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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

İzmir Üyesi İzzet Birand; Anayasa MJah'ke-
mesiııo üye seçiminin intacedilmemesi konu
suna temasla, usulde 'bit- boşluk bulunduğunu 
ve bu seçimlerde de izafi çoğunluk sistieminiu 
uygulanması kanaatinde olduğunu bildirdi. 

Yozgat, Üyesi Badik Artuknıaç; müşterek 
oayi'imenkullei'in müstakilıten kullanmaya elve
rişli bölüm beriyle ilgili sat ıslardaki şüyuu idaıine 
mükellefiyetinin on yıllık bir müddete tabi oldu
ğuna değinerek kat mülkiyeti kanun tasarısının 
biran 'evvel kanunlaştırılması temennisinde bu
lundu. 

Vazife ile yurt dışına gidecek olan Dışişleri 
Bakam Feridun Cemal Erkin'e, dönüşüne ka
dar Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
Kemal Satır ' in; 

Vazife ile yurt dışına gidecek olan Sanayi 
Bakanı Muammer Erten'e, dönüşüne kadar, 
Enerji ve Tabiî Kaynaşlar Bakanı Hüdai 
Oral'm ve 

Vazife ile yurt dışına gidecek olan Devlet 
Bakana İbrahim Saffet Omay'a dönüşüne ka
dar, Devlet Bakanı Nüvit Yetkin'in vekillik 
edeceklerin© dair Cumhurbaşkanlığı tezkereleri 
okundu, bilgi edinildi. 

«Kontenjan Grupu» adının «Cumhuriyet Se
natosu Kontenjan Grupu» olarak düzeltilme
sine karar verildiğine dair, mezkûr Grup Baş
kanlığı tezkeresi okundu, bilgi edinildi. 

Berlin Parlâmento Heyetinin 1 - 11 Aralık 
1964 tarihleri arasında memleketimizi ziyaret 
edeceklerine dair Dışişleri Bakanlığına yazılan 
tezkere okundu, bilgi edinildi. 

Türk Parlâmento Heyetinin 6 - 1 5 Aralık 
1964 tarihleri arasında Pakistan'ı ziyaret; ede
ceklerine dair Başkanlık tezkeresi okundu, 
bilgi edinildi. 

Üyelerden Sabahattin Orhon, Muallâ Akar
ca, Mehmet Pırıltı ve Fethi Tevetoğlu'na izin 
verilmesi hakkındaki Başkanlık tezkeresi okun
du, izinler kabul olundu. 

Bu toplantı yılında iki aydan fazla izin alan 
Cumhuriyet Senatosu Muğla Üyesi Muallâ 
Akarca'mn tahsisatının verilmesi hakkında 
Başkanlık tezkeresi okundu, teklif kabul edildi. 

Anayasa Mahkemesi ve Hâkimler Kuruluna 
üye seçiminin gündemdeki diğer maddelerin 

görüşülmesinden sonra yapılması hakkındaki 
Önerge kabul olundu. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1964 yılı Büteje 
Kanununa bağlı (A/3) ve (B) işaretli cetveller
de değişiklik yapılması ve 

Orman Genel Müdürlüğü 1964 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (A/ l ) ve (A/3) işaretli cetvel
lerde değişiklik yapılması hakkındaki kanun 
tasardan görüşüldü ve taşanların kanunlaşma
ları kabul edildi. 

Kayseri Üyesi Hüsnü Dikeçlilgil, Türkiye 
Öğret'inenler Derneği Millî Federasyonunun 
tutumuna ve öğretmenlere dair Millî Eğitim 
Bakacından olan sözlü konusunu geri aldı. 

İzmir Üyesi Cahit Okurer'in, açılacak olan 
eğitim fakültelerine ve 

Orta dereceli okullaı-daki yeni kayıt ve ka
bul şartlarına dair .sözlü somlarına Millî Eği
tim Bakanı İbrahim Öktem; 

Diyarbakır Üyesi İhsan Hamit Tigrerin, 
Devrim yazılan adlı esere dair sözliü sorusu ile 

İstanbul Üyesi Rifat öztürkçine'nin, ilâç 
imalâtı yapan müesseselere dair sözlü sorusuna 
Adalet Bakanı Sedat Çumralı 

İstanbul Üyesi Rifat Öztürkçine'nin, Umumi 
Hıfzıs'sıhha Kanununa dair sözlü sorusuna Sağ
lık ve Sosyal Yardım. Bakanı Kemal Demir: 

Aydın Üyesi t. Uıeııap Egte'nin, feribot sefer
leri tesisine dair sözlü sorusuna Ulaştırma Ba
kanı Ferit Alpiskender ve 

Aydın Üyesi t. Cenap Ege'nin, Ankara, Ti
caret Yüksek Öğretmen Okuluna dair sözlü so
rusuna Millî Eğitim Bakanı İbrahim öktem 
cevap verdiler. 

Esikşjehir Üyesi Ömer UcuzaFın, 274, 278 ve 
İzmir Üyesi Hilmi Onat'ın 296, 297 sayılı so^ 
rularma soru sahiplerinin hasta olmalan; 

Afyon Üyesi Mehmet Yılmaz tnceoğlu'nun 
277, 

Tabiî Üye Haydar Tunçkanat'm 283, 
İstanbul Üyesi Sami Kırdar'm 285, 
Adana Üyeisi Sakıp önal 'm 291, 
Kastamonu Üyesi Ahmet Nusret Tuna'hm 

292 sayılı sorulan, soru sahiplerinin; 
Tabiî Üye Mehmet özgüneş'in 282, 
İstanbul Üyesi Rifat öztürkçine'nin 288, 
İstanbul Üyesi Ekrem özden'in 298 sayılı 
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soruları, 'ilgili bakanların 'bu birleşimde hazır 
bulunmamaları; 

İstanbul Üyesi Rifat öztürkçine'nin 300 sa
yılı sorusu, soru cevabının hazır olmaması; se
bepleriyle gelecek birleşime bırakıldı. 

Beş üye ayağa kalkarak yoklama yapılma
sını istedi. 

Yapılan yoklama sonunda yeter sayı bulun
madığından 3 Aralık 1964 Perşembe günü saat 
15 to toplanılmak üzere birleşime son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Muhittin Kılıç Âdil Ünlü 
Kâtip 
Bolu 

Sırrı TJzunhasanoğlu 

3 .12 .1964 O : 1 
11 nci Birleşime katılmıyan üyeleri gösterir 

yoklama tutanağı 

Emin Açar (Manisa) 

Yusuf Ziya Ayrım (Kars) 

Ziya Nanıi Şerefhanoğlu (Bitlis) 

Refik Ulusıoy (Manisa) 

Yukarıda adları yazılı üyeler, Cumhuriyet 
Senatosu Genel Kurulunun 1 . 12 . 1964 tarihli 
11 nci Birleşiminde yapılan imzalı ve şifahi 
yoklamaya katılmadıkları tespit edilmiştir. 

Kâtip 
Âdil ünlü 

Kâtip 
Sırrı TJzunhasanoğlu 

KATÎPLER 

BÎRÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanveikili Fikret Turhangil 

Kudret Bayhan (Niğde), M. Yılmaz înceoğlu (Afyon Karahisar) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır. 12 nci Birleşimi atçıyorum. 

2. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Defter ile yoklama yapılacaktır. 

3. — SÖYLEVLER VE DEMEÇLER 

ESAT MAHMUT 1. — TJrfa Üyesi Esat Mahmut Karakurt; Di
yarbakır Üyesi İhsan Hamit TigreVin, 11 nci 
Birleşimde bir sözlü soru münasebetiyle yaptığı 
konuşmaya ikaz mahiyetinde vaki müdahalesi
ne verdiği cevaba karşılık olarak C. Halk Par
tisinin inkılapçı olduğuna ve memlekette ölçü
süz hürHyet getirdiğinden şikâyetler bulunduğu
na dair demeci 

BAŞKAN — Sayın Esat Malhmut Karakurt 
zaıp'tı sabık hakkında konuşmak talebinde 'bu
lunmuşlardır. Kendilerine söz veriyorum. Bu
yurun ıSayın Karaikurt, 

KARAKURT (Urfa) — 
Gecem* celse zabıtlarımın tetkiki sonunda bâzı 
açıklamalarda bulunmak zaruretini duyduğu
muzu arz etmek isterim. 

Sayım İhsan Hamit Tigrel arkadaşımız, hu
ğun •mulhafcemesi cereyan etmekte olan bir eser 
doiayiBiiyle, Yüksek Meclise bâzı mâruzâtta 
bulununken, oturduğumuz yerden, bu konuş
manın Anayasaya uymadığını, çünkü mevzuu-
(baıhsedilen eserin hâlâ mulhakemesi cereyan et
mekte .olduğunu, mahkemede olan bir mevzu 
hakkında Meclislerde görüşmenin Anayasaca 

276 
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mened'iilımiş 'bulundu ğuma işaret ederek ikazda 
bulunmak istemiştik. 

