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jl. • -~ Geçen tutanak özeti 
2. — Gelen kâğıtlar 
3. — Yoklama 
4. — Demeçler ve söylevler 832 
1. — Tabiî Üye Selâhattin Özgür'ün, 

Kıbrıs olaylarının takibettiği istikameti 
izah ve Hükümetçe bugün ittihaz olunan
lara ilâveten alınabilecek daha müessir si
yahi ve hukukî tedbirler hakkında demeci 832: 

834 
— Çorum Üyesi Alâeddin Çetin'in, 

has|at mevsiminin başlaması münasebetiy
le zirai plasmanların hasat makinaları üze
rine teksif edilmesi lüzumunu belirten de-
mejci 834:836 

!o. — Adana Üyesi Mehmet Ünaldı'mn, 
güjıdem dışı konuşmalar, İçtüzüğe göre, 
yaiılı olarak Başkanlığa bildirildiğinden 
bu j konuşmalarla ilgili bakanların da top-
laıjtıya davet edilmesi hakkında demeci 836 

15. —- Başkanlık Divanının Genel Ku-
ruja sunuşları 836 

!l. — Nevşehir Üyesi İbrahim Şevki 
Atjasağun'un, partilerine iltihak ettiğine 
dair Adalet Partisi Grup Başkanlığı tezke
reci. 836 

Sayfa 
2. — Ankara Üyesi Mansur Ulusoy'un, 

Millet Partisinden ayrıldığı hakkındaki ya
zısı. 836 

3. — Erzurum Üyesi Nihat Pasinli'nin, 
isteği ile. Anayasa ve Adalet Komisyonu 
üyeliğinden istifa ettiğini bildiren Adalet 
Partisi Grupu Başkanlığı tezkeresi 836 :837 

4. — Avrupa Konseyi Istişari Meclisi
nin 16 ncı dönem toplantılarına katılacak 
Türk Heyetinin seçimlerini mümkün kıl
mak üzere siyasi parti gruplarınca asil 
üyeliğe Elazığ Üyesi Celâl Ertuğ ile Urfa 
Üyesi Esat Mahmut Karakurt 'un; yedek 
üyeliğe de Hatay Üyesi Sabahattin Adalı, 
Konya Üyesi Muammer Obuz ve Giresun 
Üyesi Mehmet İzmen'in aday gösterildikle
rine ve bunların Genel Kurulun ıttılaına 
arzına dair Millet Meclisi Başkanlığı tez
keresi. 837 

5j. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun • 
6123J sayılı Kanunla muaddel 655 nci mad
desiyle 2275 ve 3038 sayılı kanunlarla mu
addel 459 neu maddelerine birer fıkra ek
lenmesine dair kanun teklifinin Millet 
Meclisince reddolunan metni ve 765 sayılı 



Sayfa 
Türk Ceza Kanununun 6123 sayılı Kanunla 
muaddel 455 nci maddesiyle 2275 ve 3038 
sayılı kanunlarla muaddel 459 neu madde
lerine birer fıkra eklenmesine dair kanun 
teklifi hakkında Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu (M. 
.Meclisi 2/516; C. Senatosu 2/11.9) 837,876:878 

6. — Seçimler 837 
1. — Anayasa Mahkemesi asıl üye se

cimi. 837 

7. — Sorular ve cevaplar 838 
A — Sözlü sorular ve cevaplan 838 
1. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üye

si Mehmet özgüneş'in, Türk ekonomisinin 
bugünkü durumuna dair Başbakandan söz
lü sorusu (6/243) * 838 

2. — Cumhuriyet Senatosu Bitlis Üye
si Cevdet Geboloğlu'nun, Bitlis Gaykan 
Hidro - Elektrik projesine dair Bayındır
lık Bakanından sözlü sorusu (6/248) 838 

3. — Cumhuriyet Senatosu Kastamonu 
Üyesi Ahmet Nusret Tuna'nııı, yarım kalan 
Kuzey sahil yoluna dair, sözlü sorusu ve Ba
yındırlık Bakanı Arif Hikmet Onat'm ce
vabı. (6/252) • 838:840 

4. — Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ 
üyesi Selâmı Üren,'in, Çukurova Çimento 

Anayasa Mahkemesine asıl üye secimi ge
lecek birleşime bırakıldı. 

Cumhuriyet Senatosu üyelerinin seçimi hak
kındaki Kanunun değiştirilmesine dair kanun 
teklifini incelemek üzere Anayasa ve Adalet ve 
İçişleri komisyonlarından yedişer üyenin işti
raki ile kurulmasına karar verilen 14 üyelik 
Geçici Komisyonun bugüne kadar teşkil.-edile
memesi muvacehesinde, İçtüzüğün 17 nci mad
desi hükümlerine, tevfikan, Geçici Komisyo
nun Genel Kuralca seçilmesine dair Kütahya 
Üyesi Osman Cevdet Brkut ve beş arkadaşının 

Sayfa 
Fabrikasının yarısından fazla hissesinin 
satıldığı hakkında bâzı gazetelerde inti
şar eden haberlerin doğru olup olmadığına 
dair, Sanayi Bakanından sözlü sorusu 
(6/254) 840 

5. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi 
İskender Cenap Ege'nin, arabalı turistle
rin nakline yarıyan Ferry - Boat'lara dair 
Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu (6/255) 840 

6. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üye
si İskender Cenap Ege'nin Ali), nin 
karşılıklı paralar fonundan turizm özel sek
törü için açılmış olan krediye dair Turizm 
ve Tanıtına Bakanından sözlü sorusu 
(6/256) 840 

7>\ — Yazılı sorular ve cevaplan 875 
1. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Kagıp 

Ün er'in, Türkiye'de ortalama insan ömrü
nün ne kadar olduğuna dair sorusu ve Dev
let Bakanı Nüvit Yetkin'in yazdı cevabı. 
(7/144) 875 

8. — Görüşülen işler 840 
J. — Danıştay kanunu tasarısının Mil

let Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Geçici Komisyon raporu 
(M. Meclisi 1/474, O. Senatosu 1/375) 
(S. Sayısı : 435) 840 :875,879 :884 

önergesi üzerinde görüşüldü. Geçici Komisyo
na seçilen üyelerin adlarını bildiren Anayasa 
ve Adalet Komisyonu ile İçişleri Komisyonu 
Başkalığı yazıları okundu ve Başkanlıkça 
Komisyonun teşekkül etmiş bulunduğu bildiril
di. 

Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi Hasan 
Ali Türker ve 9 arkadaşının, toplum ve köy 
kalkınmasında takibedileeek politika hakkında 
açılan genel görüşme bitirildi. 

Danıştay kanunu tasarısının maddeleri üze
rinde bir süre görüşüldü. 

--•+• mıa»fc»ı »m -• 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
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7'65 sayılı T ü r k Ceza K a n u n u n u n 6123 sayılı 
Kanunla muaddel 655 nei maddesiyle 2275 ve 

sayılı kanun la r l a muaddel 459 ucu mad-
ine b i re r f ıkra eklenmesine dai r kanun tek-

1
n görüşülmesi bi t i r i ldi ve teklif işari oyla 
l edildi. Yapı lan açık oylamada salt çoğıın-
eminj o lunamadığından teklifin, gelecek 

Birleşimde t e k r a r acık oya sunulacağı bildiril
di. 

3038 
delen 
lifin 

.14 Nisan 1964 Salı günü saat 15 t e toplanıl
mak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan 
Başkan vekil i 
*SVm A t alay 

Kâtip 
Cumhurbaşkanınca. S. Ü. 

Nevzat tienycl 

Kât ip 
Kırklareli 

Ahmet Naci Arı 

SOKULAR 

Sözlü sorv 

lj. —•• Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Ca-
lıit (j)kurer'in, 7 Nisan 1904 Salı günlü Genel 
Kur ı|ı 1 toplant ıs ındaki Başkanlığın tu tumuna 
dairjsözlü soru önergesi, (Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlığına, gönderilmiştir . (6/258) 

Yazılı .soru-
2. — Cumhur iye t Senatosu Artvin Üyesi 

Kelimi Alpaslan' ın, İmar ve İskân Bakanlığı ta
raf ından yapılan kamulaşt ı rmalarda gerçek 
karşı l ıklar ın peşin ödenip ödenmediğine dair 
yazılı soru önergesi, Maliye ve İmar ve İskân 
bakanlıklarına gönderilmiştir. (7/146) 

GELEN KÂĞITLAR 

Tasarılar 
l|. — 4 . I . 1961 tar ihl i ve 2LÎ sayılı Vergi 

Csulj Kanununun bâzı madde ve likralai ' inın 
değiştiri lmesi ve bu kanıma bâzı hükümler 
eklepmesi hakk ındak i kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul edilen metni (M. Meclisi 
1/625, (1. Senatosu 1/400) (Malî ve İktisadi 
İşleıj, Tarım. İçişleri ve Bütçe ve Plân komis
yonlarına ) 

2j. — Karasular ı kanun tasarıs ının Millet 
Meclisince kabul olunan metni (M. Meclisi 
i /200, O. Senatosu 1/401) (Dışişleri, Turizm 
ve Tanı tma ve İçişleri komisyonlar ına) 

3. — Ödemişli Ahmedoğlu Ali Orhan İlk-
kurşuna vatani hizmet ter t ibinden aylık bağ
lanmasına dai r kanun tasarısının Millet Mecli
since kabul olunan metni (M. Meclisi 1/573, 
(\ Senatosu 1/402) (Malî ve İkt isadı İşler ve 
Bütçe veiPlân komisyonlar ına) 

! Teklif 
4. —- 'Devlet Demiryolları İşletmesi memur 

ve hizmetlilerinin ücretlerine dair olan 3173 sa
y ı l ı /Kanunun 5 nei maddesine 4620 sayılı Kanu-
nıınj3 ncü maddesi ile eklenen (V) f ıkrasının de
ğiştirilmesine dair kanun teklifinin Millet Mec-
lisinjce kabul, olunan metni (M. Meclisi 2/564, 
C. Senatosu 2/125) (Bayındır l ık, Ulaşt ı rma 
ve İmar ve İskân, Bütçe ve Plân komisyonları
na) 

l{«l>orlar 
5. •— Harç la r kamın tasarısının Millet Mec

lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Se
natosu (.î e cici Komisyon raporu (M. Meclisi 
1/305, 2 / 3 2 1 ; C. Senatosu 1/376) (S. Sayısı : 
4: İS) 

6. — Türkiye Büyük Millet .Meclisi Sayman
lığının Aralık 196.'!; Ocak, Şubat 1964 aylarına 
ait hesapları hakkında Cumhuriyet Senatosu 
Hesaplar ını İnceleme Komisyonu raporu (5/4) 
(S. Sayısı : 439) 

7. -•— Kan gruplar ının tâyinine yar ıyan ı-eak-
tiflerin mübadelesi hakkında Avrupa. Andlas-
ması ve Kk Protokolün 'onaylanmasının uygun 
bulunduğuna dair kanun tasarısının. Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Sosyal İşler ve Dışişleri, Turizm ve 
Tanı tma komisyonları raporları (M. Meclisi 
1/349- (1. Senatosu 1/371) S. Sayısı : 440) 

8. ! ~ Özel Tıbbi tedavi ve Tarım - Klimalik 
Kaynakla r Alanında Karşılıklı Yardımlaşmaya 
dai r Avrupa Andlaşmasının onaylanmasının uy
gun bu lunduğu hakkındak i kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
hur iyet Senatosu Sosyal İşler ve Dışişleri, Tu
rizm ve Tanı tma komisyonları raporları (M. 
Meclisi 1/351; C. Senatosu 1/364) (S. Sayısı ; 
441) 
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C. Senatosu B : 62 14 . 4 .1964 O : 1 
3. — YOKLAMA 

62 nci Birleşime katılmayan üyeleri gösterir 
yoklama tutanağı 

İbrahim Şevki Atasağun 
İskender Cenap Ege 
Rasim Giray 
Rasim Haneıoğlu 
Zeki Kumrulu 
Sahir Kurutluoğlu 
S. Ü.) 
Talât Oran (Bilecik) 

(Nevşehir) 
(Aydın) 
(Elâzığ) 

(Afyon Karahisar) 
(Ordu) 

(Cumhurbaşkan ı nea 

8. Hasan Ali Türker 
9. Sırrı Uzunhasanoğlu 

(Balıkesir) 
(Bolu) 

Yukarda adları yazılı sayın (9) üye Cum
huriyet Senatosu Genel Kurulunun 14 . 4 . 1964 
tarihli (G2) nci Birleşimine katılmadıkları tes-
bit edilmiştir. 

14 . 4 . 1964 

Kâtip 
Âdil Ünlü 

Kâtip 
Nevzat S en gel 

B Î R Î N O Î O T U R U M 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkan vekili Hazım Dağlı 

KÂTIPLEE : Ahmet Naci A n (Kırklarel), Âdil Ünlü (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

BAŞKAN —• 62 nci Birleşimi açıyorum. 

3. YOKLAMA 

BAŞKAN — Defterin imzayı suretiyle yok
lama yapılacaktır. 

ALÂEDDlN ÇETİN (Çorum) — Gündem 
dışı söz istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, gündem dışı Tabiî 
Üye Selâhattin özgür de söz istemiştir. Yeni İç
tüzüğe göre gündem dışı söz taleplerinin yazılı 

olması lâzımdır. 
ALÂEDDlN ÇETİN (Çorum) — Mevzu âcil

dir. Çiftçilerle ilgilidir. Heyeti Umumiyeye arz 
etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Kabul efendim, ben de bir şey 
demiyorum; yalnız, yeni İçtüzüğümüze göre iki 
satırla talebinizi yazıverin, diyorum. 

4. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 

1. — Tabiî, Üye Selâhattin özgür'ün; Kıbrıs 
olaylarının takibettiği istikameti izah ve Hükü
metçe bugün ittihaz olunanlara ilâveten alına
bilecek daha müessir .siyasi ve hukukî tedbirler 
hakkında demeci. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Özgür. 

SELÂHATTİN ÖZGÜR (Tabiî Üye) — Sa
yın Başkan ve üyeler; bugün, her halde, daha 
enerjik davranmamızı gerektiren bir konuya dik:-
katinizi çekeceğim. 

Türkiye, İngiltere ve Yunanistan'la Kıbrıs'
taki Türk ve Rum cemaat liderleri arasında im
zalanan 9 parçadan ibaret, «Kıbrıs Devleti ku
ruluş vesikaları» ve onlara göre hazırlanıp kabul 
edilen, «Kıbrıs Anayasası», her gün artan bir 
ihanet ve küstahlıkla çiğnenip dururken, biz bu
rada olayları izlemekle mi kalacağız? 

Bugünkü kuruluşuna göre, Kıbrıs Devleti, 
bâzı değerli aydınlarımızın dediği gibi, «Eksik 
bir federasyon», yahut, «Aynı ülke üzerindeki 
hâkimiyetleri- iştirak halinde iki ayrı devlet», 
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C Senatosu B : 62 
veyajhut da, «îki ayrı devlet reisi ve iki ayrı 
devlet teşkilâtına sahip tek bir ülke» dir. Kıb-
rıs'ııd hukukî bünyesinin, tam mânası ile, bu tip
lerdin hangisine uyduğunu araştırmak bir yana; 
biz bu ikj ayrı devlet reisi ile iki ayrı devlet teş
kilâtını birbirinden büsbütün ve zorla ayırmak 
için |her şeyi yapanların Anayasaya aykırı dav
ranırları sonucu nereye doğru sürüklenmekte ol
duğunu araştıracağız. 

ijıbrısj nereye gidiyor? 
,4maç, aşikâr: Kıbrıs Devletini Yunanistan'

la v^ Yunanistan'ı Kıbrıs'la birleştirmek, eldeki 
uluslararası andlaşmalara ve mevcut Anayasa 
hükümlerjne göre bu gayretin hukukî değeri yok. 
Yok | ama, bir zamanlar Girit'in, Osmanlı - Türk 
Devletine bağlı meşhur valisi tarafından yapı
lanı,! Kıbrıs 'ta da aynen yapmaya hazırlananlar 
var. |Bubir gerçek. 

IÇlbrıs?ı Yunanistan'la birleştirme gayretleri
nin, Ada'yi ikiye böleceği şüphesizdir. Onlar ilhak 
peşiıjde iseler, Türk topluluğu da Anayasa ile 
ve uluslararası andlaşmalarla sahiboldukları hak
ların! genişletilmesi istikametine açıkça yönelme
lidir.! 

Birleşik Milletlerde hukukan tescil görmüş 
olan, «Kıbrıs Devleti kuruluş vesikaları ile and-
laşm^lar» ve «Kıbrıs Anayasası» buna müsait 
olduğu gibi, bizzat,. «Birleşik Milletler Anaya
sası (jla buna imkân vermektedir. Eğer öyle olma
saydı, Tü^k Cemaat Meclisi Başkanı, Güvenlik 
Kona;eyin4e dinlenir miydi? Demek ki, «Kıbrıs 
Türkj topljımu», Ada'nın içinde ve dışında, gerek 
Anayasaya ve «Kıbrıs Devleti kuruluş andlaş-
mala^ma» gerekse Birleşmiş Milletler Anayasa
sının) koyduğu prensiplere göre sahibolduğu hak
ları, jkeııdf öz organlarına kullandırabilir ve bu 
husufta eıjnsal dahi vardır. 

G|örülü|yor ki, maksadımız, «Kurucu devlet», 
sıfatı) ile Kıbrıs'taki nizamı muahedeler gereğin
ce yejniden tesis için oraya hemen asker ve Ada'-
da mjedeni; bir Anayasa rejimini asla kabul niye-
tindeJ olmayanları buna zorla yanaştırmak için 
seller| gibi kan akıtmayı teklif etmek değildir. 
Fakat alabileceğimiz daha tesirli hukukî ve si
yasi tedbirlerin bulunduğu da muhakkaktır. 

B{ir keıfe, eldeki Anayasaya göre Kıbrıs Türk
lerinin öz<̂ l yasama organı olarak, «Bir Türk 
Cemaat Mjeclisi» nin bulunduğunu biliyoruz. 
«Kıbrıs devleti» nin kuruluş vesikalarına huku
kî tejnel teşkil eden, «Kılbns Cumhuriyeti Esas 

14 . \ . 1964 O : 1 
Teşkilâtına ait Andlaşma» nin 10 hcu maddesin
de ve ona tekabül eden Anayasa hükümleri' ara
sında da gösterildiği üzere, bu cemaat meclisi, 
tâbir caizse, «Kıbrıs Türk Kantonu» dur ve ona 
bağlı eğitim, sosyal yardım, maliye ve kredi, ko
operatif ve spor kollariyle ayaktadır. Kıbrıs Ana
yasasına da temel olan bu beynelmilel akitname-
nin 20 nci maddesi de bağımsız Türk belediyele
rini getirmiş bulunuyor. 17 nci madde ise «Kıb
rıs Türk Mahkemeleri» ni kuruyor. Anayasa hü
kümlerine ve temel vesikanın 6 ncı maddesiyle 
14 ncü maddesine göre, Kıbrıs Devletinin ortak 
organlarından olan, Temsilciler Meclisinde % 30, 
Ordu ve emniyet kuvvetlerinde ise % 40 Türk 
kontenjanı mevcut. 11 nci madde idari teşkilâtta 
dahi Türk personeline % 30 yer ayırmıştır. Bü
tün bu teş'kilât hükümleri rumlar tarafından ye
rine getirilmesi hiç beklenmeksizin, Türkler ta
rafından Anayasanın harfi harfine, sadakatle uy
gulanması olarak, yerine getirilmeli ve Anayasa
nın pekâlâ işletilebildiği bütün dünyaya göste
rilmeli, ilân olunmalıdır. O halde ne dururuz? 
Bir Anayasanın hükümleri, o hükümlerin tatbi
kine niyetli olmadıklarını açıkça söylemiş ve söy
lemekte bulunanların gönlü olsun da kendileri 
tarafından tatbika mecburiyet hissedilsin diye 
bekletilemez. Anayasaya aykırı davranan sorum
lular, suç işlemiş olurlar ve Kıbrıs vatandaşları, 
Anayasayı kendi hayat ve şeref kuralları, öz in
sanlık haklarının teminatı olarak bizzat uygula
ma yetkisini de haizdirler. 

Bizzat Türkiye, İngiltere ve Yunanistan tara
fından beraberce yürürlüğe konulması sayesinde 
Devlet adamı sıfatını takınabildikleri Kıbrıs Ana
yasasının, bugün, uygulama kabiliyeti olmadığı
nı iddiaya, hem de o Anayasa gereğince Cum
hurbaşkanı olmayı ve ona sadık kalmayı yeminle 
kabul ettikten sonra yeltenenler Kıtorıs'ta bağım
sız Türk belediyelerinin kurulmasına, idare kad-
rolarmdaki % 30 Türk oranının doldurulmasına, 
Kıbrıs Yüksek Mahkemesi kararlarının uygulan
masına açıkça engel olanlar; Ada'da basit asa
yişi, can ve mal emniyetini yok edenler; belli un
surlara karşı plânlı bir jenosite girişenler; Türk 
Bakanları azledip, Yüksek Mahkeme Başkanını 
istifaya zorlıyanlar ve en sonunda da kendi bin
dikleri ı dalı keserek öz kuruluş andlaşmalarım 
fesıh'ötımeye kalkışıp vatandaşı bulundukları Cum
huriyeti yıkanlar, her halde yakalanarak, adale
te de teslim olunmalıdırlar. 
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C. Senatosu B : 62 
Kıbrıs Anayasasına temel olan, «Kuruluş 

Andlasması» mn 1 nci maddesi gereğince meşru 
ve. ayrı bir Cumhurbaşkanına, «Cumhurbaşkan 
Yardımcısı» adı altına sahip bulunan Kıbrıs 
Türkleri, 2 ne i madde hükmü ile Türk dilini res
mî dil olarak kullanacaklarına, 3 neti. madde hü'k-. 
münee Türkiye Cumhuriyeti Bayrağını çekmek 
•iıalkikınıa da s-ahip kılındıiktarına »'öre, Kıbrıs'ta 
Ye Kıbrıs dışında, beynelmilel hukuk süjesi ola
rak bütün teşkilat ve münasebetlerini, vakit ge
çirmeksizin kurup tamamlamaya ve yürütmeye 
mecburdur. Bu gelişmelerin hazırlanması ve ger
çekleştirilmesi zamanı gelmiş ve hattâ geçmiştir. 

Kıbrıs Türk Cemaati, yürürlükteki Anayasa
nın açık hükümlerinden kuvvet alarak, kendi 
din, kültür, eğitim, sosyal yardım, her türlü şah
si haller ve haklar, kooperatifler, maliye ve spor 
alanlarında kendisine tam bir çekidüzen verecek, 
yeni ve modern köy ve şehirler kurulmasına giri
şecek, Türk Cemaatinin refahını, temine yarıyan 
bütün hususlarda, uluslararası fonlardan da fay
dalanarak, plânlı, hür ve bağımsız yaşama sava
şım, ic ve dış «İntegration» mı gerçekl eştirecek -
1 ir. 

Kıbrısa, şimdilik asker yığainiyorsak, Kıbrıs 
Türk'ünün, tanı bağımsızlığını, kendi Anayasası 
hükümleri dairesinde ele geçirebilmesi için, para 
ve teknik ve siyaset yardımımızı götürüp yığma
lıyız. 

Sayın. Başkan, sayın üyeler; 
Sözlerime nihayet vermeden günün konusu 

olan bir iki noktaya değinmek isterim. 
Bunlardan birisi; birkaç; zamandan heri ga

zete sütunlarını işgal eden Amerika Birleşik Dev
letleri yetkili haricîye memurlarına atfedilen söz
lerdir. Bu mevzuda vâki sorular üzerine Sayın 
Başbakan, cevaplarım bildirmişler. Sebepleri zik
rederek Türk - Yunan, münasebetlerinin karanlık 
bir istikamete yöneldiğini ifade etmişlerdir. 

(«erekli ve İkaz edici ifadelerin yerlerini bu
lacağım ümidetmekle beraber, şunu da burada 
1 ekrarlamayı. faydalı, bulurum. 

Türk dış politikası, «Yurtta sulh, cihanda 
sulh ilkesine» dayanan, insan, haklarına saygılı, 
andlaşmalara sadık bir anlayış İçerisînde'dir. 

Türkiye bütün dış münasebetlerinde hakkın 
savunucusu olmuş ve bu uğurda hiçbir •fedakâr
lıktan çekinmemiş ve inandığı dâvalarda kanı
nın. akıtılması pahasına, dahi olsa dostlarının ya
nında olmuştur. 
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Bunun neticesi olarak da, Türkiye'nin bizati

hi ken'di hakkını savunurken dost ve müttefikle 
rini yanında, görmeyi arzu etmesi pek tabiîdir. 

Benim dileğim, bu dâvamızda insanlık ve dün
ya hakkında alçak ve kötü niyetlerini bir defa, 
daha göstermiş olanların hüsrana uğraması, ne
ticede; mevcudolan ve kötü istikamete gitmek is
tidadını gösteren dostların bu dâva dolayısiyle 
daha da güçlenmesidiı\ 

İkinci noktaya gelince; Kıbrıs dâvası milli 
bir dâva halini almıştır. Bu mevzuda iktidar ve 
muhalefet, partileri büyük bir vatanseverlik içe
risinde; Hükümeti desteklemiştir, tam ve mütekâ
mil yetkilerini vermişler ve mesele partiler üstü 
bir hal almıştı. Ancak takdire değer bu hareketin 
son günlerde-partiler üstü durumdan kayarak iç, 
politika çekişmelerine konu olma istidadı çok 
üzücüdür. 

Sözlerime; son verirken partiler tarafından 
benimsenen Kıbrıs konusundaki partiler üstü tu
tumunun devamını temenni eder hepinizi saygı
larımla, selâmlarım. (Alkışlar) 

:J. —- (Jorum Vyesi Alâeddin (Jctin'in; hasat 
mevsiminin haşlaması münasebetiyle, zirai plas
manları H. hasat malnnaları üzerine teksif edil
mesi limımunu belirten demeci. 

BAŞKAN — Sayın Alâeddin (/etin. Cümleni 
dışı. Buyuran. 

ALÂEDDİN CETİY (Corum) ••- Çok muh
terem senatörler, iç ve dış hâdiselerle gerek, 
matbuat ve gerekse hepimiz meşgulüz. Ayrıca, 
Parlâmentomuzda görüşülmekte olan mühim 
kanunlar vardır. Ka'kat şu anda, çiftçimiz, köy-

iümüz, halkımız gayet, hayati mevzularla, 
karşı - karşıyadır. Hasal mevsimi, gelmektedir. 
i'nşâllah memleketimizi1 bereketli bir mahsûl 
yılı daha, nasibolur. Fakat şundan korkmakta
yım ki, her sene olduğu gibi tedbirsizlikler yü
zünden yine birçok sıkıntılara, ve İstihsaldeki 
bâzı zayiata sebebotabifiriz. Bunun, için TTüki'r 
metin nazarı dikkatini celbetmeyi bir vazife bil
dim. Bütçe müazekerelerinde ortaya, konulan, za
man zaman gündem dışı Mecliste ve Yüksek Tl e 
yelinizde konuşulan; fakat maalesef hiçbir za
man ciddî olarak ele alınmamış olan mevzu
lardan biri de köylünün zirai aletlerle teçhizi 
mevzuudur. Bir plân devrine girdik. Bu plânlı 
devrede her hangi bir aksaklığın olmaması, 
plâna, dâ'hil olan işlerin muayyen bir düzen için-
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yürütülmesi lâzumgelir. Fakat bakıyoruz, 
amanın 1963 - 1964 yılı programında mu-
edojlduğu halde, bu hususa ayrılan paralar, 

nekl<j>r ve ne kadar traktör alınacağı, ne ka-
er - düğer alınacağı hepsi tasrih edilme 

bulunduğu halde, tatbikatta öteden beri 

Plfml 

plâ s 
biçer 
Bövl 

man ayırıyoruz; oradan artarsa ileri -
- döğeı;e de tahsis yapacağız» derler. 

(> hir karar verebilmek için, bu kararla 

taraflı. 
O el el 

ama Dairesinin de bize işarına göre; 

ti mercilerin, tarım mevzuu ile, tarım dâ-
ı ile hakikaten hiçbir alâkaları ve bu komi
li] gij eri olmamak lâzımgelir. Aksi takdirde 
e l|>ir ters karar vermeye imkân yoktur. 

a|lvumıjnuzdur ki, şimdi halka en çok lâzım 
i ha,ıiat makinalarıdır; harman makinası, bi-
- ctoter, ve saire... Bunlara öncelik sağlamak 
mgelîrken bilâkis, demin arz ettiğim şekil-
digeıMerini evvelâ veriyor. Bir kere ne su 
torıın|a ve ne traktöre ihtiyaç, muhakkak her 
«m "(olmakla beraber . en esaslı ihtiyaç, yaz-

sonfaki ihtiyaçtır. Ama biçer - dövere olan 
r<\e, ijragiiniin mevzuu bir ihtiyaçtır. Bu, işin 

im ikinci mühim konuya : Bir demok
ratik düzen içinde hizmetler halka gider, hal
kın ayığına gider ve hizmetler halkın men
faatini korur. Ama yine bakıyorsunuz ki, bütün 
edebiyatına rağmen, bütün plân ve programa 
rağmen maalesef Türk köylüsü bu konuda is
tismar (klilmeye devam ediliyor. Birkaç mi
sal arz edeceğim : Biçer -• düğer alabilmek için 
geçen sdne ilgili resmî dairelere müracaat eden
lerden 95 000 liraya kadar kapora alınmış
tır. Bilhassa İç - Anadolu'nun ve bizim Şimali 
Anadolu köylülerinde fazla bir sermaye te
rakümü yoktur. Adam binbir sıkıntı çekerek 
bu parayı tedarik etmiş ve ilgili mercie, me
selâ; Pancar Şirketine yatırmıştır. Ne zaman? 
Ta. geçen. sene nün Eylül ayumda. Neredeyse <bir 
scııleye yaklaşıyor; fakat, bu paralar ilgili daire
lerce faizsiz olarak işletilmekte, kullanılmakta
dır Şimdi, traktör alabilmek için alacak olan 
kiılısenİTi Ziraat Bankasından 40 - 50 bin lira
lık bir credi sağlaması lâzımgelir. Bu krediyi 
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banka vermediği an, adamcağızın bu 100 000 
liraya yakın parası faizsiz olarak işletilmiş 
oluyor: ve nihayet, «sen şu müddet içerisinde 
kredi almadın.» diye ona tahsis edilen biçer - do-
ğer de başka yerlere, daha çok parası olan, daha 
zengjn olan, toptan ödeme kabiliyeti olan kimse
lere ; gidiyor. Fakat bu ödeme kabiliyetinden 
mahrum ortahallıi çiftçi, hem biçer - düğerden 
mahrum oluyor ve hem de bu zamanda çok mü
him bir meblâğ teşkil eden parası faizsiz olarak 
kullanılmış oluyor ki, bu bir nevi istismardır. 
Hususi şirketlere müracaat ediyorlar ve bu hu
susi şirketler, onbeş, onsekiz, yirmi bin lira gibi 
bizini köylümüz için büyük bir yekûn teşkil eden 
bir parayı kaparo olarak alıyorlar ve eğer işini 
Ziraat Bankasına yaptırırsa âlâ, yaptırmaca o 
da bu parayı kullanıyor ve nihayet «işini yapa-
m>adım» diyor, parasnnı geırivertiyor. Yıaıni or
tada, köylünün binbir ıstırapla biriktirdiği pa
rası kendi işine yaramıyor ama, resmî daireler 
•maalesef bunu istismar ediyor, hususi şirketler 
istismar ediyor ve nahoş birçok dedikodulara. 
vesile oluyor. 

Hükümetten ricamız şu: Allah için bu gibi 
işlerde, ilgili dairelerle temas etsinler. Burada 
söz hakkı Ziraat Vekilinin olmalıdır. Şimdi 
plasmanlar süratle traktör ve biçer - döğere tah
sis edilmelidir. Bilhassa hasat için bu lâzımdır. 
Diğer zirai aletler tâli derecede olabilir. Bu 
noktada Hükümetin nazarı dikkatini eelbede-
rim. 

İkinci istirhamım; memlekette, şu traktör sa
nayii mevzuuna el atmadıklarından dolayı, muh
telif firmalar elinde piyasa, allak bullak bir 
haldedir. Köylü şaşkın durumdadır. Bu millî 
sanayii - ki, en basit bir sanayi koludur - imali 
en basit nıakina sanayiidir ve motorlu sanayilerin 
dünyada en kolay kurulanıdır. Bu mevzuu bir 
an evvel ele almak lüzumu vardır. 

üçüncü olarak şu hususta da Hükümeti ikaz 
etmek isterim; Türkiye'de im'âkul olmayan, man
tık djıişı ticari ve iktisadi (gidişlerin altında n'eler 
olduğunu son Kıbrıs hâdisesi bize göstermiştir. 
Bu münasebetle, acaba bu işle de ilgili bazı 
şirketlerde, Türkiye'den çıkarılan, ve çıkarılma
sı düşünülen Yunan töb'aalı fakat her nasılsa 
acayip bir muahede ile bu vatanın çocukları ka
dar Türkiye'de mal mülk edinmeye, ticaret yap
maya salâhiyet verilen insanların rolü var mıdır, 
yok frıudur? Bu nokta üzerinde de Hükümetin 
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durmasında fayda görüyorum. Çünkü, seneler
dir uğraşırız; bu mevzudaki mantıksızlık, bu 
mevzudaki suiistimaller, bu mevzudaki köylünün 
istismarının önüne geçilmez. Bu geçilmemek, 
bende şüphe uyandırıyor ki, hem bizim zavallı 
köylümüzün sırtından belki bu gibi ve kökü dı
şarıda bulunan birtakım şirketler para kazan
makta ve hem de köylümüzün istihsalini baltala
maktadırlar. Bu nokta üzerinde durmalarında 
da fayda mülahaza etmekteyim. Bu âcil davaya 
ki hasat mevsimine çok az bir zaman kalmıştır, 
hatta Cenup vilâyetlerimizde başlamıştır. Hü
kümetin süratle çare bulmasını ve ne yapıp ya
pıp bütün plasmanları süratle traktör ve biçer 
döğer üzerine teksif etmesini ve bu hususta köy
lüye kolaylık göstermesini istirham ediyorum. 
Eğer veremiyeceklerse mademki plânlı bir dev
redeyiz, halka traktör veremiyecekleri halde 
onun paralarını şahsan veyahut da resmî müesse
selerin kasalarında toplayıp, istismar etmeye 
kimsenin hakkı yoktur. Hiç olmazsa bunun 
önlenmesini rica ediyorum. 

Hü rmetlerimle. (Alkış] ar) 

3. — Adana Üyesi Mehmet Ünaldı'nın; gün
dem, d.ışı konuşmalar, İçtüzüğe göre, yazılı ola
rak Başkanlığa bildirildiğinden bu konuşmalar
la ilgili bakanların da toplantıya davet edilme
si hakkında demeci 

5. — BAŞKANLIK DİVANININ 

1. — Nevşehir Üyesi ibrahim Şevki Aiasa-
ğun'un partilerine iltihak ettiğine dair Adalet 
Partisi Grup Başkanlığı tezkeresi. 

