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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETt 

II. — GELEN KAĞITLAR 

IIL — YOKLAMA 

Sayfa 
546 

548 

548 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KU
RULA SUNUŞLARI 548 

A) Gündem Dışt Konuşmalar 548 

1. — Kars Milletvekili Ömer Kuşhan'ın, 
Meclis Genel Kurulu ve komisyonlardaki ça
lışmalarda iktidar partisinin tutum ve davra-
nıkrı konusunda gündem dışı konuşması 548:550 

B) Tezkereler ve önergeler 550 
1. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbant-

oğlu'riun, 25.9.198Cİ Tarih ve 23C5 Sayılı 6136 
Sayılı Sayılı Ateşli .Silahlar ve Bıçaklar ile Di
ğer Aletler Hakkında Kanun ile Türk Ceza 
Kanununun 264 üncü Maddesinde Yer Alan 
Ateşli Silahlar, Patlayıcı Maddeler, Bıçaklar 
ve Benzeri Aletlerin Teslimi Hakkında Kanu
na 2583 Sayılı Kanunla Eklenen Ek 1 inci 
Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesi
ne Dair Kanun Teklifini geri aldığına dair 
önergesi (2/161, 4/58) 550:551 

Sayfa 
C) Danama Kurulu önerileri 551,599 
1. — Gündemde yer alan 193 sıra sayılı 

Polis Yükseköğretim Kanunu Tasarısının gö
rüşmelerinin çalışma saatinin sonuna kadar 
tamamlanamaması halinde tasarının bitimine 
kadar çalışma süresinin uzatılmasına dair Da
nışma Kurulu önerisi 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) Sözlü Sorular ve Cevapları 
1. — Zonguldak Milletvekili tsa VardaTın, 

yeminli özel teknik bürolara yapılan başvuru
lara ve sonuçlarına ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakaramdan sözlü soru önergesi (6/187) 

2. — tzmir Milletvekili Rüştü Şardağ'ın, 
İstanbul İli Emniyet Eski Müdürüne ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/218) 

3. — İstanbul Milletvekili Bilal Şişman'ın, 
modern matematik eğitimi yapan okullara 
ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanın
da» sözlü soru önergesi (6/203) 

4. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, 
köy öğretmenlerinin mahrumiyet zammına 
ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/212) 
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Sayfa 
5. — Ankara Milletvekili İsmail Saruhan' 

in, İhtira Beratı Kanununun değiştirilmesi için 
çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Sanayi 
•e Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/217) 551 

6. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbant-
oğlu'nun, İstanbul İli Emniyet eski Müdürü 
hakkındaki ihbar ve iddialara ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/219) 552 

7. — Sivas Milletvekili Ruşan Işın'ın, Ant-
birlik ile Teksif Sendikası arasında imzalanan 
toplu iş sözleşmesinin iptal nedenine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/221) 552 

8. — Sivas Milletvekili Ruşan Işın'ın, yurt 
dışına gönderilen işçilerden İş ve İşçi Bulma 
Kurumunca ücret alındığı iddiasına ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/222) 552 

B) Yazılı Sorular ve Cevapları 599 

1. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbant-
oğlu'nun Doğu Anadoludaki bazı illerin ka
rayolu sorununa ilişkin sorusu ve Bayındır
lık ve İskân Bakanı İsmail Safa Giray'ın yazılı 
cevabı (7/230) 599:600 

2. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalfoant-
oğlu'nun, Erzurum-Horasan ilçesi Belediye 
Başkanı hakkında Valiliğe yapıldığı iddia edi
len şikâyetlerin sonucuna ilişkin siorusu ve İç
işleri Bakanı Yıldırım Akbulüt'un yazılı ceva
bı (7/238) 600:601 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açüarak iki 
oturum yaptı. 

Birinci Oturum 
Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan, «24 Kasım 

Öğretmenler Günü», 
Siirt Milletvekili Mehmet Abdürrezak Ceylan, 

akaryakıt fiyatlarının serbest bırakılması, 
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Sayfa 
3. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbant-

oğlu'nun, Türkiye Emlâk Kredi Bankasınca 
kullandırılan kredilere ilişkin sorusu ve Ba
yındırlık ve İskân Bakanı ismail Safa Giray' 
in yazılı cevabı (7/249) 601:603 

4. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbant-
oğlu'nun, Doğu Anadolu bölgesindeki bazı 
yolların Devlet yolu standartlarına uygun ola
rak yapılmasına ilişkin sorusu ve Bayındırlık 
ve İskân Bakanı İsmail Safa Giray'ın yazılı 
cevabı (7/253) 603:604 

5. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbant-
oğlu'nun, Erzurum-Şenkaya ilçesi Belediye 
Başkanı hakkındaki soruşturmaya ilişkin so
rusu ve Adalet Bakanı M. Necat Eldem'in ya
zılı cevabı (7/268) 604:605 

6. — Burdur Milletvekili Ali Kemal Er-
dem'in, Burdur İlinde yapılması düşünülen ve 
etütleri bitmiş olan barajlara ilişkin sorusu ve 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Cemal Bü-
yükbaş'ın yazılı cevabı (7/272) 605 

Yi. — KANUN TASARI VE TEKLİF
LERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER İŞLER , 552 

1. — Antalya Milletvekili Ali Dizdaroğ-
lu'nun, Türk Ceza Kanununun 175, 176, 177 
ve 178 nci Maddelerinin Değiştirilmesinle Dair 
Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
'(2/102) (S. Sayısı: 82 ve 82'ye 1 inci ek) 552 

2. •— Polis Yükseköğretim Kanunu Tasarı
sı ve İçişleri ve Millî Eğitim komisyonları 
raporları (1/619) (S. Sayısı: 193) 552:599 

Adana Milletvekili Cüneyt Canver, 18 yaşını ta
mamlamış 19 undan gün almış vatandaşlara da oy 
hakkı verilmesi; 

Konularında gündem dışı birer konuşma yaptı
lar. 

İspanya'ya gidecek olan Ulaştırma Bakanı Vey
sel Ata'soy'un dönüşüne kadar Ulaştırma Bakanlığı-

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZElt 
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na Devlet Bakanı Kâzım Ok'say'ın vekillik etmesi
nin uygun görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tez
keresi Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Konya Milletvekili Abdullah Tenekeci'nin, «Kıb
rıs Senitleri Abidesi Yapılması Hakkındaki Kanun 
Teklifi» ni (2/144) geri aldığına diair önergesi okun
du; İçtüzüğün 76 ncı maddesine göre, Millî Savun
ma Komisyonunda bulunan teklifin geri verildiği 
açıklandı. 

Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonunda açık 
bulunan üyeliğe Halkçı Parti Grubunca aday göste
rilen 'Bursa Milletvekili Mehmet Azizoğlu ve 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını İnce
leme Komisyonunda açık bulunan üyeliğe de Halk
çı Parti Grubunca aday gösterilen Amasya Millet
vekili Arsan Savaş Arpacıoğlu; 

Seçildiler. 
Rize Milletvekili Turgut Halit Kunter'in, çay 

üreticilerinin sorunlarına ilişkin sözlü sorusune (6/l'89) 
Devlet Bakanı Abdullah Tenekeci, 

Siirt Milletvekili Mehmet Abdürrezak Ceylan'ın, 
Türkiye Elektrik Kurumunun enerji nakil hatların
da kullanacağı ağaç direk ihtiyacına ilişkin sözlü so
rusuna {(6/214) Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Ce
mal Büyükbaş ve 

Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenioğlu' 
nun, Siirt Karageçit Köyündeki katliama ilişkin söz
lü sorusuna (6/220) da içişleri Bakanı Yıldırım Ak-
bulut;1 

Cevap verdiler; soru sahipleri de cevaplara kar
şı görüşlerini açıkladılar. 

Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, 
AİBD Büyükelçimizin söylediği iddia edilen bir be
yanatına ilişkin sözlü sorusuna (6/211) (Dışişleri Ba
kanı Vahit Halefoğiu cevap verdi. 

Zonguldak Milletvekili İsa Vardal'ın (6/187) ve 
»İzmir Milletvekili Rüştü Şardağ'ın (6/218), 
Esas numaralı sözlü soru önergeleri soru sahip

leri izinli olduklarından, 
İstanbul Milletvekili Bilal Şişman'm (6/203) esas 

numaralı sözlü soru önergesi mehil verildiğinden, 
Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un (6/212) ve 
Ankara Milletvekili İsmail Saruhan'ın (6/217), 
Esas numaralı sözlü soru önergeleri ilgili bakan

lar Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından, 

<Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, 
(6/219) esas numaralı sözlü soru önergesi de soru 
sahibinin birden fazla sorusunun gündemde yer al
ması nedeniyle, İçtüzüğün 97 nci maddesi gereğin
ce; 

Ertelendiler. 
Maddeleri Komisyona geri verilen Antalya Mil

letvekili Ali Dizdaroğlu'nun Türk Ceza Kanununun 
175, 176, 177 ve 178 inci Maddelerinin Değiştirilme
sine Dair Kanun Teklif i (2/102) (S. Sayısı : 82 ve 
82*ye 1 inci ek) Kömisyoiüdan gelmediğinden, gö
rüşülmesi ertelendi. 

Balıkesir Milletvekilli Davut Abacıgil'in, 21.6.1934 
tarih ve 2525 sayılı Soyadı Kanununa Bir Ek Geçici 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifinin (2/152) 
(S. Sayısı : 156) reddedilmesine dair İçişleri Komis
yonu raporu kabul edilerek teklif reddedildi. 

4.1.1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Silahlı Kuv
vetleri 'İç Hizmet Kanununun 70 inci Maddesinin Bi
rinci Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında (1/495) 
(S. Sayısı : 158) ve, 

Muvazzaf subay ve Askerî Memurlara Verilecek 
Elbise ve Teçhizat Hakkında 4608 sayılı Kanuna Ek 
7 Aralık 1962 tarihli ve 128 sayılı Kanunun 1 inci 
Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında (1/599) 
(S. Sayısı : 159), 

Kanun tasarıları kabul edildi ve kanunlaştı., 
Kıyı Kanunu Tasarısının (1/625) (S. Sayısı : 192) 

tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanarak 6 ncı 
maddesine kadar 1(6 ncı madde dahil) kabul edildi. 

Birleşime, saat 19.15te 15 dakika ara verildi. 

İkinci Oturum 
Kıyı Kanunu Tasarısının (1/625) >(S. Sayısı : 192) 

görüşülmesi tamamlanarak kabul edildi ve kanun
laştı. 

28 Kasım 1984 Çarşarriba günü saat 15.00'te top
lanılmak üzere birleşime saat "20,05te son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Halil İbrahim Karal 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Çankırı İçel 

Saffet Sakarya Durmuş Fikri Sağlar 
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II. — GELEN KÂĞITLAR 

28 ; 11 . 1984 Çarşamba 

O i 1 

Tasarı 
1. — Uydular Aracılığı ile Haberleşme Avrupa 

Teşkilatı (BUTELSAT) Sözleşmesi ve işletme Anlaş
masının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı 
(1/631) (Bayındırlık, îmar, Ulaştırma ve Turizm; Dış
işleri komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 
27.11 J1984) 

Tezkereler 
1, — İstanbul Milletvekili Kemal özer'in Yasama 

Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakan
lık Tezkeresi (3/640) (Anayasa ve Adalet komisyon
larından Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 27.11.1984) 

12. — Marwan, Mustapha, Hüssein vie Mohamad 
Haklarındaki ölüm Cezalarının Yerine Getirilmesine 
Dair Başbakanlık Tezkeresi (3/641) (Adalet Komisyo
nuna) (Başkanlığa geliş ıtarihi : 27.11.1984) 

3. — Ahmet Erhan Hakkındaki ölüm Cezasının 

Yerine Getirilmesine Dair Başbakanlık Tezkeresi 
(3/642) (Adalet Komisyonuna) ((Başkanlığa geliş ta
rihi : 27.11.1984) 

4. — İbrahim Yalçın Arkan, Mehmet Uçaroğlu 
ve Fevzi Işık Haklarındaki ölüm Cezalarının Yerine 
Getirilmesine Dair Başbakanlık Tezkeresi (3/643) 
((Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 
27.11.1984) 

5. — Necdet ISözibir Hakkımdaki Ölüm Cezasının 
Yerine Getirilmesine Dair Başbakanlık Tezkeresi 
(3/644) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa ıgeliş ta
rihi : 27.11.1984) 

Sözlü Soru Önergesi 
1. — Siirt Milletvekili Necdet Naci Mimaroğlu' 

nun, Siirt İli Şirvan - Madenköy'deki bakır madenine 
ilişkin Enerji ce Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/2İ2İ6) (Başkanlığa ıgeliş tarihi : 
27.ll 1.1984) 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Halil İbrahim KARAL 
KÂTİP ÜYELER : Süleyman YAĞCIOĞLU (Samsun), Dunnuş Fikri SAĞLAR (tçel) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 31 inci Birleşimini açıyorum. 

IHj — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama ya
pılacaktır. Sayın milletvekillerinin salonda bulun
duklarını yüksek sesle 'belirtmelerini rica ediyorum. 

(Artvin Milletvekili Nevzat ıBıyıklı'ya kadar yok
lama yapıldı) 

BAŞKAN — Toplantı yetersayısı vardır, görüş
melere başlıyoruz. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. — Kars Milletvekili Ömer Kuşhan'm, Meclis 

Genel Kurulu ye komisyonlardaki çalışmalarda ikti
dar partisinin tutum ve davranışları konusunda gün
dem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Gündeme geçmeden evvel, Kars 
Milletvekili Sayın Ömer Kuşhan, Meclis Genel Ku
rulundaki ve komisyonlardaki çalışmalarda iktidar 
partisinin tutum ve davranışları konusunda konuşmak 
üzere gündem dışı söz istemiştir. 
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Buyurun Sayın Kuşhan. 

Sayın Kuşnan, süreniz 5 dakikadır. 

ÖMER KUŞHAN '(Kars) — Teşekkür ederim 
Sayın Başkanımı. 

Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
çok değerli üyeleri; yüksek huzurlarınızı dün ve on
dan evvelki bir içtimada yaşamış olduğumuz çok na
hoş olayların bir daha tekerrür etmesini önleyici 
mahiyette olması dileğiyle, gündem dışı, Meclisin 
çalışmaları ve iktidar partisinin tutumuyla ilgili, bir 
konuşma yapmak üzere işgal ediyorum. 

Değerli milletvekilleri, Yüce Meclis Türkiye'de 
en yüksek karar organıdır. Bu hepimizin ve herke
sin bildiği bir gerçek. Yalnız her şeyde böylesine 
nihaî kararları vermekle yetkili kılınmış olan Yüce 
Meclisin de çalışmalarını düzenleyecek olan bir İç
tüzüğü ve dolayısıyla kendisini bağlayacak olan bazı 
prensipleri vardır. Bir başkasından veya bir başka 
kuruluştan prensiplere ve yönetmeliklere, tüzüklere 
saygılı davranmasını isteme yetkisini kendisinde bu
labilmesi için ilk evvela bu Yüce Meclisin bu mu
kaddes çatı altında kendi çalışmalarını yönlendire
cek olan İçtüzüğe ve prensiplere son derece saygılı 
ve itinalı olması iktiza eder düşüncesindeyim. Buna 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin çok değerli üyele
rinden hiçbir tanesinin katılmama gibi bir eğilimi ola
cağı kanaatini de taşımıyorum. 

'Değerli milletvekilleri, Başkanlık Divanı, Tür
kiye 'Büyük Millet Meclisinin çok reel ölçüler içeri
sinde gerek İçtüzüğün ve gerekse teamüllerin ken
disine yüklemiş olduğu boyutlarda tarafsız çalışabil
mesi ve objektif kriterlerle neticeye varabilmesi için 
çok tarafsız bir vaziyette Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin içtimalarını yöneürekle yükümlüdür. Dolayı
sıyla Başkanlık Divanının bu tarafsızlığını sağlaya
bilecek olan çeşitli yan kuruluşlar, komisyonlar ve 
gruplar da oluşturmak, Türkiye Büyük Millet Mec-
ilsi İçtüzüğü çerçevesinde mütalaa edildiğinde el
bette ki söz konusudur, Danışma Kurulunda olduğu 
gibi. 

Değerli milletvekilleri, dün Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde yaşamış olduğumuz manzarayı bir daha 
yaşamamak dileğiyle başlamıştım sözlerime; bu di
leğimi tekrarlamak istiyorum, çünkü bugünleri bir 
daha yaşamak hiçbir milletvekilinin kesinlikle arzu 
ettiği şey değildir, bunun bilinci içerisinde söylüyo
rum sözlerimi, 
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Değerli milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Başkanlık Divanını ve Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin üzevine gölge düşürücü davranışları mut
laka hepimiz çok hassasiyetle takip etmek ve Baş
kanlık Divanının tarafsızlığını çok büyük ölçülerde 
sağlayıcı katkılarda bulunmak her milletvekilinin gö
revidir ve dolayısıyla gruplar da bu görevi üstlenmiş 
vaziyettedirler, gruplar lâ-yüsel değildir, gruplar da 
bağımsız değildir. Dün yaşamış olduğumuz olayda 
Başkanlık Divanının vermiş olduğu bütün açık ve 
yansız davranışa, çok güzel görüntüye rağmen ikti
dar partisinin verdiği görüntü, maalesef Türkiye Bü
yük Millet Meclisinde yaşanması istenmeyen, bir 
daha kesinlikle tekrarlanması istenmeyen bir duru
mun yaratılmasına vesile olmuştur. 

Sayın milletvekilleri, Başkanlık Divanı hukukî in
celiklere dikkat ederek gayretle uyarı görevini yap
mış ve İçtüzük ve dolayısıyla Anayasaya yönelik zor
layıcı kararlar alma eğiliminden iktidar partisini 
döndürmek için, ne gerekiyorsa onu yapmıştır dün
kü içtimada, Fakat maalesef iktidar partisi dün ikin
ci defa gerek İçtüzüğü, gerek Anayasayı ihlal edici 
mahiyette; olması gereken tutumun çok ötesinde bir 
görüntü vererek, Başkanlık Divanının bu açık uya
rısına rağmen, izahı mümkün olmayan bir tutum içe
risine girmiştir. 

Daha evvel Türkiye Büyük Millet Meclisinin ça
lışmaları esnasında, bir içtima döneminde bitmesi 
mümkün olmayan bazı kanunlar veya görüşülmesi 
gereken konula? olabilir. Böyle hallerde İçtüzüğü dü
zenleyen güç, Türkiye Büyük Millet Meclisi bünye
sinde her partiden oluşan ve doğrudan doğruya Mec
lis Başkanılğına bağlı olarak çalışması gereken bir 
Danışma Kurulu müessesesini oluşturmuştur. 

Nitekim 4.12.1983 tarihinde Türkiye Büyük Mil
let Meclisi 2 eri Birleşimini yaptığında, o gün Baş
kanlık Divanı seçimi söz konusu idi ve sürenin saat 
19.00'a kadar yetmeyeceği düşüncesiyle Danışma Ku
rulu daha evvel bu ihtimali göz önüne alarak, o gün
kü Danışma Kurulunu oluşturan biraz sonra isimle
rini vereceğim sayın üyeler, kendi aralarında toplan
mış ve içtima başlarken Başkanlık Divanına, süre
nin Başkan seçimi tamamlanıncaya kadar uzatılma
sını Danışma Kurulunun bir kararı olarak getirmiş
lerdi veya bir istemi olarak getirmişlerdi. Sayın Baş
kanlık Divanı da bunu Genel Kurulun onayına sun
muş ve Genel Kurulun onayım aldıktan sonra uygu
lamayı Anayasa ve İçtüzük doğrultusunda usulüne 
uygun şekilde yapmışlardı. Bu çok güzel bir ör
nekti. 



T. B.M. M. B:31 
Sayın milletvekilleri, bu uygulamayı yapan Büyük 

Millet Meclisinin içtimaında Başkanlığı geçici Başkan 
olarak Sayın Fahrettin Özdilek yapıyorlardı, Anava
tan Partisi Grubu adına bu istekte bulunan Danışma 
Kurulunda Vehbi Dinçerler Beyefendi bulunuyorlar
dı, Halkçı Parti Grubu adına Reşit Ülker Beyefendi 
katılmışlardı, Milliyetçi Demokrasi Partisi Grubu adı
na da Fenni Islimyeli Beyefendi katılmışlardı. Mecli-
sin ilk toplantısında böylesine güzel görüntü veren, 
böylesine güzel bir görüntüyle İçtüzüğe ve Anayasa
ya uygun şekilde çalışmaya başlayan Türkiye Büyük 
Millet Meclisi maalesef çok yakın bir geçmişte birin
ci defa, dün de ikinci defa hiç istenmeyen bir şekliyle 
Anayasa ve İçtüzüğü ihlal etmek suretiyle, sürenin 
hangi hallerde uzatılacağı içtüzükte belirtilmiş olma
sına rağmen, buna uymayarak yalnız parmak çoğun
luğuna güvenmek suretiyle Danışma Kurulunun böyle 
bir teklifi gelmeden, hatta Başkanlık Divanımn bu ih
timali nazarı itibara alarak Danışma Kurulunu daha 
evvel uyarmış ve böyle bir teklifle gelmelerini sağla
yıcı eğilimde bulunmuş olmasına rağmen, maalesef 
Danışma Kurulu bu görevi yerine getirememiş veya 
görevi yerine getirilmemiş ve ondan sonra da çok kö
tü bir teamül şeklinde geliştirilmek istenen düzeyde 
paımak sayısına güvenmek suretiyle Anayasa ve İç
tüzüğe rağmen sürenin uzatılması gibi bir eğilime gi
rilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin çalışma sistemi meydandadır, organizasyonu 
meydandadır. Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanına bağlı Baş
kanlık Divanının yönetiminde çalışır. 

Binaenaleyh, Türkiye Büyük Millet Meclisinin ça
lışmaları esnasında Sayın Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Başkanının ve Başkanlık Divanının herhangi bir 
ihtilafı çözmekte nihaî merci olduğunu kabul etmek 
mecburiyetindedir bütün kuruluşlar. Fakat son zaman
larda maalesef o kadar kötü bir görüntü almaktayız 
ki, Başkanlık Divanı ve Meclis Başkanlığı dışlanmış, 
Meclis Başkanlığının görevi de bir noktada zımnî ola
rak Başbakan tarafından ifa edilir hale gelmiştir. 

Danışma Kurulu, herhangi bir konuda ihtilaf söz 
konusu olduğunda kendisinin bağlı bulunduğu Meclis 
Başkanından görüntü alması iktiza ederken, maaleesf 
birkaç defa örneğini yaşadığımız şekilde, bu konudaki 
görüntüyü Başbakandan alma gibi bir eğilime girmiş
tir ki sayın milletvekilleri, bu çok tehlikeli ve çok za
rarlı bir eğilimdir; mutlaka önlenmesi, veya mutlaka 
buna bir hal çaresi bulunması iktiza eder. 
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Sayın milletvekilleri, ana muhalefet partisi ve mu
halefet partisi üyeleri dün İçtüzüğün ve Anayasanın 
ihlal edilmemesi için kendilerine düşen yasal görevi 
yerine getirmek üzere gerekli ikazlarda bulunmuşlar; 
fakat etkili olamadıklarını fark ettikleri anda da İç
tüzüğe ve Anayasaya aykırı olarak devam edecek olan 
saat 19.00'dan sonraki toplantıya katılmalarının müm
kün olmadığı idraki içerisinde toplantıyı terk etmişler
dir. Çok yerinde alınmış olan bir karar ve çok yerinde 
uygulanmış olan bir yöntemdir bu sayın milletvekil
leri. Yalnız, muhalefetin bu şekilde hareket etmesine 
neden olan, muhalefetin bu şekilde davranmasına se
bep olan iktidar partisinin, çok temenni ediyoruz ki 
bundan sonra bir daha böylesine Anayasayı ve İçtüzü
ğü zorlayıcı eğilimlerde bulunmamak kaydıyla... 
(ANAP sıralarından «Anayasayla ilgisi yok» sesleri) 

Sayın milletvekilleri, tetkik ederseniz İçtüzükle 
Anayasanın birbirine ne kadar bağlı olduklarını sizler 
de göreceksiniz. 

Mutlaka önleyici tedbirler almak, bir noktada ik
tidar olmanın size yüklemiş olduğu bir görevdir sayın 
milletvekilleri. 

İSMAİL SARUHAN (Ankara) — Millet yaptı ik
tidarı, siz değil., 

ÖMER KUŞHAN (Devamla) — İktidar olmak 
lâ-yüsel olmak demek değildir, iktidar olmak her is
tediğini yapar demek değildir. Elbette ki, normal par
lamenter demokratik sistem içerisinde sayısı çok olan 
parti istediğini veya yapmak istediğini yapar; ama tü
zükler, yasalar ve Anayasa çerçevesinde yapar bun
ları sayın milletvekilleri, Size yapmayınız, diyen yok
tur; yaparsınız; ama yasal olarak yapmanızı sizden 
istiyoruz ve bunu da sonuna kadar isteyeceğiz, sonuna 
kadar sizinle bu konuda mücadele edeceğiz, ta ki ik
tidar partisini normal çizgiye getirinceye kadar. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (HP ve MDP sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkül ederim Sayın Kuşhan. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 

nun, 25.9.1980 Tarih ve 2305 Sayılı 6136 Sayılı Ateş
li Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında 
Kanun ile Türk Ceza Kanununun 264 üncü Madde
sinde Yer Alan Ateşli Silahlar, Patlayıcı Maddeler, 
Bıçaklar ve Benzeri Aletlerin Teslimi Hakkında Ka
nuna 2583 Saydı Kanunla Eklenen Ek 1 inci Mad
desinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Ka
nun Teklifini geri aldığına dair önergesi (2/161, 4/58) 
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BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, gündeme geçi
yoruz. 

Gündemin «.Sunuşlar» kısmında, İçtüzüğün 76 ncı 
maddesine göre verilmiş bir önerge vardır, okutu
yorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

25.9.1980 tarih ve 2305 sayılı «6136 sayılı Ateşli 
Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Ka
nun ile Türk Ceza Kanununun 264 üncü Maddesin
de Yer Alan Ateşli Silahlar, Patlayıcı Maddeler, Bı
çaklar ve Benzeri Aletlerin Teslimi Hakkında Ka
nuna* 2583 sayılı Kanunla Eklenen Ek 1 inci Mad
desinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Ka
nun Teklifimi geri alıyorum. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 28.11.1984 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum Milletvekili 

BAŞKAN — Adalet Komisyonunda bulunan tek
lif, teklif sahibine geri verilmiştir. 

C) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 

1. — Gündemde yer alan 193 sıra saydı Polis Yük
seköğretim Kanunu Tasarısının görüşmelerinin ça
lışma saatinin sonuna kadar tamamlanamaması ha
linde tasarının bitimine kadar çalışma süresinin uza
tılmasına dair Danışma Kurulu önerisi. 

V, — SORULAR 

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Zonguldak Milletvekili İsa Vardal'ın, ye
minli özel teknik bürolara yapılan başvurulara ve so
nuçlarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/187^ 

2. — İzmir Milletvekili Rüştü Şardağ'ın, İstanbul 
İli Emniyet eski Müdürüne ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/128) 

BAŞKAN — Gündemin «Sözlü Sorular» kısmı
na geçiyoruz. 

6/187 ve 6/218 esas numaralı sözlü sorular, soru 
sahipleri izinli olduğu için ertelenmiştir. 

.?. — İstanbul Milletvekili Bilal Şişman'ın, mo
dern matematik eğitimi yapan okullara ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/203) 

BAŞKAN — Danışma Kurulunun bir önerisi 
vardır, okutup onayınıza sunacağım. 

Danışma Kurulu önerisi 
No : 27 Tarih : 28.11.1984 
Danışma Kurulunun 28.11.1984 Çarşamba günü 

yaptığı toplantıda aşağıdaki önerinin Genel Kurulun 
onayına sunulması uygun görülmüştür. 

Necmettin Karaduman 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 

Anavatan Partisi Grubu Halkçı Parti Grubu 
Başkanvdkili Başkanveküli 

ıPertev Aşçıoğlu O. Şeref Bozkurt 

Milliyetçi Demokrasi Partisi Grubu 
Başkanvekili 

H. Sabri Keskin 

Öneri : Gündemin «Kanun Tasarı ve Teklifle
riyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler» kısmında 
yer alan 193 sıra sayılı Polis Yükseköğretim Kanunu 
Tasarısının görüşmeleri, çsiışma saatinin sonuna ka
dar tamamlanamadığı takdirde, tasarının bitimine ka
dar çalışma süresinin uzatılması önerilmiştir. 

BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, Danışma Ku
rulunun bu önerisini onavınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler.,. Danışma Kurulunun 
önerisi kabul edilmiştir. 

VE CEVAPLAR 

BAŞKAN — (6/203) esas numaralı soru sahibi 
Sayın Şişman?.. Buradalar. 

Bu soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok. 
Sorunun görüşülmesi ertelenmiştir. 

4. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, köy öğ
retmenlerinin mahrumiyet zammına ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/212) 

BAŞKAN — (6/212) esas numaralı sözlü soru sa
hibi Sayın Üçok?., Buradalar 

Bu soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok
lar. 

Soru ertelenmiştir, 

5. — Ankara Milletvekili İsmail Saruhan'ın, İh
tira Beratı Kanununun değiştirilmesi için çalışma ya
pılıp yapılmadığına ilişkin Sanayi ve Ticaret Baka
nından sözlü soru önergesi (6/217) 
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BAŞKAN — (6/217) esas numaralı sözlü soru sa
hibi Sayın Saruhan?.. Buradalar. 

Bu soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok
lar. 

Soru ertelenmiştir. 
6. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 

nun, İstanbul İli Emniyet eski Müdürü hakkındaki 
ihbar ye iddialara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/219) 

BAŞKAN — 6 nci soru sahibi Sayın Nalbantoğ
lu?.. Buradalar, 

Bu soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok-
ler. 

Soru ertelenmiştir. 
7. — Sivas Milletvekili Ruşan Işıriın, Antbirlik 

ile Teksif Sendikası arasında imzalanan toplu is söz
leşmesinin iptal nedenine ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/221) 

VI. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

/. — Antalya Milletvekili Ali Dizdar oğlu'nun 
Türk Ceza Kanununun 175, 176,177 ve 178 inci Mad
delerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve 
Adalet Komisyonu Raporu (2/102) (S. Sayısı 82 ve 
82'ye 1 inci ek) (1) 

BAŞKAN — Gündemimizin, «Kanun Tasarı ve 
Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler» kıs
mına geçiyoruz. 

ili inci sıradaki teklifin, Komisyona verilen mad
deleri henüz Komisyondan gelmediğinden, görüşme
sini erteliyoruz. 

2. — Polis Yükseköğretim Kanunu Tasarısı ve 
İçişleri ve Millî Eğitim komisyonları raporları (1/619) 
(S. Sayısı : 193) (1) 

BAŞKAN — 2 nci sıradaki, 193 sıra sayılı Po
lis Yükseköğretim Kanun Tasarısının görüşmelerine 
(başlıyoruz, 

Komisyon ve Hükümet lütfen yerlerini alsınlar. 
Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 

(1) 82 S. Sayılı Basmayazı 28.6.1984 tarihli 
85 inci Birleşim, 82'ye 1 inci ek S. Sayılı Basmayazı 
11.10.1984 tarihli 11 inci Birleşim Tutanağına eklidir. 

(1) 193 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir, 

i BAŞKAN — 1 nci soru sahibi Sayın Işın?.. Yok
lar. 

Bu soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok
lar. 

I Soru ertelenmiştir. 

8. — Sivas Milletvekili Ruşan Işın1 in, yurt dışına 
gönderilen işçilerden İş ve İşçi Bulma Kurumunca 
ücret alındığı iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Gü
venlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/222) 

BAŞKAN — 8 'inci soru sahibi Sayın Işın?.. Yok
lar. 

Bu soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok-
I 1ar. 

