, alacağın tahakkukuna taallûk eden 
dâvalara bakmaya görevli dâva daireleri tara
fından çözümlenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?. 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bir kısım işlerin diğer diarelere verilmesi 
MADDE 43. — Dâva dairelerinin işlerinde, 

birbirine nazaran, nispetsizlik görülürse, Baş
kanlar Kurulu karariyle bir dairenin görevine 
giren işlerden, belirli konulara ilişkin olanlar, 
diğer dâva dairelerine verilebilir. 

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

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?. 
Yok. Maddeyi oylannıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Dâva daireleri Kurulunun görevleri 

MADDE 44. — Dâva Daireleri Kurulu aşağı
da yazılı uyuşmazlıklara ve dâvalara bakar; 

A) Tüzüklerin iptali için açılan dâvalar; 
B) Bakanlar Kurulu kararlarına kar^« acı

lan dâvalar; 
O) Yüksek Hâkimler Kurulunun Genel Ku

rulu kararlarına karşı açılan dâvalar; 
D) Danıştay idari dairelerinden veya Ge

nel Kuruldan verilen kararlar üzerine uygula
nan eylem ve işlemler hakkında açılan dâvalar-; 

E) Sayıştay Genel Kurulu kararlarının ip
tali için açılan dâvalar; 

E) Birden fazla dâva dairesinin göıevine, 
taallûk eden dâvalar; 

G) Danıştay dâva daireleri veya idari yar
gı mercileri arasından çıkan görev ve yetki 
uyuşmazlıkları; 

H) 49 ncu maddenin B bendi gereğince ve
rilen disiplin cezalarına karşı açılacak dâvalar; 

İ) Danıştay Yüksek Disiplin Kurulu karar
ları aleyhine açılan dâvalar; 

J) Birinci Başkanın veya, Başkanunsözcii-
sünün yahut dâva dairelerinin prensibe taallûk 
eden hususlarda Dâva Daireleri Kurulunda gö
rüşülmesini uygun gördükleri dâvalar. 

J bendinde yazılı olan yetkinin Birinci Baş
kan tarafından kullanılması, dâvanın açılması 
sırasında; Başkanunsözcüsü tarafından kulla
nılması, esas hakkında düşünce verilmeden ev
vel olur. Bu yetkinin Başkanunsözcüsü tarafın
dan kullanılması halinde, dâva dosyası, ilgili da
irece ayrıca bir karar verilmesine mahal kalmak
sızın Dâva Daireleri Kuruluna tevdi olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?. 
Buyurun Sayın Okyayuz. 

CAVÎT TEVFÎK OKYAYUZ (içel) — Saym 
Başkan, çok muhterem arkadaşlarım; bendeni
zin mütalâasına göre 44 ncü maddenin (E) fık
rası, burada yersizdir. Anayasamızın hepimizin 
bildiği veçhile 127 nci maddesi, Sayıştayın Tür
kiye Büyük Millet Meclisi adına tetkikat yaptı
ğını sarahatle ve vuzuhla tesbit etmiş bulunu
yor. 

Binaenaleyh, bu kısmın içinde ve bu istika
metteki kararları tamamen teşriîdir ve kesindir. 
Bu sebeple ikinci derecede tetkikine imkân yok
tur. Yine Anayasamızın 114 ncü maddesinin 
«idarenin hiçbir eylem, yç işlemi, hiçbir halde, 
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yargı mercilerinin denetimi dışında bırakıla
maz,» hükmü içinde mütalâa edilemez. Bu se
beple bu istikametteki kararlarının ikinci dere
cede hiçbir suretle tetkikine hukukan imkân ol
madığı aşikârdır. 

Bundan ayrı olarak Danıştay'ın bir de vize
ye taallûk eden kararları vardır. Bilindiği veç
hile vizeye taallûk eden kararlarında alâkalı Ve
kil ısrar ettiği takdirde Sayıştay bu vizeyi ya
yar ve o zaman hâdise T.B.M. Meclisine akse
der. 

Binaenaleyh, bu istikamette ve bu safhada 
verilen kararların da Danıştayda tetkikine hu
kukan imkân olmaması lâzımgelir. 

Eğer idare bunu tasvibediyorsa; şu halde Sa
yıştay; bence, benim mütalâama ve hukuk ölçü
lerine göre, muhatabolmaktan çıkar, bu bir icrai 
tasarruf olur ve icrai tasarrufa da Danıştay'da 
bakılır. 

Binaenaleyh, 44 ncü maddenin (E) fıkrası
nın hukuk Ölçüleri içerisinde burada yer bula
maması lâzımgelir. Bu sebeple verdiğim takrire 
uyularak (E) fıkrasının 44 ncü maddeden çıka
rılması suretiyle, Anayasanın sevk ettiği açık ve 
espriye taallûk eden mânası içinde, hukukan te
kemmülü için lüzumlu olması bakımından kabu
lünü arz ve istirham ederim. 

BAŞKAN — Sayın Muhittin Kılıç. 
MUHİTTİN KILIÇ (Konya) — Müsaade 

ederseniz soru soracağım. 
BAŞKAN — Sayın Komisyon, arkadaşımız 

soru soracaklar. 
MUHİTTİN KILIÇ (Konya) — 13 fıkrasın

da «Bakanlar Kurulu kararlarına karşı açılan 
dâvalar» diye bir fıkra var. Bizim bildiğimiz 
usule göre aidolduğu vekâlet hangi vekâlet ise 
o vekâlet gösterilerek mi dâva açılacak, yoksa 
Başbakanlık hasım gösterilerek mi dâva açıla
c a k ! Yani husumet tevcihi nereye olacak?. 

Bir de (F) fıkrasında «Birden fazla dâva dai
resinin görevine taallûk eden dâvalar» diye bir 
ibare var. Bu hususta da bir açıklamada bulun
malarını istirham ederim. 

BAŞKAN — Buyurun, efendim. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ EŞREF 

AYHAN (Ordu) •—Komisyon olarak muhterem 
arkadaşım Muhittin Kılıç'm birinci sorusuna ce
vabımız şudur : «Bakanlar Kurulu kararlarına 
karşı açılan dâvalar» bu, mevzu itibariyle tasar-
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ruf bakımından hangi bakanlığı ilgilendiriyor
sa husumet ona teveccüh edecektir. Birinci ce
vabımız budur. Yani hangi Bakan tasarrufta bu
lunmuşsa husumet de ona teveccüh edecektir, 
bu karara göre. 

(F) fıkrasına gelince; «Birden fazla dâva 
dairesinin» Bu da, Umumi Heyette görüşülecek
tir. («Birden fazla daireler» sesleri) «Birden 
fazla dâva» muhtelif dairelerin görevine giriyor
sa 

VASFİ GERGER (Urfa) — Birden fazla, dâ
va ne demektir?. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ EŞREF AY
HAN (Devamla) — Meselâ bir misal versinler, 
izah etsinler de ondan sonra cevap verelim. 

MUHİTTİN KILIÇ (Konya) — izah edeyim 
efendim. 

BAŞKAN — Sual mi soracaksınız?. Bir da
kika Sayın Sözcü. Buyurun. 

MUHİTTİN KILIÇ (Konya) — Muhterem 
arkadaşlar, hepinizden özür dilerim; Bakanlar 
Kurulu kararlarına karşı açılan dâvalarda bende
nizi, muhterem sınıf arkadaşım, Sözcümüz, kıy
metli arkadaşını Eşref Ayhan tatmin edemedi. 
Sonra, yanımda oturan hukukçu arkadaşlar da 
tatmin olunmadılar. Yani şekli nasıl olacak?. Be
nim, Muhterem Sözcünün beyanından anladığıma 
göre meselâ; diyelim ki, vatandaşlıktan ihraç 
kararı alındı. Dahiliye Vekâletini ilgilendirdiği 
için, Dahiliye Vekâletinden Başbakanlığa bildi
rildi. Bu takdirde Dahiliye Vekâletini hasım gös
tereceğiz. Ama asıl kararı Bakanlar Kurulu vere
cek. Acaba tatbikatta bu nasıl olacak?. Benim 
asıl tereddüdettiğim husus budur. Yani, Bakan
lar Kurulunun kararına vabeste olan bir dâva 
olsa böyle bir dâvada ne yapacağız, bilmiyorum. 
Sonra fikir olarak arz ediyorum, bunu; «Bakan
lar Kurulu karar verir» diye her hangi bir ka
nunda bir hüküm olsa, yahut o kanunun yürüt
me faslında, «Bu kanunu Bakanlar Kurulu yü
rütür» dese, acaba hasım kim olacak? O hususta 
bendenizi lütfen tenvir buyursun, muhterem ar
kadaşım. 

Bir de (F) fıkrasının, «birden fazla dâva dai
resinin görevine taallûk eden dâvalar» için ha
liyle bizde bir tereddüt husule geliyor. Birinci 
dairenin görevine taallûk ediyorsa zaten o daire 
görecek, ikinci daireye taallûk ediyorsa ikinci 
daire görecek, üçüncü daireye taallûk ediyorsa, 



O. Senatosu B ; 65 
üçüncü daire görecek. O halde nasıl olur da bir 
dâva birden fazla bir- dairenin görevine taallûk 
eder?. Bu belki de tasavvurumuzu biraz daha ge
nişletme husule gelebilen bir durumdur. Mese
lâ ; tatbikat bakımından bu, şöyle bir dâvada ola
bilir, diye bunu bir misal ile lütfetsinler. Bu dâ
va, hem şu dairenin görevine girer, hem de bu 
dairenin görevine girer, desinler. 

İkincisi de; faraza, görevine şu, şu itibarla 
girdiği için, böyle bir dâvayı derpiş eden sınırla
rı içerisine alan bir izahta bulunuyoruz, desin
ler diyorum. Ricam budur. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Buyuran Sayın Gerger. 
VASFİ GERGER (Urfa) — Sayın Kılıç arka

daşımın noktai nazarına bendeniz de iştirak edi
yorum. Bildiğime göre şimdiki tatbikat şöyledir; 
Maliye Bakanlığı, Bakanlar Kuruluna bir teklif
te bulunur, Bakanlar Kurulunca bu teklif kabul 
edilirse bundan hakkı muhtel olan bir vatandaş 
Maliye Bakanlığını hasım göstererek dâva açar. 
Yalnız verilen karar Bakanlar Kurulunca veril
diği için Genel Kurulda görüşülür. Şimdiki tat
bikat hatırımda kaldığına göre böyledir. 

Şimdi tereddüt uyandıran nokta şudur, hiç
bir Bakanlık teklif yapmadan, Hükümet toplan
mış, Bakanlar Kurulu müstakillen ve re'sen bir 
karar vermiş. Bu karardan da benim hukukum 
muhtel olmuş. Hasım kimi göstereceğim?. Başba
kanlığı mı veya Bakanlar Kurulunu mu?. Bakar
lar Kurulunun re'sen verdiği bu kararın tatbiki 
ile mükellef olacak Bakanlığı mı hasım göstere
ceğiz?. Bunun aydınlanması tatbikat bakımından 
faydalıdır. 

Birden ziyade daireleri ilgilendiren dosyala
ra gelince; eski kanuna göre, belki böyle bir 
mahzur veya böyle bir düşünce varidolabilir. 
Ama, biz şimdi yeni bir Danıştay Kanunu yapı
yoruz ve 48 nci maddeden itibaren de dairelere 
ait vazifeleri tadadî olarak tesbit ve tâyin ediyo
ruz. O halde bir tedahül düşünülebiliyorsa bunu 
48 den sonra gelen maddelerde tesbit edelim. 
Birden ziyade daireleri ilgilendiren bir dâva dü
şünmeyiz ve düşünmememiz lâzımdır. Çünkü; 
bu kanun, boşluğu doldurmak için yapılıyor. Ye
ni baştan bir Danıştay Kanunu yapılıyor. Bu ci
hetin Komisyonca teemmülü yerinde olur. 

Ayrıca bendenizin (D) bendi hakkında da bir 
maruzatım olacak. Burada deniliyor ki : «Danış-
tayın idari dairelerinden veya Genel Kuruldan 
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verilen kararlar üzerine uygulanan eylem ve iş
lemler hakkında açılan dâvalar.» 

Bu da müphem. Yani, ne gibi hallerde böyle 
bir dâva açılabilir?. Sonra, buradaki hasım kim 
olur?. Kararı veren daire mi olacak, yoksa kara
rın uygulanmasını yanlış yapan bakanlık için mi 
yapılacak. Bunun da vuzuha kavuşturulması, ya
ni (D) bendinin de vuzuha kavuşturulması tatbi
kat bakımından faydalı olur kanaatindeyim. Bu 
işlem hangi işlem ve bu işlemden doğacak hasını 
kim?. Bu bana biraz müphem geldi. Onu da lüt
federler açıklarlarsa, tatbikat bakımından ileri
de bir tereddüde mahal bırakılmamış olur. Hür
metlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Aydmer. 
HİDAYET AYDIN ER (Cumhurbaşkanınca 

S. Ü.) —- Bu Danıştaya dâvaların birçokları usul 
bakımından gider ve birçokları hakları zayi olur. 
Sebebi?. Sebebi şudur; dâvanın menşei ve ki
min tarafından muamelenin sevk ve idare edildiği 
vatandaşın meçhulüdür. Bu itibarla bir bakanlı
ğa tevdi eder. Sonunda, «Vay bu bakanlık değil
dir», diye Hükümet reddedebilir ve yeni bir dâ
va açılması durumu hâsıl olur. 

Şimdi iki vaziyet vardır. Birisi, bakanın mün-
tehayı muamele olmak üzere yaptığı tasarruf; 
'biri de, bakanı veya bakanlığı bırakmışlar - bil
mem müdahale hakkı var mıdır? - Heyeti Veki
le tutmuş bir karar vermiş. «Bakanlar Kurulu 
aleyhine açılacak dâva» diyor... Şimdiye kadar 
temayül öyleymiş, Sayın Reis Bey öyle ifade bu
yurdular. Bu işi Bakanlar Kuruluna hangi ba
kan sevk etmişse o bakan hasım olacak. O halde 
birinci muamele yani bakanın şahsan yaptığı mu
amele ile Bakanlar Kurulunun verdiği karar 
arasındaki husumet noktasından ne fark kaldı? 
Doğru değil.. Madem ki, bakanın tasarrufu kâfi 
gelmemiş; iş, Bakanlar Kuruluna intikal etmiş
tir, Bakanlar Kurulunun Başkanı yani Başba
kanı muhatap ittihaz ederek dâva açılması lâzım 
ve zaruridir. İki muameleyi birbirinden tefrik 
etmiyecek veçhile.. 

Sonra, bâzı muameleler vardır ki, mesalâ; 
gümrüklerden alman Munzam Harçlar ve saire. 
Bir taraftan bu, gümrükleri alâkadar ediyor, 
öbür taraftan Maliye Bakanlığını alâkadar edi
yor. Açılan dâvalar veleybol topu gibi arada gi
dip, geliyor. Madem ki, yeni bir kanun yapıyo
ruz, bunun tedvininde vuzuih ve sarahat lâzım
dır. Madem ki, Bakanlar Kurulu aleyhine dâva 
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aemak hakkı tanınmıştır, Bakanlar Kurulunun 
Başkanı olan Başbakana tevcihi husumet edilmek 
lâzımdır. Bakanın şahsi tasarrufu için yalnız ba
kan hâsım olur. Binaenaleyh, husumeti bu şekil
de aydınlatmak, vuzuha kavuşturmak, vatandaşı 
o dâvadan bu dâvaya, diye tereddütlere, ıstırap
lara sevk etmek yanlıştır. Muhittin Kılıç arka
daşımızın noktai nazarı tamamen doğrudur, va
ziyetin bu şekilde kabulü icalbeder. 

BAŞKAN —• Sayın Komisyon, konuşacak mı
sınız? 

GMCİOt KOMİSYON SÖZCÜSÜ EŞREF 
AYHAN (Ordu) —• Efendim, sıra ile aımı ma
lûmat ediyorum. (B) bendinde; «Bakanlar Ku
rulu kararlarına karşı açılan dâvalar» denmek
tedir. Filhakika, Bakanlar Kurulu kararı ile bir 
Bakanın kendi bakanlığını ilgilendiren hususta 
bizzat vereceği karar arasında elbette bir fark 
vardır. Kanun vâzıı burada Bakanlar Kurulu 
kararlarına karşı daha çok ehemmiyet izafe et
miş ve bunların da dâva daireleri kuruluna gel
mesi arzulanmış/tır. Filhakika 4904 sayılı Kanun, 
Danıştay Kanununda da ve hâlâ meri olan ka
nunda da birinci bendin metni aynen şöyledir: 
«Bakanlar Kurulu kararlarının iptali için açı
lan dâvalar...» diyor. Aynı şekilde bu 4904 sayılı 
Kanundan buraya aktarılmıştır. Şimdiye kadar 
tatbikat böyle devam etmiş ve hiçbir aksaklık 
meydana gelmemiştir. Elbette bir Bakanlar Ku
rulu kararı, karar verildiği zaman bunun bir mu
hatabı olacaktır. Bu karar, bir bakanlığı ilgilen-
direbilir. Bu kararı yürütecek, bu karar üzerine 
tasarrufta bulunacak bir bakanlık mevcuttur. Ve 
hasım olarak da mutlaka o bakanlığın alınması 
lâzımgelir. Esas bakımından ister tam kaza dâ
vası olsun, ister iptal dâvası olsun, netice bakı
mından hiçbir şey değişmez, ister Başbakanı alır, 
ister Bakanlar Kurulunun hepsini alır, isterse 
bir bakanlığı alır. Mühim olan, bir hakkın yeri
ne gelmesidir. Netice bakımından bir şey değiş
mediğine göre ve öteden beri de teamül de böyle 
olduğuna göre 4904 sayılı Kanundan bu kanuna 
bu bent aynen aktarılmıştır. 

(K1) bendine gelince: Muhterem arkadaşla
rın), bunda1., önceki maddeler do dairelerin gö
receği işler '* görevleri belirtildi. Birinci daire
nin hangi iş. göreceği, ikinci ve üçüncü daire
lerin hangi da al ara bakacağı hususu orada tes
hil, edildi. 
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Bir misal vermemizi, söylediler. Bilfarz Bina 

Vergisi; Bina Vergisinden mütevellit ihtilâflar 
9 ncu Daire de halledilecektir. Ama buna rağ
men Bina Vergisi ile ilgili bir bono ihtilâfı ise 
bir başka daire ile ilgili, işte böyle mevzularda 
muhtelif daireleri ilgilendiren mevzularda de
mişler ki, buna, «Dâva Daireleri Kurulu baksın» 
Ve bu şekilde de burada bu benıd kaleme alınmış
tır. 

VASFI GERGER (Urfa) — Efendim, sözcü 
bonodan bahsediyor, bu bonoyu anlıyamadık. 

GEOlGl KOMİSYON SÖZCÜSÜ EŞREF 
AYHAN (Ondu) —• Bono, malûm, bıilıilyjoınsıunuız 
liışite... Burada daire .gölslterillmiış (bionıodian mlüfte-
vellit ihtilâflara hangi dairenin bakacağı göste
rilmiş. Daha misaller doğabilir. Bunları vehleten 
burada ne Devlet Şûrası Reisi bilir, ne ısözcü bi
lebilir, bütün misaller, misaller tehaddüs ettik
çe, Genel Kurula gelecektir. Genel Kurula gel
mesinde hangi türlü mahzur vardır ki, bu ben
din ilâvesinden sarfınazar edilsin1? Bunu anlamak 
müşküldür. 

HİDAYET AYDINER (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — Bir sualim var efendim. Bir bakanın 
vasıta olmaksızın Heyeti Vekilenin karar verdi
ği. muameleler hiç yok mudur? 

cEoier KOMISYON SÖZCÜSÜ EŞREF 
AYHAN (Ondu) —• Heyeti Vekile karar verdi
ği zaman buna bir bakanlık muhataptır, muhata-
bolmadığı bakanlık yoktur. Elbette bu muallâk
ta durmuyor. Bir bakanın muhatabolmadığı hiç
bir mevzu yoktur. 

VASFI GERGER (Urfa) — Efendim, (D) 
bendi hakkında bir ricada bulunmuştum. 

GEÇICI KOMISYON SÖZCÜSÜ EŞREF 
AYHAN (Ordu) —• Bunu demin izah ettim efen
dim. 

VASFI GERGER (Urfa) — Bunu izah et
mediniz efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ElŞREF 
AYHAN (Ordu) — Efendim, Danıştay Dâva 
dairelerinden veya idarî dairelerinden eylem ve 
işlemler hakkında bir karar çıkacaktır. Bu kara
rın tatbikatı ne olacaktır? idare, icra bu kararı 
tatbik ederken yeniden bâzı hatalar olabilir, iç
te bunlardan mütevellidolan işler de Genel Ku
rula gelecektir. 

CAVÎT TEVFlK OKYAYUZ (içel) — 
Efendim, bir sual soracağım. 
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BAŞKAN — Buyuran. 
CAVİT TEVFİK OKYAYUZ (içel) — 

Bendenizin (E) fıkrası hakkındaki takririme-
Komisyon cevap vermemiştir. Takririmi kalbul 
mânası çıkıyor doğru mu efendim? 

BAŞKAN — «(E) fıkrası fazladır» diyorlar. 
Bir önerge verdiler, daha okutmadım. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ EŞREF 
AYHAN (Ordu) — Efendim, Anayasanın 114 
ncü maddesi bir dairenin hiçbir eylem ve işlemi
nin kazai murakabe dışında bırakılmıyacağını 
âmirdir. Bu amir hükümden hareket edilerek Sa
yıştay kararlarına karşı da Sayıştaya gelinebil-
mesi kabul edilmiştir. 

CAVÎT TEVFTK OKYAYUZ (İçel) — 
Hiçbir suretle idari bir eylem ve işlem değil
dir. Tamamen Türkiye Büyük Millet Meclisi adı
na yapılmaktadır, teşriîdir. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ EŞREF 
AYHAN (Devamla) —• Anayasamız yüksek mah
kemeleri tadadederken, Yargıtay, Danıştay, As
kerî Yargıtay diye saymıştır. Bunlar arasında 
Sayıştayı saymamıştır. Sayıştay, ayrı bir bolüm
de hesap işlerine bakan bir organ olarak mütalâa 
edilmiştir. 

CAVİT TEVFİK OKYAYUZ (İçel) — 
127 nci maddeyi beraberce okuyalım. Sarahatle 
«Türkiye Büyük Millet Meclisi adına» dendiği
ne göre teşriî bir fonksiyondan başka türlü nasıl 
izah ediyor Komisyon? İzahat verirler mi lüt
fen? 

BAŞKAN —• Başkanlığa hitabediniz Sayın-
Okyayuz. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ EıŞREF 
AYHAN (Devamla) — Komisyonun mütalâası 
budur. Umumi Heyet daha başka türlü karar 
alırsa elbette Komisyon buna iştirak eder. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Işık. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FARUK 

IŞIK (Van) — Efendim, bendeniz 44 ncü mad
denin (E) fıkrası hakkında esas itibariyle Ko
misyonla muhalif kaldığım için, o mevzu üzerin
de arzımalûmat edecektim. Fakat ondan evvel 
demin Eşref Bey arkadaşımızın (D) fıkrası 
hakkında verdiği izahata ben bir nebze ilâve edip 
de arkadaşlarımı belki tatmin edebilirim diye söz 
almış bulunuyorum. 

(D) fıkrası; «Danıştay idari dairelerinden ve
ya Genel Kurulundan» demektedir. Yani bu, dâ-
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va dairelerinden değildir. Danıştaym idari dâva-
lariyle, İdari Dâvaları Genel Kurulu vardır. Bu 
kararlar zaten iştişari mahiyettedir. Bu kararla
rın tatbiki neticesinde bir dâva açılırsa, dâva 
Daireleri Genel Kurulunda görüşülecektir. Gaye 
budur. 