BAŞKAN — Başkanlığın sunuşlarını oku
tuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Nevşehir Senatörü Sayın îbrahim Şevki Ata-

sağun, 9 . 4 . 1964 tarihinde partimize kaydol
muştur. 

Bilgilerinize arz edirim. 

A. P. Senato Grup Başkanı 
Bursa 

ihsan Sabri Çağlayangil 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
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MEHMET ÜN ALDI (Adana) — Gündem 

dışı konuşmaların usulü hakkında söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun. 
MEHMET ÜNALDE (Adana) — Çok muh

terem arkadaşlar, yeni İçtüzüğümüz gündem 
dışı konuşmaların daha önceden yazılı bir tek
lifle yapılacağını âmirdir ve böyle olmaktadır. 
Riyasete daha önce gündem dışı konuşacak arka
daşlar, konuşacakları mevzuları bildirdiklerine 
göre burada ilgili bakanların bulunması iktiza 
eder. Aksi takdirde, burada çok mühim mese
leleri çok mühim zamanı almak suretiyle konu
şan arkadaşların konuşmaları sadece zabıtlara 
intikal etmekten' başka hiçbir tesir icra edeme
mektedir. Bu hususa Başkanlığın nazarı dik
katini celbetmek istedim. Bir dahaki konuşma
larda ilgili bakanları lütfen davet etsinler ve ko
nuşmalar, mühim konuşmalar, böyle sadece 
zabıtlara intikal etmekle kalmasın. Hürmetle
rimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Efendim gündem dışı söz 
alınması mevzuunda eğer Riyaset Makamı söz 
istiyen arkadaşımız da direnirse Heyeti Umu-
miyeye arz edilir, bunu Heyeti Umumiye ya ka
bul ede i' veya etmez. Binaenaleyh, böyle durum
ları evvelden kestirmeye imkân olmadığı için, ki 
ne şimdiye kadar ve ne de şimdiki içtüzükte 
böyle bir hüküm vardır, burada Hükümeti tem
sil eden kimse bil âhara bu haberleri Hükümete 

i ulaştırır. 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

i 2. — Ankara Üyesi Mansur Ulusoy'un Millet 
Partisinden ayrıldığı hakkındaki yazısı 

BAŞKAN — Mansur Ulusoy'un yazısını oku
tuyorum. 

Senato Başkanlığına 
Millet Partisinden ayrıldım. Meclisteki teş-, 

riî görevime müstakil olarak devam edeceğimi arz 
ederim. 

Ankara 
Mansur Ulusoy 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

i 3. — Erzurum Üyesi Nihat Pasinli'nin, isteği 
ile Anayasa ve Adalet Komisyonu üyeliğinden 
istifa ettiğini bildiren Adalet Partisi Grupu Baş-

j kanlığı tezkeresi 
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BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Keıidi is;ek ve arzusu üzerine, Erzurum Se

natörü l Sayın Nihat Pasinli, kontenjanımızı 
ayarlamak üzere Cumhuriyet Senatosu Anayasa 
Komisyonu üyeliğinden çekilmiştir. 

Sayjgılarimla arz ederim. 
A. P. Senato Grup Başkanı 

Bursa 
îhsan Sabri Çağlayangil 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

4. 4-- Avrupa Konseyi Istişari 31 edişinin 
16 ncı | dönem toplantılarına katılacak Türk He
yetinin seçimlerini mümkün kılmak üzere siyasi 
parti gruplarınca asil üyeliğe Elâzığ Üyesi Celâl 
Ertuğ Be JJrfa Üyesi Esat Mahmut Karakurt'un; 
yedek üyeliğe de Hatay Üyesi Sabahattin Adalı, 
Konya Üyeni Muammer Obuz ve Giresun Üyesi 
Mehmet îzmen'in aday gösterildiklerine ve bun
ların Şenel Kurulun ittılaına arzına dair Millet 
Meclisi Başkanlığı tezkeresi 

BAjŞKAN — Efendim, Yasama Meclislerinin 
Dış Münasebetlerini Düzenliyen Kani7nun 1 nei 
maddesinin son fıkrası gereğince dışarı gidecek 
arkadajşlarm isimlerini okutuyorum: 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
378 sayılı Kanun hükümleri uyarınca, Av

rupa JConseyi tstişari Meclisinin 16 ncı döne
mine |ştiraık edecek Türk Heyetinin seçimle
rini mümkün kılmak üzere siyasi parti grup
larınca gösterilen asıl ve yedeik üye adayları
na ait; cetvel ilişikte sunulmuştur. 

Cetvelde adı geçen sayın senatör aday isim
lerinin1 Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulu
nun ilk 'Birleşiminde ıttılaa arz ile neticenin, 

zamanın pek daralmış olmasına binaen acilen 
bildirilmesine delâletlerinizi rica ederim. 

Saygılarımla. 
Fuat îSirmen 

'Millet Meclisi Başkanı 

Asıl 

Adı ive soyadı 
Seçim bölgesi ve teşriî 

niteliği 

Celâl Ertuğ Elâzığ Senatörü 
Esat Mahmut Karaıkurt Urfa » 

Yedek 
Seçim bölgesi ve teşriî 

Adı ve soyadı niteliği 

Sabahattin Adalı 
Muammer Obuz 
Mehmet: îzmen 

Hatay Senatörü 
Konya » 
Giresun » 

BAŞKAN — Bilgi edinilmiştir. 

5. — 765 pay ılı Türk Ceza Kanununun 6123 
sayılı Kanunla muaddel 655 nci maddesiyle 
2275 ve 3038 sayılı kanunlarla muaddel 459 ncu 
maddelerine birer fıkra eklenmesine d.air ka
nun teklifinin Millet Meclisince reddolunan 
metni ve, 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 6123 
sayılı Kpnunla muaddel 455 tyci maddesiyle 
2275 ve 3038 sayılı kanunlarla muaddel 459 ncu 
maddelerine birer fıkra eklenmesine dair ka
nun teklifi hakkında Cumhuriyet Senatosu Ana
yasa ve Adalet Komisyonu raporu (M. Meclisi 
2/516; C. Senatosu 2/119) 

BAŞKAN —• Geçen Birleşimde yeter sayı 
sağlanamadığından açık oyılarınTza tekrar arz 
edilecektir. 

Anayasa Mahkemesi asıl üye seçimi 
BAŞKAjN — Bir önerge var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
'Güjndeniin sunuşlar kısmında bulunan «Ana

yasa Mahkemesi asıl üye seçimi» nin başka bir 
Birleşimde görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Yozgat 
Sadık Artulkmaç 

6. — SEÇİMLER j 

BAŞKAN — Efendim, gündemin 1 nci kıs
mında bulunan Anayasa Mahkemesi asıl üye 
seçimi hakkındaki seçimin başka bir güne bı-
raikılmaiını arkadaşımız teklif -etmektedir. 
Oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
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7. — SORULAR ^ 

A) SÖZLÜ SORULA] 

BAŞKAN — Sorulara geçiyoruz. 

i . —• Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Mehmet özgüne.fin, Türk ekonomisinin bugün
kü durumuna dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/243) 

-BAŞKAN — Sayın Özgüneş? Burada. Sa
yın Başbakan ? Vekillerden biri cevap verecek 
mi? («Yok» sesleri) 

Efendim, geçen defa. da ikaz etmiştik. Maa
lesef Başbaskan veyahut [Başbakan namına söz 
söyliyecek bir salahiyetli arkadaş gelmediği 
için Başkanlık Divanı bu meseleyi tezekkür 
(Mİ e e ektir. 

2. — Cumhuriyet Senatosu Bitlis Üyesi Cev
det Geboloğlu'nun, Bitlis Baykan Hidra - Elek
trik projesine dair Bayındırlık Bakanından söz

lü sorusu (6/248.) 

BAŞKAN — Sayın Ocboloğlu?.. Burada. Ba
yındırlık Bakan?... 

BAYINDIRLIK BAKANI ARİF HİKMET 
ONAT (Ordu) — Enerji Bakanlığını alâkadar 
eder, efendini. 

BAŞKAN — Enerji Bakanı?.. Yoklar. Gele
cek. birleşime kaldı efendim. 

3. — Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üyesi 
Nusret Tuna'nın, yarım kalan Kuzey sahil yolu
na dair sözlü sorusu ve Bayındırlık Bakanı Arif 
Hikmet Onat'ın cevabı (6/252) 

BAŞKAN — Sayın Nusret Ihma?.. Burada. 
Sayın Bayındırlık Bakam?.. Buradalar. Soruyu 
okutuyorum, efendim : 

O. Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Nafıa Vekili tara

fından sözlü olarak cevaplandırılmasına tavas
sutlarınızı derin saygılarımla rica ederim. 

9 . 3 . 1964 
'"" •?•'•• O. Senatosu Kastamonu Ü. 

Nusret Tuna 

Kuzey sahil yolu, malûmlarınız olduğu 
veçhile. Doğudan Kastamonu'nun Oatalzeytin, 
Batıdan. Cide ilçelerine kadar gelmiş, aradaki i 
kısmı bağlamak üzere faaliyete geçildiği halde, ; 

E CEVAPLAR 

VE CEVAPLAR/ 

İnkılâptan sonra durdurul muştur. Başlanmış 
işin durdurulmasının halk üzerinde yapacağı 
menfi tesiri takdir buyurursunuz. Ayrıca yüz 
milyonlarca lira. sarf edilerek yapılan sahil 
yolu kopuk bir vaziyette kalmış, kendisinden 
beklenen iktisadi ve içtimai faydayı meydana 
getirememiştir. Karadeniz kış aylarında müna
kaleye imkân vermediğinden, karayolları da, 
bulunmadığından sahil ilçelerimiz halkı âdeta 
mahsur kalmaktadır. Bu itibarla : 

1. Terk edilen ve kopuk kalan sahil yolu
muza ne zaman başlanacaktır. Plânlama Dairesi 
her hangi bir şekilde ikaz edilmiş inidir? 

2. Karayolu olmıyan.sahil ilçelerimizde kıs
men münakaleyi temin, can ve mal emniyetini 
kısmen teminat altına almak için ('ide ve İlişi 
iskele ve barınaklarının bir an evvel yapılması 
karar altına alınmıştı. Bunların insansına ne za
man başlanacaktır? 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Bakan. 
BAYINDIRLIK BAKANI ARİF TIÎKMET 

ONAT (Ordu Milletvekili) — Muhterem Baş
kan, muhterem senatörler ;'Kastamonu Senatö
rü Nusret Tuna'nın sorusuna arzı eevabediyo-
i'unı. 

1. Kuzey sahil yolu diye adlandırılan yol 
Oatalzeytin ile Amasra arasında yapılması mu
tasavver yoldur. Mezkûr yol 190 Km. olup 10 m. 
genişlikte standart Devlet yolu olarak inşa 
edildiği takdirde kilometresi 800 000 liradan 
150 milyon civarında bir ödeneğe ihtiyacolacak-
tır. Halen .İm kesimde inşa edilmemiş bulunan 
120 Km. lik Cide - Çatalzeytin arasının iyi bir 
geçit yolu olarak inşası için, kilometresi 200 000 
liradan, tahminen 25 milyon liraya ihtiyaç var
dır. 

1959 yılında İnebolu'dan Cide istikametinde 
ve Cide'den Kurucaşile - Amasra istikametinde 
çalışmak üzere iki şantiye kurulmuştur. 

İnebolu'dan Cide istikametinde 16 Km. üze
rinde çalışılmış olup, 492 -°>00 Hırdık İnebolu 
içi parke inşası dâhil, 1 milyon lira civarında 
para. sarf edilmiştir. 

Cide'den Amasra istikametinde 10 Km. üze
rinde çalışılmış olup, 350 000 lira harcanmıştır. 
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1959 yılında kurulan her iki şantiyede sarf! edi
len para miktarı sadece 1 350 000 lira civarın
dadır. 

Her iki şantiyede 4 - 6 m. genişlikte geçit 
yolu yapılması düşünülmüştür. 

AraziniijL çok Arızalı olması , dolayısiyle iki 
şantiyenin malzeme ikmali, idari yönden büyük 
masraflara sebebolmuş ve bu çalışma gayriikti-
sadi bulunmuştur. İnkılâptan sonra bu iki şan
tiye kaldırılmış ve İnebolu, Cide, Çatalzeytin'in 
Kastamonu istikametinde iç 'kısımlarla irtibatı 
bulunduğu, buna mukabil Kurueaşile'nin ise, 
içerlerle hiçbir irtibatı bulunmadığı göz önüne 
alınarak çalışanların Amasra - Kurucaşilo - Ci
de istikametinde devamı uygun görülmüştür. 

19fl yılında bu kesime 1 100 000 lira 
962 yılında 454 000, 1963 yılında 

lira harcanmış, 1964 yılı programın-

•ogra 
inde 

200 000 lira ödenek ayrılmıştır. 1965 
mı henüz hazırlanmamış olup, Mayıs 
Devlet Plânlama Dairesine sıınnla-

llişi 
önde 

le'de 

Kurucaşile - Cide kesiminin 1966 
yılında tamamlanması tahmin edilmekte olup 
bütçe dun:mumuz müsaidolduğu takdirde Ci
de - Çatalzeytin arası bu tarihten sonra ele alı-
labilcjeekti 

rkeli - Catalzeytin kesiminde 1962 yılında 
onarnlna bşşlanmış ve 1963 yılında geçit temin 
edilmiştir 

şeddesi, vilâyete 230 000 T. T, öd 
irilmek suretiyle, ufak çapta mahal -
ılmıştır. Bu mahalde başkaca bir ba-

mevzuu yoktur. 
bir barınak yapılması için etüt yap-

1 irilmiş vej projeleri de hazırlanmıştır. Tahminî 
bedeli 8 000 000 T. h. dır 

Ancak 
mü m 

Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânıma 
küıı olamamış ve ödenek de ayrı 1 malttı nli 

m ıştır 
Hürmetlerimle arz eylerim 
BAŞKAN —• Buyurun, Sayın Tuna. 
AHMET NITSRFT TUNA (Kastamonu) — 

Muhterem arkadaşlar, haritayı tetkik ettiğimiz 
zaman şu vaziyeti görmekteyiz.: Şimalde bir sa 
hil yolu yapılmaktadır. Şu sahil yolu Doğudan, 
Kastamonu'nun en Doğusundaki, ilçesi olan 
Çatalzeytin'e gelmiştir. Yine haritaya baktığı
mız zamaı Batıdan yine Şimal sahil yolu Kas 
tamohu'nuu Batıdaki ilçesi olan Cide yakının 
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daki Kurucaşile'ye gelmiştir. Fakat şu sahil yo
lu Kastamonu hududu dâhilinde bir yere birleş-
tirilmeniiştir. Bir yol ancak birbirine birleştiril
diği zarfian bir iktisadi kıymet ifade eder. Yüz 
milyonlarca lira sarf edilmiş olmasına rağmen 
ara yerde Sayın Bakanımın da ifade buyurdu
ğu veçliile 100 kilometre civarındaki bir yere 
bağlanmazsa yüz milyonlarca lira sarf edilmek 
suretiyle yapılan bir Şimal sahil yolundan iste
nilen ikjtisadi faydanın husule gelmesi mümkün 
değildin Bu bir. 

" İkincisi; bir de halkın haleti ruhiyesini na
zarı itibara almak lâzımdır. Şu yola başlanmış
tı, bayındırlık işlemi hızla devam ediyordu, işte 
Bakanın da buyurduğu veçhile iki şantiye ku
rulmuştu: şu yapılmakta olan yol, 1960 yılın
dan sonra durdurulmuştur. Halkın mütemadi 
talepleri vardır. Şu taleplere rağmen maalesef 
şu yolun açılması için ciddî bir gayret sarf edil
memektedir. Plânlama, «artık Türkiye'nin yol
ları kâfidir, başka yol yapılması lâzım değildir» 
şeklinde bir beyanda bulunmuş ve maalesef bun
dan dolayı yeni yollar yapılmıyor. Fakat aynı 
Plânlama Dairesi; «şeker fabrikaları ihtiyaçtan 
fazladır, yapılmasına lüzum yoktur.» şeklinde 
birtakım mütalâalarda bulunmuştu. Gene aynı 
Plânlama Dairesi, «çimento fabrikaları ihtiyaç
tan fazladır, yapılmasına lüzum yoktur» diye 
beyanda bulunmuştu. Fakat çok kısa bir zaman 
sonra gördük ki, hakikaten bunların yapılma
sına ihtiyaç vardır. 

Şimdi bu arz ettiğim Şimal sahil yolu da ye
niden ihdas edilen bir yol mahiyetinde değil, 
başlanmış 100 milyonlarca lira sarf edilmiş ve 
mesele [şu vilâyetin 120 kilometrelik bir yerine 
inhisar [etmiş, yarım kalmış olan bir yoldur. Za
ten alınmış olan iktisadi kurul kararında, baş
lanmış olan işlerin bitirilmesi keyfiyeti de var
dır. Sayın Bakan Zonguldak tarafından Kuru-
caşile'ye kadar bir faaliyet olduğunu, bu bit
tikten sonra, 1966 yılından sonra daha Doğu'yn 
doğru Çatalzeytin'e doğru bir faaliyet olması
nın mümkün bulunduğunu bildirdiler. Fakat 
yol açma gayretiyle, şu yolu birleştirme gayre
tiyle gösterilecek faaliyet her halde bu kadar 
batî bif hareket olmamak lâzımgelir. Şimal sa
hil yolunun zarureti o kadar aşikârdır ki ; kı
şın beş, altı ay hiçbir vasıta bu yerlere gidemez. 
Karadeniz fırtınalıdır, motorlar işlemez; kara 
yolu yoktur, içeri ile irtibat sağlanamaz. Yani 
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yılın beş, altı ayı gibi bir azman zarfında va
tandaşlarımız âdeta hapsedilmiş gibi bir durum
dadırlar. Hele geçim imkânlarının da zayıflığını 
nazara aldığımız zaman, her zaman açlıkla kar-
şıkarşıya gelmeleri dahi mümkündür, muhte
meldir. Artık yolun lüzumundan daha fazla 
bahsedip sizleri rahatsız etmek istemiyorum. 
Fakat, hiç olmazsa şu sahil yolu ikmal edilin
ceye kadar küçük motorların işlemesine elve
rişli ilişi - Cide barınaklarının yapılması takar
rür etmişti, ufak bir himmetle bunların yapıl
ması mümkündür, plâna alınmıştır. Fakat, Do
ğu - Karadeniz bölgesinde bu kabil işlerde bir 
faaliyet var; maalesef Batı - Karadeniz bölge
sinde böyle bir faaliyete şahidolmuyoruz. Muh
terem Bakan sahil çocuğudur. Karadeniz'in ne 
olduğunu bilir. Karayolu yoktur, denizyolu yok
tur, tabiat şartları dolayısiyle en müsait bir za
manda bu işin bitirilmesine ve şahsan kendile
rinin de gayret sarf edeceklerine inanmakta
yım. 

Bu sebeple, «1966 yılından sonra başlanacak
tır» şeklindeki vaitlerini şöyle bir hususu hatır
latmak suretiyle bu işin biraz daha evvele alın
masını rica ediyorum. Bu sene bu havalinin yol
suzluğunu gören Kastamonu Valisi vilâyetin 
bütçesinin bahşettiği çok küçük bir imkânla fa
aliyete geçmiş ve 300 bin lira ayırmıştır. Bir ge
çit temin edilmesi mümkündür. Eğer Bakanlı
ğın vilâyetin bu gayretine yardım etmesi müm
kün olur ve onlara yardım etmek suretiyle şu 
işlerin yapımını kolaylaştırırsa memnun oluruz. 
Hürmetlerimle arz ederim. 
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BAŞKAN — Cevap verecek misiniz efen

dim ? 
BAYINDIRLIK BAKANI ARÎF HİKMET 

ONAT (Ordu) — Hayır. 
BAŞKAN —• Soru cevaplandırılmıştır. 

4. —• Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ Üyesi 
Selâmı 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) 

BAŞKAN — Sayın Selâmi Üren?.. («Bura
da» sesleri) 

Rayın Sanayi Bakan?.. («Yok» sesleri) 
Oelecek birleşime bırakılmıştır. 

5. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi İs
kender Cenap Ege'nin, arabalı turistlerin nak
lin e y ariyan Ferry" - Boat'lara dair Ulaştırma 
Bakanından sözlü sorusu (6/255) 

BAŞKAN — Sayın tskender Cenap Ege?.. 
(«Yok» sesleri) 

Bir defaya mahsus olmak üzere gelecek bir
leşime bırakılmıştır. 

6. -— Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi İs
kender Cenap Ege'nin, AID nın karşılıklı para
lar fonundan turizm özel sektörü için açılmış 
olan krediye dair Turizm ve Tanıtma Bakanın
dan sözlü sorusu (6/256) 

BAŞKAN — Sayın İskender Cenap Ege?.. 
Yoklar. Bir defaya mahsus olmak üzere gelecek 
birleşime bırakılmıştır. 

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) 

BAŞKAN — Efendim, ivedilikle görüşülme
sine başladığımız Danıştay kanunu tasarısının 
19 nen maddesine gelmiş bulunuyorduk. 17 nci 
madde işari oyla kabul edilmiş, değişiklik oldu
ğu için açık oylaması bu birleşime bırakılmış-

8. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

ti. 17 nci maddeyi açık oylarınıza sunuyorum. 

(1) 435 S. Sayılı basmayazı 10 . 4 , 1964 ta
rihli 61 nci Birleşim tutanağı sonundadır. 

Şimdi 8 nci maddeye dair bir önerge geldi, 
önergeyi okutuyorum. 

Hükümet ve komisyon yerlerini alsınlar. 
Efendim, 8 nci madde komisyonda imiş, gel

di mi efendim 8 nci madde? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FARUK 
IŞIK (Van) — Sonraya bırakalım efendim. 

BAŞKAN — Yalnız 8 nci madde için bir 
önerge var, onu da size verelim. Okutuyorum, 
efendim önergeyi. 
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Sayın Başkanlığa 

Danıştay kanunu tasarısının 8 nci maddesi
nin (D) fıkrasının sonundaki, (bu görevlere se
çilebilme niteliğini kazanmış olmak şartiyle as
kerî hâkimlik) kısmının kaldırılarak (en az 15 
yıl askerî hakimlik) şeklinde değiştirilerek ka
bulüne ait bir takrir vermiştim. 

Fıkraların ayrı ayrı oya konmasına ait bir 
karar verilmemiş olduğundan Başkanlık Divanı 
bu maddeye eklenen (I) fıkrası dolayısiyle yap
tığım konuşmayı göz önüne alarak bendenize 
yeniden1 konuşma hakkı vermemiş ve kanaatim
ce mezkûr nıaddenin (D) fıkrası hatalı olarak 
kabul ejdilrmjştir. İçtüzüğün 77 nci maddesi ah
kâmına göre^ icabının ifasını arz ve istirham 
ederim 

içel 
Cavit Tevfik Okyayuz 

GE0ÎCI 
AYHAlfr (O^du) 
dilmişti,..., 

KOMISYON SÖZCÜSÜ EŞREF 
— Efendim, bu takrir redde-

takrir oylandı» sesleri) («Bu 

BAŞKAN — Efendim, içtüzüğün 77 nci 
maddesini okuyorum : «Bir tasarı veya teklifin 
kesin olarak oylanmasından önce, komisyon ve
ya bir üye, tasarı veya teklifin bir veya birkaç 
maddesini hatalı olarak kabul edildiğini ileri 
sürerek gerekli değişikliğin yapılmasını istiye-
bilir. Cumhuriyet Senatosu teklif sahibini, ko
misyonu ve Hükümeti dinledikten sonra tekli
fin kabul veya reddi hakkında görüşmesiz işari 
oyla karar verir.» 

Bu maddenin müzakeresi geldiği vakit, Hü
kümet dinlendikten sonra işari oya sunulur. Da
ha bu (maddenin müzakeresi bitmemiş ve oy-
lanamamıştıı. Efendim, madde ne diyor: Bir ka
nun tasarısı kesin olarak kabul edilmediği takdir
de 77 nci madde mucibince bir değişiklik istiyebi-
lirlerse bu dinlenir; bu işari oylarla ya kabul ve
ya reddediliıj diyor, («önerge mi geldi» sesleri.) 

Ever. bir önerge geldi, içtüzüğün 77 nci mad
desi mucibince diyor ki, önerge sahibi: «Bir hata 
oldu, yanlışlık var mı, yok mu?» diye önerge sahi
bi bunrj kendisi izah etsin. Buyurun efendim. 

C A f l T t E V F l K OKYAYUZ (içel) — Sayın 
Başkan] sayın senatörler; 8 nci maddenin (D) fık
rası hakkındaki kanaatimi sizlere arz edebilmek 
fırsatmjı bana bahşettikleri için Sayın Divana can
dan ve yürekten hürmetlerimi ve minnetlerimi arz 
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ederim. Hepinizin bildiği ve okuduğu veçhile (D) 
fıkrasında «Askerî Yargıtay üyelerinden ayrı ola
rak, askerî hâkimlerin de Daniştaya seçilebilme
leri için, Askerî Yargıtay üyeliğine seçilebilmek: 
şartını haiz olmak kaydı ile» diye son fıkraya bi
zim komisyonumuz yeniden bir hüküm eklemiş. 
Bu hale göre mahsus kanununda Askerî Yargıta-
ya üye seçilebilmek için 40 yaşını ikmal etmiş ol
mak şartı; askerî hâkimlerimiz için mutlak olarak 
kabul edijlmiş bulunuyor. Halbuki, maddenin ilk 
fıkrasında, Danıştay kendi arasından seçeceği ar
kadaşlarımız için, yalnızca 15 senelik devamlı bir 
hizmeti kâfi görmüştür. Yine Yüksek Senatonun 
evvelki celsede kabul ettiği veçhile avukatlarımız 
için dahi 15 sene devamlı hizmet Daniştaya üye 
seçilebilmeleri için kâfi görülmüştür. Ayrıca ken
di Yargıtayımıza da seçilmek bahsinde de 40 yaş 
diye bir had ve bir baraj yoktur. Şu hale göre, 
askerî hâkimlerimiz için bu türlü, Yargıtay üye
liği vasfını haiz olmak şartı, ifadesiyle 40 yaşını 
mutlak olarak bitirmiş olmak şartının tahakku
kunun aranması kanaatimce bir hata olmaktadır.. 
Sivil hâkimlerimizde ve Danıştayda çalışan ar
kadaşlarımızdan esirgenmiyen imkânların, as
kerî hâkimlerimizden de esirgenmemesi ta
biî, adaleti icabettirir bir tatbikat olmakla 
bendeniz bu fıkranın sonundaki bu görev
lere seçilebilmek niteliğini kazanmış olmak 
şartiyle», kaydının kaldırılarak «enaz 15 
sene askerî hâkimlik yapmış olmak» kaydının ko
nulması suretiyle yapılacak değişikliğin kabulü 
adalet Âe nasafet bakımından daha uygun, icap-
lı olacağı kanaatindeyim. Bu noktada bir hata 
yapıldığı kanaatinde olduğum için bu mâruzâtta 
bulundum. Askerî hâkimlerimizin bu imkândan 
diğer arkadaşlarımız gibi faydalanabilmeleri 
için bu hükmün böylece tadilen kabulünü arz ve 
istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Komisyon. 
GEÇlCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ EŞREF 

AYHAN; (Ordu) — Muhterem arkadaşlarım, 
8 nci maddenin birinci fıkrasında derpiş edilen 
hususlar bütün bendlerde sayılan, bütün bend-
lerden gelecek, hangi memuriyetten olursa ol
sun, hepsini şümulü içine almaktadır. Bilfarz; 
bir büyükçelci 15 sene memuriyet yapmıyabilir; 
bu, büyükelçi, elçi oldu diye Daniştaya üye seçi
lemez. Bilfarz; vekillik için her hangi bir memu
riyet aranmamaktadır. Ama, birinci fıkraya göre 
«15 sene memuriyette bulunmamış ise ve 90 lira 
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asli maaşı kazanılmış hak olarak almamış ise, se
çilmesi mümkün değildir. 

Şimdi arkadaşımın istinadettiği noktaya ge
lince; sivil hâkimler için (B) bendi kaleme alın
mıştır. (B) bendinde hangi şartlar ve hususiyet
ler tadadedilmiş ise, askerî hâkimler için de, aynı 
şartlar ve hususiyetler göz önüne alınarak bu bend 
kaleme alınmıştır. Şimdi bendi aynen okuyorum: 

«Yargıtay Başkanlığı, daire başkanlığı veya 
üyeliği veya Cumhuriyet Başsavcılığı yahut; bu 
görevlere seçilebilme niteliğini kazanmış olmak 
şartiylc hâkimlik...» 

Şimdi geliyorum askerî hââkimlere... «Yargı
tay Başkanlığı veya daire başkanlığı veya üyeli
ği ile Cumhuriyet Başsavcılığı, yahut görevlere 
seçilebilme niteliğini kazanmış olmak şartiyle as
kerî hâkimlik...» Virgülüne kadar aynı noktaları 
buraya almış durumdayız. Kaldı ki, «4.0 yaş» kay
dı kanunlarında konulmuştur. Kendi kanunla
rında eğer böyle bir hususiyet vaz'edilmiş ise; 
şimdi biz burada bunu bertaraf etmeyi doğru 
görmüyoruz. Komisyon onun için bunun aley
hindedir. Daha önce de oylandı reddedildi. Onun 
için aynı şekilde oylarınızı istimal buyurmanı
zı rica ediyorum. 

CAVİT TEVFİK OKYAYEZ (İçel) — 40 
yasını ikmal etmiş olmakmı şartır, yoksa 15 sene 
hâkimlik etmiş olmak mı? 

OEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ EŞKEE 
AYHAN .(Ordu) —- Onu ifade ettim, kendi hu
susi kanunlarında askerî hâkimler için 40 yaş 
kaydı konmuşsa onu orada halletmek lâzımdır. 

BAŞKAN — Bu madde hakkında Hüküme
tin bir diyeceği var mı? Bu madde hakkında her
kes konuşamaz. İşari oylarınıza arz edeceğim. 
Müzakere işari oylarınızla halledilecektir. 

DEVLET BAKANI NÜVİT YETKİN 
(Malatya) — Tarir elimize geçmedi muhterem 
Başkan, lütfen okutursanız mütalâa beyan ede
riz. 

BAŞKAN —• Okutayım efendim, tekrar. 
(Oavit Tevfik Okyayuz'un önergesi tekrar 

okundu) 

BAŞKAN — Efendim; yaş kaydının çıka
rı İması şartiyle, «Onbes sene askerî hâkimlik 
eden Damştaya üye olsun» diye bir teklif var
dır. Bu teklif 77 nci madde mucibince yapılmış
tı i'. Biz teklif sahibini, komisvonu ve Savın 

Bakanı dinledikten sonra, İm hususu oylarınıza 
arz edeceğiz. 

«Onbeş sene askerî hâkimlik etme» teklifi
nin konmasını kırk yas kaydı olmamak şar
tiyle - oylarınıza arz ediyorum. Kabul edimler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde bu şekilde tashih edilmiştir. 
DEVLET BAKANI NÜVlT YETKİN' (Ma

latya) — Komisyona veriniz lütfen. 

BAŞKAN — Komisyona iade. edilmiştir. 
Sayın Sadık Artııkmaç, bir teklif gönder

mişsiniz, 8 nci maddeye ait bir .teklif gönder
mişsiniz. Bu madde müzakere edildi. 

SADİK AKTEKMAÇ (Yozgat) — Komis
yona vermenizi rica edeceğim. 

BAŞKAN —- <S nci madde ile alâkalı bir öner
ge dalıa var bunu da komisyona veriyoruz. 

Üçüncü bölüm 
Karar organlarının kuruluşu 

1. A) Daireler 
ALA.DDE 1!). —- Danıştay dokuzuncu idari 

dâvalara ve üçü idari işlere bakan oiıiki daire-
ya ayrılır. 

İler daire bir başkan ve en az dört üyeden 
kurulur. 

Dairelerde görüşme sayısı beştir. Kararlar 
(•öğünlükle, veril ir. 

Dairelere, bil" başyardımcı ve lüzumu ka
dar yardımcı verilir. 

Her dairede, ayrıca bir başkâtibin yönelimi 
altında bir kalem bulunur. Kalem yazı ve leb-
liğ işlerini yürütür. 

BAŞKAN •—- Madde hakkında, söz ist iyen? 
Buyurun. Sayın Artukmaç. 

SADIK AliTEKMAÇ (Yozgat) - - Muhte-
i'i'in arkadaşlarım, bu ikinci fıkrada «iler daire 
bir başkan ve en az dört üyeden kurulur» de
nilmektedir. Tasarı metninden anladığıma göre; 
her dairede 4 üye, bir başkan, vardır. Şu hal
de, «En az 4 üye» dediğimize göre, dairelerde 
4 ten fazla üye mevcut mudur? Ben zannedi
yorum. ki, tatbikatta olduğu gibi, kanunun mak
sadında ve tedvin şeklinde de böyle bir şey yok
tur. O halde bu ibare yanlıştır ve düzeltilme
si gerekir. Yanıhyorsam , Komisyonun aydın
latmasını rica ederim; yanılmıyorsam takriri
me iştirak etmesini dilerim. Takririm de şu ola-

İ cak: 
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«Her daire bir başkan ile, dört üyeden 

kuruîui'l» demek lâzımdır. Bir. 
ikincisi; maddenin başlığında romen ra-

kamiyle (I) yazılması lâzım. Buna da dikkat 
edilmesi gerekir. O romen rakamiyle yazılma
mışın'. (Bunun da düzeltilmesi icabeder. 

Hürmetlerimle. 
BALKAN — "Madde hakkında başka söz is-

tiyen y<|>k. Bir takrir var." Okutuyorum eren
dim. 

O. S. Başkanlığına 
Danıştay kanun tasarısının 19 ncu maddesi

nin ikinci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiş
tirilmesini arz ve teklif ederim. 

«Men daire bir başkan ile dört üyeden kuru-
Jıi i'.» 

I Yozgat 
Sadık Artukmae 

OUOİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KŞ4IKK 
AYHAN (Ordu) — Komisyon adına söz ist iyo
nun. 

BAŞKAN;— Buyurun. 
OEOJİOİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KŞKKF 

AYHAN) (Ordu) — Efendim, Artukmaç ar
kadaşımızın mütalâasını dinledik. Tasarıda her 
daireye göre, her dairenin tüm ündeki üyeler
den «Dojkuz tane üye fazladır. Bunlar düşü
nülmüş, ! yedek üye olarak konulmuştur. Her 
dairenin işine göre, işlerinin kesafetine göre 
bu dairelere bunlardan verilecek ve bu şekilde 
kendilerinden istifade edilecektir. Kadroda 
bunlar üıevcuttur. Bunun. için. burada «Un az» 
tâbiri kullanılmıştır. 

Arkadaşımızın bahsettiği romen rakamları 
mevzuuna gelince; doğrudur, biz de buna uyu
yoruz ve| l)iı şekilde tashih edeceğiz. 

SADİK AUTKKMAC (Yozgat) — o den 
ı'azla üye ile toplanacak mı? 

OKOİO! KOMİSYON SÖZCÜSÜ UŞRKK 
AYHAN! (Ordu) — Hayır, hayır. 