I Soru ertelenmiştir. 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

I Komisyon raporunun okunup okunmamasını oy-
I larınıza sunuyorum. Raporun okunmasını kabul eden-
I ler?.. Kabul etmeyenler... Raporun okunması kabul 

edememiştir, 
I Tasarının tümü üzerinde söz isteyenlere sırasıyla 
I söz veriyorum. 
I Gruplar adına söz isteyenlerden, birinci sırada 

Halkçı Parti Grubu adına Sayın Cahit Tutum, bu
yurun efendim. 

HP GRUBU ADINA CAHİT TUTUM (Balıke-
I sir) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Polis Yük-
I seköğretim Kanunu Tasarısı üzerinde Halkçı Parti

nin görüşlerini sunmak üzere huzurlarınızdayım, 
I Kanun tasarısının özüne ilişkin görüşlerimi arz 
I etmeden önce, usule ilişkin bazı gözlemlerimi yüce 
I takdirlerinize sunmak istiyorum, 
I ANAP iktidarı döneminde izlenen tedvin politi-
I kasında gözle görülür bazı eksiklikler dikkati çek-
I inektedir. 
I Birinci nokta, hazırlanan yasa tasarılarının gerek-
I çelerine Hükümetin gereken özeni göstermemesidir. 
I Kanun tasarılarının gerekçeleri bütünüyle baştan sav-
I ma hazırlanmaktadır. Cumhuriyet döneminin ilk yıl-
I larından itibaren çıkarılan yasalara bakınız, bu yasa-
I ların gerekçeleri birer mantık ve hukukî zarafet ör-
I nekleridiı-, 
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Saygıdeğer milletvekilleri, ikinci temel eksiklik, 
komisyonlarda yasa teklif ve tasarıları gereken özen
le ve ciddiyetle ele alınamamaktadır. Komisyonların, 
'Meclise niyabeten, teknik düzeyde, tasarı ve teklif
leri olgunlaştırmaları gerekirken, bu özen gösterile-
ınemekte, tasarı ve teklifler genellikle eksik bir bi
çimde Yüce Meclisin huzurlarına gelmektedir. Bu 
yüzden, birçok kanun, geçmişte rastlamadığımız bir 
biçimde Cumhurbaşkanınca Meclise İade edilmekte
dir. Bu husus, MecHsimizın, üzerinde son derece ti
tiz davranması gereken bir noktadır. 

Yasa tasarı ve tekliflerinin genel hukuk kuralla
rına ve Anayasanın genel esprisine, mevcut hukuk 
düzeninin genel ahengi içinde bir uyum göstermesi 
ve özellikle geael hukuk kurallarına uygun olması 
gerekmektedir. Binaenaleyh, Yüce Meclisimize niya
beten iş gören komisyonlarımızın, kanun teklif ve ta
sarıları üzerinde daha hassas, daha ciddî, daha et
raflı 'inceleme ve müzakere yapma zorunluluğunu 
hatırlatmak 'istiyorum. 

Saygıdeğer üyeler, üçüncü nokta, 'akçalı tasarıla
rın Plan ve Bütçe Komisyonundan geçirilmesi sık sık 
İhmal edilmektedir. Özellikle kadro ihdasını içeren 
tasarıların kesinlikle Plan ve Bütçe Komisyonundan 
geçirilmesi gerekir. Bu noktayı, üzülerek ifade ©de
yim, ihmal etmekte ve özellikle Plan ve Bütçe Ko
misyonunun son derece ağır yükü dolayısıyla Komis
yon üyeleri de birçok tasarıların bu açıdan kendileri
ne havale edilmesi gereğini ileri sürmemek suretiyle 
bu ihmal yarışına katılmaktadır. 

Saygıdeğer üyeler, önümüzdeki tasarı da bu açı
dan incelendiğinde genel gerekçe ve madde gerekçe
leri bakımından yetersiz bir biçimde hazırlanmıştır. 
Savruk ifadeler, hukukî ıstılahlarla bir ilişkisi olma
yan deyimler bol bol kullanılmıştır. 

Ben bu tasarının gene! gerekçesinde en azından 
şunu bekliyordum : Polis amir ve yöneticilerinin ye-
tiştirilmesiyle ilgili bir eğitim modeli getirilmektedir. 
Mevcut enstitü yerine bir polis akademisi oluşturul
maktadır^ Genel gerekçede polis amiri ve yöneticile
rinin yetiştirilmesinde bugüne kadar ne gibi sonuçlar 
alındığı, hangi darboğazlarla karşılaşıldığı ve hangi 
sorunların mevcut olduğunu ve getirilmekte olan eği
tim modeliyle hangi konuları çözüme bağlayacakla
rını ve dolayısıyla geçmişe oranla nasıl bir başarı 
umduklarını ayrıntılarıyla görmek isterdim; buna 
rastlayamadım. 

Saygıdeğer üyeler, bununla (birlikte Halkçı Par
ti olarak tasarının özü halkkında genel görüşümüzü 
bir cümle ile özetleyerek sözlerime başlıyorum. 
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i Genel olarak getirilen tasarıyı olumlu bir geliş-
I menin ürünü olarak değerlendirmekteyiz. Tasarı ge-
I nelde olumlu bir yaklaşım! ifade etmektedir. Gerçek-
I ten polis akademisi fikri uzunca bir süredir gerek 
I meslek mensupları arasında, gerekse bilim çevrele-
I rinde tartışılagelımiş ve özellikle bugünkü polis ensti-
I tüsünün polis amiri ve yönetici yetiştirmedeki rolü 
I ve etkinliği sürekli olarak gündemde tutulmuştur. 
I Seçkin bir eğitici kadrosuna sahip olmasına rağ-
I men bugünkü enstitünün istenilen düzeyde ve ölçüde 
I bir eğitimi gerçekleştiremediği görüşü yaygın bir gö-
I rüş halindedir., 

I İşte bu fikirlerden hareket edilerek, bugün önü-
I müze mevcut enstitüyü akademiye dönüştüren yeni 
I bir kurumsal düzenleme ile Ikarşı karşıya gelmiş bu-
I ummaktayız. Acaba getirilen akademi modeli eski-
I sine oranla daha başardı bir sonuç verecek midir? 
I Getirilen modelin kuşkusuz başarı derecesi modelin 
I kendi iç tutarlılığı yanında bu modeli uygulayacak 
I olanların liyakat derecesine silki sıkıya bağlıdır. Bu 
I konuda temel güçlükler genel gerekçede analiz edil-
I mediği için kanımızca ortaya konulması gerekir, Bu-
I gün polis amiri ve yönetici kadrosu hem niteliksel, 
I hem de sayısal yönden istenilen düzeyin çok uzağın-
I dadır. Teş'kiîaün amir ihtiyacı, bir yandan «Orta K» 
I kursları ile öte yandan Polis Kolejinden Ve kadro-
I dan devşirilen öğrencilerle ve bu öğrencilere enstitü-
| de belli bir süre eğitim vermek suretiyle karşılan-
I maya çalışılmaktadır. 

I ©ir de polis teşkilatının üst kademeleri dışarıdan 
I doğrudan doğruya, özellikle mülkî idare amirliği sı-
I nıfından elemanlarla takviye edilmek suretiyle üst 
I (kademedeki yönetici ihtiyacı giderilmeye çalışılmak-
I tadır. Bu model günümüze kadar gelmiştir; artık 
I çağdaş ihtiyaçları karşılayamaz duruma gelmiştir. An-
I cak böyle bir model değişikliğine gidilirken, sanıyo-
I rum ki en önemli nokta polis amiri ve yöneticisin-
I den neleri beklediğimiz ve polis amiri ve yöneticisini 
I nasıl tanımladığımız noktasından kaynaklanır. 

I Sorunun özünde, bu ihtiyacın bulgüne kadar ye-
I teri açıldıkta ve netlikte tanımlanamaması gerçeği 
I yatmaktadır. Polis amiri kimdir, ne yapar, hangi bil-
I gi ve becerilere sahip olması gerekir, amirlik mev-
I ıkiine en alt basamaklardan mı gelinmelidir yoksa 
I beli eğitim nitelikleri taşıyan, belli bir süre eğitim 
I verildikten sonra mı bu görevlere getirilmesi gere-
I kir? Ağırlık, verilen bilgi ve becerilerde hukuk bil-
I gisi ve pratiği midir? Eğer böyleyse hukuk bilgisi 
I ve pratiğine sahip olanlara 'belli kısa dönemli bir eği-
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timden sonra mı amirlik sıfatı verilmelidir? Bütün 
bu sorulanın cevaplan yeteri açıklıkta ve netlikte ve
rilemediği için, el yardımıyla sorun 'bugüne kadar 
çözümlenmeye çalışılmıştır. Bugün de bu soruların 
cevaplarının çok net bir biçimde verilebildiği kanı
sında değiliz. 

Değerli üyeler, getirilen modelin özüne gelince: 
Buna ilişkin 'görüşlerimizi 3 noktada sunmak is

tiyoruz. Biri, öğrenci kaynağı, 2'racrisi öğretim ele
manları kaynağı, 3'üncüsü de getirilen bizatihi yöne
tim biçimi. 

Değerli üyeler, öğrenci kaynağı tasarıya göre 2 
alanla sınırlandırılmaktadır. Birinci kaynak Polis Ko
leji mezunlarıdır. Akademiye alınacak öğrencilerin 
yüzde 75'i Polis Kolejlerinden mezun olanlar ara
sından alınacaktır. Geri kalan yüzde 25'i ise mer
kezî sistemden, yani Öğrenci Seçme ve Yerleştirme 
Merkezi aracılığıyla doldurulacaktır. Ancak bunun 
nasıl doldurulacağı tasarıda belirtilmemiştir; ama 
Polis Akademisine alınacak öğrencilerin yüzde 
25'inin Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi ara
cılığıyla doldurulacağından söz edilmektedir. 

Tasarıda yeteri kadar netliğe kavuşturulama
mış olan üçüncü bir kaynak var. Bu üçüncü kayna
ğın ne olduğu pek beli olmamakla beraber, yorum 
yoluyla ibiz bunun ne olduğunu sunmaya çalışaca
ğız. 

ıBu üçüncü kaynak üniversite mezunlarıdır. De
mek ki, akademiye bir grup daha eleman alınacak; 
onlar da üniversite mezunları. 'Bu üniversite mezun
larından akademiye alınacak olanlar nasıl alınacak
tır, bu belli değildir. Alınacak olanların sadece bir 
yıllık özel bir eğitime tabi tutulacakları ve bu eği
timde başarı kazandıkları takdirde Polis Akademisini 
bitirenlere tanınan halklara sahip olacakları söylen
mektedir.; Öyle anlaşılmaktadır ki, üçüncü grup, ya
ni üniversite mezunlarının akademiye girişi olarak 
nitelendirilen Ibu yol bana şöyle bir yorum yapmamı 
telkin etmektedir: 

Bugüne kadar mülkî idare amirliği sınıfından kay
makam sıfatını ihraz etmiş olanların doğrudan doğ
ruya mesleğe alınması mümkün idi. öyle anlaşılmak
tadır ki, bu yol kapatılmak istenmektedir. Denmek 
istenmektedir ki - büyük bir ihtimalle diyorum, çün
kü, ne gerekçede ne de Ibaşka bir yerde bir açıkla
maya rastlamıyorum - Polis Akademisine üniversite 
mezunu olarak 'başvuracak bir grup öğrenci alına
caktır; ancak bunlar dönt yıllık bir akademik öğre

nime tabi tutulacaklardır* Ondan sonra ancak Polis 
Akademisi mezunlarına tanınan haklardan yararla
nacaklardır. Kimdir bunlar? Nasıl alınacaklardır? 
Bunları bilemiyoruz, yalnız yorum yoluyla bu kadar-
lık (bir tahminde bulunabiliyoruz. 

Değerli üyeler, 'bize göre asıl üzerinde durmak is
tediğimiz en temel eksiklik (belki 'bunu Sayın Ko
misyon ya da özellikle Sayın Hükümet vereceği açık
lamalarla vuzuha kavuşturabilir), bu düzenlemede öğ
renci kaynağı olarak halen polis kadrosunda çalışan 
lise mezunu elemanların büyük ölçüde dışlanmış ol
masıdır. En azından benim yorumum böyle. 

Yani, Polis Akademisine alınacak öğrenciler po
lis kolejlerini henüz 'bitirmiş olanlardan olacak, bir 
de üniversitelerarası giriş sınavından belli puanı al
mış olanlar olacak, ama halen polis kadrosunda ça
lışan ve lise mezunu olan, memur sıfatını taşıyan po
lis memurları Akademiye giremeyecek tarzında bir sta
tü öngörülüyor, en azından maddelerin yorumundan 
bu çıkıyor. 

Neden hu çıkıyor arz edeyim : İçişleri Komisyo
nundan geçen metinde, «Polis kolejlerinden mezun 
olanlardan sınav sonucu Akademiye giremeyenler mü
teakip yıllardaki sınavlara alınmazlar» denilmektedir. 
Yani, kolej mezunu akademiye girmek için bir defa 
sınava girecek, şayet 'bu sınavı kaybederse müteakip 
yıllarda sınava giremeyecek. 

(Millî Eğitim Komisyonu bunu biraz yumuşatmış, 
Millî Eğitim Komisyonu der ki, «Polis kolejlerinden 
mezun olanlar mezuniyetini takip eden üç yıl için
de en çok üç defa sınava girebilirler.» Yani, Millî 
Eğitim Komisyonu biraz esneklik getirmiş ve demiş 
ki, polis kolejlerinden mezun olanlar mezuniyeti takip 
eden üç yıl içinde üç defa sınava girebilecekler, daha 
fazla giremeyecekler. 

Bütün öğrenci kaynağına ve kontenjanlarına bak
tığınız zaman halen polis kadrosunda çalışanlar için 
bir yol gözükmüyor. Oysa polis kadrosunda çalışan
lar, belli bir deneyime, belli bir tecrübeye sahip olan
lar, belli bir yaş sınırını aşmamak kaydıyla pekâlâ 
sınava özendirilir, akademiye giriş için teşvik edilir. 
Bence bu nokta acaba bilinçli bir şekilde dışlanmış 
mıdır, bizim bilmediğimiz başka nedenler mi vardır? 
Benim görebildiğim, maddelerin analizinden, temel ek
siklik olarak bu ortaya çıkmaktadır sayın üyeler. 

İkinci önemli nokta, öğretim elemanları kaynağıdır. 
Tasarıda öğretim elemanları üç kümede toplan

maktadır : 
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Birinci grup, meslek derslerini okutmak üzere gö
revlendirilen emniyet amiri ve emniyet müdürleri, 

İkinci grup, ihtiyaç halinde sözleşmeli veya ek ders 
ücretli olarak görevlendirilecek üniversite öğretim üye 
ve yardımcılarıdır. 

iBu iki kaynak halen enstitüsün anaöğretim ele
man kaynağıdır, şu anda da 'böyledir bu. 

Şimdi üçüncü bir grup getiriliyor. îşte burası yeni
lik; ama 'bu yenilik ne Sonuç doğuracak, Yüce Mec
lisin dikkatlerine sunmak istiyorum, 

Üçüncü öğretim eleman kaynağı, akademi kadro
larına atanacak öğretim üyeleri ve yardımcılarıdır, ya
ni Polis Akademisinin kendisine özgü, daimî öğretim 
üyesi kadrosu 'bulunacaktır. Bir 'başka deyişle tıpkı 
fakültelerdeki gibi yardımcı doçent, doçent ve profe
sörü bulunacaktır. Getirilen sistem bu. Tabiî kadro cet
veline baktığınız zaman bunu da kolaylıkla fark et
meniz mümkün^ '8 profesör, 8 doçent, 12 yardımcı 
doçent gibi. , 

Şimdi, bu halihazırdaki sistemde yok. Daimî öğ
retim kadrosu adıyla bu şeküde profesör, doçent ve 
yardımcı doçent kadroları mevcut değil Bu foiir yeni 
jmodel önerisidir. Ancak bizim tereddüt ettiğimiz nok
ta, bu çekirdek daimî öğretim kadrosu statüsünün sis
teme gereği gibi entegre edilemediğini görmüş olma
mızdır. 

$iffidi, özlük hakları, akademik unvanların yüksel
tilmesi gibi konularda yasa tasarısı, 2914 sayüı Ka
nuna atıfta 'bulunmaktadır. Oysa 2914 sayılı Kanun
da akademik unvanların kazanılmasına ilişkin bir 
hüküm yok. Herhalde kasıtları 2547 olsa gerek. Şu
radan çıkarıyorum onu : Bu profesör, doçent ve yar
dımcı doçent kadrolarına yapılacak olan atamalar 
Elmniyet Genel 'Müdürünün teklifi ve İçişleri Bakanı
nın onayıyla tekemmül edecek. Kim bunlar? Bu sı
fatları üniversitelerde daha önce ihraz etmiş olanlar 
olacaktır, yoksa Polis Akademisi kendi içinde yar
dımcı doçenti doçentlÜğe, doçenti profesörlüğe terfi 
ettirerek unvan verecek değil. YÖK. çerçevesinde bu 
sıfatları ihraz etmiş olanları kadrolara atayacaktır; 
ama 29'14'e atıfta bulunmasının nedenini ben sadece 
özlük hakları açısından alıyorum, akademik unvanlar 
açısından almıyorum. 

Sonra, bu grup kendileri istemedikçe başka görev
lere atanamayacaktır. Bu şu demektir : Acaba rotas
yonun dışında mı tutulacaktır bu akademik personel? 
Belli değil.; Kendileri istemedikçe 'başka görevlere ata
namayacaklar. Peki, yardımcı doçent doçentliğe, dö-
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çent profesörlüğe nasü yükselecek? Hem Polis Aka
demisi kadrosunda görevli, hem Öbür işleri nasü gö
recek? Oldukça hassas bir ilişki kurulması gerekiyor. 
Tabiî Türkiye'de Güiıane Tıp Akademisi modeli 
yıllarca kendine özgü olarak bunu yürütmüştür; ama 
son derece yerleşik birtakım kurallara bağlanmış ola
rak bunu yürütmüştür. Buradaki Gülhane modeli de
ğil, buradaki tamamen değişik bir model; profesörlük 
ve doçentlik unvanlarını ihraz etmiş olanların aka
demideki kadrolara atanması. 

Üçüncü nokta, statü açısından akademik özgürlük
lerin ne olacağı belli değil; yani hangi rejime tabi tu
tulacaklardır, yazı yazma, araştırma yapma vesak 
gibi konularda. Kendi meslektaşlarının üniversitede 
sahip olduğu bilimsel araştırma serbestliğine sahip 
olacaklar mıdır, disiplin açısından meslektaşlarının sa
hip olduğu kurallara sahip olacaklar mıdır? Bu ta
sarıdaki ifadeye göre sahip ölüp olmayacakları kuş
kulu olmakla 'beraber, madde ifadelerinden bunların 
emniyet teşkilatındaki hukuka disiplin açısından tabi 
olacaklarını göstermektedir, yani disiplin rejimi ba
kımından polis rejimi bunlara uygulanacaktır. 

Malî statüler açısından ikili bir sistem getirili
yor; hem üniversite rejimine tabi olacaklar, hem de 
emniyet mensuplarının taibi olduğu malî rejime de 
tabi olacaklar; yani onlara malî haklar açısından em
niyet mensuplarına ekstra 'birtakım haklar tanınıyor
sa, kadroya atanmış doçent ve profesörlere üniver
sitelerdeki 2914*e göre almakta oldukları ücret ve yan 
ödemelerin dışında malî açıdan emniyet mensupları
na uygulanan bir rejim uygulanacaktır ki, bu da iki
li bir sistemdir. Nasıl yürüteceğiz saygıdeğer üyeler? 
Oldukça zor bir sistem. Acaba bu çekirdek devamlı 
öğretim kadrosu ihdas etmekte nasü bir yarar umul
maktadır, bunu Mecliste enine boyuna tartışmakta 
yarar var. 

Saygıdeğer üyeler, üçüncü eleştiri noktamız yö
netim biçimine ilişkindir. İsmi akademi olmakla be
raber getirilen model klasik, katı bir hiyerarşiye da
yalı yetki yoğunlaşmasına dayanmış bir yönetim mo
deli önerilmektedir. Aslında sanıldığı kadar kolay de
ğildir. Bir bakıma tasarıyı hazırlayanları o açıdan 
fazlaca eleştirmeye ne ölçüde hakkımız vardır diye 
de sormak gerekir. Ancak bir akademi getiriyorsa-
nız, o akademinin ismine ve faaliyetlerine uygun bir 
yönetim modelini de az çok öngörmeniz lazım. Yok
sa klasik hiyerarşik kurallar içerisinde son derece 
klasik bir yönetim biçimiyle böylesine bir dört yıllık 
eğitim veren bir akademik müesseseyi yönetmek ben-
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ce mümkün; ama isabetli olamaz. Şimdi benim göre
bildiğim bütün ihdas edilmiş olan kurullar istişarî ni
telikte, yani organlar istişari nitelikte. Esas karar za
hiren akademi başkanına verilmekle beraber, esas 
karar yetkisi Emniyet Genel Müdürüne ait bulunmak
tadır. Çok kısa olarak tespit edebildiğim... 

BAŞKAN — Sayın Tutum, süreniz dolmuştur, 
lütfen toparlamaya çalışın. 

CAHİT TUTUM (Devamla) — Sayın Başkanım, 
üç dakika izin verir misiniz, üç dakikada toparlaya
yım. 

BAŞKAN — Üç dakikada toparlayın. 
CAHİT TUTUM (Devamla) — Teşekkürler Sa

yın Başkan. 

Akademi başkanının atanmasını teklif etme, aka
demi başkanı yardımcılarının atanmasını teklif etme, 
akademideki öğretim elemanlarının görevlerine son 
verme, öğrencilerin bölümlere ayrılmasına ilişkin esas
ları tespit etme, öğrencilerin akademi ile ilişkilerinin 
kesilmesine karar verme, öğretim elemanları hakkın
da gerekirse ek sicil düzenleme, bilimsel denetimde 
söz sahibi olma, akademide görevli öğretim eleman
ları hakkında soruşturma açma, mevzuatta belirtilen 
cezalan doğrudan verme gibi ne kadar bir kurulda 
mevcut olması muhtemel kararlar var ise bütün bu 
kararlar düğüm noktası olarak geliyor Emniyet Ge
nel Müdürlüğünde bitiyor. Tabiî bir akademik mü
essese düşünün ki, başkanı emniyet müdürü, başkan 
yardımcıları emniyet müdürü, bilimsel nitelikte olma
sı gereken bölüm başkanları da emniyet müdürü; na
sıl bir akademik müessesedir yaratılmak istenen? 

Öğretim üyeleri hakkında bir disiplin kovuştur
ması açıldığı zaman Emniyet Genel Müdürlüğü Yük
sek Disiplin Kurulu karar verecektir. Emniyet Genel 
Müdürlüğü Yüksek Disiplin Kurulunun oluşma bi
çimini göz önünde tuttuğunuzda, daimî kadroda pro
fesör ve doçent olarak çalıştırdıklarınızı oraya sevk 
edeceksiniz demektir. Nasıl bir akademi hüviyetidir, 
yapısıdır bunu anlamanız mümkün. Çünkü sistemi dı
şarıdan entegre edilmeye çalışıldığı için model olduk
ça zorlanıyor. 

Saygıdeğer üyeler, son bir noktaya değinerek söz
lerimi bitiriyorum. 

Zaman zaman rastladığımız ve bir teamüle dö
nüşme istidadı gösteren önemli bir hatayı tekrarla
maktayız. O da, bu Akademi Kanunu vesilesiyle gö
rüyorum, geçici 3 üncü maddede, enstitünün akade

miye dönüştüğü belirtiliyor ve enstitü başkanı ve yar
dımcılarının akademi başkanı ve yardımcısı olarak 
atanmış sayılacakları hükme bağlanıyor, 

Değerli milletvekilleri, atama, yürütmenin bir ta
sarrufudur. Atamayı yürütme yapar, yasama atama 
yapmaz; istisnaî kanunlarda belirtilen haller hariç, 
seçim yoluyla görevlendirme hariç. Yeni bir mües
seseye dönüşüyor; enstitü akademiye dönüşüyor. O 
halde enstitünün başkanının da, yardımcısının da 
Enstitü Kanununda gösterildiği şekilde yeniden atan
maları gerekir. Fevkalade hatalı bir hukukî düzenle
me yapılmaktadır. Buna birkaç kanun hükmündeki 
kararnamede daha rastladım. Bu sakat yolu açmaya
lım. 

Saygıdeğer üyeler, tasarının son derece önemli ba
zı eksiklikleri olduğunu vurgulamaya çalıştım. Bun
ların Yüce Kurulda düzeltileceğini umuyorum. Polis 
Yükseköğretim Kanununun polis teşkilatında olumlu 
ve hayırlı gelişmelere vesile olmasını diliyor, hepini
ze saygılar sunuyorum. (HP sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Diğer parti grupları adına söz isteyen var mı? 

Yok. 
Şahısları adına söz isteyenler var mı? 
Buyurun Sayın Altuğ. 
YILMAZ ALTUĞ (Sivas) — Sayın Başkan, sa

yın milletvekilleri, tasarıyı inceledim, yalnız bir hu
sus zihnimi kurcalamaktadır. 

Bir yükseköğretim kurumu kurulmaktadır, acaba 
bunun Yükseköğretim Kurulu ile ilgisi ve ilişkisi ne
dir? Çünkü tasarıyı incelediğimiz zaman bu akade
minin başkanlığına, akademik unvanı olmayan bir 
emniyet müdürünün geldiği de görülmektedir. 

Ayrıca, tasarıyı bir başka şekilde de incelersek, 
mesela, «1 Sayılı Cetvel» de birtakım tutarsızlıklar 
görülmektedir. Bu cetvelde, akademide çalışacak pro
fesörlerden bahsediliyor ve kadroları 4 üncü derece 
olarak gösteriliyor. Buna mukabil, aşağısında bir do
çentten behsediliyor ve kadrosu 2 nci derece olarak 
gösteriliyor. Halbuki bilindiği üzere profesörlerin 
kadrosu genellikle 1 inci derece, doçentlerin kadrosu 
ise tabiî normal olarak 2 nci derecedir. 

Aynı zamanda, bu yükseköğretim kurumu, bir 
akademik kuruma benzetilmek istenilmekle beraber 
bölüm başkanlıkları unutulmuş, tasarıda bölüm baş
kanlığına rastlanmıyor. 

Bütün bu hususları Yüce Meclisin dikkatlerine 
arz ederim. Benim söyleyeceklerim bu kadardır. 
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Teşekkür ederim (MDP sıralarından alkışlar). 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Altuğ. 
Tasarının tümü üzerinde başka söz almak isteyen 

var mı? Yok. 

Tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza su

nuyorum : Maddelere geçilmesini kabul edenler.., Et
meyenler»; Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum. 

Polis Yükseköğretim Kanunu Tasarısı 

BİRİNCİ BOLÜM 
Amaç, Kapsam ve Tanımlar 

Amaç 
MADDE 1. — Bu Kanunun amacı; İçişleri Ba

kanlığı Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı Polis 
Akademisinin kuruluşu ve görevleri ile ilgili esasları 
düzenlemektir. 

BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde ,söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
Kapsam 
MADDE 2. — Bu Kanun; Emniyet Genel Mü

dürlüğüne bağlı PoKs Akademisinin yönetim ve öğ
retim organlarını, bunların işleyişini, görev, yetki ve 
sorumluluklarını, öğretim esaslarım ve bu konulara 
ilişkin diğer hususları kapsar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var mı? 
Buyurun Sayın Tutum. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, 

Millî .Eğitim Komisyonunun yaptığı değiştirmede 
«Emniyet Genel Müdürlüğü» sözcüğünden önce «İç
işleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü» denil
mektedir; öyle denilmesi lazımdır. Eğer, Komisyon 
maddelerin bu şekilde tashihini kabul ederse o şekil
de kabul buyurulsun. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Tutum, 2 nci madde üzerin
de belirttiğiniz görüş tutanaklara geçti. 

2 nci madde üzerinde başka söz almak isteyen 
var mı? 

Buyurun Sayın Demirtaş. 
ABDURRAHMAN DEMİRTAŞ (Hatay) — Mil

lî Eğitim Komisyonunda «Emniyet Genel Müdürlü

ğüne bağlı» ibaresi çıkarılmıştı. Galiba raportör ar
kadaş unuttu, sehven konulmuştur. O ifadenin ora
dan çıkarılmasında kanımca bir mahzur yoktur ka
naatindeyim. ^ 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
2 nci madde üzerinde başka söz isteyen?.. Komis

yon, Hükümet. Yok. 
Maddeyi okunduğu şekilde, bu şekilde... 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 

(Erzincan) — Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Söz isteyen var mı diyorum Sayın 
Bakan, yahut Sayın Komisyon Başkam? 

İki görüş belirtildi 2 nci madde üzerinde. 
2 nci maddede «bu kanun» kelimesinden sonra ve 

«Emniyet Genel Müdürlüğü» ibaresinden önce İçiş
leri Bakanlığı ibaresinin eklenmesinden bahsediyor, 
hatipler. 

Bu konudaki görüşünüz?.. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI KE

MAL OR (Konya) — Sayın Başkan, biraz evvel bu 
konuda açıklama yapan Demirtaş arkadaşımızın gö- , 
rüşüne biz iştirak ediyoruz. 

1 inci maddede, bu akademinin İçişleri Bakanlığa 
Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı olduğu zaten tas
rih edilmiş. 

2 nci maddede bir tekrar bahis mevzuu, bunu ha
şiv mahiyette mütalaa ettik, «Emniyet Genel Müdür
lüğüne bağlı» ibaresinin olmaması gerekiyor idi. (Bu* 
nun tamamen çıkarılması uygun olur mütalaasında-
yız. Eğer konacaksa, T inci maddenin tekrarı gere
kir. O zaman Sayın Tutum arkadaşımızın görüşüne 
iştirak ederiz; ama biz gerekli de görmüyoruz. Yuka
rıdaki maddede de bu husus belirtilmiş bulunmakta
dır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Komisyon 

Başkan, görüşünüzü belirttiniz. 
1 inci maddede (bu husus yapılmış olduğu için, 

2 nci maddede bunun tekrarına gerek görmediğini 
Sayın Komisyon Başkanı belirtiyorlar. 

MAHMUT AKKUJÇ (İzmir) — Sayın Başkan 
söz istiyorum. 

'BAŞKAN — Sayın Akikılıç 2 nci madde üze
rinde; buyurun. 

MAHMUT AKKILIÇ (İzmir) — Sayın Başkan 
yerimden belirtmek listiyorum. 

Sayın Aîtuğ'un 'belirttiği gibi, şimdi burada İç
işleri (Bakanlığına bağla, Emniyet Genel Müdürlüğü
ne bağlı şeklinde ifadeler var. Ancaife YÖK'le ilişki-
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si ne olacak? Bütün Yükseköğretim Kurumları 
YÖK'e bağlanmıştır. Bunun YOK'le ilişkisi ne ola
cak? Bu konuda bir açıklama yapmadılar. Bu konu
da açıklama yaparlarsa memnun olurum. 

BAiŞKAN — Sayın milletvekilleri, şu hususu bir 
daha açıklamak istiyorumı: 

Madde üzerinde önce genel görüşler belirtiliyor, 
madde görüşülüyor; ondan sonra sorular kısmına 
geçiliyor. Sayın Akkılıç'ın bu 'beyanını müsaadele
riyle soru şeklinde kabul ediyorum ve sorular kısmı
na geçmiş oluyorum. 

Bu soruya Sayın Komisyon Başkanı veya Hükü
met cevap verecek mi? 

Sayın Bakan buyurunuz. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 

(Erzincan) — Sayın Aklkılıç'ın sorusuna şu şekilde 
cevap vermemiz mümkündür: Anayasamızın 132 nci-
maddesi, «Türk Silahlı Kuvvetleri ve emniyet teşki
latına bağlı yükseköğretim kurumları özel kanunla
rının hükümlerine tabidir» demektedir. Bu nedenle 
hareket edilmiştir ve YÖK ile t i r ilgisi bu sebeple 
yoktur efendim, 

BAŞKAN — Sayın Bakan teşekkür ederim. 
Sayın Komisyon Başkanı •buyurunuz. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI KE

MAL OR (Konya) — Sayın Başkan, Yükseköğretim 
Kurumu Kanununun 2 nci maddesinde 'de aynı ma
hiyette sarahat vardır efendim. 