(E) fıkrasına gelince: Muhterem Okyayuz ar
kadaşımın takrirlerine aynen iştirak ediyorum. 
Gerçi Sayıştay, yargı organı meyanmda gösteril
memiştir. Fakat Anayasanın 127 nci maddesi 
nev'i şahsına münhasır bir yargı organı olarak 
kabul etmiştir. Burada, «Sayıştay, genel ve kat
ma bütçeli dairelerin bütün gelir ve giderleri ile 
mallarını T. B. Meclisi adına denetlemek ve so
rumluların hesap ve işlemlerini kesin hükme bağ
lamak ve kanunlarla verilen inceleme, denetleme 
ve hükme bağlama işlerini yapmakla görevlidir.» 
demekle teşriî kuvvet namına hususi bir yargı 
ihdas edilmiş oluyor, 127 nci maddede. Şimdi, 
kesin hüküm ne der? Sayıştay m iki türlü görevi 
vardır. Birisi; muhasip hesapları tetkik eder, 
muhasip hesapların içerisinde kanuna, nizama 
muhalif bir masraf yapılmışsa bunların taallûk 
ettiği muhasip veya tahakkuk memurlarına zim
met hükmeder. Bu, Sayıştaym içinde mevcudolan 
iki dereceden geçer. Biri; Sayıştay dairelerinden; 
o daire kararlarına kaani olmıyan muhasipler yi
ne Sayıştay Umumi Heyeti içerisinde o daire 
harioolmak üzere, teşekkül etmiş olan Sayıştay-
daki Temyiz Kurulunda tetkik edilir ve karara 
bağlanır. Burada da, Anayasa buna, «kesin hü
küm» der. Anayasa da, «kesin hüküm» olduktan 
sonra bunun, tekrar Danıştaya gitmesi artık mev-
zuubaJİısolamaz. Kala kala Sayıştaym, «vize» mü
nasebetiyle vermiş olduğu kararlar olabilir, Umu
mi Heyet, kararları Fakat bu Umumi Heyet ka
rarları hiçbir zaman lâzımülicra değildir. Lâ
zımülicra kararlar ancak Danıştaya gidebilir. 
Umumi Heyet kararları üzerinde yine Muhase
beyi Umumiye Kanunu vekillere birtakım salâ
hiyetler vermiştir. Vekiller deruhtei mesuliyet 
ederse, veyahut da Heyeti Vekileclen uhdei mesu
liyet kararı çıkarırsa; o zaman Sayıştay vizeye 
mecburdur. Yani kendi kararının hilâfına vize 
etmeye mecbur d u r ve üç aylık raporlarla key
fiyeti Yüce Meclise arz eder. 

Vaziyet böyle olunca zaten Sayıştaym diğer 
kararlarının tasdiki mevzuubahsolmamak lâzım-
gelir. Çünkü o kararlar lâzımülicra değildir. Bu 
itibarla mulhterem arkadaşımın vermiş olduğu 
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takrire bendeniz de iştirak ederim. Kaimi edil
mesini istirham ederim. 

Hürmetlerimle. 
VASFİ GERGER ((Ma) - Efendim bir su

ni soracağım. 
BAŞKAN — Buyanın. 
VASFİ GERGER (Urfa) — Sayıştay muha

sebesinin çıkardığı zimmet ilâmları bir kazai va
sıf taşıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FARUK: 
IŞIK (Van) —• Taşıyor efendim. 

BAŞKAN — Sayın Aydmer. 
HİDAYET AYDINER (Cumhurbaşkanıncn 

S. Ü.) — Efendim, Bakan başka, Bakanlar Ku
rulu yine başkadır. Bunlar ayrı, ayrı hukukî ve 
idari teşekküllerdir. Şimdiye kadar belki hata 
belki müsamaha olarak Bakanlar Kurulunun yap
tığı tasarruf aleyhine bir Bakana karşı açılan 
dâvaları kajbul ettiği anlaşılıyor. Fakat hatanın 
neresinden dönersek o kadar kârlı olur. Binaena
leyh teşekküllerin mahiyeti hukukiyesi ve işin 
selâmeti namına bu hatanın tashihi için bir tak
rir veriyorum. Verdiğim takrir iki kelimenin ilâ
vesine dairdir. «Bakanlar Kurulu kararma kar
şı» denildikten sonra, «Başbakanlık aleyhine» 
kelimelerinin konulması gerektiği kanaatindeyim. 
Bu iki kelimeyi koymak suretiyle bundan sonraki 
dâvalar Bakanlar Kurulu kararma karşı ise Baş
bakanlığa tevdi edilmesi lâzımdır. Bakanlar Ku
rulunu bırakıp da bakanı dâva ötmek tamamen 
aykırı bir zihniyettir. Takririmin kabulünü rica 
ederim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI ÜVİT YETKİN (Ma

latya) ---- Muhterem arkadaşlarını, kıymetli ar
kadaşlarımızın ileri sürmüş oldukları ınüta-y 
lâaların bir kısınma zaten komisyon sözcüsü 
arkadaşım cevap verdiler. Bendeniz sadece 
Sayın Aydmer arkadaşınım şimdi ileri sür
müş olduğu mütalâaya arzı cevap edece
ğim. 

Bakanlar Kurulu kararlarına karşı açıla
cak dâvaların Başbakanı nıuahatap gösterilmek 
suretiyle açılmasını arkadaşım uygun mütalâa 
ediyorlar. Halbuki kabul buyuracaktır ki, Ba
kanlar Kurulu kararları mutlaka bu kararı 
yürütmekte olan bir bakanlık tarafından sevk 
edilmektedir ve karar çıktıktan sonra da bu 
bakanlık tarafından, uygulanmaktadır. Başba

kanlık, doğrudan doğruya icrai bir vazife ifa 
etmemektedir. Zaten Resmî Gazetede bu karar
lar çıkarken de bu kararın hangi bakanlık 
tarafından teklif edilmekte olduğu tasrih edil
miş bulunmaktadır. Maliye Bakanlığından sevk 
edilmiş bir kararnamedir. Ticaret Bakanlığından 
sevk edilmiş bir kararnamedir. Kararnamenin 
muhteviyatı Ticaret Vekâletinin teklifi ile gel
miştir. Heyeti Vekil eden geçmiştir. Mesuliyet 
iştiraki başka şeydir. Fakat bir işlem ve eyle
min iptali için açılacak dâvada şayet iptali 
istenen, karar Bakanlar Kurulu kararı ise yine 
o Bakanlık muhatap gösterilerek Bakanlar Ku
rulunun kararının iptali istenebilir. Binaen
aleyh kanaatimce Sayın Hidayet Aydmer ar
kadaşımızın teklif ettiği veçhile; Başbakanlığı 
muhatap göstererek dâva açma usulünü böyle 
bir kanım maddesi ile vazVdip kabul ettiği
miz takdirde Başbakanlığın bu suretle bütün 
bakanlıklarm işlemleri dâva konusu olması 
halinde, muhatap sadece kendisi olacaktır. 
Ama, bu dâvaya cevabını vermek için, bizza-
rure yine o bakanlıktan malûmat istemeye mec
bur kalacaktır. Çünkü, işlem ve eylem o ba
kan lı ktan geçmektedir. 

Bu itibarla, Bakanlar Kurulu kararlan kar
şısında açılacak dâvanın Bakanlar Kurulu 
kararını talebetmiş olan, ilgili bakanlık aley
hine açılması ve şayet birkaç bakanlık sevk 
etmişse o takdirde ancak Başbakanın muhatap 
tutulması uygun olur, kanaatindeyim. 

Diğer noktadan ise kıymetli arkadaşlarım; 
Danıştay Genel Kurulunun kararlarına Vasfı 
Gerger arkadaşım ifade ettiler, Danıştay idari 
dairelerinin veya genel kurulunun kararlarına kar
şı açılacak dâvanın ne gibi ahvalde vukubulaca-
ğını sordular, zannediyorum. Bendenizin de ka
naati odur ki, Danıştay m idari dâva daireleri 
ile ilgili hususla i' zaten inütaakıp maddelerde 
zikredilmiş ve idari dairelerin hangi işleri gö
receği hususları tasrih edilmiştir.. Bu işlerin 
bir kısmı istişari mütalâalar, ve saireler ola
bilir. Bunlardan doğabildi bir dâva açıldığı 
takdirde bu maddenin şümulüne girecektir. Ya
ni, menşeinde Danıştayın idari dairelerinden bir 
tanesinin vermiş olduğu istişari bir karar mev
cut ise, o takdir bu Danıştaya geldiği zaman 
Dâva Daireleri Kuruluna intikal edecektir. 



O. Senatosu B : 
Muhittin Kılıç- arkadaşımızın da üzerinde 

durduğu nokta : Birkaç daireyi ilgilendiren 
tlâvalar nasıl olabiliyor, hangi ahvalde olabi
lir, dediler? Ve zannediyorum bu konuda ol
mak üzere misal de istediler. 

Şimdi, demin sözcü arkadaşım da ifade 
etti burada; 33 ucu maddeden bağlıyarak her 
dairenin görevleri tadadelimiş bulunuyor. Bun
ların içerisinde öyleleri var k i ; hakikaten te
dahül ediyor birbirine. Bir hâdise tekevvün 
etmiş, bir vatandaşın muhatabolduğu bir 
hâdise aynı zamanda birkaç, işlemin birden 
iptali için dâva açmıya vatandaşı mecbur 
edebiliyor. Ekseriyet gümrük mevzuları ve ver
gilendirme işleri şayet bir dâvanın konusu 
ise onun içerisinden hem Hazineyi ilgilendiren 
ve binaenaleyh, demin tadadedilen maddeler
de bir başka dairenin görevine giren bir 
işin; hem de gümrük mevzuatına taallûk et
mesi sebebiyle bir başka dairenin konusuna 
giren işler olabiliyor. «Tasarruf Bonosu» dedi
ler demin Eşref Ayhan arkadaşım. Tasarruf 
bonoları hakkında dâva ikamesi imkânını de
min kabul buyurduğunuz maddelerde siz ta
nımış bulunuyordunuz. 41 nci maddesinde ta
sarruf bonalarma ait dâvalar 1.2 nci Dairenin 
görevine girmektedir. Şimdi ekseriya Gelir 
Vergisi ile ilgili bir vergi tarhiyatı, aynı zaman
da Gelir Vergisinin bir mütemmim cüzü olarak 
da tasarruf bonosunun vatandaştan tahsilini is
tilzam etmektedir. Vatandaş bu durum karşı
sında bir dâva açıyorsa buna göre tasarruf bo
nosu mevzuu 12 nci dairenin görevine girmek
tedir. Halbuki; faraza, Bina Vergisi dolayı-
siyle tasarruf bonosu talebedilmişse, Bina ve 
Arazi vergileri mevzuu 9 ncu dairenin görevine 
girmektedir. Her iki dairenin görevine giren 
böyle bir talebi birlikte açabilmek için Dâva 
Daireleri Umumi Heyetine gidilmek mecburi
yetinde kalınacaktır. 

Okyayuz arkadaşımın ileriye sürdüğü nok
taya gelince : Filhakika 127 nci maddenin bir 
anlayışından doğarak bunlar hakkında Danış-
taya dâva açmak hususunu kabul etmiştir. Ama, 
şimdi gerek Faruk Işık Beyefendinin Sayıştaym 
eski bir mensubu ve yetkili bir elemanı olarak 
verdikleri izahat ve gerekse Sayın Okyayuz'un 
izahatları muvacehesinde ve zaten Damştaym 
bu kabil Sayıştay kararları üzerinde dâva kabul 
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etmesi halinde, işin hakikaten altından kalkıl-
mıyacak kadar çoğalması hususu da nazarı dik
kate alındığı takdirde Yüksek Heyetinizin Hü
kümet olarak bizim de mutavaat edeceğimizi 
arz ederim. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Aydıner. 
HİDAYET AYDINER (Cumhurbaşkanınca 

S. Ü.) — Sayın Bakan, «Bakanlar Kurulu ka
rarını elbette bir bakan infaz edecektir, infaz 
edecek olanı da hasım gösterelim,» buyurdular. 
Bu noktai nazara tamamen iştirak etmiyorum. 
Çünkü, icra mevkii başkadır, husumet mevkii 
başkadır. Hâdisede Bakanlar Kurulu karar ve
riyor. Bir bakan aleyhine Bakanlar Kurulunun 
haberi olmaksızın, Başbakanlığın haberi olmak
sızın bir dâva açabilmesi imkânı ve ihtimali 
mevcuttur. Bunlar ayrı ayrı teşekküllerdir. Ma
demki, Bakanlar Kurulu karar vermiştir. Ba
kanlar Kurulu Başkanı hasım gösterilir, onun 
malûmatı altında lehte, aleyhte karar verilir; 
infaz eden kim olursa olsun. Bir icra memuru 
da Şûrayı Devlet ilâmını infaz eder. Tutup da 
icra memurunu hasım mı göstereceğiz1? İcra 
muamelâtı başkadır; esası hukukî başkadır. 
Rica ederim böyle bir esbabı mucibe olamaz. 
Teklifimin kabulünü rica ederim. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka söz is-
t iyent . Yok. önergeleri okuyorum, efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
44 ncü maddenin (B) bendinin (Bakanlar 

Kurulu kararlarına karşı Başbakanlık aleyhine 
açılacak dâvalar) şeklinde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederiz. 

Ordu Konya 
Zeki Kumrulu Muhittin Kılıç 

BAŞKAN — Bir tane daha var, okutuyo
rum. 

HİDAYET AYDINER (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — Benim teklifim de aynıdır, iştirak edi
yorum. 

BAŞKAN — İştirak ediyorsunuz, öyle ise 
sizinkini okutturmuyorum, efendim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Danıştay kanunu tasarısının 44 ncü madde

nin (E) fıkrasının arz ettiğim şifahi sebepler 
dolayısiyle tamamen metinden çıkarılarak mad-
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denin bu şekilde değişik olarak kabulünü arz ve 
teklif ederim. 

içel 
C. T. Okyayuz 

BAŞKAN — (B) bendi hakkında bir öner
ge vardır, Bakanlar Kurulu kararlarına kargı 
olan husumetin Başbakanlığa tevcih edilmesi 
hakkında.. Bunlara komisyon, iştirak ediyor 
mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ EŞREF 
AYHAN (Ordu) — Hayır, efendim. 

BAŞKAN — Hükümet? 
DEVLET HAKANI NÜVİT YETKİN (Ma

latya) —• Hayır efendim. 
BAŞKAN —• Komisyon ve Hükümet iştirak 

etmiyorlar, bu takriri okutup reylerinize arz 
edeceğim. 

(Zeki Kumrulu ve Muhittin Kılıç'm önergesi 
tekrar okundu.) 

BAŞKAN — önergenin nazarı itibara alın
masını oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir, efen
dim. 

(E) fıkrası hakkında bir önerge var, okutu
yorum : 

(Oavit Tevfik Okyayuz'un önergesi tekrar 
okun d ii.) 

BAŞKAN — Efendim, Hükümet iştirak edi
yor. komisyon da iştirak ediyor. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ EŞREF 
AYHAN (Ordu) — Başkanım. 

BAŞKAN — Efendim. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ EŞREF 

AYHAN (Ordu) — Bu hususta Başkanla Sözcü 
ayrı ayrı fikirdeler. Onun için bu maddeyi geri 
almak gerekiyor. («Geri alsınlar» sesleri) 

BAŞKAN — Bu maddeyi geri mi istiyorsu
nuz, efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ EŞREF 
AYHAN (Ordu) — Evet, («Oylama sırasında 
ol maz» sesleri) 

BAŞKAN — Daha bitmedi efendim. Madde
lerin oylaması sırasında değil. Önergelerin oyla
ması yapılıyor. Peki efendim, maddeyi komis
yona veriyoruz. 

İçtihatları birleştirme kurulunun görevleri 
MADDE 45. — içtihatları birleştirme kuru

lu, dâva dairelerinin veya Dâva Daireleri Kuru

lunun kendi karar lan veya ayrı ayrı verdikleri 
kararlar arasında aykırılık veya uyuşmazlık 
görüldüğü veyahut birleştirilmiş içtihatların 
değiştirilmesi gerekli sayıldığı takdirde, birinci 
başkanın havalesi üzerine, başkanunsözcüsünün 
düşüncesi alındıktan sonra işi inceler ve lüzum
lu görürse, içtihadın birleştirilmesi veya değiş
tirilmesi hakkında karar verir. 

BAŞKAN — Buyurun Aydıner. 
HİDAYET AYDINER (Cumhurbaşkanınca 

S. Ü.) — Muhterem arkadaşlar; bir, içtihatla
rın birleştirilmesi meselesi var; bir de, içtihat
ların değiştirilmesi var. Birleştirilmek; min -
gayri kasılın, iki karar arasında birbirine zıt 
karar verilmiş olursa ki ; bunun olmaması Jâ-
zımgelir; fakat, insan hata edebilir. Bilmeziye 
birbirine uymıyan iki karar çıkmış ise bu karar
ları birleştirmek lâzımgelir. Bir de, bir mesele
nin tarzı halli hakkında bir içtihat teessüs et
miştir. Fakat bilâhara anlaşılmıştır ki, o içtihat 
yanlıştır ve bundan dönmek lâzım. Dönmeyi 
kim yapar? Dönmeyi; her daire yapamaz. Müs-
takilen kendi dairesi yapamaz. «Ben kendi içti
hadımda evvelce böyle karar vermiştim, ak de
miştim; şimdi kara diyorum» diyemez. Böyle 
bir şey derse keyfî hareket etmiş olur, şaibe 
altında kalmış olur, adama göre, şahsa göre, 
keyfe göre karar vermiş olur ve töhmet allında 
kalır. Onun içindir ki, kanun bir sistem kabul 
etmiştir. Diyor ki, taayyün etmiş olan bir içtiha
dın tevhidi lâzımgelirse bu gibi içtihatlar, tev
hidi içtihat heyetine verilir. 

Şimdi bizim maddenin de böyle olması lâ-
zımgelirken maalesef tebdili içtihat hususunda, 
yani içtihatların değiştirilmesi hususunda «Bir
leştirilmiş içtihatların değiştirilmesi» kelimesi 
kullanılıyor. «Birleştirilmiş içtihat» demek, Tev
hidi içtihat heyetinin verdiği karar demektir, 
Tevhidi içtihat heyetinin verdiği kararın değiş
tirilmesi lâzımgeldiği zaman buna yine tevhi
di içtihat heyeti karar verir. Yok, dairenin 
kendisi karar vermişse; bundan, daire, kendi ka
rarını istediği zaman değiştirir, g-ilbi bir mânâ 
anlaşılır. Bu, tamamen hukuk esaslarına aykırı
dır. Nitekim, temyizde de aynı vaziyet mevcut
tur. Temyiz teşkilâtının tevsiine dair olan Ka
nunun naçiz teklifimle kabul edilen son 8 ne i 
maddesinde bu; «Takarrür etmiş olan içtihadın 
değiştirilmesi lâzımgeldiği zaman, tevhidi içti
hat heyetine sevk edilecektir.» seklindedir. Ben 
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Öyle zannediyorum ve korkuyorum ki, «Birleşti
rilmiş» kelimesi «Yerleşmiş» kelimesinin eski 
yaziyle yazıldıktan sonra nedense bir daktilo 
hatası olarak «Birleştirilmiş» kelimesi olarak 
yazılmasından meydana gelmiştir. Yoksa, böyle 
bir hatâ olamaz. Temyiz teşkilâtının Tevsii Ka
nunu «Takarrür etmiş olan içtihadın değişti
rilmesi lâzım geldiği zaman, Temyiz içtihadı He
yetine sevk edilir.» der. Burada da «Belirmiş, 
takarrür etmiş» kelimesi yerine «Belirmiş olan 
içtihat, teayyün etmiş içtihat» kelimeleri kona
cakken, bu kelime türkçeleştirilerek «Birleştiril
miş» kelimesi kullanılmıştır. Yani, bu veçhile 
daire istediği zaman «Senin yaptığın ak» der 
ve benim hakkımda karar verir. Böyle şey yok; 
adalette böyle şey olmaz. Binaenaleyh, bu «Bir
leştirilmiş» kelimesinin konulması tamamen ha
talıdır; kaldırılması lâzımgelir. Gerek hususi 
dairelerinden, gerek heyeti umumiyeden, gerek 
tevhidi içtihat heyetinden taayyün etmiş bir 
içtihadın tebdili lazımsa; buna behemehal tevhi
di kurulunun yani umumi heyetin karar ver
mesi lâzımgelir. Bunun için metinden «Birleşti
rilmiş» kelimesinin kaldırılmasını istiyen bir 
takrir takdim ediyorum, kabulünü rica ediyorum 
ve komisyonun da hiç olmazsa bu sefer insaf ede
rek iştirakini rica 'ediyorum. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka söz isti
yen. Buyurun Sayın Yetkin. 

DEVLET BAKANI NÜVlT YETKİN (Ma
latya) — Efendim, Sayın Aydıner arkadaşımı
zın mütalâasını yanlış anlamadımsa şöyle bir 
noktaya temas ediyorlar. Danıştaydaki daireler 
kendi kendilerine, hâdisat tekevvün ettikçe içti
hatlarını geliştirerek, ilân ettirerek, bir zaman 
içerisinde, dairelerimiz içtihatlarını tekâmül et
tirmektedir. Bu içtihatların her değişmesinde, 
her dairenin kendi içtihatmda değişiklik vu
kuunda dahi Ibu değişikliklerin genel kuruldan, 
bir içtihatı birleştirme kurulundan geçmesini 
teklif ve talebetmektedirler. Şimdi bu konu 
kanaatimizce Danıştayda Yargıtaydaki kadar 
kolaylıkla işliyemez. Çünkü, Yargıtayda nihayet 
Yargıtaym konularına giren mevzular, mahdut 
sahalarda içtihatlar teessüs etmiştir ve bu içti
hatlar değiştiği zaman bir genel kurul kararına 
ihtiyaç gösterebilir. Danıştayda fevkalâde mü
tenevvi hâdiseler hakkında Danıştay dâva daire
lerinde içtihatlar teessüs etmektedir. Bu içtihat
lar da tekemmül ettikçe, geliştikçe alâkalı daire 
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bunu kendi kendisine değiştirebilme!idir. Her 
dairenin, her içtihat değiştirilmesini, bir içti
hadı birleştirme kurulundan geçirmesi hatalı 
olur. Ve hattâ kanaatimce Anayasanın kabul 
ettiği hâkimler kararlarının da ve içtihatlarmda-
ki serbestisini de ihlâl edecek kadar hatalı olur, 
kanısındayım. Ancak bu dairelerin birbirine mü-
tenakız kararlar vermesi halinde veya iki ayrı 
dairenin birbirine aykırı kararlar vermesi ha
linde içtihatı birleştirme kuruluna gitmek zaru
reti vardır ve madde Ibunu sağlamak ve fakat 
her dairenin içtihatlarını geliştirmesinde böy
le bir kurula gitmesi durumunu da ortadan kal
dırmak için konulmuştur. Maddenin tanzim tar
zında bir hata olmadığı kanısındayım. 

HİDAYET AYDINER (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — Bir sualim var; tevhidi içtihat karar
larının değiştirilmesinde bu kararların içtihat
ları birleştirme kuruluna gitmesi zarureti var 
mıdır?... 

DEVLET BAKANI NÜVİT YETKlN (De
vamla) — Evet, tevhidi içtihat kararlarının de
ğiştirilmesi halinde yine tevhidi içtihat heyeti 
umumiyesine gidilmesi lâzımdır. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Aydıner. 
HİDAYET AYDINER (Cumhurbaşkanınca 

S. Ü.) — Muhterem arkadaşlar, Sayın Bakanın 
noktai nazarı şu : «Yargıtay başka, Danıştay 
başka» diyor. «Yargıtayda bir daire takarrür 
etmiş olan bir içtihadını değiştirmek için Yargı
tay Tevhidi içtihat Genel Kuruluna bunu sevk 
etmeye mecburdur. Ama, Danıştayda bu olmaz. 
Günkü, Danıştaym işleri çoktur.» Öyle diyor. 
«Danıştayın işleri çoktur, tekemmül etmelidir.» 