SADİK ARTKKMAO (Yozgat) — 4 üye ile 
toplanır. |4 üye, bir başkan kabul edeceğiz. 4 üye, 
bir başkanla toplanacağına göre ben «Kn az» 
kelimesinin bir mânâsı olduğuna kaanii değilim. 

C K O L C İ KOMİSYON SÖZCÜSÜ EŞKtiF 
AYHANl (Ordu) — Daireler emrine bir başka 
üye verildiği için. ifade bu şekilde kaleme alın
mıştır. 

SADİK AKTUKMAC (Yozgat) — Heyet, 
4 üye bir başkandan ibarettir. Her zaman böy
le olduğuna göre şu ibareden 5 üye veya 7 üye 
ile toplanacaktır mânâsı çıkmaktadır. Takririm 
bunu istihdaf etmektedir. 

OtiOİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KŞKUr1 

AYHAN" (Ordu; — Hayır efendim, hayır. Öte
den beri böyledir, şimdi de 'böyle devam, edecek
ti)'. Yalnız onlar, fazla bir üyedir. 

BASJ-vAN — Buyurun Sayın Kılıç. 
MUHİTTİN KILIÇ (Konya) — Muhterem 

arkadaşlar, bendeniz de maddeyi tetkik ettim. 
Maddede şahsan bir fiilî noksanlık görüyorum. 
Söyleki; 

Aslında Millet Meclisinin kabul ettiği şekil
deki bir metne taraftarım. Yani bir Başkan 
ve en az dört üye olsun. Yani icabında yedi 
de olsun, üyesi. İşin şekline göre, mahiyetine 
göre bunlar gayet doğrudur. Yargıtaydan v.s 
bu teşkilâta benzer teşkilâtlardan edindiğimiz 
intiba budur. Yalnız benim şahsan üzerinde 
durduğum, fevkalâde önemli gördüğüm husus 
şudur. 

Şimdi her zaman olmuyor. Kakat kulağı
mıza geliyor; Muhterem Bşkanm Muhterem Ba
kanı»), muhterem komisyonun beni mazur gör-
m esini bilhassa rica ederek söylüyorum; bâzı 
işlerde 7 tane üye vardır arkadaşlar. Yedi üye 
bir başkan var. Başkanın har hangi bir arzusu, 
insanız bunu pekâlâ tatbikattan biliyoruz, 
azalar üzerine her hangi bir müşavere ile her
hangi bir şekilde bir istikamete gitme ar
zusu pekâlâ belirebilir. Bugünkü Başkanı ve 
bugünkü bütün başkanları istisna ederek ve 
sözlerimde gayet ölçülü olmaya gayret ede
rek konuşuyorum. Şimdi üç âza var, şöyle dü
şünüyor; iki âza var böyle düşünüyor. Ce
ride kalan iki üye daha var. Başkan bunların 
hepsi ile bir istişare yaptıktan sonra, pekâlâ, 
mümkündür, falanca beyi, falanca beyi dört 
kişiden müteşekkil azalar olarak alır ve 'ken
disinin de teşkil edeceği bir heyetle her hangi 
bir karara varabilir, arkadaşlar. Onun için 
ben 'aslında yedi olsun, sekiz olsun, inşallah 
Devletin bünyesi müsaidolsıın, dokuz olsun, 
takviye olsun; ama bu azalar ne şekilde nöbet 
değiştirecek, hangi talimat ve hangi nizam 
ile nöbete, girecek ve nasıl rey kullanacak
lar? Bunları hilhassa belirtmek ieabottiği ka-
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naatindeyim. Lütfedip böyle bir endişeden, be
nim şahsan böyle muhtemel bir endişeden te
vahhuş etmemi hem Sayın Bakanın ve hem de 
muhterem komisoyn üyelerinin ve Şûrayı Dev
let Rüesasmm mazur görmelerini ve ilgili hu
suslar hakkında izahat lütfetmelerini rica ede
rim. 

BAŞKAN —• Sayın Gerger buyurun. 
VASF İGERGER (Urfa) — Muhterem ar

kadaşlarım, Sayın Kılıç arkadaşımın nokta! 
nazarına maalesef bendeniz iştirak edemiye-
eeeğim. Daire üyeleniri ayırması ile Başkan 
kendi görüşüne göre 'karar çıkmasını sağlıya-
bilir şeklinde ki, şüphesi kendisinin biraz fazla 
kötümser olduğunu gösteriyor. Malûmuâli-
leri, bu gibi değişiklikler ancak mücbir se
bepler tahtında olabilir. Ya hasta olacak, ya 
izinli olacak; velhasıl, bir mücbir sebep tah
tında olacak. 

MUHTTİN KILIÇ (Konya) — Bu, mad
dede var mı1? 

VASFI GERGER (Urfa) — Maddede yok. 
Ama Devlet Şûrası Başkanlığa getirdiğiniz bir 
zattan bu şekilde şüphe etmiye müsaade bu
yurursanız hakkımız yoktur. Yoktur. Çünkü, 
eğer böyle şüphe ile istediği şekilde karar çı
kartmak için üye değiştirir gibi bir şüphe 
ile hareket hattımızı tâyin edersek, bunun 
altından kalkamayız. Ve itimada dayanan bu 
gibi işlerde hâkimdir dediğimiz, hâkimlik vas
fını kendilerinde aradığımız ve gördüğümüz 
'bir teşekkülden bu şekilde şüphe etmiye hak
kımız yoktur. Bu, vazifeyi tamamen suiisti
mal demek, olur, bu şekilde hareket 'edenler 
ise vazifesini kötüye kullanmış olur. Bunun 
cezai müeyyideleri ve bunların uyması ica-
beden ahlâk kaideleri vardır. Ve nihayet, biraz 
da vicdan ve ahlâk ile de hâkimleri başbaşa 
bırakmak zorundayız. Saygılarımla. 

FARUK IŞIK (Van) —• Söz rica ediyorum. 
BAŞKAN — Buyurun. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FARUK 

IŞIK (Van) —• Efendim, Kılıç arkadaşımızın 
endişesisini 20 noi madde tamamiyle halle-
letmiştir. Yani, «azaların dairelere ayrılması 
başkanın arzusuna tabi değildir, Başkanlar 
Kurulunun arzusuna tabidir», der. Aşağıda 
gelecektir. «Daire başkanları belirli bir daire
nin başkanı olarak seçilirler. Üyeler, Baş-
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kanlar Kurulu karariyic dairelere ayrılırlar 
ve hizmetin icaplarına göre daireleri aynı su
retle değiştirilir.» Binaenaleyh, tek bir başka
nın arzusuna bırakılmış değildir, daire baş
kanları, Başkanlar Kurulu karariyle olacak
tır. Ben kendilerinin bu endişelerini bu şe
kilde izale etmiş olduğuma kaaniim, hürmetle-
niml'3. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka söz is-
yen'?... Buyurun S ay m Kılıç. 

MUHİTTİN KILIÇ (Konya) — Muhterem 
arkadaşlar, evvelâ benden, tecrübeli olan Vasfa 
Gerger arkadaşımıza cevap vermek isterim : 

Türk kanunlarına göre Reisicumhur da ihaneti 
vataniyeden muhakeme edilir. Reisicumhurdan 
ihaneti vataniyo beklenir ini1? Elbette 
beklenmez. Fakat kaidesi konur. Objektif ha
reket edilir. Daha dün, daha evvelki gün, 
Mecliste Anayasa ve Adalet Komisyonu toplan
dı. Biliyoruz E... Bir taraf diyor ki, «şu 
kararı verdik.» Öbür taraf diyor ki, «saat biri 
çeyrek geçinceye kadar ben bekledim, böyle 
bir karar yoktu» diyor Yani bunlar her zaman 
mümkündü f. Muhterem Başkanın izahatı beni 
tatmin etmedi. Evet diyor ki, «şu daireyi Bi
rinci Başkan şöyle tensibeder, Başkanlar Kurulu
na gönderir.» Bunu kabul ettim. 7 - 8 tane üye 
vardır, iki noktainazar vardır, bir meselede. Or
tada mühim bir Devlet işi vardır. Dairede bir 
Başkan vardır, üyelerden 4 ü şöyle düşünüyor, 
4 üye böyle düşünüyor. Ben diyorum ki, «Bu üye
lerin o günkü celsedeki teşekkül tarzı ve nisabını 
kim tâyin ediyor, nasıl yapılıyor, bu iş diyorum! 
Bugünkü başkandan da şüphe etmiyorum, bu
günkü Daire Başkanından da şüphe etmiyorum. 
Yarın böyle bir insan pekâlâ çıkabilir, diyorum. 
Ve tatbikatta da böyle şeyler kulağımıza geliyor, 
diyorum. Bunları bütün avukat arkadaşlarımız 
da diğerleri de pekâlâ bilirler. Böyle bir şeyin 
muhtemel olduğuunu, imkân dâhilinde olduğunu 
söyliyebiliriz. Lâalettâyin bir ağır ceza mahkeme
sinde bile böyle bir şey olabilir, muhterem arka
daşlar. Meselâ Başkanın reyi şöyledir gelen âza-
nınki de böyledir, diğer âza ekalliyette kalır ve 
mühim bir katil dâvasında âdi tahrik olan bir iş, 
ağır tahrik olur. Bu iş mahkemenin de takdiri
ne girdiği için, buna kimse bir şey diyemez. Ben 
diyorum ki, olsun, beş olmasın 7 olsun, mümkün
se dokuz olsun. Bunların teşekkül tarzları acaba 
ne ile tâyin edilecek? Hangi üye nasıl gelecek onu 
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vazife alacaklardır. Bu bakımdan asıl üye vazi
feye geldiği zaman bu mümkün değil. 

BAŞKAN — Sual sormak istiyorlar. Buyuru
nuz Sayın Kılıç. 

MUHİTTİN KILIÇ (Konya) — Efendim, 
izahatıjıı şükranla karşılarım. Gelecek tatbikatta bu 
izahatları ışık tutacak. Yedekler de geliş sırasına 
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soruyoirum, Muhterem Vasfi Beyefendi siz de aza
sınız? Ben de Altıncı Daire âzasıyım. Bu celseye 
siz mi i gireceksiniz, ben mi gireceğim'? Bunu kim 
tâyin eder, diyorum. 

VASFİ GERGER (Urfa) — Baro yapsın. 
MUHİTTİN KILIÇ (Konya) — Efendim, bir 

objektif esas olsun, diyorum. Muhterem Vasfi 
Bey. işemen oturduğunuz yerden «Baro yapsın» 
demeyin. Her halele siz de yapmıyacaksınız, ben 
de... Acaba objektif bir esas koysak iyi olmaz mı, 
diyorujm. Bunun cevabını rica ediyorum. 

BAŞKAN — Komisyon. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ EŞREF 

AYHAN (Ordu) — Efendim, Muhittin Bey ar
kadaşınım endişeleri yerindedir. Çünkü öyle mü
him meseleler gelir ki, böyle mevzularda bir Baş-
ikan, dört üye toplanır; ve bir karara varır. 
Ama, başkan istediği karara varamıyacağmı anla
dığı zaman, yedeklerden istediğini getirir ve is
tediği şekilde kararı çıkarır. Şimdi bu mümkün 
değildir arkadaşlar. İki bakımdan mümkün değil. 
Birincisi, üyeleri tefrik ederken, Başkanlar Ku
rulu tefrik edecek, bir. Yani 12 tane Daire Rei
si, birjde Birinci Reis toplanacak. Bir defa üye
leri dairelere bunlar tefrik edecekler, bir. İkinci
si, 4 tane üye oraya asıl vasife görmek üzere seçi
lecek. Zaten seçilirken yardımcı üyenin hangisi 
olduğu] daha önceden belli olacak. Binaenaleyh 
asıl üyeler varken, mevcutken, yardımcı üye vazi
fe göremez. Onun için Muhittin Bey arkadaşımı
zın endişelerine mahal yoktur. Muhittin Bey arka
daşımı^ diyor ki; bâzı mevzularda şu veya böyle 
üyelerle heyet teşkil edileceğine göre bir başka 
türlü üyelerle heyet teşkil edilir, binaenaleyh 
maksadına varabilir. Kanaati bu. Şimdi bu iki 
bakımdan mümkün değildir, diyor. 

Birincisi; bu üyeleri yani 12 üyeyi Başkanlar 
Kurulu seçecek, bir. İkincisi; Başkan ve üyeler 
vazife görecek üyeler sabittir ve muayyendir ve 
bellidir. Bunların dışında iş hacmma göre daire
lere teifrik edilecek üyeler yedek üyelerdir; bun
lar, as|l üyeler olmadıkları zaman bu heyette 
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göre heyete dâhil olacak. Heyeti Umumiyeye arz 
ettikleri izahattan böyle anlaşılıyor. Şimdi dört 
tane zattan sonra gelen beşincisi birinci yedek, 
altıncısı geldiğinde ikinci yedek, 7 ncisi galdiğin-
de üçüncü yedek. Böyle mi olacak? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ EŞREF 
AYHAN (Devamla) — Evet, gayet tabiî efendim. 
Mantıkaüı ve tabiaten ıböylle olaeaîkıta'r! 

BAŞKAN — Buyurunuz, Sayın Kalpaklıoğ-
lu. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Bir sualjm. var: Acaba bir üye o günkü toplantı
ya geç kjalsa diğer yedek üye otomatikman alınıp 
bu heyet teşekkül edecek mi, yoksa gelmiyen üye
nin bir dilekçesi olacak veya bir rapor gönderecek 
ondan sonra mı yedek üye alınacaktır, heyetin te
şekkülü için? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ EŞREF 
AYHAN (Sinop) — Efendim, şüphesiz ki, bir 
üyenin raporu olur, mazereti olur da ondan son
ra yedek üye yerine gelir. Yoksa 10 dakika, 20 
dakika geç kaldı diye yedek üye ile vazife görül
mez. 

SUPHİ BATUR (Sinop) — Efendim, Sayın 
Sözcü bu maddede Muhittin Bey arkadaşımızın 
haklı olduğunu söyledi. Yalnız zabıtlara geçmesi 
.suretiyle maddeye vuzuh vermek: istemezler mi? 
Yeni maddeyi geri alsınlar, vuzuh versinler. 
Madde okununca anlaşılsın. Yoysa yarın ilerde 
zabıtlar çıktığında zabıtlar okunduğu zaman zor
luk olur. #nun için ricam maddeyi geri alsın
lar, vuzuh versinler. 

BAŞKAN — Efendim, başka söz istiyen?... 
Yok. Bif önerge vardır, okutuyorum. 

(Sadık Artukmaç'm önergesi tekrar okun
du.) 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Artükmaç öner
gelerini daha evvel izah ettiler. Bu önergenin na
zarı itibara alınıp, alınmamasını oylarınıza arz 
ediyorum. Kaibul edenler?... Etmiyenler?... Ka
bul edilmemiştir, efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Sözcünün ifade ettiği gibi maddenin Komis

yona iade ve tahrir tarzının değiştirilmesini arz 
ederim. 

Sinop 
Suphi Batur 

SUPHİ BATUR (Sinop) — İsterseniz izah 
edeyim efendim. 
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BAŞKAN — Anlaşıldı efendim, izaha lüzum 

kalmadı. 
Maddenin Komisyona iadesi talebediliyor. Ka

bul edenler... Btm'iycnler... Kabul edilmemişti]-. 
Maddeyi oylarınıza arz .ediyorum. Kabul eden

ler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Başkan ve üyelerin dairelere ayrılması 

MADDE 20. — Daire başkanları belirli bir 
dairenin başkanı olarak seçilirler. 

üyeler, Başkanlar Kurulunun kararı ile dai
relere ayrılırlar ve hizmetin icaplarına göre, da
ireleri aynı suretle değiştirilir. 

Dairelerde vukubıılacak noksanlıklar, idari 
dairelere diğer idari dairelerden ve dâva daire
lerine diğer dâva dairelerinden üye alınmak su
retiyle, tamamlanır. Bu üyeler, Başkanlar Kuru
lunun kararı ile önceden tesbit edilir. j 

Dâva dairelerine ayrılacak üyelerin Hukuk : 

veya Siyasal Bilgiler veya iktisat Fakülteleri ile 
iktisadı ve Ticari İlimler Akademileri yahut öğ- \ 
renim itibariyle bunlara eşit yabancı memleket 
fakülte veya yüksek okullarından mezun olma- ; 

lan şarttır. i 
Üye seçimlerinde yukarıki esaslar göz önünde 

tutulur. j 
SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Efendim, I 

soldan 3 ncü satırdaki, «akademiler» kelimesinin 
«akademilerinden» olması lâzımdır. Komisvonun I 

I 

iştirak edeceğini zannederim. j 
BAŞKAN — Madde hakkında başka söz isti- | 

yen yok. Maddeyi, «akademilerinden» şeklinde ; 
olmak üzero oya arz ediyorum. 

GEÇÎCÎ KOMİSYON ADINA FARUK IŞIK 
(Van) — Böyle bir değişikliğe lüzum yok efen

dim... 
BAŞKAN — Biraz evvel iştirak ettiğinizi 

söylediniz galiba... 
SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Söz isti

yorum efendim... 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
SADIK ARTUKMAÇ (Devamla) - - Muhte

rem arkadaşlar, madem ki, bir maddenin müza
keresini yapıyoruz; öyle ise bunun tertibinin bi
raz da esaslı olması lâzımdır. Arz ettiğim husus 
su: Şimdi diyoruz ki, «iktisadi ve Ticari İlim
ler Akademileri...» cümleyi aynen okuyorum. 
«Yahut öğrenim itibariyle bunlara eşit yabancı 
memleket fakülte veya yüksek okullarından», de
niyor. Şimdi bir irtibat kurmak ve ifadeye vu
zuh verebilmek için, «İktisadi ve Ticari İlimler 
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Akademilerinden yahut öğrenim itibariyle bun
lara eşit yabancı memleket fakülte veya yüksek 
okullarından mezun olmak» demek lâzım. 

DEVLET BAKANI NÜVİT YUT KİN (Ma
latya) — Yukarda neden demiyorsunuz? 

SADIK ARTUKMAÇ (Devamla) — Aynen 
yukarısında da diyoruz. Sayın Bakanını müsaa
de buyurursanız söyliyeyim. Yukarısı düzdün, 
fakat burası bence yanlış gibi... Takdir sizlerin
dir. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞM' (Kayseri) - -
Efendim, müsaade ederseniz benim, buradan, sor
mak istediğim bir mesele var. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
HÜSEYİN KALPAKLIOCILU (Kayseri) — 

Arkadaşımın bahsettiği, «Ticaret akademilerin
den» ibaresine burada lüzum yok. Günkü, cümle 
aşağıda tamamlanmış. Bu şekilde, «veya yüksek 
okullarından» demek suretiyle cümlenin aşağıda 
tamaııılanmış şekli var. Cümleyi parçalamak doğ
ru değildir. Yalnız, mesele şurada: «Üye seçim
lerinde yükardaki esaslar göz önünde tutulur.» 
fıkrası hükmü şu dairelerin idari veya dâva da
ireleri oluşuna göre yani Hukuk Siyasal Bilgiler 
fakültelerinden mezun olması şartını mı izah. et
mek istiyor. Yani dâva dairelerine şu kişilerden 
seçilecek, bunu mu demek istiyor? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANİ FARIMC 
TŞIK (Van) —• Evet, 

BAŞKAN — Madde hakkında başka söz isti-
yen':.. Yok. Değişiklik önergesi yok. Maddeyi, oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler'... Kabul edilmiştir. 

Madde açık oylarınıza arz edilecektir. 

B) Danıştay Genel Kurulu 
MADDE 21. — Danıştay Genel Kurulu, Bi

rinci Başkan, daire başkanları, üyeler ve Genel 
Kâtipten kurulur. 

Genel Kurulun toplanma ve görüşme yeter 
sayısı, başkan ve üyeler tamsayısının yarısından 
fazlasıdır. 

Kararlar çoğunlukla verilir. Oylarda eşitlik 
halinde, başkanın bulunduğu tarafın oyu üstün 
sayılır. !) ucu ve 149 ucu maddelerin toplantı 
yeter sayısına ilişkin hükümleri saklıdır. 

İdari dâvaya konu olabilecek işlerin görüşül
mesine ve karara bağlanmasına, bu işleri! bak
maya görevli, dairenin başkan ve üyeleri kala
mazlar. 
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Danıştay Cenel Kuruluna bir başyardımcı ve 

üzuıjıu kadar memur verilir. 
BjAŞKAN — 147 nci madde, kaçıncı madde 

olacajç Sayın Komisyon? 
<}CİOİ KOMİSYON BAŞKANI FARUK 

149 ncu madde olacak efen-
0 

IŞIK) (Van) 
di m. 

BjAŞKAN —- Şimdi İni madde var. Yani bu 
maddeyi 149 ncu madde ile birlikte mi müzake
re eojeceğiz. O /aman bu maddenin müzakeresi 
içel'i ikalıyor. Bunu 149 ncu madde ile müzake
re edeceği/. Tabiî bu iş 9 ncu maddede yapıl
ması lâzım gelirken yapılmamış. Fakat 9 ncu mad
de gdcm iştir. 

9inen maddeyi kabul ettik zaten. Fakat 
149 Jıeu maddeyi kabul etmediğimize göre, bu 
maddeyi 149 ncu madde geldiği zaman müzakere 
edecejğiz. 

C) İdari Daireler Kurulu 
Af A 1)1)4] 22. — İdari Daireler Kurulu, İkin

ci Djıire lıarieolmak ü/ere, idari daireler başkan 
ve üyelerinden teşekkül eder. Bu Kurula daire 
başkanlarından en kıdemlisi başkanlık eder. 

TJoplanma ve görüşme yeter sayısı en az do
kuzdur. Kararlar oy çokluğu ile verilir. 

Ojylarda eşitlik halinde başkanın bulunduğu 
tara.tjıu oyu üstün sayılır. 

tiye noksanı, dâva daireleri üyelerinden ta
mamlanır. 

İdari Daireler Kuruluna, bir başyardımcı ile 
lüzuşıu kadar yardımcı ve memur verilir. 

SllDlK AKTUKMAÇ (Yozgat) — Efendim, 
Komisyondan bir şey soracağım. İkinci Daire
nin hariç bırakılmasının sebebi nedir? Zabıtlara 
geçmjesi bakımından soruyorum. 

BjAŞKAN — Komisyon. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ EŞREF 

AYIfAN (Ordu) — Efendim, görüşülen ikinci 
dairenin kararıdır. Memurin muhakemat onun 
için hariç bırakılmıştır. 

BJAŞKAN — İkinci Daire, «Memurin muha-
keımjta aittir.» diyorlar. Madde hakkında başka 
söz ijstiyen? Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. I Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

D) Dâva Daireleri Kurulu 
MADDE 23. — Dâva Daireleri Kurulu, Bi- , 

rinci Başkan ve dâva daireleri başkanları ile her 
dâvaj dairesince, kendi aralarından birer yıl için I 

seçilecek birer üyeden teşekkül eder. Toplanma 
ve görüşme sayısı ondokuzdıır. 

Dâva dairelerinin diğer üyeleri, zaruret ha
linde, dairelerin üye noksanım tamamlamak üze
re kıdemi sırası ile Kurula katılırlar. 28 nci mad
de hükmü bu halde de uygulanır ve daire baş
kanına vekâlet eden üyenin yerine diğer kıdemli 
üye kurula girer. 

Dâva Daireleri Kurulunda, kararlar oy çok
luğu ile verilir. 

Kurula, bir başyardımcı ve lüzumu kadar yar
dımcı verilir. Kurulda ayrıca bir Başkâtibin yö
netimi, altında bir kalem bulunur. Kalem yazı ve 
tebliğ işlerini yürütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında, söz isth en.'.. 
Yok. Olmadığına, göre maddeyi oyunuza, sunu
yorum. Kahul edenler... Kabul elmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

VJ) İçtihatları Birleştirme Kurulu 
MADDE 24. - • İçtihatları Birleştirme Ku

rulu, Birinci Ba'şkau ve dâva. daireleri başkanla
rı. ile üyelerinden, kurulur. 

Toplanma, ve görüşme yeler sa.yısı en az otuz-
beştir. Toplantıda, hazır bulunanlar çift sayıda 
olursa, en kıdemsiz üye Kurula, katılmaz. 

Esas hakkındaki kararlar, üçte iki oy çoklu
ğu ile veri'ir. Birinci loplanlıda hu çoğunluk sağ
lanamaz ise ikinci toplantıda salt çoğunlukla ye
tini lir. 

Kurulun, diğer kararları, oy çokluğu ile ve
rilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz ist iyen?,. 
Yok. Maddeyi oylarınıza, arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

II - A) Başkanlar Kurulu 
MADDE 25. — Başkanlar Kurulu. Birinci 

Başkaı|ı ile daire başkanlarından kurulur. 
Biıjinci Başkan veya daire başkanlarından bi

rinin katılamamaları halinde, vekilleri toplantı
larda bulunur. 

Başkanunsözcülüğünü ilgilendiren işler ile 
Kurulca lüzum görülen diğer işlerin görüşülme
sinde, :Baş'kanunsözcüsü veya katılamaması ha
linde vekili toplantılara katılır ve oy kullanır. 

Kararlar oy çokluğu ile verilir. 
Oy 

tarafıı 
arda eşitlik halinde, Başkanın bulunduğu 
ovu üstün savılır, 
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BAŞKAN — Madde hakkında buyurun Sa

yın Artukmaç. 
SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Efendim, 

bu maddeye göre Başkanunsözcüsü Başkanlar 
Kurulunda daima bulunmamakta, sadece kanun -
sözcülüğünü, ilgilendiren hususlarda ve heyetin 
lüzum gördüğü hallerde toplantılara iştirak et
tirilmektedir. Bendeniz bu kanaate iştirak etme
mekteyim. Başkanunsözcüsü de diğer başkanlar 
mertebesinde olduğuna göre, Başkanlar Kurulun
da daimi olarak vazife görmelidir. Zaten bu is
tisna bence bir mâna ifade etmemektedir, heyet
te, Başkanunsözcüsü her hususun müzakeresin
de bulunmalı ve ona göre kendi işlerine de isti
kamet verebilme imkânlarını da elde edebilmeli
dir. Bu bakımdan maddede bir değişiklik yapıl
ması lüzumuna kaaniim. O da; ikinci fıkranın 
çıkarılması, birinci fıkranın yeniden bir redaksi
yona tabi tutulması suretiyle olabilir. Bir öner
ge veriyorum, kabulünü istirham ederim. Hür
metlerimle. 

BAŞKAN —• Komisyon. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ EŞREF 

AYHAN (Ondu) —• Başkanunsözcüsünün vazi
fesi yalnız dâva dairelerinde olduğu için, idari 
dairelerde bulunmadığı için, burada, «kendisini 
ilgilendiren yerlerde bulunur», kaydı onun için 
konmuştur. Bilmiyorum sizi tatmin edebildim 
mi? 

İdari dairelerde Başkanunsözcüsünün hiçbir 
vazifesi yoktur. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Efendim, 
müsaade buyurursanız bir hususu öğrenmek is
tiyorum. Başkanlar Kurulunda, idari dairo ile 
ilgisi olmıyan daire başkanları var mıdır, yok 
mudur? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ EŞREF 
AYHAN (Ordu) —• Onlar birer daire başkanı
dırlar. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Başka
nunsözcüsü de aynı şekilde bir daire başkanı ol
duğuna göre, toplantılara aynı şekilde iştirak et
melidir. Bu heyetin iyi çalışması bakımından da 
lüzumludur. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ EŞREF 
AYHAN (Ordu) — Efendim, bunun ismi, «Baş
kanlar Kuruludur», binaenaleyh, daire başkan
ları hangi daireye aidolursa olsun, İdari Daire
ler Başkanı, Dâva Daireleri Başkanı.. Bunun el-
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ıbette burada bulunması lâzmıgelir. Ama Başka
nunsözcüsü bir başkan değil, yalnızca kendisini 
ilgilendiren hususlarda dâva dairelerinde bulun
duğu için, kendisini ilgilendiren hususlarda bu
lunuyor. Ilgiiendirmiyenler de bulunmuyor. 

SADİK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Mertebe 
itibariyle Başkanunsözcüsü de bir başkan duru
mundadır. 

OHOtOÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ EŞRföF 
AYHAN (Ordu) — Mertebe aynı. Doğru. Mer
tebe itibariyle aynı; ama, bu maddenin başlığı 
«Başkanlar Kurulu» dur. Binaenaleyh, sizin isti-
nadettiğiniz, idari daireler başkanlarının bulun
ması elbette bununla kabili izah değil. O bakım
dan lüzum görülmemiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka söz İsti-
yen?.. Yok'. Önergeyi okutuyorum : 

O. Senatosu Başkanlığına 
Danıştay kanunu tasarısı 25 nci maddesinin 

aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederim. 

MADDE 25. - - Başkanlar Kurulu, Birinci 
Başkan ile daire başkanlarından ve Başkanun
sözcüsü nden kurul ur. 

Birinci Başkanın veya Başkanunsözcüsünün 
Veya daire başkanlarından birinin katılmamaları 
halinde, vekilleri toplantılarda bulunur. 

Kararlar oy çokluğu ile verilir. 
Oylarda eşitlik halinde, başkanın bulunduğu 

tarafın oyu üstün sayılır, 
Yozgat 

Sadık Artukmaç 

BAŞKAN — Efendim Komisyon?.. Hükü
met?.. Katılmıyor. Önergenin nazara alınıp, alın
mamasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kaıbul edilmemiştir. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kaibul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

B) Yüksek Disiplini Kurulu 
MADDE 26. — Yüksek Disiplin Kurulu, 

her takvim yılı başında, Danıştay Genel Kuru
lunca her daireden seçilecek birer üye ile üçü 
dâva daireleri ve ikisi de idari daireler başkan
ları arasından seçilecek beş daire başkanından 
kurulur. Kurula en kıdemli daire başkanı baş
kanlık eder. 

Kurulun toplanma «ayısı onyedidir. Kurar
lar üçte iki oy çokluğu ile verilir, 
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Kurul üyeliklerinde boşalma halinde boşalan 

yer iğin en çok on gün içinde Genel Kurulca yu-
kardajki esaslara göre yeniden seçiim. yapılır. 

Kurulun yazı işlerini Genel Kâtip yürütür. 

BAŞKAN — Buyurun efendini. 
MtlHÎTTÎN KILIÇ (Konya) — Efendim, 

26 ncjı maddede bendenizin, temas edeceğim iki 
husus vardır. Birincisi; üçüncü bendde, kurul 
işvelerinden birinin vazifesinden ayrılması halin
de, boşalan yere alınacak üyenin en çok on gün 
içerisinde Genel Kurulca yukardaki esaslara gö
re yeıjiden seçim yapılır, eliyor. Genel Kurulun 
çok işi olabilir. Nitekim bunu burada Senato ve 
Mecliste de gördük. Yani 10 gün zarfında seçe-
miyebÜir, şu veya bu sebepten dolayı fiilî bir 
geciknie olabilir. Ve hukukan bu karar sanki 
muallel imiş gibi olabilir. Bu bir. 

ikincisi, 27 nci maddenin tetkikinden görü
leceği üzere, «yönetim ve disiplin kurulu» baş
lığı abmdaki (G) başlığı diyelim, 27 nci madde
de, «kurul üyesi olan başyardımcı ve kanunsöz-
cüsü, şahıslarını ilgilendiren konuların görüşül
düğü toplantılara katılamazlar.» diye bir hüküm 
vardır. Bu gayet güzeldir. Şimdi, 26 nci mad
deyi tetkik ettiğimizde bu hükmün burada mev-
cudolnjadığıııı görüyoruz. Halbuki 61 nci mad
dede, ışitmdıi, ben, vehle-i ûlıada acaba, birinci 
başkanj ve daire başkanları hakkında disiplin ka
rarı verilemiyor mu? Acaba filân dedim. Ve 
sonra 61 nci maddeye baktım, «Yüksek Disiplin 
Kurulunun görevleri» başlıklı 61 nci madde, 
«Yüksek Disiplin Kurulu, yedinci bölüm hüküm
leri dairesinde, Birinci Başkan ile daire baş
kanları), üyeler ve Başkanunsözcüsü hakkında, 
disiplirf koğuşturması yapılmasına... karar verir» 
diyor. 27 nci maddede başyardımcı bulunamı-
yacak, (kendisine taallûk ettiği için. 26 nci mad
dede, cjaire başkanı bulunacak. Neden? Kanun
da hükjüm olmadığı için. Bu mümkün olamaz 
zannedçrim. Lütfetsin, beni tenvir buyursun, 
komisyon. Bunu rica ediyorum. 

BAŞKAN — Komisyon. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FAEUK 

IŞIK (Van) — 133 ncü maddenin son fıkrasın
da «haklarında isnatta bulunulanlar, Kurulun 
üyesi i^e, Kurulun bu husustaki toplantılarına 
katılamjazlar. Bunların yerleri, geçici olarak 
26 nci madde usule göre doldurulur.» Diye bir 
kayıt yar. (Nerede sesleri) Millet Meclisinin 
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133 ncıi ve Cumhuriyet Senatosunun. 135 nci 
maddesinin son fıkrasında. 

MUHİTTİN KILIÇ (Konya) — Eğer böyle 
ise; 27 nci maddenin son fıkrasının kaldırılması 
lâzımgelir. Çünkü, madem bu fıkra var diyo
ruz ve bu hüküm tatbik edilecek; o zaman hep
sinin birden konuşulması mecburiyeti vardır. 
Buna ne buyuruyor komisyon, efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FAEUK 
IŞIK (Van) — Efendim, 27 nci madde, yönetim 
ve disiplin kurulunun teşkiline dairdir. Orada, 
«Kurul üyesi olan başyardımcı ve kanunsözcü-
sü» tabirini kullanmışız. Bunun 135 nci mad
de ile alâkası yoktur. 135 nci madde doğrudan 
doğruya, azaların ve reislerin haklarında yapıl
ması lâzımgelen koguşturmaları yapan Yüksek 
Disiplin Kuruluna taallûk ediyor. 

Şimdi burada, onun altında yine usul ka
nunlarına göre meslek mensuplarının da koğuş-
turma şekli mevcut. Çünkü orada da birtakım 
hükümler vardır. Onun için biz burada fuzuli 
bir şey görmüyoruz. Bunu arz etmek istedim. 

BAŞKAN — Efendim, verilmiş bir önerge 
yok. Madde üzerinde başka söz istiyen de yok. 
Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

G) Yönetim ve Disiplin Kurulu 
MADDE 27. — Yönetim ve Disiplin Kurulu, 

Genel Kurulun her takvim yılı başında seçeceği 
bir daire başkanı ile bir üyeden ve bir başyar
dımcı ile bu derecedeki bir kanun sözcüsünden 
kurulur. 

Aynı şekilde birer yedek seçilir. 
Genel Kâtip Kurulun tabiî üyesidir. 
Kurul oy çokluğu ile karar verir. 
Kurul üyesi olan başyardımcı ve kanunsözcü-

sü, şahıslarını ilgilendiren konuların görüşüldü
ğü toplantılara katılamazlar. 