Zabıtlardan anlaşıldığına göre bu ikazımı
za mukalbil değerli arkadaşımız, İhsan Beye
fendi kürsüden : «Bakın müdahale suretiyle 
benim f Jkir cereyanımı bozımaık istiyorlar. Ba
husus 'bunu da inkılâpçı olduğunu ifade eden 
ibir partinin üyeleri yaıpıyor.» buyurmuşlar. 

İnkılâpçı olduğunu ifade eden değil Muh
terem İhsan Beyefendi, bütün siyasi hayatı bo
yunca inkılâpçı olduğunu bilfiil ispat etmiş 
bulunan Halk Partisi, bilhassa fikir ve 'basın 
•hürriyeti vadisinde yaptığı mücadelenin nasıl 
çetin bir mücadele halinde senelerce devam et
tiğini esiki ve tecrübeli bir politikacı olarak 
sayın arkadaşımız bizden daha iyi îbilir. 

Fikir ve basın .hürriyetinin hudutsuz bir çer
çeve içinde devamı için Halk Partisinin ve üye* 
lerinin sarf ettikleri mesai ve aldıkları bugün
kü mesut netice, iddialarının aksine Ibugün 

BAŞKAN — Gündemde bulunmamakla be
raber üç istifayı yüksek ıttılaınıza arz ediyo
rum. 

!• — Bursa Üyesi Baki Güzey'in İktisadi ve 
Malî İsler Komisyonundan istifası 

Yüksek Senato Başkanlığına 
İktisadi ve Malî işler Komisyonu üyeliğin

den istifa ettiğimi saygılarımla arz ederim. 
Bursa 

Baki Güzey 

2. — Tabiî tiye Refet Aksoyoğlu'nun İktisadi 
ve Malî İşler Komisyoundan istifası 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Malî ve iktisadi İşler Komisyonundan istifa 

ettim. Arz ederim. 
Tabiî Üye 

Refet Aksoyoğkt 

3. — Tabiî Üye Mehmet özgüneş'in Millî Sa
vunma Komisyonundan istifası 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Milî Savunuma Komisyonu üyeliğinden is

tifa ediyorum. Arz ederim. 
Tabiî Üye 

Mehmet özgümeş 

3 .12 .1964 0 : 1 
«Neden basın ve fikir hürriyetinde bu kadar 
ileri gittiniz?» diye tenkid edilmekte ve zaman 
zaman Halk Partisinin 'basma vurulmaktadır. 
«Memleketi bu derece hudutsuz bir fikir hür
riyetine boğdunuz.» diye tenkid edilen Halk 
Partisi mi şimdi fikir hürriyetinim kadısında 
olacak? 

Fikir hürriyeti, basın hürriyeti başka şey; 
adalet müessesesine, mahkemeye ve hâkime 
'hürmet etmek, Anayasaya saygı göstermek 
'başka şeydir. 

Muhakemesi cereyan eden bir hâdiseyi, mü
zakere mevzuu etmdyelim diyerek adalete ve 
Anayasaya saygı ifade etmek istiyen arkadaş
larını, fikir hürriyetinin karşısındaymış gibi 
(göstermek gayreti, geriye tepen bir silâh gübi 
ancak sahibini zedeler, sahilbini yaralıyabilir. 
Bu nevi siyasi çıkışlardan elde edilecek tek ne
tice İhsan Beyefendi hüsrandan ibarettir. 

Hürmetlerimle. ('Soldan alkışlar) 

I BAŞKAN — Ittılalannıza arz olunur. 

4. — Vazife ile yurt dışına giden Maliye Ba-
I kanı Ferid Melen'e, dönüşüne kadar, Ticaret Ba

kanı Fennî Islimyeli'nin vekillik edeceğine dair 
I Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/384) 

BAŞKAN — Yine ıttılaiannıza Sayın Cum
hurbaşkanlığından gönderilmiş bir tezkereyi arz 
ediyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Vaaife ile yurt dışına giden Maliye Bakam 

Ferid Melen'in dönüşüne kadar kendisine, Tica-
I ret Bakanı Fennî Islimyeli'nin vekillik etmesi

nin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş 
olduğunu arz ederim. 

Cumhurbaşkanı 
Cemal Gürsel 

BAŞKAN — Ittıla hâsıl olmuştur. 

I 5. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Hil-
I mi Onat'a izin verilmesi hakkında Cumhuriyet 
I Senatosu Başkanlığı tezkeresi (3/383) 

i BAŞKAN — Sayın İzmir Üyesi Hilmi Onat'-
ı m hastalığına binaen izin talebini yüksek ıttılaı-
I niza ve oylarınıza arz ediyorum. 

4. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

— 277 — 
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Genel Kurula 

Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Hilmi 
Onat'ın hastalığına binaen 27 . 11 . 1964 tari
hinden itibaren 15 gün müddetle izinli sayılma
sı Başkanlık Divanının 1 . 12 . 1964 tarihli top
lantısında kararlaştırılmıştır. 

3 .12 .1964 O : 1 
Keyfiyet yüee tensiplerine arz olunur. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 
Enver Aka 

BAŞKAN — Sayın Hilmi Onat'ın kinli sa
yılmasını oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

5. — SEÇİMLER 

1. — Anayasa Mahkemesi asil üye seçimi. 

BAŞKAN — Anayasa Mahkemesi üye seçi
mine başlıyoruz : 

Şimdi üç kişilik tasnif heyetli seçiyoruz : 
Hasan Âli Türker?.. Buradalar. 
Haydar Tunçkarıat?.. Yoklar. 
îsmail Yeşilyurt?.. Buradalar. 
Zeki Kumrulu (Ordu) Buradalar mı efen

d imi . (Burada sesleri) 
Şimdi, oylamanın nereden başlıyacağına dair 

kur'a çekiyoruz .-
Azmi Erdoğan (Diyarbakır) 
Anayasa Mahkemesi Üyesi seçiminin 17 nei 

turuna Sayın Azmi Erdoğan'dan başlamak üze
re muhterem arkadaşların oylarını kullanmaları
nı istirham ediyorum. 

(üyelerin adları okunmak suretiyle oylar 
toplandı.) 

BAŞKAN — Oyunu kullanmıyanlar var mı 
efendim?.. Yok. Oylama muamelesi bitmiştir, 
efendim. 

Tasnif heyeti lütfen yerini alsın. 
Anayasa Mahkemesine asıl üyelik işin yapı

lan 17 nei tur neticesini arz ediyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Anayasa Mahkemesine asıl üyelik için yapı

lan seçime (110) üye iştirak etmiş ve neticede 
ilişik listede adlan yazılı zevat karşılarında ya
zılı oyları almışlardır. 

Arz olunur. 
Üye Üye 

H. Âli Türker îsmail Yeşilyurt 
Üye 

Zeki Kumrulu 

1. Fevzi Muhip Alperen 
2. Reşat Bayramoğlu 
3. î. Şefik Çapanoğlu . 
4. Kevni Nedlmoğlu 
5. Senai Olgaç 

6 
2 
1 

44 
51 

6. Atillâ Yurdakul 5 
7. M. Salih Üstüne! 1 
8. Boş 2 
BAŞKAN — Gerekli çoğunluk sağlanama

mıştır, 18 nei tura geçiyoruz. Bu arada Başkan
lığa bu mesele ile ilgili bir önerge gelmiştir, öner
geyi .yüksek ıttrlalarmıza arz ediyorum. 

C. Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Adaylar üzerinde anlaşma olmadıkça Anaya

sa Mahkemesine üye seçilemiyeceği yapılan 17 nei 
tur neticesinde anlaşılmıştır. 

Seçimin, başka bir oturuma bırakılmasını arz 
ve teklif ederiz. 

İzmir Saımısuıı 
Ömer Lûtfi Bozca! ı Refet Rendeci 

BAŞKAN — Takrir ü/erinde konuşmak isti-
yen var mı efendim? Buyurun Sayın Demir... 
Lehinde mi, aleyhinde mi efendim? 

MEHMET ALÎ DEMİR (Tunceli) Le
hinde efendim... Çok muhterem ırrkadaşlarım, 
şöyle böyle bir seneden beri Anayasa Mahkeme
sine üye seçimi devam etmektedir. Ve bu husu
sun kısmî Senato seçimlerinden evvel, seçimler 
sonrasına bırakılması o zaman istenmişti, Görü
yoruz ki, her defasında bu hususta aynı şekilde 
takrir gelmektedir. Fakat gelen takrirler üzerin
de tahmin ederim ki, iki büyük parti mensubu 
arkadaşlar, bu partilerin grupuna dahil arkadaş
lar bu işin üzerine esaslı olarak eğilmediler. 
Bu yüzden bu mesele de uzayıp gitmektedir. İs
tirham ediyorum, her iki parti - rn un a lef et, ikti
dar partileri - mensupları Senatoda ekseriyeti 
teşkil ettiklerine göre, gerek bu ve gerek bun
dan sonra gelecek, Yüksek Hâkimler Kuruluna 
seçilecek azalar hakkında bir anlaşmaya varılır
sa, Yüksek Senatoyu da bu seçimler işgal etmez. 