BAŞKAN — Durum anlaşılmıştır. 
Başka soru ve değişiklik önergesi olmadığına 

göre 2 nci maddeyi okunduğu şekliyle oylarınıza 
sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum: 
Tanımlarf 
M ADİDE 3. — Bu Kanunda geçen terimlerin ta

nımları aşağıda gösterilmiştir : 
Polis Akademisi : Emniyet Teşkilatının orta ve 

üst kademe amir ve yönetici ihtiyacını karşılamak 
üzere lisans düzeyinde eğitim - öğretim ve uygulama 
yapan yükseköğretim kurumudur. 

Enstitü : Polis Akademisi Başkanına bağlı ola
rak lisansüstü düzeyde eğitim - öğretim ve uygula
ma yapan, meslekî konularda ilmî araştırma, incele
me ve yayım faaliyetinde bulunan ve öğretim elema
nı yetiştiren birimdir. 

IBölüm : Polis Akademisinin eğitim ve öğretimin
de, teşkilatın hizmet Ikonularına göre, amaç, kapsam 
ve nitelik yönünden bir bütün teşkil eden birbirlerini 

tamamlayan veya birbirine yakın bilim, teknik ve 
uygulama dallarından oluşan eğitim, araştırma ve uy
gulama birimidir. 

Analbilim dalı : Polis Akademisi müfredat prog
ramımda yer alan aynı veya benzer nitelikteki ders
lerden oluşan ve bir başkan tarafından yönetilen kür
sü kuruluşudur. 

öğretim elemanları : Polis Akademisinde ders 
veren kadrolu, sözleşmeli veya ek ders ücretli öğre
tim üye ve yardımcıları ile öğretim (görevlileridir. 

Lisans : Ortaöğretime dayalı en az 4 öğretim yılı 
veya '8 yarı yıllık programı kapsayan bir yükseköğ
retim düzeyidir. 

Lisansüstü : Polis Akademisi öğretimine dayalı 
olarak en az bir öğretim yılı süreli uzmanlık eğiti
mini içeren yükseköğretim düzeyidir^ 

öğretim yılı : Toplam 28 haftalık eğitim ve öğre
tim süresidir. 

Yarı yıl : Toplam 14 haftalık eğitim ve öğretim 
süresidir. 

BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz iste
yen var mı? 

Buyurun Sayın Altuğ. 
YILMAZ ALTUĞ (Sivas) — Sayın Başkan, de

ğerli arkadaşlarım; burada, «öğretim elemanı yetiş
tirir» diyor. Bundan ne kastediliyor? Çünkü burada, 
profesörler, yardımcılar, araştırmacılar Var. Bir de, 
«Lisansüstü» bir öğretimden bahsediliyor. Benim bil
diğim kadarıyla lisansüstü öğretimi ancak üniversite
ler yapar. Bu bakımdan, buna cevap rica edeceğim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Altuğ. 
Bu bir soru idi, Sayın Komisyon Başkanı veya 

Sayın Hükümet bu soruya cevap vereceklerdir. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI KE
MAL OR (Konya) — Sayın Başjkan, 2547 sayılı 
Yükseköğretim Kanununun geçici 8 inci maddesi bu 
tatbikata cevaz vermektedir. Yani, üniversite seviye
sinde öğretim yapmasını ve unvanların kulanılma'sı-
na cevaz vermektedir. Komisyonumuz da bu akade
minin çalışmalarının ilmî seviyesini yükseltmek, üni
versitelere paralel ilmî bir seviye kazandırmak mak
sadıyla bunu uygun görmüştür. Aslında bu konuda 
bir değişiklik önergesi de vardır. Onu şimdi izah ede
bilir miyim? 

(BAŞKAN — Hayır değişiklik • önergesini ayrıca 
okuyacağız, oraya geleceğiz. 
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MİLLÎ EĞİTTİM KOMİSYONU BAŞKANI KE
MAL OR (Devamla) — Peki efendim, ona gelince 
ayrıca izah edeceğim. 

Lisansüstü seviyesinde iknî çalışmalar yapılması
nla imkân ve fırsat kazandırmak için bu düşünülmüş
tür. Hem uzmanlık eğitimi, hem de doktora eğitimi 
çalışmaları yapılabilecektir. 

Arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Or> 
Bu madde üzerinde verilmiş önergeler vardır, 

önergeleri geliş sırasına göre okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Polis Yükseköğretim Kanunu Tasarısının 3 ün
cü maddesinde yer alan lisansüstü tanımının aşağı
daki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Lisansüstü : Polis Akademisi öğretimine dayalı 
olarak en az bir öğretim yılı süreli uzmanlık eğitimini 
ve doktora eğitimini içeren yükseköğretim düzeyidir. 

ismail Samban Osman Işık 
Ankara Ankara 

Mustafa Kılıçaslan Şükrü Yürür 
Sakarya Ondu 

Muştaifa Kemal Tögay 
İsparta 

BAŞKAN — Diğer önergeyi de okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan ıPoiis Yükseköğretim Kanun 

Tasarısının 3 üncü maddesinin 7 nci paragrafında yer 
alan lisansüstü tanımının aşağıdaki şekilde düzeltilme
sini arz ve teklif ederiz. 

Teklif; 
iLisansüstü : Polis Akademisi öğretimine dayalı 

olarak en az bir öğretim yılı süreli uzmanlık eğiti
mini ve akademik süreler içinde doktora eğitimini içe
ren yükseköğretim düzeyidir. 

Gerekçe : Kanun tasarısının 29 uncu maddesinde, 
Polis Akademisinde lisansüstü öğrenim görenlere dok
tora yapma 'imkânı sağlanmaktadır. 

Süleyman Çele'bi Faik Tarımcıoğlu 
Mardin " Biltis 

M. Murat SÖkimenoğlu Fevzi Necdet Erdinç 
HaitSay Van 

Aziz Kaygısız Mustafa Çorapçıoğlu 
Kars 

BAŞKAN — Bu önerge en aykırısıdır. Bunu bir 
dalha okutup işleme koyacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Polis Yükseköğretim Kanun 

Tasarısının 3 üncü maddesinin 7 nci paragrafında yer 
alan «lisansüstü» tanımının aşağıdaki şekilde düzel
tilmesini arz ve teklif ederiz, 

Teklif : 
(Lisansüstü : Polis Akademisi öğretimine dayalı 

olarak en az bir öğretim yılı süreli uzmanlık eğiti
mini ve akademik süreler içinde doktora eğitinuni içe
ren yükseköğretim düzeyidir. 

Bitlis Milletvekili Faik Tarımcıoğlu ve arkadaşları. 
BAŞKAN — Sayın Komisyon, şimdi dinlediğiniz 

önergeye katılıyor musunuz? 
MÎLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI KE

MAL OR (Konya) — Efendim, bu önergeye katılı
yoruz, bizim görüşümüze uygundur; akademik sevi
yelere uygun şekilde düzenlenmesinde yarar vardır. 

YILMAZ ALTUĞ (Sivas) — Meslek mektebinde 
doktora olur mu? 

'BAŞKAN — Sayın Bakan, «doktora» teriminin 
kullanılmasına, yani önergeye katılıyor musunuz? 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (Er
zincan) — Katılıyoruz. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Doktora nasıl 
olacak, açıklasınlar. 

'BAŞKAN — ©uyurun Sayın Komisyon Başkanı, 
neden dolayı katıldığınızı açıklayın. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI KE
MAL OR (Konya) — Sayın Başkan, Millî Eğitim 
Komisyonu 29 uncu maddenin görüşülmesi sırasın
da, adı geçen maddeye bir fıkra eklemiştir, bunu uy
gun görmüştür. Şimdi 'bu fıkrayı arz ediyorum : «Aka
demiye dayalı lisansüstü öğretim yapanlara, akade
mik derecelerine uygun olarak uzmanlık veya dokto
ra diploması verilir.» Bu fıkranın ilâvesinden sonra 
«Lisansüstü» tabirinin bu şekilde tamamlanmasına ge
rek duyulmuştur. Onun için bu ibarenin eklenmesi 
yararlı mütalaa olunmaktadır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Efendim, usul 'bakımından önerge

yi okuduk, önergeye Hükümetin ve Komisyonun ka
tılıp katılmadığını sorduk; niçin katıldıklarını açıkla
dılar. 

MAHMUT AKKILIÇ (İzmir) — Sayın Başkan, 
usul hakkında iöz rica ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Akkılıç. 
MAHMUT AKKILIÇ (İzmir) — Sayın Başkan, 

tahminime göre yanlış işlem yapılmaktadır. Dünya
nın hiçbir yerinde bir yıllık doktora eğitimi olmaz. 
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Eğer uygun görürseniz, uzmanlık ve doktora eğitimi
nin nitelikleri yönetmelikte belirtilir» derseniz, o za
man yönetmeliğe atıf yapılmak suretiyle bu düzelti
lir ve diğer 'hususları yönetmelikte belirtilir ve o za
man taburun ediyorum ki daha iyi bir işlem yapıl
mış olur; Lütfen Sayın Komisyon, bu süreyi kaldı
ralım, çok rica ediyorum. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (Er
zincan)— Sayın Başkanım, müsaade ederseniz, biz 
de aynı sonuca ulaştığımızı zannediyoruz. Şimdi «Aka
demik süreler içerisinde» diyoruz. Yani, o akademik 
süresi yaygın olarak hangi süre ise ve tatbik edilen 
süre neyse, burada da aynı sürenin tatbiki suretiyle 
'bir doktora yapılacağını söylüyoruz. «Akademik sü
reler içerisinde» diyoruz. 

BAŞKAN — Ayrı 'bir sene var, değil mi? 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (Er

zincan) — Hayır, biz o önergeye katılıyoruz ve zan
nediyorum ki meseleyi aynı noktada çözümlüyoruz. 

BAŞKAN — Efendim, ikinci bir önerge var, onu 
da okutalım, ikisini beraber değerlendirelim, iki öner
ge birbirine çok yakın kavramlar taşıyor. İkinci öner
geyi tekrar okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Polis Yükseköğretim Kanunu Tasarısının 3 üncü 
maddesinde yer alan «lisansüstü» tanımının aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

«Lisansüstü; Polis Akademisi öğretimine dayalı 
olarak en az bir öğretim yılı süreli uzmanlık eğitimi
ni ve doktora eğitimini içeren yükseköğretim düze
yidir.» 

Ankara Milletvekili İsmail Saruhan ve arkadaşla
rı 

BAŞKAN — Her iki önerge birbirine o kadar ya
kın ki, ikisinin de bir arada işlem görmesi lazım. Ko
misyon bu önergeye katıldığına göre, belki redaksi
yon bakımından oylamadan sonra bu düzeltmeyi ya
pacağını sanıyorum. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, bu 
doktorayı tam açiklayamadılar, yani Silahlı Kuvvet
lerde, Harp Okulunda doktora var mı? Bu nereden 
geliyor bunu bir açıklasınlar, tam kâvrayamıyoruz, 

BAŞKAN — Sayın Or, en önemli soru daha ön
ce de soruldu. «Doktora» kavramı «üniversite» kav
ramıyla 'beraber, hatta üniversite birimlerinin her bi
rine de bu doktora yetkisi verilmeyebilir. Bu derece 

önemli bir akademik unvanı bir meslek okuluna na
sıl veriyorsunuz? Soru bu, bu soruyu soruyor arka
daşlar. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI KE
MAL OR (Konya) — Sayın Başkan, Komisyonumuz 
bu akademiyi üniversiter seviyede eğitim, öğretim, 
araştırma yapan bir. kuruluş olarak düşünmüştür. Po
lis Akademisinin çalışmalarını, seviyesini yükseltmek 
amacıyla bu tedbiri almıştır. Yükseköğretim Kanunun
da da, Anayasanın 132 nci maddesinde de bu konuda 
özel bir kanun getirileceği belirtilmiştir. Bu kanun dü
zenlenirken polis mesleğinden orta ve yüksek seviye
de hizmet görecek amirlerin eğitimlerinde ilmî sevi
yenin korunmasının gerekli olduğu kanaatine varıl
mış, o maksatla bu «doktora yapma» tabiri eklenmiş
tir. Bu önergelerden Sayın Başkanlığın okuttuğu, 
«Akademik seviyelere uygun olarak» ifadesini taşıyan 
önergeyi biz benimsiyoruz, onun oylanmasını biz uy
gun mütalaa ediyoruz efendim. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Yüce Genel Kurul tartışmaları, gö

rüşmeleri izliyorlar. Şimdi burada yine bir başka hu
sus var. Sorularda belirtilmek istenen husus, meslek 
öğretiminin ne kadar çok yüksek olduğu sorusu değil; 
isterse 10 sene olabilir meslek Öğretimi, ancak üni
versiter bir öğretim değildir, o açıdan doktora veri
lemez denmektedir. Buna lütfen bir açıklık getirmeye 
çalışalım. 

Söz veremiyorum, o sebeple kendim sizin söyle
mek istediklerinizi anlatmaya çalışıyorum. Doktora 
kavramında mutlaka üniversiter bir mahiyet olacak; 
konusu itibariyle süresi itibariyle. Bir meslek okulu
nun seneleri çok yüksek olabilir; ama bir üniversiter 
mahiyet taşımıyorsa, doktora çalışması denmez ona. 

CAHİT TUTUM fBalıkesir) — Uzmanlık olur. 
BAŞKAN — Uzmanlık olur, başka isimler veri

lebilir. Söz konusu olan bu konudur, 
MİLLİ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKAM KE

MAL OR (Konya) — Sayın Başkan, İktisadî ve Ti
carî İlimler Akademilerinde de toktora yapılıyor idi; 
üniversitenin dışında olmakla beraber. Onlar üniver
siteye bağlanmış bulunmaktadır. Bu akademinin de 
üniversiteye paralel bir seviye iktisap etmesi düşünül
mektedir efendim. 

BAŞKAN — Sayın Or, sorulan sorulara cevap 
verdiğinizi kabul ediyoruz. Ancak akademilerde, ya
ni İktisadî ve Ticarî ilimler Akademilerindeki aka
demik konular; iktisat, ekonomi, ticaret; bunlar dok
tora verilebilen üniversite sahaları. O açıdan bir so
run var. 
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ŞEVKİ TAŞTAN (Sivas) — Sayın Başkan, Ko
misyon bu maddeyi geri alsın, yeniden düzenlesin. 

BAŞKAN — Genel Kurul çözecek efendim. 
ŞEVKİ TAŞTAN (Sivas) — Komisyon geri alsın 

•bu görüşlerin ışığında yeniden düzenlesin Sayın Baş
kan. Rica ediyorum. Lütfetsinler. 

BAŞKAN — Şimdi efendim, Genel Kurulun dik
katle izlediği bu tartışmada, önergeleri oylayacağım. 
(Gürültüler) 

MİLLÎ EĞtTtM KOMİSYONU BAŞKANI KE
MAL OR (Konya) — Sayın Başkan, bu ilmî sevi
yede izhar olunan görüşler muvacehesinde meseleyi 
bir defa daha objektif olarak mütalaa etmekte yarar 
görüyor ve maddeyi geri alıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Efendim, usule uyması için Tüzü
ğümüzün 89 uncu maddesine göre önergelerle beraber 
'bir defa daha gözden geçirmek üzere maddeyi ko
misyona vermiş bulunuyoruz. Komisyon bu konuyu 
bir daha işleyecek. 

4 üncü maddeyi okutuyorum : 
İKİNCİ BÖLÜM 

Polis Akademisinin Kuruluşu, Kadrosu ve Amacı 
Kuruluş 
MADDE 4. — Emniyet teşkilatının orta ve üst 

kademe amir ve yönetici ihtiyacını karşılamak üzere, 
Ankara'da 'bir Polis Akademisi kurulmuştur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Soru sormak isteyen?.. 
Buyurun Sayın Bayezit. 
M. TURAN BAZEYÎT (Kahramanmaraş) — Sa

yın Başkan, Sayın Bakanımdan sormak istiyorum. 
«Emniyet teşkilatının orta, üst kademe ve yönetici ih
tiyacı» deniyor. Aradan geçen süre bana unutturma-
dıysa değerlendirdiğime göre, Emniyet Teşkilatı Ka
nununda, «orta ve üst kademe yöneticisi» diye «orta 
ve üst kademe amiri» diye bir şey hatırlamıyorum. 
Bundan kasıt nedir? Orta derecede amir nedir, üst 
derece amir nedir? 

BAŞKAN — 'Buyurun Sayın Bakan. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (Er

zincan) — Sayın 'Başkan, orta kademeden maksat, ko
miser sınıfı; üst kademeden maksat, emniyet müdür
leri seviyesindeki bir kadroyu ifade etmektedir. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Bu 
tahir Emniyet Teşkilatı Kanunu veya tüzüğünde var 
mı? Benim endişem bu. Benim hatırladığıma göre 
böyle bir şey yok. Bu balkımdan bu fazla bir isim. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (Er
zincan) — Kanunda böyle bir şey yok; ama yeni teş
kilat kanununa bu ibareler konuyormuş. Tabiî henüz 
o kanun hazırlık safhasında. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Burada açıklasak daha doğru 'bir yol izlemiş olmaz 
mıyız efendim? 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (Er
zincan) — Teşkilat kanunumuzda bu var efendim. 

BAŞKAN — Cevabınızı lütfettiniz Sayın Bakan; 
yani böyle hir terimin 'başka yerlerde de bulunduğu
nu söylüyorsunuz, değil mi efendim? 

IÇÎŞLERt BAKANI YILDIRIM AKBULUT (Er
zincan) — Evet efendim. Bu terimler, yeni teşkilat 
kanunumuzda geçecek. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde başka sorusu 
olan var mı? 

Buyurun Sayın Kuşhan. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, mü

saade ederseniz sorumu yerimden sorayım? 

BAŞKAN — Buyurun; 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — İstikbale muzaf bir 

görüntü veriyor; «Hazırlanmakta olan yeni teşkilat 
kanununda bu ibareler vardır» deniyor. Sayın Başka
nım, ben yanlış değerlendirmiyorsam, bu bir nokta
da Sayın Meclisin iradesine ipotek koymak gi'bi bir 
eğilimin ifadesi oluyor bence. Şöyleki : O kanunun 
bu Meclisten çıkacağını 'bugünden varsaymak, ke
sinlikle mümkün değildir diyorum. Mümkündür ki, 
o kanun görüşülürken getirilmiş olan bu ibareler ve 
hazırlanan kanun değiştirilmiş olabilir. O zaman bu
radaki ibareler, henüz çıkmamış kanuna istinat ettiril
diği için muallakta kalır ve ileride bir sürü sıkıntı
lara sebep olabilir. 

Yani, şimdiden bu kanunun çıkmış şekliyle ka
bul edilmesi, pek uygun değildir Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sorunuzu Sayın Bakan cevaplan
dıracaklar herhalde. 

Buyurun Sayın Bakan. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (Er

zincan) — Sayın Başkan, biz böyle bir iddiaya katıl
mıyoruz ve 'bunun geçerliliğine de ihtimal vermiyoruz. 

Şimdi, önümüzde bir kanun görüşülüyor, tabirler 
var; bir sayın milletvekili arkadaşımız bize, «Bu ta
birler mevcut kanunlarda yer almış mıdır? diye sor
dular. Biz de, mevcut kanunlarımızda yok, yeni ha
zırlanacak bir teşkilat kanunumuzda ifade ediliyor 
dedik. 
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Şimdi farz edelim ki yok; ama önümüzde kanun 
var, maksadımızı da açıklıyoruz. Bunu kabul edip 
etmemek Yüce Meclisin iradesi içerisindedir, bizimle 
bir alakası yoktur. Biz Meclis iradesine ipotek koy
muyoruz. işte huzurunuzda, Meclis nasıl kabul eder
se o şekilde sonuçlanacaktır. 

Cevabım bundan ibarettir, arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır Sayın Kuş-

han. Başka bir soru mu soracaksınız? 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Evet, onunla ilgili 

tekrar bir soru yöneltmek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun, bir daha sorun. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Bakan lütfet

ti, açıkladılar. Ben şimdiden istikbale muzaf, çıka
cağı söylenen bir kanuna istinaden bu kanunda böy
le bir ifadenin kullanılmasını ne şekilde izah edebi
liyorlar, Sayın Bakandan bunu öğrenebilir miyim? 
Yani, Meclisin iradesine ipotek konuyor derken ben 
bunu kastetmiştim, ileride çıkacak bir kanun, henüz 
Meclise dahi gelmiş değil. Evet, teşkilat kanunda bu 
ifadeler var; ama bu ifadeler onunla imtizaç etmek 
mecburiyetindedir gibi alıyorum ben bu değerlendir
meyi. öyle olduğu zaman ipotek konmuş olmuyor 
mu Sayın Bakan? 

(BAŞKAN — Olmuyor dediler... 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (Er

zincan) — Hayır efendim, olmuyor. O ibareler, o 
söylediklerimiz zaittir. Bir açıklama sonucu söyledi
ğimiz laflardır, değerlendirme yapılabilmesi için söy
lediğimiz laflardır. Şimdi şöyle söyleyebilirim : De
rim ki, hiçbir kanunda yeri yoktur efendim, yeni 
getiriyoruz. Değil mi efendim? Buyurun, takdir Yü
ce Meclisindir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Soru ve cevabı zannediyorum anlaşılmıştır. 
'Başka soru sormak isteyen var mı? 
'Buyurun efendim. 
YILMAZ ALTUĞ (Sivas) — Efendim, şimdi «Bir 

polis akademisi kurulmuştur» deniliyor. Kanunun ba
şında «Polis Yükseköğretim Kanunu» deniliyor. Şim
di, biraz evvel Anayasanın 132 nci maddesi zanne
dersem Sayın Bakan tarafından okundu, Silahlı Kuv
vetlerle emniyet kuvvetleri arasında bir paralellik mey
dana getiriyor. Harbiye Yüksekokulu diyoruz, aynı 
paralelde bulunan bir şeye akademi diyoruz. Halbuki 
biliyoruz ki, Silahlı Kuvvetlerde Harp okulunun üs

tünde bir de Harp Akademileri var. Binaenaleyh, bu 
okulun isminin acaba Polis Yüksekokulu olması ik
tiza etmez mi? 

'Sorum bu efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Altuğ. 
Sayın Bakan soruyu anladınız. Şimdi askerlerde 

mi yoksa sizde mi çelişki var? Bu kolej - akademi iki
lemi hep tartışılmıştır, şimdi bu klasik meseleye tek
rar gelmiş oluyoruz. Kolej denince genellikle yük
sekokul, ondan sonra ise akademi akla geliyor. Şim
di kolej -akademi yahut yüksekokul- akademi ko
nusunu tartışıyoruz. Bu konuda bu tasarı çok yeni bir 
tasarı ve yeni bir kavram olduğuna göre, belki de 
bu ikilemi düzeltmek imkânı var. Soru bunu amaçlı
yor. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (Er
zincan) — Sayın Başkanım, bu husus 1 inci madde
de kabul edilmiştir; bir daha görüşülmesinin de pra
tik bir faydası olacağını zannetmiyorum. Kaldı ki, 
Harp Akademileriyle yahut Silahlı Kuvvetlerle bizim
kinde bir paralellik aramanın da doğru olduğunu zan
netmiyorum, çünkü bunlar ayrı ayrı kuruluşlardır. 
Sonra, Polis Akademisinde bizlerin uzman yetiştir
me imkânımız vardır. 

Bu nedenle isimde bir yanlışlık olduğunu zannet
miyorum ve dolayısıyla da konuyu, kabul edilmiş bir 
maddenin tekrar müzakeresi mahiyetinde görüyorum. 

Arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Efendim, konu yalnız 1 inci mad
denin kabul edilmiş olması dolayısıyla değil,, dünya
da bu şekilde de uygulama olduğunu varsayarak ko
nuyu burada bitirmiş oluyoruz. Zira, mesela Ameri
kan sisteminde Harp Okulu karşılığı isim akademi
dir, akademiler karşılığı olanın ismi de kolejdir; biz
dekinin tam tersidir. Onun için burada, belki tam 
bir uygulama benzerliği beklenemez. 

'Buvurun efendim. 
YILMAZ ALTUĞ (Sivas) — Efendim, Sayın Ko

misyondan şu ricada bulunacağım : Üniversite, yük
sekokul ve akademinin tanımlarını yapabilirler mi? 
Kıstasları nedir? Madem burada kanunu kabul edi
yoruz, akademi diyoruz, yükseköğrenim diyoruz; bu
nu bize lütfetsinler. Biz de vicdanımıza göre elimizi 
kaldıralım. 

BAŞKAN — Kendi konuları çerçevesinde. Yok
sa, şimdi üniversitenin tanımlanmasına gidersek... 
Kendi konularında? 

YILMAZ ALTUĞ (Sivas) — Tabiî, tabiî efen
dim. 
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BAŞKAN — Buyurun efendim, soruyu aldınız, 
bu konuda açıklama yapınız. 

MİLLÎ EĞÎTtM KOMİSYONU BAŞKANI KE
MAL OR (Konya) — Efendim, üniversitenin ne ol
duğu, Üniversiteler Kanununda belirtilmiştir. Yük
sekokullar, üniversitelerin dışında veya üniversitelere 
bağlı kendi statüleri ve mevzuatı içinde eğitim, öğre
tim yapan kuruluşlardır. 

Akademi, daha önceki kanunlarımıza göre ilmî 
seviyede eğitim, öğretim yapan, hatta doktora yaptı
rabilen kuruluşlar idi. Şimdi onlar üniversitelerin için
de yer almışlardır. 

Burada, Polis Yükseköğrenim Kurumuna akademi 
unvanı verilmesinin amacı, üniversitelere paralel ve 
üniversiteler seviyesinde ilmî bir çalışma, eğitim, öğ
retim ve araştırma, yayım yapan kuruluş halinde dü
şünülmüş olmasındandır. 

Arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Or. 
Sanıyorum bu maddenin şümulü içerisinde, yapıla

bilecek tartışma yapılmıştır. Daha fazla tartışma, bu 
maddeyi biraz aşmaktadır. Onun için müsaadenizle, 
madde üzerindeki görüşmelerin bittiğini kabul ediyo
rum. 

Önerge olmadığına göre, 4 üncü maddeyi bu şek
liyle oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... 4 üncü madde ka'bul edilmiştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum : 
Kadrolar 
MADDE 5. — Polis Akademisi, kuruluş ve kad

roları Emniyet Genel Müdürlüğünün merkez teşkilatı 
bünyesinde gösterilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?... Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... 5 inci madde kabul edilmiştir. 
6 ncı maddeyi okutuyorum : 
Polis Akademisinin amacı 
MADDE 6. — Polis Akademisinin amacı : 
I - öğrencilerini; 
A) Atatürk ilke ve inkılaplarına ve Atatürk mil

liyetçiliğine 'bağlı, 
B) Türk Milletinin, millî ahlâkî, insanî, manevî 

ve kültürel değerlerini taşıyan, Türk olmanın şeref 
ve mutluluğunu duyan, 

C) Toplum yararını şahsî menfaatinin üstünde 
tutan; aile, ülke ve millet sevgisi ile dolu, 

D) Türkiye Cumhuriyeti Devletine karşı görev 
ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline 
getiren, 

E) Beden, zihin, ruh, ahlâk ve duygu bakımın
dan dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş, 

F) Hizmetin kanunlara uygun olarak yapılması 
ve arzu edilen neticeye ulaşılması için, inançlı ve 
şuurlu bir şekilde meslek disiplininin gerektirdiği ta
vır ve davranışları gösteren, 

G) Meslekî kültürün ortak maddî ve manevî 
değerlerini benimseyen, 

H) Sorumlulukları yüklenebilme şuuruna ve ba
şarılı görevler yapabilme yeteneğine sahip, 

I) Hizmet esnasında karşılaşacağı meseleleri 
Anayasada belirlenen Cumhuriyetin nitelikleri doğ
rultusunda çözme ve takip kabiliyeti gelişmiş, 

t) Polis olmanın şeref, gurur ve şuurunu taşıyan 
ve polis üniformasının gerektirdiği saygınlığı yarata
bilen, 

J) Emniyet teşkilatının ilerlemesine yardımcı ola
bilecek nitelikte ilmî, meslekî, teknik bilgi ve bece
riye sahip, 

Kişi ve meslek mensubu olarak yetiştirmektir. 
II - Türk Devletinin ülkesi ve milletiyle bölün

mez bir 'bütün olarak huzur ve sükûnunu sağlamak 
için, emniyet teşkilatının geliştirilmesi ve hizmetle
rindeki etkinlik ve verimliliğin artırılması istikametin
de ilmî çalışma ve araştırmalar yapmak, sonuçlarını 
teşkilata yaymak, yurt içi ve yurt dışı kurumlarla 
ilmî ve teknik işbirliği yapmak suretiyle çağdaş mes
lekî gelişmeye katkıda bulunmaktır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyenler?.. 
Yok. 

Madde üzerinde önerge de yok. 
M. TURAN BAYEZtT (Kahramanmaraş) — So

rum var Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bayezit. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 

Efendim, Sayın Bakandan rica edeceğim : Birinci fık
ranın (E) bendinde «Beden, zihin, ruh, ahlak ve duy
gu bakımından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş» 
denmektedir. Buradaki «Beden, zihin, ahlak» deyim
lerini anlıyoruz da «ruh» tan, «duygu» dan kasıt ne
dir? Birinci sorum bu. 

İkincisi, Polis Vazife ve Selahiyeti Kanununda 
polise verilen görevler içerisinde halkla ilişkileri içe
ren ve polise bazı vasıflar atfeden maddeler vardır. 
Oradaki nitelikler niçin buraya alınmıyor? Mesela, 
•halka yardım duygusu, halkın problemlerini çözme 
duygusu; bunlar burada yok. Tanımlar içinde bulmak 
da mümkün değil. Bu iki noktayı rica ediyorum efen
dim. 

Ruh ve duygudan kasıt nedir? 
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BAŞKAN — Efendim, sorunuz tam olarak işitil-
mediği için ben tekrar ediyorum sorunuzu duyulsun 
diye. 

İki bölümde soru soruyorlar Sayın Bayezit. Bi
risi, şu : «Bu sayılan nitelikler arasında bir ruh kav
ramı var. Bu ruhtan ne kastediliyor; çünkü 'başka da 
beden var, zihin var, ahlak, duygu bunlar nispeten an
laşılıyor, hatta duygu da anlaşılmıyor. Bu ruh ve duy
gudan nasıl bir eğitim düşünmektedirler?» diye so
ruyor. 

Sorularının ikinci kısmında da, «Polis için çok 
önemli olan beşerî ilişkiler dediğimiz, halkla ilişki
ler dediğimiz kavramlara buralarda hiç yer verilme
miş; bunlar başka bir yerde mi gelecek?» diye soru
yorlar. 

Bu iki sorunun Sayın Bakan veya Komisyon Baş
kanı tarafından cevaplandırılmasını istiyorlar efen-
dim< 

Buvurun Sayın Bakan. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (Er

zincan) — Sayın Başkan, burada bahsedilen ruh ve 
duygudan anlaşılması lazım gelen husus şudur : Her 
şeyden evvel bir polisin vazife aşkını ve duygusunu 
taşımış olması lazım gelir ve bu da en tabiî arana
cak vasıflardan bir tanesidir. Ruhtan kasıt da aynı 
paralelde, aynı hisleri içeren bir tabirdir. Bunun öte
sinde başka türlü yorumlanması ve anlaşılması da 
mümkün olmasa gerektir. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Sayın Başkan özür dilerim, ben yorumlamadım, an
lamadığım için sordum efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (Er
zincan) — Hayır, sizi kastetmiyorum; yani ben fik
rimi söylüyorum. Başka türlü yorumlayamıyorum da 
yani. 