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

Başkajılara ve Başkanunsözcüsüne vekâlet 
MADDE 28. — Birinci Başkanlığın boşal

ması, Birinci Başkanın izinli olması veya ma
zereti hallerinde, daire başkanlarından, başkan
lığa seçilme tarihi itibariyle en kıdemlisi ve kı
demde eşitlik halinde en yaşlısı Başkan vekilliğini 
yapar. 
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dairelerde de aynı usule göre üyelerden bi

ri Başkana vekili et eder. 
Başkamı nsözeiisüne, en yüksek kadrolu ka-

nunsözcülcrinden kadroya tâyin itibariyle en kı
demlisi ve kıdemde eşitlik halinde en yaşlısı vo-
kâlet. eder. 

B A Ş K A N — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok..-. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Ktmiyonler... Kabul edilmiştir. 

Dördüncü bölüm 
Danışlayıtı ve organlar ının görevleri 

Danıştaym görevleri 
M A D D E UN. — Danıştay : 
A) İdari uyuşmazlıkları ve dâvaları görür 

ve çözümler; 
B) Bakanlar Kurulunca, gönderilen kanun 

laasrıları hakkında düşüncesini bildirir, tüzük 
tasarılarını ve imtiyaz sözleşme ve şar t lar ım in
celer; 

O) Başbakanlık taraf ından gönderilen her 
türlü işler hakkında mütalâasını bildirir ; 

!.V) Kanunlarla gösterilen diğer işleri görür. 

B A Ş K A N -»-- Madde hakkında söz istiyen9 

F A R U K TŞIK (Yan) — Bu maddeye muha
li l'im. O itibarla söz isliyorum. 

B A Ş K A N - Buyurun . 
F A R I K İŞİK (Yan) — Muhterem arkadaş

lar, Danıştaym görevlerini tesbit eden 2f) ucu 
maddenin Anayasanın 140 ncı maddesine müte
nazır olarak teshil edilmesi lâzımgelirdi. Ve ni
tekim A r B, ve I) fıkraları Anayasa hükümlerine 
tamamen uygundur ve mutabıktır . 

C fıkrasında bir ilâve yapılıyor. «Başbakan
lık' tarafından gönderilen her tür lü işler hakkın
da mütalâasını bildirir» deniyor. Bendenizin 
kanaatine göre bu Anayasanın hududunu teca
vüz ediyor. Ye nihayet bu vaziyetle Danıştay, 
Başbakanın bir müşavir lıeyeli halini1 gelir ve 
biraz da tefsir salâhiyetine doğru gidebilir. Baş
bakan her hangi bir kanun maddesi hakkında 
mütalâa sorabilir; onun mülalâasiyle y ü r ü t ü r 
demek islerler, gibi geliyor bendenize. Oünkü 
bu hal bir tefsir isteği mahiyetini alır. Bu iti
barla ben, bu fıkranın tamamen aleyhindeyim. 
1-îğiT hu fıkra kalırsa: Danıştay, Başbakanın bir 
istişare organı halini alacaktır. Burumla ilgili 
olarak bir takrir arz ediyorum. Hükmün çıka
rılmasını istirham ederim. 

B A Ş K A N — Buyurun , Sayın Ar tukmaç, 
S A D I K A H T F K M A O (Yozgat) — F fendim 

bendeniz Sayın Fa ruk İşık arkadaşımızın fikrine 
iştirak etmemekteyim. Kvvelâ şunu arz etmek 
lâzımdır ki, Danış taym iki görevi vardır . Birisi 
adlî görevi; dâvalara, bakmak işi. 

Diğeri de, idar i ve ist işari 'bir organ olması
dır. İs t işar i bir o rgan olması bakımından, Hü
kümet her hususta Danıştaydan müta lâa sora
bilir ve sormalıdır , ve Danış tay bu balkımdan 
Hüküme te ışık tutabi l i r . Bu f ıkra yer indedir . 
Yalnız bâzı hususlara 'dokunmak is t iyorum, 

(A) bendinde : «İdari uyuşmazlıkları ve 
dâvalar ı görür ve çözümler;» deniyor. Burada
ki «görür» kelimesine bence lüzum yok. «(Çö
zümlemenin» içinde «görür» kelimesi zaten mev
cut o lduğuna göre onu şöyle y a p m a k daha uy
gun olur. «İdari uyuşmazlıkları ve dâvaları çö
zümler.» «Ctörür ve» kelimeleri çıkmalıdır. 

ikincis i ; (B) Ibendinde deniyor k i ; «Bakan
lar Kurulunca gönderilen», imkanla r Kurulun
ca. gönderibnez de Bakanla r Kuruliui.ce karar
laşt ır ı lmış ,biı* husus o lur ; eğer, yanı lmıyorsam: 
Başbakanlık taraf ından elbette ki , gönderilecek. 
Bu bakımdan k u r a d a da «kendilerine gönderi
len kanun tasarı lar ı» kini ta raf ından gönderi
lirse gönderilsin, «kendisine gönderilen ka
nun tasarı ları 'hakkındaki düşüncesini bildirir.» 
ve saire demek yerinde olur. 

Nihayet (O) bend inde ; «Başbakanlık tara
f ından gönderilen her tür lü işler... «deniyor. 
Bence bu raya da «Hükümetçe sorulan her hu
sus hakkında düşüncesini bildirir.» denmelidir . 

(D) bendinde ise; «kanunlarla, gönderilen 
diğer işleri görür.» deniyor. Onunda «kanunlar
la kendis ine verilen diğer işleri görür» şeddin
de düzeltilmesi lâzımgoldiği kanaa t indeyim. 
Hürmet ler imle . 

BAŞKAN —- Buyurun , efendim. 
YASFİ ( İFKHFR (Urfa) - - Muhterem ar

kadaşlar ını , kabul ettiğimiz birinci maddenin 
h ü k m ü şu ; «Danışta)/-, Türkiye ( ı ımhur iye t i 
Anayasası ile görevlendiri lmiş Yüksek İdare 
Mahkemesi ,danışma ve inceleme merciidir.» 

Şimdi bu maddeyi kalbul ettiğimize göre, 
Sayın İşık arkadaşımızın (( ') fıkrasının çıkarıl
ması hakk ındak i 1 ekli fi, bidayetten 1 nei madde 
ile zaten kabul edilmiş bir mahiyet arz ediyor. 
Onun için hu teklifi bendenize isabetsiz gibi 
geldi. Sonra o mahzur da yoktur . Yani Anaya 
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s'a ile bir (jatıgina mevzubahis değildir. Bu mü
talâalarda Hükümet sorduğu ve aldığı cevap 
ile rajukayyet değil. Nasıl ki, bakanlıklardaki 
hukuk müşavirliklerinden bakanlığın aldığı 
mütalâa ile bakanlık mukayyet değilse, burada 
da djırum aynıdır. Bu, ilmî ve idari bakımdan 
mütalâa istemek amacını güdüyor. 

Yalnız bu (B) fıkrasında; «imtiyaz ve söz-
.fcşitnej şartlarını inceler», ıdeniijyor. İnceler de ne 
yapaj*? Bir neticeye bağlamadan «incelerim, 
gönderiyorum mu» diyecek? Yoksa, bu imtiyaz 
hakkında; şartnamelerin incelenmesi neticesinde 
şu, §ıjı maddelerin kanuna, Anayasaya, hukuka, 
aykırılığını gördüm mü, diyecek? Bunun bir 
mâna ifade etmesi lâzım. Yalnız «inceler» de
nilmişi. «inceler ve görüşünü bildirir» şeklinda 
bir müeyyideye bağlanması lâzım ki, (B) ben
dinin verdiği salâhiyet tam ve kâmil bir şe
kilde işliyebilmiş olsun. 

BAŞKAN — Sayın Nusret Tuna. 
NjtJSRET TUNA (Kastamonu) — Muhtc* 

rem arkadaşlar, Sayın Faruk Işık tarafından 
ileri kürülen noktai nazarın ben şahsan çok 
isabetli olduğu kanaatindeyim. Durum şu : 

Şimdi Danıştay, yüksek malûmlarınız ol
duğu veçhile, bir danışma yeri olmakla be
raber idarî ihtilâfları halleden bir kaza orga
nıdır. Her şeyden evvel idari işlemlerdeki ih
tilâfları halledecek, bir kaza organıdır. Ama, 
objektif mütalâa dahi vermesi mümkündür. Ob
jektif mütalâayı 29 ncu maddenin (B) bendi 
açıkça göstermiş ne demiş? «Bakanlar Kurulunca 
gönderilen kanun tasarıları hakkında düşüncesini 
bildirir tüzük tasarılarını ve imtiyaz sözleş
me şartlarını inceler.» Gayet güzel. Bu bir ob
jektif hukuk kaidesidir. Buradaki noktai na
zarini açıkça bildirir. 

Ama, (O) bendine gelinoa «Başkanlık ıtara-
rafmdan gönderilen her türlü işler hakkında mü
talâasını bildirir.» 

Şimdi bu «her türlü işler hakkında mütalâa
sını İdldirir» deyince artık objektif unsur kay
bolmaktadır. Hor hangi bir şahıs ile idare ara
sında, bir anlaşmazlık var. Burada mütalâasını 
bil d iıecek. Şimdi mütalâasını bildirdi, şu bildi
rilen mütalâaya da idare Tiydu ve bir idari karar 
aldı. Şimdi vatandaş nereye gidecek? Devlet Şû
rasına, Şu.idari tasarrufun iptali için müracaat 
edecek Şimdi ne oluyor? Akıl veren bu kere 

ıbir ihtilâfı ıçözıme gibi bir durama düşüyor. Yani 
bir şahsa hem avukatlık hem de hâkimlik vazife
sini veriyoruz. Binaenaleyh, objektif hususlarda 
Devlet Şûrası mütalâa verir, kanun hakkında 
verir, doğrudur. Tüzük hakkında verir, doğru
dur. Objektif bir nizam hakkında verir; doğru
dur. F^kat, şimdi tutup da, «Başkanlık tarafın
dan göjtıderilen her türlü işler hakkında» deyince 
Hükümet bir vatandaşla ihtilâf mevzuu olan bir 
hususta mütalâa sorar. Devlet Şûrası peşinen 
mütalâasını bildirir ve bilâhara bu, kendi önü
ne bir dâva mevzuu olarak geldiği zaman; ar
tık hâkimlik sıfatını ve idari ihtilâfı halletme 
fonksiyonunu icra edemez. Anayasadaki hü
küm, yerindedir. Faruk Işık Beyin takriri ye
rindedir. Bir şahsa hem mütalâa verme ve hem 
de verdiği mütalâa karşısında hâkimlik yapma 
imkânını vermiyclim. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Kılıç. 
MUHİTTİN KILIÇ (Konya) — Muhterem 

arkadaşlar, hep tenkid etmiyeyim bir defa da 
destekleyici rolü ifa edeyim diye huzurunuza 
çıktım;: af finizi rica ederim. 

Hem Muhterem Faruk Işık Beyefendiye ve 
hemde çok değer verdiğim Nusret Tuna arka-
dakıma cevap vermek isterim; Anayasamıza 
göre, «idarenin hiçbir eylemi ve işlemi kazai mu
rakabeden hariç tutulamaz.» Güzel. Yani idare 
o kadar dikkatli olacak ki, her yaptığı işte bir 
mahkemenin önüne çıkabileceğini düşünecek. Ob
jektif olacak, ölçülü olacak, hakka ve hukuka 
riayet edecek. Güzel, işte bu fıkra onu temin ede
cek. Fevkalâde güzel maddelerden birisi. Yanlız 
Danıştay; kanun, nizam, imtiyaz sözleşmeleri hak
kında fikir veremez ki, 1 nci maddede bildirildi
ği gibi, hem idari bir yargı organıdır, hem is
tişare organıdır ve hem de inceleme organıdır. 
«İnceleme» tâbiri de vardır ve bu tâbir Yüksek 
Senatonun tasdikinden geçmiştir. Şimdi Baş
bakanlık yani bakanlıklardan her hangi birisi 
kendi muamelelerine taallûk eden işlerde bir te
reddüde düştüğü zaman, sanki, tâbiri caizse, 
resmî bir hukuk müşaviri olarak ve şaşmaz ve 
yüksek bir müşavere üstünlüğünü kabul ede
rek oradan bir mütalâa istiyor. Fevkalâde doğru 
ve isabetlidir. 

Muhterem Nusret Tuna arkadaşıma cevap 
vermet isterim; buyuruyorlar ki, böyle müta-
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lâayı istiyen idare vatandaş ile 'bir ihtilâfa 
düşerse ve bu bir dâva halini alırsa ne olur? j 
Muhterem, arkadaşım benden daha iyi bilir ki. ı 
böyle bir durumda... 

VASFİ GERGER (Urfa) — Öyle değil. 
MUHİTTİN KILIÇ (Devamla) — Efendim, 

ona lüzum yok. Sözümü kesmeyiniz Sayın Ger
ger, lütfen siz de kürsüye gelip konuşunuz. Muh- j 
terem Nusret Tuna arkadaşımız benden daha iyi ı 
bilirler ki, hâkim - Hukuk Usulü Muhakcmelc- | 

I 

•rine atıf yapan hükümler var bunda - daha evvel j 
mütalâasını verdi ise kendiliğinden çekilmeye 
mecburdur. Çekilmezse taraflar «sen böyle böy
le bir müşavere neticesinde bir mütalâa vermiş
tin» derler ve reddederler. Yani burada endişe 
duydukları bu nokta varidolamaz; zannedersem 
Anayasa fevkalâde perçinleştiren bir nokta ola
rak «Başbakanın sorduğu, Başkanlık tarafın
dan gönderilen her türlü işler» tabirinde muh
terem Nusret Tuna'ya katılıyorum; «idari işler» 
olmalı «işler» deyince hangi işler? Sadece 
sulh hukuk mahkemesine taallûk eden bir işi mi 
soracak? Sormıyacak elbette ama, vuzuhu temin 
bakımından fıkrayı «idare işler hakkında düşün
celerini bildirir» diye düzeltirsek isabetli olur 
kanaatindeyim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ayhan, 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ EŞREF 

AYHAN (Ordu) — Muhterem arkadaşlarım, 
Sadık Artukmaç arkadaşımın temas ettiği, ten-
kid ettiği noktalar Anayasamızda aynen mevcut
tur. Bu maddenin yalnız (O) bendi hariç, diğer 
bendi eri Anayasadan virgülü virgülüne alının:;; 
tır. Onun için bu, bir Anayasa hükmü olduğuna 
göre, bunun üzerinde artık konuşmayı zait te
lâkki ediyorum. 

(C) bendi hakkındaki mütalâaya gelince; 
Saym Başkanımızla komisyonda da bu mevzuda 
bâzı müzakerelerimiz ve münakaşalarımız oldu. 
Bir defa hepimiz daima söylemekteyiz ki; huku-

.ka bağlı bir Devlet istiyoruz. Hepimizin itti
fak ettiği bir tek nokta; Devletin, icranın hu
kuka bağlı olmasıdır. Mademki icranın hukuka 
bağlı olmasını istiyoruz, o halde bu bendden da
ha iyi, daha nafiz bir kuvvet olabilir mi? Biz, 
keşke icra pekeok şeylerde Danıştaya gelse de 
Danıştaym yüksek mütalâalarından ilham alarak 
icraatta bulunsa, tasarruflarda bulunsa, ve o 
zaman vatandaşlar da elbette bir gayrimemnu-
niyet içinde olmaz diyoruz. Danıştay Tüzüğü-

14 . 4 . 1964 O : 1 
nü tetkik edin, orada da istişareyi bulacaksınız. 
Devlet Şûrasının, bence, idari dâvalardan daha 
çok istişari bakımından ehemmiyeti mevcuttur. 
Devlet Şûras], birinci derecede bunun için ehem
miyetlidir. Kaldı ki, bu istişari mütalâayı 
verecek Devlet Şûrasının Umumi Heyeti değil
dir. İstişari mütalâayı verecek olan, Devlet Şû
rasının idari daireleridir. Binaenaleyh., her han
gi bir ihtilâf olduğu zaman bu, elbette dâva dai
relerinde pekâlâ görülebilir. Onun için bu mad
denin diğer bendi eri Anayasadan alınmıştır, bu 
bir. Bilhassa icranın, -Muhittin Bey arkadaşı
mızın ifade ettiği gibi - Anayasamızda yer alan 
«icranın, hiçbir eylem ve işlemi yargı dışında 
bırakılamaz» esbabı mucibesiııdcn de kuvvet 
alan bu (O) bendi çok faydalı ve isabetlidir. 
Onun için maddenin bu şekilde kabulünü istir
ham et mekt ey im. 

BAŞKAN — İki önerge vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanl ığa 
Şifahen arz ettiğim sebeplere binaen 29 nen 

maddenin (C) bendinin çıkarılmasını arz ve tek
lif ederim. 

Varı 
Faruk Tşık 

Senato Başkanlığına 
29 ncu maddenin (C) fıkrasının «Başbakan

lık tarafından gönderilen her türlü idari işler 
hakkında mütalâasını bildirir» şeklinde değiş
tirilmesini arz ve teklif ederim. 

Konya 
Muhittin Kılıç 

BAŞKAN —• Efendini iki önergeyi dinledi
niz. Bir tanesi «Her türlü idari işler» ibaresi
nin konulmasını istiyen Sayın Muhittin Kılıçl
ın; diğeri de, Komisyon Başkanı Faruk İşık'ın. 
O da, (C) bendinin çıkarılması hakkında.. Bun
lardan en aykırısı (C) bendinin çıkarılması hak
kında olan Faruk Işık'ın takriridir. Evvelâ bu
nun nazarı itibara alınıp alınmıyaeağı hu;iiiu-
nu oyunuza sunacağım. 

(O) bendinin çıkarılmasının nazarı dikkate 
alınmasını oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmemiştir efendim. 

İkinci önerge, «Başbakanlık tarafından gön
derilen her türlü idari işler hakkında».. Yani 
buraya bir «İdari» .kelimesinin ilâvesini, Sayın 
Kılıç istiyor. Önergenin nazarı itibara alınma-
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sini (jylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... (Ko
misyon, Hükümet benimsiyor mu sesleri?) 

Kpmisyon katılıyor mu? 
GtiOİCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ EŞREF 

AYH AN" (Ordu) — Umumi Heyetin kararma 
bağlıyız. 

BAŞKAN — önergeyi tekrar okutuyorum 
(«Kiıiı teklif ediyor» sesleri?) Muhittin Kılıç'm 
teklifidir tekrar okutuyorum. 

(Muhittin Kılıç'm önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — «Her türlü işler yerine», «Her 
türlü i idari işler» diyor «Her türlü» daha geniş 
bir ifşde fakat onu hudutluyor. 

Komisyon? Katılmıyor, Hükümet? Katılmı
yor; pazarı itibara alınmasını oylarınıza sunu-
yoruni Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

«idari» kelimesi ilâve edilecek. Maddeyi bu 
şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

DEVLET BAKANI NÜVÎT YETKİN (Ma
latya); — Oylamada bir yanlışlık oldu Sayın 
Başkanım... (Olmadı olmadı sesleri)... 

BAŞKAN — iki tarafa da sordum ben. 
MUHİTTİN KILIÇ (Konya) — Efendim. 

şimdiye kadar bir Bakanın böyle itirazı görül
müş müdür? 

DEVLET BAKANI NÜVÎT YETKÎN (Ma
latya) — Efendim, Şeref Kayalar arkadaşımız 
el kaldırmışlardı, görülmedi. 

Bi\|ŞKAN — Efendim, ben yalnız olarak say
madın), arıkadaşlarııma da sordum. Madde kabul 
edilmiştir. Açık oyunuza sunulacaktır. 

i 

A) idari uyuşmazlıklar ve dâvalar 
1. İlk derece mahkemesi olarak Danıştayda gö

rülecek dâvalar 
M^DDE 30. — Kanunlarda ayrı bir idari 

yargı tnercii gösterilmemiş olan aşağıda yazılı 
idari iuyuşmazlıklar ve dâvalar doğrudan doğ
ruya ve kesin olarak Danıştayda çözümlenir. 

A) : İdari işlemler hakkında yetki, şekli, se
bep, konu ve maksat yönlerinden biri ile kanu
na aykırı olduklarından dolayı iptalleri için 
menfaatleri ihlâl edilenler tarafından açılacak 
dâvalar; 

B) idari eylem ve işlemlerden dolayı hak
ları mıihtel olanlar tarafından açılacak tam yar
gı dâvaları; 

O) Oe:":?l hizmetlerden birinin yüriitülmo-
si için akdedilen idari mukavelelerden dolayı 
taraflar arasında çıkan uyuşmazlıklara ilişkin 
dâvalar; 

D) İdari yargı yetkisini haiz merciler ara
sındaki görev ve yetki uyuşmazlıkları; 

E) Adalet mahkemelerinde (bakılmakta olan 
bir dâvada bu dâva ile ilgili idari bir kararın 
mânası veya şümulünün tâyini hususunda çı
kacak uyuşmazlıkların halli için malrlveme ka
rarı üzerine açılacak dâvalar. 

BAŞKAN — Madde 'hakkında buyurun Sa
yın Aydıner. 

HİDAYET AYDINER (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — Muhterem arkadaşlar, tatbiki hayatla 
40 seneye yaklaşan ve bâzı ıstıraplarına sahici -
olduğum iki meseleyi burada Yüksek Heyetinize 
arz etmek istiyorum. Onun için de buradaki 
iki fıkrada bir değişiklik yapılmasını arz ve 
rica ediyorum: 

Birincisi; malûmdur ki, idari muameleler ha
zan idare namına o tasarrufta bulunanın şah
si garazinden, kusurundan neşet edebilir. Tat
bikatta şöyledir bu iş; o teessüs edilen idari mua
melelerin iptali için Danıştaya dâva edilir ve 
bu ithal edilir. Sonra kusurlar, kaseli ve garazı 
sebebiyle de o tasarrufta bulunan şahsın aley
hine mahkemesinde dâva açarız. İş çatallaşır 
ve uzar; sonra da ihtisas haricine çıkar gilbi ıbir 
vaziyet hâsıl olur. Benim teklifim şudur ki, 
esas itibariyle Danıştay idari 'tasarrufları iptal 
eder. Hasım daima idaredir. Hasım bir tara
fa daima idaredir ama, idare namına tasarruf 
eden şahısların şahsi kusurları varsa, buna da 
Danıştay bakmalıdır. Danıştaym bakması ihti
sas bakımından faydalıdır-. Günkü, o memurun 
hakikaten vazife -i memuriyesini suiistimal edip 
etmediği, vazife hududunu aşıp aş madiğini an
cak ihtisas mevkiinde merci olmak itibariyle 
Danıştay daha iyi bilir, adlî kaza mercileri, ida
ri muamelelerin nüanslarına giremedikleri için 
bunu bilmezler. Çünkü ihtisasları haricinde ka-
b'j. Sonra da, bu muamelenin bir taraftan bir 
kısmının; Hazine aleyhine yahut Devlet aleyhi
ne olanlarını Danıştaya baktırmaz. Şahısların 
aleyhine şahısları sebebiyle bunları adalet mer
cilerine vermek reylerin tellalüfünü tenakuzlar 
davet eder. Bu tatbikatta nadir bir hâdisedir; 
fakat, mahiyeti itibariyle ehemmiyetlidir. Onun 
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için arz ediyorum. (B) bendinin sonunda - ki 
(B) bendi malûmunum/, şudur - «İdari eylem 
ve işlemlerden dolayı hakları mııhtel olanlar ta
rafından açılacak tam yargı dâvaları» dedik
ten sonra, ilâvesini ar/ ettiğim, rica ettiğim hu
sus ise «İdare adına tasarrufta bulunanların 
kasıt veya kusurlarından /arara uğrıyanlarm 
onların şahısları aleyhine tazminat dâvaları ge
nel zaman aşımına tabi olmak» hükmüdür. Bi
naenaleyh, bu şekilde işi çatal 1 aştırmaktan ve 
mutazarrırları da bir idari kazada ve bir de adlî 
kazada süründürmekten kurtarmış olacaksınız. 

İkinci teklifim de şudur; idare vasıtalarının 
trafik kazaları, âmme işletmelerinden doğan, 
haksız tüllerden doğan zararlar. Meselâ, havaga-
zmdan bir vatandaş zehirlenmiş, fara/a; Üskü
dar tramvayına binmiş olan bir vatandaşın bin
diği tramvay trafik kazası, yapmış ise, bu Üs
küdar tramvayını belediye işletiyorsa Şûrayı. 
Devlete dâva açacak, şirket işletiyorsa ne yapa
cak? Vatandaş bunların hangisini bilsin, han
gi idare merciine müracaat edecek.' Efendim. 
bu, düpedüz bir haksız .fiil hadisesidir. Devam
lı bindiğim tramvay bir trafik kazası yapmış, 
yahut kullandığım havagazı bir zehirleme hâ
disesine vücut vermiştir. Bunu tutup <la, ida
ri kazaya tabidir diye o aylık bir müruru zama
na, tabidir demek doğru olmaz. Binaenaleyh. 
Burada mesulün idare veya şahıs olmasını de
ğil, mahiyeti meseleyi, mesuliyeti doğuran hâ
disenin haksız fiil olup olmadığını tâyin etmek 
lâzımdır. Onun için, Üsküdar tramvayını ister 
şirket işletsin ister belediye işletsin bunun kaza 
mercii mahkemeler olmalıdır, Şimdiye kadar 
da böyle idi beyefendi. Üç, beş ay evveline ge
linceye kadar hâdise böyle cereyan etmekte idi. 
Ahiren Temyiz bir tevhidi içtihat kararı ile 
«âmme hizmetlerinden doğan haksız fiillerin 
mercii mahkemesi Şûrayı Devlettir» dedi; ve bir
çok haklar da yandı. Çünkü, malûmuâliniz, Şû
rayı Devlete giden dâvaların müruru zaman 
müddeti 3 aydır ve vatandaş buna haksız fiil 
zannı ile adlî mahkemelerin bakacağına kaani 
olarak, tutmuştur, dokuzuncu ayda, onuncu ayda 
dâva etmiştir; - demin arz ettiğim gibi vatan
daş belki hastaneden bile çıkmamıştır - binaen
aleyh hakları, yanmıştır. Zaten bu gibi işlerin 
mahiyeti haikikiyesi haksız fiil olup birçok tefer
ruat ve tetkikata ihtiyaç, vardır. Şahitler din
lenecek, mütaaddit keşifler yapılacak,- ehlivu-
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kul'lar dinlenecek v. s. Şurayı Devletin bünye
si İm gibi. teferruatlı t et kik a müsait değildir'. 
Onun için rica ederim; bundan üç ilâ beş ay 
evveline gelinceye kadar, tevhidi içtihat kara
rı çıkıncaya kadar, tatbikatta doğru olarak yü
rüyen usul veçhile âmme işletmelerinin sebebol-
duğıı haksız fiiller ve ondan doğan zararların 
tazminine adalet mahkemeleri baksın. Bu vatan
daş için daha büyük bir teminattır. 

İstirham ediyorum ki, bu ki teklifim kabul 
edilince tatbiki hayatta birçok ıstıraplar ve hak
sızlıklar önlenmiş olacaktır. 

Bu meyanda bir şeyin daha izahını rica ede
ceğim; metindeki bu son tekliflerinde «Adalet 
mahkemelerinde bakılmakta olan bir dâvada bu 
dâva ile ilgili idari bir kararın mânası veya şümu
lünün tâyini hususunda çıkacak uyuşmazlıkların 
halli için mahkeme kararı üzerine açılacak dâ
valar» diye zikredilen ve şimdiye kadar duy
madığımız ve işitmediğimiz bir nevi tefsir dâ
vası şeklini ortaya çıkarmışlardır. Bu şimdi
ye kadar duymadığımız, işitmediğimiz ve bi
zim görmediğimiz bir hâdisedir. Zannediyo
rum ki, Daıııştaydaki arkadaşlar bunun lüzu
muna kaani olmuşlardır. Tatbikatta öyle hâ
diseler çıkmış ki. böyle bir metin kabul etmiş
lerdir. Faika t bunun neden neşet ettiğini izah 
etsinler. Zira, esbabı mucibede yoktur. Bunlar 
yarın tatbikatta ışık tutacaktır. Onu da rica 
ediyorum, izah etsinler. Maruzatım budur. Bil
hassa teklifimin kabulünü bir tatbikatçı olarak 
istirham ediyorum. Tatbikatta çok hayırlı ne
ticeler verecelktir. 

BAŞKAN _ Sayın Kılıç, 
MUHİTTİN KILÎU (Konya) _ Muhterem 

arkadaşlarım, Hidayet Aydmer arkadaşım be
nim temas edeceğim bâzı noktalara temas ettiği 
için bâzı hususları kısaca tasrih edeceğim. Bir 
kere (A) fıkrasiyle (B) fıkrasının tetkikinde 
görüleceği üzere (A) fıkrasında «iptalleri için 
menfaatleri ihlâl edilenler» tâlbiri vardır. «Men
faatleri ihlâl edilenler»... (B) fıkrasında ise 
«hakları nıuhtel olanlar tarafından açılacak 
tanı yargı dâvaları» tâbiri vardır. 

Her ne kadar yele nazarda bu iki tâbir bit
işe de ve bizim okuduğumuz İdare Hukukuna 
göre «hakları mııhtel olanlardan» bize o zaman 
anlatılanlara göre «menfaatleri mııhtel olanlar» 
ımânası çıikmakta ise de, bu durum karşısında 



karaı 
sunda 
ıııe ]<i 
ıı od i 
tatbik 

C. Senatosu B : 62 14 . 4 .1964 O : 1 
benin. muhterem komisyondan sormak istedi
ğim ş ıı dur: 

Neden (A) fıkrasında bu tâbir kullanılıyor, 
neden (B) fıkrasında bu tâbir kullanılıyor? 
Eğer iki tâbir aynı ise lütfen iki fıkrada da 
aynı tâbiri kullanalım. Değilse, mânası başka 
ise lütfedilsin de bu bana İzah edilsin Bir; 

İki; bir de (F) fıkrasına temas etmek isti
yorum. 

Muhterem Hidayet Aydıner arkadaşımızın 
zamimeten herhangi ibir hukuk dâvasında bir 
idare mahkemesi ilâmı ibraz edildiği zaman, bu 
fıkraya göre «Adalet mahkemelerinde baikılnıak-
fa okn bir dâvada bu dâva ile-ilgili idari bir 

m mânası veya şümulünün 'tâyini husu-
cıkaeak uyuşmazlıkların halli için mahke-
rar.ı üzerine açılacak dâvalar» dan maksat 
... Hakikaten, ibizim bundan, anladığımız 
atta. yeri olmıyan bir dâva şeklidir, bu. 

Meselâ; bununla her hangi bir şekilde ted
bir kararı almak mümkün müdür Hukuk Usu
lüne göre? Hor hangi, bir şekilde bu dâvayı, 
mos'el'oi müstokire yapmak mümkün müdür? 
Bu hususlarda bilhassa beni tenvir etmelerini 
ı • i e a e d e r i m, sa y g il a rı ı n 1 a. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Komisyon Söz
cüsü. 

KÂMİL UOŞKUNOĞUU (Uşak) — Söz iste
miştim Sayın Başkan. 

BAŞKAN —• Affedersiniz görmedim, huyu
nun Sayın Uoşkunoğlu. 

KÂM.İl; (U)ŞKUNOĞLU (Uşak) — Muhte
rem arkadaşlarım, hu. 30 ncıı maddenin (D) 
bendi ve son (E) .bendi hakkında İlendeniz de 
Sayın Arkadaşımız Hidayet Aydıner gibi düşü
nüyorum. Bu maddenin bilhassa (T>) bendinin 
tatbikattaki, şekli şöyle idi: 

Bidayette Danıştay bu gibi dâvalara bakmaz, 
haksız fiilden mütevellit dâvalar, doğrudan doğ
ruya adlî kaza mercilerinde adalet mahkeme
lerinde bakılırdı. 

BAŞKAN - - Oylama, muamelesi, bitmiştir 
efendim. .Buyurun. 

KÂM İH mŞKUNOĞLU (Devamla) — 1948 
seno'S vnde adalet mahkemelerine bir ödenek ka
bul edildi. Bu ödeneğin kabulünden sonra, Dev
let Ş.ırası, kendisinin de kaza i, idari bir kaza 
mercii olduğundan bahsile, hu ödeneğe hak ik-
fisabedebilmek için, hak. kazanabilmek için bu 
dâvalara sahip çıktı. Tatbikat budur, böyle 

yapılmıştır. Bu şekilde inkişaf etti ve o ha i e 
geldi ki, nihayet işin içinden çıkılmaz İbir vazi
yet hâsıl oldu. «Uyuşmazlık Mahkemesi» diye, 
hepimizin bildiği bir mahkeme var; «Uyuşmaz
lık Mahkemesi». Buna bir sene Yargıtay Başka
nı Başkanlık öder, bir sene Danıştay Başkanı 
Başkanlık eder. 

Danbştay Başkanının Başkanlık ettiği devir
de, Uyuşmazlık Mahkemesinin vermiş olduğu 
karar, bu gibi kaza sebebiyle olan hâdiselerde 
(başkadır, «İdari Vargı mercii» der Vargı tay 
Başkanı Başkanlık yaptığı zaman «adliye mah
kemeleri görevlidir» der. Yani, bir ekseriyetle 
ve. bu şekilde zikzaklı bir istikamet alır. Van'
ın bir kazasında -hircok şeyler ıtesıbiıt etmiştim, 
fakat bugün bu maddenin geleceğini bilmiyor
dum - iseyireden Karayollarına ait bir jeep bir 
adama çarpmıştır, ölüm vukua gelmiştir. Ad
liye mahkemesine dâva açılmıştır. O sırada Dev
let Şûrası Başkanı, Uyuşmazlık Mahkemesine 
Başkanlık ediyor ve verdiği 'kararda, «bu, ida
ri yargı merciine aittir» demiştir. Faika t Kay
serimin bir kazasında yine aynı idareye ait bir 
jeep bir adama çarpmış, öldürmüş veya yara
lamıştır. O sırada Yargıtay Başkanı «Uyuşmaz
lık Mahkemesinin» Başkanıdır. Bu sefer demiş
tir ki, «efendim bu, adlî kazanın salahiyeti da
hilindedir.» Güzel, ikiside baksın, hu memleke
tin mahkemesidir, yüksek mahkemeleridir ama, 
-,\y '.pırpın. n ı ^ S Mipr.ı^u pısu luAv, ,ınp.oso.ıd 
diner arkadaşımız ifade ettiler, müruru zaman 
var;. Bilhassa benim şahsan Bolu'da hâkim İm
lim d ıığıım sırada gördüğüm bir dâva : Karayol
ları... 