Muhterem arkadaşlarım, aynı durum tahmin 
ederim ki, Yüksek Hâkimler Kuruluna seçilecek 
üyelerde de mevzuııbahsolacaktır Yüksek Hâ
kimler Kurulundan burava gelmiş elan arkadaş-
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lavımızdan birçoğu taşradan gelmiş bulunmakta
dır. 27 kişiyi bulan bu adayların da. tahinin ede
rim ki, seçimlerine geçildiği zaman 3 - 4 rey 
alacaklardır. Ve bunların seçimi de böylece de
vam edip gidecektir, istirhamım Divandan; Se
natoda bulunan parti temsilcilerini bir araya ge
tirerek bu hususta katî bir kararla buraya gel
miş olurlarsa Senatonun çalışmalarının aksama
ması bakımından en büyük yardımcı olacakla
rına kaaniim. Biz bunları parti g»uplarından 
ziyade Yüksek Divandan ve Başkanlıktan bek
lemekteyiz arkadaşlar. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Bir noktayı Başkanlık Divanı 
olarak açıklamak zorundayız. Bir seçim konu
su olan bu ve bunun gibi meselelerde karar ve
rilmesinin imkânsız olduğu kanısındayız, arz 
ederim. 

Takriri okutmuştum. Takrir bu oylamanın 
geri bırakılması mahiyetinde idi. Bir arkadaşı
mız üzerinde konuştu. Başka konuşacak olma
dığına göre okunan takriri kabul edenler lütfen 
işaret buyursunlar. Kabul etmiyenler lütfen 
işaret .buyursunlar.. Takrir kabul edilmiştir. 
Anayasa Mahkemesine üye seçimi gelecek bir
leşime bırakılmıştır. 

Büyük Millet Meclisinin lavetlisi ola
rak 1 - 12 Aralık tarihleri arasında mem
leketimizi ziyaret etmekte olan dost Alman 
Milletinin Berlin Parlâmento Heyeti Otto Baeh 
Başkanlığı altında 7 kişiden müteşekkil heyet 
Parlâmentomuza şeref vermişlerdir (Batı Ber
lin Parlâmento Heyeti şeref locasında ayağa 
kalkarak Yüce Senatoyu selâmla lılar.) (Sü
rekli ve şiddetli alkışlar.) 

2. — Yüksek Hâkimler Kurulu üyeleri seçi
mi. 

BAŞKAN — Gündemimizde Yüksek Hâ
kimler Kuruluna üye seçimi vardır. Bu husus
ta Başkanlığa tevdi edilmiş bir takrir vardır. 
Bunu ıttılâlarmıza arz ediyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
Yüksek Hâkimler Kuruluna üye seçiminden 

evvel 45 sayılı Kanuna göre savcıların da seçile
bilme yeterliğini tesbit bakımından keyfiyetin 
bir kere Anayasa Mahkemesinden sorulmasını 
arz ve talebederim. 

Kayseri 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
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BAŞKAN — Sayın takrir sahibi! Mahkeme

sinden mi yoksa Anayasa ve Adalet Komisyo
nundan mı olacak? 

HÜSEYİN KALPAKLIOfiLU (Kayseri) 
— izah edeyim efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Devamla) 

Bu hususta ihtilâf var, takririm vazıh değildir. 
Meselenin bir kere de, şüphesiz ki Parlâmento 
içerisindeki komisyonda halli lâzımgelir. 

İkincisi, yine bu komisyon kararma müessir 
olur, Meseleyi aydınlatır düşüncesiyle, 15.3.1963 
gün, 169/113 sayılı Anayasa Mahkemesinin bu
na mütedair bir kararı vardır. Savcıların bu me
selede Yüksek Hâkimler Kuruluna seçiminden 
evvel, savcıların bir'başka statüye tabi olduğuna 
ve Yüksek Hâkimlik vasfı içinde mütalâa edile
meyeceğine dair bir karar var. Bu karar mesele 
yi uzun uzadıya izah ediyor. Fakat hukukçular 
arasında da ihtilâf mevzuu olan bu meselenin 
halli için ben, bu kararın aslının Başkanlıkça 
aidolduğu makamdan celbiyle meselenin Komis
yona gönderilip, 45 sayılı Kanun içerisinde 
bunların tefrikinin mümkün olup olmadığını ve 
eğer savcılar Yüksek Hâkimler Kuruluna seçi
lemez ise Umumi Heyetinizin bir yanlış yola git
memesi için takririmi vermiş bulunuyorum. Böy
lece meselenin tevzihinde fayda mütalâa ediyo
rum. Maruzatım budur. 

BAŞKAN — Arkadaşımızın tavzihini dinle
miş bulunuyoruz. Takrirlerini bir daha Yüksek 
ıttılaınıza arz ediyorum. 

(Hüseyin Kalpaklıoğlu'nun önergesi tekrar 
okundu.) 

BAŞKAN — Efendim, takrir üzerinde Baş
kanlık Divanının peşinen bir görüşünü arz ede
lim. Anayasa Mahkemesinin görev ve yetkilerini 
kapsıyan Anayasa Mahkemesi Kanununun 
147 nci maddesi, münhasıran kanunlarla içtü
zükler üzerinde karar vermeye yetkilidirler. Bu 
bakımdan Başkanlık Divanı Anayasa Mahkemesi 
hususundaki talebi oya arz edemez. 

Yalnız Anayasa ve Adalet Komisyonunun 
mütalâa alma hususu Yüksek Heyetinizin tak
dirine bağlıdır. O husus hakkında görüşmek is-
tiyen arkadaş var mı ? 

Sayın Sırrı Atalay, buyuran efendim. Le
hinde mi, aleyhinde mi? 
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SIRRI ATALAY (Kars) — Aleyhinde 
Yüksek Heyet hatırlıyacaktır k i ; 45 sayılı 

Yüksek Hâkimler Kurulu Kanununun görüşül
mesi sırasında, adayların nitelikleri. Anayasa
nın 143 ncü maddesinin tarzı tatbiki hakkında 
önceden Yüksek Heyetinize nitelik üzerinde bir 
karar getirilmek üzere bir baraj şeklinde Ko
misyona havale ve meselenin komisyonlarda 
görüşülmesi fikri ileri sürülmüş ve Yüksek He
yetiniz tarafından bu fikir itibar görmemiş idi. 
Yani Yüksek Hâkimler Kuruluna yapılacak se
çimler sırasında oylama niteliği üzerinde gö
rüşme yapılmadan ve bir komisyona havalesi o 
komisyonun gerek niteliği üzerinde gerekse 
adayların sayıları üzerinde eskiden Devlet Şû
rası üyeleriyle, Divanı Muhasebat üyeleri için 
yapılan şekilde her hangi bir baraj olmadan 
doğrudan doğruya Yüksek Heyet tarafından 
seçime gidileceği kabul edilmişti, Anayasamı
zın 143 ncü maddesi sarihtir. Yüksek Mahke
melerde hâkimlik yapmış, yahut bunlara üye 
olma şartlarını kazanmış kimseler arasında 
eğer müracaat edenler birinci sınıf muadili olan 
bir savcılık, yahut şu anda avukatlık, yahut. 
devletin her hangi bir hizmetinde memuriyette 
bulunabiliyor ve bunlar şayet bir gün müraca
at ettikleri takdirde Yüksek Hâkimler Kurulu 
tarafından yüksek mahkemelerde hâkim olmak 
şartlarını haiz ise, Anayasanın 143 ncü madde
si yüksek mahkemelerde hâkimlik etmiş demek
le yetinmiyor, «bu şart lan haiz olanlar» da di
yor. Yani birisi mutlak surette bu mahkemeler
de hâkimlik edecektir ve bu şartları haiz olduk
tan sonra aday olacaktır şartını koymuyor. Bu 
şartları haiz olanlar dahi müracaat edebilecek
lerdir. 

içtüzüğümüzün; 114 ncü maddesinde Yük
sek Hâkimler Kuruluna seçilebilmek için talip
ler müracaat edecekler ve bunlar vesikalarını 
ilgili mercilerden Başkanlık Divanına tevdi ede
ceklerdir. ilgili mercilerden. Anayasanın 143 ncü 
maddesine ve içtüzüğün 114 ncü maddesine uy
gun olarak nitelikleri hakkında, bu şartları haiz
dir diye, 114 ncü maddeye göre Başkanlık Di
vanlarına verilecek listeleri Başkanlık yine bu 
maddeye göre tevzi edecek .ve seçimden bir gün 
önce dağıtmış bulunacaktır. Bu şartları yerine 
getiren Başkanlık Divanının dağıtım cetvelin
de isimleri olanlar üzerinde artık Anayasanın 
143 ncü maddesindeki şartları haiz midir, değil 
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midir ve bunun için de Anayasa Mahkemesine 
gidilsin veyahut bir komisyona, Anayasa Ko
misyonuna, Adalet Komisyonuna gitsin demeye 
imkân ve ihtimal yoktur, mümkün değildir. Bu 
itibarla arkadaşımızın önergesi yerinde değildir, 
reddi lâzımdır. Ve seçimlere gidilmesi zaruridir. 
arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Nusret Tana lehte mi, 
aleyhte mi? 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Lehte efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 

Muhterem arkadaşlarım, kanaatimce ehemmiyet
li bir mevzu ile karşı karşıya bulunuyoruz. Bize 
iki türlü arkadaş müracaat etmiştir, iki grup 
vardır. Bunların bir kısmı savcı, bir kısmı da 
halen hâkimdir. Şimdi, bu arkadaşlar derler ki, 
savcılarda birinci sınıf hâkimdir diye ayrılmak 
vasfmdadır. Binaenaleyh, savcıları da seçelim, 
Diğer bir grup var der ki, hayır, savcılar baka
nın emrinde bir memurdur, icranın teskinde
dir, binaenaleyh bunlar seçilmez. 