BAŞKAN — Evet efendim, soru cevaplandırıl
mıştır. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
İkinci bölüm cevaplanmadı efendim, ikinci bölüm da
ha önemli. Polis Vazife ve Selahiyeti Kanunundaki, 
polisin halkla ilişkilerinde polise görev olarak verilen 
bazı tanımlar vardır, onlar burada yer almamış. Ni
ye yer almadı? Alması gerekir kanısındayım. Bir po
lis önce o niteliklerle yetişmelidir. 

BAŞKAN — Evet, sorunun ikinci kısmını tekrar 
ediyorum : Polis Vazife ve Selalhiyet Kanununda da
hi olan birtakım ileri kavramların; mesela halkla iliş
kiler, beşeri İlişkiler gibi kavramların bu kanunda yer 
almadığını soru sahibi soruyor. Buna cevap bekliyo
ruz. 
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İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (Er
zincan) — Biz, bütün bu fıkralarda ve bunların ru
hunda o görevlerin mecmu edildiği kanaatindeyiz. 
Bu şekilde soruyu cevaplandırmamız mümkündür 
efendim, 

BAŞKAN — Peki Sayın Bakan, teşekkür ederim. 
Başka sorusu olan?.. Yok. 
Önerge de yok. 
Maddeyi bu yazılı olduğu şekilde oylarınıza su

nuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum : 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Polis Akademisi Organları 

Görev, Yetki ve Sorumlulukları 
Polis Akademisinin organları 
MADDE 7. — Polis Akademisi organları şun

lardır, 
a) Başkan, 
b) Öğretim Kurulu, 
c) Yönetim Kurulu, 
d) Disiplin Kurulları, 
e) Genel Yönetim Birimleri. 
Hizmetin gerektirdiği hallerde diğer birim ve ku

rullar teşkil edilebilir. 

BAŞKAN — 7 nci madde üzerinde söz isteyen?.. 
Sayın Tutum. Buyurun. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, de

ğerli üyeler; polis akademisinin organlarını sayan 7 
nci maddenin (e) bendinde «Genel Yönetim Birimle
ri» deyimi geçmektedir. Polis akademisi eğitsel faa
liyetleri yerine getireceğine göre, polis akademisinin 
organları eğitim fonksiyonunu üstlenecek olan organ
lardır; başkan, öğretim kurulu, yönetim kurulu ve di
siplin kurulu gi'bi. Bunun dışında genel yönetim bi
rimlerini; yani klasik, bildiğimiz muhasebeden tutun 
diğer idarî birimlere, levazıma kadar mevcut olan bi
rimler organ olamaz; birim olur da organ olamaz. 
Binaenaleyh, buradaki «Genel Yönetim JBirimleri» de
yiminin, yani (e) bendinin metinden çıkarılması lazım
dır. 

Arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Başka söz isteyen?.. 
Sayın Kuşhan, buyurun. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, sayın 

:iyeler; «Polis Akademisinin Organları, Madde 7» (d) 
bendinde «Disiplin Kurulları» diye bir ibare vardır. 
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Bir akademide disiplini sağlayıcı veya disiplinin sağ- I 
lanmasına yardımcı olucu bir disiplin kurulu olabi 
lir; ama disiplin kurullarından maksat nedir, bunu an
lamak biraz zor. Yani birkaç tane veya her sınıfta 
bir tane veya her müdürlükte bir tane mi kurulacaktır 
ki zaten bir tane müdürlüğü olacaktır. 

Bir de «Hizmetin gerektirdiği diğer birim ve ku
rullar teşkil edilebilir» ibaresi çok açıktır, her tarafa 
yaydınlalbilecek ve bugünkü yönetim veya ilk gelecek 
yönetim hüsnüniyetli davranmış olsa dahi, suiistimal 
etmek eğiliminde olan bir yönetimin elinde yelpaze 
alabildiğine genişleyebilecek bir yapıdadır, kanun 
yapmak tekniğine de aykırı şekilde kaleme alınmış
tır. Binaenaleyh, kanun yapma tekniğindeki açıklık, 
belirginlik, ifadede bütünlük burada görülmemekte
dir. Bunların tekrar tadat edilmesinde büyük yarar 
vardır diyorum. 

Teşekkür ederim, 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kuşhan. 
Başka söz isteyen veya soru sormak isteyen?.. 

Yok. 
önerge de yok. 
Maddeyi bu şekliyle oylarınıza sunuyorum : Ka

bul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edil
miştir. 

8 inci maddeyi okutuyorum : 
Akademi Başkanının atanması I 
(MADDE 8. — Akademi Başkanı teşkilatta gö

revli emniyet müdürleri arasından Emniyet Genel 
Müdürünün teklifi, İçişleri Bakanının inhası üzerine 
müşterek kararname ile atanır. 

Akademi Başkanına yardımcı olmak üzere, Em
niyet, Genel Müdürünün teklifi İçişleri Bakanının 
onayı ile en çok üç yardımcı atanır. Yardımcılardan I 
birisi öğretim elemanı olabilir. 

BAŞKAN — 8 inci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye? I 

Sayın Tutum, buyurunuz efendim. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, \ 

değerli üyeler; 'Saygıdeğer Hükümet ve Komisyon 
üyelerine yönelttiğimiz sorulara ya da yaptığımız eleş
tirilere lütfeder bir cevap verirlerse zabıtlar zengin
leşir; en azından maddelerin yorumu kolaylaşır. Eğer I 
(bu tür imsakli tutumlarını devam ettirirlerse, madde- I 
ler üzerinde söz alıp, onların geliştirilmesi için fikir 1 
ileri sürmek 'gereksiz »hale 'gelmektedir. Doğrusu bü- I 
yük ölçüde cesaretimiz kırılıyor. | 

8 inci madde, Akademi 'Başkanının emniyet mü-. 
türleri arasından atanacağı söyleniyor. Tabiî atana-
>i'lir; ama neden bir üniversite öğretim üyesi olma-
ın? Acaba Sayın Komisyon, «Akademi Başkanı teş

kilatta görevli emniyet müdürleri veya üniversite öğ
retim üyeleri arasından atanır» şeklindeki bir ibareye 
ne der? Bunu dikkatlerine sunmak istedim. 

Saygıyla arz ederim. 
'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Madde üzerinde başka söz isteyen? Yok. 
Maddeyi bu şekliyle oylarınıza sunuyorum : Ka

bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
ŞEVKİ TAŞTAN — (Sivas) — Komisyona sor

mayacak mısınız Sayın Başkan? 

(BAŞKAN — 'Sordum efendim. 
ÖMER KUŞHAN <Kars) — Sayın Başkan, usul 

hakkında söz verir misiniz? 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Kuşhan, 
Efendim, maddeler üzerinde şu sırayı takip edi

yoruz : Önce madde üzerinde söz veriyoruz, mad
denin müzakeresi bu söz almayla cereyan ediyor. 
Burada sorulan sorulara cevap gelmez. Bu, madde
nin bir tahlili, maddenin incelenmesi, maddenin Ge
nel Kurula sergilenmesi. Şayet bu madde üzerinde 
ileri sürülen görüşlere komisyon veyahut Hükümet 
bir tepki göstermek isterse, o da madde üzerinde söz 
alıyor yahut almıyor. Burada zorla bir cevap getirt
mek mümkün değil. Onun için bütün parlamento 
tüzüklerinde bundan ayrı olarak, daha somut soru
tabilsin diye bir soru aşaması var, bu görüşmeden 
sonra. O soruların mutlaka soru şeklinde sorulması 
lazım, kısa olması lazım ve mutlaka cevaplandırıl
ması lazım. Madde üzerindeki diğer konuşmalar ve 
tahliller 'gibi değil. 

Şimdi, bazı arkadaşlarımız söz aldığı zaman so
ru şeklinde sorular soruyorlar, buna cevap gelme
yecek. Bu, madde üzerindeki genel görüşme; ama 
ayrıca soru sormak isterlerse haklan baki tabiî. 

Şimdi mademki böyle bir yanlış anlama oluyor, 
Komisyondan veya hükümetten maddeyle ilgili ola
rak soru sormak isteyen var mı? 

Buyurun. (ANAP sıralarından «Madde oylandı» 
sesleri) 

Bu madde oylandı, öbür maddeye geçiyoruz. 
Lütfen bu usulü takip edelim, önce görüşmeler, son
ra sorular, sonra değişiklik önergeleri, bunları değiş
tirmek mümkün olmuyor. 
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9 uncu maddeyi okutuyorum : 
Akademi Başkanının görev, yetjki ve sorumluluk

ları 
MADDE 9. — Akademi Başkanı; 
a) öğrencilerin, 6 ncı maddede belirlenen amaç

lar doğrultusunda ve polis mesleğinin gerektirdiği 
disiplin anlayışı içerisinde yetiştirilmesini sağlamak, 

b) Yürürlükteki kanun, tüzük ve yönetmelikleri, 
Emniyet Genel Müdürlüğü Akademi öğretim kuru
lunun da tavsiyelerini dikkate alarak vereceği direk
tiflere göre Akademinin, eğitim, yönetim ve ilmî 
araştırma işlerini yürütmek, 

c) öğretim bölümleri ile yönetim birimleri ara
sında düzenli çalışmayı sağlamak, 

d) Akademi birimleri ve öğretim elemanları da
hil her düzeydeki personel üzerinde genel gözetim 
ve denetim görevini yapmak, 

e) Her eğitim - öğretim yılı sonunda Akademi
nin eğitim - öğretim, 'bilimsel araştırma ve yayım 
faaliyetleri hakkında Emniyet Genel Müdürlüğüne 
rapor vermek, 

•f) Akademinin yatırım programlarını ve bütçe 
tekliflerini, kadro ihtiyaçlarını Emniyet Genel Mü
dürlüğüne bildirmek ve verilecek emirler doğrultu
sunda uygulamak, 

g) Gerekli gördüğü hallerde Akademide görevli 
öğretim elemanlarının Akademideki görevlerine son 
verilmesi veya görev yerlerinin değiştirilmesi husu
sunda Emniyet Genel Müdürlüğüne teklifte bulun
mak, 

fa) 'Bu Kanunla belirlenen kurullara başkanlık 
etmek, 

ı) 'Bu Kanunla ve diğer kanunlarla belirlenen 
görevleri yapmak, 

île görevli ve bunlarla ilgili çalışma düzeni kur
maya yetkilidir. 

Akademi Başkanı, yukarıda belirlenen görevle
rin düzenli bir şekilde yerine getirilmesinde, gözetim 
ve denetiminin yapılmasında, takip ve kontrol edil
mesinde ve sonuçlarının alınmasında Emniyet Ge
nel Müdürüne karşı birinci derecede sorumludur. 

BAŞKAN — 9 uncu madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye? 

Buyurun Sayın Tutum. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, 

değerli üyeler; burada Akademi Başkanına verilen 
görevler arasında (ig) bendi, bir akademik kurum 
esprisi ile bağdaşması oldukça 'güç olan bir bent nite
liğindedir. 
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(!g) Bendi şöyle diyor : «Gerekli 'gördüğü hal
lerde Akademide görevli öğretim elemanlarının Aka
demideki görevlerine son verilmesi veya görev yer
lerinin değiştirilmesi hususunda Emniyet Genel Mü
dürüne teklifte (bulunmak». 

Şimdi, burada bir çelişki doğacaktır. O da şu : 
Devamlı öğretim kadrosu olacaksa; yani doçent, pro
fesör gibi kadrolarda görevli elemanlar olacaksa, 
Akademi (Başkanı böyle bir statüye sahip kişinin gö
revine son verilmesi için teklifte bulunabilecek ve bir 
onayla da bu sonuçlanacaktır. Oldukça ağır bir iş
lem. Hiç olmazsa İçişleri Bakanının oluru olmalıdır. 
Yani bu Akademideki görevine son verilmesi nihaî 
olarak akademik kurullarda görüşülmeyeceğine göre, 
sadece idarî bir tasarruf olacağına göre, bunu Aka
demi Başkanının önerisi ve Emniyet Genel Müdü
rünün teklifiyle sonuçlandırmak, sanıyorum ki, amaç
lanmayan bir şey olsa gerek diye düşünüyorum. Çün
kü, bir profesör düşünün; üniversitede belli bir sta
tüsü vardır, öte yandan o statüyü bırakıp aslî kad
roya atandığını düşünün. Polis Akademisinde görev 
yapmaktadır. 'Bir sabah geldiğinde önünde bir not 
bulacaktır. (Bu olacak iş değil. Bundan İçişleri Baka
nının da haberi olmayacak. Yani böyle bir mekaniz
ma... 

Sonra burada hatalı olan, sürekli bir şekilde Em
niyet Genel Müdürlüğünü ön plana çıkarmaktır. Kuş
kusuz sorumludur da, burada nihayet Emniyet Ge
nel Müdürlüğü İçişleri Bakanlığının bir ünivetesidir; 
o kadar. İçişleri Bakanıdır her şeyden sorumlu olan. 
Onu da devreye sokmuyor. 

Sanıyorum ki, (g) bendini yeniden kaleme al
makta yarar var; çünkü bazı kararların kesinleşmesi 
için, öğrencilerle ilgili kararların dahi kesinleşmesi 
için bir sıra, bir düzen gözetilmiş, burada 'gördüğüm 
kadarıyla böyle bir düzen gözetilmemiş. Sanıyorum 
ki, ı(g) bendinin yeniden kaleme alınması lazımdır. 
Gerekli gördüğü hallerin neler olacağı belki yönet
melikte tespit edilecektir, ama bu gibi hallerde gö
revli öğretim elemanlarının Emniyet Genel Müdürü
nün onayıyla görevine son verilmesi, aslî statüyü 
iktisap etmiş olan bir profesör, bir doçent için kabul 
edilmez bir işlem gibi gözükmektedir, çünkü niye 
bıraksın, gelsin o zaman akademiyi, eğer üniversite
de daha güvenceli bir statüsü varsa bir profesörün, 
bir doçentin Polis Akademisini tercih etmesi için 
bir neden olması lazım. E., bir de böyle pamuk ip
liğine bağlanmış bir güvenceyle bir akademisyeni 
kadrosunda eğreti oturtursanız, orada bir çekirdek 
teşekkül edemez. 
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Onu belirtmek istedim, saygıyla arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Buyurun Sayın Kuşhan. 
ÖMER KUŞHAN (Kan)- — Sayın Başkan, de

ğerli üyeler; 9 uncu madde şöyle gözden dikkatle ge
çirildiğinde görülecektir ki, akademi başkanlığına 
tayin edilmek istenen emniyet müdürü çok büyük 
bir sıkıntı içerisinde bırakılacaktır. Şu nedenle bü
yük sıkıntı içerisinde bıraküacaktır: Emniyet mü
dürü, akademik kariyer sahibi veya akademik bir 
çalışma yapmak mecburiyetinde olmayan, mesleği
nin inceliklerini çok iyi bilen ve meslekten yetişme 
özellikleriyle temayüz ederek o noktaya gelmiş bir 
kimse olması bakımından, teşkilatında saygınlık ka-

, zanmış olaibilir. Nitekim, bunun çok da örnekleri 
vardır. Yalnız polis mesleğinde ilerleyip emniyet mü
dürlüğü seviyesine gelmek bir başka şeydir, akade
mik kariyer kazanmak suretiyle eğitim faaliyetlerin
de görev almak bir başka şeydir şeklinde mütalaa 
etmek gerekir. 

Sayın milletvekilleri, diğer taraftan, hazırlanmış 
olan tasarıda öyle zannediyorum ki, gözden kaçmış 
olacak, pek ihtimal vermek istemiyorum; ama bir 
sürü ilmî kariyeri olan birçok zevat çeşitli kürsüleri 
idare edecek olan, ders verecek olan, öğrencileri 
yetiştirecek olan ilmî kariyer almış olan - çeşitli 
ilmî kariyerleri kastediyorum - kimselerle Akademi 
Başkam emniyet müdürü karşı karşıya getirilecek. 
Birçok bakımdan - idarî yönden demek istemiyo
rum, özellikle belirtmek istiyorum - ilmî yönden onun 
yeterliliğini Akademi Başkanı tayin edecek. Gerek 
gördüğünde bunun işine son verecek, gerek gördü
ğünde görevden uzaklaştırma ıgibi bir duruma, bir eği
lime girebilecek. 

Şimdi sayın milletvekilleri, düşününüz İki, çok 
uzun süre, ömrünün çok uzun bir dönemini vermek 
suretiyle profesörlük, doçentlik veya ordinaryüslük 
mertebesine ermiş akademik bir kariyeri olan öğre
tim görevlisine böylesine bir akademide görev ver
mek suretiyle; memleketin yarınki sükûnunda, huzu
runda, yarınki güvencelerinde, güzel günlerinde bü
yük etkisi olacak ıbir teşkilata onun bilgi nurundan 
istifade etme imkânını sağlamak varken, buraya 
koymuş olduğumuz bu statü, bu kesin kalıplar çer
çevesinde böyle bir ilmî kariyeri olan kimseyi bu
raya getirmek mümkün olmayacaktır. 

Binaenaleyh, tayin edeceğimiz emniyet müdürüne 
çok büyük ıbir külfet yüklenmektedir. Hiçbir Dev
let memuruna böylesine bir külfet yüklemeye ne 

I Büyük Millet iMeclisinin yetkisi vardır, ne de Ba-
I kanlığın yetkisi vardır, ne de bu Kanunu hazırlayan 
I Komisyonun ve tetkik eden saym komisyonların yet-
I kişi vardır. İlmî kariyeri olan kimseleri, ilmî yön-
I den yeterliliklerini emniyet müdürlüğü seviyesinde 
I ihtisas yapmış olaın bir kimseye yaptırmak gibi bir 
I durumla karşı karşıya kalıyoruz. Çok sakıncalıdır, 
I üzerinde bu bakımdan durmak gerekir. 

I Diğer taraftan, mevcut tüzükler ve yönetmelikler 
I çerçevesinde buraya tayin edeceğimiz emniyet mü-
I dürüne akademik yönden yeterli olup olmama du-
I rumunu da izleme, tayin etme ve onu kontrol etme 
I yetkisini veriyoruz. Bunu vermeye de hakkımız yok-
I tur, böyle bir şey olamaz, öğrencinin yetişmesinde 
I ilmî kifayet elbette ki öğretim görevlisi için çok 
I önemlidir^ Ama akademiyi yönetmek üzere, akade-
I minin başkanlığını yapmak üzere, getireceğimiz kim-
I se, en azından diğer üniversitelerde ve fakültelerde 
I veya akademilerde olduğu gibi seçerek getirilmeli 
I veya belirli ilmî seviyelerden geçmiş ilmî kariyeri 
I olan kimselerden getirilmeli ki, bunlar arasındaki di-
I yalag sağlanabilsin. Bunu sağlayamadığınız takdir-
I de, orada mutlaka yarın Ibüyük bir sıkıntı, büyük 
I bir kaos meydana gelecektir ve biz bugün buna dik-
I kat etmediğimiz takdirde o kaosun tohumlarım 
I şimdiden kendi ellerimizle atmış olacağız. 

I Diğer taraftan sayın milletvekilleri, her öğretim 
I yılı sonunda Akademi Başkanına yine o kadar bü-
I yük 'bir görev veriyoruz ki, o sene içerisinde yapıl-
I mış olan bütün çalışmalarla ilgili emniyet müdürlü-
I güne gerekli raporu hazırlayıp verecektir. Ben bu 
I «çalışmalar» derken, «sınıfa kaç tane öğretmen gir-
I di, hangi saatlerde girdi, hangi dersleri verdi veya 
I ne gibi konuları anlattı» mahiyetinde işi ele almı-
I yorum. Akademik eğitim yapacak olan bir akademi-
I nin başkam, hazırlayacağı bu raporun içerisinde bi-
I raz önce Yüce Heyetinize sunmaya çalıştığım bilgi-
1 leri ihtiva eden özellikte bir çalışmanın yapılıp ya-
I pdmadığı gibi bir rapor hazırlayacak, yani bunları 
I ihtiva edecek hazırlayacağı rapor. Buraya tayin ede-
I ceğimiz bir kimseyi biz cezalandırmış gibi bir du-
I ruma düşeceğiz ve öyle zannediyorum ki, çok ya-
I kın bir süre sonra oraya tayin etmek söz konusu ol-
I duğunda herkes; acaba içimizden kim cezalandırı-
I lacak diye düşünecek ve meseleye o açıdan yaklaşa-
I çaktır. 
I Diğer taraftan sayın milletvekilleri, hangi mantık-
I la veya hangi düşünceyle konukluğunu bir türlü de-
| ğerlendiremediğim (g) fıkrası var, «Gerekli gördü-
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ğü hallerde Akademide görevli öğretim elemanları
nın Akademideki görevlerine son verilmesi veya gö
rev yerlerinin değiştirilmesi hususunda Emniyet Ge
nel Müdürlüğüne teklifte bulunmaik.» 

Şimdi sayın milletvekilleri, biran için buraya ta
yin edeceğimiz emniyet müdürünün yerine lütfen 
kendinizi koyunuz. Gerek gördüğü hallerde veya ge
rek gördüğünüz hallerde ve özellikle de emniyet mü
dürü olarak görevinizi 'bugüne kadar ifa etmiş bir 
kimse olarak, bir kamu görevlisi olarak meseleye yak
laşınız, gerek gördüğü hallerde bir öğretim görevli
sinin işine son vermek veya bunun görev yerini de
ğiştirme hususunda Emniyet Genel Müdürlüğüne ge
rekli önerilerde bulunacaktır. 

Sayın milletvekilleri, kıstas nedir? «Sen, benim 
istediğim düzeyde veya benim anladığım manada öğ
retim yapmıyorsun, bunları anlatmıyorsun» diyebi
lecek yapıda bir kimsenin hasbelkader bu enstitünün 
başına tayin edildiğini düşününüz ve bu düşünce içe
risinde biraz daha ilerleyerek o manzarayı şöyle bir 
gözlerinizin önüne getiriniz. Nasıl bir eğitim isteye
cektir oradaki öğretim görevlilerinden ve hangi öğ
retim görevlisini, o ilmî kariyeri almış, yıllarca dir
sek çürütmüş, beyin patlatmış ve birçok şeyler öğ
renmiş olan insanlardan hangisini, bunun yanında ça
lışmak gibi bir durumla cezalandırma yetkisini ken
dinizde bulacaksınız? 

O bakımdan, bu maddenin Komisyon tarafından 
geri çekilerek gerektiği şekilde incelenmesini ve on
dan sonra Yüce Heyete getirilmesini öneriyorum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kuşhan. 
(Başka söz isteyen sayın üye var mı? 
Buyurun Sayın Kısakürek. 
Pardon efendim, bir dakikanızı rica edeceğim. Da

ha önce iki kişi konuşmuş olduğundan, içtüzüğümü
zün 73 ve 82 nci maddelerine göre iki sayın üye
den fazlasına söz veremiyoruz, ancak bu arada Hü
kümet veya Komisyon bir konuşma yaparsa, «Son 
söz milletvekilinindir» kuralına göre bir milletvekili
ne o zaman söz verebiliriz. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, tabirimi bağışlayın, ama kopya veriyor
sunuz, «Sayın Bakan konuşsun, ondan> sonra söz ve
ririm» diyorsunuz. 

'BAŞKAN — Hayır efendim, bu kural herkes için 
geçerli, Sayın Başkan da başka şeyle meşgul, öner
geler vardır, önergeler üzerinde de görüşülebilir. 

Görüşmeler 'bu şekilde bitmiş oluyor. 

Sorulara geçiyoruz. 
ıSoru sormak isteyen var mı efendim? 
Buyurun Sayın Bayezit. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa

yın Başkan, sayın milletvekilleri; bu konu ile ilgili 
son derece teknik bir sorum var; ama, kanun o şe
kilde geçiyor ki, teknik soruyu bir parça da süsle
mek mecburiyetinde kaldım, özür diliyorum. 

Bu madde ile Türkiye'de Emniyet Genel Müdü
rünü, Doğramacı'nın yanında ufacık bir çentikçi ha
line getiriyorsunuz; aynı yetkileri Emniyet Genel Mü
dürüne veriyorsunuz ve Türkiye'de 'bir çentikçi ya
ratıyorsunuz. 

Sayın Bakana sorum şu : Akademide görevli öğ
retim elemanlarını (İşine son vermeyi bu şekilde tef
sir ettik) başka bir göreve nakletmek. 

MÜNİR FUAT YAZICI ı(Manisa) — Çentikçi 
ne demek Sayın Bayezit? 

M. TURAN BAYEZlT (Devamla) — Doğrama
cının^ ufağı; doğramacı büyük doğrar, çentikçi kü
çük doğrar. (HP sıralarından alkışlar) 

Efendim, burada 16 tane profesör ve doçent var. 
Sayın İçişleri Bakanımıza soruyorum : Bu profesör
leri akademiden aldığınız takdirde( idarî tasarrufu
nuzla alma yetkiniz var) emniyet teşkilatında (Emni
yet Teşkilat Kanunu açıktır, yerler açıktır, o yerlere 
tayin edilecek şahısların nitelikleri açıktır) hangi gö
reve atayacaksınız? Birinci derecede bir hukuk pro
fesörünü, 'bir iktisat profesörünü ve diğer profesör
leri akademiden aldığınız takdirde hangi göreve ata
yacaksınız, lütfen açıklayınız. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayezit. 
Başka sorusu olan var mı? Yok. 
Cevap vermek üzere, buyurun Sayın Bakan. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (Er

zincan) — Sayın Başkan, bu listede profesörler ol
duğu gibi meslek mensubu öğretim üyeleri de vardır; 
meslek mensubu kişiler de bu listede yer almış bu
lunmaktadırlar. O nedenle bu madde bilhassa bu mes
lek mensubu kişiler hakkında geçerli olmak gerekir.-
Ayrıca 33 üncü maddede öğretim üyelerine akademi 
dışında herhangi bir görev verilemeyeceğine dair de 
hüküm bulunmaktadır. 

Cevabım bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Sayın Bakan cevaplarını verdiler. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 

Efendim, soru cevaplanmadı. Arz edemedim galiba, 
ben somut sordum. Bir hukuk profesörünü okuduk
ları tarifteki gibi akademi dışında başka görev verile-
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meyeceğini de nazarı itibara alırsak hukuk profesö
rünü bu maddeye dayanarak emniyet teşkilatında han
gi göreve atayacaklar? 

İÇİŞLERİ BAKANI' YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Hayır efendim almayacağız ki. Bir ye
re göndermeyeceğiz. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Bir 
emniyet görevlisi öğretim üyesi de var ama. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Efendim bakın açıkladım. Emniyet mü
dürü de var öğretim görevlisi olarak. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — On
lar için sormuyorum ben. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — İşte onun için yok diyorum ben de. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — öğ
retim elemanları var Sayın Bakan., 

BAŞKAN — Yani o ibare idareden, meslekten ge
lenler için. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Gö
revlerine son verirsiniz veya görev yerlerini değiştirir
siniz. Profesör öğretim elemanı olduğuna göre, görev 
yerlerini değiştirirsiniz. Tasarıya göre bunu da muha
tap alacak; nereye vereceksiniz onları? 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Şimdi son vermenin atama usulleri çer
çevesinde olacağı malumdur. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Em
niyet Teşkilatı Kanununda bu yetki verilmelidir Sa
yın Bakanım, hangi daireye hangi nitelikte? Emniyet 
müdürü olmanın bir niteliği vardır, veremezsiniz bunu 
emniyet teşkilatında bir göreve. Paralellik kurulma
mıştır. Bu tek yönde incelenmiştir, sadece eğitim yö
nünden incelenmiştir teşkilatınız yönünden incelen
memiştir. 

BAŞKAN — Bir cevabınız var mı? 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 

(Erzincan) — Efendim, ben yeterli cevabı verdiğimi 
zannediyorum. Çünkü emniyet mensubu bir kişiyi öğ
retim görevlisi olarak vazifelendirmiş isek ve herhangi 
bir nedenle tekrar görevini değiştirmek lüzumu hâsıl 
olmuşsa, onun yerini değiştirmeyi amaçlayan bir mad
dedir. Bizce açıktır, iltibasa mahal verecek bir durum
da değildir. 

Profesörler için böyle bir konunun olmadığım 
söylüyorum 33 üncü madde ile bunu önlediğimizi be
lirtiyorum. 

Cevaplarım bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Kuşhan, sizin bir sorunuz vardı galiba, bu

yurunuz. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Bert Sayın Bakanın 

ve Sayın Beyazit'in üzerinde durduğu konuyu tekrar 
sormak istiyorum. 

Kanun tetkik edjldiğinde öğretim görevlisi sıfatım 
taşıyan, oraya tayin edilmiş olan profesörlerin bir 
başka statüye tabi olduğunu gösteren bir hükmü bu
lamıyorum. Binaenaleyh, buradan hareket etmekle, 
bütün öğretim görevlilerini, biraz önce Sayın Bayezit' 
in izah ettiği şekilde, akademi başkanının emrine veri
yoruz ve yerini değiştirme söz konusu olduğunda, ka
riyer sahibi olan bu kişiyi emniyet teşkilatının neresin
de görevlendirecekler, onu öğrenmek istiyorum. Bir 
doçenti nerede görevlendirecekler; onu öğrenmek isti
yorum. Yer değiştirmenin mütekabiliyet esasına göre 
yapılması zorunludur, bunu nasıl yapacaklar; onu öğ
renmek istiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kuşhan. 
Sayın Bakan bu soruya cevap verecek misiniz? 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 

(Erzincan) — Sayın Başkan, sorunun aynı mahiyette 
olduğunu kabul ediyorum. Cevabımı biraz önce arz 
etmiştim. 

BAŞKAN — Sayın Ural, soru sorma sırası sizde, 
buyurunuz. 

İBRAHİM URAL (istanbul) — Sayın Başkan, 
bu madde ile Emniyet Genel Müdürlüğüne çok büyük 
yetkiler verilmiştir. Emniyet Genel Müdürlüğü içişle
ri Bakanlığının bir lojistik dairesidir. Burada Emniyet 
Genel Müdürlüğü âdeta bir YÖK Başkanlığına benze
tilmek istenmiştir. Bunun için bu maddenin (g) ben
dinde geçen «Emniyet Genel Müdürlüğü» lafının çı
karılarak «İçişleri Bakanlığı» halinde değiştirilmesi 
daha uygun olacaktır. Bu konuda bir önerge vermiş
tim. 

İkinci husus ise, buradaki hocalar profesörler, do
çentler ve öğretim üyeleri rotasyona tabi midir? 

BAŞKAN — Sayın Bakan, soruyu dinlediniz, 
önerge ile ilgili olan hususu önerge kısmında tartı
şabiliriz; Sayın Ural'm ikinci sorusuna cevap yer
mek isterseniz, buyurun efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Sayın Başkan, soruyu tekrarlamak 
mümkün müdür acaba? 

BAŞKAN — Sorunun birisi, verilen bir önergey
le ilgili, önergesindeki kısmı tekrarladılar. İsterseniz 
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Sayın Üral onu önerge vesilesiyle konuşalım. Şimdi 
ikinci sorunuzu lütfediniz efendim. 

İBRAHİM URAL (İstanbul) — Burada çalışan 
öğretim üyeleri- olan profesör ve doçentlerin rotas
yona tabi tutulup tutulmadığını öğrenmek istiyorum. 
Çünkü burada yapılacak değişiklikle bunun olsa ol
sa YÖK Kanununa tabi olarak rotasyona girmesi la
zım, böyle bir ;jey düşünülmüş mü? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Bakan, 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (Er

zincan) — Sayıı Başkan, böyle bir konu, yani böyle 
bir düzenleme yok efendim. 

BAŞKAN — Evet, soru cevaplandırılmıştır. 
Şimdi önergelere geçiyoruz : 9 uncu madde üze

rinde bir önerge var, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Milleı Meclisi Başkanlığına 
9 uncu maddesinin (c) fıkrasında geçen «Emniyet 

Genel Müdürlüğü» tabiri yerine, «İçişleri Bakanı» 
tabirinin konulmasını arz ederiz. 