Grayder geçerken bir köylü kadını ezmiş. Dâ
va açtılar. Bilmem, altı ay sonra... Karar ver
dim, adlî müzaharet kararı verdim; kimsesi yok
tu. Adlî müzaharet kararı üzerine idare, «Efen
dim, vazifeden mütevellittir, falan» dedi. O sı
rada Uyuşmazlık Mahkemesine Başkanlık eden 
zat Daiııştay Başkanı imiş. «Devlet Şûrasına» 
dendi. Dâva takibedilmedi. Bendeniz orada idim, 
biliyorum. Dâva takiibedilmodi, çünkü zaman aşı
mı meselesiyle karşılaşıldı. Doksan gün müddet 
zarfında dâva açılmamış. Bizzat şahid'olduğum 
ve bizzat hâkim olarak gördüğüm dâvalardan 
bahsediyorum; yani, hikâye şeklinde değil. Şim
di İrana bir son vermek lâzım. Ne yapacağız? 
Bir formül bulmalıyız burada. Müddet doksan 
gündür. Damştaydaki dâva müddeti. 
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Adlî mahkemelerdeki dâva müddeti haksız 1 

fiili olduğuna göre, asgari bir senedir, ıttıla tari- I 
binden itibaren şu kadar... Fakat asgari bir se- I 
nedir. I 

Binaenaleyh bu çıkmazın içinden kendimizi 
kurtarmak için bir çare : Sön defa Hidayet Ay- I 
diner arkadaşımızın ifade ettiği gibi bir tevhidi I 
içtihat kararı bendenize göre bu işi çıkmaza gö
türür. I 

Bir usul meselesi daha var arkadaşlar. I 
Danıştay, bugünkü hali ile - inşallah mahallî 

idare mahkemeleri kurulur, Sayın Bakanın bil
hassa bu noktayı dinlemesini rica ederim - ma- I 
halli idari mahkemeler kurulmadıkça Devlet Şû
rası köksüz bir ağaçtır, köksüz bir ağaç gibidir. I 
Sebep? Arkadaşlar, tasavvur edin kira meselele
rine bir zaman Danıştay bakıyordu. İstanbul'un I 
falan yerindeki kiranın, kira takdirinin mahiye
tini Danıştay nasıl bilir? Bilebilir mi efendim? 
Burada, Ankara içindeki bâzı binaların kirası
nın takdiri hususunda üyelerden veya üye yar
dımcılarından, raportörlerden bâzılarına keşif I 
yaptırıyorlardı. Vatandaş ne yapıyor? Mahkeme- I 
ye müracaat ediyor, delil tesbiti yaptırıyor ve 
Devlet Şûrasına gidiyor, anormal bir şey, bu. 
Bir taraftan adliye' mahkemesi işe el koyuyor, 
onun delili ile Devlet Şûrasına gidiyor. Demek 
İki idari malik em elerim kurulması lâzım ve zaruri. I 
İdari mahkemeler kurulmadıkça, Devlet Şûra
sının adalete uygun karar alması zorlaşır. Hâ
kimleri şüphesiz yüksek şahsiyetlerdir, bilgilidir, 
vukufludur, hepsi vardır; ama imkânları ve usul 
müsait değildir. İmkân ve usul müsaidolmayın-
ca bu yüksek seviyeli hâkimler ne yapabilir? 
Keşif nasıl yapılabilir? 

Alalım şerefiye dâvasını; Efendim, Erzu
rum'un falan mahallesindeki bina yıkıldı yahut 
yapıldı. Şu şekilde önüne bir meydan açıldı. Şe- I 
refiye. Şerefiye dâvası Devlet Şûrasında görüle
cek. Oradaki idarenin şerefiyeye ne ilâve ettiğini 
Devlet Şûrası buradan nasıl bilir? İstanbul'daki 
ve İzmir'deki şerefiyeyi buradan nasıl bilir? Bun
lar aklıma şimdi gelebilen misaller... 

Şimdi gelelim kaza sebebiyle vefat, yaralan
ma v.s. haşarat... Efendim, acaba yaralanma, öl- I 
me hâdisesinde kabahat hangi tarafta idi. Jeepi I 
idare edende mi, grayderi idare edende mi, yok- I 
sa yolda seyrüsefer yapanda mı? Bunun tesbiti I 
ancak mahallinde yapılan tetkikatla mümkün I 
olur arkadaşlar. 
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Mahallinde uzun boylu tetkikat yapılır, trafik 

kaidesine uygun seyri sefer yapılıyor mu idi, 
vatandaş nereden gidiyordu, nereden geliyordu, 
nasıl hareket ediliyordu? Bütün bunlar keşif ile 
olur*. Devlet Şûrası buradan nasıl keşif yapabi
lir? Yapamaz ve yapamıyor nitekim. Mahallinde 
bir hâkim vasıtasiyle tesbit yapılacak ve bu tes-
bitter de % 99 tek taraflı olur, hasım muvacehe
sinde olmaz, - biliyor arkadaşlarımız - müstacel 
maddedir denir, tebligat yapılmadan, hasmı geti
rilmeden tesbit yapılır. Tesbitten gelir, ona da 
hüküm verilecekse bu durumda yalnız bir tarafın 
talebi ile yapılan bir tesbit evrakı var. Keşif ya
pılmak lâzımgclirse Devlet Şûrası mahallindeki 
hâkime talimat yazar. Hâkim mecbur değildir. 
Devlet Şûrasının kararı ile keşif yapmaya. 

Şurasını arz etmek isterim ki, bu keşmekeşli-
ğe son vermek lâzımdır. Hidayet Aydmer arka
daşımızın ifade ettiği gibi bu haksız fiilden mü
tevellit dâvalar, mutlak olarak adliye mahkeme
lerinde görülmelidir. Bu (B) bendinin bu isti
kamette yazılması ve kaleme alınması için Ko
misyonca bu maddenin geri alınmasını rica edi
yorum, bir. 

İkincisi; tasarının tümü hakkında söz almış
tım - bendeniz bulunamadım - bu münasebetle 
Sayın Bakandan şunu rica edeceğim : 

İdari mahkemeleri kursunlar. Bu, zaruridir. 
İdari mahkemeler kurulmadıkça, idari kaza yo-
liyle hakka ve adalete vusul noksandır. Mümkün 
değildir, demiyorum; ama, noksandır. Bunun gi
derilmesi lâzım ve zaruridir. 

Üçüncüsü; arkadaşla i', (E) bendini tetkik ede
lim. «Adalet mahkemelerinde bakılmakta olan 
bir dâvada, bu dâva ile ilgili idari bir kararın 
mânası veya şümulünün tâyini hususunda çıka
cak uyuşmazlıkların halli için mahkeme kararı 
üzerine açılacak dâvalar.» Millet Meclisinin met
ninde mahkeme kararı yokmuş, Senato Komisyo
nu onu ilâve etmiş. Yani mahkeme lüzum görür
se demek isterler. 

Bereket versin ki, bu kaydı koymuşlar ve işe 
biraz elastikiyet vermişler. «Mahkeme lüzum gö
rürse» gibi deniyor. Şimdiye kadar böyle bir dâ
vanın tatbikatım bendeniz de görmedim. Nasıl 
olur? Her halde Komisyon Başkanı, Komisyon 
Sözcüsü veya Sayın Bakan izah buyuracaklardır. 
Ama, böyle bir şeye lüzum olmadığına kaaniim. 
Sebep? Böyle bir istişari karar, bu şekilde açıla-
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oak bir dâva neticesinde verilecek istişari karar 
diyeyim artık buna, özür dilerim, mahiyeti nedir 
pek aıılıyamadım, böyle bir karar mahkemeyi 
tesir altında bulundurur mu, bulundurmaz mı? 
Ehlivukuf mütalâası kabilinden ise mahkeme, 
normal şekilde tetkikatmı yapar. 

Bö|de bir karar mahkemeyi tesir altmda bu
lunduksun veya bulundurmasın, biran için şu 
şekilde) netice verdiğini kabul edelim : Adlî ka
za merciinden çıktı, idari kaza merciine intikal 
etti.-İdari kaza mercii, vermiş olduğu bir kararı 
bilâlıara kendisi tetkik etmek gibi bir netice de 
hâsıl olur ve -bunun neticeleri bilemiyeceğimrz 
istikametler alır. Şimdilik bendeniz bu (E) ben-
dinin jîe kaldırılmasının uygun olduğu kanaa
tindeyim. fzâh etsinler belki noktai nazarımı de
ğiştiririm; ama, bu (E) bendinin şimdiye ka
dar Danıştay Kanununda ve diğer kanunlarda 
meveıicllold'uğunu hatırlamadığım böyle bir met
nin bulada yer almasının sebebini ben anlayamı
yorum. Bu madde hakkındaki mâzuratım bun
dan ibarettir. Saygılarımla, 

BALKAN — Sayın Artukmaç. 
SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Muhte

rem arkadaşlar, müzakere ettiğimiz madde dok
trinde jizun münakaşaları mucibolan şahsi kusur, 
hiznlet kusuru gibi iki esası kapsamakta olan bir 
maddedir. Bu bakımdan da, elbette ki, üzerinde 
münakaşa edilnieye değer bir maddedir. 

Ârkjadaşlarım, ifade buyurdular ki, bu ku
surdan (dolayı adliye mahkemesine müracaat edil
diği zajnan vatandaşın hakkı muh'tel olmakta, 
müracajıt hakkı zail olmakta ve Derlet Şûrasına 
dâva açmadığından dolayı hakları ziya a uğra-
niâktadjr. Halbuki kanunda ve tatbikatta bir 
munzam müddet vardır. Adliye mahkemesi bu 
gibi dâvayı her hangi bir sebeple, görevsizlik se
bebiyle reddettiği takdirde alâkalı kimsenin o 
munzam müddet içerisinde Danıştaya dâva aç
ması gerekmektedir ve tatbikat da böyledir. Bu 
bakımdan vatandaşların bu yönden de her han
gi bir hjaklarının ziyaa uğraması mümkün değil
dir. 

Arkadaşım şunu da ifade etti; bâzı işler var
dır ki, Danıştay bunları görmekte ve aslında bu 
gibi işlerin adliye mahkemelerine aidolması lâ-
zımgelmektedir, dediler. Bilhassa kira takdiri, şe
refiye işleri ve saire gibi. Belki, haddizatında ifa
de buyurdukları husus yerindedir. Fakat şunu 
İfade ettoek gerekir ki; bunlar, Danıştaya kanun-
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la verilmiş vazifelerdir. Kanunla verilen vazife
lerin de Danıştaym görmesi lâzım ve zaruridir.. 
Kanun koyucu arzu etmiş olsaydı, bunların gö
rülmesini de adliye mahkemelerine verirdi. Bu 
bakımdan fikirlerine iştirak etmemekteyim. Şu 
hususu belirtiyorum. Hizmet kusurundan dolayı,, 
veya şahsi kusurdan dolayı ne ise adliye mahke
mesine müracaat etmiş; adliye mahkemesi kendi
sinin görevi dâhilinde bulunmasına karar ver
miş olduğu takdirde Vatandaşın müracaat hakkı 
zayi olmamaktadır, munzam bir müddet vardır. 
Bu munzam müddet içinde Damştaya dâva aç-
mak imkânım bulmaktadır. 

Bir de şu husus vardır : Tatbikatta çok yo
rucu ve belki de üzücü olmaktadır. Hizmet kusu
ru mudur, şahsi kusur mudur? Bunun kıstasını 
bulmak bazan çok kolay olmamaktadır. Onuri. 
için gerek hukukçular, ve gerekse adliyeciler,, 
tatbikatçılar, hâkimler bu hususta birçok tered
dütler geçirmektedirler. Bundan dolayıdır ki, ha
zan dâva bilinmeden adliye malhkemesine açıl
makta ve adliye mahkemesi de görevsizlik iddia
sında bulunmakta; Damştaya dâva açılmakta ve 
Danıştay da görevsizlik iddiasında bulunduğun
dan bu meseleyi de nihai bir merci olan Uyuş
mazlık Mahkemesi halletmektedir. Bu bakımdan 
da vatandaşın hakları teminat altındadır ve mad
de yerindedir. Hürmetlerimle, 

BAŞKAN — Hidayet Aydmer. 
HİDAYET AYDINER (Cumhurbaşkanınca 

S. Ü.) — Muhterem arkadaşımız tatbikatta bi
zimle birlikte olmadığı için, bu munzam müddet 
meselesini yanlış anladılar, kanaatindeyim. 

Beyefendiler, eğer şimdi adliyede haksız fiil 
diye bir cjâva açtık. Kaçıncı ay? 9 ncu ay. Adliye 
dedi ki. vazifem dâhilinde değildir. Şûrayı Dev
lete gittiğim zaman eğer ben 90 gün içinde dâva 
açmış olsaydım dâva esnasında geçen 6 ay müd
deti nazarı itibara almazdı. Munzam müddet bu 
halde olur. Yoksa, Danıştay adliyeye müracaatı
mın kendisine müracaat için meşrut olan 90 gim 
içinde olup olmadığına bakar. Eğer adliyeye 90 
gün içinde müracaat 'et/memişsem hakikim yanar. 
Ve bu suretle birçok haklar da yanmıştır. Ben 
onun için: buna itiraz ediyorum. Bu işe bir açık
lık verelim ki, vatandaş şaşmasın ve haklar yan
masın. 

Diğer bir cihete de temas ettiler. Gayet doğ
rudur. Dediler ki; hizmet kusuru mudur, şahsi 
kusur mudur? Bunun tefriki güç olur, dediler. 
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Onun idn ben diyorum ki, kusuru hizmeti tâyin 
eden en yakından takibe d an Danıştay'dır. •Hi'inaeıı-
aleyh artık sen efendim git, Danıştay da yapılan 
tasarrufu iptal ettir, sonra gel ve adliye mahke
mesinde buna kusuru ile sebebiyet veren memur 
veya müstahdem aleyhine dâva aç diye çatan bir 
kazaya/ tabi tutmak, teşevvüş doğurur, tenakuz 
doğurur, dedim. Hatırlar mısınız beyefendiler, 
vaktiyle istanbul İnhisarlar Başmüdürü aleyhi
ne bir bakan tasarrufta 1)ulunmuş idi. Ve o ta
sarrufu Danıştay iptal etti. Sonra o tasarrufta 
bulunan bakanın şahsi kusuru ileri sürüldüğü 
için İstanbul Asliye 11 ne i Hukuk Mahkemesi ve 
Temyiz Mahkemesi bunun bizzat kusuru ne dere-. 
eldedir diye bir tetkika tabi tutturdu. Bunu 
adliye mahkemesi tetkik etti. Halbuki etmemeli
dir. (Kiıikü o bakanın ve. o idari tasarrufun hu
dudu nedir, şümulü nedir, memur ne derecede 
vazifesini suiistimal etmiş ve vazifesi hududu ha
ricine mi çıkmıştır? Bunları tâyin edecek olan 
Danıştay olduğu için benim bu vazifeyi Danış
tay a vermekliğim aynı zamanda arkadaşımın 
teklifinin de yerine getirilmesidir. Buna göre 
tashihi fikrotmeşini rica ediyorum. 

BAŞKAN — Ömer Lûtfi Bozca! ı. 
ÖMER LÜTFÎ BOZCALI (İzmir) — Muh

terem arkadaşlar, Sayın Kâmil Ooşkunoğlu ar
kadaşımızın bu (E) fıkrasının kaldırılması ve
ya tadili hususundaki konuşması üzerine söz al
mış 1) ulunuyorum. 

'Komisyon cidden bu (E) fıkrasını tatbikatta
ki güçlükleri önlivecek şekilde bize tadil ederek 
getirmiş bulunuyorlar. Tatbikatta birçok defalar 
rast geldik; bilhassa iskân işlerinde ve sınıf ih
tilâflarında; hâkim, taraflardan birinin ileri 
sürmüş olduğu idari bir kararı veya idari bir ta
sarrufu kendi kararında esas ittihaz etmek ve
ya taraflardan birisinin defini kabul veya ade-
mikabulü (hususunda tereddüde düştüğü zaman 
mutlaka idari bir merciden bir karar alınmak za
rureti doğar. Bu bakımdan bu (E) fıkrası bu 
gibi müşkülleri yenmiş bulunuyor. Binaenaleyh, 
bu fıkranın bırakılması ve maddenin, Komisyon -
lan gelen şekliyle kabulü yerinde olacağı kana
atindeyim, keyfiyeti arz ediyorum. Hürmetlerim
le. 

BAŞKAN — Sayın Kalpaklıoğlu. 
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 

Kt'endim, Savın TTidavet Avdıner'irı konuşmasın

da ehemmiyetli gördüğüm iki hususu kendi anla
yışıma göre arz etmek üzere huzurunuza çıkmış 
bulunuyorum. Sayın Hidayet Aydıner'in birinci 
fikri çok yeni ve orjinal. bir fikirdir. Yani, ida
rede tasarrufu yapan kişinin şahsi, hususi, mak
satlı hareketinden mütevellit kendisi aleyhine bir 
dâva açılabilir; açılması lâzımgelir tezi; 

Şunu itiraf çileyim ki; maalesef sayın arka
daşımla aynı fikirde, biri eşemiyorum. (Jünkü, 
idareyi temsil eden bütün derecelerde onun adına, 
iş gören kişilerin, böyle bir endişe karşısında na
sıl bir tasarrufa gideceklerini şimdiden, düşünü
yor ve bunun tatbikatından mütevellid doğabile
cek büyük mahzurları şimdiden tahayyül etme
ye çalışıyorum. 

Arkadaşlar, bu genişlerse ki; genişlemesi lâ
zım bu zihniyetin her kademede bir hâkim hak
kında da bu açılacak, bir idare âmiri hakkında, 
da. açılacak, bir askerî şahıs hakkında da açıla
cak. Açılacak, açılacak... Bu mantığı getirip de 
bunun içim1 yerleştirdik mi, koyduk mu bunun 
arkası gelmez ve gider. Uzun uzun izaha lüzum 
görmüyorum ama, bendeniz kemlisi ile bu fikir
de beraber değilim. O kadar ki, kıymetli arkada
şım tatbikatını çok iyi bilir, bu gibi hallerde 
idarenin o şahsa rüeu hakkı vardır. 

Sonra bu kadar maksatlı ve kötü niyetli bir 
kimse varsa onun ayrıca idareyi zarara, sokma 
sından dolayı, idari tasarrufla onun. vazifeden 
çıkarılması, memuriyetinin derecesinin, küçültül
mesi, kıdeminin indirilmesi, şu bu gibi do ayrı
ca, tedbirler vardır. Bunları daha da uzatıl) ay
rıca vaktinizi işgal etme'k istemiyorum. 

İkinci mesele haksız muamelelerden doğan 
tazminat dâvası mercii idari kaza mıdır, adli ka
za mıdır? Bugüne kadar yapılan tatbikatla adlî 
kazadır. Ve hakikaten muvaffak da. olmuştur. 
Burada kendisi ile beraberim. Mahallinde yapı
lan bu gibi hareketler, hâdiselerden mütevellit, 
doğan dâvaların yine mahallindeki adlî mahke
melerde görülmesi çok daha, maslahata uygun ve 
kısa zaman içimle hakikaten iyi netice vermekle
dir. Tatbikat böyle gelmektedir. Bu. dâvaların 
Şûrayı Devlete kadar uzatılması ve bu yola gi
dilmesi zaten kendisinden vazife görmesini arzu 
ettiğimiz ve halen lâyıkı ile göremiyor ve hele 
bundan sonra, hiç. göremivecek diye endişelendi
ğimiz ve biraz sonraki ol nci maddinle tekrar 
huzurunuza çıkacağım fırsat bulursam, orada da, 
arz edeceğim gibi, bu mahkemeleri, bu Şûrayı 
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muteber değildir. Oünkü, madde sarih, 
filânl dâvalar, filân yerde görülür, filân 
açılır, diyor. 
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Devh'ti birçok işlerinin do gittikçe çoğaltılması. 
değil, azaltılmak suretiyle dalıa kalifiye bir ha
le getirip ise boğmadan, teferruata kaçmadan, 
kendilerini hakikaten idari vazifeyle, tasarrufla 
ilgili dâvalara 'münhasır vazife hududu içinde bı
rakmak bakımından hakikaten bu haksız muame
lelerden doğan tazminat dâvalarının, mahallî ad
lî mahkemelerde görülmesini ve adlî kaza hudu
du içinde mütalâa edilmesini bendeniz de kendi
siyle birlikte kabul ediyorum. 

Sayın Sadık Artukmaç'm, mahkeme redde
derse. Danıştaya dâva açabilir, sözünü Sayın Hi
dayet Aydın er cevaplandırdı. Her hakle arkada
şımı zuhıılen konuşmuş olsa gereik. Tünlkü idari 
muameleden mütevellit açılacak dâvalarınm 90 
güne tabi oluşu, idari kanallar yönünden en son 
mercie müracaat edilip de hakkın istihsal edile
medikten sonra kendisine en son yapılan tebli
gatta:! itibaren 90 günlük bir müddet hesaplanır. 
Yoksa, hâdisenin oluşundan değil, 'mücerret, yan
lış bir mercie yapılan başvurmanın reddi halin
den sonra doğmaz. 

Kaldı ki, bu kanunla açıkça söylenen 30 ucu 
maddede, filân dâvalar, filân yerde görülür, di
ye açjık ve sarih bir hüküm koymuş iken, efen
dim tjen ne yapayım, yanhş anlamışım da kanu
nu e, . filân mahkemeye dâva açtım, o da red
detti. Ondan sonra da işte ret müddeti izninden 
itibarm 90 gün geçmedi, işte müddet içinde dâ
va açıyorum, diyemez. Kimseye de bir def ide 
bulunamazlar. Bulunsa da bu defi kanun naza-

M; ruzatım bu kadar, hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Sayın Öztürkçine. 
Kİ PAT ÖZTÜRKOİNE (İstanbul) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım; tatbikatta şa-
hidoîduğumuz bir vakayı arz etmek isterim. 

6188 sayılı Kanunun 23 neü maddesinin (b) 
fıkrasında şöyle bir hüküm vardır; «uyuşulama-
dığı takdirde umumi hükümler dairesinde mua
mele görür» kanunun bu kadar sarih hükmüne 
rağmeı açılan dâvalarda, Evkaf İdaresi «Bu 
bir komisyon kararıdır. Komisyon kararı bozul
madan mahkemenin bu dâvayı görmeye salâhi
yeti yoktur.» diye bir tez ortaya attı. Bâzı mah
kemeler bu fikre uydu ve Temyiz Dairesine git
ti. Temyiz Dairesinin meselâ; Birinci Hukuk 
Besinci Hukuk ve Altıncı Hukuk mahkemelerine 
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giden dâvalarda bunlardan bir kısmını bunu 
mahkeme görecektir, dedi; bir kısmı da, Şûrayı 
Devlet, Danıştay görecektir, dedi. Simdi bu 
Temyiz Mahkemesinin bir kısmının vermiş ol
duğu karar Danıştaya gitti. Danıştayda uyıı-
şulmadığı takdirde umumi hükümler dairesin
de muamele görür. Bu itibarla, buna mahkeme 
bakacaktır, diye bir hüküm vaz'etti. Temyiz 
Daireleri arasında bulunan bu uyuşmazlık neti
cesinde Timimi Heyete gitti. Timimi Freyet de 
buna Danıştay bakacaktır.» dedi. Şimdi Danış-
tayla Tmumi Heyet arasındaki ihtilâf uyuşmaz
lık mahkemesine sevk edildi. Ve uyuşmazlık 
mahkemesi de o zaman bu dâvayı Danıştay göre
cektir dedi. Danıştay, bu dâvayı ele aldığı za
man dedi ki; «Bu ilk dâva, doksan bir gün zar
fında açılmadığı için, dâva sükût etmiştir. Hâ
disede, Evkaf memurlarının hatalarının sabit ol
duğu ve bu mahkemece de tesbit edildiği halde 
maalesef bu doksanbir günlük' müddet geçtiği 
için Evkaf memurları ve Evkaf İdaresi aleyhini1 

de bir tazminat dâvası açılamadı. Demek istiyo
rum ki; Sayın Hidayet Aydınc-r'in vermiş ol
duğu takrir yerindedir. Bu takrir kabul edildi
ği takdirde hakikaten anlaşılamamış ve kasten 
yapılmış olan hatalardan mütevellit zararların 
tazmini de yerinde olacaktır. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Aydmer. 
HİDAYET AYDINER (Cumhurbaşkanınca 

S. Vf.) — Muhterem Kalpaklıoğlu arkadaşımız 
bir avukattır. Ben ummuyordum ki, kendisin
den, böyle hâdiselere istinaden bir şeyi inkâra 
kalksın. Buyurmak istiyorlar ki, memur tasar
rufta bulunmaktan korkarmış. Binaenaleyh,. 
memur şahsan mesul değilmiş, onu istihdam eden 
daire mesulmıış, ilânihaye.. Memur keyfine gö
re muamele yapacak, kanunu ve nizamı çiğne
yecek, garaza müsteniden karar verecek ve o za
man sen onu dâva edemiyeceksin. Bunu hangi 
havsala-ı hukukiye kavrar? Bilmiyorum belki 
nazariyat itibariyle bövledir. Fakat, ben hava
dan konuşmam. Arkadaşımın bilmediğini bil
seydim ben bir vakitler "Reisimiz olan bir Baka
nın İstanbul'daki tasarrufunu söyledim, niçin 
arkadaşım dinlemedi, bilmiyorum. İstanbul İn
hisarlar Başmüdürü Faik Bey aleyhine yaptığı 
gayrikanuni muameleden dolayı Danıştay tasar
rufu iptal etmiştir. Faik Bev de 11 nei Asi ive 
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Hukuk Mahkemesinden tazminat karan almıştır. I 

Binaenaleyh, keyfî hareket eden bir memu
run ademi mesuliyetini idrak eden bir şeyi hu
kuk tamamen reddeder. Orada ihtilâf yok... 
Yalnız ben bu işe bir mecra vermek için diyo
rum ki, Şûrayı Devlette bir iptal dâvası aç, son
ra git adlî kaza merciinde o şahsi, o fuzuli, o ka
nunsuz tasarrufu, o kusurlu tasarrufu yapan 
aleyhinde tazminat dâvasını harekete getir, bu 
çatal muameleye lüzum yok, mahal yok. Zaten 
idari muameleler ve tasarrufları zati muamele 
itibariyle tetkik eden ve iptidaen vâki dâva üze
rinde iptale karar veren, meseleyi inceliyen, in
ciğini, cıncığını bilen şu Danıştay vardır. Keyfî 
hareketten memur aleyhindeki tazminat dâvası
na da Danıştay baksın, diyorum. Arkadaşım 
yanlış anlamışlar, tashihini rica ederim. 

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

Efendim, özür dilerim, Sayın Hidayet Aydmer'-
den, benim yanlış anladığımı ifade ettiler. Fa
kat bakıyorum bu yanlış anlayışım hakikaten 
mevcut mudur, diye düşündüm; izahatını dinle
dim, üstadın. Yine aynı şeyi söylediler. I 

Muhterem arkadaşlar, bir memur, Sayın Hi- I 
davet Aydmer'in anladığı mânada, kolay kolay 
tasarrufta bulunamaz. Saydığı sıfatı bir me
murun üstünde birleştirmek ve o memur bütün 
işleri bu zaviyeden ve bu pisikoz içinde ifa eder, 
diyebilmek kolay değildir. Ama ikiye mi ayır
mak istiyorlar Sayın Hidayet Aydmer mesele
yi, yâni, bu kadar indî ve şahsi düşünceden ve 
keyfî hareketten dolayı İm zarara muhatabolan 
kişi Şûrayı Devlette şahsına vâki bu haksız mua
meleden mütevellit şahsi bir tazminat dâvası 
açsın ve bu haksızlıktan; asıl, yapılan haksız 
muameleden mütevellit uğradığı zarara ayrıca yi
ne o memurun şahsına değil de şahsan temsil et- I 
tiği idare aleyhine, ayrıca bir dâva şeklinde mi 
açsın, demek istiyor. Bunun ikisini ben anlıya- I 
madım. Bütün dikkatimi sarf ettim, maattees- I 
süf anlıyamadım. Ama, ben şunu şöyle anlamak 
istiyorum: Yani idare aleyhine, haksız yapı
lan tasarruftan dolayı esas dâvayı açacak. O, 
ayrı.. Ona dokunmayacak her halde Hidayet Ay
dmer. Bunu esas olarak kabul ediyor. Söyle
medi, açıklamadı. Ve ayrıca; keyfî ve şahsi ha
reket eden memurun bu şahsi muamelesinden, 
keyfî muamelesinden, haksız muamelesinden | 
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I dolayı bir de şahsi tazminat dâvası açacak. 

Ama, eğer böyle ise bunun izahı başka türlü 
yok. Üstadımdan özür dilerim, eğer böyle ise 
çifte dâva açılacaksa, bir muameleden dolayı. 
bu mümkün değil. Çünkü, o zaman bir tasar
ruf dan mütevellit iki dâva, ayrı ayrı tazminat 
dâvası açılamaz. Bunun hukukan tavsibetmek, 
tervicetmek veya böyle bir şey düşünmek im
kânı yok. O halde sayın arkadaşım şunu mu de
mek ister? O idareyi de, o tasarrufu da ben bir 
tarafa bırakıyorum, o şahıs, bu memur hakkında, 
âmir hakkında şahsi dâva açsın, şahsi tazminat 
dâvası.. Onunla kifafı nefsetsin midir? Eğer, 
böyle bir düşünce içerisinde ise, o memurun ida
reyi temsilen yapmış olduğu haksız muameleden 
dolayı belki yüzbin, belki 500 bin, belki bir mil
yon lira.. O şahsın arkasına ben Devlet olarak 
çekileceğim. E.. O şahıstan, Devleti temsil 
eden o şahıstan, şahsi davacı bu parayı alacak 
öyle mi? Bunu demek ister yani.. Bu, mümkün 
mü? Yani bunu nasıl ödiyebileeek bu şahıs? 
ömrünün sonuna kadar aldığı maaşı veya ikra-

I m iyelerini de verseniz bu hâdiseden mütevellit 
I doğacak zararı, tazminatı bu memur öd iyem ez ve 

zaten böyle bir şeyi benim karşıma kanun vazıı 
olarak nasıl çıkarırsınız? Ben, karşımda yapı
lan muameleyi her zaman Devlet temsil ediyor, 
diye biliyorum. Ve ondan şahsi zararımı ala
cağım. îspat ettiğim takdirde. 

Arz ettiğim gibi, eğer o memur bu kadar 
keyfî hareket ediyorsa üstat üzülmesin. Zaten 
o kişiyi değil birkaç muamelesinden dolayı, bir 
tek muamelesinden dolayı dahi, Türkiye Cumhu
riyeti hudutları içerisinde o memuriyet ve sıfat
ta bırakmazlar. Kolay değil. Ve arz etmiş ol
duğum gibi, arkadaşım kadar da Devlet, Hükü
met endişe içinde olur, o memurun bu tasarru-

I funu gördükten sonra. Açar, rüeu hakkı vardır. 
Sen Devleti bu kadar zarara duçar ettin. Ben 
de senden bunu alıyorum, der ve alır. Şahsi taz
minatını ondan alabileceği gibi, yani Devlet ken
di hükmi şahsı adına 'ondanı fcaaminat alabilece
ği gibi, sebebolan memurdan, âmirden ayrıca da 
ona idari ceza verir. Bunu az evvel ben de arz 
ettim. Binaenaleyh, benim arz etmiş olduğum 
husus ile kendi mantık ve anlayışıma göre arka-
dfilşıınliiiı dıfaıdesiı iamasındia bir zıddiyet ve 'binbir^ıe-
tenakuz hali görmüyorum. Tekrar huzurunuza 

I geldiğimden dolayı özür dilerim. 
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BAŞKAN — Sayın Artukmaç. 
S^DIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Muhte

rem arkadaşlar, meseleye vuzuh vermek ve mese
leyi berraklığa ulaştırmak gerekmektedir. Ben
deniz kısaca şu maruzatta bulunacağım. 

İdare, bâzı tasarruflarda bulunur. Bu idari 
tasarruflardan idari işlem ve kararlardan dola
yı daj ilgili kimselerin hukuku veyahut da men
faati jmuhtel olabilir. Hâdisemiz buradan başlı-
yacak. işte bu idari işlem veya karardan dola
yı hak veya menfaati muhtel olan bir kimse 
Danışjştaya dâva açabilecektir. Danıştaya açılan 
dâvalar iki kısımdır. Birisi bilindiği üzere; iptal 
dâvalarıdır. Diğeri, tam. kaza dâvalarıdır. Bi
zim şimdi burada bilhassa üzerinde müzakere et
tiğimiz cihet, tam kaza dâvalarıdır. Tam kaza 
dâvaları da daha ziyade hizmet kusurundan do
ğar. j Tam kaza dâvalarına Danıştay bakar ve 
idarebin yaptığı hareketten, fiilden dolayı vatan
daşın zarar gördüğüne kanaat getirdiği tak
dirde) idareyi tazminata mahkûm eder ve idare 
de iöabederse o zararı veren kimseye rüen bak
lanı kullanır. Mesele basitlesti. 

Bir diğer şık da; şahsi kusurdur. Şahsi ku
sur da şu demektir : O âmme hizmetini gören 
kimsfj", kendi kininden, garazından, veyahut da 
haksiz bir fiilinden dolayı vatandaşa zarar ver
diği takdirde şahsan tazminata mahkûm olacak
tır. İşte bjıırada iş değişiyor. Şahsi kusurdan do
layı, I eğer şahsi bir kusur varsa, vatandaş, doğ-
rudah doğruya adliye mahkemesine dâva aça-
caktıp. Hizmet kusuru varsa Devlet Şûrasına 
dâva! açacaktır. Mesele basitlesti. Şimdi bizim 

j * I üzerinde durduğumuz nokta şu oluyor. Şalisi 
kusujru zanniyle hizmet kusurunu adliye mahke
mesine vatandaş götürebilir. Ve bu çok vâki ol
makladır. Bu takdirde, adliye mahkemesi durumu 
tetkik eder ve der ki, bu bir hizmet kusurudur, 
benitn vazifem dâhilinde değildir, Danıştaya 
başvurulması ieabeder der. Meselâ bunu bir 
sene i sonra dese, böyle bir karar verse adliye 
mahkemesi, vatandaşın Danıştaya dâva açmak 
hakkı zail olmamaktadır ve olmamıştır. Mun
zam j müddet işte burada başlıyor. Arkadaşları -
mm I aflarını istirham ederim, yanıldıkları nokta 
da Ijudur. Adliye mahkemesinin kararı kendine 
tebl|ğ veya tefhiminden itibaren zannediyo
rum) ki, bugünkü tatbikatta on bir günlük bir 
munzam müddet içinde Danıştayda hakkını 
ararsak salâhiyetine, sahiptir. Bu bakımdan 
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, maddenin tedvin şekli gayet yerindedir ve 

isabetlidir. Her hangi bir değişiklik yapmıya 
mahal yoktur. Çünkü «kusurundan dolayı» ve 
sair gibi kayıtları koymak bugünkü içtihat
ları ve doktrinde yöneltilen fikirleri yeni bir 
istikamete sevk etmek demek olur. Halbuki 
tebellür etmiş içtihatlar, tebellür etmiş dokt
rin noktai nazarı vardır. Bunu olduğu gibi ya
rinde tutmak çok uygun olur. Hürmetle
rimle. 