Şimdi, şu Anayasada bu hükme mesnet olan, 
Anayasaya bu hükmün girmesini icabettiren ya
ni Yüksek Hâkimler Kurulunun kurulmasını 
icabettiren hal şu idi: «öyle bir kurul seçelim ki, 
hâkimlere her hangi bir .siyasi otorite müessir 
olamasın..» Şu ana esbapdan dolayı Yüksek Hâ
kimler Kurulunun kurulması düşünülmüştür ve 
kanuna girmiştir. 

Şimdi bize müracaat eden arkadaşlar iki 
gruptan olduğuna ve savcılar da seçilmek üzere 
müracaat ettiğine göre, acaba Anayasanın ruhu
na müessir olan bu hal §u seçimle zedeleniyor 
mu, zedelenmiyor mu? Ne demişiz, 45 sayılı Ka
nunla; demişiz ki, seçilen kimsenin asli vazifesi 
ile alâkası kesilmez, 4 yıl müddet bittikten son
ra, hangi vazifeden gelmişse o vazifeye 
dönebilir. Şimdi bir savcı tasavvur bu
yurun; bugün savcı Adliye Vekilinin 
emrindedir. Diyelim ki bu kurula seçtik alâka
sını kestik. Hayır, dört yılın sonunda müddeti 
bittiği zaman tekrar eski vazifesine bağlıyacak
tır diyor. Yine dediler ki, Savcının idare ile, ic
ra ile alâkası kesilmiyor. Bizim anr> varlığımız 
da idarenin tesirinde kalabilecek bir kimse hâ
kimlik yapmasın. Binaenaleyh, bu mevzu basit 
bir mevzu değildir. Arkadaşlarımızın bir kısmı 

— 280 



O. Senatosu B : 12 
hâkimlik sınıfında halen hâkimlik yapmaktadır. 
Bir kısmı da savcıdır ve bunlar döî-t yıl sonun
da eski vazifelerine döneceklerdir, 45 sayılı Ka
nun icabı. Binaenaleyh, çok iyi niyetlerle Ana
yasaya konulmuş olan bir kanun, bu hususta ti
tizlik göstermezsek, yine hâkimler icranın emri
ne veriliyor gibi arzu etmediğimiz bir neticenin 
doğmasına sebebolacağız. Onun için mesele ehem
miyetlidir, arkadaşımızın takriri yerindedir. Bu
nun üzerinde titizlikle duralım, bu işi hallettik
ten sonra Anayasanın ve kanunun ruhuna uy
gun bir seçim yapalım, Hürmetlerimi arz ede
rim. 

BAŞKAN — Takrir sahibi olması sıfatiyle 
buyurun Sayın Kalpaklıoğlu 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Efendim, ben işin içine girmedim, ve bunun 

, meselelerini arkadaşlarım gibi burada izahtan 
kaçındım. Esbabı vardı, ben diyorum ki tak
ririmi tavzih ediyorum, Riyasette bu tavzihe 
göre takririmi oylasın. Yani mesele Anayasa 
Mahkemesinden sorulsun da, oraca tesbit edile
cek hale göre bir karar verilsin demiyorum, bi
zim kendi organımız olan komisyona gitsin me
sele, diyorum. Ve bir mesele zımnında Anaya
sa Mahkemesi bir karara varmıştır, diyorum, 
tarih ve numarasının arz ediyorum. Bu da di
yorum ki, belki ışık tutar yoksa sureti mahsusada 
bendeniz burada savcılar bu işe giremez demiyo
rum; bunun da müdafaasını yapmıyorum. Ama 
tenevvürü bakımından Yüksek Heyetin Anaya
sa ve Adalet Komisyonunda meselenin tezekkü
ründe fayda mülâhaza ediyorum. Mademki ar
kadaşımız içerisine girdiler kararı iki satırla 
ıttılaınıza arz ediyorum kıymetli arkadaşlarım: 
Anyaasa Mahkemesinin vermiş olduğu kararın 
tarihi 15 . 5 . 1963; numarası 169113. Ne diyor 
Anayasa Mahkemesi: «Adalet teşkilâtı içerisin
de yer almakla ve Anayasanın 137 nei maddesi
nin birinci fıkrası hükümlerinden teminatını 
alan savcılar gerek Anayasa ve gerekse 45 sa
yılı Kanunla kullanılan hâkim terimi içinde bu
lunmamaktadır.» Kararın bize taallûk eden kıs
mı arz ettiğim hususdur. Ben daha ileri gidiyo
rum. Arz ettim, şu karara göre Heyeti Umıı-
miyeniz, bir neticeye varsın demiyorum. Şöy
le bir karar vardır diyorum. Bu en büyük mah
kemenin vermiş olduğu bir karardır diyorum. 
Ama bizim kendi heyetimiz meseleyi tezekkür 
ederken şu kararı alsın hakikat olan tarafı var-
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sa icra etsin. îhmal edilecek tarafı varsa es
babı mucibeyle getirsin Heyeti Umumiyeye 
ve bir yanlış yola gitmekten bu meseleyi kurta
ralım diyorum. Tekrar tavzihan arz ediyorum. 
Ben bu meselenin Anayasa ve Adalet Komis
yonunda tezekkürünü istiyorum. Fakat o he
yetten bu kararın celbini istirham ediyorum. 
Mâruzâtım budur efendim. Hürmetlerimle. 

ÖMER LÛTFl BOZCALI (İzmir) — Üze
rinde konuşmak istiyorum. (Oylansın, oylan
sın sesleri ve gürültüler.) 

BAŞKAN — Efendim leh ve aleyhinde ko
nuşuldu. Takrir sahibi olması dolayısiyle Sayın 
Kalpaklıoğlu'na da söz verdik. 

Buyurun Sayın Bozcah. (Olmaz sesleri) 
Üzerinde konuşacaklar efendim. 

ÖMER LÛTFt BOZCALI (izmir) — Muh
terem arkadaşlarım; sarahat olan yerlerde tef
sire gitmeye lüzum olmadığı kanaatindeyim. 
Bunun için de sadece, şu 142 nci maddenin bir 
fıkrasını okumak için huzurunuza gelmiş bu
lunuyorum. 

Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu, Yük
sek Mahkemelere hâkimlik etmiş veya buna üye 
olmak şartlarını kazanmış kimseler arasından giz
li oyla seçilir diyor. Veya tâbirinden sonraki 
açıklık bunun için ayrı bir şeye lüzum olmadığı 
kanaatindeyim. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Efendim; takriri tekrar ıttı
laına arz ediyorum. 

Anayasa Mahkemesinden sorulması hususu
nu Başkanlık Divanı tasvibetmediğini bevan et
miş idi. Yalnız Anayasa ve Adalet Komisvo-
nuna şevki hususunda... (Takrir sahibi tasrih 
etti sesleri) 

HÜSEYİN KALPAKLTOĞLU (Kayseri) — 
Takririmi zatıâlinizin ifade ettiği şekilde tav

zih ettim. 
BAŞKAN — Takririn tashih edilmiş şekli

ni okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Yüksek Hâkimler Kuruluna üye seçiminden 

evvel 45 sayılı Kanuna göre savcıların da seçile
bilme yeterliğini tespit bakımından keyfiyetin 
bir kere Anayasa ve Adalet Komisyonundan 
geçirilmesini arz ve talebederim. 

Kayseri 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
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BAŞKAN — Takriri oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Rtmiyenlor... Takrir 56 oya 
karşılık 3.1 oyla kabul edilmiştir. (Yanlış oldu 
sesleri) 31 ova kırklık 56 ovla kabul edilmiştir. 

Mesele, Anayasa ve Adalet komisyonlarının, mü
talâası alındıktan sonra Yüksek Heyetinize ge
tirilecektir. 

A) SÖZLÜ SORVE 

BAŞKAN — Gündemimizin sözlü sorular 
kısmına geçiyoruz. 

/. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi 
Ömer Ecuzal'ın, Türkiye Şeker Fabrika!an A. 
O. ile pancar müstahsili arasında akdedilen mu
kaveleye dair Sanayi Bakanından sözlü sorusu 
(6/274) 

BAŞKAN — Sayın Ömer Ucuzal hasta ol
duğu cihetle birinci soru rapor müddetinin biti
mine talik olunmuştur. 

2. -— Cumhuriyet Senatosu Afyon Üyesi M'. 
Yılmaz tneeoğlu'nun, ortaöğretimde uygulan -
makta iken kaldırılan, tek dersten borçlu olarak 
bir üst sınıfa devam, hakkına dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü, sorusu (G/277) 

BAŞKAN — İkinci soru Afyon Üyesi Sa
yın Yılmaz Inceoğlu tarafından verilmiştir. Sa
yın Yılmaz İneeoğlu buradalar. Millî Eğitim 
Bakanı yoklar. Gelecek birleşime bırakılmış
tır. 