Arkadaşlar, ben içtihatların tekümülüne mâ
ni olmak niyetinde değilim. Her âlemde tekâmül 
kaidesi caridir, içtihatlarda da tekâmül olur. 
Ama, tezat olmaz arkadaşlar. Benim önlemek is
tediğim bu tezattır, Meselâ; şimdiye kadar Ah
met hakkında şu işe «ak» diye, «haksız» diye ka
rar verildi; ertesi gün Mehmet geldi, Mehmet'in 
yanında «haklısın» diye karar verildi. Böyle şey 
olmaz. Onun için eğer daire kendi kararını de
ğiştirmek ister, yani içtihadında yanlış olduğu 
kanaatine varırsa, Tevhidi içtihat Genel Kurulu
nu hakem tâyin eder. Der ki; meselâ şöyle yazı- ' 
lir : «Şimdiye kadar dairemizde her ne kadar şu 
meselenin hallinde, şu içtihat teessüs etmişse de, 
ahiren bu içtihadın doğru olmadığına dair bir 
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ekseriyet hâsıl olmuştur. Bunun tevhidi içtihat 
ile tebdili lâzımgelip gelmiyeeeği» diye heyeti 
umumiyeye sevk eder. Heyeti umumiye hakem 
olur. Değilse, Ahmet hakkında aynı mesele hak
kında «ak», Mehmet hakkında aynı meselede 
«kara» karar der. Sonra da sorduğum zaman, 
«Efendim ben içtihadımı değiştirdim.» Arkasın
da yumurta küfesi yok ki. Üçüncü bir adam, Hü
seyin. geldiği zaman yine değiştirir. Böyle şey ol
maz arkadaşlar, bu oyuncak olur. Adalette böy
le tezat olmaz. Temizde hüküm ne ise burada da 
aynı olması lâzımgelir. 

Çok rica ediyorum, bu usûlden vazgeçelim. 
Yalnız tevhidi içtihatlar kararı değiştirilebilir. 
Yoksa daireler, heyeti umumiye, kendi kararla
rında Ahmet hakkında başka türlü, Mehmet hak
kında başka türlü karar veremez. Birine «hay, 
hay» birine «vay vay» böyle şey olmaz. Adalette 
tezadın kaldırılması için heyeti umumiye hakem
dir. Ben bu içtihadını doğru bulmuyorum der ve
ya aksi olur, der geçiştirir. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen? 
DEVLET BAKANI NÜVÎT YETKÎN (Ma

latya) — Efendim, müsaade ederseniz yerimden 
arz edeyim; Hidayet Aydmer Beyefendi şimdi 
yeni bir usul kanunu getirmek istiyor. Damşta-
ym yüz senelik işleyişi var, ve Hidayet Aydmer 
arkadaşımızın bahsettiği böyle bir müessese şim
diye kadar işlememiştir. Danıştayın azaları de
ğiştikçe içtihatları da değişebilir ve böyle bir hu
sus genel kurula şimdiye kadar getirilmemiştir. 
Şimdiye kadar da Ahmet hakkında başka türlü, 
Mehmet hakkında başka türlü karar verilmemiş
tir. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen?.. Yok. öner
geyi okutuyorum, efendim. 

Başkanlığa 
Bilindiği üzere bir tevhidi içtihat yani içti

hatları birleştirme usulü vardır ki, birmeziye 
birbirine zıt olarak verilmiş olan kararlardaki 
zıt içtihadın birleştirilmesi demektir. 

Bir de tebdili içtihat usulü vardır ki, böyle 
ortalda birbirine zıt içtihatlar olmadığı halde de
vam etmekte olan içtihadın hatası anlaşılarak o 
i çtih adın değiştirilmesidir. 

45 nci madde içtihatların birleştirilmesinde 
sgerek daire gerek genel kurul kararları arasın
daki uyuşmazlığın birleştirilmesini sağladığı hal
de içtihadın tebdilinde yani değiştirilmesinde 
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yalnız tevhidi içtihat kararlarının değiştirilmesi 
kastedilip dairelerin kararlarının tebdili içtihada 
konu olamıyacağını ifade edecek şekilde yanlış ve 
hatalı yazılmıştır. Çünkü metinde aynen (Birleş
tirilmiş içtihatların değiştirilmesi) ibaresi, kulla
nılmıştır. Malûmdur ki, birleştirilmiş demek tev-
•lıidi içtihat voliyle birleştirilmiş içtihattır. Hal
buki Temyizde olduğu gibi daireler de kendi ka-
rarlarma esas olan içtihatlarının da yanlış ol
duğunu anlarlarsa bunu genel kurula sevk ede
rek o kuruldan değiştirme1 hakkında karar alır
lar, yoksa kendi başlarına içtihatlarını değiştire
mezler. Aksi halde adaletin şahsa göre değişmesi 
töhmetine mâruz kalırlar, işte tebdili içtihadın 
yalnız evvelce tevhidi içtihat voliyle verilen ka
rarlara, münhasır olmayıp daire kararlarına da 
şâmil olduğunu ifade için 45 nei maddenin birin
ci fıkrasının üçüncü satırındaki (Birleştirilmiş 
içtihatların) kelimelerinin kaldırılarak bunların 
yerine (Evvelce belirmiş olan içtihatların) keli
melerinin konmasını arz ve teklif ederim. 

Cumhurbaşkanınca S.Ü. 
Hidayet Aydmer 

BAŞKAN — Komisyon? Katılmıyor. 
H ükü m et ? K atıl mıy or. 
Okunan, önergenin nazarı itibara alınıp alın

mamasını oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

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

Birleştirme veya değiştirme istemeye 
yetkili olanlar 

MADDE 46. — içtihatların birleştirilmesi 
veya birleştirilmiş içtihatların değiştirilmesi, bi
rinci başkan, konu ile ilgili daireler veya başka-
nunsözcüsü tarafından istenebilir. 

Muhalif kararların içtihatların birleştirilme
si şekli ile halli için kendisini ilgili sayan her 
hangi bir kimse de Danıştay Birinci Başkanlığına 
başvurabilir. 

Kurulun, içtihatların birleştirilmesi veya de
ğiştirilmesi hakkındaki kararı, gönderildikleri 
tarihten itibaren bir ay içerisinde Resmî Gazete
de yayınlanır. 

Bu kararların, Danıştay organları ile 31 nci 
maddedeki idarî yargı mercileri ve idare uy
mak zorundadır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istîyen? 
1 Buyurun efendim. 
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HİDAYET AYDINER (Cumhurbaşkanınca 

S. Ü.) — Efendim, teklifimin reddi ile içtiha
dın tebdili yalnız genel kurulların tevhidi içti
hat kararlarına hasredildi. Bu maddede ise «Alâ
kalının müracaatı üzerine» deniyor. 

Arkadaşlar, tevhidi içtihat kararları afakidir, 
şahısları hedef tutmak. «Alâkalısı nasıl oluyor, 
bunun?» Benim teklifim kabul edilseydi bunun 
bir mânası olurdu. Benim teklifim kabul edilme
diğine göre, tevhidi içtihat kararları ancak teb
dil edilebilir. Tevhidi içtihat kararları anonim
dir. Anonim bir kararın alâkalısı nasıl olur? 
tzallı etsinler, rica ediyorum. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka söz isti-
yen? Yok. Bir önerge var okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
45 nci maddeye ait tadil teklifimde arz ve izah 

ettiğim sebeplere mebni 46 ncı maddenin 1 nci 
fıkra, birinci satırındaki (veya) kelimesinden 
sonra gelen (birleştirilmiş) kelimesinin kaldırıl
masını arz ve teklif ederim. 

Cumhurbaşkanınca S.Ü. 
Hidayet Aydmer 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor 
mu?.. 

GEÇlCl KOMİSYON SÖZCÜSÜ EŞREF 
AYHAN (Ordu) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet?./ 
DEVLET BAKANI NÜVİT YETKİN (Ma

latya) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılmı

yor. önergenin nazarı dikkate alınıp alınmama
sı hususunu oylarınıza arz edeceğim. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi oylarınıza arz edeceğim. 
SUPHİ BATUR (Sinop) — Madde eksik 

okundu, efendim. 
BAŞKAN — Maddeyi tashihli olarak okut

tuk, efendim. Tekrar okutalım. 
(Madde tekrar okundu.) 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FARUK 

IŞIK (Van) — Efendim, son fıkrayı ikinci fık
ra yapmışız. 

SUPHİ BATUR (Sinop) — Efendim; mat
baa hatası mı, Komisyon mu değiştirmiştir? Eli
mizde başka, okunan başka. 

BAŞKAN — Efendim, bir matbaa hatası var 
burada. Eldeki metinde 2 nci fıkra son fıkra ola
rak gösterilmiş. Biz tashihi i şeklini okuduk. 
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Madde hakkında başka söz istiyen? Yok. Mad

deyi oya sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

B - İdari işler ve görüşme usulü : 
İdari işlerde görev 

MADDE 47 — İdari işlere ilişkin idari uyuş
mazlıklar ve görevler, birinci, ikinci ve üçüncü 
dairelerle Danıştay Genel Kurulunda ve idari 
daireler kurulunca görülür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiycnler... Kabul edilmiştir. 

Birinci Dairenin görevleri 
MADDE 48 — Birinci Daire : 
A) Bakanlar Kurulunca gönderilen kanun 

tasarıları hakkında düşüncesini bildirir; 
B) Başbakanlıktan gönderilen tüzük tasarı

larını inci er; 
C) İdari makamlar arasında görev ve yet

kiden doğan ve Başbakanlıktan tevdi olunan 
uyuşmazlık işlerini; 

Karara bağlar. 
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 

Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

ikinci Dairenin görevleri 
MADDE 49. — ikinci Daire : 
A) İl idaresi veya İdarei Umumiyei Vilâ-

yat kanunları gereğince doğrudan doğruya veya 
itiraz voliyle Damştaya verilen işleri; 

B) Birinci derecede disiplin cezası verilme
si Damştaya aidolan işleri; 

C) Memurin Muhakematı hakkındaki Ka
nun hükümlerine göre Danış1!ayca görülecek iş
leri, 

Karara bağlar. 
BAŞKAN —- Madde üzerinde söz isteyen? 

Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Üçüncü Dairenin görevleri 
MADDE 50. — Üçüncü Daire : 
A) Bayındırlık imtiyazları ile madenlerin 

imtiyaza bağlanması ve maden imtiyazlarının 
bozulması işlerini; 

B) Kanunlarında Damştaydan alınacağı 
yazılı bulunan düşüncelere ilişkin istekleri; 

C) Danıştayea ist işar i mahiyette incelenmek 
ve düşüncesini bildirmek için Başbakanlıktan 
gönderilecek işleri; 
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D) 6830 sayılı istimlâk Kanununun 30 ncıı 

maddesinin uygulanmasından çılkan anlaşmaz
lıkları; 

E) Belediye Kanunu ile Danıştaya verilip 
idari dâvaya konu olmıyan işleri; 

F) Derneklerin, genel menfaatlere yarar 
derneklerden sayılması için Başbakanlıkça yapı
lacak teklifleri; 

G) Diğer idari dairelerin görevi dışında 
kalan işleri; 

Gereğine göre, karara bağlar veya düşüncesi
ni bildirir. 

Birinci Başkan, Danıştayı ilgilendiren işler
de, doğrudan doğruya düşünce istiyebilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İki daireyi ilgilendiren işler 
MADDE 51. — Birinci Başkanın lüzum gö

receği işlerle iki idari daireyi ilgilendiren işler, 
Birinci Başkanın havalesi üzerine ilgili iki dai
renin yapacakları birleşik toplantıda görüşülüp 
karara bağlanır. 

Bu toplantıya, daire başkanlarından kıdem
lisi başkanlık eder. Kararlar oy çokluğu ile ve
rilir. Oylarda eşitlik halinde Başkanın bulun
duğu tarafın oyu üstün sayılır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyeıı? 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bir kısım işlerin diğer dairelere verilmesi 
MADDE 52. — İdari dairelerin işlerinde bir

birine nazaran nisbetsizlik görülürse, Başkanlar 
Kurulunun kararı ile bir dairenin görevine gi
ren işlerden belirli konulara ilişkin olanlar diğer 
idari dairelere verilebilir. 

BAŞKAN —- Madde hakkında söz istiyeıı? 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Danıştay Genel Kurulunun görevleri 
MADDE 53. — Danıştay Genel Kurulu : 
A) Kanun ve tüzük tasarılarını, 
B) imtiyaz şartlaşmalarını ve sözleşmele

rini ; 
C) Kanunda, Danıştay Genel Kurulunca 

görüşüleceği yazılı olan işleri; 
D) Danıştay idari daireleri arasında çıkan 

görev uyuşmazlıklarını; 
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E) Yukarda yazılı olanlardan başka idari 

dairelerden eıkan işlerden Birinci Başkanın ha
vale edeceği işleri; 

İneciiyerek sonuca bağlar. 
İdari dairelerin birinden çıkıp, (E) bendi 

uyarınca Birinci Başkan tarafından Danıştay 
Genel Kuruluna havale edilmiyen işler, 
ilgili Bakanlığın istemesi halinde Danıştay Ge
nel Kurulunda görüşülür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyeıı? 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İdari Daireler Kurulunun görevleri 
MADDE 54. — İdari Daireler Kurulu, Me

murin Mnha'kematı Kanununa göre, İkinci Dai
re tarafından birinci derecede verilen meni mu
hakeme kararlarını kendiliğinden, lüzumu mu
hakeme kararlarını itiraz üzerine ve kanunla ve
rilen diğer işleri ince!iverek karara bağlar. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyeıı? 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler.... Elmiyenlcr... Kabul edilmiştir. 

İdari işlerin görüşülmesi 
MADDE 55. — Dairelerle kurulların toplan

tılarında raportörlerin açıklamaları dinlendik
ten sonra işlerin görüşülmesine geçilir. Konular 
aydınlanınca, görev ve usule ilişkin meseleler 
varsa, ilk ima' bunlar ve sırası ile diğer mese
leler karara bağlanır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyeıı? 
. Yök. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanun ve tüzük tasarıları 
MADDE 56. — Danıştay Genel Kurulunda 

kanun ve tüzük tasarılarının ilk önce tümü üze
rinde görüşme yapılır. Bu cihet karara bağlan
dıktan sonra maddelerin görüşülmesine geçilir. 

Kanun ve tüzük tasarıları için iki defa gö
rüşme yapılır. Ancak ivedili olanlar ile konula
rının niteliği bakımından görüşmelerin tekra
rında Fayda görülmlyenlerin, bir defa görüşül
mesine kurul karar verebilir. 

BAŞKAN - - Madde hakkında söz istiyeıı? 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Evrak getirilmesi ve yetkililerin 
dinlenmesi 

MADDE 57. — İncelenmekte olan işler hak
kında lüzum görülen her türlü evrak getirtilebi-
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leceği ve bilgi istenebileceği gibi tamamlayıcı ve- ı 
ya aydınlatıcı bilgiler alınmak üzere ilgili daire
lerden veya uygun görülecek diğer yerlerden 
yetkili memur ve uzmanlar çağrılabilir. 

Ancak, istenen bilgi ve belgeler Türkiye Cum
huriyetinin güvenliğine ve yüksek menfaatlerine 
veya Türkiye Cumhuriyetinin güvenliği ve yük
sek menfaatleriyle birlikte yabancı devletlere de 
ilişkin ise, ilgili makam, gerekçesini bildirmek 
suretiyle, söz konusu bilgi ve belgeleri vermiye-
foilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 

Efendim, oturduğum yerden sorayım. Burada 
«Yabancı devletlere ilişkin ise» deniliyor. Bu çok ' 
umumi bir tâbir. Yabancı devletlere ilişkin ama, 
bu dâvanın halledilmesi de lâzımdır. Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti ve Hükümeti için eli kolu 
bağlı kalmak zararlı değil mi? Bu o kadar mut
lak bir tâbir ki; yabancı devlet tâbiri geçince 
muameleler duraealk öyle mi? Yoksa, bu yabancı 
devletlere ilişkin olmakla beraber, bizim hüküm
ranlığımıza veya memleketin âli menfaatlerine 
dokunan bir tarafı olduğu takdirde mi böyledir. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon? 
GEÇÎCÎ KOMİSYON BAŞKANI FARUK 

IŞIK (Van) — Efendim, müsaade buyurursanız 
arz edeyim. Maddede «Türkiye Cumhuriyetinin I 
güvenliği ve yüksek menfaatleriyle birlikte ya
bancı devletlere de ilişkin ise» deniliyor. Böyle 
olunca tereddüde mahal yoktur. 

BAŞKAN — Tatmin oldunuz mu efendim? 
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 

Bir parça. Ama tereddüdümü tamamen izale et
miyor. Yani bu, ileride tatbikatta, dâvalarda 
büyük bir mesele olarak ortaya çıkar. Daha va
zıh yazılabilirdi. 

BAŞKAN —. Yani, burada Komisyon açıkla
ma yapıyor, diyor ki; «Devletin güvenliği ve âli 
menfaatleri mevzuubahsolduğu takdirde...» Bu, I 
zabıtlara geçmiştir. ] 

Madde üzerinde başka söz istiyen? Yok. Mad
deyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.., 
Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

Görüşmelerin idaresi 
MADDE 58. — Başkan görüşmeleri idare ve 

oya sunulacak hususları tâyin eder. Göreve ve 
usule ait meselelerde azlıkta kalanlar, işin esası * 
hakkında oylarını kullanırlar. ' 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 

Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiy eni er... Kabul edilmiştir. 

Kararlar 
MADDE 59. — Kararlarda, toplantıya katı

lanların ad ve soyadları, işin konusu, verilen ka
rarın gerekçesi ile azlıkta kalanlar, muhalefet 
sebepleri ve karar tarihi gösterilir. 

Karar, toplantıya katılan başkan ve üyeler 
tarafından imzalanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiy eni er... Kabul edilmiştir. 

C) Diğer idari organların görevleri 
1. Başkanlar Kurulunun görevleri 

MADDE 60. — Başkanlar Kurulu; bu ka
nunla görevli kılındığı işler ile Birinci Başkanın 
kurulda görüşülmesini uygun gördüğü idari iş
ler hakkında, gereğine göre, karar verir veya dü
şüncesini bildirir. 

Bafkanlar Kurulu, Birinci Başkanın daveti 
ile toplanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

2. Yüksek Disiplin Kurulunun 
görevleri 

MADDE 61. — Yüksek Disiplin Kurulu, ye
dinci bölüm hükümleri dairesinde, Birinci Baş
kan ile daire başkanları, üyeler ve başkanunsöz-
cüsü hakkında, disiplin koğuşturması yapılması
na ve disiplin cezası uygulanmasına karar verir 
ve bu kanunla görevli kılındığı diğer işleri gö
rür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

3. Yönetim ve Disiplin Kurulunun 
görevleri 

MADDE 62. — Yönetim ve Disiplin Ku
rulu : 

A) 123 ncü madde hükümlerine göre yük
selmeleri gereken kanunsözcüleri ile başyardımcı 
ve yardımcıları tesbit eder ve bunlar ile 128 nci 
madde gereğince işlem yapılması gerekenler hak
kında Birindi Başkana teklifte bulunur; 

B) Danıştaya kanunsözcüsü veya yardımcı 
olarak alınacak olanları, gerekli incelemeleri ve 
sınavı yapmak suretiyle seçer; 
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C) Kanunsözcüleri ile başyardımcı ve yar

dımcılar hakkında bu kanun gereğince disiplin 
koğuşturması yapar ve disiplin cezası verir; 

D) Meslek mensupları dışında kalan Da
nıştay memurları hakkında genel bükü inlere gö
re disiplin cezası verir; 

E) Yukarıki bendde yazılı memurlar hak
kında Memurin Muhakematı hakkındaki Kanuna 
göre, birinci derecede karar verir; 

F) Birinci Başkanın tevdi edeceği işler hak
kında düşüncesini bildirir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde acık oyunuza sunulacaktır. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Yargılama usulleri 

İdari dâvaların açılması 
MADDE 63. — idari dâvalar, Danıştay Baş

kanlığına hitaiben yazılmış dilekçelerle açılır. 
Dilekçeler Danıştay Başkanlığına verilir. 
Dilekçelerde : 
A) Tarafların ve varsa vekillerinin veya 

temsilcilerinin ad ve soyadları veya unvanları 
ve adresleri; 

B) Dâvanın konusu ve sebepleri ile dayan
dığı deliller; 

C) Dâvaya konu olan idari işlemin veya 
temyiz olunan kararın yazılı bildirim tarihi; 

Oösterilir ve varsa yazılı bildirimin veya ka
rarın ve mnısbit evrakın asılları veya tasdikli 
ölmekleri eklenir. 

D) Duruşma istenen ve miktarı beşbin li
rayı aşan vergi, resim, hare, para cezası, gecik
me zamları ve tazminat dâvalarında uyuşmazlık 
konusu miktar gösterilir. 

Dilekçeler ile bunlara ekli evrakın, karşı ta
raf sayısınca, birer örneği verilir. 

BAŞKAN — önerge vardır. Sayın Aydmer, 
önergeniz bu maddeye ait. 

HtDAYET AYDTNER (Cumhurbaşkanınca 
'S. Ü.) — Bu madde hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Önergenizi geri mi alıyorsunuz? 
HtDAYET AYDTNER (Devamla) — Hayır 

efendim, söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Aydmer. 
HtDAYET AYDTNER (Cumhurbaşkanınca 

S. Ü.) — Efendim, 40 seneye yaklaşan bir tatbi
kat hayatından gelmiş olmak itibariyle, vatanda-
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şıtı çektiği ıstıraba ve bâzı yanlış muamelâta şahit 
oldum. Burada, Danıştaya dâva açmak için yal
nız idari merciler zikredilmiş. Yani kaymakam
lık falan gibi. Bu, harçlar verilecektir. Harem 
hesabını tahrirat kâtibi ve kaymakam bilemez. 
Bunlar uyulması ieabeden birtakım usullerdir. 
Sayın Bakan biraz evvel burada tekâmülden bah
settiler. Bu tekâmülü burada tatbik etseydik ve 
mahkeme başkâtibi vasıl asiyle deseydik. Çünkü 
orada harcı bilen, hesabı bilen, tebligat masrafla
rım. bilen bir makam var. Bunun işi, gücü her 
gün dâva harcı almaktır. Bir vilâyette, bir kaza
da, bir bucakta bu harçlar alelekser noksan ve 
yanlış hesabedilir ve bu yüzden muamele tam ya
pılamaz. İşte Danıştaym muamelâtını teşevvüşe 
uğratan ve vatandaşın dâvasını sürüncemede bı
rakan sebeplerden biri de budur. Binaenaleyh, 
ben komisyondan rica ediyorum; buraya «mahallî 
mahkeme başkâtipleri marifetiyle» diye bir hü
küm koysak da hiç olmazsa bu gibi noksan mua
melâta bir son verseydik olmaz mıydı? Bu tekâ
mülü Bakan nasıl karşılayacaktır, öğrenmek iste
rim. Lütfen izah etsinler. 

Bir tekâmül daha yaptılar, dediler ki; «5 000 
liradan aşağı murafaa olmaz.» Arkadaşlarım, hak
kın büyüğü, küçüğü olmaz. Mesele prensip mese
lesidir, miktar meselesidir. Miktarı beş bin lira
dan aşağı ise gösterilir, değilse gösterilmez. Her 
dâvada miktarın belli olması lâzımgelir ve duruş
manın da böyle beşbin liraya çıkarılması doğru 
değildir. Bir vatandaşın köhne evinin önünden 
geçen kaldırımı değiştirirler, kendisinden ikibin 
lira para isterler. İkibin lira onun için belki Veh
bi Koç'un yirmibin lirasından daha kıymetlidir. 
Böyle, hakkı takyi d edecek, hükümlerden tevekki 
etmek lâzımgelir. Doğru değildir. Hak, adalet 
ancak murafaa ile sabit olan hususlardır. Adliye 
mahkemelerinde dâva, tarafların huzuriyle cere
yan eder. Danıştaym ancak buna bir fırsat ve 
imkân verip de vatandaşın derdini dinledikten 
sonra karar vermesi adalete daha uygun düşeceği 
kanaatindeyim. Bu böyle iken tutup da 2 000 li
ralık murafaa miktarını beşbin liraya çıkarırsak 
bu bir adaletsizlik olur. Tekâmülden bahseden 
Sayın Bakanın mahkeme hare ve masrafını çok 
iyi bilen, hesabedeıı mahkeme başkâtiplerinin bu
raya dercini ve mahkemeler vasıtasiyle de Şûrayı 
Devlete dâva gönderebilmek imkânının verilmesi 
konusunda gerekenin yapılmasını ve ayrıca Baka
nın izahat vermesini rica ediyorum. 
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BAŞKAN — Bir önerge var, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
63 ncü maddenin (D) bendinde, duruşma için 

uyuşmazlığın beşbin liradan fazla olması şart ko
şulmuştur. Hakkın büyüğü olmaz. Bu tahdit ka
bul edildiği takdirde Danıştay d a duruşma ile hak
kını savunmak zenginlere mahsus bir imtiyaz olur. 
Halbuki köhne evinin önündeki yolun kaldırım
ları değişti diye kendisinden ikibin lira harcama
lara iştirak payı istenen fakir vatandaş da ilk ve 
son olarak Danıştay a gelip hakkını müdafaa ede
bilmelidir. Gerçi Temyizde duruşma için uyuş
mazlığın ikibin liradan aşağı olmaması şart koşul
muştur fakat gelen işlerin mahallî mahkemelerin
de görülmesi duruşma neticesi olmuştur. Halbu
ki Danıştayda ilk ve son olarak vatandaşa bu du
ruşma ile derdini dökmek imkânı varken bunu da 
beşbin liraya çıkarmak yanlıştır. Bu sebeple 
63 ncü maddenin (D) bendindeki (Ve miktarı 
beşbin lirayı aşan) kelimelerinin kaldırılmasını 
arz ve teklif ederim. 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Hidayet Aydmer 

BAŞKAN — Bu madde ile alâkası var mı, Sa
yın Aydmer? Bu maddeyi alâkadar etmiyor gali
ba? Siz bunu tâyin edin, tesbit edin ve alâkalı 
maddede veriniz. 