BAŞKAN — Sayın Aydıner buyurun. 
HİDAYET AYDINER (Cumhurbaşkanınca 

S. Ü.) —• Efendim, affnızı rica ederim. Arka
daşlarım beni konuşmaya mecbur ettiler. Efen
dim, hâlâ arkadaşım «munzam müddetten» bah
seder. Eğer adliye mahkemesine müracaat 
ile o 90 günlük müddeti bertaraf edebilirsem; 
9 ncu, 10 ncu ayda adliye mahkemesine dâva 
ederim. - dikkat buyurunuz - Esasen Şûrayı 
Devlete aidolan bir dâvayı, 10 ncu ayda adliye 
mahkemesine müracaat ederek ve oradan va
zife noktasından reddettiririm. Binaenaleyh, 
benim Şûrayı Devlete müracaatla esasan ge
çirdiğim üç aylık müddet üç defa geçtiği hal
de, kapalı (kapıyı bırakırım, yan kapıdan gi
rerim. Bu hilei hukukiye olur. Onun için mun
zam müddet ancak adliye mahkemesine müra
caatında Şûaryı Devlete müracaat için mu-
karer olan üç ay içinde olması şartı vardır. Ar
kadaşım lütfen bu ciheti tetkik etsinler. 

Sonra konuşan Kalpaklıoğlu arkadaşımız is
tirham ettiler, «Nasıl olur da memur şahsan 
mesul olur» dediler. Şûrayı Devlet ilâmını ar
kadaşım bir kere tetkik etsinler. Ben söylü
yorum, şahısları söylüyorum. Yüksek Senato
nun vaktiyle Başkanı olan bir Bakan İs
tanbul İnhisarlar Başmüdürü Faik Bey hak
kında bir tasarrufta bulundu. Şûrayı Devlet 
bunu iptal etti. Ondan sonra tazminata İstan
bul 11 nci Asliye Hukuk Mahkemesi Hâkimi 
Müfit Bey karar verdi. 4 ncü Temyiz Hukuk 
Dairesi karar verdi. Beyefendiler, ben size 
daha ne misal getireyim. Olmaz bu iş, olmaz, 
diye iddia ediyorlar. Şu Temyize, şu karara bir 
bakınız. Şimdi arkadaşlar, ne beis var, diyor. 
Belediye şahsiyeti hükmiyesi mi dâva etsin, 
idari tasarrufta bulunan daireyi dâva etsin. 
Bu onun için teminattır, bunu niye 'bıraktın? 
Yani şu memur haksız fiil yapar, bu haksız 
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muamele yapmaz, bu kabili tasavvur değildir, 
demesine ben de hayret ediyorum. Bakınız Se
nato Başkanlığına gelmiş olan bir zat da böyle 
bir cezai hükmü hukukiyle karşılaştı, tazmi
natla karşılaştı. Sıddik Sami Onar Beyin geçen 
günde Tıp Fakültesi Dekanı hakkında yap
tığı tasarrufun da şahsi kusuru olduğu tesbit 
edildi ve bu Danıştayca kabul edildi. Netice
de hakkı rücu kabul edildi, beyefendiler. 
Memleketten sürülürmüş, bu hatayı yapan. Bak 
Sıddik Sami'yi sürmüyoruz. Sonra Danıştay 
onu kabahatli buldu ve Tıp Fakültesi Dekanı
nın tazminatta hak sahibi olduğuna rücu ile 
karar verdi. Niçin böyle hâdiseleri bilmeden ko
nuşuyoruz? Serazad mı edelim bu şahsi kusuru? 

Sonra dediler ki, «neden teminatı var, şahsi
yeti hükmiyenin»... Bâzı belediyeler vardır haciz 
altındadır, iflâs halindedir. O vazifeyi yapan be
lediye reisi ondan 10 defa zengindir. Binaen
aleyh, falan köydeki belediye reisi benim 50 bin 
lira zararıma sebebolmuşsa; ben, kasası tamtakır 
olup da, beş parası olmıyan belediye aleyhine dâ
va açacağıma, o kanunsuz, o haksız muameleyi 
yapan belediye reisinin şahsı aleyhine dâva açarım 
ve tazminatı alırım. îdare Hukukunun nazariya
tına beni sokmak istiyorlar. Efendim, îdare Hu
kukunda şu esas vardır. «Şahsi kusur olan yerde, 
hizmet kusuru olmaz, hizmet tazminatı da olmaz» 
der. Fransa'da bakmışlar ki, benim şoförümün 
kusurluluğu aranmadan ben mesul oluyorum. Son
ra onlar bir rücuumsu bir hareket yapıyorlar; te
kâmül ediyor. Fransa'daki idare Hukuku... «Hiz
met kusuru olsa dahi idare mesuldür» diyor. «Me
suldür» diye bir içtihada doğru gidiyorlar. Ama, 
esas kusuru yapanın kanunsuz hareketi yapanın 
serazat addedilmesini hiçbir akıl, mantık, hukuk 
kabul etmez. Bu olamaz, yapılamaz. Yapılırsa, 
Türkiye'den nef'edilir, çıkarılır, diye de hareket
leri dolayısiyle içinizde Senato Başkanlığı yapmış 
olan bir bakanın ve ordinaryüs profesör olan ida
re Hukukunun mucididir diyebileceğimiz bir Sıd
dik Sami'nin mahkûmiyetleri malûmdur. Daha 
fazla söylemeye lüzum yoktur efendim. 

BAŞKAN — Sayın Coşkunoğlu, söz mü isti
yorsunuz?. 

KÂMİL COŞKUNOĞLU (Uşak) — Hükümet 
söz istiyor, efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
DEVLET BAKANI NÜVÎT YETKİN (Ma

latya) — Muhterem Başkan, kıymetli .arkadaş-
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lanın, müzakere edilmekte olan yeni tasarının 30 
ucu maddesi Anayasanın idari kazaya yüklediği 
görevleri tavzih etmekte, tasrih etmektedir. 

Yüksek malûmlarınız olduğu üzere, Anayasa 
114 ve 140 ncı maddesiyle, idari işlem ve eylemle
ri hem kazai murakabeye tabi tutmuş, hem de 
bu işlem ve eylemlerden zarar görenlerin zararla
rını ödemeyi Devlete bir yüküm olarak bir vazife 
olarak tahmil etmiştir.. 

Şimdi kıymetli arkadaşlarımın bu konu üze
rindeki endişelerini eğer lâyikıyle anlıyabildim 
ise, yanlış anlamadıysam bir kaç noktada toplıya-
b il irim. 

Bunlardan Muhterem Aydmer arkadaşım; 30 
ncu maddede derpiş edilmiş bulunan idari dâva
ların şümulüne o idari tasarrufu yapmış olan şa
hısların kusurlarından neşet etmiş zararların da 
tazmini keyfiyetinin ithal edilmesini talebetmek-
te yahut maddeye eklenmesi hususunda bir tak
rir vermiş bulunmaktadır. 

Şimdi izin verirlerse evvelâ bu husustaki naçiz 
görüşümü arz. edeyim. 

Kanaatimizce idari dâvanın maksadı ihdası 
yani bütün ihtilâfların, bütün zarar taleplerinin, 
iddialarının muhatabının adlî kazalar olmayıp 
da bunlardan bir kısmının ayrılıp bir idari yargı 
uzvuna tevdi edilmiş olması, bir sebepten doğmak
tadır. Bu sebep şudur : Bu işlemin, eylemin, ta
sarrufun ve o kararın tamamen idareye taallûk 
etmesi, adeta bir hâkimiyet tasarrufuna istinadet-
miş olması sebebiyle fertlerin işlemiş oldukları fi
illerden idareden ayrılıp onların ayrı bir yargıya 
tabi tutulması. 

Binaenaleyh, böyle bir mütalâadan ve böyle 
bir görüşten hareket ettiğimiz takdirde hukuk ala
nına giren idari dâvalar; yani, idarenin işlem ve 
eylemi, idari yargının da konusu haline gelmiş 
oluyor. Banda zannediyorum ki, Sayın Aydmer'-
le ihtilâfımız yoktur, iptal dâvaları; bir idari ta
sarruf hakkında tesis edilmiş bulunan bir kararın 
doğrudan doğruya kazai murakabe yoliyle, idari 
kaza yolu ile ortadan kaldırılması halinde men
faati haleldar olan, ilgili olan şahsın talebi ile o 
kararın toptan ortadan kaldırılmasını hedef tutan 
bir dâvadır. Bir yönetmeliğin kanuna aykırı, asıl 
hedefe aykırı olması icabına yöneldiği kanuna ay
kırı olması sebebiyle iptali gibi veya bir idari ka
rarın iptali gibi... Bir de, bu idari işlem ve eylem 
bir tam kazaya da konu olur. Şahsan zarar gören 
insanın açacağı tazminat dâvası gibi... Şimdi bu-
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radja yapılan fiilin idari karara, idari bir işleme 
mevzii olması keyfiyetiyle idari bir salâhiyet 
ve^a titr, unvan taşıyan şahsın şahsi fiili, şahsi 
kuburundan da neşet etmiş olması keyfiyeti dâ-
vaıtm veçhesini de tabiî olarak değiştiriyor. Bir 
haksız fiil her zaman için o haksız fiilden zarar 
görenin .bir tazminat dâvasına konu olur. Haksız 
fiilden doğan borçlar, - malûmu ihsanınız - hak
sız fiilden doğan dâvalar adlî kazanın görevi 
içhude görünüşte görülmekte olan dâvalardır. 
Ani a haksız fiili ifa etmiş olan insan bir idari 
organın: uzvu olması keyfiyeti onun o işlemin 
veçhesini değiştirmiş olmaz, İster lalettayin bir 
vatandaş, bir fert olsun; ister Devlet memuru 
kisvesi üzerinde bulunsun; eğer- fiil bizatihi hak
sız bir fiilden ibaret ise o haksız fiilden doğan 
tazminat davası adli kazada görülecektir. Aksi 
takdirde, adli kazanın kaza sahasına, tecavüz 
edilmiş olur kanısındayız. Buna mukabil fiil 
idari olarak bir işlemdir. Fakat idari olarak yn-
püjan bu işlem, bu eylem bir zarar teviidetmiştir. 
O takdirde kusur şahsın değil idarenindir ve ida
re bu kusurunu Anayasamızın 114 ncü maddesin
de tasrih edildiği veçhile bu eyleminden teveJlüt-
etmiş olan zararı da ödemeye mecburdur. Ana
yasanın 114 ncü maddesi «İdarenin işleminden 
dolayı açılacak dâvalarda» ve ilâve ediyor «İda
re kenefi işlem ve eyleminden doğan zararı öde
mekle yükümlüdür.» diyor. Binaenaleyh, me
sele sadece burada düğümleniyor; Sayın Aydı-
ner ile ayrıldığımız nokta da burada. Sayın Ay-
dıner, kıymetli mütalâalarında ve tekliflerine ek-
leıjniş oldukları takririnde, maddenin - zanne
derim 'D) fıkrasına - (D) fıkrasının sonuna 
şunları eklemek istiyor. « . . .işte şunlar ile ida
re! adına tasarrufta bulunanların kasıt veya ku-
sujrlarından dolayı zarara uğrıyanlarm onların 
şahıslan aleyhine açılan tazminat dâvaları, Da
nıştaym görevi içine girsin» diyor. O takdir
de bu lizmet kusurdan mütevellit değil; yani 
bir hizmetin tevlidetmiş olduğu bir kusur ve za
rardan! mütevellit değil, o hizmeti ifa etmekte 
olanlarjm, o hizmetle görevli olanların hizmetin 
dıjşmda şahsi kusurlarından dolayı tevellüt etmiş 
ol̂ ın zararın da tazminini bu konunun içine sok-
mjak isliyor. Bu itibarla bunun kanaatimce idari 
davaların hukukî hüviyeti ve mahiyetini değiş! i-
r^cek olması bakımından Anayasanın idari yar-
gi uzvuna tevdi etmiş olduğu görevleri aşmış 
olması jbakımmdan; kanunun da, Anayasanın da 

dışına çıkacağı kanaatindeyiz ve böyle olduğu 
takdirde Anayasa Mahkemesince bu suretle ge
tirilecek bir hükmün Anayasa Mahkemesince 
dahi .iptale mahkûm olacağı kanısındayız. 

Sim di kıymetli Hidayet Ayclıner arkadaşımın 
diğer bir teklifi ve takriri zannediyorum araç
larla ilgili bulunmaktadır. 

HİDAYET AYDINER (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — Âmme araçları ile alâkadardır, isterse
niz vereyim. 

DEVLET BAKANI NÜVİT YETKİN (De
vamla) — Pek müteşekkir kalırım efendim, yanıma 
almamışım galiba. Almışım efendim, teşekkür ede
rim. «Âmme araçlarının, trafik ve âmme işletme
lerinin haksız fiil niteliğindeki fiilleri yüzünden 
meydana gelen zararların tazmini hakkındaki dâ
valar Danıştaym görevi dışındadır.» Buyuruyor
lar. Yani böyle bir şeyi koymayı derpiş ediyorlar. 
Şimdi, âmme araçlarının, âmme araçlariyle işlen
miş olan suçlar, aslında demin arz ettiğim, izahı
na çalıştığım mütalâalar ve mülâhazalar' içerisin
de doğrudan doğruya bir hizmet kusurudur. Bir 
hizmetin ifası sırasında vukua gelmiş bir kusur
dur ve bunu şimdiye kadar da, Danıştay böyle 
kabul etmiştir. Böyle bir şeyi Danıştaym vazife
leri içerisinden çıkarıp, adlî kazanın vazifesine 
vermekte, demin söylediğimin tamamen aksi nok
tainazarla bu sefer de idari kazanın vazifesine, 
adlî kazanın müdahalesi neticesini doğurur kanı
sında ve endişesindeyiz. 

Kıymetli arkadaşlarımın ileri sürdükleri üçün
cü bir nokta da: Bir nevi tefsire taallûk eden 
30 ncıı maddenin bir fıkrası içli. Bunda zannede
rim Sayın Coşkunoğlu arkadaşım bir endişe izhar 
ettiler. 

KÂMİL COŞKUNOĞLU (Uşak) — Endişem 
kalmadı efendim. 

DEVLET BAKANI NÜVİT YETKİN (De
vamla) —- Teşekkür ederim. Şimdi Sayın Coşkunoğ
lu arkadaşımın bir noktadaki endişesine katıldı
ğımı arz edeyim ki, bâzı konuşan kıymetli arka
daşlarım da katıldılar; Danıştaym bugün deruh-
de etmiş olduğu dâvaların bugün dahi büyük te
rakümlerle gelmiş ve alacağınız tedbirlerle için
den çıkılması kolay olmıyacak kadar fazla olduk
tan başka mütemadiyen de bu dâva adedinin art
makta olması ve artmakta olacağının, pek sürat
le artacağının şimdiden görülmesi sebebiyle Da-
nıştayı daha rahat çalışabilir bir hale getirmek 
için, daha alt kademe idare mahkemelerinin, böl-
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ge mahkemelerinin ve diğer idare mahkemelerinin 
kurulması hakkındaki Sayın Coşkunoğlu arkadaşı- | 
mızm görüşüne, temennisine yürekten katılmakta
yım. Bu yönden şunu arz edeyim ki; bu mevzu
da bir çalışma vardır ve bir haylide ilerlemiştir, 
çok ümidediyoruz ki, birkaç aylık sıkı bir gayret 
sonunda Yüce Senatonun huzuruna daha alt kade
me idare mahkemelerinin teşkiline ait bir tasarı 
ile geleceğiz. 

KÂMİL COŞKUNOĞLU "(Uşak) — Teşekkür 
ederim. 

DEVLET BAKANI NÜVÎT YETKÎN (De
vamla) — Ayrıca müddet konusunda bâzı noktai 
nazarlar serdedildi. Müddete mütaallik bulunan 
noktai nazarlar iki istikamette toplanmaktadır. 
Bir tanesi; şayet yanılmıyorsam Hidayet Aydıner 
arkadaşımızın ileri sürdükleri gerekçeye dayanı
yor haksız fiiller normal adlî kazada bir yıllık za
manaşımına tabidir. Fakat, tam yargı dâvası, 
tazminat dâvası Danıştayda açıldığı zaman 90 
günlük müddete tabidir, buyurdular. Aslında bu 
kanun, bu kabîl tazminat dâvalarında daha geniş 
bir müddet kabul etmiştir. Kendileri de dikkat 
buyurmuşlardır, 72 nci maddede «tdari eylem
lerden hakları ihlâl edilmiş ol ani a ivin, idari dâva 
açmadan önce, bu eylemleri yazılı bildiri üzerine 
veya başka suretle öğrendikleri tarihten itibaren 
bir yıl ve her halde eylem tarihinden itibaren beş 
yıl içinde, ilgili idareyi; başvurarak haklarını ye
rine getirmelerini istemeleri lâzımdır. Bu istek
lerin kısmen veya tamamen reddi halinde bu ko
nudaki işlemin tebliğ tarihinden ve üç ay içinde 
cevap verilmediği takdirde bu sürenin bittiği ta
rihten itibaren doksan gün içinde dâva açılabi
lir.» deniyor. Binaenaleyh, demek ki, haksız fi
illerin dâva müddeti olan, Borçlar Kanunu hü
kümlerine göre normal bir yıllık müddetten fazla 
olarak o bir yıl içerisinde, bir yıl sonunda yazılı 
tebliğe yazı ile talepte bulunduktan sonra da o ta
lebi, üç ay içinde cevap verilmezse, reddetmiş te
lâkki ederek, oradan itibaren de tekrar 90 gün 
içinde dâva açılması' gibi adeta, bırbuçuk seneye 
ve her halükârda beş seneye kadar dâva açılması 
hakkını tanımak gibi bir yenilik ve vatandaş lehi
ne bir müddet eklenmesi getirilmiş bulunmakta
dır. 

Müddete mütaallik diğer bir nokta zannediyo
rum Sayın Aydıner arkadaşımla, Sayın Artukmaç, 
arasında bir münakaşaya sebebolmuştur, o da şu
dur: Bir kazai organda adlî kaza merciinde dâva j 
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ikame edilip de, !>u dâvanın idari yargının gö
revi içine girdiği esbabı muci besiyi e ve vazifesiz-
lik noktasından reddedilmesi halinde tekrar- l)a-
nıştaya yani asıl yetkili olan idari organa o da 
idari yargı merciine baş vurma halinde müddet 
mevzuu idi, Buna ait müddet 68 nci maddede; şu 
hale getirilmiş bulunmaktadır. Evvelce bu, •haki
katen bir 10 günlük süre idi. Fakat ilk defa adlî 
kaza, merciine Danıştaya dâva açabileceği süre 
içinde dava açmış olmak kayıt ve şartı ile o dava
nın vazife noktasından reddedilmiş olması sebe
biyle ondan sonra tekrar 30 gün içinde dâva aç
mak hakkı tanınmaktadır ve 30 gün için
di1 dâva açıldığı takdirde ilk açıldığı dâ
va tar'ıhi, Daıi'şiaya dâva açılış tarihi 
olarak telâkki olunnıaktodır, (i 8 nci mad
de; ile... Maddeyi tekrar okuyup başınızı ağrıt
mak islemiyorum. Bu suretle maddenin Anayasa
nın hükümlerine uygun ve üstelik idari yargı ile 
adlî yargıyı şimdiye kadar içtihatlarla dolmuş 
ayırımı tamamen kapsar ve belirtir tarzda tanzim 
edilmiş olduğundan maddenin aynen kabulü husu
sunu arz ve istirham ederim. Teşekkür ederim. 

MUHİTTİN KILIÇ* (Konya) — 30 ucu mad
denin (E) fıkrasında «Adalet mahkemelerinde ba
kılmakta olan» sözü vardır. Bu mahkeme hangi 
mahkemedir? CVza mahkemesi de olabilir mi? Bu 
bir. 

İki; bu meseleden dolayı bir meselei müstehi-
re kanuna t>öre mümkün müdür/ Yine aynı kanu
na, göre bir tedbiri ihtiyat mümkün müdür? 

DKVLHT BAKANİ NÜVİT YETKİN (De
vamla) — 30 ucu maddenin (E) fıkrasında der
piş edilen tefsir müessesesi bizim idari hukuku
muzda yeni bir müessese değildir, Sayın Kılıç ar
kadaşım filhakika, bundan evvelki Danıştay Ka
nununda yoktu. Ama ondan evvelki hatırımda 
kaldığına göre (509 sayılı Danıştay Kanununda 
böyle bir tefsir, idari mahkememiz olarak Danış
tayda mevcut idi. Mevzuubahsolan bir idari işlem 
ve eylemin iptali değildir. Sadece bir idari kara
rın mahiyet ve şümulünün taraflar arasında bir 
ihtilâf konusu olması, bir kaza mercii kararının 
ihtilâf konusu olması halinde onun şümulünü bir 
İcaza merciine tefsir ettirilmeyip, Danıştaya tefsir 
ettirilmesi keyfiyetinden ibarettir. Her iki mah
kemede bu bahisnıevzuu olmuş ise; mahkeme bu
na karar verdiği takdirde tarafların Devlet Şû
rasına dâva açarak o kararın iptalini ve sairesini 
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lıecUf 'tıiıjmaksızın; çünkü onun (müddetleri o'ee.m iş
tir, (tabiî hedef t utrn adsızın sadece kararın vüsat 
ve şÜımüjünün tâyini hususunu talebetmelcrinc 
imkan veren bir hükmü taşımaktadır. 

j\rx (derimi. 
İUTHfTTlN KILIÇ (Konya) — Muhterem 

Bak|anm (izahatı vazıh değildir. «Adalet mahke
meleri» sözünü vazıhan soruyorum. Ceza mahke
meleri bıjıııa dâhil midir? Meselâ; bir döviz ka
çakçılığı (dâvasında idare şöyle bir karar var di-

Bunbn hududu nedir, şümulü nedir? Bunu yor. 
soruyor 

1 
ıııh 

"aflar 

kemjenin 
mahkeme 
kaydı şarj 
bir İm ahkj 
ğı tftkdirj: 
tir, -far 

4lüH 
müdjdeti | 

It>EV 
vamla) 
dâvamı de| 
ğurajMleccp 
ayı f aza mm 
la dâ bir 
kemanin 
bağlidır. 
~~ IftDı 
s. ti.) - ( 

A \ 

I()EV^ET BAKANI NÜVİT YETKİN (De-
vamjla) -+- Serahaten cevap arz ediyorum. Mah-

^abul otmıiş olması, kaydı ile yani adlî 
bu hususta, dâva açmaya imkân vermek 
ti ile ister cezai ister hukukî her hangi 
m e tarafından böyle bir karar alındı-

Ûe Danıstayda tefsir dâvası açabilecek-

TTİN KILIÇ (Konya) — Bu dâvanın 
ıedir? 

UiET BAKANI NÜVlT YETKİN (De-
Bu karar bir idari tasarrufun iptali 

ğildir. Binaenaleyh, bir şahsi hak do-
bir dâva ve karar üzerinde bir iddi-

un eden bir dâva değildir. Bu itibar-
|müddetle de mukayyet değildir. O mah-
erdiği karar konmuş olan müddetlerle 

(Teşekkür ederim. 
rET AYDINER (Cumhurbaşkanınca 
Efendim söz istivorum. 

B| AŞKAN — Buyurun. 
:^ri)A|YET AYDINER (Cumhurbaşkanınca 

S. Ü.) —j Sayın Bakanın izahatında, «Efendim 
memlıır vazifesi sırasında bir muamele yapmıştır. 
Ondan idare niye mesul olsun?» diye bir ifadede 
bulupdular. Biz, bir belediye reisi sokakta bir 
adamı döymüşse ondan idare mesul olsun, veya 
bundan dblayı Şûrayı Devlete gitsin demiyoruz. 
Aına[ belediye reisi şahsan bir memuruna kızdı
ğından dolayı onun hakkında gayrikanuni bir 
muaıjnele yapar ve vazifesinden men eder, onu 
ihraejeder^e yaptığı muameleyi resmiye zımmm-
da, Saptığı kanunsuzluk sebebi\de açılacak taz
minat dâvasına Danıştay baksın, iki yer bakma
sın. Çünkü onu işinden elçektirmesi vazifesi dâ
hilinde midir, değil midir? Bunu yapmakla va-
zifei | memur'iyesini suiistimal mi etmiştir? Hüs
nü ihtimal mi etmiştir? Bu tetkik ve halledebile-
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cok olan en salahiyetli ihtisas mercii Danıştay-
dır, diyorum. Binaenaleyh, iki mesuliyeti tefrik 
etmek lâzım gel ir. İdare namına tasarrufta bulu
nanların o tasarrufu yaparken, o resmî muame
leyi yaparken, yaptıkları kanunsuzluktan doğan 
tazminattan dolayı Şûrayı Devlete dâva açılsın, 
diyorum. Yoksa belediye reisi sokakta bir adam 
dövmüş, ne münasebeti var bunun Şûrayı Dev
letle veya idare ile. 

İkinci mesele de ise; şimdiye kadar tescil 
edilmiş olan içtihat uyuşmazlık mahkemesinin 
1) ini erce kararında arkadaşım Coşlmnoğlu işaret 
ettiler, binlerce kararında ihtilâf hâsıl oluyordu, 
âmme vasıtalarının yapmış oldukları trafik ka
zalarına hangisi baksın, hangisi bakmasın diye... 
Bu kararların c/c 99 u adalet mahkemelerine ait
tir, diyorum. Şimdi arkadaşlarım, Allah göster
mesin Bakanın otomobili Kızılay'da bir adamı 
çiğnedi, kazazede etti. Bunun için Bakan olduğu 
için Şûrayı Devlete gidecek. Ama zatı âlinizin 
arabası çiğnese; o adliye mahkemesine gidecek. 
Bunun hangisi bakan, hangisi milletvekili, han
gisi vatandaş, vazife dâhilinde miydi, değirmiy
di... Bunların tefrikine ne lüzum var, arkadaş
lar. Hâdise bir trafik kazasıdır. Şahit dinlemesi 
ve ehlivukuf tetkikatı lâzımgelir. Buyuruyorlar 
ki, bir yol bulduk buna. Ne bulduk? Fransa'da 
yapılan usul şu... Beş sene zarfında zararımı tan
zim içtin müracaat ettimmiydi, al, evrakı nakdi-
ye'lcr, bankmothır yığılır gelir. Yok efendim, yok 
arkadaşlar. Nerede yaşıyoruz? Bu memlekette ida
reye müracaat edildiğinde ve zarara uğradım de
nildiğinde, idarenin al senin zararın bu diye ver
diği vâki mıdır? Ve vereceği vâki mıdır? Bunun 
verirse kendisi için bir mucip tazminat olur. 
Çünkü bu zarar var mı, yok mu, bu kimin küsu
rundan neşet etmiştir, miktarı nedir, bunun bir 
sürü hesabı ve kitabı var. Binaenaleyh, bize gös
terdikleri yol vatandaşın hiç de istifade edemi-
yeceği bir yoldur. Bu kabili tasavvur değildir. 
Bir kazaya uğrıyan bir kimse idareye gidecek be
nim tazminatımı verin diyecek. O da, «Al efen
dim», diyecek. Siz belediye reisi olsanız böyle 
bir şey yapabilir misiniz, arkadaşlar? Bu vâki ve 
varit değil. Bu havai bir hüküm. Binaenaleyh, 
işin pratiği l)iı değildir. Biraz evvel havagazmı 
s i/, e mjisal gösterdim. Havagazmdan zehirlenme 
oluvor' Üsküdar ti •anvavmda bir trafik kazası 
oluyor, belediye işletirse Şûrayi Devlete, şirket 
İMİ et irse mah'kemeve. 
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Ne münasebet efendim? İşletme, işletme... Ay

nı işletme. O vahyi ilâhi ile işletmiyor ya. O iş
letme de bir iş yapıyor, bu işletme de. 

Binaenaleyh, zatî hâdiseye göre merdi tayin 
etmek lâzımgelir. Dolayısiylo idarenin yükü de 
buradan gider. Şûrayı Devlet zaten bu yüklerin 
altından kalkamıyor. Ben Şûrayı Devlet lehine 
çalışıyorum; Şûrayı Devletin başında olan Sayın 
Bakan da teferruatlı, içinden çıkılmaz hükümler 
getirmektedirler. Trafik kazaları, bilmem işletme
den mütevellit hasarlar ve saire gibi. Yarın De
nizyolları da Denizcilik Bankasına iııkılabcdecek 
ve bu bir kayya çukuru haline sokulacak. O va
kit deniz kazaları ve diğer bütün kazalar bekle
sin, Şûrayı Devlette. O halde Adliye mahkeme
lerini ka payı verelim. Bütün kazalardaki tazmi
nat dâvalarına Danıştay bakar diyelim, çıksın 
gitsin... Bu gayriamelî yoldan ihtiraz edip. Ar
kadaşların ııoktai nazarı doğrudur, vekilin uok-
tai nazarı yanlışılır; gav Hamlelidir. B:ı memle
ketin şartlarına göre kanun yapmak mecburiye
tindeyiz. 

Fransa'da bile âmme trafik kazaları adlî mah
kemelerde bakılır. Pranga ki, .idari ".a^-mn mem-
baıdır, merciidir. Omlar dahi ı'm işlen >bknr ol
muşlar. Ve diyorlar ki, trafik kazalarına adlî 
mahkemeler baksm diyorlar. Bizim Danıştay'ımız 
ise yüz binlerce dâvanın altındadır. Bakan Bey 
do hâlâ trafik kazalarına Danıştay da fraksın di
ye iddia eder. Ben aniıyamadım. 

BAŞKAN — Efendim, lâf ayet önergesi var
dır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Mesele aydınlanmıştır. Görüşmenin yeterliği

ni arz ve teklif ederim. 
Urfa 

Vasfi Gerger 

MUHİTTİN KILIÇ (Konya) — Kifayetin 
aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN -— Buyurun efendim. 
MUHİTTİN KILIÇ (Konya) — Muhterem 

arkadaşlar, kıymetli Bakanımızın izahatına rağ
men ben maalesef «E» fıkrasını hâlâ anlamış de
ğilim. Yani ortada Adalet Mahkemelerinde görü
len bir dâva var. Güze]. Fıkraya göre bu dâva 
ile ilgili bir idari karar, bir taraf ibraz etmiş. Bu 
da güzel. Mânası belli değil. Olabilir mi? Koca 
Şûrayı Devlet manasız bir karar verebilir mi? 
Yok. Şümulü tâvini hususunda bir ihtilâf var. 

Efendim şöyleydi, böyleydi. Koca Şûrayı Devlet 
tavzih kararı istesin, tashihi karar yapsın, güzel
ce bir karar getirsin ibraz etsin, mahkeme de ona 
riayet etsin. Böyle bir kararı bir kere düşünmek 
abestir, aslında. Kaldı ki, böyle bir karar var di
yelim; binde bir, on binde bir çıkar. 

Şimdi soruyorum ve diyorum ki; mahkeme ka
rarı üzerine bir dâva açılacak. Hangi mahkemede 
bu? 

Muhterem Bakan diyor ki; hem hukuk mahke
mesi olur, hem ceza mahkemesi olur. Güzel... Ben 
de diyorum ki, böyle dâva mı olur? Türkiye Cum
huriyetinde- lıukiiku âmme dâvası da bir müddet 
içinde açılır; şahsi hak dâvası da. Yani doğru
dan doğruya Borçlar Kanununa ve Medeni Kanu
na göre açılan bir dâva da müddetle açılır. 

Şimdi burada ne olacak? Mahkeme kararma 
göre olunca, bana bir hâkim bunun hududunu, şü
mulünü git tâyin et, gel diyecek. Beş gün mühlet 
verecek. Ötekisine altı ay, berikine üç ay, vere
cek. Olur mu bu? Olmıyacağı kanaatindeyim. En 
fazla idari dâvanın süresi olan doksan gün içinde 
olması lâzımdır. Vuzuh yok. Başında da yok, so
nunda da yok. Onun için ben şahsan «E» fıkra
sının ilgasını teklif ediyorum ve müzakerenin kâ
fi olmadığı kanaatindeyim. Bunu arz ediyorum, 
işte yeterlik bundan dolayı yersizdir, diyorum. 
Saygılarımla. 

DEVLET BAKANİ NÜV.ÎT YETKİN (Ma
latya) —- Kua olduğu için yerimden arz edeyim. 
Mevz'uubahsolaıı, Devlet Şûrasının kararları üze
rinde bir tefsir mevzubahs değildir, idarenin, her 
hangi bir kararının mahiyet ve şümulünün tâyi
ninde bir ihtilâf olursa bir adlî mahkemede, onun 
tefsir yolu ile çözümlenmesini Danıştaydan tale-
betmek hakkıdır. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edil misti r. 

Takrirler vardır, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İdare adına tasarrufta bulunanların bu tasar

rufları her hangi bir garaz ve kasıt veya kusura 
müslenidolalsilir. Bu takdirde şimdiye kadar ya
pılmakta olan ta.tbikat.ta o kast veya kusura müs
tenit muamelenin iptali Damştayda dâva edilerek 
iptaline karar alındıktan sonra kusur sahibi aley
hine adalet mahkemelerinde tazminat dâvası açıl
maktadır. Halbuki bir muameleden dolayı iptalin 
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idari İkaza merciinde, tazminatın ise adalet mah
kemesinde #âva açılmak suretiyle iki ayrı ayrı ka
za mencilerini meşgul etmesi hukuk esaslarına ay
kırı olduğuj gibi zaten iptal dâvası ile işe el koyan 
Danıdtayını bu iptalin sebebi şahsi kusurun mev
cudiyetinden dolayı mı, yoksa hizmet kusurundan 
dolayı mı, hâsıl olduğunu liyakat ve ihtisasla en 
iyi halledecek mahkeme, Danıştaydır. Çünkü o 
idari muamelelerin cereyan tarzını ve idare adma 
tasarrufta bulunan memurların memuriyet hudu
dunu {tecavüz edip etmediğini en iyi takdir edecek 
bir mjsvki ve ihtisasa sahiptir. Bu sebeple ipta
le mâkız tasarrufu yapan memurların bu tasar
rufları kenfli kasıt veya kusurlarından doğmuş 
ise bujnun tazminatının da iptaline karar veren 
Danıştaycaı çözümlenmesi çok daha doğru olur ve 
bir iş ^ki ayrı iş yapılıp çatallaşması önlendiği gi
bi idajri kaza mercii ile adlî kaza mercii arasında 
çıkabilecek uyuşmazlık da bertaraf edilmiş olur. 
Ancali şahsi kusur sebebiyle tasarrufta bulunanla
rın şahısladı aleyhindeki bu tazminat dâvasının 
zamanaşımının genel hükümlere tabi olması lâ-
zımdıj. Bıjı gayeleri temin için 30 ncu maddenin 
(B) bendiıjin sonuna aşağıdaki ibarelerin eklen
mesin^ arz | e teklif ederim. 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
I Hidayet Aydmer 

(İİ0 idare adma tasarrufta bulunanların kasıt 
veya kusurlarından zarara uğrıyanlarm onların 
şahısları aleyhindeki tazminat dâvaları genel za
manaşımına tabi olarak) 

BAŞKAN — Başka bir önerge daha var efen
dim. ı 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Âıjıme araçlarının trafik kazaları ve âmme iş-

yüzünpen meydana gelen zararların tazmini han-
letmeljerinin haksız fiil niteliğindeki hareketleri 
gi kazla merciine aidolduğu birçok ihtilâfları bati 
olmuştur. Ö derece ki, uyuşmazlık mahkemesi bu 
mesele- hakkında yüzlerce karar vermek, mecburi
yetinde kalmıştır ve kalmaktadır. Bundan ise va
tandaşlar mutazarrır olmaktadır ki, Danıgtayda 
bakılacak davaların zamanaşımı 90 gün olduğu 
halde adalet mahkemelerinde bakılacak dâvalar
da haksız fiillerin müruruzamanı en az bir sene
dir. Havagazmı işleten belediye olursa o havagazı-
nm sebebolduğu zehirlenmeden doğan zarar Da-
nıştayda 3 ay içinde açılmazsa zamanaşımına uğ-
rıyacafitır. Temyiz Tevhidi îçtihad Heyeti, ver-
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diği bir karar ile âmme işletmelerinin sebebolduğu 
zararların tazminine adalet mahkemelerinin bak
mayıp Damstaym bakması lâzımgeldiğine karar 
vermiştir. 