.?. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi 
Ömer VcuzaVın, 1964 yılı pancar mahsulüne 
zam yapılıp yapılmadığına dair, Sanayi Baka
nından sözlü sorusu (6/278) 

BAŞKAN — Üçüncü soru yine Ömer 
ITcıızal tarafından verilmiştir. Hastalığı sebe
biyle hastalığnm bitimine talik edilmiştir. 

BAŞKAN — Dördüncü soruya geçiyorum. 

i. — - Cumhuriyet Senatosu Üyesi Mehmet 
Özgüneş'in, Atina Büyükelçiliğimizde vukubul-
duğu bildirilen olaylara dair Başbakandan söz
lü sorusu (6/282) 

6. — SORULAR VE CEVAPLAR 
\R VE CEVAPLARİ 

Sayın Mehmet Özgüneş?.. Bu-

Adına ce-

BAŞKAN 
r ad al ar. 

Sayın Başbakan?... (Yok sesleri 
yap verecek Bakan? Yok. 

Gelecek birleşime bırakılmıştır. 
Besinci soruvf1 gecivorum. 

5. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Haydar 
Tunçkanat'ın, Balıkesir ve Bursa havalisinde 
son depremden zarar gören vatandaşlara ne gi
bi yardımlar yapılmakta olduğuna dair sözlü 
sorusu re Başbakan adına Devlet Bakanı Nü-
vil Yetkin'in cevabı (6/283) 

BAŞKAN — Sayın Haydar Tunçkanat'L 
Buradalar. 

Sayın Başbakan?.. (Devlet Bakanına haber 
gönderdik, geliyor sesleri) Veya adına?.. (Nüvit 
Bey geliyor sesleri'* 

Sayın sözlü soru sahibi, sizin sorunuzdan 
sonraki altıncı soruya geçmemize müsaade cder-
misiniz?.. (Geldi sesleri) Geldi mi efendim'.. 
Soruyu okutturuyorum. 

23 . 10 . 1964 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Balıkesir ye Bursa hayalisinde son deprem

den zarar gören vatandaşlara Hükümetçe ne gi
bi yardımların yapılmakta olduğunu ve bu yar
dımların kış mevsiminden önce ihtiva*; sahiple
rine ulaştırılıp u I aştırıl anı lyaeağının Başbakan 
tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını rica 
ederim. 

Haydar Tunçkanal 
Tabiî Üye 

BAŞKAN — Buyurun Başbakan adına Sa
yın Nüvit Yetkin Devlet Bakanı. 

BAŞBAKAN ADINA DEVLET BAKANI 
NÜVİT YETKİN (Malatya) — Muhterem Baş
kan, kıymetli arakadaşlarım; muhterem soru 
sahibi arkadaşımın sorusuna arzı cevabcdiyorum. 

Balıkesir ve Bursa'da vukubulan depremden 
Hükümetçe haber alınır alınmaz Devlet Bakanı 
ibrahim Saffet Omay ve İmar ve İskân Bakanı 
deprem bölgesine hemen gönderilmiş, mütaakı-
'ben diğer ilgili ıbakanlar fasıla ile Ibölgjeyi ziya
ret ederek hasarı ve yapılan yardımları ma
hallinde tetkik ile ilgililere gereken direktifleri 
vermişlerdir yo gereken tedbirleri almışlardır. 
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İmaı- ve İskân Bakanlığınca depremin haber 

alınmasını mütaakıp acele tedbiri olarak gönde
rilen fondan Bursa ili Karacabey ve Mustafa
kemalpaşa ilçelerine 40 bin lira, Balıkesir iline 
gönderilen ikiyüz bin liradan da yüz bin lira 
depremden /arar görenlere acele iaşe yardımı 
yapılmıştır. Bundan sonra Tarım Bakanlığınca 
yapılmış olan yardımlar depremden zarar gö
ren köyler çiftçilerinin banka borçlarının tehiri 
cihetine gidilmiş ve bu vatandaşların zamanın
da ekim yapabilmelerini teminen 5254 sayılı Ka
nun hükümlerine göre 500 ton tohumluk tahsis 
edilmiştir. Vatandaşların tamamen veya kıs
men hasara uğramış ev, ahır, ambar ve saman
lıklarının yapım veya onarım kereste ihtiyaçları 
muhtacolanlara 6831 sayılı Kanunun 31 nci 
maddesi hükmüne göre bedelsiz ve muhtacolmı-
yanlar muhammen bedeli üzerinden tahsisler 
yapılarak mahallî orman teşkilâtı tarafından 
karşılanmıştır ve karşılanmaktadır. Bugünle 
beraber Balıkesir mmtakasma 75 köyde muhtaç 
duraımdaki 1 903 aileye 4 673 ınetreküb tomruk, 
Bursa mıntakasmda 47 köyde muhtaç durumda
ki 1 375 aileye 5 177 mıetreküb tomruk parasız 
olarak, Balıkesir mıntakasmda 51 köy ve kasa
bada muhtaç durumda olmıyan fakat deprem
den zarar gören 1 192 aileye 2 680 metereküp 
tomruk, Bursa mıntakasmda 21 köy ve kasa
bada muhtaeolmıyan, fakat depremden zarar 
gören 539 aileye 1 550 metreküp tomruk mu
hammen bedel ürerinden tahsis edilmiştir. Arz 
edilen tahsisler süratle mahallerine ulaştırıl
makta ve lüzumlu emval istenildiği takdirde ke
restelik ağaç olarak durumu müsait en yakın 
ormanlardan veya orman depolarından karşılan
maktadır. Yapılan yardımların ihtiyaç sahibi 
vatandaşların eline kış gelmeden geçmesi için 
her türlü tedbir alınmış bulunmaktadır. Ayrı
ca Ticaret Bakanlığı da aynı bölgedeki dep
rem kazazedelerine yapılan yardımları da kısa
ca arz edeyim. Balıkesir ili ve mmtakası ile 
Karacabey ve Mustafakemalpaşa ilçelerindeki 
banka teşkilâtına gerekli tebligat yapılarak dep
remden zarar gören müstahsılların zirai borçla
rının bir yıl sonraya bırakılması ve zirai işlet
me hududu içindeki ahır, ahıl, samanlık gibi te
sisleri yıkılan çiftçilere bu tesislerin yeniden 
onarılmasını temin bakımından bir kolaylık ol
mak üzere müteselsil kefaletle krediler açılması 
ve bu konuda ilâve plasmana ihtiyaç duyulduğu 
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takdirde talepte bulunulması hususu bildiril
miştir. 

Depremden sonra felâketzede ve müstahsıl
larm zirai kredi ihtiyaçlarını karşılamak üzere 
şube ve ajanların vâki ilâve ve plasman talep
leri derhal is'af olunmuştur. Depremden 700 
ilâ 900 bin lira civarında zarar gören Bandır
ma, Mustafakemalpaşa ve Manyas'taki Türkiye 
Tarım Kredi Kooperatifleri hizmet binalarının 
onarılması için gerekli işlem yapılmıştır. Ban
kanın ticari müşterilerinden olup borçlarım vâ
desinde yatıramıyacak duruma düşenlerin -borç
larının yalnız faiz ve masrafları tahsil edilerek 
senetlerinin yenilenmesi cihetine gidilmiştir. 
Depremden zarar gören vatandaşlara yardım ga
yesi ile Gönen ve Balıkesir'de teşekkül eden yar
dım komitelerine cem'an 25 bin lira Ziraat Ban
kasından ayrıca bağışta bulunulmuştur. Bu arz 
ettiğim yardımlardan başka, son olarak vilâyet
lerden yardım hususunda almış olduğumuz ma
lûmatı da arz edeyim. 