İbrahim Ural Şevki Taştan 
İstanbul Sivas 

Ömer Kuşhan Bilâl Şişman 
Kars İstanbul 

Hüseyin Aydemir 
İzmir 

BAŞKAN — Sayın Komisyon Başkanı, bu öner
geye katılıyor musunuz? 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI KE
MAL OR (Konya) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan?.. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (Er

zincan) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Önerge sahibi bir açıklamada bulu
nacaklar. 

Buyurun Sayın Ural. 
İBRAHİM URAL (İstanbul) — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım; biraz evvel de söylemiştim. 
İçişleri Bakanlığı bünyesinde Emniyet Genel Müdür
lüğü bir lojistik daire başkanlığıdır., icraî hiçbir fonk
siyonu yoktur. Onun için 9 uncu maddenin (g) fık
rasında geçen «Emniyet Genel Müdürlüğü» ibaresi 
yerine «İçişleri Bakanlığı» ibaresinin konulması ge
rekir. Çünkü, işin esas sahibi olan içişleri Bakanlı
ğıdır. Oysa ki, İçişleri Bakanlığı adeta unutulmuş, 
ikinci plana itilmiş, onun yerine Emniyet Genel Mü

dürlüğü tabiri konulmuştur. Zannediyorum ki, ileri
de bazı iltibas ve ihtilaflara da sebep olur. Düzeltil
mesini teklif ediyorum. 

Arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ural. 
Sanırım, «Emniyet Genel Müdürlüğü» ibaresi ye

rine, içişleri Bakanlığı ibaresini teklif ediyorsunuz de
ğil mi efendim? 

İBRAHİM URAL (istanbul) — «Bakanı» ibare
sinin konmasını teklif ediyorum efendim. 

BAŞKAN — önergeyi önerge sahibi açıkladı. Bu 
önergeye Komisyon ve Hükümet katılmadılar. Şim
di önergeyi oylarınıza sunacağım, Genel Kurul ka
rar verecek. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

Maddeyi okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... 9 uncu madde kabul 
edilmiştir. 

10 uncu maddeyi okutuyorum. 
Akademi öğretim Kurulunun kuruluşu, işleyişi 

ve görevleri 
MADDE 10. — Akademi öğretim Kurulu, Aka

demi Başkanının başkanlığında, başkan yardımcıları 
ve Akademide görevli öğretim elemanlarından olu
şur. 

Akademi öğretim kurulu normal olarak her yarı 
yıl başında ve sonunda toplanır. 

Akademi Başkanı, gerekli gördüğü hallerde de 
Akademi öğretim kurulunu toplantıya çağırabilir. 

Akademi Öğretim Kurulu; 
a) Akademinin eğitim - öğretim, ilmî araştırma 

ve yayım faaliyetlerinin esasları hakkında görüş bil
dirmek, öğrencilerin çalışma ve yetişme durumlarına 
ilişkin tedbirleri görüşmek, 

b) Akademide okutulacak dersler, haftalık ders 
saatleri ve müfredat programları 'ile yıllık eğitim ve 
öğretim programı ilkelerini tespit etmek veya görüş 
bildirmek, 

c) Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin genel değer
lendirmesini yapmak, 

d) İstendiğinde teşkilatı ilgilendiren kanun, tü
zük ve yönetmelik tasarılarını hazırlamak veya ince
lemek, 

e) Akademi Başkanının uygun gördüğü konuları 
görüşmek ve karara bağlamak, 

ile görevlidir. 
BAŞKAN — 10 uncu madde üzerinde söz almak 

isteyen var mı? 
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Şahsınız adına mı söz istiyorsunuz Sayın Tutum? 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Tutum. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, de

ğerli arkadaşlarım; tasarının 10 uncu maddesi aka
demi öğretim kurulunun görevlerini tadat etmekte
dir. Görüldüğü gibi bu kurul tamamen istişarî nite
likte 'bir organdır. 

Bir öğretim kurulunu düşününüz ki, akademide 
okutulacak dersler, haftalık ders saatleri ve müfredat 
programlarıyla, yıllık eğitim ve öğretim programları 
hakkında karar veremiyor; sadece görüş bildirebili-
yor ve bazı ilkeler tespit ederse onları söyleyebiliyor. 
Doğrusu böyle 'bir öğretim kurulunda üye olarak 
'bulunmak istemezdim. 

Madde, «görüş 'bildirir» diyor; zaten görüş bildir
menin bir hukukî prosedürü yokki, 'her zaman görüş 
bildirilebilir. 

Yine madde, ilke tespit edecek diyor; «yıllık eği
tim ve öğretim programı ilkelerini tespit etmek veya 
görüş bildirmek.» Kendisinden ilke tespiti istenirse 
ilke tespit edecek veya görüş 'bildirecek:. Bu, şöyle 
olabilir; 'bu büyük 'bir kuruldur, üç tür öğretim ele
manı mevcuttur; 'bunların sayısı çok ola'bilir diye 
düşünülebilir, ama sanıyorum ki, burada, yönetim 
kurulu tarafından getirilen 'birtakım öneriler olacak
tır; o öneriler tartışılır, alt komisyonlar kurulur, ge
liştirilir. Yani Akademi Öğretim Kurulu, akademik 
'bir kuruldur, sadece istişarî değil. Akademik kurul 
olduğuna göre; oturacak alt komisyonlar kuracak, 
yönetim kurulunun akademi 'başkanı vasıtasıyla sun
duğu somut önerileri tartışacak ve sonunda bir ka
rara bağlayacak. Sadece görüş bildirmek ve ilke-
tespit etmek şeklinde bir görevle yükümlü kılınmış 
olması ve bunun dışında başkaca bir görevi bulun
maması bence akademik bir kuruluş olan bu kuru
mun, böyle bir kurulla geliştirici olması mümkün 
gözükmemektedir. 

Tabiî dikkat buyurulursa bir genel değerlendirme 
vardır, bu çok önemlidir; «'Eğitim ve öğretim faali
yetlerinin genel değerlendirmesini...» Nedir o? Onun 
müeyyidesi de belli, genel değerlendirme yapacak, 
konuşulacak. Bu genel değerlendirmenin müeyyidesi 
nedir? En önemli nokta bu. Bugünde Enstitü Öğre
tim Kurulu toplanıyor, yine aynı fonksiyonu yerine 
getiriyorlar; konuşuyorlar, konuşuyorlar, birtakım 
fikirler ortaya çıkıyor, eğer bunları enstitü müdürü 
benimsemişse veya Emniyet Genel 'Müdürlüğü Eği
tim Dairesi benimsemişse geçerlilik kazanıyor. Onun 

dışında Öğretim kurulu zoraki toplanan, kerhen bir 
araya gelen bir kurul oluyor. Zaten bu yılda iki de
fa toplanacaktır; ancak başkan gerekli görürse ça
ğıracaktır. Bu haliyle fonksiyonel değildir. Bu ha
liyle, özellikle (b) bendinin bana 'göre eksik yönü 
vardır. Akademi öğretim Kuruluna biraz daha ki
şilik kazandırılmalı ve onu akademik yönetimin ka
rar organları arasına girecek bir şekilde teçhiz etme
lidir. Aksi halde bu zoraki bir araya getirilen bir 
kurul olur. Görevler çok gibi gözüküyor; ama hepsi 
istişarî nitelikte. 

Maddenin <b) bendinde «Akademide okutulacak 
dersler, haftalık ders saatleri ve müfredat program
ları ile yıllık eğitim ve öğretim programı 'ilkelerini 
tespit etmek» deniyor. Tabiî görüş de bildirebilir; 
ama eğer uygun görülürse burada «tespit etmek, 
programları kesinleştirmek» gibi bir görev de veril
melidir. 

Saygıyla arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür 'ederim Sayın Tutum. 
Başka söz isteyen var mı? 
Buyurun Sayın Kuşhan, şahsınız adına. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) -^Sayın Başkan, de

ğerli üyeler; kanunun başından beri görülen havayı 
aynen bu maddede de görmek mümkün. 

Tabirimi mazur görünüz; ama ben bu teşriî gö
revi yaparken âdet savmanın söz konusu olabilece
ğini veya bu işe talip olduğumda âdet savmanın söz 
konusu olabileceğini kesinlikle düşünmemiştim. O 
bakımdan da belki böyle bir durumla karşı karşıya 
kalınca biraz fazla rahatsız oluyorum ve o yüzden 
de fazla huzurunuzu işgal etmek mecburiyetinde ka
lıyorum. 

Değerli milletvekilleri, özellikle 10 uncu madde
nin (d) fıkrasını okuyunuz; «İstendiğinde teşkilatı 
ilgilendiren kanun, tüzük ve yönetmelik tasarılarını 
hazırlamak veya incelemek» denilmektedir. Şimdi 
akademik kariyeri olan insanlardan oluşan bir ilmî 
kurul teşekkül ettiriyorsunuz. Biraz önce izah etti
ğim yapıda, kendisini cezalandırmak ihtiyacını duy
duğunuz bir kimseyi getiriyorsunuz oraya ve dolayı
sıyla onun yanına, diğer taratfan kadro bölümünde 
verildiği şekliyle, belidi sayıda profesör, belirli sayı
da doçent ve belirli sayıda da yardımcı doçent ve 
asistanları bu kurulun içine koyuyorsunuz, ondan 
sonra da bu kurula öğretim görevinin yanında bir 
de görev veriyorsunuz; gereken konularda yönetme
lik hazırlamak, hazırlanmış olan yönetmelikleri tet
kik etmek veya bu hususta görüş bildirmek... 
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Sayın Milletvekilleri lütfediniz (bugüne kadar eği
tilerek geldiğimiz şu üniversitelerin 'hepsinin yapısına 
'balkınız veyahutda içerisinde görev yaptıysanız, gö
rev yapmış olduğunuz üniversitelere ve işgal etmiş 
olduğunuz kürsünün saygınlığına bakınız. Lütfen, 
(hangisinde 'böyle 'bir durum reva 'görülmüştür bir öğ
retim görevlisine? Bir öğretim görevlisi profesör un
vanını alacalk, ondan sonra siz ondan 'bir kurul oluş
turacaksınız ve ona yönetmelik hazırlattıracaksınız. 
Olmaz sayın milletvekilleri, yapmayalım 'bunu. Buna 
mutlaka 'bir hal çaresi bulmak lazım, hal çaresi bu
lunur, hiçbir mesele çaresiz değildir. 

Biraz önce istirham ettim Sayın Bakandan, şimdi 
de Yüce Meclisten istirham ediyorum; bu kanunun 
her ne kadar Anayasaca süresinde çıkarılması mec
buriyeti varsa da, sabahlara kadar çalışmak, tatil gün
lerinde çalışmak pahasına, Sayın Komisyon lütfedip 
geri alsınlar ve oluşturulacak bir ilmî heyetin de yar
dımıyla olması gereken düzeyde, kuracağımız o üni
versiteye veya akademiye o saygınlığı verecek yapı
da bu kanunu hazırlayalım, oluşturalım ve sabahlara 
kadar çalışmak suretiyle çıkaralım. Yani sözümün 
başında dilim titreyerek arz ettiğim, söylemek iste
mediğim halde söylemek durumunda kaldığım âdet 
savma gibi bir çalışmaya 'temayül göstermeyelim. 

Teşekkürler ederim efendim. 

[BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kuşhan. 
'Başka söz isteyen var mı? Yok. 
Buyurun Sayın Altuğ, sorunuzu sorunuz. 

YILMAZ ALTUĞ (Sivas) — Sayın Başkan, 10 
uncu maddenin (b) fıkrasında, «Akademide okutu
lacak dersler, haftalık ders saatleri ve müfredat prog
ramları ile yıllık eğitim ile öğretim programı ilkele
rinin tespit etmek veya görüş bildirmek» deniyor. 
Aşağıda da; «Akademi Başkanının uygun gördüğü 
konuları görüşmek ve karara bağlarnak» deniyor 
(e) fıkrasında, burada karar verme yetkisinin kime 
ait olduğu yok acaba bu kararı kim verecek? 

IBAŞKAN — Teşek'kür ©derim Sayın Altuğ. Ga
yet somut bir şekilde soru formüle edildi: Bu kararı 
kim verecek diyorlar. 

(Kim cevap verecek öf endim; Sayın Komisyon 
Başkanı veya Sayın Bakan? 

MİLLİ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI KE
MAL OR (Konya) — Sayın Başkan, bu maddede 
tedvin edilen hususlar Akademi öğretim Kurulunun, 
istişarî mahiyette olmak üzere çalışmalarını tedvin 
etmektedir. Üniversiteler Kanununda fakülte kurul

ları da aynı mahiyette görevlendirilmişlerdir. En alt
taki (e) fıkrasında; «Akademi Başkanının uygun 
gördüğü konuları görüşmek ve karara bağlamak» 
şeklinde görev tespit edilmiştir. Üniversiteler kanu
nunda fakülte kurullarına verilen istişarî göreve pa
ralel olarak düzenlenmiştir. Orada da verilen yetki
ler bundan daha fazla değildir. Bu maddenin bu şe
kilde kalmasını mütalaa ediyoruz efendim. 

BAŞKAN — Sorunun tavzihi bakımından bir şey 
söyleyeceksiniz galiba. 

YILMAZ ALTUĞ (Sivas) — Efendim, tatmin 
olmadım. Şu bakımdan : Vakıa fakültelerde de mü
talaa ve istişarî mahiyette ders programları, müfre
dat programları YÖK tarafından merkezden gönde
rilir. Burada nereden geliyor, kimden geliyor onu 
anlamadım. 

BAŞKAN — Ders programları, müfredat prog
ramları ders saatleri nereden geliyor diye soruyorlar 
efendim. 

YILMAZ ALTUĞ (Sivas) — Efendim, biraz ev
vel YÖK'e atıfta bulundular, dediler ki : «YöK'ten 
geliyor» halbuki, istişarî başka bir makam var ora
dan geliyor. 

(BAŞKAN — Buyurun Sayın Komisyon Başkanı. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI KE

MAL OR (Konya) — Sayın (Başkan, bu konuda 
yetkili olan makam Emniyet Genel 'Müdürlüğüdür; 
yani, Bakanlıktır. 

(BAŞKAN — Bakandan geliyormuş. 
Sayın Akarcalı siz de (bir soru soracaktınız; bu

yurun efendim. 
BÜLENT AKARCALI (İstanbul) — Sayın Baş-

'kan, benim sorum bu kanun tasarısının geri çdkilmesi 
önerisiyle ilgili. 

Bu kanun tasarısı İçişleri Komisyonunda görü
şülmüştür, Alt Komisyonda görüşülmüştür, Millî 
Eğitim Komisyonunda görüşülmüştür. Geriye çekil
mesini teklif eden partilerin hiçbirinin burada mu
halefet şer'hi görülmüyor. Acaba bunun geri alınıp 
ilmî bir komisyona verilmesi istenirken, gerek İçişleri 
Komisyonuna gerekse 'Millî Eğitim Komisyonuna 
gölge düşürülmüş olmuyor mu? Ben bunu sormak 
istiyorum. 

'BAŞKAN — Siz usul hakkında söz istemişsiniz; 
ben Komisyona soracaksınız zannetmiştim, öyle söz 
verdim. Usul 'bakımından sayıyorum sorunuzu. 

Sayın Komisyon Başkanı, bu hususta bir bilginiz 
var mı, soru soranların muhalefet şerhi olmadığı ko
nusunda? 
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YILMAZ ALTUĞ (Sivas) — Efendim, 'ben Ko
misyonda değilim; 'kime soruyor soruyu? 

BÜLENT AKARCALI (istanbul) — Size sormu
yorum ben. 

(BAŞKAN — Efendim, bir hususu açıklamak la
zım. Komisyon üyesi olmayanlar elbette istediği so
ruyu sorar. Komisyon metni ile hiçbir bağlılığı yok
tur. Komisyon üyesi olup da sizin işaret buyurdu
ğunuz kimse varsa daha somut olarak onun imza
sının olup olmadığını, muhalefet şerhi yazıp yazma
dığını araştırırız. 

BÜLENT AKARCALI (İstanbul) — Sayın Baş
kan, kanunun geri alınıp ilmî komisyonlarca yeniden 
incelenmesi hususunda 'bir sayın üye teklifte bulun
du. Benim sorum bu yapılan teklifle ilgilidir. 

'BAŞKAN — «!Bu teklif komisyonlarımızı biraz 
rencide etmiyor mu?» diyorsunuz. 

BÜLENT AKARCALI (İstanbul) — Evet efen
dim. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Sayın Başkan, bu ne 'biçim soru? 

BAŞKAN — Bu mümkündür. Parlamentolarda 
böyle şeyler olur. Yani, gayet taibiîdir ki, konular 
tartışılırken 'her şey söylenecektir, rencide olmaya
caktır, olmaması gerekir, ama sonunda Yüce Heye
tiniz kararı verecektir. 

Buyurun efendim anlaşıldı, 'buyurun. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, be

nim sorum üzerine bu soru tevcih edildiğine göre 
bana söz verebilir misiniz efendim? 

BAŞKAN — Söz veremem efendim, ancak soru, 
lütfen; sizler yalnız soru sorabilirsiniz. 

Buyurun Sayın Tunçsiper. 
NECAT TUNÇSİPER (Balıkesir) — Daha önce 

İçişleri Komisyonunda görüşülmeden evvel Hükü
metten gelen tasarı bir alt komisyona havale edilmiş
tir. Burada mütehassıs arkadaşlar görev almıştır. On
ların hazırladıkları şekilde içişleri Komisyonuna gel
miş, görüşülmüş, ondan sonra Millî Eğitim Komis
yonuna gitmiştir. Bir alt komisyonda görüşülmesi 
yapılmıştır bunun efendim. 

BAŞKAN — Sayın milletvekili, bu görüşünüze 
Başkanlık olarak katılamıyoruz. Bu şu demektir : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi, komisyonlardan mey
dana gelen 'bir örgüt değildir; bir Genel Kurul var
dır; komisyonlar, Genel Kurulun 'hazırlayıcılarıdır; 
ni'haî söz Gemdi Kurula aittir. Onun için milletvekil
leri burada her türlü tartışmayı, 'her türlü eleştiriyi 
yapmaya yetkilidir kanaatindeyim. 

10 uncu madde üzerinde yeteri kadar görüşme ya
pılmış, sorular sorulmuştur. Madde üzerinde veril
miş önerge de yoktur. 

Maddeyi bu şekliyle oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... 10 uncu madde kabul edil
miştir. 

11 inci maddeyi okutuyorum : 
Akademi Yönetim Kurulunun kuruluşu, işleyişi 

ve görevleri 
MADDE 11. — Akademi Yönetim Kurulu, Baş

kana yardımcı bir organ olup Akademi başkanının 
başkanlığında, eğitim ve öğretim işleriyle görevli 
başkan yardımcısı ile bölüm başkanlarından oluşur. 

Akademi Yönetim Kurulu, Akademi Başkanının 
gerekli gördüğü 'hallerde toplanır. 

Akademi Yönetim Kurulu, Akademinin idarî faa
liyetlerinde; 

a) Akademinin eğitim-öğretim plan ve program
ları ile takviminin uygulanmasını sağlamak, 

b) Akademi öğretim Kurulunun eğitim ve öğ
retimle ilgili olarak tespit ettiği esasları göz önüne 
almak suretiyle bunların uygulanmasında Başkana 
yardımcı olmak, 

c) Akademinin bütçe ve kadro tekliflerini ha
zırlamak, 

d) Eğitim ve öğretim çalışmalarını değerlendir
mek ve alınacak tedbirler hakkında teklifler hazır
lamak, 

e) öğrencilerin; kabulü, ders intibakları ve Aka
demiden çıkarılmaları, Emniyet Genel Müdürlüğün
ce bildirilecek esaslara göre bölümlere ayrılmaları, 
eğitim-öğretim ve sınavlara ait işlemler hakkında ka
rar vermek, 

f) öğretim elemanlarının dersleriyle ilgili ra
porlarını inceleyerek alınacak tedbirleri karara bağ
lamak, 

g) Başkanın, Akademi yönetimi ile ilgili olarak 
kurula getireceği yönetime ilişkin diğer işleri görü
şerek karara bağlamak, 

tle görevlidir. 

BAŞKAN — 11 inci madde üzerinde söz iste
yen?.. Yok. 

Soru sormak isteyen var mı? 
Buyurun Sayın Tutum. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, 

maddenin (e) bendinde «öğrencilerin; kabulü, ders 
intibakları ve Akademiden çıkarılmaları, Emniyet 
Genel Müdürlüğünce bildirilecek esaslara göre bö
lümlere ayrılmaları» deniliyor. Şimdi, «Bölümlere 
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ayrılmayı 'Emniyet Genel Müdürlüğünün bildireceği 
esaslara göre» diyor. Emniyet Genel Müdürlüğünün 
neye dayanarak bu esasları tespit edeceği birinci so
rum. Çünk« bu konuda Akademik 'Kuruldan her
hangi 'bir şey istemiyor, öyle bir yetki yok. Doğru
dan doğruya Emniyet Genel Müdürlüğü esasları bil
direcektir. Emniyet Genel Müdürlüğünün hangi bi
rimi, hanıgi dairesi o da belli değil. Emniyet Genel 
Müdürlüğü adına mı bildirecektir? 

Acaba bu bölümlere ayrılma meselesi akademik 
değil de daha başka, meslekî veya idarî niteliği ağır 
basan bir karar olduğu İçin mi böyle yapmışlardır? 
Yani, akademik bir karar değil midir bölümlere ay
rılma? Onu soruyorum. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon Başkanı, Sayın 
Bakan; soruyu dinlediniz, kim cevap verecek efen
dim? 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKAM KE
MAL OR (Konya) — Sayın Başkan, bu konu ilmî bir 
konu olmayıp sadece idarî mahiyettedir. Şöyle ki : 
Emniyet Genel Müdürlüğünün hizmetin icabına göre 
kadro ihtiyaçlarını karşılamak maksadıyla, çeşitli bö
lümlere, ne kadar öğrenci alınacağının tespitiyle ilgili 
bir husustur ve tamamen idarî ihtiyaçlara dönük bir 
maddedir efendim. 

(BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Or. 
Buyurun Sayın Akkılıç. 
MAHMUT AKKILIÇ (İzmir) — Burada öğren

cilerle ilgili hususlarda, bence biraz eksiklik vardır. 
Meride bazı komplikasyonlar doğurabilir. Yani bu 
konuda herhangi bir yönetmelik çıkarılmaz ve o yö
netmeliğe göre hareket edilmezse, her gün yeni bir 
karar alma, yeni bir uygulamaya girme s'öz konusu 
olabilir. Halbuki Akademik Kurul herhangi bir yö
netmelik hazırlar, yönetim kurulunu da bu yönetme
likle bağlarsa, o zaman hiçbir sızlanma olmadan, tah
min ediyorum ki işler daha iyi yürür. 

Bu konuda ne düşünüyorlar? öyle bir yönetmelik 
çıkacak mıdır? 

BAŞKAN *— Yönetmelik çıkıp çıkmayacağını 
soruyorsunuz? 

MAOMUT AKKILIÇ (İzmir) — Yönetim ku
rulunda alınan kararlar hakkında. 

•BAŞKAN — Bunları düzenleyen bir yönetmelik 
çıkacak mı, çıkamayacak mı? 

Buyurun efendim? 
'İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (Er

zincan) — Sayın Başkan, bu hususta yönetmelik çı
karılacağına dair görüştüğümüz kanunda hükümler 

vardır efendim. Bu sebeple çıkarılacak yönetmelik
ler belki tereddüt edilen bu noktaları kapsayacak ni
teliktedir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Çıkarılacak yönetmeliklerin bu hususları kapsa

yacağı beyan edildi. 
MAHMUT AKKILIÇ (İzmir) — Sayın Başkan, 

müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN — Çok kısa, lütfen. 
MAHMUT AKKILIÇ (İzmir) — «Yönetmeliğe 

göre karar verir» şeklinde bir hüküm yok efendim. 
«Jlşlemler hakkında bu yönetim kurulu karar verir» 
diyor; ama orada «'Yönetmeliğe göre karar verir» 
ifadesi olmadığı için, kendi insiyatifine 'göre hare
ket ediyor demektir. Buraya yönetmelik şamil de
ğildir; ama «yönetmeliğe göre karar verir» ibaresi 
konursa o zaman kabulümüzdür. İlerideki yönetme
likler buraya da şamil olsun. 

BAŞKAN — Yönetmeliğe göre karar vermesini 
o madde dışlıyor mu, dışlamıyor mu sorusu olabilir; 
ama dışlamadığı anlaşılıyor. 

Evet efendim, Sayın Kuşhan sizin bir sorunuz 
vardı?.. 

ÖMER KUŞHAN '(Kars) — Sorumun cevabını 
aldım efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
(Başka sorusu olan sayın üye? Yok. 
'11 inci madde üzerinde önerge yoktur. 11 inci 

maddeyi bu yazılı olduğu şökilde oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... 11 inci madde 
kabul edilmiştir. 

12 nci maddeyi okutuyorum : 
Diğer kurullar 
MADDE 12. — Akademide akademik seviyede 

olmak üzere, Akademi öğretim Kurulunun veya Aka
demi Başkanının teklifi ve Emniyet Genel Müdürü
nün onayı ile başka kurullar teşkil edilebilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen? Yok. 
Sorulara geçiyoruz; Sayın Ural, buyurun efen

dim. 
İBRAHİM URAL (istanbul) — Efendim, ben 

Komisyon üyesiyim; ama o tarihlerde dışarıda gö
revliydim, o nedenle soru sorabilir miyim? Evvela 
bunu tavzih etmek durumundayım. Sorabilirsem, 
«başka kurullardan kasıt nedir acaba? 

BAŞKAN — Muhalefet şerhi olmayınca, sanı
yorum. 
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İBRAHİM URAL (İstanbul) — Ben Assaımbleye 
iştirakle görevli olarak dışarıdaydım efendim. 

BAŞKAN — Biliyorum, ama yine de bunun, bu 
usulün tamamlanması gerekirdi. 

Bu soruyu 'başka 'bir arkadaş sorabilir. 
İM. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Ben 

soruyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun efendim, buyurun. 
M. TURAN BAYEZİT ^Kahramanmaraş) — 

Efendim, ben de aynı soruyu soracaktım. Arkadaşı
mın sorusunu tekrarlamış olmak istemiyorum, sami
miyetle soracaktım; «'başka kurullar» dan kasıt ne
dir? Bir tek kurul ismi istiyorum Sayın Bakandan; 
«Şu kurul kurulacaktır» diye bir tek onun belirlen
mesini istiyorum. 

TALÂT SARGIN '(Tokat) — Araştırma Kurulu. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 

(Erzincan) — Evet efendim, araştırma ve geliştirme 
kurulları kurulması gereği duyulabilir. Onun için, 
«başka kurullar» ibaresi metne alınmıştır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Bu madde üzerinde önerge yoktur. Maddeyi bu 

şekliyle oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... 12 nci madde kabul edilmiştir. 

13 üncü maddeyi okutuyorum : 
Genel yönetim birimleri 
MADDE 13. — Emniyet Genel Müdürlüğünce, 

Akademinin bu Kanunla belirlenen ilkelere uygun 
olarak yönetilebilmesi için şube müdürlükleri, birim 
ve büro amirlikleri kurulur. Bu kadrolarda her sınıf 
ve düzeyde yeteri kadar amir ve memur görevlendi
rilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sorum var Sa

yın Başkan. 

BAŞKAN — Başka soru sormak isteyen var mı? 
Şimdi, bu soru sormada da bir sistem vardır. Bu

rada az soru sorulduğu için belki onu uygulamadık 
şimdiye kadar; ama soru soranlar önceden karar ve
rirler ve tespit edilir. Sonradan aklına gelen bir so
ruyu sormak pek usulden değildir. Onun için soru 
soracak olanlar lütfen isimlerini söylesinler. 

Buyurun Sayın Tutum. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, 

7 nci madde görüşülürken kürsüden, .akademi organ
ları arasında genel yönetim birimleri geçtiğini, genel 
yönetim birimlerinin aslında organ olmadığını, kuru
mun bir organı olmadığını ileri sürmüş idim. Ona 
cevap vermediler; şimdi 13 üncü madde karşımıza 

geldi. Şimdi bu maddede geçen «büro amirliği, şube 
müdürlüğü» nasıl bir organdır? Yani bir büro amir
liği, organ olur mu? Böyle birimler her zaman kuru
lur, bunlar yardımcıdır. Akademik faaliyetlerin yü
rütülmesine katkıda bulunabilecek bütün birimler ku
rulabilir; bu tür ufak birimler onayla kurulabilir; 
ama organ değildir. Organ dediğiniz zaman, kurum 
adına tasarrufta bulunabilecek ve kendilerine kurum 
adına görevler yüklenecek olan, karar verebilecek 
bazı birimlerdir; bunlar tamamen idarî birimlerdir, 
bu birimler nasıl enstitü organları arasında sayılıyor? 

İBRAHİM URAL (istanbul) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Daha öncede sormuştunuz; soru so

ramazsınız artık. 
İBRAHİM URAL (İstanbul) — Usul hakkında 

efendim. 
BAŞKAN — Şu soru cevaplandırılsın ondan son

ra efendim. 
Buyurun, Sayın Tutum'un sorusunu cevaplandı

rın efendim. 
İÇIŞLERI BAKANI YILDIRIM AKBULUT 

(Erzincan) — Sayın Başkan, biz 13 üncü maddede 
yer alan «birim ve büro amirlikleri kurulur» şeklin
de tanımlanan birimleri de bir organ olarak kabul 
ediyoruz. Bunlardan mesela, talebe ile ilişkiyi sağla
mak amacıyla kurulmuş bir büroyu, kadro düzenle
mesi açısından'bir organ olarak kabul ediyoruz. Me
seleye bakış açımız bu tarzdadır efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Bakan, bu terimi oldukça geniş bir şekilde 

tanımlıyorlar; «Bu birimler de organ kavramı içinde
dir» diyorlar ve böylece sorunuz cevaplandırılmıştır 
efendim. 

Sayın Ural, siz ne hakkında soracaksınız efen
dim? 

İBRAHİM URAL (istanbul) — Usul ile ilgili 
efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
İBRAHİM URAL (istanbul) — Efendim, benim 

görebildiğim kadarıyla Komisyon Başkam yeteri ka
dar hazırlıklı değil bu konuda. İçişleri Komisyonu 
bu kanunun esas sahibidir. Bu komisyonu da yanla
rına alsınlar takviye olarak ve böylece bu işi daha 
süratli bitirebiliriz kanaatindeyim. 

BAŞKAN — Sayın Ural, böyle bir şey yok par-/1 

lamento hayatında. Biliyorsunuz, son komisyon esas 
komisyondur; Genel Kurulun karşısında savunmayı 
esas komisyon yapar. Oradaki komisyonu yahut da 
başkanı değerlendirmek de mümkün değil; ancak so-

— »73 — 



T. B. M. M. B : 31 

mut konulan eleştirirsiniz; yoksa komisyon değiştir
mek, bu müzakereler için daha uygun bir komisyon 
bulmak gibi bir kavram olmaz, takdir edersiniz. 

İBRAHİM URAL (İstanbul) — Takviye olsun 
diye söyledim efendim. 

BAŞKAN — Olmaz. Son komisyon esas komis
yondur. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI KE
MAL OR (Konya) — Sayın Başkan, müsaade bu
yurur musunuz? 

BAŞKAN — Usul meselesi ise gerekmez Sayın 
Or. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI KE
MAL OR (Konya) — Bu konuyu açıklamak bakı
mından söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI KE

MAL OR (Konya) — Muhterem Başkan, Komisyo
numuz bu konuyu derinliğine, genişliğine görüşmüş
tür ve tespit edilen bu hususlarda ittifakla karara var
mıştır. Ancak, teknik teferruata taalluk eden sualler 
sorulmaktadır. Gayet tabiî uzman kuruluşun bu ko
nudaki görüşüne saygımız dolayısıyla Sayın Bakan
dan rica ediyoruz. Biz tamamen kendisine katılıyo
ruz efendim. 

(BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Or. 
13 üncü madde üzerindeki görüşmeler tamam

lanmıştır efendim. 
'MUSA ATEŞ (Tunceli) — Bir soru soracağım 

Sayın Başkan,, 

IBAŞKAN — Soru yok efendim. Şöyle yok : De
min iki üç kere izaih ettim. Soru soracak olanlar 
evvela baştan karar verecekler, soru sormada karar
lı olacaklar, aynen söz almada olduğu gibi ve on
ları tespit ediyoruz. Bir kişi soru sormak istedi, ona 
da bu hakkı verdik. 

MUSA ATEŞ (Tunceli) — O hakkınız Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Gelecek sefer lütfen öyle yapalım. 
Bundan sonraki maddelerde siz isminizi daha önce 
yazdırın, ona göre söz verelim efendim. 

MUSA ATEŞ (Tunceli) — Peki efendim. 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ateş. 
13 üncü maddeyi bu şekliyle oylarınıza sunuyo

rum : Kabul edenler... Etmeyenler... 13 üncü madde 
kabul edilmiştir. 
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14 üncü maddeyi okutuyorum : 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Akademi Öğretim Organları ve Görevleri 
Bölüm başkanlıkları 
MADDE 14. — Akademide, Emniyet teşkilatının 

benzer nitelikteki hizmet gruplarını bünyesinde top
layan meslekî ihtisas bölümlerine göre Emniyet Ge
nel Müdürlüğünce 'belirlenecek esaslar dairesinde bö
lüm başkanlıkları kurulur. 

Her bölüm, Akademi Başkanına bağlı olarak teş
kilatta görevli emniyet müdürleri arasından Emniyet 
Genel Müdürünün teklifi, İçişleri Bakanının onayı ile 
atanacak bölüm başkanı tarafından yönetilir. 

(Bölüm başkanları, bölümlerinin her düzeyindeki 
eğitim-öğretim ve araştırmaları ile bölüme ait her 
türlü faaliyetin düzenli ve verimli bir şekilde yürü
tülmesini sağlamakla görevlidir. 

BAŞKAN — 14 üncü madde üzerinde söz iste
yenler?.. 

Sayın Kuşhan ve Sayın Tutum. 
Buyurun Sayın Kuşhan. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, değer

li üyeler; biraz önce bir başka maddenin tartışması 
esnasında da huzurunuzu işgal etmiş orada da aynı 
şeyi söylemiştim, ama tekrarını yararlı gördüğüm için, 
hiçbir etkisi olmadığını görmüş olmama rağmen, ben 
teşriî görevimi düşünebildiğim boyutlarda yapabil
mek ve tutanaklara geçirmeyi sağlamak babında hu
zurunuzda olduğumu ve bunu tekraren söylemek iste
diğimi arz etmek istiyorum. 

Sayın Başkan ve değerli milletvekilleri; burada 
da 'bir bölüm başkanlıkları söz konusu. Bölümlerde 
öğretim üyeleri yine görev alacaklar ve dolayısıyla 
öğrencinin eğitimi bu bölümlerde öğretim görevlile
ri; yani profesörler, doçentler, yardımcı doçentler ta
rafından yapılacak ve bunların yönetimine de, bunla
rın başkanlığına da yine emniyet müdürlüğü göre
vinde bulunan birisini getirip tayin edeceğiz. 

'Sayın milletvekilleri, Milatlar çok büyük boyut
larda olacaktır. Kendisi mesleğinin dışında, kendi mes
leğinde uzun süre hizmet etmiş ve dolayısıyla tema
yüz etmiş olabilir, tekrar tekrar söylemek istiyorum, 
çok büyük saygı duyduğum meslek erbaplarıdır bun
lar; yani bir emniyet müdürünün veya bir emniyet 
amirinin herhangi bir şekilde hakir görülmesi şek
liyle kesinlikle gündeme getirmiyorum. Ama, eğitim 
bir başka şeydir, emniyet görevlisi olmak, emniyette 
temayüz etmiş olmak, emniyette amir olmak bir baş
ka .şeydir. Biz burada polis teşkilatı için eleman ye-
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tiştkecek 'bir akademi kuruyoruz ve bölüm başkan
lıklarına yine bir emniyet müdürünü veya emniyet 
amirini getirmeye çalışıyoruz. Bu bölümde de geti
receğimiz kimselere-çok'büyük yükler yükleyeceğiz, 
çök büyük sıkıntılar getireceğiz. İlmî kariyeri olan 
kimselerle, bu şekilde meslekten gelmiş kimseleri im
tizaç ettirmek mümkün değildir. Birçok bakımlar
dan, birçok yerlerde bugüne kadar da görülmüştür, 
bu şekilde tayin edilen kimselerle, ilmî bağımsızlığı 
olan kimseler, yetiştirmekle görevli olan kimseler ara
sında imtizaç sağlanamaz. O 'balkımdan mutlaka ve 
mutlaka bunu değiştirmek gerekir. 

BÜLENT AKARCALI (İstanbul) — Neden sağ
lanamaz? 

ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Efendim sayın 
milletvekili, anlayamadım. 

IBAŞKAN — Devam edin efendim siz. Sayın Kuş-
han devam edin efendim. 

ÖMER KUSHAN (Devamla) — Neden sorma
dım mı diyorsunuz efendim? 

BÜLENT AKARCALI (İstanbul) — Neden sağ
lanamaz? 

ÖMER KOŞMAN (Devamla) — Sağlanamaz. Sa
yın milletvekili, siz de ilmî kariyer almak için 25-30 
senenizi verdikten sonra kendi istediğiniz ışekilde 
ilmî bağımsızlık içerisinde eğitim yapmak istersiniz. 
Böyle bir kürsünün başına getirildiğinizde size ilmin 
yüklenmiş vebali ne ise; o düzeyde hizmet etmek is
tersiniz; ama burada mümkün değildir, bu imkân 
size verilmez. O bakımdan oraya getireceğiniz kim
seleri ya bulamazsınız veva bulursanız vicdanî ba
ğımsızlık içerisinde, ilmî kapasitesi içerisinde eğitim 
yaptırma imkânım daiha başlangıçta elinden alırsınız 
ve o bakımdan da memleketin bu güzide bölümüne 
yetiştireceğiniz insanları istediğiniz düzeyde yetiştir
me imkânını başlangıçta kaybedersiniz. Bizim endi
şemiz bu yöndedir. 

Kesinlikle biz de bu kanunun çıkmasını çok is
tiyoruz. Böyle bir akademinin kurulması ve o güzide 
teşkilatta üst düzeyde eğitilmiş insanlardan oluşan 
bir kadronun eline geçmesini en az sizler kadar biz 
de istiyoruz; ama istiyoruz ki, çok sağlam doğsun 
bu çocuk, prematüre çocuk olarak dünyaya gelme
sin ve bu kanun sağlam çıksın; onu istiyoruz ve onun 
için bunun üzerinde çırpınıyoruz. Yoksa kesinlikle 
'başka bir düşüncenin mahsulü veya düşüncenin esiri 
olarak kürsüyü işgal etmiyorum sayın milletvekilleri. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kuşhan. 
ALÎ BOZER (Ankara) — Sayın Başkan, Sayın 

Yılmaz Altuğ grubumuz adına konuşacaktır. 

BAŞKAN — Söz vereceğim efendim. 
Sayın Tutum, siz daha önce söz istemiştiniz. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Vazgeçtim efen

dimi, 

BAŞKAN — Milliyetçi Demokrasi Partisi Grubu 
adına, buyurun Sayın Altuğ. 

MDP GRUBU ADINA YILMAZ ALTUĞ (Si
vas) — Sayın Başkan, değerli millet vekilleri; Polis 
Akademisi Kanununda üniversiteye benzeme çabası 
baştan beri gözükmektedir. Organların isimleri ben
zer olarak alırtmiştır; hatla ftraz evvel Sayın Ko
misyon Başkanı Yükseköğretim Kurumu Kanunun* 
daki öğretim kurullarının da istişarî mahiyette olduk
larım 'belirterek bu paralelliğe işaret etmiş bulunu
yor. 

'Bazı yerlerde pardlik var, bazı yerlerde tama
men bir ayrılma var. Burada da bu ayrılmayı görü
yoruz; hatta Polis Akademisinin başkanlığında da 
bir ayrılmayı görüyoruz. Burada doğrudan doğruya 
emniyet teşkilatından bir polisin tayin edildiğini gö
rüyoruz; akademik bir teşkilatın, akademik bir öğ
retim kurulunun başına. 

Bölüm nedir? Bölüm, Yükseköğretim Kurutunda 
tamamen bilim dallarını bir arada birleştiren bir teş
kilattır. Halbuki burada değişik •bir anlam sezilmek
tedir ve başına da bir emniyet mensubu getirilmek
tedir. Halbuki, bir sonraki madde olan 15 inci mad
dede güzel bir kural getirilmiştir. Orada «Anabiiim 
dalı, içinde yer alan dersleri veren öğretim eleman
ları Akademi Başkanının başkanlığında toplanarak 
kendi aralarından 3 yıl için bir başkan seçerler» de
nilmektedir, 

Biz Milliyetçi Demokrasi Partisi Grubu olarak, 
bu kuralın 14 üncü maddede de uygulanmasını ve 
bunların ihtisas birimleri olması sebebiyle, 'bir öğre
tim üyesinin yine kendi arkadaşları tarafından seçil
mesi yoluyla Başkanlığa tayinin daha uygun olacağı 
yolundaki görüşümüze Sayın Komisyonun katılma
sını rica ediyoruz. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Altuğ. 
14 üncü madde üzerindeki görüşmeler bitmiştir. 
Önerge vardır, okutuyorum. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

193 sıra sayılı Polis Yükseköğretim Kanunu Ta
sarısının 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasının aşağı
daki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

«Her bölüm, Akademi Başkanının başkanlığında 
toplanarak, bölüm içinde ders veren öğretim eleman
ları arasından 3 yıl için bölüm başkanı seçer.» 

Ali Bozer Rıfat Bayazıt 
Ankara Kalhıramanımaıraş 

Yılmaz Al tuğ Vecihi Akın 
Sivas Konya 

H. Mükerrem Hiç Osman Bahadır 
Yozgat Trabzon 

BAŞKAN — Önergeyi dinlediniz. Seçim esasına 
dayanan bir bölüm başkanlığı önermektedir. 

Sayın Komisyon buna katılıyorlar mı? 
MÎLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI KE

MAL OR (Konya)— Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (Er

zincan) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — önergeye Komisyon ve Hükümet 

katılmamaktadır. 
önerge üzerinde önerge sahiplerinden birisi gö

rüşmek ister mi? 
ALÎ BOZER (Ankara) — Müsaade eder misiniz 

efendfeı? 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ALÎ BOZER (Ankara) — Sayın Başkan, değerli 

milletvekili arkadaşlarım; Sayın Bakanımızın ve Ko
misyon Başkanımızın «Katılmıyoruz» demelerinin 
sebebini anlamakta güçlük çekiyorum. 

Aynı Kanunun 15 inoi maddesinde anabilim dalı 
başkanlığı söz konusu ediliyor. Anabilim dalı başka
nı için seçim ilkesini bu tasarı benimsiyor. Aynen 
şöyle diyor : «Anabilim dalı, içinde yer alan dersleri 
yeren öğretim elemanları Akademi Başkanının baş
kanlığında toplanarak kendi aralarından 3 yıl için bir 
başkan seçerler.» 

Anabilim dalını bırakıyorsunuz, anabilim dalı 
başkanından vazgeçiyorsunuz, bölüm başkanlarına ge
liyorsunuz... Orada seçim olmaz. 

Bakınız orada ne kadar dragonyan bir hüküm 
var : «Akademide, Emniyet Teşkilatının benzer nite
likteki hizmet gruplarını bünyesinde toplayan mesle
kî ihtisas bölümlerine göre Emniyet Genel Müdür
lüğünce belirlenecek esaslar dairesinde bölüm baş
kanlıkları kurulur» Kim seçecek? Müsaade buyurun da 

tutarlı olalım. Ya seçim esasını getirirsiniz; aynı fonk
siyonları gören kişiler seçimle gelirler yahut tayin 
esasını getirirsiniz; bunların hepsini tayin esasına.gö
re vazifelendirirsiniz. Tasarı her yönüyle tezatlarla 
doludur. 

Değerli arkadaşlarım, ya bir bilimsel hüviyete sa
hip kuruluş getirirsiniz; burada görev alan arkadaş
lara o bilimsel kuruluşun niteliğine uygun bir perso
nel politikası uygularsınız yahut emniyet teşkilatının 
emrinde bir ihtisas kursu açarsınız, o kursun gereği 
neyse ona göre personel politikası yürütürsünüz. Ama, 
gereğinde üniversite olsun, doktora yapsın, gereğin
de de kurs gibi Emniyet Umum Müdürünün emrin
de olsun, İçişleri Bakanı dahi karışanlasın... Devekuşu 
misali bir yükseköğretim kurulu olamaz. 

Arz ederim. (MDP ve HP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkül ederim Sayın Bozer. 
Önerge sahibi önergesini açıkladılar. Şimdi öner

geyi oylarınıza sunacağım. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Önerge kabul edilmemiştir. 

Efendim, 14 üncü maddeyi yazılı olduğu şekliy
le oylarınıza sunuyorum. 14 üncü maddeyi kabul 
edenler... Etmeyenler... 14 üncü madde bu şekliyle 
kabul edilmiştir. 

15 inci maddeyi okutuyorum. 
Anabilim dalı başkanlıkları 
MADDE 15. — Anabilim dalı, içinde yer alan 

dersleri veren öğretim elemanları Akademi Başkanı
nın başkanlığında toplanarak kendi aralarından 3 yıl 
için bir başkan seçerler. 

Anabilim dalı içinde yer alan dersleri veren öğre
tim elemanlarını Akademi başkanı, Emniyet Genel 
Müdürlüğü ve İçişleri Bakanlığının tasvibini alarak 
seçer. 

Anabilim dalı başkanları, o bilim dalma ait her 
düzeydeki eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetleri
nin düzenli ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağ
lamakla yükümlüdür. 

BAŞKAN — 15 inci madde üzerinde söz isteyen?.. 
'Bir kişi söz istemiştir, başka söz isteyen yoktur. 

Buyurun Sayın Tutum. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, 

değerli üyeler; 15 inci madde, anabilim dalı başkan
lıklarının nasıl oluşturulacağını ve hangi görevle yü
kümlü bulunduğunu belirtmektedir. 

Hatırlatma kabilinden «Anabilim dalı» nın 3 ün
cü maddedeki tanımını okuyorum : «Polis Akademi
si müfredat programında yer alan aynı veya benzer 
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nitelikteki derslerden oluşan ve bir başkan tarafından 
yönetilen kürsü kuruluşudur» Yani, bu eski klasik 
üniversitelerdeki kürsülere benzetilmektedir. 

Şimdi, anabilim dalı, kendi aralarından, 3 yıl için 
bir başkan seçiyorlar. Bu anabilim-dalında-yer alacak 
dersleri verecek öğretim elemanları da ayrıca belir
leniyor. 

Şimdi, 1.5 inci maddenin 2 nci fıkrasını birlikte 
okuyalım : «Anabilim dalı içinde yer alan dersleri 
veren öğretim elemanlarını Akademi başkam, Emni
yet Genel Müdürlüğü ve İçişleri Bakanının tasvibini 
alarak seçer» Siz hiç böyle hukukî bir formülasyona 
rastladınız mı arkadaşlar? Dikkatinizi çekiyor mu? 
«Emniyet Genel Müdürü ve içişleri Bakanının tasvi
bini alarak...» Ne demektir bu? Olsa olsa Emniyet 
Genel Müdürüne ancak onay sunulur. Birisi bir tek
lif, bir öneride bulunur... 

NİHAT AKPAK (Sakarya) — Çok yanlış değer
lendiriyorsunuz. 

CAHÎT TUTUM (Devamla) — Öneride bulu
nur, anabilim dalı içinde yer alacak islimler şunlar
dır, diye bir liste hazırlanuv üste onaya sunulur. Yok
sa idare hukukunda önizin alınarak, önonay alınarak 
alt mertebede olan bir makam işlev tesis etmez. İda
re hukukunda alt makamlar hiyerarşik açıdan öne
ride bulunurlar, teklifte bulunurlar, önerileri onay
lanırsa kesinleşır, onaylanmazsa yeni bir öneri ha
zırlanır; beğenilmemiştiır, yeni bir öneri götürülür. 

Şimdi bir de «Anabilim dalı içinde yer alan ders
leri veren öğretim elemanlarını seçer» diyor. Sanki 
belli bir seçim süresi varmış gibi bir izlenim de bı
rakıyor ibare. Anlıyorsunuz, 1 inci fıkrada başkan 
üç yıl için seçilir. Anabilim dalı içinde yer alan ders
leri verecek öğretim elemanları da üç yıl için mi se
çilir? öyle bir şey yok. Büyük bir ihtimalle bu gö
revlendirme olacak; anabilim dalı içinde yer alan öğ
retim üyelerinin belirlenmesi. 

Sanıyorum ki, fıkra son derece ters yazılmıştır. 
Büyük bir ihtimalle burada Sayın Bakan açıklamada 
bulunurlarsa, oundan kasdın ne olduğu daha açık bir 
şekilde ortaya çıkar. Çünkü anabilim dalı içinde yer 
alacak öğretim elemanlarının ismen belirlenmesi, bü
yük bir i'htimalJe daha önce atanmış olan kimseler 
arasından belirleme söz kcnusu olacak. Direkt olarak 
anabilim dalı içinde yer alan dersleri verecek öğretim 
üyelerin atanmasından çok akademiye atanmış olan 
öğretim üyelerinin anabilim dallarına dağıtımı söz 
konusu olsa gerek. En azından ben böyle yorumlu

yorum. Maddeyi anlayış biçimim bu; ama her hal
de, «Emniyet Genel Müdürlüğü ve İçişleri 'Bakanının 
tasvibini alarak seçer» demek hukukî değildir. Bunu 
belirtmek istiyorum, 

Lütfen saygıdeğer Komisyon eğer katüıyorlarsa, 
bu madde şöyle olabilir «Anabilim dalı içinde yer 
alan dersleri veren öğretim elemanlarım, Akademi 
başkanının teklifi ve...» şeklinde, kim onaylayacaksa 
o söylenir, İki makam söylenmesine gerek yoktur bu
rada; herhalde biri tercih edilmelidir. «... teklifi ve 
Emniyet Genel Müdürünün onayı ite görevlendirilir» 
veya «seçilir» denir. Başka türlü bir ifade, sanıyo
rum ki, hukukî olmaz. 

Arz ederini efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Başka söz isteyen?.. Yok. 
Sorusu olan var mı? Buyurun Sayın Altuğ. 
YILMAZ ALTUĞ (Sivas) — Efendim kanun 

tedvininde bir tutarlılık olması lazım. Şimdi burada 
iki atama var, bir de seçim var. Acaba Sayın Ko
misyon bu 15 inci maddeyi de, seçim yerine atama 
şeklinde düşünmez mi? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Altuğ. 
Sayın- Bakan, soruyu dinlediniz. «Tutarlılık olma

sı için bunu da atama sistemine çevirmek daha doğ
ru olmaz mı?» diye soruyorlar? 

YILMAZ ALTUĞ (Sivas) — Sayın Başkan, mü
saade ederseniz bir de gerekçe vereyim. 

Yükseköğretim Kanununa atıfta bulunuyorlar. 
Yükseköğretim Kanununda bütün tayinler atamayla 
oluyor, seçimle olmuyor 

Bu bakımdın, ona benzerlik göstermek istiyor
larsa, burada da atama yapsınlar, hiç olmazsa kanu
nun sistematiğinde bir düzgünlük olsun. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Bakan. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 

(Erzincan) — vSayın Başkan, 14 üncü madde görüşü
lüp kabul edilmiş olmakla 'beraber, oradaki maksa
dımız, bölüm başkanlıklarının; yani bu bölümlerde 
adlî idarî, siyasi, trafik olmak üzere meslekî dersle
rin ağırlık kazandığı bölüm başkanlıklarının, mesle
ğin bünyesinde taşınması lazım gelen disiplinin sağ
lanabilmesi amacıyla yine meslekten birisine veril
mesinde mahzur görülmemiş olması nedeniyle tan
zim edilmiştir. 

15 inci madde ise, verilecek derslerin daha ilmî 
mahiyette olması nedeniyle buradaki başkanın seçim
le gelmesi düşünülmüş ve bu sekide tayin edilmiştir. 
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O bakımdan, mesleğin gerektirdiği disiplini sağ
layabilmek amacına matuf olarak yapılan bu düzen
lemenin Türkiyemizde emsalleri de mevcuttur ve da
ha faydalı olacağı düşüncesiyle tanzim edilmiş, Mec
lisin Yüksek Huzuruna getirilmiştir efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Balkan. 
Başka soru sormak isteyen olmadı. Böylece 15 in

ci madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Madde üzerinde verilmiş önerge yoktur. 
15 inci maddeyi, yazılı olduğu şekliyle oylarınıza 

sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 15 inci 
madde kabul edilmiştir. 

16 ncı maddeyi okutuyorum. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Akademi Öğrencileri 

öğrenci kaynağı 
MADDE 16. — Emniyet Genel Müdürlüğünce 

tespit edilecek Akademi kontenjanı polis kolejlerin
den her yıl mezun olanlar arasından yapılacak sı
navlarda en yüksek puan alanlarla, en az % 25'i lise 
ve dengi okut mezunu olup Öğrenci Seçme ve Yer
leştirme Merkezi yoluyla alınacaklardan doldurulur. 

Ancak mevcut polis kolejlerinin herbirinden ilk on 
dereceye girerek mezun olanlar sınavsız olarak Aka
demiye kabul edilirler. 

Üniversite mezunlarından Akademiye girmek is
teyenler, bir yıllık özel eğitime tabi tutulurlar. Bun
lardan başarı gösterenler, akademi mezunlarına ta
nınan bütün hak ve yetkilerden aynen yararlanırlar. 

Polis kolejlerinden mezun olanlar mezuniyeti ta
kip eden üç yıl içinde en çok üç defa sınava girebi
lirler. 

İlgili devletlerle yapılacak ikili anlaşmalara bağlı 
olarak yabancı uyruklu öğrencilerin Akademiye ka
bul edilmeleri İçişleri Bakanının onayı ile olur. 

Yabancı uyruklu öğrenciler eğitim ve öğretimi iz
leyebilecek Türkçe dil yeterliklerinin sınav ile tespit 
edilmesinden sonra öğretime başlatılır. 

Yabancı uyruklu öğrenciler Türk öğrencilere uy
gulanan kurallara uymakla yükümlüdür. 

Polis Akademisine alınacak öğrencilerin nitelikle
ri ile giriş esas ve şartlar yönetmelikle belirlenir. 

BAŞKAN — 16 ncı madde üzerinde söz isteyen?... 
Sayın Tutum ve (Sayın Akkılıç söz istemişlerdir. 
Buvurun Sayın Tutum. 
YILMAZ ALTUĞ (Sivas) — Ben de söz istemiş

tim Sayın Başkan. 
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BAŞKAN — Ben iki kişi gördüm daha önce efen
dim; size grup adına söz verebilirim. 

MAHMUT AKKILIÇ (İzmir) — Benimki soru 
şeklinde olabilir Sayın Başkan; Sayın Al'tuğ konuş
sunlar. 

BAŞKAN — O halde Sayın Tutumla Sayın Al-
tuğ'a söz veriyorum. 

Sayın Akkılıç, lütfen süz de soru sorun. 
Buyurun Sayın Tutum. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — /Sayın Başkan, 

değerli üyeler; tasarının geneli üzerinde yaptığım ko
nuşma sırasında önemle vurguladığım ve Yüce Ku
rulun dikkatini çektiğim bir konudur bu. Sanıyorum 
bu tasarının düğüm, kilit maddelerinden birini, ter
cih 'belirtme maddesi olarak vuzuha kavuşturmak zo
rundayız. Sebebi şu : 

Sistem, bugünkü sistemden ayrılıyor. Yani, bugün 
Polis Enstitüsüne öğrenci alımıyla ilgili sistemden baş
ka bir sisteme geçiş söz konusu. Onun için bu önem
li. Madde, tereddüt duyulmayacak bir 'biçimde açık
lığa kavuşturulahilirse ve bu tercih doğrultusunda 
oylanırsa, sanıyorum ki, 16 ncı madde uygulayıcılar 
için de iyi 'bir rehber olabilir. 

Konu şu : Akademi her yıl ıbir kontenjan tespit 
edecek. Benim endişem, akademıin'in kapasitesi. Şim
di düşünüyorum; emniyet teşkilatına 137 bin kadro 
alındı. Teşkilatta amir, orta kademe ve yönetici ihti
yacı korkunç boyutlarda. Ben, bu akademinin bunun 
üstesinden gelip gelmeyeceğinden kuşku duyuyorum. 
Çünkü kolay değildir; yılda nihayet 200 kişi alırsı
nız, kapasite budur. Fizikî olarak çok genişlemeniz 
lazıım. Ta'biî, yıllar içinde bir plana bağlanırsa hu 
olabilir. Polisin orta ve üst kademe yönetici ihtiyacı 
bu kaynaktan nasıl sağlanabilir?. Başarılı olmalarını 
temenni ediyorum. 

Akademiye alınacak olanların yüzde 75'i kolej kö
kenli olacak. Kolej bitirenler arasından özel bir imti
hanla alınacak, kalan yüzde 25'i de merkezî sınav 
sistemi ile alınacak. Ancak, merkezî sınav sistemi ile 
nasıl alınacağı 'belli değil. Çünkü, üniversitelerarası 
seçme sınavında tercih ıb'İkürenler arasından alınacak; 
fakat bunlar alınırken nasıl bir ayıklama yapılacak?. 
Ayıklama yapılıp yapılmayacağı belli değil. Çünkü, 
polis yöneticisi ve amiri olmak için zaten o kadar in
ce nitelikler var ki, hem fizi'kî nitelikler, hem de 
zihinsel nitelikler açısından; o puan tutturanlar ara
sından nasıl bir ayıklama yapılacak?. Çok önemli 
bu. Ayıklama yapılacak mı, yoksa tercih bildirenler 
puan sıralamasına göre yüzde 25 'kontenj'an dahilinde 
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çağrılacak mu isimlerine birer mektup gönderilerek?. 
Burası belli değil. Nasıl yapılacağını bilemiyorum. 
Bunu açıklarlarsa çok memnun oluruz. 

Ama asıl önemlisi, 'iki dikkati çöken nokta : Biri; 
«Polis kolejlerinden mezun olanlar mezuniyeti takip 
eden üç yıl 'içinde en çok üç defa sınava girebilirler» 
deniyor. Neden sınırlanmaktadır bu?. Kolej mezu
nu olanlar açısından bir sınırlanma var; neden?, iç
işleri Komisyonu daha kısıtlı davranmış, o hele bir 
sınav hakkı tanımış; bir sınava girip de kazanama
yan bir daha girmesin, demiş. Acaba bu Harp Aka-
dernilerindeki sınava girmeyle mıi mukayese edilmiş, 
oradan mı esinlenmiş, merak ediyorum. Üç kez sına
va gireceksiniz, kazanamazsanız bir daha polis amiri 
veya yüksek yönetici olmak imkânı size bahşedilme
yecek... Neden, sebep ne?. 

İkincisi; halen (belirtiyorum) kadroda çalışan li
se mezunu elemanlar var. Bunlar belli bir yaş sınırını 
geçmediyse sınava girebilmeli. Smava ginmeli; tıpkı 
kolej mezunları gibi sınava girmeli. Lise mezunudur, 
tecrübelidir, belli bir yaş sınırını da geçmemiştir. Ni
çin sınava girmesin bunlar?. Acaba hiç mi yüksek 
yönetici olamayacaklar bu lise mezunu olanlar?. Bu 
kanun çıktıktan sonra hiç olamazlar da, buraya alı
nan geçici maddevle bir süre, bu uvgulamıncava 
kadar eski usulle kadrodan polis alacaklar yine; 
çünkü bunu uygulamak kolay değil, bir süre alacak
tır. O süre içerisinde kadroda çalışan elemanlardan 
yine bugün olduğu gibi polis memurları akademi
ye öğrenci olarak alınacaklar. İkinci belirttiğim nok
ta bu. Lütfen bu konuda vuzuha erelim. Sizler de 
görüş bildirin 'ki, görüşler zenginleşsin. Çünkü, bura-
da^bir tercih söz konusudur, tercihi bilerek yapmış 
olalım. 

Üçüncü tercih konusu; «Üniversite mezunların
dan Akademiye girmek isteyenler, bir yıllık özel eği
time tabi tutulurlar. Bunlardan başarı gösterenler, 
akademi mezunlarına tanınan bütün halk ve yetkiler
den aynen yararlanırlar» deniliyor. Bu önemlidir. 
Yani demek isteniyor ki, 4 yıllık Polis Akademisi 
eğitimine eşdeğer bir eğitim de olabilir. O da, Tür
kiye'de mevcut fakültelerden birinden mezun olmak
tır. Hangi fakülteden mezun olduğu 'belli değil. Çok 
çeşitli fakültelerden mezun olanlar, öyle anlaşılıyor 
ki, «Ben akademiye girmek istiyorum» diye herhal
de başvuracaklar; «Üniversite mezunlarından akade
miye girmek isteyenler, bir yıllık özel eğitime tabi 
totulurlar» diyor. Bu girmek istemek yetmez herhal
de. Kasıt bu değil. Her isteyen giremeyecek. Nasıl 

bir ayıklama, nasıl bir seleksiyon yapılacak? O belli 
değil. Onun en azından esas olarak belirtilmesi ge
rekirdi. Sonra, bir yıllık özel eğitime tabi tutulacak. 
Yani, öyle anlaşılıyor ki, bir mülkiye veya hukuk 
fakültesi mezunu alınacak; ama kaç yıllık süreli okul 
mezunu?... Çıplak bir fakülte mezunu başvuracak; bu 
nasıl alınacak ve nasıl seçilecek, 'belli değil. Her
halde bu gibi ayrıntılar yönetmelikte belirtilecek; ama 
aslında yönetmeliğe bırakılmayacak kadar önemlidir 
bu husus. Çünkü, eşdeğerük veriyorsunuz; yani Po
lis Akademisinin dört yıllık eğitimi ile bu bir yıl
lık eğitimi eşdeğer yapıyorsunuz. Neden? Çünkü 
önünüze üniversite mezunu olarak geliyor. Büyük 
bir ihtimalle, bunun, dört yıllık eğitime ihtiyacı ol
mayacaktır demeye getiriliyor. Tabiî ben böyle yo-
rumlamadım. Bu böyle yorumlanıyorsa belirtilmeli
dir. 

'Benim yorumlamam başka türlü oldu: Mülkî 
idare amirliği sınıfından halen maiyet memurluğu
nu yapmış ve kaymakamlık sıfatını ihraz etmiş bir 
kimse başvurursa, emniyet müdürü sıfatıyla atana
biliyor; yani yönetici olabiliyor. Eşdeğerlk böyle 
sağlanmış. Acaba onlar için mi getiriliyor bu? Hiç 
böyle bir stajdan geçmemiş kamu yönetiminde her
hangi bir deneyim sahibi olmamış, üniversiteden ye
ni mezun olmuş bir kimse akademiye girmek istiyor. 
Bu kimse kimdir, nasıl yararlanılacaktır, akademi me
zunlarına tanınan inaklardan nasıl yararlanmış sayı
lacaktır, bir yıllık eğitim nerede ve nasıl yapılacak
tır? Bunların esasları belirtilmemiş. En azından bir 
çerçeve verilmesi lazım. Bu üniversite mezunların
dan akademiye girmek isteyenlere sınav uygulanacak
tır veyahut da seçme sistemi uygulanacaktır gibi; 
çünkü yeterlik seçmesi olabilir, yeterlik sınavı ola
bilir, yarışma sınavı olabilir, yarışma seçmesi de ola
bilir; onu söylemeniz lazım. Bir yarışma suretiyle mi 
olacak bu, yoksa bir seçme niteliğinde mi olacak, 
bunu belirtmeniz lazım. «Bir yıllık özel eğitime tabi 
tutulurlar» deyimi, bir yıl içerisinde (Kastedilen her
halde akademik yıl, takvim yılı değildir) bir akade-
miş yıl eğitime tabi tutacaksınız. Bu akademinin içe
risinde ayrı bir program olacak; yani büyük bir ih
timalle dört yıllık programın dışında bir program 
olacak. 