Düpedüz haksız fiil niteliğindeki bu çeşit fiil
lerin tazminatının Danıştayca çözümlenmesi asla 
uygun değildir. Bu gibi haksız fiillerin neden 
doğduğu ve tarafların ne derecelerinde kusurlu 
oldukları birçok şahitlerin dinlenmesi ve keşiflerin 
yapılması ile meydana çıkarılabilir. Tazminat he-' 
sabinin yapılması ve bunu resülmale kalbedilmesi 
uzun hesapları icabettirir. Bu gibi teferruatı 
yapmayı Damstaym bünyesi müsait değildir. Ba
husus işe Damstaym bakmasını kabul ederek bu 
çeşit haksız fiillerden zarar görenler henüz hasta-
haneden çıkmadan dâva haklarının zamanaşımına 
uğratılması haksızdır. Bütün bu haksızlıkları or
tadan kaldırmak için bu çeşit fiillerden doğan 
tazminat dâvalarına Damstaym bakmayıp binne-
tice adalet mahkemesinin bakmasını sağlamak için 
30 ncu maddenin sonuna aşağıdaki fıkranın ek
lenmesini arz ve teklif ederim. 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Hidayet Aydmer 

«E) Kanunda aksine açık hüküm konmuş ol
madıkça âmme araçlarının trafik ve âmme işlet
melerinin haksız fiil niteliğindeki fiilleri yüzün
den meydana gelen zararların tazmini hakkında
ki dâvalar Damstaym görevi dışındadır.» 

BAŞKAN — Başka bir takrir daha var efen
dim. Okutuyorum : 

Senato Başkanlığına 
30 ncu maddenin (E) fıkrasının maddeden çı

karılmasını arz ve teklif ederim. 
Konya 

Muhittin Kılıç 

BAŞKAN — Efendim üç tane teklif var. Bun
lardan en aykırısı Sayın Muhittin Kılıç'm tekli
fidir. (E) fıkrasının madde metninden çıkarılma
sını teklif ediyor. Evvelâ bunu oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir efendim. 

Hidayet Aydmer'in bir teklifi var, (B) fık
rasına «|îdari eylem ve işlemlerden dolayı hakları 
muhtel olanlar tarafından açılacak tam yargı dâ
vaları» ndan sonra «ile idare adma tasarrufta bu
lunanların kasıt veya kusurlarından zarara uğ
rıyanlarm onların şahısları aleyhindeki tazminat 
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dâvaları (genel zamanaşımına tabi olur.)» fık
rasının ilâvesini teklif ediyor. (Komisyon iştirak 
ediyor mu, sesleri.) Hükümet? İştirak etmiyor, 
Komisyon? İştirak etmiyor. Onlar kararlarını söy
lediler. («(E) fıkrasını sormadınız.» sesleri.) (En 
mühim (E) fıkrası idi, onu Hükümet ve komis
yona sormadınız, sesleri.) 

Efendim, hepiniz dinlediniz; sormadıksa ku
sur ettikse ne yapalım? Sorsa idiniz. 

(E) bendi çıkarılmıştır, Sayın Hidayet Ay-
dmer'in (B) bendine ait önergesini okutmuştum. 
Şimdi bu maddenin «B» fıkrasına ilâve olunması
nı istiyen kısmı tekrar okutuyorum : 

«ile idare adına tasarrufta bulunanların ka
sıt veya kusurlarından zarara uğrıyanlarm onla
rın şahısları aleyhindeki tazminat dâvaları (genel 
zamanaşımına tabi olarak). 

BAŞKAN —- Okuttuğum ibarelerin «B» fık
rasına ilâvesi istenmektedir. Kabul edenler... Et-
tniyenler... Kabul edilmiştir. «B» fıkrasına ilâve 
edilecektir. 

Efendim, Sayın Aydın er'in biraz evvel okunan 
bir teklifi daha vardır. Maddenin «E» fıkrası so
nuna («E fıkrası çıkarıldı» sesleri.). Yeni bir «E» 
fıkrası olarak, eklenmesini istediği hususu tekrar 
okuyoruz : 

«E) Kanunda aksine hüküm konmuş olma
dıkça âmme araçlarının trafik ve âmme işletme
lerinin haksız fiil niteliğindeki fiilleri yüzünden 
meydana gelen zararların tazmini hakkındaki dâ
valar Danıştaym görevi dışındadır.» 

BAŞKAN — Efendim Hükümet ve komisyon 
katılıyor mu? 

DEVLET BAKANİ NÜVİT YETKİN (Ma
latya) — Katılmıyoruz. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FARUK 
IŞIK (Van) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon katılmı
yor. 30 nen maddenin «D» fıkrasından sonra ge
len «E» fıkrası kaldırılmıştır. Sayın Aydmer 
tarafından yeni bir (E) fıkrası teklif edilmekte
dir. Kabul edenler... Etıniyenler... Kabul edilmiş
tir. Bu, «E» fıkrası olarak kabul edilmiştir. Mad
deyi değişikliğiyle birlikte oylarınıza arz edece
ğim.... («Komisyon maddeyi geri isliyor» sesleri.) 
Maddeyi okutuyorum efendim. Bn değişiklikle 
birlikte oylarınıza arz edeceğim. Komisyon mad
deyi geri istiyor mu efendim? 
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GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FARUK 

IŞIK (Van) — Maddeyi geri istiyoruz efendim. 
BAŞKAN — Komisyon bu maddeyi düzeltmek 

üzere istiyor efendim. 

2. Temyiz dâvaları 
MADDE 'M. — idari yargı mercileriııden özel 

kanunlarına göre kesin olarak verilmiş olan ve 
üst idari yargı mercii (bulunmıyan veya üst ida
ri yargı .mercilerine başvurulması 'kanunen kaibil 
olmıyan yargı kararları dâva 'daireleri ile Dâva 
Daireleri Kurulunda temyiz yolu ile kesin ola
rak görülür. 

İ>AŞKAN — Sayın. Mehmet İzmen. 
MEHMET İZMEN (Giresun) — Muhterem 

Başkan, muhterem arkadaşlarını; müzakeresine 
başlamak üzere bulunduğumuz tasarının 31 nci 
maddesi mü naselb etiyle Danıştaym vazifesi 
m oyanın da bulunan vergi ihtilâflarından bah
setmek istiyorum. Bu sebeple, izin verirseniz, 
kısaca bugünkü tatbikatı Muhterem Heyetinize, 
bu maddenin .müzakeresi sırasında takilbedece-
ğimiz yolu, alacağımız kararı 'kolaylaştırmak 
bakımından arz etmek istiyorum. Bugünkü 
tatbikat şöyledir: Vergi kanunları, vergi tatbi
katı dolayısiyle hâsıl olan ihtilâfları rüyet et
mek üzere İtiraz Komisyonu ve Temyiz Komis
yonu adını taşıyan komisyonlar kurmuştur. İti
raz komisyonları, keenne bidayet mahkemesi, 
yani vergi ihtilâflarını halleden bidayet mah
kemesi şeklinde; Temyiz komisyonları da İtiraz 
komisyonları tarafından bidayetten bakılan, ih
tilâflara temyizen bakan komisyon şeklinde ça
lışmaktadır. Bugün meri olan Danıştay Kanu
nunun. 24 ncü maddesi, Danıştaym- temyizen 
bakacağı hususları (A, B, C, D) fıkraları şek
linde saymakta ve bu fıkralar içinde (D) fık
rası temyiz komisyonları taralından bakılmakta 
bulunan dâvalara Devlet Şûrası tarafından ba
kılacağı hükmünü taşımakta ve buna istinaden 
de bugün Temyiz Komisyonu tarafından vergi 
ihtilâflarını hal şekline ait olan dâvaları taraf
ların Devlet Şûrasında açması halinde, Şûraca 
bakılmaktadır. Vergi ihtilâfları, Muhterem He
yetçe malûm olduğu üzere, gerek muhtevaları 
balkımından, ve gerekse mükellef yönünden ve 
gerekse Hazine yönünden son derece mühim İh
tilâflardır. Hususi Hukuk sahasında taraflar 
arasında çıkan ihtilâflar yine Muhterem. Heyet
çe malûm olduğu üzere, iki derecede hal ve 
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fasledilirken 'bugün, vergi ihtilâfları arz ettiğim 
mekanizma icabıuca âdeta üç halli fasledil inek
tedir. Gerek bu durum, gerekse tetkik ve 'mü
zakere etmekte bulunduğumuz Devlet Şûrası 
Kanununlun 31 nci maddesi muvacehesinde bu
günkü hfdiyle vergi ihtilâfları temyizen değil, 
biraz evfel müzakeresini bitirdiğimiz yahut 
komisyonca yeniden kaleme alınmak üzere geri 
alman, 30 n.cu maddeye göre cereyan edecektir. 
Yani müzakere etmek üzere bulunduğumuz 
31 ıc i madde hakkında biraz sonra tadil teklifi 
ricacı il d hir takrir sunacağım. Bugünkü s/n, 
taşandaki haliyle kabul edildiği takdirde vergi 
ihtilâflarına, biraz evvel anlattığım şekilde de
ğil, doğrudan doğruya bir idare kararı gibi 
mütalâa şdilerek bakılacaktır. Takdir buyurur
sunuz ki,| adedi onbinleri geçen vergi ihtilâfları 
Mecliste müzakere edilen ve Senatomuza inti
kal jetmek üzere olan Gelir Vergisi Kanununun 
şümjılüntin genişletilmesi, mükellef adedinin 
çoğadmasj halinde, kanunların ilk tatbikatı do-
layısiyle genişlemiş bir vergi şümulü dolayısiy-
le, artacaktır. Biraz evvel bir -arkadaşımızın 
da çJok hjaklı olarak işaret ettiği gibi, -sair se
beplere ilâveten vergi ihtilâflarını halli faslet
mek üzere mutlaka idari yargı salâhiyetini ha
iz kanuni, idari yargı mercilerinin, bidayet yar
gı yercileri şeklinde (kurulması zarureti aşikâr 
hale gelmiştir. Bu maksadı istihsâl içindir ki, 
Maliye Vekâleti; vergi ihtilâflarını halli faslet
mek üzere bugünkü tetkik mercilerini idari yar
gı mercileri haline kalbetmek üzere bir (kanun 
tasarısı hazırlamış ve Millet Meclisine intikal 
ettirmiştir. 

Şimdi, bu tasarı kammiyet iktisabettiği tak
dirde, önümüzde müzakere etmek üzere bulun
duğumuz, 31 nci maddeyi şu suretle tat-bük ede
ceğiz; 31 nci madde, bu arz ettiğim şekilde, 
idarj yargı organı haline gelecek bulunan, adı
nı bjümiyorum, adını kanun tâyin edecektir, 
yani bugünkü mekanizmayı, tekraren arz etmek 
lâzurjıgelirse, itiraz komisyonları, temyiz komis
yonları, başlka bir hüviyetle ortaya çıkması 
halinde, bunlar tarafından verilecek her türlü 
karar, şu tasarıdaki 31 nci maddeye göre Dev
let Şûrasına gelmiş bulunacak. 

Yani bütün bu ihtilâfları Devlet Şûrası ye-
nideıjı tetkik edecektir. Bugünkü Devlet Şûra
sının durumu hepinizce malûmudur. Birçok ih
tilâflar, bu arada vergi ihtilâfları, Devlet Şû

rasına gelmekte, yığılmakta, Devlet Şûrasında 
işler gecikmekte ve bir ölçüde bu geciken iş
leri bir an evvel halli fasletmek için dâvalara 
süratle bakılması ihtiyacı karşısında çok hal
lerde birbirini nakşeden, sayısı binlere varan, 
kararlar verilmektedir. Burada tadadederek 
vaktinizi israf etmekten korktuğum için kısaca 
arz edeceğim, o türlü kararlar vardır ki, me
selâ; Devlet Şûrası Dördüncü Dairesi bir mev
zu dolayısiylc filân şahıs mükellef t ir, demiş 
aynı Dördüncü Daire iki ay sonra aynı un
surları havi bir ihtilâf dolayısiyie mükellef 
değildir, demiş. Yani, vergi ihtilâfları dolayı
siyie ' aynı dairenin, aynı unsurları ihtiva 
eden çeşitli mevzularda birbirini tutmıyan bir
takım kararları vardır. Bunların sebepleri, iş
lerin çokluğu ve Devlet Şûrasının bir ölçüde lü
zumundan fazla mahmul halde bulunmasıdır. 
Bugün müzakere etmekte bulunduğumuz ka
nunun maksadı da, Devlet Şûrasının bünye ve 
kadro itibariyle takviyesi yanında Devlet Şû
rasına gelen işlerin de idari yargı mercileri 
bakımından bir azaltıcı istikamette, yükünü 
hafifletici maksat güttüğü intibaındayım. 

Bu itibarla demek istiyorum ki, demin arz 
ettiğim zaruret yüzünden kanun tasarısı ha
linde Millet Meclisinde müzakere edilmekte bu
lunan meselâ; vergi, ihtilâflarını tetkik -edecek 
olan idari yargı mercilerince verilecek karar
ların bir kısmının miktar itibariyle, muhteva 
itibariyle o mercilerce verilecek kararların ke
sin olacağına dair o kanunda, o tasarıda hü
kümler konmaktadır. Yani vergi ihtilâflarını 
halli fasleden yargı mercileri kararları için 
miktar itibariyle, mahiyet itibariyle bâzı ba
rajlar konmakta nihai derecede buralarda halli 
f asi edilmesi, mahiyeti, muhtevası daha muğ
lâk ve daha Devlet Şûrası seviyesinde tetkika 
değer çaptaki kararların da Devlet Şûrasına 
intikalini ve bu suretle Devlet Şûrasının haki
katen bu ölçüde bu vasıfta karar vermesini 
istihdaf eden bir maksat güdülmektedir. 

Kanunun 3.1 nei maddesinin şu anda mü
zakere ettiğimiz şekilde kabulü halinde bu 
barajlar yürüyemiyeeektir. Yani bu konulma
sı düşünülen hadler yürümiyecek, bütün ka
rarlar buraya gelecektir. îşte bunu temin 
maksadiyle Muhterem Riyaset Makamına bir 
önerge veriyorum, iltifatınızı rica ederim. 
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BAŞKAN — Sayın Sadık Artukmaç. 
SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Muhte

rem arkadaşlar, tasarının bu 31 nci maddesini 
bendeniz biraz muğlâk görüyorum. Bu hu
susta bir maruzatta bulunacağım. Şimdi bi
lindiği üzere, temyiz olunan kararlar şu şekil
dedir : Evvelâ bir kaza mercii vardır. Mese
lâ, Vergiler İtiraz Komisyonu, oradan vergi
ler Temyiz Komisyonuna gider. Bunun kararı 
da nihai olarak Danıştaya gider. Bu bir. 

Yahut da; bâzı hususlarda idari kaza mer
cii karar verir. Meselâ; ilçe idare heyeti şu 
hususta karar verir. «Bu karar kesindir.» diye 
kanunda hüküm vardır. «Kesindir» demesi 
onun üst kaza merciine, yani vilâyet idare heyeti
ne gitmemesi elemektir. Danıştaya gider. Binaena
leyh mesele bugünkü tatbikatta bu şekildedir. Ve
yahut hiçbir üst kaza mercii olmazsa, yine Danış> 
taya gider. Durum böyle olduğu halde metinde 
bunu belirten ve vuzuh veren bir hal görmüyo
rum. O da şu; diyor ki, «idari yargı mercilerin-
den özel kanunlarına göre kesin olarak ve
rilmiş olan ve üst idari yargı mercii bulunmı-
yan veya üst idari yargı mercilerine başvu
rulması kanunen kabil olmıyan yargı karar
ları» deniyor. Bendeniz şu ibarenin lüzumsuz
luğuna kaaniim. Yani «ve üst idari yargı mercii 
hulunrmyan veya üst idari yargı mercilerine 
başvurulması kanunen kabil olmıyan» kelime
lerinin burada yeri yoktur. Ve maddenin şöyle 
olması lâzımdır; 

•«İdari yargı mercilerinden Özel kanunlarına 
göre, kesin olarak verilmiş olan yargı kararları 
dâva dairelerinde veya dâva dairlereleri ku
rulunda temyiz yoliyle kesin olarak görülür» 
şekline getirilmesi bugünkü tatbikata ve kanu
nun maksadına daha uygun düşecektir. Bu bir. 

İkincisi; Sayın Mehmet İzmen'in fikirleri
ne bendeniz iştirak etmemekteyim. Evvelâ tek
nik bir mevzu olması bakımından malî kaza
nın ınevcudolması lâzımdır. Bir itiraz komis
yonu vardır, Temyiz Komisyonu vardır. Tem
yiz Komisyonundan sonra Danıştaya elbetteki 
gitmesi lâzımdır. Danıştaym murakabesinden 
bu ihtilâfların uzak tutulması caiz değildir. 
Esasen eski, mer'i karnın ve halen elimizde mü
zakere konusu etmekte bulunduğumuz tasarıda 
bu mamalî kazaya bakan üst kaza mercii ola
rak Damştayın bir dairesi de vardır. Mekaniz-
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ma bu şekilde kurulmuş olduğuna göre bundan 
feragat edilmesi mümkün değildir. 

Diğer fikirleri; bu kanunda değil, o idari 
kaza mercilerini yeniden reorganize eden ka
nunda göz önüne alınır ve orada yeni hadler 
tesbit edilebilir. Meselâ; denebilir ki, «10 000 
liraya kadar olan dâvaların temyiz mercii, ver
giler Temyiz Komisyonudur ve bu karar kesin
dir. Danıştaya başvurulamaz» diye bir kayıt 
konduğu takdirde buyurdukları husus kendili
ğinden yerine getirilmiş olur. Takrirlerinin mev
zuunu bilmiyorum ama, konuşmalarına göre 
ifade etmek istiyorum ki, burada böyle bir had 
koymak doğru olmaz. Bu haddin yeni gelen ka
nunda belirtilmesi ve bu o kanunda da ayrıca, 
«kararı kesindir ve Danıştaya başvurulamaz» 
kaydının konulması ile olur. Mâruzâtım bun
dan ibarettir. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Kalpaklıoğlu, bu^unm. 
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kaysm) — 

Efendim, 35 nci maddede ufak bir değişikliği 
bendeniz müdafaa edeceğim. 31 nci maddeyi 
müsaadenizle bir kere okuyacağım. 

«Temyiz dâvaları 
Madde 31. — İdari yargı mercilerinden özel 

kanunlarına göre kesin olarak verilmiş olan ve 
üst idari yargı mercii bulunmıyan veya üst 
idari yargı mercilerine başvurulması kanunen 
kabil olmıyan yargı kararları, dâva daireleri 
ile Dâva Daireleri Kurulunda temyiz yolu üe 
kesin olarak görülür.» 

Benim vermiş olduğum takrir şu; «idari yar
gı mercilerinin kesin yargı kararları...» kısaltı
yorum maddeyi, yani aynı şeyi ifade eder; Sa
yın Sadık Artukmaç'm da ifade ettiği gibi uzu
yor.... «İdari yargı mercilerinin kesin kararları, 
dâva daireleriyle Dâva Daireleri Kurulunda 
temyiz yoluyla görülür» demekle bu, 31 nci 
maddenin üç satırdan ibaret olan hükmünü içi
ne alıyor. Ayrıca, «özel kanunların bu yargı 
kararlarına karşı üst vergi mercilerine başvu
rulmasını sınırlandıran veya yasaklıyan hüküm-
ları saklıdır.» diye devam eder. 

Şimdi efendim, bu takriri niçin verdim? 
Biraz evvel Sayın Mehmet İzmen'in de işaret 
buyurdukları gibi, Şûrayı Devletin işleri ço
ğalıyor, gittikçe çoğalıyor. Ve en küçük işler 
dahi Şûrayı Devletin mevzuu içerisine giriyor. 
Ve bundan tatbikatçılar da şikâyetçi.. Bildiği-
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tedir. 
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niz gibi umumi mahkemelerde sulh hâkimleri 
muayyen bir meblâğa kadar temyizi kabil olma
mak ifzere kesin karar verir. Ona mümasil ola
rak burada da bir kesin hükmün olması iktiza 
eder. Ânıa ibiz bunu burada şu veya bu haller
de şu veya bu vasıftaki idari dâvalar, Şûra
yı Devlette temyiz yoliyle görülemez, demiyo
ruz. Bunun burada lüzumu ve faydasına kaani 
değiliz. Ya ne diyoruz, muhterem arkadaşlar. 
Tekrar arz ediyorum, ilâve edilen kışını. «Özel 
kanunların bu yargı kararlarına karşı üst yar
gı mercilerine başvurmasını sınırlandıran veya 
yasakljıyan hükümleri saklıdır» özel kanunlar
dan bir atıf yapıyoruz. Bununla gerek muh
telif idare kurullarında verilen kararlar ve ge
rekse Vergi Temyiz komisyonlarında verilen ka-

ve buna mümasil kararlar kastedilmek-
Az evvel de Sayın Mehmet İzmen'in işaret 

buyurdukları gibi, vergi temyiz komisyonların
da; bilfarz, beş yüz liraya kadar olan bir vergi 
ihtilâf^ Şûrayı Devlete kadar geliyor, ve; bir 
taraftan da Şûrayı Devletin işi çoğalıyor, azal-
sın, diyoruz. Bakınız vilâyetlerde bir takdir 
komisyonu vardır. Bunun da üzerinde itiraz ko
misyonu vardır. Bir de Ankara'da Yergi Tem
yiz komisyonları vardır; \re bunun bir heyeti 
umumjyesi vardır. Buna rağmen, bu mecralar
dan geçen beş yüz liralık bir vergi ihtilâfı Şû
rayı Devlete kadar da gelsin, diyoruz. E... o za
man tfikdir buyurursunuz ki, Şûrayı Devletin 
işi çoğaltacak, haddinden fazla çoğalacak ve lâyik 
olduğu şekilde çalışamıyacak mühim işleri gö
remez bir hale gelecek. O zaman ne yapılacak? 
Mütemadiyen ibu dairelerin yükünü hafifletmek 
için yeniden dairelerin adedi çoğalacak. Bunu 
önlemek için küçük ve basit olanları kendi ka
nunlarında, Şûrayı Devlete gelemez, gidilemez, 
demek! suretiyle kesin kararı verebilme imkânı 
teminejn kendi hususi kanunlarında icabına gö
re kaijLun vâzıınm bir madde koyması imkânım 
vermiş oluyoruz. Yoksa, endişe buyuru!masın; 
biz, büyük bir dâva yekdnu tutacak işlerin Şû
rayı Devlete gelmesini bu konulacak hüküm
le önlemiş oluyoruz. Konulabilir, saklıdır, demek 
suretiyle kendi kanunları içinde mütalâa edilme
sini en1 münasip şekil görüyoruz. Meselâ; bu ara
da Hükümetin, zannediyorum, hazırlayıp Mec
lise sunduğu Vergi Temyiz kanunlarına ait bir 
tasarı da vardır; herhalde o da bu hususu der
piş etıhiş olacak. Bu bakımdan işlerin tıkanma-
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sini önlemek maksadıyla böyle bir barajın bir 
menfezin açılmasını ben sizlerden istirham edi
yorum. Ve bu maksatla da ıbir takrir veriyorum. 
ınüsbet oy kullanmanızı rica ediyorum. Hürmet
lerimle. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Cavit Okyayuz. 
OAVİT TEVFİK OKYAYUZ (içel) — Sa-

yın Başkan, sayın üyeler, bendenizin bir tered
düdüm var: Çok alâka çekici olduğunu zannet
tiğim bu tereddüdümü ifade etmek için huzu
runuza gelmiş bulunuyorum. 

31. nci madde: «İdari yargı mercilerinden 
özel kanunlarına göre kesin olarak verilmiş 
olan ve üst derece yargı mercii bulunmıyan ve
ya üst idari yargı mercilerine başvurulması ka
nunen kabil olmıyan...» hallerden bahsediyor. 

Şimdi müsaade buyurursanız Anayasamızın 
127 nci maddesinde Sayıştaya aidolan bir hük
mü okuyorum: 

«Sayıştay, genel ve katma bütçeli dairele
rin bütün gelir ve giderleri ile mallarını T. B. 
M. Meclisi adına denetlemek' ve sorumluların 
hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlamak ve 
kanunlarla verilen incelenle, denetleme ve hük
me bağlama işlerini yapmakla görevlidir. 

Sayıştay m kuruluşu, işleyişi, denetim usul
leri, mensuplarının nitelikleri, atanmaları, ödev 
vo yetkileri, hakları ve yükümleri ve diğer öz
lük işleri, başkan ve üyelerinin teminatı kanun
la düzenlenir.» diyor. 

tnsaijia öyle geliyor ki, bu kanun âdeta bu 
31 nci ıjnaddesiyle Sayıştayı tarif etmiş. Hal
buki, Anayasamızın müstakil malî bir müesse
se olarak kurduğu ve tamamen hususi bir hiz
mete taallûk eden bu müessesenin ve bu hük
mün bu madde içinde mütalâa edilmesinin ka
naatimce mümkün olmaması lâzımgelirdi. Malî 
istiklâli zedeleyici olacak bu türlü bir tatbika
tın işleyip işlemiyeceğini Sayın Bakandan tav-
zihan öğrenmek istiyorum. Böyle bir tatbikat 
mevzubahis midir? Sayıştaym tasarrufları bu 
madde ijle Şûrayı Devlete gelecek ve orada tet
kik edilebilecek midir? O vakit, malî otorite ola
rak ve Anayasamızın tamamen müstakil bir 
müessese olarak mütalâa ettiği bu yargı mer
ciinin tasarrufları zedelenmiyecek midir? Bu 
cihetin lütfen tavzihan ve tasrihan tesbitini arz 
ve istirham ediyorum. Ona göre de icabederse 
bîr de ^ ayrıca takrir vereceğim. Hürmetlerimle. 
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jjA.tSKA.is - - Hay m. Izmrn. 
ADnM.DT İ>VM'10Ts (<Jiı-csutı) - rkfendim, 

ikinci defa, süz :v!« 1 LJX.'SJM '>,in. özür ıii! rr lm; mese
le. be.m.leni/.ee .sun !İc-i't:<#i-.kı önemlidir, .Dvvelâ 
Aksız evvel Sayın Ar tukmae a; badasımın bc-
\auaDmi yankş anladıklarını ie kil etmiş bu
bine vs.rum. 1 >cıuioHiz, \ergi ihi i lâf lar ınm kül-

konacaktır. Bir arkadaşım dedi ki; telaşa lüzum 
yok, o kanunlarda bu hüküm, konursa, buraya 
/al en gelmez dedi. Bendenizeo, gelir. Dünkü, 
ol nci maddemin. bir lâfzı da, «Kamıııen. Dev
let, Şûrasına gildilmesi yasak olan karar la r da
hi buraya geiira diyor. Bugünkü hüküm, bu
dur. İsle ibiz, bunu kaldırmak ve o takdirde o 

biyen Devlet Şurasına ,->!! memeum müdafaa | ba liseli idimiz mutasa\ ver ve bir tanesi de fiili-
Dmedmı. Dedim kg <,\ (-rgi. :h( ilâ l'la riiıı tetkik I yala girmiş bulunan, kanuna, konulacak baraj -
edii-s karara kagmmak ;izete hasıl olan ..luzu-- j I arla kesin olduğu kabul edilen hükümler bura
ma, binaen, kam, İmims; I,manan bir kanun T. I vu germesin ve Devlet Şûrası da mahiyeti küçük 
!>, Ak .ivicelisin.e int ifa! M.aıi,şiir. Bu kanunla ver- j ve admli çok olan şeylerle meşgul olacağı yer
gi küiiâi ' larıuüi bir kısmım' miktar rhbar.yie. j de daha önemli kararlarla, meşgul olsun, diyo-
mehlyei it kv.riyje, öieuhu- A y a r a k idari yar- j ruz. Bu noktadan takrir imi tekrar tasvibinize 
gı üii'ivii sekl inle hidaveieu !>u. i m d a t t a n t et'- sunarım. \\ üi'inct 'erimle. 

ivüc careciv umarlarının. bâzılarının 

resei temasına, <uur liuuunuer eonuuua il avaldir, i ş te i 
ÜAŞKAN - - Başka söz istiyen yok. Şimdi 

.ericre, ;m u'oi'e kesin olacağı i laurır lor ı o lunuyorum. 

kalak i dilen kararların .Devlet Şûrasına gelmeme- j Başkanlığa 
sini müdafaa ettim. Dsbahm! da arz çitim. Yok- ! ;>.l mi maddenin aşağıdaki şekilde değiştiri l-
sa, Anayasa. kneşısuıua, Devlet Şurasına külli- i meşini arz ve teklif ediyorum. 
yen voıgi i İri ilâ:i'i;îriinn gAmemesini müdafaa | «idari yargı iinerr'ileriniıı kesin yargı karar-
etımA .gibi ıur sry söylemedim, I iarı dava. daireler i ile dava daireler i k u r u l u n d a 

kin etere in. arkadaşlarım., vergi riuHatları, ar; 
(atiğim, gibi, makel!eı' olarak, bu iktilâfları ta 
kiheden avukatlar olarak, birçok arkadaşlarımı 
san yakiımn büdikıeri ükSâl ' lardus Bu ihtilâf 
la.••ui. selim, âdil oıara'-: halledilmeline kadar \ 
mat,İU|>sa, kısa. zamanda, halledilmesi de o dere
cede matiu'jn nr. Bir mükellef far/edin, bir ihti
lâftan dölavj frikik meıeime işi intikal etmiş, , 
ayh rca , yularca i ot ki K. mevkilerinde kaklığı vâ-
kidır, i t ibarının zedelendiği vâk'idır. Vergi IÎIÜ-
keiu.fi e k î a k kötü durmada. k'lâkkl edildiği va
hidi:'. Diğer taraftan Devlet, alacağı vergiler
le âmme hizmetlerini ,\ ureteca ki ir. Amme biz-
mederiuin mahiyet num dnun.İyel mevcuttur 
D u k a m karşılığı olan muğberin biran evvel 
halledip, fa:ledi!lj> De\Aî varidatı seklinde ci-
kn.yei (dilmesi lâzımdır, bizim düşüncemiz, ge-

••] ıiınm ı mı ne kul ik etmek üzere ka 

r şamdanınla hır a n a r 

lâfla 
nunla, k-şkili derde-sl olan idari yargı mercilerinin, 
gerek idare İne at nen 
daşnmrsu gayet isabetle işar; I eniği gli)i, kil 
ısılması zaruri olan idarî ya: yi mereberinde çok ; 
muhtemeldir ki, bâzı İdi:.id' mahiyetteki; yani, 
adalelin kuruyu olmaz; fakın, mahiyetçe basit 
olan İsi/ı karar laruuu. da mercilerde kesin ola
rak karma 'bağlanmış cMağu ve bundan, dokı-
vı Devlet Isfırasına giuikuemeal hakkmda hüküm 

temyiz yolu ile görülür . Özel kanun la r ın bu yar
gı kass'ii'larnıa karşı üst ya rg ı merci ler ine baş 
vurulmasını s ın ı r landı ran veya yasakl ıyan hü
kümleri saklıdır.» 

Kayser i 
Hüseyin Kalpakl ıoğlu 

DAŞKAN' - İkinci önergeyi okutuyorum. 

Sayın Başkanl ığa 
Şifahen a r / e t t i ğ im sebeplere dayanarak . 

tasarurın .'!! nci maddesinin su şekilde ifade edil
mesini. arz ve teklif ederim. 

Giresun 
Mehmet Izraen 

!Aîadde d! - İdari yargı mercii erinin kesim yar
gı karar lar ı , İDava, Daireleri, ile Dava Daireler i 
K u r u l u n d a temyiz yolu ile görülür . Özel kanun-

j lamı ini yargı ka ra r l a r ına karş ı üst ya rg ı merci 
'karine baş vurulmasını, s ın ı r landıran veya yas ak-

! İnan hükümleri saklıdır. 

Dil r :YJ . \ ivADÎ^AK.DIODLU (Kayser i ) -
.'. a ;.ıs Idyeî le e fend im. 

DASkiAN . - - iVl'elunet İİzmen'in önergesine 
ive '-vur musunuz? 

; . 'TrsBVîy K'Ai'/PAKL'LODLV (Kayseri )-
Kati l ıvorum. 
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(kfVİT TUVFJK OKYAYUZ (İçel) - öîiDaa-

de ederseniz,, Danış tay hakk ında 1 >i 1 • soranı v;,r-
di, Bakan cevap vermedi. 

B A Ş K A N - Şimdi oylama yapıyoruz. 
0 4 . V İ T T E V E İ K -OJKYAYTTZ (İçe!) - kür

süden sordum, cevap vermediler . 
DEVLET BAKAN t NÜ YİT YldTKİN (Ma 

la tya) - Cevap vereyim. 

BAŞKAN — B u y u r a n . 
DIİVLHT BAKANİ NÜVİT YKTKlN (Ma 

latya); - Efendim, müzakere mevzuu olan öl ne i. 
maddenin şümulü içinde Sayış tay bahis mevzun 
değildiir. Anayasanın 127 ne i maddesinde, Sayış
tay kaıklkında, bu tasarınım 44 neü maddesinde 
•bir hüküm mevcut tur . 44 neü maddenin (E) fık
ras ında Sayış tay Genel Kurulu karar la r ın ın ip
tali için açı lan dâvalar d^ndiğün'a göre dâva 
açma keyfiyet i , ancak 44ncü maddeye is t inad 
bahis konusu olabilir. 31. ncl maddenin şümulü 
içerisinde değildir, Say ış taym karar la r ı . Bahis 
mevzuu değildir. Arz ederim. 

CAVÎT TEVF.1.K OKYAYUZ (İcyl) - Teşek
kü r ederim. 

B A Ş K A N — Başka csöz istiyen, yok. B u .lıusıiv 
daki takr i r i , t ekra r okutup oyunuza sunacağım. 

'(ıMehmet İzmen' in takr i r i tc;kıpar okundu'! 
B A Ş K A N — Komisyon ve Hükümet k a h i r 

yor mıj / 
G E Ç İ C İ KOMİSYON SÖZCÜSÜ miltiV 

A Y H A N (Ordu) — Katılmıyoruz efendDı. 
D E V L E T BAKANİ NÜVİT V İ S K İ N i Ma-

latyt) f- Katılmıyoruz efendim. 

B A Ş K A N — Hükümet, ve Komisyon kai ilmi
yor... 

MALİYE B A K A N İ ADİNA VVJKl \\A-:\l 
TEMYİZ KOMİSYONU B A Ş K A N İ AT?İP ADJd 
K A N — - Söz istij'-orum efendim. 