Bursa Valiliği depremden zarar gören Ka
racabey ve Mustafakemalpaşa ilçeleri bölgesin
deki vatandaşlara 40 bin liralık iaşe yardımın
dan başka banka borçları affedilmesi cihetine 
gidilmiş Kızılay merkezinden ve Bursa şubesin
den 1 800 çadır dağıtılmış, maliyeti üzerinden 
1 500 mıetreiküib kereste onman idaresince halle 
dilmiş, Balıkesir bölgesinde ise demin arz etti
ğim gibi ikiyüz bin liralık acele yardım, acele 
iaşe yardımının yüzbin lirası sarf edilmiş, diğe
rinin sarfına ihtiyaç kalmamış. Kızılay tara
fından 565 çuval un, 245 çuval bulgur, 700 ku
tu yağ, İmar ve îskân Bakanlığından okul ola
rak kullanılmak üzere 24 aded baraka gönderil
miş, muhtelif kurum ve şahıslardan 125 aded 
battaniye ve yivecek maddeleri, İstanbul'daki 
bir birlikten 1.2 balya battaniye gönderilmiş 
ayrıca açılan kampanya ile il merkezinden 40 
bin diğer Gönen ve Manyas ilçelerinden 20 bin 
lira teberru toplanmış felâketzedelerin pancar 
ve tütün avansları tercihan ödenmiş, barınma
larını temin maksadiyle tmar ve îskân Bakan
lığınca gönderilen paralarla, Orman Genel 
Müdürlüğünden alınacak kerestelerin felâketze
delere süratle ulaştırılması tedbirleri alınmıştır. 
Bunların dışında Hükümetin 18 . 11 . 1964 ta
rihinde ittihaz ettiği bir karar ile bu bölgeler
de husule gelen zararın 7269 sayılı Kanunda 
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gösterilen «genel hayata etkili âfetlerden» ol
duğu kararma varılmış, ayrıca bu âfette bina
ları tamamen yıkılan ağır ve orta derecede ha
sar gören bina sahiplerine inşaat ve onarım 
yardımı ile arazi, yol, su, elektrik ve kanalizas
yon tesisleri ve kadastro gibi imar işleri için 
toplam olarak 55 milyon 48 bin liranın âfetler 
fonundan ayrılması evleri yapmak üzere bu fon
dan faydalanacaklara gerektiğinde teknik mal
zeme yardımı yapılması, evleri yapılıncaya ka
dar yerleştirilmelerini sağlamak amacı ile her 
aile için inşaat yardımı olarak ayrılacak ödene
ğe mahsuben şimdilik avans olarak tam hasar 
görenlere bin, orta derecede hasar görenlere be
şer yüz liranın Türkiye Emlak Kredi Bankasın
ca düzenlenecek borçlanma senedi karşılığında 
ödenmesi, bu yardımların 7269 sayılı Kanunun 
47 nci maddesinde gösterilen tarzda yirmi sene 
taksitle ödenmesi Hükümet tarafından karara 
bağlanmıştır. Saygılarımla arz ederim. (Alkış
lar). 

BAŞKAN — Sayın Tunçkaııat. 
HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 

Muhterem arkadaşlarım, Başbakan adana ver
diğim sözllü soruyu cevaplandıran Devlet Ba
kanınla teşekkür ederim. Endişemiz şu idi : Hü
kümet bu deprem bölgesindeki vatandaşlarımız
la çok yakından ilgilenmiş ve âcil yardımlar 
çadır ve yiyece'k yardımı süratle yerlerine uılaş-
tırıknıştır. Fakat biz yaptığımız geziler esna
sında vatandarfların kahvelerde Hükümetin ta
savvur ettiği yardımı bekler vaziyette olduğu
nu gördük. Fakat Başbakan adıma verilen iza
hattan anladık ki, muvaikkat yerleşme için 'bil
hassa gelecek kara kış aylarında vatandaşların 
kötü bir durumda kalmaması ve bilhassa hasta
lığa, salgın hastalıklara tutulmaması için mu
vakkat yerleşme için Hükümetin esaslı bâzı 
âcil yardımları gerçekleştirmesi icabedlyordu 
ve bunun için de kı^ basmadan evvel vatandaş
lara, bilhassa ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması 
icaJbediyordu ki, Başbakan namına verilen iza
hattan bunların hepsinin gerçekleştirilmiş oldu
ğunu gördük. Kendisine teşekkür ederim, hür-
ımetleri'nılc. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

6. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Sami Kırdar'm, İstanbul Üniversitesi öğretim 
üyelerinden bâzılarını hedef tutan ithamlara 

3 .12 .1964 O : 1 
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/285) 

BAŞKAN — Sayın soru sahibi buradalar, 
Sayın Millî Eğitim Bakanı yoklar, soru gelecek 
birleşime bırakılmıştır. 

7. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rlfat Öztürk cine 'nin, Danıştay kararlarının 
tatbik edilmediğine dair sözlü sorusu ve Başba
kan adına Devlet Bakanı Nüvit Yetkln'in cevabı 
(6/288) 

BAŞKAN — Sayın Öztürkçine buradalar. 
Başbakan adına... 

DEVLET BAKANI NÜVÎT YETKlN (Ma
latya) — Bendeniz cevaplandıracağım. 

BAŞKAN — Peki efendim. Sözlü soruyu 
ıttılâlarmıza arz ediyorum. 

4 . 11 . 1964 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Sorularımın sözlü olarak Sayın Başbakan 

tarafından cevaplandırılmasını saygı ile dilerim. 
İstanbul Senatörü 

Dr. Rifat 'öztürkçine 

1. Anayasanın 132 nci maddesi : Yasama ve 
yürütme organlariyle idare, mahkeme kararla
rına uymak zorundadır. Bu organlar ve idare, 
mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştire
mez ve bunların yerlerine getirilmesini gecikti
remez. 

2. Anayasanın 6 nci maddesi gereğince de 
yürütme görevi : Bakanlar Kurulu tarafından 
yerine getirilir. 

Diye kati ve kesin hükümler olmasına rağ
men... Danıştay kararlarını tatbik etmiyen veya 
edemiyen 'bakanlar hakkında ne gibi muamele 
yapılmıştır. Meselâ : Millî Eğitim Bakanınız 
Doktor İbrahim öktem : Danıştay 8 nci Daire 
63/2025 esas ve 64/80 kararları ille yine 8 nci 
Daire 64/5784 esas ve 64/5851 sayılı açıklama 
Kararını tatbik etmiyor. Anayasayı fiilen ih
lâl eden bu Bakanın Hükümet tarafından hi
maye edilmesinin seibepleri nelerdir? 

3. Anayasanın 7 nci maddesi : Yargı yet
kisi : Yargı yetkisi, Türk Milleti adına bağımsız 
mahkemelerce 'kullanılır. 

Millî Eğitim Bakanı tek dersten sınıfta kal
ma; Hükümetin kararıdır. Danıştaya intikal 
eden bir dâvan.n müzakere edilmesi leh ve aley-
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h'inde konuşulması... Hükümet böyle istiyoı 
gibi sözleri ile Yüksek Mahkemenin bağımsızlı
ğını ihlâl ediyor. 

Hukuk düzenini ihlâl eden bir Hükümet içte 
ve dı^.ta itibar görmediğine göre... Zorla Hükü
mette kalınmasının sebepleri nelerdir? 

BAŞKAN — Başbakan adına Sayın Devlet 
Bakanı Nüvit Yetkin. 

BAŞBAKAN ADINA DEVLET BAKANI 
NÜVİT YETKİN (Malatya) — Muhterem Baş
kan, kıymetli arkadaşlarım sayın soru sahibi
nin Başbakanlığa yönelttiği soruya cevaplarımı 
arz ediyorum. Sözlü soruda Danıştay kararla
rının infaz edilmediği yolunda umumi bir te
rim kullanıldıktan sonra, misal olarak Millî 
Eğitim Bakanlığınca tatbik edilmediği ifade 
edilen Danıştaym bir kararından bahsedilmek
tedir. Danıştay Sekizinci Dairesinin 63/2025 
Esas ve 64/80 karar numarasını almış olan ida
ri dâvanın davacısı Prof. Dr. Halit Ziya Ko-
nuralp'tir. Dâvâlı, İstanbul Üniversitesi Rek
törlüğüdür. Dâvanın konusu ise, davacının is
tanbul Tıp Fakültesinde kürsü profesörü bu
lunduğu tedavi ve ekstramontal cerrahi kür
süsünün lâğvedilerek, bunların yarine Çapa 
cerrahi kürsüyü adı altında yeni bir kürsü ku
rulmasına dair istanbul Üniversitesi Senato
sunun almış olduğu 21 . 3 . 1963 günlü kararın 
iptaline mütedairdir. Dâva, 8 nci dairece tet
kik edilerek ittihaz edilmiş olan karar gerek
çesinde belirtildiği üzere hukuk ve kanuna ay
kırılığı görülen dâva konusu kararın ve onun 
neticesi olan eylem ve işlemlerden davacıya 
ilişkin kısmının iptaline 14 . 1 . 1964 tarihin
de karar verilmiştir. Mezkûr kararın, 26.2.1964 
tarihinde üniversite Rektörlüğüne te'bliğ olun
ması üzerine, Rektörlükçe, Danıştay kararının 
tashihi talebinde bulunulmuş ve bu talep, aynı 
dairenin 64/4778 esas ve 64/5581 sayılı kara-
riyle reddedilerek, 7 . 7 . 1964 gününde üni
versitenin avukatına tebliğ edilmiştir. 

Davacı Dr. Konuralp tarafından bahis ko
nusu Danıştay kararının üniversitede yanlış 
anlaşıldığından bahsile istenilmesi üzerine, 
8 nci dairece 'kararın, eski ikinci cerrahi kür
süsünün ihdası ve davacının o kürsünün pro
fesörlüğüne geçmesi mânasını kapsadığı açık
lanarak, 27 . 7 . 1964 tarihinde üniversite avu
katına tebliğ olunmuştur, iş bu tashih ka-
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ran 9 . 7 . 1964 tarihli olup, 64/5748 esas ve 
64/5851 karar numarasını taşımaktadır. 