Bu hususlarda belirsizlikler var. Bu üç noktada.-
ki belirsizlikler eğer açıklığa kavuşturulabilirse sa
yın üyeler; 16 ncı maddeyi rahatlıkla tartışabilir ve 
gönül huzuru ile oylayabiliriz. 

Saygılar sunarım. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Sayın Altuğ, buyurun efendim. 
YILMAZ ALTUĞ (Sivas) — Sayın Başkan, de

ğerli üyeler; burada öğrenci alınırken, polis kolej
lerinden mezun olanlar arasından yapılacak sınavlar 
ile bir de, öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi 
yoluyla alınacaklardan bahsediliyor. Hatta 3 çeşit 
var. (Bir de, polis Ikolejlerinden ilk 10 dereceye gi
rerek mezun olanlar sınavsız alınır, deniliyor. 

Anayasamızdaki en önemli ilkelerden bir tane
si eşitlik ilkesidir. Acaba niçin polis Ikolejlerinden 
mezun olanların da tekrar, üniversiteye giriş sınavı 
olan öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi yoluy
la ıbu yüksek akademiye girmeleri düşünülmemiştir? 
iBir örn^k vereyim: 

Biz, 'hukuk fakültelerine Yüksek Adalet Okulun
dan pökiyi ile mezun olanlar arasından muayyen 
hir derece tutturan lilk 3 - 5 kişiyi alırız. Alırız; ama 
bu kişiler hiç olmazsa 2 sene evvel, biraz evvel söy
lediğim Üniversiteye giriş sınavında muvaffak olarak 
bu yüksekokullara girmiş ve orayı bitirmiş olanlar
dır. 

[Binaenaleyh, benim görüşüm, Anayasamızdaki 
eşitlik ilkesi bakımından bu adaylara bir eşitlik sağ
lamaktır. Yani, madem kendimize güveniyoruz, ma
dem polis kolejlerinden gelenlerinki üniversite anla
mında; kendilerinin de baştan beri gördüğüm kada
rıyla buna bir üniversite değeri vermektedirler, o 
halde bu polis akademisine gireceklerin de üniversi
te giriş sınavından geçmeleri lazımdır. 

Zaten şunu da sormak isterim: Yüzde 25'i lise 
ve dengi okullar mezunu, deniliyor. Bunlar Öğrenci 
Seçme ve Yerleştirme Merkezi yoluyla gireceklerdir, 
Bu nasıl olacak? Üniversiteye girişlerde gençler is
tek mi belirtecekler; «iBen Polis Akademisine gire
ceğim» şeklinde? Birtakım sualler hakikaten insanın 
dikkatini çekmektedir. 

Bir de, benden evvel konuşan değerli arkadaşı
mın fikrine Ikaitılıyorum; mademki üniversiteye gi
remeyenlere biz üç kez hak tanıyoruz. Niçin bu hak
kı polis koleji mezunlarına da tanımayalım? Benim 
görüşüm, polis koleji mezunlarına da üniversiteye 
giriş hakkını tanımak. 

Şöyle bir şey olsa, bu madde biraz evvel söyle
nildiği şekilde kalbul edilse, ki polis kolejlerinden 
mezun olanlardan sınav sonucu akademiye gireme
yenler, müteakip yıllarda sınava alınmazlar, denili
yor, bu kişiler ertesi seneler üniversiteye giriş sınavı
na girip muvaffak olsalar, acaba akademiye alın
mayacaklar mı? 

Efendim, sorularım bundan ibaret, teşekkür ede
rim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Altuğ. 
Böylece konuşmalar 'bitmiştir. 
Soru sormak isteyen bir ikisi vardı, Sayın Akkı-

lıç, soru sormak istiyor musunuz? 
MAOMUT AKKILIÇ (İzmir) — Teşekkür ede

rim Sayın Başkan; arkadaşlarım değindiler, vazgeç
tim. 

BAŞKAN — 16 ncı madde üzeninde bir öner
ge vardır, okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 193 sıra sayılı «Polis Yük

seköğretim Kanunu Tasansı»nın 16 ncı maddesinin 
birinci bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederiz. 

Pertev Aşçıoğlu Süha Tanık: 
Zonguldak İzmir 

Bülent Akarcalı Altan Kavak 
İstanbul İstanbul 

Fazıl Osman Yöney 
İstanbul 

«Emniyet Genel Müdürlüğünce tespit edilecek 
akademi kontenjanı, polis kolejleri ile lise ve dengi 
okul mezunları arasında yapılacak yazılı ve sözlü 
sınavlarda en yüksek puanları alanlarla doldurulur. 
Kontenjanın en az yüzde 25'i lise ve dengi okul 
mezunlarına ayrılır.» 

BAŞKAN — Bu önergeye Komisyon katılıyor 
mu efendim? 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 
KEMAL OR (Konya) — Katılıyoruz. 

IBAŞKAN — Hükümet... 

İÇİŞLERİ BAKANI YİLDİRİM AKIBULUT 
(Erzincan) — Katılıyoruz. 

I BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Etmeyenler.,, Önerge kabul edil-

I mistir^ 
I Maddeyi, hu önergeyle yapılmış değişik şekliyle 

oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 
16 ncı madde kabul edilmiştir. 

I 17 rrci maddeyi okutuyorum: 
Öğrencilerin istihkakları ve özlük işlemleri 
MADDE 17. — Öğrenciler, Akademi bünyesinde 

ücret&iz iaşe edilir, yatırılır ve yönetmelikte tespit 
j edilecek ihtiyaçları Devletçe karşılanır. 
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Banlara ayrıca, en üst derecedeki komiser rütbe
sinin karşılığı olan birinci kademe brüt aylığın; 

'Birinci sınıfta 1% 8'i 
İkinci sınıfta !% 9'u, 
Üçüncü sınıfta % 10'u, 
Dördüncü sınıfta % 11'i 
Harçlık olarak verilir. 

öğrencilerin statülerinin gerektirdiği iş ve işlem
ler Akademi Başkanlığınca yürütülür. 

BAŞKAN — 17 nci madde üzerinde söz iste
yen?... Yok., 

Maddeyi ıbu şekliyle oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... 17 nci madde kabul1 edil
miştir. 

18 inci maddeyi okutuyorum: 
Mecburî hizmet yükümlülüğü ve evlenme yasağı 
MADDE 18. — Polis Akademisinde lisans veya 

lisansüstü düzeyde eğitim yapanlar (yabancı uyruk
lular hariç) her öğretim yılı karşılığında iki yıl müd
detle mecburî hizmetle yükümlüdürler. 

Bunlardan mezun olup olmadığına bakılmaksızın 
mecburî hizmetle yükümlü olduğu süre içinde, istifa 
edenler veya ilişiğinin kesilmesini gerektiren nitelikte 
suç işleyenler veyahut, sağlık sebebi hariç, başka her
hangi bir sebeple ayrılanlar, yükümlülük sürelerinin 
eksik kısmı ile orantılı olarak kendilerine yapılmış 
olan öğretim masraflarının dört katını tazminat ola
rak ödemek zorundadır. 

Akademiye evli öğrenci alınmaz ve öğrenciler 
öğrenimleri süresince evlenemezler. 

Polis koleji ile ilgili mecburî hizmet yükümlülü
ğüne ilişkin diğer mevzuat hükümleri saklıdır. 

BAŞKAN — 18 inci madde üzerinde söz iste
yen?.. Yok. 

M. TURAN BAYEZlT (Kahramanmaraş) — Bir 
sual sorabilir miyim? 

BAŞKAN — Şimdi madde üzerimdeki sorulara 
geçiyoruz. 

Buyurun Sayın Bayezit. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 

Efendim, lisansüstü müessesesiyle ilgili baştaki mad
de geri alınmıştı. Burada lisansüstü eğitim yapanlar 
hakkında bir tazminat ve mecburî hizmet hükmü var. 

Şimdi lisansüstü eğitimin nasıl tedvin edileceği belli 
değil. Acaba Komisyon oradaki tedvine paralel ola
rak bir hüküm getirmek için bu maddeyi geri al
mayı düşünmekte midir? 

BAŞKAN — Sayın Komisyon bu konuda ne di
yorsunuz? 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI KE
MAL OR (Konya) — Efendim, bu lisansüstü eğitim 
konusunda Komisyonumuz çalışma yaptı, yeni bir 
tanım getirdi; buradaki değerli mütalaaları da de
ğerlendirmek suretiyle. Ona uygundur efendim. 

Arz ederim. 

IBAŞKAN — Bu madde o yeni şekle uygun mu
dur? 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI KE
MAL OR (Konya) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Uygundur. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — O 
zaman maddeyle ilgili bir sualim var. 

18 inci maddede «ıKendilerlne yapılmış olan öğ
retim masraflarının dört katını tazminat olarak öde
mek zorundadır» denilmektedir. Bu dört katı hangi 
baz alınarak kararlaştırılmıştır? 

BAŞKAN — Neyin dört katı diyorsunuz? 

İM. TURAN BAYEZİT '(Kahramanmaraş) — 
Meslekten ayrılırsa, 2 nci fıkranın sonunda var; «oran
tılı olarak kendilerine yapılmış olan öğretim masraf
larının dört katını tazminat olarak ödemek zorunda
dırlar» deniyor. Bu dört katı emsali neye dayanıla
rak düşünülmüştür? Acaba diğer mecburî hizmet mü
esseselerinde de bu nispet mi uygulanmaktadır? Onu 
öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Soru açık. Buyurun Sayın Komis
yon Başkanı. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI KE
MAL OR (Konya) — Efendim, bu tazminat mes
lekten ayrılanlar için öngörülmüştür. Sekiz yıllık bir 
enstitü eğitimine dayalı olarak ayrıca dört yıllık bir 
yükseköğrenim bahis konusudur. Devletin uzun sü
rede kendisine yaptığı masrafları ziyan etmemek dü
şüncesiyle kaleme alınmıştır efendim. 

''•• Arz ederim. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Ni

çin dört katı efendim? 

MİLLÎ EĞİTİM KÖM'İSYONU BAŞKANI KE
MAL OR (Konya) — öyle takdir edilmiştir. Bu ra
kamın tespitinde enflasyon da dikkate alınmış ola
cak. Bu şekilde takdir edilmiş efendim. 

BAŞKAN — 18 inci madde üzerindeki görüş
meler tamamlanmıştır. 

Maddeyi bu şekliyle oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... 18 inci madde kabul edil
miştir. 
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19 uncu maddeyi okutuyorum : 
öğrencilerin kıyafetleri 
MADDE 19. — Akademi öğrencileri okul için

de ve dışında «Emniyet Hizmetleri Sınıfına Ait Kı
yafet Yönetmeliği» de belirtilen şekilde üniforma 
giyenler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... 19 uncu madde kabul edilmiştir. 

120 nci maddeyi okutuyorum : 
öğrencilik sıfatının sona ermesi 
MADDE 20. — Polis Akademisinde öğrenimde 

bulunan öğrenciler aşağıdaki hallerde okuldan çıka
rılırlar : 

a) Bu Kanun hükümlerine göre çıkarılacak yö
netmelikle belirlenecek ablak notu yetersiz olanlar, 

'b) Haklarında Akademiden çıkarma cezası ve
rilerek, cezası kesinleşenler, 

c) öğrenimlerini, bu Kanunla belirlenen azamî 
süre içerisinde tamamlayamayanlar, 

d) 'Devlet Memurları Kanununa göre memur 
olma niteliğini kaybedenler, 

e) Sağlık kurullarınca verilecek raporlara daya
lı olarak, Polis Akademisinde öğrenime devam im
kânı kalmadığı Emniyet Genel Müdürlüğü sağlık ku
rulunca belirlenenler, 

f ) . Giriş ile ilgili nitelikleri taşımadıkları öğre
nim sırasında anlaşılanlar. 

g) (c) Bendi kapsamına girenler, istekleri halinde 
sınava tabi olmaksızın durumlarına uygun polis kad
rolarına atanırlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Bu
yurun Sayın Bayezit. 

M. TURAN BAYEZİT ((Kahramanmaraş) — 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; biraz önce kabul 
ettiğimiz 18 inci maddede tazminat sebebi olarak gös
terilen durum şu şekilde: «İlişiğinin kesilmesini gerek
tiren nitelikte suç işleyenler» deniyor. Bu şekliyle 
ayrılanlar tazminat ödeyecektir. 

Müzakere ettiğimiz 20 nci maddeye bakıyoruz, 
ilişiğinin kesilmesi değil de; yani bir suç nedeniyle 
ilişiğinin kesilmesi değil de, başka nedenlerle ilişiğinin 
kesilmesi de var. IMesela; «Ahlak notu yetersiz olan
lar.» Ahlak notu yetersiz olmak, gereğinde bir suç 
işlemeden de olur; ahlak notu suç işlemeden de ye
tersiz olabilir. 

Yine «öğrenimlerini, bu kanunla belirlenen azamî 
süre içinde tamamlayamayanlar» bendi var. Sadece 
(b) fıkrasındaki, «Akademiden çıkarma cezası verile

rek, cezası kesinleşenler» bendine girenler için, (bu 
yukarıdaki 18 inci madde hükmünü uygulayabilece
ğiz bu kanun bu şekliyle çıkarsa. Bu nedenle, 20 nci 
maddenin (b) bendinin dışındaki bentler nedeniyle 
akademiden ilişkisi kesilenler hakkında Devlet taz
minat davası açamayacak. 

Ben, 18 inci maddedeki bu ikazımız, özellikle taz
minat konusu kabul edilmediği için, 20 nci madde
nin Komisyon tarafından gözden geçirilmesini; geri 
alınmasını demeyeceğim, biz, çok klasik olarak Ko
misyonun geri almasını teklif ediyoruz ve Komisyon 
da mutat üzere geri almıyor; ama burada gözden ge
çirilmesini temenni ediyorum. Çünkü, suç işleyen 
şahsın dışında, suç sayılmayacak bir fiille ilişkisi ke
silmiş olanlardan Devlet tazminat alamayacak. 

Arzım budur, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayezit. 
20 nci madde üzerinde başka söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi bu şekliyle oylarınıza sunuyorum: Ka

bul edenler... Etmeyenler... 20 nci madde kabul edil
miştir. 

21 inci maddeyi okutuyorum: 

ALTINCI BÖLÜM 

Disiplin ve Ceza İşleri 

Disiplin kurulları 

MADDE 21, — Akademide; 
Akademi Polis Disiplin Kurulu ve Akademi öğ

renci Disiplin Kurulu bulunur. 
Akademi Polis Disiplin Kurulunun teşkili, çalış

ma esas ve usulleri Emniyet Teşkilatı mevzuatına ta
bidir. 

Akademide görevli ek ders görevlileri dışındaki 
öğretim elemanları hakkındaki disiplin soruşturma 
larını karara bağlamaya Emniyet Genel Müdürlüğü 
Yüksek Disiplin Kurulu yetkilidir. 

Akademi öğrenci Disiplin Kurulu; öğrencilerin 
disiplin soruşturmalarını karara bağlamak üzero, 
eğitim ve öğretim işleriyle görevli Akademi başkan 
yardımcısının başkanlığında, Akademi öğretim Ku
rulu ile Akademi Yönetim Kurulunun kendi arala
rından seçecekleri ikişer üyeden oluşur. 

Kurul üyelerinin görev süresi, kurulun vereceği 
cezalar ve bu cezaların karşılığı olan olay, tutum ve 
davranışlar, disiplin cezaları nedeniyle ilişik kesilme
sini gerektiren haller ve uygulama esasları ile bu ko
nulara ilişkin diğer hususlar yönetmelikle düzenle
nir. 
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Akademi öğrenci Disiplin Kurulunca verilen ve 
Akademiden çıkarmayı gerektiren kararlar Emniyet 
Genel Müdürünün, diğer kararlar Akademi Başka
nının onayı ile kesinleşir. 

BAŞKAN — 21 inci madde üzerinde söz isteyen?.. 
Buyurun Sayın Tutum. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, 

değerli üyeler; ıburada benim endişem, daha evvel ge
neli üzerinde yaptığım konuşmada belirttiğim endi
şem; akademide okumakta olan öğrenciler için özel 
bir disiplin kurulu getiriliyor. Buna karşılık, akade
mide görevli öğretim elemanları için Akademi Polis 
Disiplin Kurulu teşkili öngörülmektedir ve akademi
de görevli ek ders görevlileri dışındaki öğretim ele
manları hakkında da, (yani kadrolu profesör ve do
çentler kastediliyor) disiplin soruşturmalarını karara 
bağlamaya Emniyet Genel 'Müdürlüğü Yüksek Di
siplin Kurulu yetkili kılmıyor. Demek ki, farklı bir 
disiplin sistemi getirilmek isteniyor. 

Ancak ben Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek 
Disiplin Kurulunun terekküp tarzı itibariyle bu gö
rev için elverişli olmadığını düşünüyorum. Yani, Em
niyet Genel Müdürlüğü Yüksek Disiplin Kurulu da
ha çok emniyet rütbesini taşıyan meslek elemanların
dan oluşmaktadır. E, (bu kurulun toplanıp profesör 
ve doçentlerle ilgili bir karar alması doğru olmaya
bilir. Acaba akademide bu kadrolu öğretim üyeleri 
için, (Kadrolu öğretim üyeli sistemin benimsenece-
ceği anlaşılıyor) bu sisteme uygun olarak kadrolu 
öğretim üyelerinin disiplin konusu için üniversitelerde 
olduğu gibi özel bir disiplin kurulu oluşturulamaz 
mı? Bu bana biraz isabetsiz gözüküyor. 

Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Disiplin Ku
rulunun, Akademide görevli ek ders görevlileri dı
şındaki öğretim elemanlarının tümü için yetkili kı
lınması, bana isabetli bir düzenleme gibi gelmiyor. 
Acaba bu konuda Sayın Komisyon ne derler? 

Bir de son fıkrada; «Akademi öğrenci Disiplin 
Kurulunca verilen ve Akademiden çıkarmayı gerek
tiren kararlar Emniyet Genel Müdürünün diğer ka
rarlar Akademi Başkanının onayı ile kesinleşir» de
nilmektedir. Acaba bu ifade yalnız öğrencilerle mi 
ilgilidir? Sanıyorum öyle yorumlanabilir, öyle anla
şılması gerekir; ama zabıtlara tescil bakımından Sa
yın Komisyon Başkanı bunun böyle olduğunu lüt
federlerse, o konu da kesinleştirilmiş olur. 

Birinci noktada eğer fikir beyan ederlerse mem
nun olurum. 

Saygı ile arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Başka söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi bu şekliyle oylarınıza sunuyorum: Ka

bul edenler... Etmeyenler... 21 inci madde kabul edil
miştir. 

22 nci maddeyi okutuyorum: 
Soruşturma yetkisi ve doğrudan ceza verme 
MADDE 22. — Akademi Başkanı, Akademide 

görevli ek ders görevlileri dışındaki öğretim eleman
ları ve diğer personel ile öğrenciler hakkında, Akade
mi içinde veya dışında işlemiş oldukları disiplin suç
larından dolayı soruşturma yapmaya veya yaptır
maya yetkilidir. 

İçişleri Bakanı veya Emniyet Genel Müdürü ge
rekli gördüğü hallerde Akademide görevli öğretim 
elemanları ile her düzeydeki personel için soruştur
ma açılmasını isteyebilir veya doğrudan yaptırabilir, 
emniyet teşkilatı mevzuatında belirlenen cezaları doğ
rudan verebilir. 

Akademi Başkanı da emniyet teşkilât mevzuatın
da eğitim ve öğretim kurumu müdürlerince verilme
si öngörülen cezaları doğrudan vermeye yetkilidir. 

(BAŞKAN — 22 nci madde üzerinde söz isteyen?. 
Yok. 

Maddeyi bu şekliyle oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... 22 nci madde kabul edilmiş
tir. 

23 üncü maddeyi okutuyorum : 
Ek ders ücretli öğretim elemanlarının durumu 
MADDE 23. — Akademide ders veren ek ders 

ücretli öğretim elemanlarının Emniyet Genel Müdür
lüğünce görevine son verilecek haller yönetmelikle 
düzenlenir. 

Ayrıca görevine son verilmesini gerektiren sebep 
ceza kanunlarına göre suç teşkil ettiği takdirde ge
nel hükümlere göre işlem yapılır. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz isteyen?.. 
Sayın Tutum, buyurun efendim, 
Sayın Tutum, söz aldığınız zaman soru soruyor

sunuz sözlerinizde; o güzel sorular cevapsız kalıyor. 
Eğer soruysa, soru kısmında sorarsanız daha yarar-7 

lı olur sanıyorum. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkanım, 

haklısınız. Ben Genel Kurulda müzakerelerin daha 
zengin, daha anlamlı hale gelmesine katkıda bulun
duğum düşüncesiyle soru şeklinde ve özellikle Ko
misyonun veya Hükümetin vereceği cevapları bekle
mekteyim. Maalesef bugüne kadar bu amaca ulaşa
madım. Haklısınız ama, ona da cevap vermiyorlar 
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aslında; yani doğrudan doğruya yönelttiğimiz soru
lara da cevap vermiyorlar. O bakımdan, belki de 
önerinize uygun olarak, bundan sonra sadece so
ruyla yetinmek durumunda kalacağım. 

Saygıdeğer üyeler, şimdi burada benim üzerinde 
durmak istediğim, ek ders ücretli öğretim elemanla
rının durumuyla ilgili ikinci fıkra. Diyor ki; «Ayrıca 
görevine son verilmesini gerektiren sebep ceza kanun
larına göre suç teşkil ettiği takdirde genel hükümle
re göre işlem yapılır> 

Ben insafınıza sığınıyorum. Yani bu fıkrayı gören 
Ibir üniversite öğretim üyesini ek ders ücretli olarak 
bu akademiye celbetmeniz son derece güç. Bu şu de
mektir: 

Hukuk fakültesinden, diyelim ki, hukuk tarihi 
profesörünü ek ders ücretli olarak çağırdınız, görev
lendirdiniz. Bir yıl faaliyette bulundu; fakat akade
mik çalışmalarını veyahut davranışlarını beğenmedi
niz. Kendisine dersiniz ki, «Kusura bakmayın, bu 
akademide.* size bundan böyle önümüzdeki ders yı
lında görev vermeyeceğiz.» Ya böyle uğurlarsınız 
veyahut da, davranışları size göre ters ise, dersiniz 
ki, «Akademik yıl sona ermeden önce mukaveleniz 
feshedilmiştir, dönebilirsiniz.» 

Şimdi burada akademiyi bir nevi suç ihbarcısı 
durumuna getiriyor. Bir defa, mukavelesini feshetti
ğiniz; yani üniversiteye geri dön dediğiniz kişinin suç 
işleyebileceğini varsaymanız bile bence hata. Üniver
siteden gelecek ek ders ücretli birisine, «Suç işleme 
ihtimali varittir» diyerek hüküm sevk edeceksiniz.. 
Olağanüstü bir kuşku ve olağanüstü bir şeydir bu. 
İmagination; yani hayal yaratmadır. 

Şimdi, görevine son verilmesini gerektiren sebep, 
akademi başkanının takdirine göre, ceza kanunlarına 
göre suç teşkil ediyorsa, durumuna göre savcılığa ih
barda bulunacak veyahut da mensup olduğu üniver
siteye ihbarda bulunacak... Bu olmaz, bunun olma
ması gerekir. 

İHSAN NURİ TOPKAYA (Ordu) — Gayet nor
mal, devlet memurunun görevi zaten. 

CAHİT TUTUM (Devamla) — Şimdi burada 
bir üniversite öğretim üyesini çağırıyorsunuz ve onun 
bir akademide suç işleyebileceğini varsayıyorsunuz 
ve üstelik akademiye olan ilişkisi organik değil. Or
ganik olsa; yani kendi personeliniz olsa, onun hak
kında her türlü işleme tevessül edersiniz ama, bu bir 
rica üzerine, emaneten gelen bir profesördür, bir öğ
retim üyesidir. Bunun bir suç işleyebileceğini düşü
nemiyorum. 

(Ayrıca, görevine son verilmesini gerektiren se
bebi de takdir edip, umumî hükümlere göre işlem 
yapılmak üzere ilgili yerleri harekete geçirmek için 
bir yasal hükümle donatmak, bence doğru değil. Za
ten böyle bir ifade olmasa da, eğer resmî makamlar 
suç işlendiğine tanık olurlarsa, esasen bildirmek de 
zorundadırlar. Ona gerek de yok. Neden böyle bir 
teşhire gerek görülüyor? 

Kanımca, fevkalade isabetsiz, talihsiz bir fıkra
dır. 

Arz ederim efendim. 

IBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Sayın milletvekilleri, normal çalışma süremizin 

bitmesine çok az zaman kaldı. Ancak, yüce heyeti
nizin aldığı karar gereğince bu tasarı bitinceye ka
dar çalışmalara devam ediyoruz. 

23 üncü madde üzerinde başka söz isteyen var mı? 
Yok. 

Maddeyi bu şekliyle oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... 23 üncü madde kabul 
edilmiştir 

24 üncü maddeyi okutuyorum : 

.YEDİNCİ BÖLÜM 

Eğitim - Öğretim ve Mezuniyet 

Lisans düzeyinde öğretim 

MADDE '24. — Akademide lisans öğretimi bu 
Kanunda belirlenen amaç ve ilkelere göre aşağıdaki 
şekilde düzenlenir : 

a) Ders programları ilk üç sınıfta polis mesleği 
için gerekli genel bilgileri, son sınıfta da Emniyet Ge
nel Müdürlüğünün belirleyeceği türde ihtisas bölüm
leri için özel bilgileri kapsayacak şekilde düzenle
nir. 

b) Eğitim - öğretim süresince Atatürk İlkeleri 
ve inkılap tarihi, Türk dili, yabancı dil ve beden eği
timi zorunlu ders olarak verilir. Diğer zorunlu ders
ler ile seçimli dersler ve anabilim dallarında, meslekî 
ağırlıklı olanlar Emniyet Genel 'Müdürlüğünce belir
lenir. 

c) Lisans öğretiminde 9 ve 10 uncu maddaler de 
dikkate alınarak yukardaki bendlere göre okutula
cak derslerin günlük ve haftalık saatleri, çeşitleri, öğ
rencilere yaptırılacak seminer ve uygulama çalışma
ları, verilecek konferanslar ve bu konulara ilişkin di
ğer programlar bir yönetmelikle düzenlenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
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Maddeyi bu şekliyle oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... 24 üncü madde kabul 
edilmiştir. 

25 inci maddeyi okutuyorum : 
Öğretim süresi 
MADDE 25. — Akademide öğretim süresi, ders 

geçme esası ile 8 yan yıl, sınıf geçme esası ile 4 öğ
retim yılıdır, öğrencilere 2 yarı yıl veya bir öğretim 
yılı ek süre tanınır. Bu süre sonunda da başarısız 
olanlar hakkında 20 nci maddenin son fıkrası hükmü 
uygulanır. 

20 nci maddenin (e) bendi gereğince sağlık şart
ları bakımından öğrencilik sıfatını kaybedenlerden, 
ilişiğinin kesilmesinden itibaren 2 yıl içerisinde öğre
time devam edebileceği ve faal polislik yapableceği 
sağlık kurulları ve Emniyet Genel Müdürlüğü Sağlık 
Komisyonunca belirlenenler Akademiye yeniden öğ
renci olarak alınabilirler. 

BAŞKAN — 25 inci madde üzerinde söz isteyen?.. 
Yok. 

Maddeyi tou şekliyle oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... 25 inci madde kabul edil
miştir. 

26 nci maddeyi okutuyorum: 
İhtisas bölümlerine ayırma 
MADDE 26. — Dördüncü sınıfa geçen öğrenciler 

Akademi Yönetim Kurulunca, türü ve kontenjan 
miktarı Emniyet Genel Müdürlüğünce belirlenecek 
ihtisas bölümlerine ayrılır ve dördüncü sınıfı ayrıl
dığı ihtisas bölümünde tamamlarlar. 

Bölümlere ayrımı işlemi, ihtisasın özellikleri, öğ
rencinin geçmiş yıllardaki başarı ve yetenekleri ile 
öğrencinin isteği göz önünde bulundurularak Aka
demi Yönetim Kurulunca yapılır. 

BAŞJKIAN — 26 nci madde üzerinde söz iste
yen.. Yok. 

Maddeyi bu şekliyle oylarınıza sunuyorum: Ka-
İjul edenler... Etmeyenler.. 26 nci madde kabul edil
miştir. 

27 nci maddeyi okutuyorum: 
Uygulama eğitimleri 
MADDE 27. — Akademi öğrencileri öğretim yı

lı sonunda uygun görülen kamp yerlerinde en az bir, 
en çok iki ay süre ile, esas ve usulleri yönetmelikle 
belirlenecek, meslekî eğitim, atış tatbikatı, fizikî kon
disyon çalışmalarına tabi tutulurlar. 

BAŞKAN — 27 nci madde üzerinde söz isteyen?.. 
Yok. 

Maddeyi bu şekliyle oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler.. Etmeyenler.. 27 nci madde ka;bul edil
miştir. 

28 inci maddeyi okutuyorum: 
Devam » devamsızlık 
MADDE 28, — öğrenciler derslere devam etmek 

zorundadır. 
öğrencilerden; 
a) İki yarı yılda veya bir öğretim yılında maze

retsiz olarak 20 ders gününden fazla eğitim ve öğre
time katılmayanlar. 

b) İdarece katml edilebilir mazeretleri olsa bile 
yarı yıl veya öğretim yılının üçte birini aşan sürede 
deyam imkânı bulunmayanlar. 

O yarı yıl veya öğretim yılına ait tüm sınav hak
larını kaybederler ve başarısız sayılırlar. 

BAŞKAN— 28 inci madde üzerinde söz isteyen.? 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Söz istiyorum Sayın 

Başkan. 
(BAŞKAN — Buyurun Sayın Kuşhan. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, değer
li milletvekilleri; bu maddede özellikle üzerinde du
rulması gereken toir husus var; «İdarece kabul edile
bilir mazeretleri olsa bile yarı yıl veya öğretim yılı
nın üçte birini aşan sürede devam imkânı bulunma
yanları» denmektedir. Maddenin kaleme alınışında 
«devam imkânı bulunmayanlar» tabirinin kullanıl
ması, öyle zannediyorum ki, benim üzerinde durdu
ğum bu espri özellikle düşünülerek yapılmıştır. 

Bir öğrenci düşününüz ki sayın milletvekilleri, 
üniversite tahsili yapıyor; fakat elinde olmayan ne
denlerle, devam etmesi gereken sürenin belirli bir 
miktarına devam edemiyor. Yani, üniversiteye veya 
akademiye gelemiyor; ama diğer taraftan bu kimse; 
mademki akademik eğitim yapan bir yerdedir, özel 
çalışmalarıyla ders noksanını tamamlayarak imtihan
da başarı sağlayabileceği düzeye gelme imkânını ken
disine yaratabilir; bunu sağlama imkânını bulabi
lir. 

ıHer ne sebeple olursa olsun, bu gibi kişileri, «Aka
demiye şu kadar süre devam edememiştir» diye se
ne sonunda imtihana almamak gibi bir durumla kar
şı karşıya bırakmak, ileride büyük üzüntülere, bir
çok kimselerin haklarının zayi olmasına sebep ola
bilir. 