B A Ş K A N —• Buyurunuz . 
M A L İ Y E B A K A N I A D İ N A Y'aîiOMDlD 

T E M Y İ Z KOMİSYONU BAŞKANİ A R İ F AİH-
K A N — Sayın Başkan, sayın senatörler; Tür-
kiye Cumhuriyet i Anayasasının 114 neü msdde-
si «idarenin hiçbir eylem ve işlemi yargı mer
ciinin denetimi dışında bırakılamaz- hükmünü 
koymıışjtur. Öbür taraftan 140 ncı maddesinde 
de Dauış taym, görev ve yetkileri belirtilmiştir. 
Bu iki jmaddenin karşılıklı mütalaası muvacehe
sinde Anayasa Komisyonu gerekçesinde 11-.1 ncü 
maddenin gerekçesinde, «yargı mercii* tâbirini 

14 . 4 . 1984 O : 1 
kutlanmak auaa lyD i ;•."•;• I iktlD f'ianu id:;-! yar 

^laması imkânım. sağlamak için. metin, bu şekilde 
tedvin e-düuijy.lir. d ınd m işi ir. Ve nitekim 
i ! 1 neü madd.- ile ! !() ma nı:md" kaısdadı md-
takla edilince ku mana 'akmaktadır, Şu halde 
idari yargı meretlerinden çıkan karar lar ın bir 
ki .-•anının keski sayılması \e bu ihtilâfların i)ana;-
taya, kadar götürülmemesi Anayasa muvacehe
sinde mümkün hıdnnnuddadır. Hayuı Dekme! 
Dmrn ",'o Sayın Kal pakhoğlvdnun işaret bııyc'a-
duldan, gibi, bayı makiyi! veya miktar bakımıu-
dan ehemmiyet arz etmiyen ihtilâflar; «Daıuş-
taya kadar götürülmesi, Danıstayı bugünkünden 
daha fazla bir yük altında lutaeakhe, 

Meselâ; halen yürüiükte bulunan "Vergi, İdsüi 
Kanununun ÖDi ncı maddesinde iti;,a-: komisyım-
îar ıum Ö00 kiraya, kadar olan vergi \ ey a eeza, ves-
gi cezalarına, taallûk ed-m. ihtilâflara mütaaliik 
karar lar ı kesindir, temyiz okunamaz, dev. -'üü* mu 
maddesinde de. Temyiz Komisyon simin «30 bin 
üraya kadar olan vesgi ve ceza ihi ilâ ilacına ma-
iaailik karar!;:!-! kealudDy ganışieyda 'lâva a<.1 
lamaz diye hüküm mevcuttur. 

Şimdi d! nei madde a;*nen kanukyt ığı i akdi r-
de Vergi lasul Kanunusun DD n u maddesy D 
kesin mahiyetle elan ve niteliği miktar bakımın
dan 500 lirabk }.-11 • \e:sd ihtilâfına taalluk eden 
itiraz Komisyonu karara temyiz yolu kapalı ol
duğu Din ke maddeye güie, Dauişlayda tetkik 
cdibddh'ecda davadır meyan ma. <dseeektir. Keza 
J 0ö jm: maddenin kabul ekliği, Temyi/ Komis
yonunun Dî 000 liraya lada a olan vergi ihtilâf-
kırına dair vealiği kararla ' ' kesindD, Danssuv-
da. dâva' sedama:'», hükmü d.- bu madde muvace
hesinde muahhar kanun olduğu Din düşecektir. 

Vine i;-.-, eki Anım.- Akacaklar] Karmasa -m 
öd nei maddesinde «ödeme emrine karsı dlras 
edilebilir; ÜDaz Komisyonunun kararı kesladira 
diye bir hüküm \ ardır. 

üdrus i kanunlarda; taikâlâta girip vakiinisi 
almak islemeni; bu e-rsit bir ş-ürü hakkeder nm-.--
cuttuıu Bu g-şü hüküm'ea, mahiyet ve miktar 
bakımından i kanış! ayı işgal edecek nitelikte de
ğildir. Şim li D n u a u n öf nei mad D-d bu .•'•••• 
kilde kanunlaş ı rsa sadece vergi iht i lâfları mu
vacehesinde diğer idarî ihtilâfları kaydetmiyorum 

— 873 — 
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Sadece vergi ihtilâfları bakımından Danıştaya yıl
da 15 bin dâva, yeniden gelecektir, bugünkü iş 
hacmma göre : Yeni vergi kanunları dolayı-
;siyle Vergi anlaşmazlıklarının sayısı artacak
tır, İlk yıllarda % 25 nisbetinde bir artış 
olacağını tahmin ediyoruz. Bu takdirde, Danış
tay bu şekildeki Vergi Usul Kanununun ke
sindir, diye kabul ettiği hükümlere göre, kesin
leşmiş ve Danıştaya gelmiyecek olan dâva sa
yısı 15 binden 20 ye belki de 25 bine çıkacak
tır. Bu, hem Danıştaym yeniden iş hacmini 
•artıracak bir yük teşkil edecek; hem de idare 
için, idari dâvada tarat' teşkil etmesi hase
biyle dâvaları takibetmek külfetini yükliye-
eektir. 

BAŞKAN — Sayın Arıkan, uzun mütalâaya 
ihtiyaç yok. Maliye Vekâleti namına söz iste
diniz. Usulümüzde oylamaya geçtikten sonra, 
iştirak edip, etmemek meselesi vardır. Ve 
sizin bu hususları bilmiyeceğinizi tahmin etti
ğim için Maliye Vekâleti adına hakkınız zayi 
olmasın diye söz vermiş bulunuyorum. 

MALÎYE BAKANI ADINA VERGİLER 
'TEMYİZ KOMİSYONU BAŞKANI ARİF ARI
KAN (Devamla) — Bu bakımdan Sayın Iz-
men'le Sayın Kalpaklıoğlu'nun teklifleri yerin
dedir ve ilerdeki idari yardım mercileri ka
nunlarının hazırlanması sırasında konulacak 
hükümlere de tatbik imkânını sağbyacaktır. 

Hürmetlerimle. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ EŞREF 
AYHAN (Ordu) — Sayın Başkan, şimdi bir 
usule varmamız lâzım. Hükümet bir şey getiri
yor, komisyon başka bir şey getiriyor; Ma
liye Bakanlığı daha başka bir şey getiriyor. 
Ortada bir anlaşmazlık var. önce bunu hallet
mek lâzımdır. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Efendim, komisyon maddeyi geri alsın. 

HİDAYET AYDINER (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — Efendim, maalesef görülüyor ki, Hü
kümette bir anlaşma yok.. 

BAŞKAN — Oylama sırasında söz vermiyo
rum. 

HİDAYET AYDINER (Tabiî Üye) — Son 
söz senatöründür. Söz istiyorum. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Hükümette bir anlaşma yok. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ EŞREF 
AYHAN (Ordu) — Nereye gideceğimizi bilmi
yoruz. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Komisyon maddeyi geri alsın, mesele halloluımr. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ EŞREF 
AYHAN (Ordu) — Maddeyi geri isliyoruz. 

BAŞKAN —• maddeyi düzeltmek üzer« tak
rirler'] o birlikte komisyona geri veriyoruz. 

MEHMET İZM EN (Giresun) — Takrirleri
miz var. Oylama yapılıyordu, geri kaldı. Tak
rirlerimizi oya koyun. 

(Fikret. Turahngil ve beş arkadaşı ayağa 
külkarak ekseriyet olmadığını beyan v;ttiler.) 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Usul hakkında söz istiyaorum. 

BAŞKAN -— Müsaade, buyurun. Efendim, 
zaten komisyon maddeyi ne vakit isterse geri 
alabilir. Maddeyi komisyona verelim, komisyon 
düzeltsin ve yeniden getirsin. 

HİDAYET AYDINER (Cumhurbaşkanınca 
N. U.) — Bu işi lı ali ertelim. Bunu bir karara 
bağlamak lâzım. 

BAŞKAN — Efendim karar alamayız. Çün
kü arkadaşlarımız, ekseriyet yok, dediler. Bakı
nız beş kini aynktalar, ekseriyet yok, diyorlar. 
Binaenaleyh, ekseriyetimiz de hakikaten 7/ok, 
bu sebenle karar alamayız, efendim. 

HİDAYET AYDINER (Devamla) — Tak
rirler için karar almaya lüzum yoktur, efendim. 

BAŞKAN ----- Madde komisyona takrirlerle 
beraber verildi. Komisyon maddeyi geri aldığı
na göre. takrirlerin ışığında maddeyi tetkik 
edecek. Av ne a karara lüzum yok. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Usul hakkında konuşacaktım. 

BAŞKAN - - Artık söz yok, konuşulamaz. 
Simdi acık oyların eticeslui arz ediyorum. 

765 sayılı Türk Ceza, Kanununun 6183 sayılı 
Kanunla, muaddel 455 nci maddesiyle 2275 ve 
3038 sayılı kanunlarla muaddel 459 ncu madde
lerine birer fıkra, eklenmesine dair Kanunun oy
lamasına 123 sayın üye katılmış 118 kabul, 1 ret, 
4 cekinser. Kanun 118 oyla kabul edilmiş ka
nunlaşmıştır. 

Danıştay kanım tasarısının 17 nci maddesi
nin oylamasına 103 sayın üye katılmış, 101 ka
bul, 1 cekinser. salt çoğunluk sağlanmıştır. 
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{.ynı kanunun 20 nci maddesinin oylaması-. 
4 sayın üye katılmış, 94 kabul, salt çoğun

luk sağlanmıştır. 
29 neu maddesinin oylamasına 87 sayın üye 

katılmış, 86 kabul, 1 çekinser. Salt çoğunluk 
sağlanamamış ise de işari oyla kabul edilmiş ve 

V ner 

Anayasanın 92 nci maddesi icabı olarak açık 
oya arz edilmiş olduğundan tekrar açık oyları
nıza Şunulmıyacaktır. 

16 Nisan 1964 Perşembe günü toplanılmak 
üzere Birleşime son veriyorum. 

Kapanma saati : 19,30 

B — YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

— Cumhuriyet Senatosu Üyesi Ragıp 
'in, Türkiye'de ortalama insan ömrünün ne 

kadtyr olduğuna dair sorusu ve Devlet Bakam 
Nüvfit Yetkin'in yazılı cevabı (7/144) 

24 . 3 . 1964 
C. Senatosu Başkanlığına 

Aşağıda yazılı sorumun Devlet Bakanı tara
fından yazılı olarak cevaplandırılmasına delâ
letinizi arz ve rica ederim. 

Prof. Dr. Ragıp Üner 
Senatör 

Türkiye'de ortalama insan ömrü ne kadardır 
ve nasıl hesaplanmıştır'? 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
igi : 26 . 3 . 1964 günlü yazıları : 

ve ilçe merkezi olan şehir ve kasaba!a rı-
a ortalama insan ömrü; 

ürkeklerde 32 
Kadınlarda 35 
Toplam nüfusta 34 

senedir. 

mızc 

Bu sonuç, 1962 yılında ölen her yaştaki nü
fusun mütekabil yaşlariyle çarpılarak elde edi
len çarpımlar toplamının ölenler toplamına bö
lünmesi suretiyle bulunmuştur. Köylerimizdeki 
ölümler hakkında bilgi toplanmamaktadır. 

1945 yılında 4 000 kadar köyümüzde yapı
lan bir anket sonuçlarına göre bir yıl içinde 
ölen 55 592 kişiden 27 158 inin erkek, 28 436 
sının kadın olduğu ve bunlardan erkeklerin 26,9, 
kadınların 31,4 ortalama hesapla genel nüfusun 
29,2 sene yaşadığı hesaplanmıştır. 

Şehirlerimizde 1961 yılında vukua gelen 
ölümlere ait 427 numaralı yayın ilişikte sunul
muştur. (1) 

Üstün saygılarımla arz ederjm. 
Devlet Bakanı 
Nüvit Yetkin 

(1) Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü 
Başkanlığı neşriyatından il ve ilçe merkezlerin
deki ölümlere dair 1961 tarihli ve 427 sayılı bro
şür Kanunlar Müdürlüğü dosyasındadır. 
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765 sayılı Türk Ceza Kanununun 6123 sayılı Kanunla muaddel 455 nci maddesiyle 2275 ve 3038 
saym kanunlarla muaddel 459 ncu maddelerine birer fıkra eklenmesine dair kanunun ikinci oyla

masına verilen oyların sonucu _ _ ,. i 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

TABU ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Suphi Gürsoytrak 
Sup ki Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Osman Koksal 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Mehmet özgüneş 
Selâhattin özgür 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Ysklız 
Mu z a i'f! e r Yu r d a, kul er 

ADANA 
Galip Afşar 
Mehmet Unaldı 
Saki]) Önal 
AFYON KARAHÎSAR 
Celâl Tevfik Karasapaıı 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

ANKARA 
Niyazi Ağırnnslı 
Osman Alişiroğlu 
Rifafc Etker 
Sabit. Kocabeyoğlu 

ANTALYA 
Mehmet tlkuçan 
Mustafa özer 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Fikret Turhangil 

Üye sayısı : 185 
Oy verenler : 123 

Kabul edenler : l i g 
Reddedenler : 1 
Çekinserler : 4 

Oya katdmıyanlar : 57 
Açık üyelikler 5 

[Kabul edenler] 
BİNGÖL 

Sabri Topçuoğlu 
BİTLİS 

Cevdet Gebolüğlu 
BOLU 

Rahmi Arıkan 
BURSA 

Baki Güzey 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Âli Aks oy 
Hali t S arık ay a 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Duru! 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZİNCAN 
i-Vhmi Baysoy 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 
Nihat Pasinli 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uç a gök 

GAZİANTEP -
Zeki islâm-
Niza m ettin özgül 

GİRESUN 
Mehmet İzmen 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbım 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

,'t'h.lu Aksoy 
İÇEL 

Talip özdolay 
İSPARTA 

Suat Seren 
İSTANBUL 

Şevket Akyürek 
Celil Cevherioğlu 
Ethem Menemencioglu 
Nurullah Esat Sümer 
özel Şahingiray 
Berç Turan 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdemli 

KARS 
Turgut Göle 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Suad Hayri Ürgüplü 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Rıfat özdeş 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Mustafa Din eldi 

Muhittin Kılıç 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 
A. Bahattin Özbek 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Orhan Süersaıı 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İhsan Akpolat 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
İzzet Gener 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Pevket Koksal 

SAMSUN 
Çora al ettin Bulak 
Fethi Tevctoğlu 
Cahit Tokgöz 

SİİRT 
Lâtif Aykut 
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I SİVAS 
Ahraejt Çekemoğlu 
Rif at öçten 
Ziya önder 
Hulusi Söylemezoğlı* 

TEKİRDAĞ 
Cemai Tarlan 
Selânji Üren 

i TOKAT 
Zihni Betil 

(İSTANBUL 
Sabahattin Tanınan 

T^Btl ÜYELER 
©krem Aeuner 
Emajıullah Çelebi (î.) 
Vehbli Ersü 
Kadıji Kaplan 
SarniJ Küçük 
Mehıpet Şükran özka-
ya I 
Haydar Tıınçkanat 

ADIYAMAN 
Halil) Ağar 
AFYON KARAHISAR 
Rasiıjn Hancıoğlu 
Mustafa Yılmaz Ince-
oğluj 

| AMASYA 
MacSt Zeren 

ANKARA 
Hıfzt Oğuz Bekata 
ibrahim Saffet Om ay 
(Bi)| 

Manşur Ulusoy 

AYDIN 
tskeiıder Cenap Ege 
Osman Sainı Sarıgöllü 

O. Senatosu B : 62 
Osman H&cıbaloğlu 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Yusuf Demirdağ 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet AM Demir 

URFA 
Esat Mahmut Karakurt 

14 . 4 .1964 
YOZGAT 

Sadık Artukmaç 

O :1 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 
Tevfik İnci 

CUMHURBAŞKANIN 
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Âçıkalrn 
Âmil Artus 

[Beddeden] 
ADANA 

Mehmet Nuri Âdem
oğlu 

(Çekinserler) 

MUĞLA 
Mııallâ Akarca 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

[Oya katılmıy anlar] 
BALIKESİR 

Enver Aka (Başkan) 
Haindi Oğuzbeyoğlu 
Kadri öztaş 
Hasan Ali Türker 

BİLECİK 
Talât Oran 

BOLU 
yirrı Uzunhasanoğlu 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

BURSA 
ihsan Sabri Çağlayan-
gil 
Şeref Kayalar 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

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

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Rasim Giray 

ERZURUM 
Rahmi Sanalan 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 

İSTANBUL 
Fethi Başak 
Rif at öztürkçine 

IZMÎR 
İzzet Biran d 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmert Hazer 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KONYA 
Sedat Çumralı (B.) 
Ahmet Onar 

MALATYA 
Mehmet Zelki Tulün ay 
a.) 

MANİSA 
Ferit Alpiskender (B.) 

Hasan Atakan 
Hidayet Aydıner 
Esat Çağa 
Ömer Er gün 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Nevzat Sengel 
Ragıp Uner 
Âdil Ünlü 

VAN 
Faruk Işık 

MARDİN 
Kemal Oral (î.) 

NEVŞEHİR 
î. Ş. Atasağun 

ORDU 
Zeki Kumrulu 

RİZE 
Necip Danışoğlu 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 
Kâzım Yurdakul 

SÎNOP 
Suphi Batur 

URFA 
Vasfi Gerger 

YOZGAT 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
ı arık Remzi Baltan 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Enver Kök 
Sahir Kurutluoglu 
Kâzını Orbay (î.) 
Necati özdeniz 
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[Açık üyelikler] 
(Soruna 

Eskişehir 
.Hakkâri 

İstanbul 
Samsun 

Yekûn 

>>©<< 

,**** 
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,v Danıştay kanunu tasarısının 17 nci maddesine verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 
*~ 

TABE ÜYELER 
^lucip Atklı 
$uphi Güşsoytrak 
Suphi Kanman 

jfcimıT JsSraveiioğiu 
Simi Küçük 
Ffthri özdilek 
Üdâhattin özgür 
Haydar Tunçkanat 
&tia Ulajr 
Ahmet Yıldız 

t, ADANA 
^BİLmet Nuri Âdemoğ-
im 
QaÜp Afşar 
4fcP Önal 

ADIYAMAN 
Ağar 

_ TON KARAHÎSAR 
ÂfMİafa Yılmaz tnce-

'ftş&l Tpvfik Karasaban 
AĞRI 

Vçiflâ Yardımcı 
ANKARA 

tîiya^i Ağırnaslı 
Bifiat Etker 

ANTALYA 
Muafefcfa özer 

ARTVİN 
jp^ F«İBBİ Alpaslan 
V ° AYDIN 

Saim Sarıgöllü 
* Ü G Ö L 

_l§ topçuoğlu 
M BİTLİS 

®N|rt.Geboloğlu 

^S^* t J r —r 

Üye sayısı : 185 
Oy verenler : 103 

Kabul edenler : 101 
Reddedenler : 0 

Çekinserler : 1 
Oya katıkmyanlar : 78 

• Açık üyelikler : 5 

[Kabul edenler] 
BQLU 

Rahmi Acıkan 
BURDUR 

Hüseyin Otan 
BURSA 

îhsan Sabri Çağlayan-
gil 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 
Halit Sarıkaya 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DBNtZLt 
Mehmet Emin Durul 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamettin özgül 

GİRESUN 
Mehmet îzmen 

GÜMÜŞANE 
Haliıt Zarbun 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Celil Ceyherioğlu 
Ethem Menemencioğlu 
Rifat öztürkçine 
Nurullahi Esat Sümer 

— 81 

Özel Şahingiray 
Berç Turan 

IZMtR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdemli 

KARS 
Turgut iGöle 

KİAYSERl 
Hüsnü Pikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Suad Hayri Ürgüplü 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Mustaf^ı Dinekli • 
Muhittijn Kılıç 
Muarnnier Obuz 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 
A. Bahattin Özbek 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MUĞLA 
Muallâı Akarca 
Haldun Menteşeoğln 

r9 — 

MUŞ 
îhsan Akpolat 

RİZE 
Necip Danışoğlu 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 

SAMSUN 
Cemalettin Bulak 
Cahit Tokgöz 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ziya önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 
Selâmi Üren 

TOKAT 
Osman Hacıbaloğlu 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Yusuf Demirdağ 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Vasfi Gerger 
Esat Mahmut Karakurt 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

VAN 
Faruk Işık 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Tevfik înci 
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CUMHURBAŞKANIN

CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalm 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Emanullah Çelebi (1.) 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan 
Osman Koksal 
Sezai O'Kan 
Mehmet özgüneş 
Mehmet Şükran özkaya 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mehmet Ünal di 
AFYON KARAHISAR 
Rasim Hancıoğlu 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
SaJbit Kocabeyoğlu 
İbrahim Saffet Omay 
(B.) 

Mansur Ulusoy 
ANTALYA 

Mehmet llkuçan 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 

Hasan Atakan 
Hidayet Aydmer 
Esat Çağa 

Ömer Ergün 

Hasan Kangal 

[Çekinser] 
İSTANBUL 

Sabahattin Tanman 

[Oya katilmıyanlar] 
Ilamdi Oğuzbeyoğlu 
Kadri ö^taş 
Hassan Ali Türker 

BİLECİK 
Talât Oran 

BOLU 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

ÇANKIRI 
Hazım Dairin (Bşk. V.) 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 

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

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nihat Pasinli 
Rahmi Sanalan . 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 

[Açık w 
Çorum 1 

Eskişehir 1 

Hakkâri 1 

Talip Özdolay 
İSPARTA 

Suat Seren 
İSTANBUL 

Fethi Başak 
İZMİR 

İzzet Biran d 
Enis Kan su 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KONYA 
Sedat Çumralı 
(B.) 
Ahmet Onar 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 
(D 

MANİSA 
Ferit Alpiskender (B.) 

MARDİN 
Kema] Oral 
Abdülkerim Saraçoğlu 

NEVŞEHİR 
1. Şevki Atasağun 

yetikler] 
İstanbul 1 
Samsun 1 

Yekûn 5 

Nevzat j&ngef 

Adil Ünlü 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
İzzet Gener 

ORD1 
Eşref Ayhan 
Şevket Köksi. . 
Zeki KumruJ. 

SAKAETA 
Kâzım Vu'rdakûl 

SAMSUN 
Fethi Tev#toğlu 

SİİRT 
Lâtif Aykpt 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğîu 
Rifat Öçter 

TOKAT 
Zihni Betil 

YOZGAT 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 
CUMHURBAŞKANIN

CA SEÇİLEN ÜYELER 
Âmil Artus , . ı 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Sahir Kurutlıioğlu 
Kazam Orbay (1.) 
Ragıp Ün er 
Necati özdeniz 
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Danıştay kanunu tasarısının 20 nci maddesine verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 

TABU ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karâvelioğlu 
Osman Koksal 
Sami Küçük 
Fahri özdilek 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 
Galip Afşar 
Sakıp önal 
AFYON KARAHISAR 
Mustafa Yılmaz înce-
oğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Rdfat FJtker 

ANTALYA 
Mustafa özer 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

Üye sayısı : İ 8 5 
Oy verenler : 94 

Kabul edenler : 94 
Reddedenler : 0 

Çekinserler : 0 
Oya katıLmıyanlar : 86 

Açık üyelikler : 5 

[Kabul edenler] 
BURSA 

Baki Güzey 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 
Halit Sarıkaya 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 
Nihat Pasinli 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamettin özgül 

GÎRESUN 
Mehmet îzmen 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Fethi Başak 
Celil Cevherioğlu 
Ethem Menemencioğlu 
Rifat öztürkçine 
Nurullah Esat Sümer 

İ İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozca! 1 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 

Nevzat özerdendi 
KARS 

Turgut Göle 
KAYSERİ 

Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpakhoğlu 
Suad Hayri Ürgüplü 

KIRŞEHİR 
Alî Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Rıfat özdeş 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Mustafa Dinekli 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İhsan Akpolat 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
îzzet Gener 

ORDU 
Şevket Koksal 

SAMSUN 
Cemalettin Bulak 
Cahit Tokgöz 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ziya önder 
Hulusi Söyletmezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Osman Hacıbaloğlu 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Yusuf Demirdağ 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Vasfi Gerger 
Esat Mahmut Karakurt 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlıı 

VAN 
Faruk Işık 

YOZGAT 
Sadık Artnkmaç 

ZONGULDAK 
Tevfik Tnoi 
CUMHURBAŞKANIN

CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hasan Atakan 
Esat Çağa 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Nevzat Sengel 
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[Oya kaUlmıyanlar] 
TABİÎ ÜYELER 

Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan 
Sezai O'Kan 
Mehmet özgüneş 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mehmet Ünaldı 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

AFYON KARAHISAR 
Rasim Hancıoğlu 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Saibit Kocabeyoğlu 
İbrahim Saffet Omay 
(B.) 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet îlkuçan 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 
Kadri öztaş 

Hasan Ali Türker 
BİLECİK 

Talât Oran 
BOLU 

Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayan-
gil 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı (Bşk. V.) 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 

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

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Rahmi S&nalan 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
özel Şahingiray 
Sabahattin Tanman 
Berg Turan 

İZMİR 
İzzet Birand 
Enis Kansu 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KONYA 
Sedat Çumralı (B.) 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
A. Bahattin Özbek 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 
(I.) 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender (B.) 

MARDİN 
Kemal O rai 
Abdülkerim Saraçoğlu 

NEVŞEHİR 
t. Şevki Atasağun 

ORDU 
Eşref Ayhan 

Çorum 

Eskişehir 

Hakkâri 

[Açık üyelikler] 
istanbul 
Samsun 

Zeki Kumrulıı 
RİZE 

Necip Danışoğlu 
SAKARYA 

Turhan Kapanlı 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat öçten 

TEKİRDAĞ 
Selâmı* Üren 

TOKAT 
Zihni Betil 

YOZGAT 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 
CUMHURBAŞKANIN

CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalm 
Âmil Artus 
Hidayet Aydmer 
Ömer Ergün 
tmver Kök 
Sahir Kurutluoğlu 
Kâzını Orbay (1.) 
Necati özdeniz 
Ragıp Üner 
Âdil Ünlü 

Yekûn 

»>«« 
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Danıştay kanunu tasarısının 29 ncu maddesine verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanamamıştır.) 

Üye sayısı : 185 
Oy verenler : 87 

Kabul edenler : 86 
Reddedenler : O 

Çekinserler : l 
Oya katılmıyanlar : 93 

Açık üyelikler : 5 

TABİÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Vehbi Ersü 
Kâmil Karavelioğlu 
Osman Koksal 
Fahri özdilek 
Mehmet özgüneş 
Mehmet Şükran özka-
ya 
Haydar Tunçkanat 

ADANA 
Oalip Afşar 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHİSAR 
Mustafa Yılmaz tnce-
oğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 

AĞRI 
Yeysi Yardımcı 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Sabit Kocabeyoğlu 
Mansur Ulusoy 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 

BİLECİK 
Talât Oran 

BOLU 
Rahmi Arıkan 

! [Kabul 
BURSA 

Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

I}ENÎZLÎ 
Ciahit Akyar 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

, ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 
Nihat Pasinli 

GAZİANTEP 
Zeki islâm 
Nıaamettin özgül 

[HATAY 
Sabahattin Adalı 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSPARTA 
Suat S^ren 

ÎÖTANBUL 
Celil Cevherioğlu 
Ethem İMenemencioğlu 
Nurullah Esat Sümer 

ö mer 
IZMÎR 

İjûtfi Bozcah 
Bnis Kansu 
Cahit Qkurer 
Hilmi Onat 

KASTAMONU 
jVjEehmet; Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

edenler] 
KAYSERİ 

Hüsnü Dikeçlgil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Suat jlayri Ürgüplü 

KIRŞEHİR 
Ali Rjza Ulusman 

KOCAELİ 
Rifat [özdeş 

i KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muhittin Kılıç 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 

MALATYA 
Nüviti Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedirn Evliya 

NEVŞEHİR 
I. Ş. Âtasağun 

| NİĞDE 
Kudret Bayhan 
İzzet Gener 

SAKARYA 
Turhau Kapanlı 
Kâzın .̂ Yurdakul 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat öçten 
Ziya önder 

TEKİRDAĞ 
Selâmi Üren 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Yusuf D emir dağ 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
Vasfi Gerger 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

VAN 
Faruk Işık 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 
Tevfik inci 

CUMHURBAŞKANIN-
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Âmil Artus 
Hasan Atak an 
Hidayet Aydmer 
Ömer Ergün 
Sadi Koçaş 
Sahiı Kurutluoğlu 
Kâzım Orbay 
Necati özdeniz 
Nevzat Sengel 
Ragıp Üner 
Âdil Ünlü 

[Çekinser] 
ANKARA I 

Niyazi Ağımıaslı ; 
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C. Senatosu B : 62 14 . 4 . 1964 
[Oya katılmıyanlar] 

O .1 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Emenullah Çelebi 

(D 
Suphi Gürsoytrak (I.) 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Selâhattin özgür 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muz>affer Yurdakuler 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 
Mehmet Ünaldı 
Sakıp önal 
AFYON KARAHİSAR 
Rasim Hancıoğlu 

AMASYA 
Maeit Zeren 

ANKARA 
Rifat Etker 
ibrahim Saffet Omay 
(B.) 

""*"- ANTALYA 
Mehmet Ilkuçan 
Mustafa özer 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan (I. Ü.) 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 
Fikret Tnrhaneril 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 
Kadri öztaş j 

Hasan Ali Türker 
BİNGÖL 

Sabri Topçuoğlu 
BİTLİS 

Cevdet Geboloğlu 
BOLU 

Sırrı Uzunhasanoğlu 
BURDUR 

Hüseyin Otan 
BURSA 

ihsan Sabri Çağlayan-
gü 
Baki Güzey 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 
Halit Sarıkaya (I.) 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 

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

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Rahmi San alan 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GİRESUN 
Mehmet îzmen 

[Açık w 
Çorum 1 
Eskişehir 1 
Hakkâri 1 
istanbul 1 

Sabahattin Orhon 
GÜMÜŞANE 

Halit Zarbuıı 
HATAY 

Vehbi Aksoy 
İSTANBUL 

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

İZMİR 
izzet Birand 
Nevzat özerdemli 

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

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu (I. Ü.) 

KONYA 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
A. Bahattin Özbek 

MALATYA 
Mesmet Zeki Tulunay 

MANİSA 
Ferit Alpiskender (B.) 
Orhan Süersan 

MARDİN 
Kemal Oral (I.) 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

yetikler] 

Samsun 1 

Yekûn 5 

Haldun Menteşeoğlu 
MUŞ 

ihsan Akpolat 
ORDU 

Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

RİZE 
Necip Danışoğlu 

SAMSUN 
Cemalettin Bulak 
Fethi Tevetoğnı 
Cahit Tokgöz 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

SİVAS 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Zihni Betil 
Osman Hacıbaloğlıı 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Esat Mahmut Karakurt 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
CUMHURBAŞKANIN

CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalın (I.) 
Esat Çağa 
Hasan Kangal 
Enver Kök 



Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMI 

I ALTMIŞÎKÎNCt BÎRBEŞlM 

14.4 .1964 Sah; 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Anayasa Mahkemesi asil üye seçimi. 

B - ÎKÎNCÎ DEFA OYA KONULACAK ÎŞLER 
1. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 6123 

sayılı Kanunla muaddel Ş55 ncj maddesiyle 
2275 ve 3038 sayılı kanunlaıjla muaddel 459 ncu 
maddelerine birer fıkra eklenmesine dair ka
nun teklifinin Millet Meclisince reddolunan 
metni ve 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 6123 
saydı Kanunla muaddel 455 nei maddesiyle 
2275 ve 3038 sayılı kanunlarla muaddel 459 ncu 
maddelerine birer fıkra eklenmesine dair ka
nun teklifi hakkında Cumhuriyet Senatosu Ana
yasa ve Adalet Komisyonu raporu (M. Meclisi 
2/516; C. Senatosu 2/119) 

II ! 
SORULAR VE GENEJL GÖRÜŞME 

1. — Cumhuriyet Senajtosu Tabiî Üyesi 
Mehmet Özgüneş'in, Türk ekonomisinin bugün
kü durumuna dair Başbakandan) sözlü sorusu 
(6/243) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Bitlis Üyesi 
€evdet Gebologlu'nun, Bitlis Baykan Hidro-
Elektirik projesine dair Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu (6/248) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üye
si Nusret Tuna'nın, yarım kalan Kuzey sahil 
yoluna dair, Bayındırlık Bakanından sözlü so
rusu (6/252) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ Üyesi 
Selâmi Ürenin, 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) 

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

6. -r- 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) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN ÎŞLER 
X I . — 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 ÎVEDÎLÎK KARARI 

VERİLEN ÎŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BÎR DEFA 

GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 
1. -r- Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayman

lığının I Aralık 1963; Ocak, Şubat 1964 aylarına 
ait hesaplan hakkında Cumhuriyet Senatosu 
Hesaplarını İnceleme Komisyonu raporu (5/4) 
(S. Sayısı : 439) [Dağıtma tarihi : 11 . 4 . 1964] 

V 
ÎKÎ DEFA GÖRÜŞÜLECEK ÎŞLER 

A - ÎKÎNCÎ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 
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; Ş. : 55) 

2. 4- Kadir Ceylan hakkındaki ölüm cezası
nın yeHne getirilmesine dair kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhu
riyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu 
raporu( (M. Meclisi 3/745, C. Senatosu 1/385) 
(S. Sayısı : 416) [Dağıtma tarihi : 6 . 3 . 1964] 
(Birinci görüşme tarihi : 26 . 3 . *Q64; B. :55) 
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3. — 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, S. Senatosu 
1/353) (S. Sayısı : 417) [Dağıtma tarihi : 
6 . 3 . 1964] (Birinci görüşme tarihi : 26.3.1964; 
B. : 55) 

4. — Hasan Şeker hakkındaki Ölüm cezasının 
yerine getirilmesinedair 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 tarih : 26.3.1964; 
B. : 55) 

5. — 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. Sayısı : 419) [Dağıtma tarihi : 
5 . 3 . 1964] (Birinci görüşme tarihi : 26.3.1964 
B. : 55) 

6. — 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) 

7. — 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: 423) [Dağıtma tarihi: 18 . 3 .1964] 
(Birinci görüşme tarihi : 26 . 3 . 1964; B..: 55) 

X 8. — 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^ 
lan raporları (M. Meclisi 1/233; C. Sena
tosu 1/367) (S. Sayısı : 423) [Dağıtma tari

hi: 11 . 3 . 1964] (Birinci görüşme tarihi : 
31 . 3 . 1964; B : 56) 

X 9. — 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) 

10. — Millî Savunma Bakanlığı orta sanat 
okulları öğrencileri hakkındaki kanun tasarısı
nın Millet Meclisince kabul" olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Millî Savunma ve Bütçe 
ve Plan komisyonları raporları (M. Meclisi 
1/263; C. Senatosu 1/350) (S. Sayısı: 427) [Da
ğıtma tarihi : 16 . 3 . 1964] (Birinci görüşme 
tarihi :S1,3 .1964;B : 56) 

X 11. — 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 raporları 
(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 GÖRÜŞMESİ 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 İ/316; C. Senatosu 1/368) (S. Sayısı : 436) 
[Dağıtma tarihi : 3 . 4 .1964] 