HİDAYET AYDINER (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — 63 ncü maddenin (D) bendi. 

BAŞKAN — 63 ncü maddenin (D) bendi mi 
efendim? «Duruşma istenen ve miktarı beşbin li
rayı aşan vergi» 

HİDAYET AYDINER (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — Ben öyle gördüm. 

BAŞKAN — Sayın sözcü konıışaca'k mısınız? 
Buyurun. 

GEÇİCİ' KOMİSYON SÖZCÜSÜ LŞREC 
AYHAN (Ordu) — Sayın Hidayet Aydmer 
Beyin teklifi daha çok 78 nci madde ile ilgilidir. 
78 nci madde «duruşmadan» bahsetmektedir. 
Maddeyi aynen okuyorum. 

(Madde 78. — Dâva daireleri -ile dâva daire
leri kurulunda inceleme evrak üzerinde yapılır. 
İptal dâvalarında ve miktarı beşbin lirayı aşan 
vergi, resim, hare, para cezası, gecikme zamları 
ve tazminat dâvalarında, tavaflardan birinin 
isteği üzerine, duruşma yapılır.» Teklifin daha 
ç.olk 78 nci an a dd esiyle ilgilidir. Bununla 'bera

ber, bu bir defa, iptal dâvaları için mevzubahis 
değil. Yalnız tam kaza dâvaları için mevzuba
histir, arkadaşımızın teklifi. Burada, de şüphe
siz bir miktarın arzuhalde gösterilmesi ica'be-
der. Buna göre bu miktar gösterilecektir. Bu
na. göre eğer bu, beşbin liradan yukarı, ise du-
ruşmalı olabilecektir, umumi mahkemelerde de 
ancak 2 bin liradan yukarısı duruşmalı yapıla
bilir; ikibin liradan aşağısı için duruşmalı ya
pılamaz. Bur a d ada biraz daha geniş (kavranı
larak ve l)u ikibin lira daha önceki ibir zamana 
aidolduğıı için her halde temyiz dâvalarında da 
belki yeni gelecek, olanların da yeni getireceği 
tasarılarda bu miktar beşbin liraya çıkabilir. 
Beşbin lira bugün normal olarak gözükmekte
dir ve tasarıyı hazırlıyanlar da beşbin lira üze
rinde karar kılmışlardır. Bu ikibin, ücbin, beş
bin, onbin lira olabilir. Ama bugün normal 
vaziyete ^öve (beşbin lira daha. isabetli olarak 
görülmektedir. Maruzatını bu kadardır. 

BAŞKAN — Sayın Kalpak]ıoğlu. 
HÜSEYİN KALPAKLI OĞLU (Kayseri) — 

Efendim, 63 ncü maddenin (D) hendi hakikaten 
karışık yazılmış. Beş 'kere okudum, bir mâna 
çıkaramadım. Cümle düşük. Okuyorum. 

«(D) Duruşma istenen miktarı beşbin lirayı 
aşan vergi, resim, hare, para cezası, gecikme 
zamları ve tazmıinat dâvalarında uyuşmazlık 
konusu miktar gösterilir.» 

Dâva, beşbin lirayı aşamazsa miktar göster
in ivecek mi dâvada? Aynen bu mâna çıkıyor. 
Cümle hakikaten bozuk. 

Sonra Sayın sözcü arkadaşımızın da ifado 
buyurduğu gibi, umumi mahkemelerde bu mik
tar ikibin liradır. Peki niçin burada beşbin li
radır?... Bunun izahını da yapmadılar. Şimdi 
sayın arkadaşım diyor ki, -benim anladığıma 
göre-beşbin rakamı bugünkü fiyatla, malların 
değeri karşısında fazla bir şey değildir. O halde 
bunun altındaki rakama baliğ olan dâvalarda 
bir duruşmaya lüzum ve zaruret, yok idi. Bu 
şekilde bir izaha gittiler kabul. Eğer bu izah 
tarzı bugüne uygun ise neden. Temyiz Mahke
mesinde ikibin liradır da, burada beşbin liradır? 
Yarının da üstünde büyük bir rakam. O da bir 
hakkın isbatı zımmmda yapılan bir duruşmanın 
acık olması isteğine .matuf. Bir mahkeme 'bir 
açık duruşmada ikibin lirayı kabul ediyor; bu 
mahkeme beşbin lirayı kabul ediyor. Tezat 
açıkta : Devletin iki müessesesinden biri 'beşimi 
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rakamıını asgari bulukken aşağı-yukarı aynı 
gaye ve maksada matuf diğeri ikibin rakamı 
üzerinde duruyor. Bu da biraz tuhaf ve 78 nci 
(maddeye geldiğimizde bu maddemin (D) fıkrası 
düzeltilmezse o da düzeltilemez; bir birine bağlı 
gidiyor bu maddeler sonra hiç almazsa bunun 
düzeltilmesi için, şöyle yazılması lâzımgelirdıi. 

«Duruşma istenen ve miktarı beşbin lirayı 
aşan vergi, resim, hare, para cezası, gecikme 
zamları ve tazminat dâvaları gibi tazminattan 
sonra konusu paraya taallûk eden dâvalarda» 
demek suretiyle diğer dâvalar, yani paranın dı
şındaki dâvaları, herhalde kasıt budur, bunu 
söylemek istiyor. Yani her dâva değil. Meselâ di
ğer mahkemelerde de boşanma dâvasının para 
ile ölçülen tarafı yok. Ama boşanma olduğu için 
murafaa olur. Burada da herhalde ona benzer 
bir kıyas yapıyorum, ben kendiliğimden. Ama bu 
kıyas biraz zorlıyarak yapılıyor, zor çıkıyor İra 
mâna içerisinden. Bu bakımdan arzım şu; taz
minattan sonra (tazminat dâvaları gibi konusu 
paraya taallûk eden dâvalar) demek suretiyle 
diğer davları, tamamen bunun dışına çıkartmak 
ve onlar hakkında duruşmanın mümkün olaca
ğını bir başka türlü mâna ile mümkün olacağını 
izaha götürür. 

Ve böylece madde vuzuha kavuşur. Bil
mem Yüksek Komisyona mâruzâtımı arz ede
bildim m i l Hiç olmazsa arkadaşlarım lütfet
sinler, maddeyi geri alsınlar bu şekilde düzeltil
dikten sonra gelsinler. Mâruzâtım bu kadardır. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ EŞREF AY
HAN (Ordu) —-Maddeyi geri alıyoruz efendim. 

HİDAYET AYDINER (Cumhurbaşkanınca 
S. ü.) — Bir izahatım var efendim. 

BAŞKAN — Komisyon maddeyi geri alıyor, 
izahatınızı Komisyona verin. 

Reylerini kullanmıyaıı arkadaşlarımız Â ar mı 
efendim ! Yok. Oy toplama muamelesi bitmiştir. 

Dilekçelerin verileceği diğer yerler 
MADDE 64. — Dilekçelerle savunmalar ve 

dâvalara ilişkin her türlü evrak, Danıştay Baş
kanlığına gönderilmek üzere valilik veya kay
makamlıklara ve yabancı memleketlerde Türki
ye elçiliklerine veya konsolosluklarına da verile
bilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen var 
mı ! 
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HİDAYET AYDINER (Cumhurbaşkanınca 

S. Ü.) — Sual soracağını efendim. Mahallî baş
kâtipler marifetiyle verilirse ne olur?. Demin arz 
ettim; nahiyelerde, kazalarda hare hesabını bi
len yoktur. Mütemadiyen dâvalar gidip gelmek
tedir. Mahallî başkâtipler marifesiyle gönderi
lirse ne o lu r ! Yani demek istediğim; buna da 
cevaz versek.... 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Gerger. 
VASFI GERGKR (Urfa) — Sayın Aydıner 

arkadaşım, harç. bakımından bu işin üzerinde du
ruyor, zannediyorsam. Şimdi hare bakımından 
üzerinde durduğuna göre teklifi bu madde ile 
ilgili değil. Şimdi 66 ncı madde gelecek. Bu kabîl 
ahvalde harçların nasıl alınacağı, hattâ para ola
rak gönderilmesi imkânı sağlanmıştır. O madde
nin müzakeresi sırasında harç hususunu hallet
mek imkânı olabilir. Bu hare işini idare meclisi 
kâtipleri yapar, vilâyet ve kazalarda. Hare pulu da 
bulundururlar. Bunları Maliyeden zimmetle alır
lar ve hu hesapla ekseriya yanlışlık yaparlar. 
Ben. buna iştirak ediyorum; noksan gider, tek
rar gelir, pul parası alınır, pul parası eksik ge
lir. Tekrar Başkanlık yazar, dört lira daha pul 
parası gönderin» der. 

Şimdi makamı vilâyet ve kaymakamlık ola
rak kaimi etmek şarttır. Dilekçelerin kabul mer
ciini, Başkâtiplik yapamaz. Yalnız o maddeye, 
66 ncı maddeye şöyle bir hüküm konulması mas
lahata uygun olur. «kaymakamlık ve valilik harç 
bakımından Başkâtibe gönderir, Başkâtiplik 
deftere kaydeder, hare pullarını yapıştırır, iptal 
eder ve arzuhali vilâyete gönderir» Bu da vilâ
yetten Damştaya gelebilir. Böyle bir kolaylık ya
pılırsa, Danıştay ile müracaatçı arasında, davacı 
arasında İra gidip gelme gibi teehhürlere mey
dan bırakılmaz; isabetli olur. 

Ama makam olarak başkâtiplik, arzuhali te
sellüme salahiyetli olarak kabul edilemez. Çün
kü bunlar ayrı ayrı branşlardadır, meziyetleri 
ayrıdır, teşkilât kanunları ayrıdır. Olmaz bu. 
Ama, harç, için olabilir. Çünkü harç nihayet pa
raya taallûk eder; mahkeme harçlarına taallûk 
eder, harcı oraya bırakmak uygun olur. 

BAŞKAN — Sayın Bozcalı, sual mi soracak
sınız ! 

ÖMER LÛTFİ BOZCALI (izmir) — 64 ncü 
maddede şöyle denilmektedir : «Dilekçelerle sa
vunmalar ve dâvalara ilişkin her türlü evrak, 
Danıştay Başkanlığına gönderilmek üzere vali-
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lik veya kaymakamlıklara ve yabancı memleket
lerde Türkiye elçiliklerine veya konsoloslukları
na da verilebilir.» Şu cümleden; Ankara'da bu
lunan bir kimse Ankara Valiliğine müracaat ede
cek gibi bir mâna çıkıyor. Halbuki «Danıştay 
Başkanlığına» dendikten sonra buraya bir «ve
ya» ilâve etsek cümle gayet açık oluyor. Bunu 
«veya» ile ayırmak muvafık olur. Kanaatinde
yim. 

BAŞKAN —• Kabul ediyor musunuz efendim? 
NÜVÎT YETKİN (Malatya) — Efendim, kıy

metli arkadaşımın işaret ettiği nokta da hakika
ten yanlış bir anlama meydan verilebiliyor. Yani 
Danıştay Başkanlığına doğrudan doğruya dâva 
sahibi bizzat dilekçe veremiyeeektir, cevap vere
miyeeektir, gibi bir mâna çıkıyorsa maksadı o za
man ifade edememiş demektir. Evleviyetle Da-
nıştaya verebilme]! ve fakat kendisi şayet Danış-
taym bulunduğu yerde değilse Damştaya iletil
mek üzere valiliğe, kaymakamlığa, verilmelidir. 
Binaenaleyh, «Danıştay Başkanlığına 'veya, ora
ya gönderilmek üzere» gibi bir ibare koymakla, 
bendeniz de fayda olacağı kanaatindeyim. Yalnız 
Sayın Aydmer arkadaşımızın... 

Sayın Faruk Işık, bir şey mi söylediniz efen
dim?. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FARUK 
IŞIK (Van) — 63 ncü maddede zaten prensip, 
Başkanlığa verilmesidir. 

DEVLET BAKANI NÜVÎT YETKİN (De
vamla) — Maddenin matlabmda zaten, «dilekçe
nin verileceği diğer yerler» deniyor. Danıştay 
aslında mevcut. 

Yalnız Hidayet Aydmer arkadaşımızın be
yanlarına cevap arz etmek istiyorum. «Başkâtip
ler, mahkeme başkâtipleri» diye buyurdular. 
Mahkeme başkâtipleri hare alabilmeli, mahke
me başkâtiplerine bu lâhiyalar tevdi edilebilme
li, buyuruyorlar. Eğer... 

HİDAYET AYDINER (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — Arkadaşımızın noktai nazarına iştirak 
ediyorum. İdarede yine valiliğe hitabcrlilsin. 

DEVLET BAKANI NÜVİT YETKİN (De
vamla? — Anladım efendim; zaten kazalarda bu
nu kaymakamlık kalemi, tahrirat kalemi; vilâ
yetlerde mektubin kalemi, başkâtipler alıyor. 
Yalnız bunu mahkeme başkâtipleri do alsın, bu
yuruyorsunuz. Tatbikatta bunu sağlamak müm
kündür, kanuna bir hüküm koymaya lüzum yok. 
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Bir tamim ile hare alma yetkisini başkâtiplere 
vermek kabildir. Ancak mahkemeler bunu, hâ
kimin havalesi olmadıkça alamaz. Benim endi
şem, mahkeme masraflarının alınması zaten çok: 
mahmul olan başkâtiplere bir vazife olarak tah
mil edildiği takdirde, bunun adlî karar işlerini' 
ve başkâtiplerin işlerini çok ağırlaştıracağı endi
şesidir. Yoksa başka hiçbir mahzuru yok. Tat
bikatta adlî m ercilerini, adlî karar başkâtiplerini 
çok yoracağı, çok fazla işgal edeceği endişesini 
taşıyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Tuna, 
AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) ---

Şimdi muhterem arkadaşlar, adliye başkâtipliği
ne de bu evraklar verilebilsin gibi, harem nok
sansız alınabilmesi maksadiyle, teklif yapılıyor. 
Fakat adlî işler ayrı, idari işler ayrıdır. Adli
ye kendi içerisinde bir kontrol a tabi. Yani bîr 
başkâtip yapıştırdığı harcın hesabını deftere kay
dettiği gibi, evrak üzerinde de onun hesabını 
vermekle mükellef. Bunu, bir adliye müfettişi 
teftiş edecektir. Adliye; müfettişi teftişe geldiği 
zaman bu harçları evraklar üzerinde kontrol ede
cektir. Adliyedeki bütün evrak Devlet Şûrasın
da, yalın t idari bir makamda. Bu faydadan çok 
zarar tevlidedecektir. Bu daire birbirinden ay
rılmıştır. Demek oluyor ki, harçların alınması 
için idari makamların birtakım hatalar yaptığı 
doğrudur, ama, burada vazifelilere düşen iş, bu
nu daha acık tamimlerle sık sık bildirmek su
retiyle bunlara bu ufak işi öğretmektir. Yoksa, 
böyle, artık idarenin harçlarını da adliye alsın 
dersek bu sefer kurulmuş olan mekanizmayı ka
rıştırırız; faydadan ziyade zarar hâsıl olur. Mad
denin olduğu gibi kalmasını istirham etmekteyim. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz is-
tiyen yok. Verilmiş önerge de yok. Maddeyi oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Aynı dilekçe ile dâva açılabilecek haller 

MADDE 65. — Her idari işlem veya yargı 
kararı aleyhine ayrı ayrı dâva açılır. Ancak 
aralarında maddi ve hukukî bakımdan bağlılık 
varsa, aynı şahsı ilgilendiren birden fazla iş
lem veya yargı kararı aleyhine bir dilekçe ile 
dâva açılabilir. 

Birden fazla şahsı ilgilendiren işlem veya yar
gı kararlarından dolayı müşterek dilekçe ile dâ
va. açılabilmesi, hak' veya menfaatte iştirak ve 
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maddi ve hukukî sebeplerde birlik bulunmasına 
bağlıdır. 

B A Ş K A N — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Vok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler.. . Kabul edilmiştir. 

Dilekçeler üzerinde uygulanacak işlem 
M A D D E 66. — Danıştay Başkanlığına veya. 

(il- neii maddede yazılı yerlere verilen dilekçele
rin hare ve kaydiyeleri ile posta ücretleri alın
dıktan sonra deftere kayıtları derhal yapıl ır ve 
kayıt tar ih ve sayısı dilekçenin üzerine yazılır. 
Dâva bu kaydın yapıldığı tarihte açılmış sayılır. 

Davacılara, kayıt tarih ve sayısını gösteren 
imzalı ve mühürlü , pulsuz bir alındı kâğıdı ve
rilir. 

64 neü maddede yazılı yerlere verilen dilek
çeler. en geç üç gün içinde Danıştay Başkan
lığına taahhüt lü olarak gönderilir. Bu yerlerde 
hare pullar ı bulunmadığı takdirde bunla ra kar
şılık alman paralar ın miktarı ve alındı kâğıdı
nın tar ih ve sayısı dilekçelere yazılır. 

B A Ş K A N — Madde üzerinde söz istiyen var 
mı?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler.. . Kabul edilmiştir. 
Madde açık oyunuza sunulacaktır , efendim. 

Dâva açma süresi 
M A D D E 67. — Danıştayda idari dâva açma 

süresi her çeşit işlemlerde yazılı bildirim tar i 
hinden itibaren, kanunlarda ayrı süre güste-
ri lmiyen hallerde, doksan gündür . 

Adresleri belli olnııyanlara özel kanunlardaki 
hükümlere göre ilân yolu ile bildirim yapılan 
hallerde, özel kanunda aksine hüküm bulunma
dıkça, süre, son ilân tar ihinden itibaren oııbeş 
gün sonra başlar. 

K a n u n a göre ilânı gereken düzenleyici ve ge
nel tasar ruf lara karşı ilân tarihinden itibaren 
doksan gün içinde dâva açılabilir. Ancak, bu 
tasarruf lar ın kendilerine uygulanması üzerine 
ilgililer dâva açmakta muhtardı r lar . 

31. nci maddede yazılı idari yargı nıercileriıı-
den çıkan kesin yargı karar la r ına karşı Danış
tay a Temyiz yolu ile başvurma süresi; özel ka
nunla rda ayrı süre gösteıilmiyen hallerde, bu 
karar ın tebliğinden i t ibaren doksan gündür . 

B A Ş K A N — Efendim, 31 nci madde hakkın
da süre ile ilgili bir tart ışma sonunda maddeyi 
komisyon geri alınıştı. Bu 31 nci madde halen 
komisyondan gelmemiştir. Binaenaleyh bu mad

denin 31 nci madde ile birlikte görüşülmesi lâ
zımdır. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ E Ş R I - ; K 
AYMAN (Ordu) ---- Görüşülebilir efendim, bu
nunla, ilgili bir husus yoktur. 

B A Ş K A N - - Efendim, komisyon 31 nci 
maddeyi geri almıştır. Bu 67 nci madde, 31 nci 
maddeye âtıl' yapt ığına göre şimdi burada na
sıl karar verilebilir? Binaenaleyh 67 ne i madde
yi geçiyoruz. 

Görevli olmıyan yerlere başvurma 
MA DDE tiH. -— Dauış taym görevine giren 

uyuşmazlıklarda, 31 nci maddede yazılı idari 
yargı mercilerine veya adlî yargı mercilerine 
açılan dâvaların görev noktasından reddi halin
de, bu husustaki karar lar ın ve bunlara karşı 
kanun yolları varsa, süresi içinde olmak sartiy-
le, bu yollara, başvurulması üzerine, verilen ka
rar lar ın tebliği tar ihinden itibaren otuz gün için
de Danıştaya dâva. açılabilir. Bu mercilere baş
vurma tarihi, Danıştaya müracaat tarihi olarak 
kabul edilir. 

31 nci maddede yazılı idari yargı mercileri ta
rafından uyuşmazlığın esası hakkında karar ve
rildiği ve İni karara karşı süresi içinde Danışta
ya, dâva, açıldığı takdirde bu mercilerin kararı 
bozulur ve başka ret sebebi yoksa dâvanın esası 
hakkında kesin ka ra r verilir. 

B A Ş K A N Bu da aynı, komisyon ne diyor, 
efendim. 

GKOİOİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ E Ş K U F 
A Y H A N (Ordu) --• 31 nci madde alâkalı efen
dim. 

B A Ş K A N -— 08 nci maddenin görüşülmesi 
de tehir edilmiştir. 

İdare makamlarının sükûtu 
M A D D E Of). - - İlgililer, haklar ında idari dâ

vaya. konu olabilecek bir işlem veya eylemin ya
pılması için idari makamlara başvurabilirler. Bu 
halde yetkili makamlar en çok üç ay içinde bir 
karar verilir. 

Bu süre içinde cevap verilmez ise istek red
dedilmiş sayılır ve ilgililer, üç ayın bittiği ta
rihten itibaren doksan gün içinde 'Danıştaya dâ
va açabilirler. Dâva açılmıyan haller ile dâvanın 
doksan günlük süre geçtikten sonra açılması se
bebiyle dilekçenin reddi halinde, üç. aylık süre
lini bitmesinden sonra cevap verilirse, bunun 
içliliğinden itibaren dâva avına, süresi yeniden 
i Sİ em eve baslar. 
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HİDAYET AYDT.NER (Cumhurbaşkanınca 

S Ü.) — Bu madde ile ilgili bir takririm var. 
BAŞKAN — Madde rakkmda verilmiş bir 

takrir var okutuyorum. 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

69 ucu maddenin birinci fıkrasının sonu ile 
ikinci fıkrasının başı arasında teşevvüş vardır. 
Maddenin birinci fıkrasının sonunda (üç. ay için
de karar verirler.) denilmektedir. Halbuki ve
rilecek karar değil cevaptır. Nitekim ikinci fık
ranın başında (bu süre içinde cevap verilmezse) 
denmek suretiyle bunu tasrih edilmektedir. Bu 
sebeple birinci fıkranın sonundaki (üç ay içinde 
karar verirler) ibaresinin (üç ay içinde, cevap 
verirler) şeklinde değiştirilerek teşevvüşün ön
lenmesini arz ve teklif ederim. 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Hidayı1! Aydıner 

HİDAYET AYDINER (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — İzah edeyim* 

BAŞKAN — Lüzum yok efendim. 
HİDAYET AYDINER (Cumhurbaşkanınca 

S. Ü.) — Kabul ederlerse mesele yok. 
BAŞKAN — Komisyon, Hükümet, kabul 

ediyorlar efendim. Takririnize göre, karar ke
limesi cevap olarak değiştirilecek. «Üç ay için
de cevap verirler» şeklinde olacak. Maddeyi 
bu değişikliği ile oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. Madde açık oylarınıza arz edilecektir. 