Sayın soru sahibinin sorusunun sonunda; 
«Hükümetin zorla nasıl iş başında kalabildi
ğine..» müteallik olan kısmını ciddiyetten uzak 

Görülüyor ki, sözü geçen dâvada dâvâlı 
idare Millî Eğitim Bakanlığı olmayıp, istanbul 
Üniversitesi Rektörlüğüdür. 4936 sayılı Üni
versiteler Kanununun 1 nci maddesi: «Üniver
siteler; fakülteler, enstitüler, okul bilimsel ku
rumlardan oluşmuş, özerkliği ve tüzel kişili
ği olan yüksek bilim araştırma ve öğretim bir
likleridir. Her üniversitenin genel özerkliği 
ve tüzel kişiliği içerisinde o üniversiteyi oluş
turan fakültelerde bu kanun hükümlerine gö
re bilim ve yönetim özerkliğine ve tüzel kişi
liğime sahiptirler» hükümlerini ihtiva etmekte
dir. Mezkûr Kanunun, 117 sayılı Kanunla ta
dil edilen 8 nci maddesi; dekanın, fakülte tüzel 
kişiliği ve fakülteye bağlı kurumların tüzel ki
şiliğinin temsilcisi olup, fakülte kurullarına 
başkanlık edeceği ve bunların kararlarını uy-
ıgulıyacağı ıhakkmda ıhüküm sevk etmiş olduğu 
gibi, aynı kanunun muaddel 12 nci maddesi de; 
rektörün, üniversite tüzel kişiliğinin temsilci
si olduğu, üniversite kurullarına başkanlık ede
ceği ve bunların kararlarını uygulayacağı hak
kında ayrıca hükümler koymuş bulunmakta
dır. Bunlardan başka Anayasamızın 120 nci 
maddesi de, üniversitelerin, 'bilimsel ve idari 
özerkliğe sahip kamu tüzel kişileri olduğuna dair 
daha şümullü hükümler taşımaktadır. Bina
enaleyh, tüzel kişilik ve özerkliğe sahibolan bir 
üniversitenin temsil yetkisini haiz bulunan 
rektörünün aleyhine açılan bir dâva üzerine 
mahkemelerce verilmiş olan kararın tatbik ve 
infazı keyfiyetinin Millî Eğitim Bakanlığının 
yetkisi dışında olduğuna şüphe edilemez. 

Millî Eğitim Bakanı Dr. ibrahim öktem 
tek dersten sınıf geçme usulünün kaldırılması 
konusunda C. H. P. Grupunda yaptığı konuş
mada bunu Hükümet kararı olarak gösterme
miş. fakat Hükümetle bu kararda mutabık ol
duklarını beyan etmiştir. Gerek Millî Eğitim 
Bakanı ve gerekse Başbakan tarafından yapı
lan konuşmalar, adalete tesir edici mahiyette ol
mak şöyle dursun, böyle bir tesiri önliyece'k 
ve yatıştıracak bir mahiyette olmuştur. Hâdi-
£M bundan ibarettir. 
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bulmaktayız. Hükümet, Yüksek Meclisin itima
dı ile ayakta durmaktadır, zorla değildir. (Kol
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Öztürkçiue. 
RİFAT ÖZTÜİİKÇİNE (İstanbul) ~- Sa

yın Başkan, muhterem arkadaşlarım; sorumu
zun misal olan kısmını arz ettiler, diğer bakan
lıklar kısmındaki olan hususlara da cevap ver
mek lüzumunu hissetmediler, iler kanunun al
lında; «Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürürtür» 
diye bir hüküm olduğuna güre, Üniversiteler 
Kanununun altında da, «Bu kanunun hükümle
rini üniversite yürütür demiyor. Bu kanun hü
kümlerini Bakanlar Kurulu yürütür deniyor» 
Bu kanuna güre aykırı bir hareket oldu
ğuna güre bu kanundan mütevellit usulsüzlü
ğü ve kanunsuzluğu da şüphesiz ki, Bakanlar 
Kurulunun (yürütmesi) lâzımdır. Esasen üni
versiteler Kanununun 49 neti maddesine, göre, 
üniversiteler Millî Eğitim Bakanının deneti
mine tabidir. Üniversite tamamen müstakil de
ğildir. Üniversitede bir usulsüzlük olduğu za
man acaba bunun tahkikatını kim yapıyor*? 
49 neti madde gereğince Millî Kğit.iın Bakanı 
yapmıyor mu? Şu halde burada bir kanunsuz
luk mevcuttur. Danıştay m kararları tatbik 
edilmemektedir. Bir ilim ve irfan müessesesin
de bir kararın tatbik edilmemesi İtti memle
ketin hukuk anlayışının ne dereceye kadar ile
ri okluğunun mânasını çıkartır. Esasen Danış
tay kararlarının, müzakere ve münakaşası ya-
pılamıyacağı mevcudol masına rağmen Sayın 
Hükümet sözcüsü bunu gayet kısa olarak geç-
ti. Ben dedim ki, 

Ben dedim ki, 16 . 7 . 1964 gününde Profe
sörler Kurulunda bu iş enine boyuna tartışılmış
tır. Danıştay kararı orada müzakere yapılmıştır. 
Ve nitekim gündemin 6 ncı maddesinde de, Da
nıştay kararma güre kürsü verilecek yerde yine 
Profesörler Kurulunda bu bir münakaşa mevzuu 
olmuştur. E... Bu durum karşısında, hani Da
nıştay kararları bir müzakere konusu olamazdı, 
lehinde, aleyhinde bir fikir izhar edilmiyecekti?.. 
Üniversite Profesörler Kurulu bunu nasıl halle
diyor? 

Gelelim şimdi diğer bakanlıklarla ilgili kıs
mına. Ulaştırma Bakanlığı 8 nci Dairenin 1963 e 
12355 esas ve 1964 - 369 sayılı Kararının tatbik 
edilmemesinin sebebi nedir? Ve Ulaştırma Bakan

lığı bu kararın kaldırılması hususunda müracaat 
yapmasına rağmen yine D a n ı ş t ı m vermiş olduğu 
karar, 1963 - 12355 e 1964 - 369 sayılı Kararının 
tatbik edilmemesinin sebepleri nelerdir1? 

Yine Millî Eğitim Bakanlığından alalım : 
960/228, 960/229, 960/753, 960/754, 960/756, 
960/995, 961/48, 961/532, 961/533 961/534, 
961/535, 961/536, 961/716. 962/666, 963/369, 
963/229 sayılı Danıştay kararlarının yine Millî 
Eğitim Bakanlığı tarafından tatbik edilmemesi
nin sebepleri nelerdir? Eğer bir karar hakikaten 
tatbik edilmiyecek ise, böyle bir müesseseye lü
zum var mıdır, yok mudur? Bir karar verilmiş 
ise, bunun tatbik edilmemesi Anayasaya aykırı
dır. Gerek Millî Eğitim Bakanı gerek Ulaştırma 
Bakanı, Danıştay kararlarını tatbik etmemekle 
mesul ve sorumludurlar. Bunlar Aıtivasayı ha
valen değil, fiilen ihlâl etmişlerdir. Fiilen Anaya
sayı ihlâl eden bir Hükümetten sual sormak el
bette bizim en tabiî hakkımızdır 

Bir memlekette hukuk düzeni Sayın Başba
kan namına konuşan bir arkadaşımızın bahsetti
ği hukuk düzeninden kurtulma zamanı geç değil
dir. Hürmeti erim 1 e. 

Elimdeki şu dosya yine Danıştay kararından 
mütevellit," fakat hak kazandığı halde bu vatan
daşımız maalesef ölmüş; hasta kızı, hasta hanımı 
Danıştay kararı dahi tatbik edilemediğinden do
layı emekliye sevk edilmiş ve mağdur bir duruma 
düşmüştür. Bu mu, Hükümetin hukuk anlayışı? 
Bu mu, Hükümetin insan haklarını koruması? 
Saygılarımla. (A. P. sıralarından, alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Bakan, buyurunuz. 
BAŞBAKAN ADINA DEVLET BAKANİ 

NÜVÎT YETKÎN (Malatya) Muhterem arka
daşlarım, huzurlarınızı tekrar işgal ettiğim için 
affınızı istirham ediyorum. Soru «ahibini tatmin 
eder mi, bilmem ama Anayasanın 120 nci madde
sini aynen tekrar etmek mecburiyetindeyim. 

Müsaade ederseniz, aynen okuyorum: 
«Üniversiteler ancak Devlet eliyle ve kanunla 

kurulur. Üniversiteler bilimsel ve idari özerkli
ğe sahip kamu tüzel kişileridir. 

Üniversiteler, kendileri tarafından seçilen yet
kili öğretim üyelerinden kurulu organları eliyle 
yönetilir ve denetlenir.» 