Üst makamlara başvurma 
MADDE 70. — İlgililer tarafından, idari 

dâva açılmadan önce idari bir işlemin kaldı
rılması, değiştirilmesi veya. yeni bir işlem 
yapılması üst makamdan ve üst makam yoksa 
işlemi yapmış olan makamdan idari dâva 
açmak için belli olan süre içinde istenebilir. 
Bu müracaat, işlemeye başlamış olan idari dâva 
süresini durdurur. 

Üç ay içinde bir cevap verilmez ise istek 
reddedilmiş sayılır. 

İsteğin ıvddi üzerine dâva açma süresi 
işlemeye başlar ve müracaat tarihine kadar 
geçmiş olan süre de hesaba katılır. 

Temyiz yoliyle Danıştaya açılacak dâvalar
da bu madde hükmü uygulanmaz 

BAŞKAN —• Madde üzerinde söz istiyen... 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz 'ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler.f. Kabul edilmiştir. 

İptal ve tam yargı dâvaları 
MADDE 71. — İlgililer, haklarını da ihlâl 

eden bir idari işlem dolayısiyle Danıştayda ip
tal ve tam yargı, dâvalarını 'birlikte açabile
cekleri gibi, ilk önce iptal dâvası açarak bu 
dâva üzerine işlemin iptali halinde 'bu husus
taki kararın tebliği tarihinden itibaren doksan 
gün içinde tam yargı dâvası açabilirler. Bu 
halde de ilgililerin yukarı ki madde uyarınca 
idareye başvurma hakları saklıdır. 

BAŞKAX — Madde üzerinde söz istiyen... 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kaibul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Doğrudan doğruya tam yargı dâvası açılması 

MADDE 72. — İdari eylemlerden hakları 
ihlâl edilmiş olanların, idari dâva açmadan 
önce, bu eylemleri yazılı bildirim üzerine veya 
başka suretle öğrendikleri tarihten itibaren bir yıl 
ve her halde eylem tarihinden itibaren beş yıl 
içinde, ilgili idareye başvurarak haklarının 
yerine getirilmesini istemeleri lâzımdır. Bu 
isteklerin kısmen veya tamamen reddi halinde 
bu. konudaki işlemin tebliği tarihinden ve üç 
ay içinde cevap verilmediği takdird-3 bu sü
renin. bittiği tarihten itibaren doksan gün için
de dâva açabilirler. 

BAŞKAN —• Madde üzerinde söz istiyen 
var mı? Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Temyiz hakkının düşmesi 
MADDE 73 — Danıştaya temyiz yoluyla 

başvurma için belli olan sürenin geçmesi ile 
temyiz hakkı düşer. 

Ancak, taraflardan biri, süresi içinde tem
yiz yoluna başvurduğu takdirde diğer taraf. 
cevap verme süresi içinde temyiz dâvası aça
bilir. : • 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Dilekçiler üzerinde ilk inceleme 
MADDE 74. — Kaydı yapılan dilekçiler, 

Genel Kâtipliğe verilir. Cfenel Kâtibin denetimi 
altında olmak üzere, Birinci Başkanın, altı 
aylık süre için, münavebe ile seçeceği yardım
cılardan kurulu bir büro tarafından bu dilek
çeler incelenerek Cfenel Kâtiplikçe görevli 
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dairelere veya Dâva Daireleri Kuruluna ha
vale olunur. 

Dairelere veya Dâva Daireleri Kuruluna ge
len dilekçeleri daire başkanının veya Birinci 
Başkanın görevlendirecekleri yardımcılar tara
fından ; 

1. Görev; 
2. İdari veya yargı mercii tecavüzü; 
3. Ehliyet; 

4. Husumet; 

5. 63 ncü ve 65 nci maddelere uygun olup 
olmadıkları; 

6. Süre aşımı; 
noktalarından, sırası ile incelenir. 

Dilekçeler bu noktalardan kanuna aykırı 
görülürse, bunları inceliyen yardımcılar tara
fından görevli daire veya kurula, durum bir 
raporla bildirilir. 

Yardımcılar bu noktalardan kanuna aykı
rılık görmezler veya daire yahut, kurul tara
fından kanunsuzluk varit görülmezse tebligat 
işlemi yapılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
var mı?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunacağım. 
Kabul edenler... Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

İlk inceleme üzerine verilecek karar 
MADDE 75. — Daire veya kurul tarafın

dan, yukarıki maddede yazılı noktalardan 
kanunsuzluk bulunduğu görülürse : 

A) 1, 3 ve 6 numaralı bendlerde yazılı 
hallerde, dâvanın, reddine; 

B) 4 ve 5 numaralı bendlerde yazılı hal
lerde, otuz gün içinde doğru hasım aleyhine 
dâva açılmak veya 63 ncü ve 65 nci maddelere 
uygun şekilde yeniden düzenlenmek yahut nok
sanları tamamlamak veyahut 3 numaralı bendde 
yazılı hallerde, ehliyetli şahsın avukat olmıyan 
vekili tarafından dâvanın açılması takdirinde, 
otuz gün içinde bizzat veya bir avukat va-
sıtasiyle dâva açılmak üzere dilekçelerin red-
din*e; 

C) 2 numaralı bendde yazılı halde dilek
çelerin görevli mercie tevdiine; 
karar verilir. 

Dilekçelerin görevli mercie tevdii halinde, 
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Danıştaya başvurma tarihi, m-erciine başvurma 
tarihi olarak kabuledilir. 

Dilekçelerin 63 ncü maddeye uygun olma
ları doliyısiyle reddi halinde, yeni dilekçeler 
için ayrıca hare alınmaz. 

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

Tebligat ve cevap verme 
MDDE 76. — Dâva dilekçelerinin ve ekle

rinin ve eklerinin birer örneği dâva edilen ta
rafa ve bu tarafın vereceği savunma davacıya 
tebliğ olunur. 

Davacının ikinci dilekçesi dâva edilen ta
rafa vo bu tarafın vereceği ikinci savunma da 
davacıya tebliğ edilir. Buna karşı davacı ce
vap veremez. Ancak bu savunmada davacının 
cevaplandırılmasını gerektiren hususlar bulundu
ğu, işin görüşülmesi sırasında anlaşılırsa, da
vacıya bunun için bir mühlet verilir. 

Taraflar, yapılacak tebliğlere karşı tebliğ 
tarihten itibaren otuz gün içinde cevap verme -
ye •mecburdurlar. Bu süre, ancak haklı sebep
lerin bulunması halinde, taraflardan birinin 
isteği üzerine, görevli daire veya Kurul kararı 
ile altmış günü geçmemek ve bir defaya mah
sus olmak üzere uzatılabilir. Sürenin geçme
sinden sonra yapılan uzatma talepleri kabul 
edilmez. 

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

Temyiz dâvalarında, dilekçe diğer tarafa ve 
bunun vereceği savunma davacıya tebliğ edi
lir. Davacı buna karşı cevap, veremez. Ancak, 
işin görüşülmesi sırasında görevli daire veya 
Kurul lüzum görürse tarafların birer defa daha 
cevap vermelerine karar verebilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz iistiyen?. 
Buyurun Sayın Gerger. 

Oy kullanmıyan arkadaşımız var mı! 
VASFİ GERGER (Urla) — Muhterem ar

kadaşlarım, Danıştayda açılan dâvaların tebligat 
hususu çok zaman dâvayı uzatmakta, bir an ev
vel intacına mâni olmaktadır. 

Evvelce, eski kamunda, karşı tarafın ItabMğ ta
rihinden itibaren cevap verme hakkı 15 gündü. 
Şimdi 30 güne çıkarılmıştır. Şimdi karşı tarafa 
gidecek ve 30 gün bekliyecek, cevap verecek, 30 
gün de o beki ivecek. Cevaba karşı cevap verile-
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cek, tekrar 30 gün bekliyecek. Zaten Devlet Şû- I 
rasmdan bugünkü durumda 2 seneden- evvel bir 
karar çıkamaz. E. bu 15 günlük müddet niçin 30 
güne çıkarılmış? Yani sebep ne? Geciktirmeyi te
min etme düşüncesiyle mi acaba? Yani dâvaların 
görüşülmesini geciktirme gayesi mi düşünülmüş
tür, bu 15 günlük müddeti 30 güne çıkarmakla? 
Bunun yine eskisi gibi 15 güne indirilmesi icabe-
der. Bendeniz bir takrir vereyim de lütfen Komis
yon da buna iltifat buyursun; ve yine eskisi gibi 
bu müddet 15 gün olsun. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Komisyon 
Sözcüsü. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ EŞREF 
AYHAN (Ordu) — Efendim; filhakika şimdiye 
(kadar tiatbikait 15 gün id i Ama Danıştay, tatbi- | 
katımda pekçok müşkülâtla karşılaştığı için 15 gü
nü 30 güne çıkartmak mecburiyetinde kalmıştır. Bu 
beş günde olabilir ; üç, günde olabilir. Bunu beş 
güne indüran-ek suretiyle sürat kazanılmaz iki. Hem 
bunun •miktarını inıdinsdk, hem diğer taraf bun
dan zarar görmekte ve hem de idare zamanında, 
bu 15 gün içinde, cevabını verememektedir. Onun 
için bunu makûl ve mantıkî bir güne irca etmek 
lâzımgeldi. Danıştay, şimdiye kaçlar tatbikatıır 
göz önüne alarak bir aylık müddeti faydalı buldu. 
Bu bakımdan bir aylık müddet konmuştur. Bu
nu 5 güne de indirebilirsiniz, 25 güne de çıkara
bilirsiniz. Ancak mantıki ve mâkul bir müddeti 
kabul etmek mecburiyetindeyiz. Müddeti azalt
mak hiçbir zaman sürat kazandırmaz. Cevap ve
rilebilecek bir imkânın da kazandırılması ieabe-
der. Bu bakımdan şimdiye kadarki tatbikatın ver
diği neticeye göre bu müddet konmuştur; Danış
tay bu ihtiyacı hissetmektedir. Danıştay tatbikat
çılarının duyduğu bu ihtiyaca biz de, Meclis ola
rak cevap vermek mecburiyetindeyiz. 

Hürmetlerimle. 

VASFİ GERGER (Urfa) — Danıştay Başka
nı buradadır, duydukları ihtiyacı burada ifade 
etsinler. 

Ne gibi bir sebebi e 15 günlük müddet 30 gün I 
olarak tesbit edilmiş? 

BAŞKAN — Yani Danıştay mı karar versin 
diyorlar, sayın sözcü? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ EŞREF 
AYDIN (Ordu) — Efendim, buna Danıştayın 
şüphesiz cevap verecek hali yok. Elbetteki Yük
sek Heyetiniz karar verecektir. Karar verecek | 
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olan bu Yüksek Heyettir. Ancak tatbikatı yapan 
Danıştay olduğu için tatbikatçıların bir ihtiyacı 
olarak ve biz komisyon olarak bunu huzurunuz
da arz ettik. İsterseniz 10 güne indirebilirsiniz. 

BAŞKAN — Sayın Aydmer. 
HİDAYET AYD1NEK (Cumhurbaşkanınca 

S. Üye) — Efendim, Komisyon Sözcüsü verdiği 
izahatında tamamen haklıdır. Şimdiye kadar açı-
lan Hazine dâvalarında malûmu âliniz muhatabo-
lan hasım Hükümettir. Açtığımız dâvaların hiç
birisinde 15 gün içerisinde cevap verilmiş değil
dir. Ne olur, tatbikatta? «Cevap vermek imkânı 
yoktur, mehil isteriz» derler. Mehil geldi idi, git
ti idi diye dâvaya iter ay yerine iki ay, üç ay son
ra cevap verilir. ûnujn için bilhassa ilk cevaibı 
ki; daire, kendisine gelen dâvayı tetkik edecek, 
alâkalı daireler ve memurlarla müşavere yapıp 
ondan sonra cevap verecektir; binaenaleyh, birin
ci dâva dilekçesine cevapta bu bir aylık müddeti 
çok görmem, az bile görürüm. Ama, ondan sonra
ki tebligatlar uzamam alıdır. İlk dâva arzuhalin
de cevap müddetinin bir aydan aşağı olması doğ
ru değildir. Komisyon sözcüsünün Danıştay Baş
kanına ve Danıştayın tatbikatına istinaden söyle
diği şeyler tamamen hakikattir. Çünkü Hazine 
tarafından, Hükümet tarafından müddetinde ve
rilmiş l>ir cevap yoktur. 

Matbu varakaları vardır, bu müddet içinle 
cevap verme imkânı olmadığından, yeni mehil is
terim diye Damştaydan bu sefer iki aylık mun
zam bir müddet istemektedirler. O vakit de ce
vap müddeti 3 - 1 ay uzuyor.Halbuki bir aylık 
•bir müddet verirsek ve Damştayda biraz sıkı tu
tar da işi, bir ay içerisinde cevaba icbar eder de 
böyle matbu varakalarla munzam mehiller ver
mek ve bilhassa munzam mehilleri de iki aya çı
karmak hatasından rücu ederse, adalete daha iyi 
hizmet etmiş olurlar. 

BAŞKAN — Sayın Okyayuz. 
CAVİT OKYAYUZ (İçel) — Muhterem ar

kadaşlar, bendenizde sözcünün mütalâasına ay
nen iştirak ediıyoruım. -Şüphe <yc!k iki, adaleti fa 
iyi bir şekilde tecellisinde, ucuz adaletle beraber 
çabuk adaletin de yeri ve değeri olduğu büyük 
bir gerçektir. Ancak çabuk adaletin tecellisi, ta
hakkuku ve teazzuvu içerisinde muhakkak ki be
lirli şartlar, faktörler ve âmiller vardır. Bunlar
dan bir tanesi de, kendisine tebligat yapılan ta
rafın kendi derdini hukuk ölçüleri ve hukuk n\-
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zamları içerisinde yeteri kadar ve kifayetle de
ğerlendirebilecek zaman ve imkâna sahip olma
sıdır. Tatbikatta görmüşüzdür ki, arkadaşımızın 
da belirttiği gibi, 15 günlük müddet hakikaten 
yetmemiştir. Bıı 15 günlük müddet içerisinde ça
buk adaleti getirelim derken aksine adaleti da
ha çok uzatmanın, daha çok geciktirmenin fak
törlerini ve âmillerini sevk etmişizdir. Bu iti
barla bu 15 günlük müddetin 30 giıne çıkarıla
rak tatbikatta bu şekilde bir imkân hazırlanma
sı bence çabuk adaleti temin bakımından çok 
adaletli ve çok yerinde bir husus olacaktır. 

Bu itibarla takririn kabul edilmemesi müta
lâası içindeyim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Vasfi Oerger. buyurun 
efendim. 

VASFİ GEKUElt (Urfa) — .Şimdi m itti te
rem arkadaşlar; bir idari dâvaya 15 gün zar
fında cevap verme süresi azdır, deniliyor. Usu
lü Muhakeme Kanunu müddeti, on gün tâyin et
miştir; cevap müddetini. Orada da milyonluk 
dâvalar açılır, orada da tapu iptali dâvaları açı
lır. Kaldı ki; aşağıdaki aynı fıkranın içinde bir 
defaya mahsus olmak üzere kaydıyla 60 günlük 
munzam bir mehil daha kabul ediliyor. Demek-
ki bir dâva için bir defa üç ay davacının hakkı 
var. Olmaz böyle şey. Adalet bilâkis kösteklen-
ı Kektedir. 

üç ay niçin cevap vermeye kendini neden 
mecbur hissetmez, idare? Zaten idare haksız bir 
muamele yapmıştır; İdarenin aleyhinde dâva 
açılmıştır. İdarenin üç ay içinde cevap verme
mesini. savunmak, adaleti takviye değil, rencide 
eder kanaatindeyim. Eğer 80 gün kâfi geliyor
sa, 15 gün az ise, bu takdirde 60, günlük mehili 
kısmak lâzımdır, o ay cevap vermemek hakkının 
tanınması doğru değildir. 

BAŞKAN — Saym Kalpaklıoğlu. 
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 

Efendim, Sayın Vasfi Gerger arkadaşımızın işa
ret buyurduğu gibi umumi müddet bir hafta, 10 
gündür, 15 gündür. Bunun dışında bir başka 
müddet ve gün yoktur. Ama,tatbikatta da muh
terem sözcünün işaret buyurduğu gibi bu .15 
günlük müddet az geldiğinden bahisle -10 güne 
ve mazeret halinde de 60 güne çıkarılmasının 
özür dilenin kendisinden kendi inanış ve anla
yışı dışında «Şûrayı Devlet müntesipleri böyle 
istiyor ve tatbikatçılar da bunun lüzumuna işa
ret ediyor da, ben de öyle düşünüyorum.» der 

gibi, geldi bana. Şaihsi fikri dışında böyle geldi, 
bu mânaya aldım ben. Özür dilerim kendisin
den. belki de yanlış anladım. 

Muhterem arkadaşlarım, hakikaten bu 1^ 
günlük müddet kâfidir. Neden? Bu müddetler 
muamelelerin veya verilen dilekçelerin, vâki iti
razların tarafların eline geçtiği, tebliğ edildiği 
veya karşı tarafın tebellüğ ettiği tarihten itiba
ren başlar. O halde arada yapılan muameleler, 
postada gecen zamanlarla bu müddet 30 güne 
•'15 güne, 50 güne çıkar. Ama onun hiçbir kıyme
ti yok. Esasen bu müddet, karşı tarafın, cevap 
vermesi lâzım olan kimsenin veya makamın. 
kendisine tebliğ talibinden itibaren başlar. O 
halde arkadaşlarımın iddia ettiği o0 günlük, 60 
günlük müddetler bu arada bol bol geçiyor. Pos
tada gecikmeler, şunlar bunlar. Niçin geciktiri
yoruz? Altındaki madde gayet güzel bir izah 
yapmış. Yukarda vaz etmiş 80 günü... Şu, şu 
mazeret hallerinde de 60 güne çıkabilir. İnsaf 
buyursunlar. Adaletin tevzii hakikaten biraz da 
süratle mümkündür. Diyecekler ki, arkadaşla
rım, halaya gider, şöyle olur, böyle olur. Olmaz 
arkadaşlar; nasıl olmaz? 

Arz edeyim: Dâvayı, dâvasını bilen açar, 
dâvasına inanan acar, tahkikatını yapıp, bu dâ
vayı kazanacağına az çok kanaat getiren açar. 
Elinde dokümanları, elemanları var; her şey 
elinde hazır. 

Bu isterseniz Devlet olsun, isterseniz şahıs 
olsun. Bunun cevabını kim verecek? Bilfarz ka
bul edelim ki, bir şahıs; aleyhine vâki bir idari 
tasarruftan dolayı dâva açtı. Dâva lâyihası kime 
gidecek? Devletin bir organına. Şu vekâlete, bu 
Umum Müdürlüğe. Temsil sıfatı kimde ise, hu
sumet kime teveccüh ediyorsa ona gidecek. Ne 
olacak? O şahıs ki zaten bu muameleyi başın
dan sonuna kadar tekemmül ettirmiş bir Dev
let dairesi, veya Umum Müdürlük veya vekâlet -
tir. Biliyor, muameleyi biliyor. Dâvayı açandan 
daha evvel bu işe mübaşeret eden ve anhasma, 
minihasma meselelere vâkıf olan bir teşekküldür. 
Devlet teşekkülüdür ve bütün organlariyle, bü
tün teşkilâtiyle, kayıtlariyle, elcmanlariyle bu 
meseleye, de her şeye vâkıftır bu mesele ft!...Bunla
ra 15 günlük bir müddeti az görüyorsunuz, arka
daşlarım diyorsunuz ki, bir ayda cevap versin, ma
zeret halinde de bir ay daha ekleyim, o zaman 
60 gün eder. Ama, siz bir başka zaman diyorsu-
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nuz ki, kırtasiyecilikten kurtulamıyoruz, Devlet 
işleri muntazaman yürümüyor, işler uzuyor, şöy
le oluyor, böyle oluyor. Bu şikâyetlerden biz de 
müşteki değil miyiz?.. Hattâ ferden ferda, siz 
arkadaşlarım gidip Devlet kapılarında bu niye 
gecikiyor şöyle oluyor, böyle oluyor, deyip şi
kâyet eden ve bu meselelerin takibine ister iste
mez mübaşeret eden bizler değil iniyiz ?.. O hal
de ben, bu müddetlerin yarı yarıya indirilmesi
nin lehinde bir takrir veriyorum. Eğer yüksek 
huzurunuzda fikirlerimi izah edebildim ve sizler 
de benim bu düşüncemde iseniz bu müddetin 
azaltılması hakkındaki vâki takririme müspet 
oy veriniz. Hakikaten ben. vicdanen düşündüm 
maddenin ilk metnindeki 15 günlük müddet kâ
fi; ikincide, mazeret halinde, bir 15 günlük 
müddet daha eklenmek suretiyle 30 gün yine 
kati, bol bol bu müddetler yeter. Dâvaların na
sıl yürütüldüğünü ve uzadığını hepiniz benden 
daha iyi biliyorsunuz. Onun için işin fazla de
taylarına gitmiyorum. Bu müddetler cidden 
uzundur, arkadaşlar. Zaten bir dâvanın açılması. 
oraya gitmesi uzun uzun kayıtlardan geçtikten 
sonra o oraya kaydolacak, oradan tekrar cevap 
verilecek bu, tekrar ona cevap verecek, o. ona 
cevap verecek ve tekrar yeniden bunun duruş
ma günü tâyin edilecek veya karar günü tâyin 
edilecek. O gün kararı verecek, veremiyeeekler 
bir başka güne yine atacaklar. Ondan sonra tek
rar karar verilir arkadaşlarım. Devlet dairele
rinde bir kararın iki ayda, üç ayda. altı ayda 
yazıldığını bilenlerdenim. Fek çoğunuz bilirsi
niz, şimdi tekrar bunların eline bir imkân daha 
verelim ; bir ayı, iki aya çıkaralım. Nereye gi
diyoruz? İstediklerini biz veriyoruz; bu daire
leri bir iken iki; beş iken on ediyorlar. Feki. de
niliyor. Madem ki bu isleniyor, ihtiyaçtır, diyo
ruz. İstedikleri kadar kadro, kâtip, başkâtip alı
yor; şunu alıyorlar, bunu alıyorlar. 1.0.. Bu teş
kilât da müsaade edin de vazifesini görsün, ça
lışsın. Ben demiyorum ki, çalışmıyorlar. Ama 
gayret ederlerse 15 gün içinde çok iş görürler. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Nusret Tuna. 
AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) - -

Muhterem arkadaşlarım, ben maddenin lehinde 
konuşacağım. Simdi arkadaşlarımızın idari dâ
va. ile adlî dâvayı birbirine karıştırdıkları kana
atindeyim. Adlî dâvada dâva açılır; açan taraf 
cevap versin veya vermesin ; mahkeme başlar, 

taraflar gelir, iddiasını yaparlar, delillerini gös
terir, şahit dinletir bir evrakın sureti gelecekse 
mahkeme onu celbeder. Netice itibariyle adlî dâ
valarda adliye mahkemeleri bütün delilleri ken
disi toplar. İdarî dâvanın bütün hususiyeti bu 
ı*adaıı ileri geliyor. 90 günlük müddet koyma 
hususu buradan ileri geliyor. Xe diyoruz, adam
cağıza? Dâva açacaksın ama, dâvana mesnel 
olan delilleri şu 90 gün içinde topla. (Jiinkü, 
Devlet Şûrası bir murafaa hariç, bunun dışın
daki tetkikatını evrak üzerinde yapar. Deliller 
taraflarca verilir. Oevap verecek kimse yalın/. 
cevabını vermekle iktifa edemez. İktifa ederse 
kendi kaybeder. İçerisinde geçen sözler mesnet
siz telâkki edilebilir. Buna evrakı müspitesini de 
ekliyecektir. 

Binaenaleyh, şimdi işi bu zaviyeden ele al
dığımız zaman adlî işlerle bu Devlet Şûrasının 
idari dâvaları mahiyet itibariyle tamamen biri-
birinden ayrılıyor. Ne diyoruz biz? .Bir tebligat 
yapılırsa üç ay içinde dâva açar. 90 günlük 
mühlet veriyoruz. Niçin? Ona şu idari tasarruf 
tevdi olunmuştur. Şu idari tasarrufun ipi alini 
ica'bettiren vesayikı temin etsin. Bu da ancak bu 
kadar bir zaman zarfında yapılabilir, diyoruz 
ve onun için 90 günlük bir mehil veriyoruz. Di
ğer bütün adlî işlerde arkadaşlarımın buyurdu
ğu gibi 7 gün 15 gün gibi bir mehil kabul et
memize rağmen bu işin bünyesi ve mahiyeti iti
bariyle 90 günlük bir dâva açmak müddetini ka
bul ediyoruz. Şimdi daha evvel de bu 50 günlük 
müddet geçti, cevap kısmında arkadaşlarım te
reddüde düşüyorlar. Şimdi cevap da dâvadan 
farklı bir müessese değil. O da kendisine ait ve
sikalar toplıyacaktır. Şu vesikalara istinaden 
açılmış olan dâvanın reddini istiyecektir. .Mah
keme gibi, Devlet Şûrası şunun evrakını getirti-
versin, şu delili toplayıversin, şeklinde olacak 
değildir. Bunu ne yapmış? İlk defa bir aylık me
hil koymuş. Normal olarak şu bir aylık müddet 
içinde vesaikini toplasın, cevabını versin demiş. 
Ama, hakikaten bazen pek girift dâvalar da ola
bilir. Bunu kabul etmek lâzım. Bu gibi ahvalde 
de gine bunu bir karara bırakmamış. Dâvaya 
bakmaya yetkili daire bir zaruret gürürse buna 
iki ay daha. ekliyebilsin. Netice itibariyle ıııad 
deler arasında bir tevazün görüyorum, ben. I 
ay, başa almış; sonra iki ay ve nihayet üç ay... 
Fakat arkadaşlarımın getirilmesini arzu ettik
leri sürati, temin için ilk defa buna 30 günlük 
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bir mehil vermiş, iki aylıkmüddeti dairenin ka- I 
rarma bırakmış. 

Netice itibariyle sunu arz etmek istiyorum; 
idari dâvalar bünyesi ve mahiyeti itibariyle adlî 
dâvalardan ayrıdır. Dâva açanlar delilleri ibraz
la mükelleftir. An-ak bu da, bu müddetlerle ı 
mümkündür. İliç del'a bir aylık mehil konması, 
arkadaşımın bahsettiği sürati temin etme gayesi
ne matuftur. Madde doğru tedvir edilmiştir, isa
betlidir. Onun için olduğu gibi kabulünü istir
ham etmekteyim. 

BAŞKAN - Say m Aydıner. 
11İ1) AYET AYI)İN Kil (Cumhurbaşkanınca 

S. Ü.) — Efendim, 1 nci fı'krada Komisyonun J 
nokta i nazarını nasıl kabul ettiğim malûmunuz
dur. Fakat, kürsüden inerken bir temennide bu
lundum. Bu munzam müddet için - ki maalesef 
mi diyeceğim, maalmemnuniye mi diyeceğim, bi
lemiyorum - resmî daireleri matbu kâğıtları var
dır, munzam müddet istiyorum, diye. Şûrayı 
Devletin matbu kâğıdı vardır, munzam müddet 
verilmiştir, diye. Bunun suiistimal, edilmemesini 
rica etmiştim. Hakikaten bu madde suiistimali 
mümkün kılacak vaziyettedir. 3 ncü fıkrada 60 
günü aşmamak üzere müddet veriliyor. Çok ri
ca ederim, şimdi biz bidayet cevabı için müddeti 
30 pŞm:' çıkardık, şimdi de bu verilecek olan mun
zam müddeti artık 60 gün olarak tedvin edersek 
bu insaf harici bir tasarruf olur. Binaenaleyh. 
benim ricam böyle fevkalâde bir vaziyet varsa 
buna verilecek müddet 30 ^ün olsun. İkinci defa I 
verilecek müddet 30 gün olsun. Yani ceman 60 
gün içinde beheınal dâvaya cevap verilmiş ol
sun. Yoksa 30 ^ün esas cevap, ondan sonra, 30 
günün hitamından itibaren do 60 günlük bir ce
vap müddeti. Bu bizi klişe halinde çıkmaza so
kan bir vaziyettir. Madem ki, biz esas cevalbı 15 
ten 30 güne çıkarmışızdır. Artık munzam müh
let verebileceğimiz fevkalâde vaziyeti Şurayı 
Devlet bir akar su gibi kabul etmektedir. 60 gü- I 
nü 30 güne indirelim, ricam budur. O vakit bu
lun fikirler bir vasat, bir ortam bulmuş olur ve 
maksat hâsıl olmuş olur. Kabulünü rica ederim. 

BAŞKAN — Sayın Ryıdoğaıı. 

AKİF EYİDOĞAN (Zonguldak) — Muhte
rem arkadaşlar; mesele mevzuun ele almışında ve 
anlasılışmdadır. Malûmu âlileri adliye (Münfail) 
çalışır. Hükümette şevki idare şarttır. İdare j 
mütaaddi çalışır. Yani idareci ihtiyaç gördüğü i 
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yere bizzat doğrudan doğruya kendi inisiyatifiy
le koşar, kimse kendisinden bir talepte bulunsun, 
diye beklemez ve idari tasarrufların çoğu da böy
ledir. (ielecek benim basımdaki dann yıkacak, 
yahut yıkma kararı verecek ve ondan Monra rep
likler işlesin diye müddetler, müddetler ve müd
detler geçecek... Böyle şey olmaz. Feza devrin
deyiz, arkadaşlar. İdarecinin tasarrufu bir tea
mül neticesinde vukubulmuştur. İdareci rüyasın
da bir idari ve keyfî tasarrufta bulunmaz; ya
nılabilir salâhiyetini tecavüz etmiş olabilir, bir 
kanun maddesini yanlış tatbik etmiş olabilir. 
Ama, bütün bunların hesabının cevabını da mü
saade buyurun 15 gün. içinde verebilsin. Ben, 
meslekdaşlarımdan hiçbir idareciye 15 günden 
daha fazla müddete ihtiyaç gösterecek bir şekil
de cevaıbını veremiyeceği bir idari tasarrufu ola
cağını tasavvur edemem, arkadaşlar. Şöyle yaptı, 
böyle yaptı. Nihayet bunun cevabını, bunun he
sabını. 15 gün içinde verir, arkadaşlar. Kaldı ki, 
ikinci replik de vardır, üçüncü replik de vardır. 
Kaldı, ki, yetiştiremediği müddet için. mühlet de 
alabilecektir. Onun için müsaade buyurun, bu kı
sa müddetleri muhafaza edelim, efendim. Hür
metlerimle. 

BAŞKAN — Sayın. Kalpaklıoğlu. 
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 

Efendim, Sayın Ey'idoğan'dan sonra konuşmam 
hakikaten sizleri belki biraz sıkacak. Ama, Sayın 
Ihmaya cevap vermek mecburiyetini hissettim. 
«Adliye başka, idari dâvalar başka», d iyor ar
kadaşım. Adliye cevap verse de olur, vermese 
de olur, yürür, burada cevap vermek mecburi
yeti vardır gibi bir mâna çıkar bundan. Sorarım 
kendisine muhterem arkadaşlarım, hiçbir dâva
da taraflardan birisine cevap vereceksin diye 
mahkeme kendisini zorlıyabilir mi? Bu. görülmüş 
şey inidir?... İster cevap verir, ister cevap ver
mez. Kanun vâz'ı muayyen bir müddet koymuş, 
bunun içinde kendisini müdafaa etmek isterse 
cevap verir, isterse vermez. Cevap vermedikten 
ve müddeti geçtikten sonra da artık, o hususta 
bir hak talebinde bulunamaz. Adliyedeki usul de 
böyle, şimdiye kadarki idaredeki usul de böyle
dir. Yeni maddeler arasında da bunun dışında. 
•muhterem arkadaşımın ifade ettiği gibi bir mâ
na çıkartamadım ben. Yok yani adliyede cevap 
Arermezse yürürmüş dâvalar, uzunca bir müddet 
sürüncemede kalmazmış. Ama burada cevap ver
mezse sürüncemede kalırmış gibi. Mahiyet ve me-
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şeleri ayrıdır, diyor. Evet belki mahiyetleri ay
rıdır, fakat netice itibariyle bir hakkın istihsali
ne matuftur, her ikisinin neticesi... Bu bakım- ; 
dan hiçbir değişiklik yok. j 

I 

Muhterem arkadaşlar; bir dâvanın açılması : 
için 90 günlük bir mühlet veriliyor, 90 günlük 
mühlet yani 3 ay. Bu 3 ay içinde hakikaten dâ- ; 
vasma inanan, hakkına inanan bir insan veya bir ; 
teşekkül, bu dâvasında haklı mıdır, haksız mıdır, j 
elinde ne gibi dokümanlar vardır, nelerle bu dâ- i 
vadan haklı olarak çıkacak, kendisini müdafaa ! 
edecek, neler kendisinin aleyhinde defî olarak ! 
ileri sürülecek ve bundan dolayı nasıl bir cevap- j 
la bunu karşılayacak? Bunu zaten bu 90 gü- j 
nün içinde düşünecek, karşılıyacak. Delillerini | 
sonuna kadar toplıyacak ve ondan sonra bu dâ- j 
vayı açacak. Arkadaşım, sırf dâvayı açmak için i 
bu 90 günlük müddetten istifade edecek, delil- j 
leri toplamak için bu ikinci müddetlerden isti- i 
fade edecek gibi konuştular. Değil, dâva açılır- | 
ken kazanılır, muhterem arkadaşlarım. Açıldık- j 
tan sonra hiçbir dâva kazanılmaz. O halde 90 ; 
gün içinde, dâvasını haklı olarak gören ve ispat ! 
edebileceğini anlıyan bir kişji bütün delillerini j 
toplar ve meydana çıkar. 90 günden sonra eğer | 
bu dâvayı kazanacaksa, dâvayı açtıktan sonra de- j 
lil toplamaya başlıyacaksa bu kişi zaten dâvası
na inanmıyor demektir. Dâvaya inanabilmesi için 
l)iı 90 günde delillerinden ne varsa ortaya geti- • 
recektir. Arz ettim; bu kadar hazırlıktan sonra \ 
- Muhterem Eyidoğan'm da işaret buyurdukları 
gibi - bir idari tasarrufun nelerden ileri geldi- ı 
ğini, nasıl olduğunu, hangi kanunun nesine isti- ı 
nadederek yapıldığını, bu tasarrufun sonunda ı 
Devlet için, müessese için bir kâr ve zararın do
ğup doğmıyacağmı, şahıslara vâki zarardan mü- j 
tevellit bir dâvanın açılıp açılamıyacağmı, Dev
letin haksız bir yere bir zarara sokulup sokula-
mıyacağmı düşünmiyen bir idari tasarruf olur 
mu? Bu idari tasarrufu yapan kişi, müdür, me- | 
mıır her ne ise, bunu düşünmeden nasıl bu ha
rekette bulunabilir. O halde bir işe ilk defa mü- I 
başeret ettiği andan itibaren bunun bir dâva mev
zuu olamıyacak derecede hakka ve kanuna isti-
ııadederek yapılması icabeder. Eğer, az çok bir 
haksızlık ve kanunsuzluk varsa onun dışında ve
rebileceği cevabı da peşinen hazırlamıştır, bu ta
sarrufu yaparken. Çünkü iki mânaya da gelebi
lir. Binaenaleyh, bu müddetler, hakikaten tevdi 
tarihinden sonra başladığına göre, fazlasiyle kâ- | 
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fidir; bunun dışında da bugüne kadar bizim şu 
dâvalar münasebetiyle, usul hukukunda bunun 
dışında da böyle bir aylık iki aylık gibi fazla bir 
müddet yoktur. Bunun da bir esası olsa gerek. 
Bizden evvel kanun yapan kişiler de bu müddet
lerin az veya çok olup, olmadığını düşünmüşler
dir. Bunun kâfi olduğunu görmüşlerdir. Tatbi
katın da bunun müsmir olduğunu anlamışlardır. 
Onun için bu müddetler kâfi olarak görülmüş ve 
bugüne kadar da tatbika konulmuştur. Bunlar 
işlemiştir. Kaldı ki, ben daha ileriye gideceğim, 
bu müddetler bizim icadımız da değildir. Bu ka
nunları nerelerden aldıysak, nerelerde tatbik 
edilmişse oralardaki tatbikatla bunun kâfi ve 
vâfi olduğu anlaşılmış böylece o müddetler tesbit 
edilmiş, yıllar yılı tatbik edilmiş. Biz de bu ka
nunları aldıktan sonra aynı şekilde cemiyetimiz
de ve bu dâvalarda tatbik etmişiz ve bugüne ka
dar da iyi bir netice almışız. Görüyorum ki, no 
Hükümet ne de Komisyon bizi, Umumi Heyeti
nizi ikna edecek bir şekilde bu müddetlerin uza
tılması için hakikaten kuvvetli bir mantığa isti-
nadederek huzurumuza çıkmadı. Eğer varsa, ha
kikaten bu bir mecburiyetse, bir zaruretse, ken
dileri bunu izaih etsinler, ben de kendileriyle bir
lik olayım. Ama efendim, idari tasarruftur, işte 
Devlet dairelerinden bu kadar zamanda cevap 
verilebilir, çıkabilir, bir yanlışlığa meydan veril
mesin gibi... Sudan bir cevaptır bunlar. Haki
katen lüzumlu, zaruri bir müddet değildir. Onun 
için birincisinin 15, ikincisinin 30 güne indiril
mesini rica ediyorum. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Nusret Tuna. 
AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 

Efendim, Sayın Kalpaklıoğlu benim söylemedi
ğim fikirleri bana izafe etti; o bakımdan ikinci 
defa huzurunuzu işgale meclbur kaldım. Ben, ad
liye mahkemesinde mahkemeler delilleri toplar, 
dedim. Delilleri toplar, idar i . dâvalarda alâkalı
lar delilleri ibraza mecburdur. Binaenaleyh, ad
liyede delil toplamak için zaman kaybına lüzum 
kalmaz. Derhal dâva açılır ve cevap verilir. Ara
nılan vesikalar, oradan istenebilir. Bu bakımdan, 
bu müddetler bakımından, zikredecek olursak bi
zim Devlet Şûrasına ait olan kanunla, Hukuk 
Usulüne ait Kanun aynı devrede çıkmıştır; fa
kat birisi 15 günlük bir müddet koymuştur, di
ğeri 90 gün. Bu, işin bünyesinden ileri gelmek
tedir, dedim. Birinci kısım bu. 
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Sonra, da arkadaşlarımın fikirlerine hâkim J 

olan bir nokta dalıa var. Arkadaşlarım bizzat I 
konan müddetler, süredir, süre. Yani, 90 ncı I 
güllün sonunda eevap verecek yahut 30 ncu gü- I 
nün. sonunda eevap verecek değil. Vazifesine I 
müdrik birinin, bir memurun, bir idareci eline 
gelir gelmez şu âmme hizmetinin asıl gayesi bu
nun süratle ve biran evvel yapılmasını temin- I 
<İ İr. Böyle bir memura geldiği gün derhal ceva
bını verebilir. Fa'kat bu 90 günlük müddet ya
hut bir aylık bir müddet, hakkı öldüren bir müd
det, hakkı sükut ettiren bir müddettir. Cevap 
vermedi.. O zaman maddenin son fıkrasında; 
müddeti geçtikten sonra, cevap vermiş ise on
dan hak iddia edemez, istifade edemez, diyo
ruz. Burada bir hakkın sükûdermesi, yok olma
sı, kaybolması mevzuuibaihis. Ne yapıyoruz bu
nu? Diğer dâvalar için 10 günlük bir zaman ver
miş. Dâva açmak için verilen üç aylık mehile 
muvazi olmak üzere iki parçadan üç aylık bir 
mehil koymuş. Bu da bir süreidir. Yani idare fimi- j 
ri 90 günün sonuna doğru cevap verecek değil, j 
"Vazifesini müdrik ve şu isi hazırlamışsa gelir j 
ertesi günü cevabını verir ve şu işlerde biran J 
evvel işlemeye ve yürümeye başlar. Zaten vicda
nen tatmin olmak istiyeıı memur da bunu böyle 
yapar. Fakat bu m ehlin konmasının sebebi: Bu- j 
nıın sonunda, bir hak zayi olmaktadır, o hakka. 
isfinadetme imkânı kalmamaktadır. Onun için 
sn sürelerin verilmiş olması dâvanın daha. sür
atle, daha, çabuk yapılmasına mâni olan bir hal 
değildir, memur zamanında ceva.bmı, verebilir. 
Fakat zaruri sebeplerle cevap gecikirse bu tak
dirde mehili kısaltalım, sürati hızlandıralım der
ken, hakkın ziyama sebebolabiliriz... Sürat kadar 
belki ondan daha, ehemmiyetli olan hakkın t ecel-
lisidİr. Bu bakımdan sürelerin muhafazasını istir
ham etmekteyim. 

BAŞKAN — Sayın Okyayuz. 
(1AVİT TFVFİK OKYAYUZ (İçel) — 

Fok muhterem, arkadaşlarım, Eyidoğan üstadı
mızı çok büyük bir dikkatle dinledim, idarenin 
müteaddi çalıştığını: binaenaleyh, her idarecinin 
canlı ve heyecanlı hamle içinde ne yaptığını, ne 
yapmak istediğini çok iyi bildiğini, dolayısiyle 
tasarruflarının hesabını kısa, zamanda verebilecek 
iktidar ve kifayette olduklarını söylediler. Şüp
hesiz ki; meslekte, bize örnek olmuş bir insan ola
rak kanaat ve fikirlerini ihtiramla, değerlendir
mek bizim vazifemizdir. Ryidoğan Ağabeyimiz j 
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bilirler ki, kendilerinin ve arkadaşlarının bu 
memlekette bıraktıkları idareye ait ışıklı ve za
fer dolu izde aynı iman ve heyecanla yürüyen 
genç idareciler, bunların emanetlerini onlara, ör
nek bir anlayış ve onlara örnek bir hissiyatın 
içinde zaferden zafere götürmesini bilmişlerdir. 
Ancak biz burada kanunun getirdiği bu hükmün. 
muhafazasını isterken, idareci arkadaşlarımızın. 
biraz evvel ifade ettiğim örnek bir vatan bağ
lılığı içindeki büyük başarılarmdaki kifayetsiz
likleri dolayısiyle bu türlü bir hükme ihtiyacol-
d uğun ıı söylemek istemedik. Şüphesiz ki, kendi
lerinin bu memlekete geçmiş hizmetleri peşinde 
ve izinde aynı kaygu, aynı dikkat ve gayretli1 

(•alışmış isimsiz bir arkadaşı olarak kendi arka
daşlarımı bu kürsüden kifayetsiz olmak gibi bir 
hükümle incitmek durumu asla. hatırımdan dahi 
geçmezdi. Bu sebeple biz bu hükmün muhafaza
sını isterken idareci arkadaşlarımızın kifayetsiz
liğini değil, idari meselelerin hukuk ölçüleri 
içindeki muğlaklığını ifade etmek, istedik. Bina
enaleyh, idareye ve idareciye bu istikamette en 
az şu kanunun getirdiği müddetler bahşedil irse 
idarimin idarecinin, ömrünce peşinde koştuğu 
hakkın ve hakikatin zaferine hizmet edebilmek 
imkânını kaygusıız ve endişesiz bir şekilde meni 
lekete bahşetmiş oluruz. Bu bakımdan verilecek 
bu hüküm, kabul edilecek bir hüküm, benim an 
I ayışını, inanışımda, hakkın ve adaletin tecellisi 
bakımından zaruridir. Bu idareyi ve idareciyi 
Fyidoğan Ağabeyim de kabul ederlerse bizleri 
çok bahtiyar edecektir. 

Hürmetlerimle.. 

BAŞKAN — Sayın Kalpaklıoğlu. 
HÜSEYİN KAI'jPAıKLTOÛLir (Kayseri) 

Kfendim, arkadaşlarım benim fikrimi kabul et
miyorlar; bunlara, cevap verecek değilim, iş uzu
yor sizin dedikleriniz benim dediklerim, mevzuu 
içine girmek istemiyorum. Bunların tamamen dı
şında iki kelime ile şunları arz edeceğim. 

Muhterem arkadaşlarını; umumi müruruza
man, muhtelif dâvalarda neden bir sene, beş se
ne, 10 senedir de, Şûrayı Devlete açılan dâva
larda 90 gündür? Başka hiçbir şey söylemiyo
rum. ({örüyoruz ki, bir sene içerisinde en aşağı 
bir davanın müruru zaman müddeti bir sene ol
duğu halde; 5 seneden 10 seneye gittiği halde; 
görüyoruz ki, Şûrayı Devlete açılan dâvalarda, 
bir sene değil; 90 gündür. Esprisi anlaşılıyor. 
iıdari dâvalarda ki, sürat bunun bünyesinden 
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neşet etmektedir ve bir zaruretin ifadesidir. Bi- I 
ııaenaleyh, 90 günü nasıl ki, muhterem arkadaş
larım; getirdiler, müdafaa ettiler burada, bir se
neye çıkartmadılar dâva zamanını 5 seneye çıkar
madılar; hele 10 seneye hiç çıkartmadılar. Nasıl 
oraya yanaşmıyorlarsa, bunda da müsaade bu
yursunlar ve tenakuza düşmesinler. Bu 15 gün
lük müddeti de eskiden olduğu gibi, 90 günü na
sıl muhafaza ediyorlarsa, 15 günü de öyle mu
hafaza etsinler. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Efendim, madde üzerinde söz 
istiyen?.. Yok. Önergeleri okutuyorum. 

Başkanlığa 
76 neı maddenin 3 ncü fıkrasında ki, (altmış) 

kelimesinin (otuz) olarak değiştirilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Hidayet Aydıner 

Başkanlığa 
Otuz giiniin 15 gün, 60 günün 30 gün olarak 

kabulünü istirham ederim. 
Kayseri 

Hüseyin Kalpaklıoğlu 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Nüvit Yetkin. 
DEVLET BAKANI NÜVÎT YETKİN (Ma

latya) — Muhterem arkadaşlarım; Danıştayda 
açılan dâvanın aslında dâva ikame süresini değil, 
madde bahis mevzuu olan karşılıklı verilecek ce
vap ve mukabil cevapların müddetlerini görüşü
yoruz. Bu evvelce 15 idi, 30 güne çıkarılmıştır. 
15 gün mü olsun, 30 gün mü olsun? Ve ilâveten 
verilecek müddet ele iki ayı geçsin mi, yoksa bir 
aydan ibaret mi kalsın gibi bir konu uzunca bir 
zaman tartışmaya konu oldu. Ben de huzurunu
zu fazla işgal etmek istemiyorum. Ama meseleyi 
şu zaviyeden mütalâa etmek lâzımgeldiği kanısın
dayım; evvelâ bâzı arkadaşlarımız, bunun idare 
yönünden daha çok bu müddetlerden ilâvelerden 
artırmalardan faydalandığı kanısındadır. Nitekim 
Aydıner arkadaşım, aşağı - yukarı, idarenin mat
bu temdit talepleri ve Damştaym da matbu tem
dit kararları vardır, buyuruyorlar. Halbuki Sa
yın Kalpaklıoğlu arkadaşım, dâvayı açan bakı
mından idareyi muhatabolarak alıp dâvayı açan 
bakımından bu müddetlerin uzun olmasından şi
kâyetçi ve dâva açan bir defa bu 90 günlük müd
det içerisinde delillerini, ve sairesini hazırlasın 
diyor. Ve devamla; niçin temditlere ve bu uzun 
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müddetlere ihtiyaç olsun, buyuruyorlar. Şimdi 
bu madde aslında şimdiye kadarki tatbikatın bir 
zarureti olarak getirilmiştir. 