Bu Anayasa hükmüdür. Üniversitelerin de
netiminin dahi ancak öğretim üyelerinden kuru
lacak teşekküller tarafından yapılacağına dair 
bir hükümdür ve Sayın öztürkçine bilmelidir ki, 
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Anayasa yürütme organı tâyin edilmemiş bir ka
nundur. Yani Anayasa hükmünü her vatandaş, 
her teşekkül ve bütün Devlet yürütmekle görev
lidir. Binaenaleyh, bir kanunun altında, yürütme
ye Bakanlar Kurulu veya bir bakanlık yetkili
dir, denir ama Anayasa hükmünü çiğnemeye kim
senin hakkı yoktur. Ayrıca, Sayın öztürkçine bu- \ 
rada birtakım yeni Danıştay kararları tarihleri, • 
numaraları zikrettiler. Danıştay, idari bir yargı ; 

organı olarak elinden göçmekte olan senede on i 
binlierco dâva, bir idari işlemi in veya 'eylemin i 
karşısına bunun iptali talebi ile açılmış dâvalar- ı 
dan terekkübetmektedir ve her yıl onbinlerce dâ- j 
va sonuçlanmakta, karara bağlanmakta ve kesin- I 
leşmiş bu kararlar infaz edilmektedir. Bunlar- j 
dan her hangi bir bakanlığa ait şu veya bu kara
rın yürütülmesi hususunun savsaklandığı keyfi
yetini sadece Başbakana yöneltilmiş bir soru ile 
ve burada kürsüde cevap sırasında bunun tarih j 
ve numaralarım vermek suretiyle cevap almak | 
kabil değildir. Hangi bakanlığa aidolan hangi i 
Danıştay kararı yürütülmemişse muhterem arka
daşım o bakanı muhatap tutarak Anayasanın ken
disine verdiği murakabe hakkını elbette kullana
bilir ve cevabını alabilir. Yalnız, sorusuna misal 
olarak vermiş olduğu bir karardan halletmişlerdi, 
arz ettim ki, bu kararın muhtabı Millî Eğitim 
Bakanlığı değil Üniversitedir. Doğrudan doğruya 
Millî Eğitim Bakanlığım burada cevaplarında 
bahsettikleri gibi Ulaştırma Bakanlığını muhatap 
tutan, onu mahkûm eden bir karar mevcut ve on
dan dolayı da bu kararın infaz edilmemesinden 
müşteki ise, bu hususta o Bakandan elbette ki, so
ru sormak hakları vardır. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Öztürkçine, 

RÎFAT ÖZTÜRK(JÎNE (İstanbul) — Soru
muzun 2 nci maddesini okumak zorunda kalaca
ğım. Anayasanın 6 ncı maddesi gereğince yürüt
me görevi Bakanlar Kurulu tarafından yerine ge
tirilir, diye katî ve kesin hükümler olmasına rağ
men Danıştay kararlarını tatbik otmiyen veya 
edemiyen bakanlar hakkında diyoruz, bakan hak
kında demiyoruz ki. Fert yok, cemi bir kısım var. 
Ve yine Anayasadan temas ettiler, fakat sordu
ğumuz gibi, Üniversiteler Kanununun 49 ncıı 
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maddesinden bahsetmediler. Biz diyoruz ki, bu 
gibi aksaklıklar, üniversiteler idari işlerinde her 
ne kadar muhtar iseler de. 49 ncıı madde gereğin
ce Bakanlığın teftiş ve konrolu altındadır. Çün
kü her hangi bir şikâyet konusu da bakanlığa in
tikal etmektedir. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

8. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Sahip ÖnaV-ın, yurt dışına çıkan Bakanlara dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/291) 

BAŞKAN — Sayın Önal, burada. Başbakan 
adına?.. Sayın Başbakan bulunmadığı cihetle... 

SAKIP ÖNAL (Adana) — Soru aktüalitesini 
kaybetmektedir. Tam üç hafta geçti. 

BAŞKAN — Bakanlar herzaman seyahat edi
yorlar. Soru gelecek birleşime bırakılmıştır, efen
dim. 

9. — Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üye
si A. Nusret T una'n m, bakanlıklarda ne miktar
da yevmiyeli memur bulunduğuna dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/292) 

BAŞKAN — Sayın Nusret Tuna, buradalar. 
Başbakan veya adına?.. Yoklar. Soru gelecek bir-
1 eşime bırakıl mistir. 

10. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ehrem Özden'in, trafik kazalarına karşı alınan 
tedbirlere dair içişleri Bakanından sözlü sorusu. 
(6/298) 

BAŞKAN — Sayın Özden? Burada. Sayın Ba
kan? Yok. Gelecek birleşime bırakılmıştır. 

11. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rıfat Özfürkçine'nin, İstanbul, Ankara ve Ege 
Üniversitesi Tıp Fakültesi kliniklerine dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/300) 

BAŞKAN — Sayın Öztürkçine? Burada. Sa
yın Bakan? Yok. Soru gelecek birleşime bırakıl
mıştır. 

(-umdemde görüşülmesi gereken başkaca bir 
husus bulunmadığından S . V?. . 1964 Salı günü 
saat 15 t e toplanılmak üzere birleşimi kapatıyo
rum. 

Kapanma saati : 16,40 
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B — YAZILI SORV 

1. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rıfat öztürkçine'nin, 25 Kasım 1963 tarihli ve 
214 sayılı Yönetmeliğin yürürlükte olup olma
dığına dair, yazılı soru önergesi ve Millî Eğitim 
Bakanı İbrahim öktem'in cevabı (7/165) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Sorularımın yazılı olarak Sayın Millî Eği

tim Bakanı tarafından çok acele olarak cevap
landırılması hususunda gereken işlemin yapıl
masını saygı ile arz ve istirham ederim. 

11 . 9 . 1964 
Dr. Rifat öztürkçine 

İstanbul Senatörü 

1. 2287 sayılı Kanuna göre Talim ve Ter
biye Kurulu tarafından hazırlanan 25 Kasım 

1963 tarih ve 214 sayılı Yönetmelik kanunen yü
rürlükte midir? 

2. 1322 sayılı Kanunun birinci maddesi (h) 
fıkrası gereğince nizamnameler aynı kanunun 
birinci maddesi gereğince Resmî Gazete ile 
neşri mecburidir. 

3. Anayasamızın 113 ncü maddesi gereğin
ce «Yönetmelikler Resmî Gazete ile yayınlanır.» 
diye katı bir hüküm olmasına rağmen Resmî 
Gazete yaymlanmıyan ve yalnız Millî Eğitim 
Bakanlığı Tebliğler Dergisinin 26 neı cilt ve 
1283 sayısında neşredilmesi kâfi görülmüştür. 
Bu durum karşısında 214 sayılı Yönetmeliğin 
kanunen muteber olmadığı görülmektedir. 

Kanunen muteber olmıyan bu yönetmenlik 
yüzünden binlerce talebe âdeta sokağa itilmiş, 
okul havasından uzaklaştırılmış, cemiyetin meç
hul bir istikametine doğru terk edilmiş olması 
ile yarın için daha hayırlı bir sonuç elde edile-
miyeeeği tabiîdir. Bu itibarla yönetmenlimin 
ikinci maddesinin değiştirilerek yani 1964 - 1965 
ders yılında uygulanmak üzere yeniden ele alın
ması hususunda ne gibi tedbîrler düşünülmek
tedir? 

47? VE CEVAPLARI 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 30 .11.1964 
Talim ve Terbiye Dairesi 

Sayı : 3584 
Konu : Cumhuriyet Senatosu istan
bul Üyesi Dr. Rifat öztürkçine'nin 
yazılı soru önergesi 

İlgi : Genel Sekreterlik, Kanunlar Müdür
lüğü ifadeli, 16 .9 .1964 tarihli ve 4180/5372 
7/165 sayılı yazı : 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Dr. Ri 

fat öztürkçine'nin, 25 Kasım 1963 tarihli ve 
214 sayılı kararı ile «Orta dc-eceli okulların sı
nıf geçme ve bitirme imtihanları Yönetmelikle
rinin bütünleme ve sorumlulukla ilgili hüküm
lerin değiştirilmesine dair Yönetmelik» in yü
rürlükte olup olmadığına dair yazılı soru öner
gesinin cevabı ilişik olarak sunulmuştur. 

Saygı ile arz ederim. 
Millî Eğitim Bakanı 
Dr. İbrahim öktem 

1. Bakanlığımız Talim ve Terbiye Kurulu
nun 25 Kasım 1963 tarihli ve 214 sayılı Kararı 
ile «Orta dereceli okulların sınıf geçme ve bi
tirme imtihanları Yönetmeliklerinin bütünleme 
ve sorumlulukla ilgili hükümlerinin değiştiril
mesine dair Yönetmelik» yürürlükte bulunmak
tadır. 

2. «Orta dereceli okulların sınıf geçme ve 
bitirme imtihanları Yönetmeliklerinin değişti
rilmesine dair Yönetmelik», Anayasamızın 113 
ncü maddesi ve 1322 sayılı Kanun gerefrinee, 
28 Aralık 1963 tarih ve 11593 sayı ile Resmî 
Gazetede yavımlanmıştır. 

Sözü edilen Yönetmelik, avnea Bakanlığı
mızın Teblişrler Dergisinin 9 Aralık 1963 tarihli, 
1283 savısmda da yavımlanmış bulunmaktadır 

3. Sözü edilen Yönetmeliğin, bir dersten 
sorumlu olarak üst sınıfa geçme usulünün kal
dırıldığına dair olan 2 nci maddesi değiştiril
memiştir. 

4. Konu, bilindiği gibi Danıştaya intikal 
etmiş bulunmaktadır. 
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