Sayın Aydıner arkadaşımızın hakkı vardır. 
Birçok dâvalarda idare, zaruretler karşısında ce
vabını hazırlıyabilmenin müşkülâtı karşısında 
müddet temdidi talebinde bulunmaya mecbur kal
maktadır. Bu bir realitedir. Ve bu bir ıstırabın, 
bir noksanlığın, bir müddet kifayetsizliğinin te
zahürü olarak böyledir. Zira sayın Eyidoğan ar
kadaşımızın buyurduğu gibi idare mütaaddidir. 
Ancak her dâva her idari dâva Dahiliye Vekâle
tini muhatap tutarak veya şu vilâyeti muhatap tu
tarak açılmış olmuyor da idari dâvalarda çeşitli 
konularda açılıyor. Dâvanın muhatabı Maliye Ve
kâleti veya Ticaret ve Ziraat Vekâletidir, ama; 
konusu Türkiye hudutlarının kimbilir hangi 
ucundaki bir hâdiseye taallûk etmektedir. Hattâ 
Türkiye hudutlarını çok zaman aşmaktadır. Eş
hası nıütegayyibeye aittir, bilmem neye aittir. 
Memleket dışından idare bu tasarrufun menşeini 
mebdeini, mahiyetini, muhtevasını öğrenip cevap 
vermeye mecburdur ve bu kabîl bir araştırmanın 
zaruri kıldığı ve Cavit Okyayüz arkadaşımın da 
dediği gibi cansiperane çalışan idare memurları
nın bütün gayretlerine rağmen işin iltizam ettiği 
araştırma, kendilerini çok zaman Danıştaya baş 
vurarak müddet temdidi talebini mecbur bırak
maktadır; müddet 15 gün olduğu için. Binaena
leyh o, şimdi bu tatbikat neticelerini de göz önüne 
alarak müddet nihayet bir 15 gün daha ilâve edil
mek suretiyle bu cevap müddeti 30 gün olsun, 15 
gün yerine 30 gün olsun deniyor. Cevap aynı ce
vap. Her iki taraf için de seyyanen cevaplarını 
hazırlıyabilmek ve karşı tarafın ileri sürdüğü hu
suslara da cevap imkânını verebilmektir. 

Sayın Nusret Tuna ile Kalpaklıoğlu arkadaşı
mız arasında bir münakaşaya yol açtı, idari dâva
larla adlî dâvaların mahiyetleri bir midir, aynı 
mıdır? Diye... Şüphesiz bir ayrı tarafı vardır. Hu
susi hukuk münasebetidir ve her iki taraf hangi 
sebeplerden dolayı birbirleriyle ihtilaflı oldukları
nı bilirler. Delilleri ceplerindedir, çekmecelerin-
dedir ve verecekleri cevaplar hazırdır. Ama, beri 
tarafta bir Bakanlığı muhatabolarak göstermişsi
niz halbuki o Bakanlığın murakabesi altında bulu
nan dairelerin bilmem hangi tarafındaki bir işle
me taallûk etmektedir, iptali istenen veya zararın 
veya tazminatın konusu olan hâdise ve tasarruf. 
Binaenaleyh, bunlar için müddet bakımından 30 
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gün çok büyük bir müddet değildir. İdari dâva
lar mahiyetleri itibariyle çok kısa müddetlerle 
bitirilmesi lâzımdır. Çünkü, idari tasarrufları 
nihayet uzun bir müddet muallel, muallâkta ve 
iptale mahkûm bir halde tutamazsınız. O itibar
ladır ki, adlî kazada bu müddetler bir sene, beş 
sene, on senedir; ama burada 90 günlük bir sü
kûtu hak müddetiyle getirmişsiniz ve idari tasar
rufun istikrarını sağlamak için bunu kabul bu
yurmuşsunuz. Müddetlerin uzun olması cihette
ki iyi değildir fakat, 15 günlük müddetin kâfi 
gelmediği tatbikat ile görülmüştür. 

Şimdi, iki aylık ilâve müddet mevzuu yalnız 
istisnai hallere hasredilsin istiyorsa kıymetli ar
kadaşlarım, sadece mücbir sebeplerin vukuunda 
ve onlara maksur olarak ve bir defaya mahsus ol
mak üzere verilsin istiyorsa o takdirde bu 30 gün
lük müddeti kabul buyurmalarında fayda vardır. 
Çünkü o 30 gün, ondan sonra artık maddede der
piş edilen munzam mühlet istemek keyfiyetini as
garinin asgarisine indirecektir ve Danıştay sade
ce mücbir sebepler gördüğü takdir ve bir defaya 
mahsus olmak üzere işin hususiyeti şayet geniş bir 
araştırmayı haklı gösterecek mahiyette ise o zama
na maksur ve münhasır olarak böyle bir müddete 
gidecek, aksi halde o müddeti vermiyecektir. Bi
naenaleyh Sayın Aydmer arkadaşımızın buyur
duğu gibi, matbu talepler ve matbu mehil verme 
kararları ortadan kalkmış olacaktır. Bu itibarla 
30 günün kabulünü bendeniz de istirham etmekte
yim. 

Hürmetlerimle. 
HÜS EYİN KALPAK 17100 LU (Kayseri) — 

Bir sual soracağım efendim. 
BAŞKAN — Buyurunuz.. 
HÜSEYİN KALPAKLIOOLU (Kayseri) — 

Şûrayı Devlet Kanununun tarihi çok eskidir. Bu
nu Sayın Bakan da benim kadar bilirler. Bu ka
nun bugüne kadar tatbik edilmiştir. Eğer bu müd
det.Sayın Bakanın izah ettiği gibi hakikaten dâ
vaları -müşkül duruma soktu ise, neden bunca yıl 
geçmesine rağmen bu maddedeki müddetlerin de
ğiştirilmesi Hükümet olarak istenmemiştir de bu 
kanunla yıllardan sonra düşünülmektedir? 

, DEVLET BAKANİ NÜVİT YETKİN 
(Devamla)— Sayın Kalpaklıoğlu; şimdiye ka-
da;l" böyle bir müddet noksanlığı Danıştaym 
vermekte olduğu munzam müddetlerle telâfiye 
çalışılmıştır. Şimdi bir Danıştay Kanunu yapı
lırken, yeniden bir Danıştay kanunu tanzim edi-
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lirken, tatbikatta zuhur etmiş olan bu aksak
lığı normal, hale getirmek için lf) günlük müd
detin kifayetsizliği tecrübelerle sabit olduğu, ci
hetle bizzat Danıştay 30 günlük müddeti uygun 
telâkki ederek bunu teklif etmiş ve Hükümet de 
huzurunuza getirmiş!ir. 

BAŞKAN — Bir sual daha sormak istiyor
lar. Buyurunuz Sayın Ooşkunoğlu. 

KÂMİL COŞKLNOOLU (Uşak) _ Burada
ki müddetler Danıştay için verilen müddet de
ğildir. Sayın Bakanımız sanki (bu müddetleri 
Danıştay için verilmiş bir müddet gibi izah bu
yurdular. Memleketin şurasından gelecek, bura
sından cevap gelecek gibi. Bu taraflar için ve
rilen bir müddettir, bu. idare hak sahibidir. 
Hak sahibinin müracaat etmesi üzerine cihette
ki cevaba bütün dokümanlar, bütün vesikalar 
tetkik edilerek, hazırlanarak bir red cevabı ve
rildi ve bir tasarrufta bulunuldu, lied cevabın
dan sonra :K) gün içerisinde hak sahibi dâva aça
bilecektir. Binaenaleyh, ıbütün vesikalar elin
de hazır. Neyi tetkik edecek? Neyi ineeliyecek? 

DEVLLT BAKANİ NÜVİT YETKİN 
(Devamla) — Arz edeyim elendim, belki maksa
dımı .yanlış ifade ettim yatıut yanlış anlaşıldı. 
Bendeniz de «Danıştaya ait bir süre» demedim, 
şüphesiz Danış!ay da diğer adlî kaza mercile
rinde olduğu gibi, bir takım tahkikatı kendi ik
mal ederek filân, yerden sorulmasına, filân keş
lin yapılmasına, filân yerden bilgi istenmesine 
diye kararlar vermiyor. Tarai'lar delillerini biz
zat kendileri ibraz ediyor, izah ediyorlar. İda
renin, dâva konusu olan hâdise hakkında ma
lûmat toplıyarak, delil toplıyarak cevap ver
mesi için müddetlere ihtiyacı vardır, diye izah 
ettim. Yani idarenin Danıştaya cevaplarını ver
mesi bakımından bu müddetlere ihtiyacı var
dır, diye arz ettim. Çok zaman idare, açılan dâ
vanın muhatabı olan bakanlık tasarrufların 
yapılmış olduğu yer çok çok uzak bir yer olma
sı itibariyle oralardan malûmat toplama husu
sunda kendisini mecbur hissetmektedir. 

KÂMİL OOŞKUNOÖLU (Uşak) — İdare 
red cevabı verdiğine göre, malûmat toplamış
tır. 

DEVLET BAKANI NÜVİT YETKİN 
(Devamla) — Her zaman böyle olmaktadır. 

BAŞKAN — Bir başka sual. Buyurunuz Sa
vın Gerger. 
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VASFİ GERGER (Urfa) — Muhterem ar

kadaşlar, Sayın Bakanın izahı bizim noktayı na
zarimizi teyideder mahiyettedir. Diyorlar ki, 
bazı işler ve tasarruflar olur ki, Ibıınun hududu 
yurt. dışına kadar sirayet edebilir ve cevap ver
me imkânı da elde edilemez. Bunu kabul eder
sek, idarenin bidayetten ittihaz ettiği idari ka
rarı keyfi olarak kabul etmek lâzımdır. Yani 
idari tasarruf, keyfi olarak yapılmıştır. Eğer 
ta yurt dışına kadar sirayet edecek her hangi 
bir hâdiseyi tahkik ve tetkik etmeden, daha ev
vel oradan sormadan katî kanaata varmadan 
bir idari tasarruf yapılmışsa keyfîdir. Yok, bunun 
tahkik ve tetkiki yapılmışsa; idare yaptığı ta-
sarrufda elindeki dokümanlara göre bu kararı 
ittihaza kendini mecbur addetmişle, cevap ver
mek için üç aylık bir müddete ihtiyacı yoktur. 
Bazan malî meseleler de 'bir müddet meselesi, 
bugünkü görüşümüze uymıyabilir; vergi 'mev
zuunda.. Ama, bunu da bu şekilde kabul etme
ye imkân yoktur. Adlî mahkemelerde deliller me
selesi ile Danıstaym delil toplaması arasında bir 
fark yoktur diyor Nusret Tuna arkadaşımız. Ad
lî mahkemelerden taraf olmadan bir talep hak
kında zaten hâkim bir karar veremez. 

Şu işin nüfus dairesinden sorulmasını isti
yorum. Karşı taraf ya kaibul eder, ya etmez. Bun
da hâkim takdirini kullanır. Tapudan sorulma
sını... Danıştayda da dosyanın celbine karar is
tiyorum, der ve dosyayı eelbeder. Tatbikatta bun
lar cok görülür. Danıştayda dosyayı eelbeder. 
Binaenaleyh Danıstaym da delilleri bu şekilde 
toplama imkânı vardır. Bu dâva arzuhaline ce
vap aleleevap bugünkü bu madde hükmü ile üç. 
ay geçiyor, geri bırakılıyor. Buna hakkımız yok
tur, diyorum, idareyi müdafaa ederken, idare
nin haksız muameleye tevessül ettiğini bir ta
raftan da tasviıbetaıiş giıbi oluyoruz. 15 gün kâ
fidir ve bir ayda munzam müddet kâfidir. İda
re yapacağı tasarruflarda işi ona göre ayarla
sın. Keyfi olarak ben üç ay istiyarum, bulama
dım, cevap ver, mazeretim var... Mazeret yok. 
İdarede mazeret kabul edilmez. İki şahıs arasın
da mazeret kabul edilebilir, avukatı hasta ola
bilir, gelemez, kendisinin bir mazereti olabilir 
ve farzedelim mahkemedeki Ibir duruşmanın 
•taliki için gün istiyebilir. Ama idare cevap ver
mek için mazeret gösteremez. Hukuk müşavi
ri vardır, mütehassıs elemanları vardır ve o ta
sarrufun yapıldığı işe ait kompetan daire reis-
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ligi ve dairesi vardır. 15 günlük müddet kâfi
dir. 

Arz ederim. 
HİDAYET AYDINER (Cumhurbaşkanınca 

S. Ü.) —• Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Kâfi efendim. Vekilden sonra 

bir kişiye son sözü verdim. 
HİDAYET AY DİNER (Cumlım-başkanmca 

S. Ü.) -'— Konuşmak hakkım var. Son söz me
busundur. Kifayet yoktur. 

BAŞKAN — Hayır efendim, müzakere bitti. 
HİDAYET. AY DİNER (Cumhurbaşkanınca 

S. Ü.) — Ne münasebet. Mademki müzakere 
vardır, devam ediyor. Madem ki, bir usul var
dır; riayete mecbursunuz. 

BAŞKAN — Buyurun, konuşun bakalım ne 
diyeceksiniz. 

HİDAYET AYDINER (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — Efendim, kanuni cevap müddetinin bir 
ay olmasında isabet vardır ve bunda ısrar ve 
inat ediyorum. Çünkü, daire ,buna kendi iken-
disine cevap vermez. Bunun bir avukatı 'bir hu
kuk müşaviri vardır tahkikat yapacaktır, sora
caktır, onlar gelecektir vesaire. O da olur. Ama 
fer'in aslını geçen bir müddet yani ikinci veri
len müddetin iki ay daha olması doğru değildir. 
O zaman üç aya çıkıyor. Rica ediyorum, Vekil-
Bey başka birisi ile konuşacağına dikkat bu
yursun. Zaten kendileri de avukatlıktan gel
miştir. Bir aylık müddet bitti, ondan sonra iki 
ay bu istenilen müddetlerin reddedildiği vâki 
değildir, arkadaşlar. Neden vâki değildir 1 
Çünkü dairenin ret kararı oradaki daireye gi
dinceye kadar müddet geçer diye İni müddetle
rin temdidi hakkında talepleri reddeden, bir 
karar geçmişte mevcut değildir. Burada mev
zuu ihmal edilmiştir. Fakat müddetin 15 gün 
olmasından doğmuştur, bu iş. 

Şimdi onu kaldırıyoruz, bir aya çıkarıyoruz. 
Aslı Ibir ay iken, üç ay bir müddet veriyoruz. 
Asıldan uzu fer'i olmaz. Bu yanlıştır efendim, 
rica ederim, teklifim veçhile munzam müddet 
îbıir ay olarak kabul buyurulsun. 

BAŞKAN — Müzakerenin kifayeti hakkında 
bir takrir gelmiştir, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Müzakere kâfidir. Oylamaya geçilmesini arz 

ederim. 
Kayseri 

Suad Hayri Ürgüplü 
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BAŞKAN — Oylarınıza arz ediyorum. Kabul 

edenler... Kaimi etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Diğer önergeleri olkutuyorıım. 

Başkanlığa 
76 ncı maddenin 3 ncü fıkrasında ki (altmış) 

kelimesinin (otuz) olarak değiştirilmesini arz 
ve teklif ederim. 

Cumhurbaşkanınca -S. Ü. 
Hidayet Aydın er 

(Hüseyin Kalpaklıoğlu'nun önergesi tekrar 
okundu.) 

Yüksek Başkanlığa 
76 ncı maddenin tebligata cevap verme şule

sinin 15 gün olarak kabulünü arz ederim. 
Urfa 

Vasfi Oerger 

BAŞKAN — En aykırı teklif Sayın Kalpak-
lıoğlu'nun teklifidir. İki müddetin birden indi-
rilmesini istemektedir. Tekrar okutup oylarını
za. arz ediyorum. 

(Hüseyin Kalpaklıoğlu'nun önergesi tekrar 
okundu.) 

BAŞKAN — Önergenin nazarı itibara alınıp 
alınmamasını oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir, efen
dim . 

Diğer önergelerin oylamasına hacet görmü
yorum. En aykırısını oya koydum. Maddenin 
bu değişik şekliyle.;.. 

(İKÇÎCİ KOMSYON BAŞKANİ FAIUK 
İŞIK (Van) —- Maddeyi geri alıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Oylamaya geçtik, olmaz efen
dim. 

(HlÇİOf KOMSYON BAŞKANI FARUK 
İŞIK (Van) — Oylamadınız ki, efendim. 

BAŞKAN — Peki, redakte eder, getirirsiniz. 
Açık oylama neticelerini olkutuyorıım. 
(«Saat 19,00» sesleri) 
Danıştay kanun tasarısının 62 nei maddesine 

(40) sayın üye oy vermiş, (40) kabul, ret yok. 
Oekinser yok. 

Danıştay kanun tasarısının 66 ncı maddesine 
(46) üye oy vermiş (46) kabul. Ret ve çckiııser 
yok. 

Danıştay kanun tasarısının 69 nen -maddesine 
(43) sayın üye katılmış (4-'l) kabul. Ret ve çe
ki nser yok. 

Salt çoğunluk temin edil em iyen Hm maddeler 
gelecek: celsede tekrar oylanacaktır. Vekit geç
tiği için yarın saat 15,00 te toplanmak üzere 
Birleşimi 'kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 19,00 
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B - YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Sezai 
O'Kan'ın, kaç memurun emekliliğinin kcdehrddı-
(jına darı sorusu ve Başbakan İsmet İnönü nün 
yazdı cevabı (7/111) 

:; Mart 1964 

(•ıımhııriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki s oralarımı ıı Başbakan tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasının teminine de
lâletlerinizi arz ve istirham ederim. 

Sezai O'Kan 
Tabiî Üye 

1. Bugüne kadar gerek Devlet Şûrası ge
rek T. B. M. M. Dilekçe Karma Komisyonu ta
rafından 'kaç memurun emeklilikleri kaldırılmış
tır? 

2. Emeklilikleri 'kaldırılan memurların asli 
maaş durumları nedir".' 

3. Emeklilikleri kaldırılan memurların iba-
kanlrklara dağılışı nasıldır: 

4. 1 Mart 1964 tarihine kadar, Devlet Şûrası 
tarafından emeklilikleri 'kaldırılan kaç memura 
hangi bakanlıkça ve T. Ti. M. M. Dilekçe Kar

ma Komisyonunun emekliliğini kaldırdığı kaç 
memura hangi bakanliklar vazife vermiştir? 

o. Vazife verilmiyen memurlar hakkında 
Hükümet olarak ne düşünülmektedir? 

T. V, 
20 . 4 . 1964 Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 77 - 1168/1365 

Konu : O. Senatosu Ta'biî Üyesi Sezai 
O'Kan'ın, önergesi. 

(Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : Kanunlar Müdürlüğü: 4 . 3 . 1964 ta

rihli ve 3534 . 7/141. 4252 sayılı yazınız. 
Kaç memurun emeki il iğinin kaldırıldığına 

dair, Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Sezai 
O'Kan tarafından Başjbalkanhğa yöneltilen yazılı 
soru önergesinin eevabı ilişik olarak sunulmuş
tur. 

({ereğinin yapılmasını rica ederim. 
İsmet İnönü 

Başbakan 

- . 121 



Kaç memurun emekMğinin kaldırıldığına dair Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Sezai O'Kan tarafı 
tilen yazılı soru önergesine verilen cevaptır 

1 nci maddenin cevabı 2 ııci maddenin cevabı 3 ııcü maddenin cevabı 4 aıcü madd 

T. B. M. M. Düekçe Kar- Emeklilikleri kaldın- Emeklilikleri kaldırılan T. B. M. M. Dilekçe Kar-
ma Komisyonu ile Danış-
tayca emeklilikleri kaldı

rılan memurlar 
T. B. M. M. Di

lekçe Karma Damş-
Komisyonunca tayca 

(Sayı Sayı Sayı 

lan memurların 
aylıkları 

14 

21 

12 

memurte-nm mensup bu- ma Komisyonunca emek-
lunduklan bakanlıklar Klikleri kaldırılanlardan 

•göreve atananların sayı-
l a n ile görev aldıkları 

bakanlıklar 

iSayn Bakanlığı 

2 

10 

8 

14 

1 
1 

17 
1 
3 
3 

İD 
1 
6 
2 

1 
6 
4 
2 
1 
o •-> 
5 

2 000 
1 250 

2 000 
1 750 
1 500 
1 250 

2 000 
1 750 
1 500 
1 100 

2 000+100 
2 000 
1 750 
1 500 
1 100 

800 
700 

Başbakanlık 

Adalet Bakanlığı 

Millî .Savunma Bakanlığı 

6 İçişleri Bakanlığı 

4 Adalet. Bakanlığı 

21 Millî Savunma 
Bakanlığı 

İçişleri Bakanlığı 



2 600 
1 350 
1 200 

3 (1. Derece) 
2 (2. » ) 
2 (3.-2. » ) 

Dışişleri Bakanlığı 

1 2 000 
1 1 250 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 500 
1 250 
1 100 
1 100 
700 
600 

1 750 

a ooo 

1 750 
1 250 

950 

500 

1 750 
1 '500 

Maliye 'Bakanlığı 

Millî Eğitim (Bakanlığı 

Ticaret (Bakanlığı 

(Sağ. ve Sos. Y. Bak. 

Gümrük ve Tek. Bak. 

Tarım (Bakanlığı 

1 Maliye Bakanlığı 
1 ('65 yaşım doldu 

duğundan göre 
verilmemiştir.) 

(Hasta olduğunda 
memuriyet istem 
miştir.) 
Millî Eğitim Bak 

» » » 
» » » 

1 'Sağlılk ve Sosy 
(Yardım Bakanlığ 

1 Gümrük ve Tek 
Bakanlığı 

1 » » » 

Tarım Bakanlığa 



1 nci maddenin cevabı 2 ııci maddenin cevabı ?> neü maddenin cevaba 4 neü. nıad 

T—" 

T. B. M. M. Dilekçe Kar
ma Komisyonu ile Danış-
tayca emeklilikleri kaldı

rılan memurlar 
T. B. M. M. Di

lekçe Karma Dauış-
Komisyonunea tayca 

'Sayı Sayı 

12 

Emeklilikleri kaldırı
lan memurların 

aylıkları 

Emeklilikleri kaldırılan T. B. M. M. Dilekçe Kar 

Sayı Aylığı 

2 2 000 
2 1 ?50 
1 1 500 
2 1 260 

1 1 100 
2 950 
4 800 
2 700 
1 600 

1 2 0004-100 

2 000 

İ 1 500 

memurlarım mensup bu
lundukları bakanlıklar 

Ulaştırma Bakanlığa: 

Çalışma Bakanlueı 

San a vi B a kanlı-ğ-ı 

Turizm, ve Tan. Bak. 

ma Komisyonunca emek 
1 ilikleri kaldırılanlardan 
göreve atananların sayı 
ları 

Sayı 

1 
6 

1 

1 

ile görev aldıklar 
bakanlıklar 

Bakanlığı 

Ulaştırma Bak. 
» » 

(TODD (İn. Md.) 
Ulaştırma Bak. 
(BTT On. Md.) 
Ulaştırma Bak. 
(Denizcilik Ban. T 
A. 0. Gn. Md.) 

('65 yaşını doldur 
duğundan göre 
verilmemiştir.") 

(Müracaatta 
lunmam ıstır.) 

bu 



1 2 000 İmar ve İskân Bak. 
1 1 7 5 0 
1 700 

5 ııci maddenin cevabı 

Emekliliği kaldırılan memurlardan istiyenleriıı, kanuni şartları haiz olmaları 
e derecelerine ııvgıııı kadrolar açıldıkça atanmaları cihetine gidilmektedir. 

•m »• 
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Danıştay kanunu tasarısının 62 nci maddesine verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağiaııamaımstn-.) 

TABU ÜYELER 
Kkrem Acuner 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Osman Koksal 
Sami Küçük 
Fahri özdilek 
Mehmet Şükran özkaya 
î T ay d a r Tu n e kanat, 
AFYON KARAHÎ8AR 
Rasim Hancıoğlu 

ANKARA 
llıfzii Oğuz Bekata 
Kabit Koeabeyoğlu 

TABU ÜYELER 
Kefet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emenullah Çelebi (I.) 
Kadri Kaplan 
Sezai O'Kan 
Mehmet özgüneş 
Selâhattin özgür 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muza ffe r Yu rda ku 1 e r 

ADANA 
Mel ı met Nuri Âdemoğlu 
(lalip Afşar 
Mehmet ünaldı 
Sakıp Ön a1 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

Üye sayısı 185 
Oy veren îer : 40 

Kabul edenler 40 
Reddedenler o 

Çekinserler o 
Oya katılmıyai! 1ar : 140 

Açık üyelikler 5 

[Kabul edenler] 
GAZİANTEP 

Zeki İslâm 
İSTANBUL 

Ethem Menemencioğlu 
ÎZMtR 

Ömer Eûtfi Bozealı 
KASTAMONU 

Ahmet Nusret Tuna 
KAYSERİ 

Hüseyin Kalpaklı oğlu 
KIRKLARELİ 

Ahmet Naci An 
KONYA 

Muammer Obuz 
KÜTAHYA 

Osman Cevdet Erk ut 

[Oya katn 
AFYON KARAHİSAR 
Mustafa Yılmaz Ince-
oğlu 
Celâl Tevfik Karasa-
pan 

AĞRI 
Veysi Yardımcı (1.) 

AMASYA 
Maeit Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Osman Alişiroğlu 
Rifat Etker 
ibrahim Saffet Omav 
(B.) 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mustafa Özer 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

ORDU 
Zeki Kumrulu 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ziya önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
Vasfi Gerger 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

kıyanlar] 
Mehmet llkuçan 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan (1. Ü.) 

AYDIN 
tskender Cenap Ege 
Osman Salın Sarıgöllü 
^Mkret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 
Kadri öz taş 
Hasan Ali Türker 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Sabri Topçu oğlu 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

VAN 
Faruk Işık 

C. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Âmil Artus 
Hasan Atakan 
Hidayet Aydıner 
Ömer Ergün 
Sadi Koçaş 
Kâzum Orbay 
Necati özdeniz 

Nevzat Sengel 
Ragıp Üner 
Âdil Ünlü 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

BURSA 
.thsan Sabri Çağlayan-
gü 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 
Halit Sarrkaya (1.) 

ÇANKIRI 
Hazım Dağla (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 
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DENÎZLÎ 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Dural 

DİYARBAKIR 
Azmi E)*doğan 
İhsan Hamit Tigrel 
(Bşk. V.) 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğln 

ELÂZIĞ 
€elâl Ertuğ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 
Nihat Pasinli 
Rahmi Sanalan 

ESKİŞEHİR 
öavs i Uçagök 

GAZİANTEP 
Nizamettin özgül 

GİRESUN 
Mehmetı İzmemı 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Haldt Zarbun 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Vehbi Aksoy 

İÇEL 
Cavi+ Tevfik Okyayuz 
Talip özdolayr 

İSPARTA 
Suat Seren 

C. Senatosu B : 65 
İSTANBUL 

Şevket Akyürek 
Fethi Başak 
Celil Cevherioğlu 
Rifat öztürkçine 
Nurullah Esat Sümer 
özel Şahingiray 
Sabahattin Tanman 
Berç Turan 

İZMİR 
îzzet Birand 
Enis Kansu 
Cahit O küre r 
Hilmi Onat 
Nevzat Özerdendi 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Tu'rgut Göle 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Suad Hayri Ürgüplü 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Uhısman 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 
Lûtfi Tokoğlu (î. Ü.) 

KONYA 
Sedat Çumralı (B.) 
Mustafa Dinekli 
Muhittin Kılıç 
Ahmet Onar 

28 . 4 .1964 O : 1 
KÜTAHYA 

A. Bahattin Özbek 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpisikender (B.) 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Kemal Oral (î.) 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İhsan Akpolat 

NEVŞEHİR 
1. Ş. Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bay han 
izzet Gener 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 

RİZE 
Necip Danışoğlu 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 
Kâzım Yurdakul 

[Açık üyelikler] 

SAMSUN 
Cemalettin Bulak 
Fethi Tevetoğlu 
Cahit Tokgöz 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlıı 
Rifat Öçten 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 
Selâma Üren 

TOKAT 
Zihni Betil 
Osman Haeıbaloğlu 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Y .̂ısuf Dfimirdağ 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Esat Mahmut Karakıırt 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Tevfik inci 
Akif Eyidoğan 
Tarık Remzi Baltan 
C. BAŞKANINCA SE

ÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açılkalm (1.) 
Esat Çağa 
Hasan Kangal 
Enver Kök 
Sahir Kurutluoğlu 

Çorum 

Eskişehir 

Hakkâri 

İstanbul 
Samsun 

Yekûn 
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Danıştay kanunu tasarısının 66 ncı maddesine verilen oylann sonucu : 

(Salt çoğunluk ttemioı edilemıemiştir.) 

TABU ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Vehbi Ersti 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 

AFYON KARAHtSAR 
Rasim Hancıoğlu 
Celâl Tevfik Karajsapam 

ANKARA 
Sabit Kocabeyoğlu 

BURSA 
Şeref Kayalar 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 

TABİÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
(t) 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
(İ.Ü.) 
Osman Koksal 
Sami Küçük 
Seziai O'Kan 
Fahri özdilek 

üve sayısı : 185 
Oy verenler : 46 

Kabul edenler : 46 
Reddedenler : 0 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 134 

Açık üyelikler : 5 

[Kdbıd edenler] 
GAZİANTEP 

Zeki İslâm 
ÎÇEL 

Cavit Tevfik Okyayuz 

İSPARTA • İMA A M JU X3h 

Suat Seren 
tSTANRTTT Xİ9 J. .n.XN D U l ı 

Ethem Menemeneioğlu 
Nurullah Esat Sümer 

İZMİR 
Ömer Lâtfi Bozcalı 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçlâgil 
Suad Hayri Ürgüplü 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Refik Ulusoy 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ziya Önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 

[Oya katılmıyanlar] 
Mehmet özgüneş 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdem
oğlu 
Galip Afşar 
Sakıp Önal 
Mehmet Ünaldı 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHÎSAR 
Mustafa Yılmaz Ince-
oğlu 

AĞRI 
Veysi Yardımcı (1.) 

AMASYA 
Macit Zereu 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Rifat Etker 
ibrahim Saffet Omay 
(B.) 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet Ilkuçan 

Reşat Zaloğlu 
URFA 

Vasfi G-erger 
UŞAK 

Kâmil Coşkunoğlu 
VAN 

P'aruk Işık 
ZONGULDAK 

Akif Eyidoğan 
Tevfik inci 
CUMH ÜRB AŞKANIN-
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hidayet Aydıner 
Ömer Ergüıı 
Sadi Koçaş 
Necati özdeni/ 
Nevzat Sengci 
Ragıp Üner 
Âdil Ünlü I 

Mustafa Özer 
ARTVİN 

Fehmi Alpaslan (1. Ü.) 
AYDIN 

iskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 
Hamdı Oğuzbeyoğlu 
Kadri öztaş 
Hasan Ali Türker 

BİLECİK 
Talât Oran 
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BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BÎTLÎS 
Cevdet Geboloğlu 

BOLU 
Rahmi Arakan 
Sırrı Uzunhasanoğlıı 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

BURSA 
ihsan Sabri Çağlayangi] 
Baki Güzey 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 
Halit Sarakaya (I.) 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı (Bşk. V.) 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
ihsan Ha mit Tigrel 
(Bşjk.V.) 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nihat Pasinli 
Rahmi Sanalan 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

O. Senatosu B : ( 
GAZİANTEP 

Nizamettin özgül 
GİRESUN 

Mehmet tzmen 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞ ANE 
Halit Zarbım 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Vehbi Aksoy 

İÇEf 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Fethi Başak 
Ceiil Cevherioğlu 
Rifat Öztürkçine 
özel Şahin giray 
Sabahattin Tanman 
Berç Turan 

İZMİR 
izzet Birand 
Enis Kansu 
Nevzat özerdemli 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.] 
Turgut Göle 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet, Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 
Lûtfi Tokoğlu (l.Ü.) 

[Açık 
Çorum 1 

Kskişehir 1 

Hakkâri 1 

5 28 . 4 .1964 O : 1 
I KONYA 
I Sedat Çumralı (B.) 

Mustafa Dinekli 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obuz 

I Ahmet Onar 
KÜTAHYA 

A. Bahattin Özbek 
MALATYA 

Mesmet Zeki Tulunay 
MANİSA 

Emin Açar 
Ferit Alpiskender (B.) 
Orhan Süersan 

I MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Kemal Oral ( ! ) 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İhsan Akpolat 

NEVŞEHİR 
ibrahim Şevki Atasağun 

NİĞDE 
izzet Gener 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

RİZE 
Necip Danışoğlu * 

SAKARYA 
Turihan Kapanlı 

üyelikler] 
I istanbul 1 

Samsun : 1 

Yekûn 5 

Kâzım Yurdakul 
SAMSUN 

Cemalettin Bulak 
Fethi Tevetoğlu 
Cahit Tokgöz 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat Öçten 

TEKİRDAĞ 
Selâmı Üren 

TOKAT 
Zihni Betil 
Osman Hacıbaloğlu 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 

TUNCELİ 
Mehmet AM Demir 

URFA 
Esat Mahmut Karakurf. 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

C. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Cevat Açıkalm (I.) 
Âmil Artus 
Hasan Atakan 
Esat Çağa 
Hasan Kangal 
Enver Kök 
Sahir Kurutluoğlu 
Kâzım Orbay 
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O. Senatosu B : 65 28 . 4 .1964 O : 1 
Danıştay kanunu tasarısının 69 ncu maddesine verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanamamıştır.) 

TABÎÎ ÜYELER 
Vehbi Ersü 
Kâmil Karavelioğlu 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 

AFYON KARAHİSAR 
Celâl Tevfik Karasapan 

ANKARA 
Salbit Kocabeyoğlu 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Nizamettin özgül 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Aeuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Enıenullah. Çelebi (İ.) 
Suphi Gürsoytrak (I.) 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Osman Koksal 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 
Mehmet özgüneş 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğ
lu 

Üye sayısı : 185 
Oy verenler : 43 

Kabul edenler : 43 
Reddedenler : 0 

Çekinserler : 0 
Oya katıknıyanlar : 137 

Açık üyelikler : |> 

[Kabul edenler] 
İÇEL 

Cavit Tevfik Okyayuz 
İSTANBUL 

Ethem Menemencioğlu 
Nurullah FJsat Sümer 

İZMİR 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Suad Hayri Ürgüplü 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KONYA 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obıız 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

ORDU 
Eşref Ayhan 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ziya Önder 
Hulusi Söylemezoğlıı 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 

URFA 
Vasfi Gerger 

[Oya katilmıyarilar] 
Galip Afşar 
Mehmet Ünaldı 
Sakıp önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHİSAR 
Rasim Hancıoğlu 
Mustafa Yılmaz Ince-
oğlu 

AĞRI 
Veysi Yardımcı (I.) 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Rifat Etker 

ibrahim Saffet Omay 
(B.) 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet İlkuçan 
Mustafa Özer 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan (İ. Ü.) 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 
Kadri öztaş 
Hasan Ali Türker 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

VAN 
Faruk Işık 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 
Tevfik înci 
CUMHURBAŞKANIN

CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hasan Atakan 
Hidayet Aydmer 
Ömer Ergüı. 
Sadi Koçaş 
Necati özdeniz 
Nevzat Sengel 
Ragıp Üner 
Âdil Ünlü 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı UzunhasaMoğlu 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

BURSA 
ihsan Sabri Çağlayan-
gü 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 
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ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 
Halit Sarakaya (İ.) 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 
(Bşk. V.) 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENÎZLÎ 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
ihsan Hamit Tigrel 
(Bşk. V.) 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELAZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nihat Pasinli 
Rahmi Sanalan 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 

GİRESUN 
Mehmet Izmen 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbuh 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

C. Senatosu B : 65 
Vehbi Aksoy 

İÇEL 
Talip özdolay 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Fethi Başak 
Celil Cevherioğlu 
Rifat öztürkçine 
özel Şahingiray 
Sabahattin Tanman 
Berg Turan 

ÎZMlR 
îzzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Enis Kansu 
Nevzat özerdemli 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Turgut G-öle 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 
Lûtfi Tokoğlu (I. Ü.) 

KONYA 
Sedat Çumralı (B.) 
Muhittin Kılıç 
Ahmet Onar 

Hakkâri 1 

28 . 4 . 1964 O : 1 
KÜTAHYA 

A. Bahattin Özbek 
MALATYA 

Mehmet Zeki Tulunay 
MANİSA 

Emin Açar 
Ferit Alp iskender (B.) 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Kemal Oral (I.) 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
ihsan Akpolat 

NEVŞEHİR 
î. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
İzzet Gener 

ORDU 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu ' 

RİZE 
Necip Danışoğlu 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 
Kâzım Yurdakul 

1 
1 

Yekûn 5 

SAMSUN 
Cemalettin Bulak 
Fethi Tevetoğlu 
Cahit Tokgöz 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat öçten 

TEKİRDAĞ 
Selâmi Üren 

TOKAT 
Zihni Betil 
Osman Hacıbaloğlu 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URPA 
Esat Mahmut Karakurt 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açukalm (î.) 
Âmil Artus 
Esat Çağa 
Hasan Kangal 
Enver Kök 
Sahır Kurutluoğlu 
Kâzım Orbay 

[Açık üyelikler] 
Çorum 

Eskişehir 

tstanbul 
Samsun 





Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

ALTMTŞBRŞİNCt BİRLEŞİM 

28 . 4 . 1964 Salı 

Saat : 15,00 

A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Anayasa Mahkemesi asıl üye seçimi. 

B - ÎKÎNCÎ DEFA OYA KONULACAK ÎŞLER 
II 

SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 
1. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 

Mehmet özgüneş'in, Türk ekonomisinin bugün
kü durumuna dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/243) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Bitlis Üyesi 
Cevdet Geboloğlu'nun, Bitlis Baykan Hidro -
Elektrik projesine dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu (6/248) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ Üyesi 
Selâmi Üren'in, Çukurova Çimento Fabrikası
nın yarısından fazla hissesinin satıldığı hak
kında bâzı gazetelerde intişar eden haberlerin 
doğru olup olmadığına dair, Sanayi Bakanın
dan sözlü sorusu (6/254) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Aydm Üyesi is
kender Cenap Ege'nin, arabalı turistlerin nak
line yarıyan Ferry - Boat'lara dair Ulaştırma 
Bakanından sözlü sorusu (6/255) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi İs
kender Cenap Ege'nin, A. I. D. nin karşılıklı 
paralar fonundan turizm özel sektörü için açıl
mış olan krediye dair Turizm ve Tanıtma Ba
kanından sözlü sorusu (6/256) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Samsun Üyesi 
Fethi Tevetoğlu'nun, Türkiye Öğretmen Der
nekleri Millî Federasyonu tarafından yayınla
nan bülten ve tamimlere dair, İMillî Eğitim Ba
kanlığından sözlü sorusu (6/257) 

III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN ÎŞLER 

X 1 — Danıştay kanunu tasarısının Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuri

yet Senatosu Geçici Komisyon raporu (M. Mec
lisi : 1/474, C. Senatosu 1/375) (S. Sayısı: 435) 
[Dağıtma tarihi : 3 . 4 . 1964] 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN ÎŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BÎR DEFA 
GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayman
lığının Aralık 1963; Ocak, Şubat 1964 aylarına 
ait hesapları hakkında Cumhuriyet Senatosu 
Hesaplarını inceleme Komisyonu raporu (5/4) 
(S. Sayısı: 439) [Dağıtma tarihi : 11.4 .1964] 

2. — Cumhuriyet Senatosu Amasya Üyesi 
Macit Zeren ve A. P. Cumhuriyet Senatosu Gru-
pu Başkanlığının yazılan hakkında İçtüzüğün 
180 nci maddesi gereğince hazırlanan Anayasa 
ve Adalet Komisyonu mütalâası (C. Senatosu 
5/5) [Dağıtma tarihi : 15 . 4 . 1964] 

3. — Siirt Milletvekili Süreyya öner, Amas
ya Milletvekili Reşat Arpacıoğlu, Diyarbakır 
Milletvekili Hilmi Güldoğan ve İstanbul Mil
letvekili llhami Sancar'm, Dilekçe Karma Ko
misyonu Genel Kurulunun 12 . 3 . 1964 tarihli 
Haftalık Karar Cetvelindeki 1316 sayılı Ka
rarın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
geleri ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu 
(C. Senatosu 4/66) (S, Sayısı : 442) [Dağıt
ma tarihi : 14 . 4 .1964] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK ÎŞLER 

A - ÎKÎNCÎ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK ÎSLER 
1. — Mehmet Kül (Gül) hakkındaki ölüm 

cezasının yerine getirilmesine dair kanun tasa
rısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (M. Meclisi 3/660, C. Senatosu 
1/383) (S. Sayısı : 415) [Dağıtma tarihi : 
6 . 3 . 1964] (Birinci görüşme tarihi : 26 . 3 . 
1964; B. : 55) 



— 2 
2. — Süleyman Ağırbaş hakkındaki ölüm 

cezasının yerine getirilmesine dair kanun tasarı
sının Millet Meclisince kabul edilen metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (M. Meclisi 3/304, C. Senatosu 
1/353) (S. Sayısı : 417) [Dağıtma tarihi : 
6 . 3 . 1964] (Birinci görüşme tarihi : 26 . 3 . 
1964; B . : 55) 

3. — Hasan Şeker hakkındaki ölüm cezasının 
yerine getirilmesine dair kanun tasarısının Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (M. Meclisi 3/542, C. Sena
tosu 1/354) (S. Sayısı 418) [Dağıtma tarihi : 
6 . 3 . 1964] (Birinci görüşme tarihi : 26 . 3 . 
1964; B. : ,55) 

4. — Bayram Albayrak hakkındaki ölüm 
cezasının yerine getirilmesine dair kanun tasarı
sının Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (M. Meclisi 3/438, C. Sena
tosu 1/384) (S. Saysı ; 419) [Dağıtma tarihi : 
5 . 3 . 1964] (Birinci görüşme tarihi : 26 . 3 . 
1964; B. : 55) 

5. — Recep Güngör Tanış hakkındaki ölüm 
cezasının yerine getirilmesine dair kanun tasa
rısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (M. Meclisi 3/671; C. Senatosu 
1/386) (S. Sayısı : 420) [Dağıtma tarihi : 
5 . 3 . 1964] (Birinci görüşme tarihi : 26 . 3 . 
1964; B. : 55) 

6. — Bedih Kılıç hakkındaki ölüm cezasının 
yerine getirilmesine dair kanun tasarısının Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuri
yet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu ra
poru. (M. Meclisi 3/205; C. Senatosu: 1/351) 
(S. Sayısı: 432) [Dağıtma tarihi: 18.3.1964] 
(Birinci görüşme tarihi : 26 . 3 . 1964; B. : 55) 

X 7, — Evlilik dışı çocukların tanınmaları
nı kabule yetkili makamların yetkilerinin ge
nişletilmesi hakkındaki Sözleşmenin onaylanma
sının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı
nın Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Dışişleri, Turizm ve Ta
nıtma, İçişleri ve Anayasa ve Adalet komisyon
ları raporları (M. Meclisi 1/233; C. Sena
tosu 1 367) (S. Sayısı : 423) [Dağıtma tari
hi : 11 . 3 . 1964] (Eirinci görüşme tarihi : 
31 . 3 . 1964; B. 56) 

X 8. — 1938 -1939 yıllarında İngiltere ve 
Fransa hükümetlerinden temin edilen teslihat 
kredilerinin mahsup şekli hakkındaki kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Millî Savunma, Dışiş
leri, Turizm ve Tanıtma ve Bütçe ve Plân ko
misyonları raporları (M. Meclisi 1/214; C. Se
natosu 1/363) (S. Sayısı : 426) [Dağıtma tari
hi : 16 . 3 . 1964] (Birinci görüşme tarihi : 
31 . 3 . 1964; B. 56) 

9. — Millî Savunma Bakanlığı orta sanat 
okulları öğrencileri hakkındaki kanun tasarısı
nın Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Millî Savunma ve Bütçe 
ve Plân komisyonları raporlan (M. Meclisi 
1/263; C. Senatosu 1/350) (S. Sayısı : 427) [Da
ğıtma tarihi : 16 . 3 . 1964] (Birinci görüşme 
tarihi : 31 , 3 . 1964; B. 56) 

X 10. — Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 
28.08 pozisyonunun sonundaki ihtar hükmünün 
değiştirilmesine dair olan Bakanlar Kurulu ka
rarnamelerinin onaylanması hakkındaki kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan met
ni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadi İş
ler ve Bütçe ve Plân komisyonları raporlan 
(M. Meclisi 1/225; C. Senatosu 1/366) (S. Sa
yısı : 430) [Dağıtma tarihi : 17 . 3 . 1964] (Bi
rinci görüşme tarihi : 31 . 3 . 1964; B. 56) 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMES! YAPILACAK 
İŞLER 

1. — 3242 ve 5254 sayılı kanunlarla veri
len yemeklik ve tohumluk bedellerinin tecili 
hakkındaki 310 sayılı Kanunun bâzı maddele
rinin değiştirilmesine dair kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul edilen metni ve Cumhu
riyet Senatosu Malî ve İktisadi İşler, Tarım ve 
Bütçe ve Plân komisyonları raporları (M. Mec
lisi 1/491, 2/491; C. Senatosu 1/365) (S. Sayısı : 
434) [Dağıtma tarihi : 30 . 3 .1964] 

X 2. — Başbakanlık Basımevi Döner Serma
ye İşletmesi kuruluşu hakkındaki kanun tasarı 
sının Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadi İşler ve 
Bütçe ve Plân komisyonları raporları (M. Mec
lisi 1/316; C. Senatosu 1/368) (S. Sayısı : 436) 
[Dağıtma tarihi : 3 . 4 . 1964] 

X 3. — Harçlar kanunu tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Se-



natosu Geçici Komisyon raporu (M. Meclisi 
1/305, 2/321; C. Senatosu 1/376) (S. Sayısı : 
438) [Dağıtma tarihi 13 . 4 . 1964] 

X 4. — Kan gruplarının tâyinine yarıyan re-
aktiflerin mübadelesi hakkında Avrupa Andlaş-
ması ve Ek Protokolün onaylanmasının uygun 
bulunduğuna dair kanım tasarısının, Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Sosyal İşler ve Dışişleri, Turizm ve 
Tanıtma komisyonları raporları (M. Meclisi 
1/349; C. Senatosu 1/371) (S. Sayısı : 440) 
[Dağıtma tarihi : 13 . 4 . 1964] 

X 5. — Özel tıbbî tedavi ve Ternıa - Klimatik 
Kaynaklar Alanında Karşılıklı Yardımlaşmaya 
dair Avrupa Andlaşmasınm onaylanmasının uy
gun bulunduğu hakkındaki kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Sosyal İşler ve Dışişleri, Tu
rizm ve Tanıtma komisyonları raporları (M. 
Meclisi 1/351; C. Senatosu 1/364) (S, Sayı
sı : 441) [Dağıtma tarihi : 13 . 4 . 1964] 

6. — Hasan Şentürk hakkındaki ölüm ceza
sının yerine getirilmesine dair kanun tasarısı
nın Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (M. Meclisi 3/641; C. Senato
su 1/387) (S. Sayısı : 443) [Dağıtma tarihi : 
14 . 4 .1964] 

7. — Kerim Özkan ve Hasan Güney (Gü-
nay) haklarındaki ölüm cezasının yerine geti
rilmesine dair kanun tasarısının Millet Mecli-

3 — 
since kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 
(M. Meclisi 3/568; C. Senatosu 1/388) (S Sa
yısı : 444) [Dağıtma tarihi : 14 . 4 . 1964] 

8. — Süleyman Bozkurt hakkındaki ölüm 
cezasının yerine getirilmesine dair kanun tasa
rısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet 
Komisyonu raporu (M. Meclisi 3/569; C. Se
natosu 1/352) (S. Sayısı : 445) [Dağıtma tari
hi : 14 . 4 . 1964] 

9. — Bayram Kalpaklı hakkındaki ölüm 
cezasının yerine getirilmesine dair kanun tasa
rısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet 
Komisyonu raporu (M. Meclisi 3/560, C. Sena
tosu 1/355) (S. Sayısı: 447) [Dağıtma tarihi : 
15 . 4 .1964] 

10. — Ali Karahan hakkındaki ölüm ceza
sının yerine getirilmesine dair kanun tasarısı
nın Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (M. Meclisi 3/582, C. Senatosu: 
1/349) (S. Sayısı : 446) [Dağıtma tarihi : 
15 . 4 .1964] 

X 11. — Damga Vergisi Kanunu tasarısı
nın Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadî İşler 
ve Bütçe ve Plân komisyonları (raporları (M. 
Meclisi 1/394, C. Senatosu \ 1/377) S. Sayısı : 
449) [Dağıtma tarihi : 22 . 4 . 1964] 

>-&< • " < • • • • 