Bu maddenin o şekilde değil de, değiştirilmek su
retiyle; yani, ellerinde olmayan nedenlerle dahi olsa, 
belirli bir süreyi biraz daha uzatmak; mesela yılın 
dörtte üçünü devam etmemişse bu kimseye imtiha-
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na girme hakkı tanınmayabilir devamsızlıktan müte- I 
vellit. Diğer taraftan da kabul etmek lazım ki, üni
versitelerde, akademik eğitim yapan yerlerde, orta 
tedrisattaki okullarda olduğu gibi, devamsızlığın bi
rinci kariyer olarak ele alınması, göstermiş olduğu 
bütün başarıyı, devamsızlığın gölgesinde saklamak, 
akademik eğitim yapan bir yer için, özellikle büyük i 
sakınca taşır. 

özellikle bu maddenin ya tahsis edilerek, akade
mik kariyere uyacak şekle getirilmesi veya metinden j 
çıkarılmasını öneriyorum. I 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kuşhan. 
Bu madde üzerinde başka söz isteyen?.. Yok. 
Madde üzerinde verilmiş önerge yok. 
Maddeyi bu şekliyle oylarınıza sunuyorum: Ka

bul edenler... Etmeyenler... 28 inci madde kabul edil-
mistir. 

29 uncu maddeyi okutuyorum: 
Mezuniyet 
MADDE 29. — Akademiyi başarıyla bitiren öğ

rencilere Akademi Lisans diploması verilir ve Emni
yet Teşkilat Kanunuyla. tespit edilen rütbedeki amir 
sınıfına nasbedilerek ihtiyaç duyulan kadrolara ata-J 
nırlâr. I 

Akademiye dayalı lisansüstü öğretim yapanlara 
akademik derecelerine uygun olarak uzmanlık veya 
doktora diploması verilir. 

'BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var 
mı? Yok. ! 

Bu maddeyle ilgili bir önerge var, okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Polis Yükseköğretim Kanu
nu Tasarısının 29 uncu maddesinin 2 nci paragrafı
nın aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

«Akademiye dayalı lisansüstü öğretim yapanlara 
uzmanlık diploması verilir.» 

Recep Ercüment Konukman Behiç Sadi Abbasoğlu 
İstanbul Istajıbul 

Mehmet Onur Mahmut Oltan Sungulur 
Kahramanmaraş Gümüşhane 

Mehmet Muhlis Arıkan İhsan Nuri Topkaya 
Samsun Ordu 

BAŞKAN — Sayın Komisyon bu önergeye katı
lıyor mu? 

M I L L Î E Ğ I T I M K O M I S Y O N U B A Ş K A N I KE
M A L OR (Konya) — Katılıyoruz. 

(BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKİBULUT 

(Erzincan) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Katılıyorsunuz. Hazırladığınız 2 

nci maddenin çerçevesine de uygun. 
M I L L Î E Ğ I T I M K O M I S Y O N U « A Ş K A N I K E 

M A L OR (Konya) — Onun çerçevesinde kaleme 
alındı efendim. 

-BAŞKAN — 29 uncu maddeyle ilgili verilen bu 
önergeye Komisyon ve Hükümet katılmaktadır. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. 
Etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir. 

Bu maddeyi, bu önerge doğrultusunda değiştiril
miş şekliyle oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Madde değişik şekliyle kabul edilmiş
tir. 

30 uncu maddeyi okutuyorum: 
SEKIZINCI BÖLÜM 

öğretim Elemanlarına ilişkin Esaslar 
öğretim elemanları 
MADDE 30. — Polis Akademisinde, öğretim ele

manı olarak görevlendirilecek personel aşağıda gös
terilmiştir. 

a) Meslek derslerini okutmak üzere Akademi 
kadrosunda görevlendirilen yüksek tahsilli emniyet 
amiri ve daha, yukarı rütbedeki meslek mensupları, 

b) Akademi kadrosuna atanacak öğretim üye
leri ve yardımcıları, 

c) ihtiyaç halinde, sözleşmeli veya ek ders üc
retli olarak görevlendirilen üniversite öğretim üye 
ve yardımcıları, yüksek öğrenim görmüş meslek men
supları ile diğer kamu görevlileri ve okutacakları 
ders konusunda uzman olan serbest meslek sahibi 
kişiler. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz isteyen?.. 
Yok. 

Soru soracak? 
'Buyurun Sayın Bayezit. 
'M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 

Efendim, bu (c) fıkrası anlaşılıyor da, tedvin maksa
dını öğrenmek istiyorum. «Okutacakları ders konu
sunda uzman olan serbest meslek sahibi kişiler» de
niyor. Yukarıdan beri «üniversite öğretim üye ve 
yardımcıları, meslek mensupları, diğer kamu görev
lileri deniyor; «'bunların mevcudiyetine rağmen» ser
best meslek sahibi kişiler» deniyor, buna neden lü
zum duyuluyor? 

BAŞKAN — Soru şudur: <«(c) fıkrasında» ser
best meslek sahibi kişiler» deyimi vardır. Bundan 
amaç nedir?» diyor soru sahibi? 
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M. TURAN BAYEZfT (Kahramanmaraş) — 
Avükatsa avukat densin; serbest meslek nedir? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 

(Erzincan) — Sayın Başkanım, burada bize göre mad
de açıktır. Uzman olan serbest meslek sahibi kişiler. 
Bir dalda bir uzmana ihtiyaç hasıl olduğu takdirde, 
o maksada matuf olmak üzere ve ihtiyacı karşıla
mak üzere serbest meslek sahibi bir uzman kişiyi gö
revlendirmek mümkün olsun amacıyla konulmuştur. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın (Bakan. 
önerge yok. 
30 uncu maddeyi bu şekliyle oylarınıza sunuyo

rum: Kalbul edenler... Kabul etmeyenler... 30 uncu 
madde kabul edilmiştir. 

31 inci maddeyi okutuyorum: 
öğretim elemanlarının görevleri 
MADDE 31. — öğretim elemanları; 
a) Bu Kanunda belirtilen amaç ve ilkelere uy

gun olarak eğitim, öğretim ve uygulamalı çalışma
lar yapmak veya yaptırımak, proje hazırlıklarını ve 
seminerleri yönetmek. 

b) Bilimsel araştırmalar ve yayınlar yapmak, 
c) Anabilim dalı başkanınca düzenlenecek prog

rama göre öğrencilere gerekli konularda yardım ve 
rehberlik etmek, 

d) Bu Kanunla belirtilen yetkili kişi ve organ
larca eğitim ye öğretim ile ilgili verilecek diğer gö
revleri yerine getirmek, 

İle görevlidir. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz isteyen?.. 
Yok. 

Maddeyi bu şekliyle oylarmıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... 31 inci madde ka
bul edilmiştir. 

32 nci maddeyi okutuyorum: 
Bilimsel faaliyetler 
MADDE 32. — Her öğretim dönemi sonunda 

anabilim dalı başkanları o döneme ait eğitim-öğre-
tim ve araştırma faaliyetleri ile, gelecek yıldaki ça
lışma planını belirten bir raporu ilgili akademi baş
kan yardımcısına verir. Akademi başkan yardımcısı 
bu raporu kendi kanaatini de ekleyerek Akademi 
Başkanına sunar. Akademi Başkanı bunları değer
lendirir, kendi yetkileri dahilinde gerekli tedbirleri 
alır ve bu konulara ilişkin görüş ve teklifleri Emni
yet Genel Müdürlüğüne bildirir. 

Her öğretim elemanı, bilimsel araştırmalarının, 
yayımlarının, verdiği dersleri ile yönettiği seminerin, 

uygulamaların listesini ve işlediği konuların ders' 
notlarını, yurt içinde veya yurt dışında yapılan bi
limsel kongrelere sunduğu tebliğlerin ikişer örneğini 
bağlı olduğu anabilim dalı başkanı aracılığı ile Aka
demi Başkanlığına sunmak zorundadır. 

öğretim elemanlarının bilimsel yayımları, Akade
mi Başkanlığı Üe Emniyet Genel Müdürlüğünde özel 
olarak arşivlenir. i 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz isteyen?.. 
Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler. .Madde kabul edilmiştir. 

33 üncü maddeyi okutuyorum; 
öğretim elemanlarının hak ve yükümlülükleri 
MADDE 33. — öğretim elemanlarının hak ve yü

kümlülükleri statülerine göre aşağıda açıklanmıştır : 
a) öğretim görevlisi olarak görevlendirilen mes

lek mensupları : 
Rütbelerine göre emsalleri için emniyet teşkilatı 

mevzuatında belirlenen hak ve yükümlülükler bunlar 
hakkında da uygulanır. Bunlar il emniyet teşkilatında 
görevli* emsallerine verilen her türlü yan ödeme, taz
minat ve fazla çalışma karşılıkları ile başka bir ad 
altında yapılan ödeme ve haklarından aynen yararla
nırlar. 

-Bu personel Emniyet Genel Müdürlüğünün izni 
ile, ilmî ve meslekî konularda yayım yapabilir ve bu 
nitelikteki toplantılara katılabilir, tebliğ sunabilir, ya
yın organlarına siyasî, ideolojik yıkıcı ve bölücü ni
telikte olmayan yazı yazabilirler. 

b) Kadrolu öğretim üyeleri': 
Bu grupta yer alan öğretim elemanları Emniyet 

Genel Müdürünün teklifi, İçişleri Bakanının onayı 
ile atanır. Bunların her türlü özlük hakları akademik 
unvanlarının yükselmesi ve korunması, emeklilikleri 
ve izinleri konusunda 2914 sayılı Yükseköğretim Per
sonel Kanunu hükümleri, bunlar dışındajcalan diğer 
konularda Emniyet Teşkilatı Kanunu hükümleri uy
gulanır. 

Emniyet teşkilatındaki eğitim ve öğretim hizmet
leri sınıfı personeline yapılan ek ödemeler bu ıgrupta 
yer alan personele, de aynen verilir. 

\Bu grupta yer alan personel, istekleri olmadık
ça Polis Akademisi dışındaki bir görevde istihdam 
edilemezler. 

c) Akademide görevli ek ders ücretlıiler, sahip 
oMuklarT statünün hak ve yükümlülüğünü taşırlar. 
Bunlara okuttukları ders sayısına göre Emniyet Ge-
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•nel Müdürlüğünce tespit edilen esaslar ve Bütçe Ka
nunu hükümleri çerçevesinde ek ders ücreti veridir. 

d) (a) ve (b) bentlerinde yazılı olanların yıllık 
sicil raporlarının düzenlenmesi esasları, emniyet teş
kilatı mevzuatına uygun olarak yönetmelikle belirle
nir. 

iEmniyet Genel 'Müdürlüğü öğretim elemanları 
hakkında gerekli gördüğü hallerde ek sicil düzenle
meye yetkilidir. Bu sicil, bütün değerlendirmede esas 
alınır. 

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

İM. TURAN BAYEZİÎT (Kahramanmaraş) — 
Soru sormak istiyorum Sayın Başkan. 

IHAŞK'AIN — Buyurunuz Sayın Bayezit. 

. M. TURAN IfiAYBZİİT ((Kahramanmaraş) — 
Efendim, maddenin fb) fıkrası, kadrolu öğretim üye
lerinin atanmasını Emniyet Genel Müdürünün tek
lifi ile İçişleri Bakanının onayına bağlıyor. Başta bir 
madde kabul ettik. Buna göre kadrolu öğretim üye
lerinin görevine son vermek, Emniyet Genel Müdü
rünün yetkisinde kalıyor. Bakanın atadığı bir öğretim 
elemanının görevine Emniyet Genel Müdürü son ve
riyor. Bir çelişki var gibi geldi bana; acaba yanılıyor 
muyum? Bunu açıklayabilirler mi? 

BALKAN — Sayın Bakan, siz mi cevaplandıra
caksınız? 

Buyurun. 
IİÇİŞLERI BAKANI YILDIRIM AİKBULUT 

{Erzincan) — Efendim, biz bir çelişki olduğunu zan
netmiyoruz. Şimdi, ataması içişleri Bakanına ait olan 
bir görevlinin vazifesine son verilmesi de, yine 'İçiş
leri Bakanılığı marifetiyle olur. Bu, ancak hiyerarşik 
sırayı takip edebilmesi bakımından Emniyet Genel 
Müdürlüğü vasıtasıyla Bakanlığa bildirilir ve son ka
ran veren Bakandır. Sizin biraz evvel itiraz •ettiğiniz 
maddedeki anlam da budur. 

Teşekkür ederim efendim. 
BAŞKAN >— Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

M. TURAN BAYEZar (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, sorumu açıklayamadım efendim, önem
li bir çelişki var, müsaade edin sorum açıklanmamış
tır, ben arz edeyim. 

IBAS/KIAİN — Yani soruyu bir daha sormak isti
yorsunuz? 

M. TURAN IBAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Efendîm açıklanmadı, cevaplan sorumun dışında bir 
cevap oldu. 

Ben diyorum ki, kadrolu öğretim elemanları bu 
maddeye (göre Sayın İçişleri Bakanının onayı ile ata
nıyor; ama kabul ettiğimiz bir maddeye göre, Emni
yet Genel /Müdürü bunun görevine son veriyor. Po
lis disiplini gibi önemli bir konuda Bakanın atadığı 
bir şahsın Emniyet Genel Müdürü görevine son veri
yor; çelişki buradadır. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULlUT 
(lErzincan) — Değil efendim. 

M. TURAN BAYEZarr ^Kahramanmaraş) — 
Burada efendim; 9 uncu madde ile karşılaştırın efen
dim. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon Başkanı, siz de 
görüşünüzü bildirin. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI KE
MAL OR (Konya) <— Efendim, 9 uncu maddenin 
(g) fıkrası sarihtir: «Gerekli gördüğü hallerde Aka
demide görevli öğretim elemanlarının Akademideki 
görevlerine son verilmesi veya görev yerlerinin değiş
tirilmesi hususunda Emniyet Genel Müdürlüğüne tek
lifte bulunmak» diyor, Başkan, Emniyet Genel Mü
dürüne teklifte bulunur, o gereğini yapar. Gereği de 
Bakana arz etmektir, Bakanın kararını almaktır. Bu 
açık efendim. 

İBRAHİM URAL ((/İstanbul) — O onaylar ve bi
ter., 

• ıMILLÎ EĞIİT1M KOMİSYONU BAŞKANI KE
MAL OR (Konya) — Evet orada biter, Genel Mü
dürün yetkisi yok efendim. 

BAŞKİAN — Peki efendim. 
M. TURAN BAYEZİT /(Kahramanmaraş) -— 

Beyefendi, böyledir derseniz böyle kabul edilir de, 
böyle değil efendim. 

IBAŞKAN — Sayın Tutum, sorunuzu lütfen efen
dim. 

CAHftT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, 
33 üncü maddenin (b) fıkrasında, «kadrolu öğretim 
üyelerinin akademik unvanlarının yükselmesi ve ko
runması, emeklilikleri ve izinleri konusunda 2914 sa
yılı Yükseköğretim Personel Kanunu hükümleri uy
gulanır» diyor. 

Akademik unvanların yükselmesi ile korunmasıyla 
2914 sayılı Kanunun bir ilişiği yok. Yanılıyor muyuz 
acaba? Birinci sorum bu Sayın Başkan. 2547 sayılı 
Kanunu mu kastediyorlar? Çünkü akademik unvanla
rın yükselmesi 2914 sayılı İKanunda değildir. 

«Emniyet Teşkilatındaki eğitim ve öğretim hiz
metleri sınıfı personeline yapılan ek ödemeler bu 
grupta yer alan personele de aynen verilir» denmek-
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tedir. Kadrolu öğretim üyelerine ikinci bir ödeme 
mi yapılacaktır? ©unun apaçık cevaplandırılması ge
rekir. Yani üniversitede olmayan, akademide görev
lendirilmiş bir profesöre, bir doçente, akademik un
vanının gerektirdiği ödemelerin dışında, Emniyet Teş
kilatındaki eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı perso
neline yapılan ek ödemeleri de ödeyecek miyiz? Çif
te bir ödeme mi söz konusu? Yani iki kaynaktan mı 
ödenecek? Bir kalma bütçeli, bir genel bütçeli; veya 
iki katma bütçeli kuruluştan olmak üzere, aynı hiz
met karşılığında iki ayrı ödeme mi söz konusudur? 
İkinci sorum bu. 

«IBu grupta yer alan personel, istekleri olmadık
ça Polis Akademisi dışındaki bir görevde istihdam 
edilemezler» diyor. Yani kadrolu öğretim üyeleri. Bu 
konu daha evvel sorulmuştu Sayın (Başkanım. Rotas
yonun dışında mıdır, içinde midirler? IBir de bunu 
apaçık öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — O cevaplandırıldı Sayın Tutum. 
Buyurun efendim, sorulan soruları cevaplandırın. 
MİLLÎ EĞİTİM KjOMİİSYONUBAŞKANI KE

MAL OR (Konya) — Bu maddenin tedvininde bit 
maddî hata yapıldığı anlaşılmıştır. 2914 sayılı Yük
seköğretim Personel Kanunu değil, 2547 sayılı Yük
seköğretim Kanunu bahis konusudur, bunun düzel
tilmesi gerekmektedir. 

Bunu arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Yani, Üniversite Personel Kanu

nuna tabi değil; öyle mi efendim? 

MİLLÎ EÖİTJM K Ö M İ İ S Y O N U BAŞKANI KE
MAL OR ıpConya) — Bu, «2547 sayılı Yükseköğretim 
Kanunu» İbaresinin de eklenmesi gerekli görülmüş
tür efendim. 

BAŞKAN — Yani, unvanlar bakımından Yüksek
öğretim Kanununa tabL 

MlULÎ^EÖrTllM KOMİSYONU BAŞKANI KE
MAL OR (ÎKonya) — Evet efendim, evet. 

BAŞKAN — Personel hakları bakımından, özlük 
hakları bakımından personel rejimine tabi, üniversi
tenin. Fakat soru bir noktayı daha istiyor: İkinci bir 
özlük hakkı kaynağı var mı? 

MÎLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU- BAŞKANI KE
MAL OR (Konya) — Kolej öğretmenlerine verilen 
ek ödenekler, yani yan ödemeler, bu öğretim üyele
ri için de bahis konusudur efendim. 

GAH3T TUTUM (Balıkesir) — Anlaşılmadı Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. Bir soru mu 
var?l 
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CAHİT TUTUM Balıkesir) — Sayın Başkan, an
laşılmadı. Yani, «Eğitim-öğretim hizmetleri tazmi
natı» diye bir tazminat var; o mu ödenecek? Anlaşıl
madı. 

IBAŞKAN — Hayır, orayı açıklamadılar zaten 
efendim; ama "Üniversite Personel Kanununa tabi ol
duğu açıklandı. Ayrıca, Yükseköğretim Kanununa 
'göre unvanlar bakımından tabi olduğu da açıklandı. 
O da maddede yok. Şimdi onu ilave etmeye çalışa
cağız; fakat sorunun ikinci kısmı sarih değil. Lütfen 
ikinci kısmı biraz daha açıklar mısınız? 

MÎLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BASKİ ANI KE-
'MAL OR (Konya) T - Efendim, öğretim görevlile
rinden emniyet teşkilâtına mensup olanlara verilen 
ödenekler var; bunlar bahis konusu efendim. Bun
lar diğerlerine verilecektir. 

CAHfİT TUTUM ^Balıkesir) — Nedir bunlar? 

.'MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI KE
MAL OR (Konya) — Tayin bedeli ve fazla mesai 
efendim. 

BAŞKAN — Bu konu üzerinde çalışılıyor efen
dim. 

Buyurun sayın Altuğ, siizin de sorunuz var gaii-
YILMAZ ALTUĞ (Sivas) — Efendim, bir so

rum var, o da şudur: Maddenin î(b) fıkrasında, 
«Bunların her türlü özlük halkları, akademik unvan
larının yükselmesi Ve korunması, emeklilikleri ve izin
leri konusunda 2914 sayılı Yükseköğretim Personel 
Kanunu hükümleri, bunlar dışında kalan diğer ko
nularda Emniyet Teşkilâtı Kanunu hükümleri uygu
lanır» deniyor. Ne gibi konularda; bunu öğrenmek is
tiyorum. Bir-iki örnek verebilirler mi? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI KE

MAL OR l(Konya) — Sayın Başkan, soru iyi anlaşı
lamamıştır, bir defa daha lütfeder misiniz? 

BAŞKAN — «Bunlar dışında kalan diğer konu
larda» diyor. Bunlar hangi konular? 

YILMAZ ALTUĞ (Sivas) — Efendim, bunların 
özlük hakları vesaireleri sayıldıktan sonra «Bunlar 
dışında kalan diğer konularda» deniyor. Bunlar ne
dir? Mesela tabanca taşımak gibi mi? 

MİLLÎ EĞİTİM KOMtSYONU. BAŞKANI KE
MAL OR (Konya) — Tayin bedeli ve 'fazla mesai 
kastedilmiştir efendim. 

BAŞKAN — Nasıl efendim, bir daha tekrarlar 
mısınız; anlaşılmadı Sayın Or. Bu diğer konular tek
rar soruluyor? 
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MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI KE- | 
MAL OR (Konya)— Efendim, emniyet teşkilatında 
görevli olan öğretim üyelerine verilenler bunlara da 
verilecek efendim. Onlar ilgili kanunlarında mevcut
tur. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, bir 
soru yöneltebilir miyim? 

BAŞKAN — Soru sorma işlemi bitti Sayın Kuş- F 
han. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) -r Sayın Başkan, çok 
önemli. 

BAŞKAN — Buyurun, kısa olsun efendim. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sair ödemeler söz 

konusu edildiğinde, emniyet teşkilatına çeşitli zaman
larda fazla mesai ödemek gibi bir durum söz konu
su oluyor. Bunları da öğretim görevlilerine ödeme 
olarak yapacaklar mı? I 

Onun ötesinde, emniyet teşkilatı mensuplarına ei- \ 
bise veriliyor, tayin bedeli veriliyor; elbise ve tayin t 
bedeli öğretim görevlilerine de verilecek mi, sıkıyö- [ 
netim tazminatında olduğu gibi? 

BAŞKAN — Soru açık, bir cevap lütfedecek mi- [ 
siniz Sayın Bakan veya Sayın Komisyon Başkanı? 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI KE
MAL OR (Konya) — Efendim^ sadece fazla mesai I 
ve tayın bedeli bahis konusudur. r 

BAŞKAN — Sadece fazla mesai ve tayın bedeli l 
veriliyormuş. j 

Sayın Ural, sorunuz mu var efendim? 
Sayın Ural, lütfen... | 
İBRAHİM URAL (istanbul) — Daha müşkül du

rumda kalmasınlar diye gidiyorum. . 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Sayın Başkan. I 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 

(Erzincan) — Bir sayın milletvekilinin deminden be- I 
ri hiç de Meclisin görüşmelerinin nezahetine uygun 
olmayan davranışlarını üzülerek izliyoruz. Burada ka
nunların kabul veya reddi Yüksek Meclise aittir. Bu- l 
rada başkalarını şu veyahut bu şekilde kalabalığın I 
arkasına saklanarak itham etmenin... I 

İBRAHİM URAL (İstanbul) — Hiç kimse saklan
mıyor. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Devamla) — O zaman kürsüde konuşursunuz. O ba
kımdan, lütfen sayın milletvekiline gerekli ibiaratm 
yapılmasını talep ediyorum efendim. (ANAP sırala- I 
rından «Bravo» sesleri, alkışlar. I 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
İBRAHİM URAL (İstanbul) — Sayın Başkan, 

müsaade eder misiniz? 
BAŞKAN — Bir dakika Sayın Ural. 
Sayın Bakan, sizden önce gerekli uyarıyı, belki 

dolaylı bir yoldan ima şeklinde kendilerine yaptım 
ve oturdular, dinliyorlar efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Çok teşekkür ederim efendim. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Uyarı yapılacak ne var efendim? 

İBRAHİM URAL (İstanbul) — Aynı uyarının 
kendisine yapılması lazım. Ben bir bakanı bu kadar 
müşkül durumda görmek istemediğim için gitmek is
tiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Ural, lütfen kapatalım bu me
seleyi. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Hay, hay, o kendi düşüncesidir; biz, 
lazım olana lazım cevabı veriyoruz, lüzumsuz görüş
melerin uzatılmasından yana değiliz. Ancak, lüzumlu 
cevaplan, gerekli cevapları Meclisin nezahetine uy
gun bir tarzda veriyoruz. Kendi takdiriyle kendi öğün
sün; o kendisine ait bir husustur, istediği gibi takdir 
edebilir. Biz, onun takdiriyle yola çıkmıyoruz. Yüce 
Meclisin huzurundayız, bilgilerimizi, açıklamalarımı
zı Meclise veriyoruz. 

Teşekkür ederim efendim. (ANAP sıralarından 
alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın Bakan teşekkür ederim. 
Efendim, 33 üncü maddede gerekli işlem yapıla

cak. Bu işaret buyurulan sorularda özellikle belirti
len eksiklikler düzeltiliyor, üzerinde çalışılıyor, biraz 
sonra arz edeceğim. 

İBRAHtM URAL (İstanbul) — İkaz kendisine 
de yapılsın, konuşmasın. 

BAŞKAN — Sayın Ural lütfen, bu konu kapan
dı efendim. 

33 üncü maddeyle ilgili bir önerge var, okutuyo
rum : 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 33 üncü maddenin (b) bendi

nin birinci fıkrasının 5 inci satırındaki, «... ve izinleri 
konusunda» ibaresinden sonra «2547 Sayılı Yüksek
öğretim Kanunu ve» ibaresinin eklenmesini arz ve 
teklif ederim. 

Yıldırım Akbulut 
İçişleri Bakanı 

BAŞKAN — Önergeye Sayın Komisyon katılı
yor mu? 
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MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI KE- I 
MAL OR (Konya) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon katılmaktadır. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir. 
33 üncü maddeyi, önerge ile yapılan değişiklikle 

birlikte oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Et
meyenler... 33 üncü madde değişik şekliyle kabul edil
miştir. 

34 üncü maddeyi okutuyorum : 
Öğretim elemanı yetiştirme 
MADDE 34. — Polis Akademisi, eğitim ve öğ

retim ihtiyaçları için 2547 sayılı Yükseköğretim Ka
nununda belirtilen esas ve usullere göre yurt içinde 
ve yurt dışında öğretim elemanı yetiştirebilir. 

Bu amaçla akademi bünyesinde meslekî anabilim 
dallarında lisansüstü eğitim yaptırılacak enstitüler 
oluşturulabilir. 

BAŞKAN — 34 üncü madde üzerinde söz iste
yen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... 34 üncü madde kabul edilmiştir. 

35 inci maddeyi okutuyorum : 

DOKUZUNCU BÖLÜM 

Çeşitli Hükümler 

Denetim 
MADDE 35. — Polis Akademisi, İçişleri Bakan

lığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü denetleme eleman
larınca yönetim ve eğitim yönünden yılda en az bir 
defa denetlenir. 

BAŞKAN — 35 inci madde üzerinde söz iste
yen? 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Bir soru sormak 
istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, bu 

«Denetim» maddesinde, «Polis Akademisinin, eğitim 
yönünden yılda en az bir defa İçişleri Bakanlığı ve 
Emniyet Genel Müdürlüğü denetleme elemanları ta
rafından denetleneceği» söyleniyor. 

Denetimde dublikasyon olmaz. İçişleri Bakanlığı
nın bir Teftiş Heyeti vardır, Emniyet Genel Müdür
lüğünün de kendi müfettişleri -vardır. Maddede, bu 
iki teftiş kurulunun birbiri ardından veya birlikte ya
pacağı teftiş mi kastediliyor ve bu iki kuruluşa atıfta 
bulunulmasının nedeni nedir? 

BAŞKAN — Bu soruya cevap vermek üzere, bu
yurun Sayın Bakan. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Her 2 kuruluşun bahsedildiği gibi, de
netim elemanları var, bunlar müstakil de çalışabilir
ler, birlikte de çalışabilirler. Kastedilen maksat bun
dan ibarettir. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, bir 
soru da ben sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kuşhan. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, öğ

renmek istediğim husus şu: Maddede, «Polis Aka
demisi, İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdür
lüğü denetleme elemanlarınca yönetim ve eğitim yö
nünden denetlenir» denilmektedir. Bir eğitim kuru
munun denetimi söz konusu olduğuna göre, onların 
harcamaları vesair hususları bu elemanlarca denetle
nebilir ama, eğitim bu elemanlarca nasıl denetlene
cektir? Sayın Bakan bu konuya bir açıklık getirebi
lirler mi? 

BAŞKAN — Buyurun efendim; Komisyon mu, 
Sayın Bakan mı cevap verecekler? 

Buyurun Sayın Bakan. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 

(Erzincan) — Efendim, yine herkes nasıl yorumlar, 
nasıl takdir eder, bilmem; fakat bunlar maddede 
açıktır. Bunun neresini açıklayacaksınız? Hangi so
ruya cevap vereceksiniz? Eğitim yönüyle de denetle
nir, malî yönden de denetlenir. Eğitimin yönetmelik
lere, kanunlara ve millî duygularımıza, ülkülerimize 
uygun olarak yapılıp yapılmadığını denetlemek, el
bette ki bu iki kurulun da aslî görevidir. Bunun açık
lanacak, sorulacak ne gibi yönü vardır; ben şahsen 
bilemiyorum efendim. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, Sa
yın Bakan sorumun açık olmadığını ifade ettiler, so
rumu tekrarlayabilir miyim? 

BAŞKAN — Sayın Kuşhan, Sayın Bakan kendi 
görüşüne göre cevabı vermişlerdir. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, soru
mun açık olmadığı ifade edildi de, o bakımdan tek
rar sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun sorun. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, Sayın 

Bakana tekrar soruyorum. (ANAP sıralarından gü
rültüler). Devlet dairelerinde veya Devlet kurumla
rında çalışan birçok kimse bilir bunu. Benim tevcih 
ettiğim soruları, gerek Bakanlık gerek Genel Müdür
lük denetim elemanlarının neyi denetleyeceği, bu de
netim organının hangi maksatla kurulduğu ve kendi
lerinin denetim kanununa hangi konuların girdiği 
herkes tarafından bilinmektedir. 

— 593 



T. B. M. M. B s 31 28 . 11 . 1984 0 : 1 

Ben şimdi soruyorum ve diyorum ki: Sayın Ba
kan, bir yerdeki bir müfettişe; bu ister Emniyet Ge
nel Müdürlüğü bünyesindeki bir müfettiş olsun, is
terse İçişleri Bakanlığı müfettişi olsun, bir profesörün 
eğitim konusundaki çalışmalarını, eğitimdeki başarı
sını nasıl denetleteceksiniz? Bunu nasıl izah edebilir
siniz? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Komisyon Başkanı, siz mi, 

yoksa Sayın Bakan, siz mi cevaplandıracaksınız? 
Buyurun efendim. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 

(Erzincan) — Sayın Başkan, ben biraz evvel bu soru
ya cevap verdim. Esasında, herkesin bildikleri cüm
lesiyle bağlı değiliz; herkes neyi bilirse bilir, o bizi 
ilgilendirmez, Yüce Meclisi ilgilendirmez. Bizi ilgi
lendirenler, kanunlar, tüzükler, yönetmeliklerdir. Biz, 
denetimimizi kanunlar çerçevesinde, yönetmelikler, 
tüzükler çerçevesinde yaparız. Başkalarının ne bilip, 
bilmediği bizi ilgilendirmez efendim. 

Teşekkür ederim. (ANAP sıralarından alkışlar). 
BAŞKAN — Evet efendim. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 

Sayın Başkan, Sayın Bakanın cevaplan zapta geçiyor 
mu efendim? 

BAŞKAN — Geçiyor efendim. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 

Efendim, o zaman önemli bir sorum daha var, mü
saade ederseniz. 

BAŞKAN — Siz sorunuzu sordunuz. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 

Çok önemli, «ülkümüze uygunluk» dediler. 
BAŞKAN — Zabıtlara geçti efendim. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 

Atatürk ülküsünü mü kastediyorlar, yoksa başka bir 
şey mi? «Ülkümüze uygunluk» dediler. 

BAŞKAN — Efendim, herkesin konuşması zapta 
geçiyor. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Bu terim çok önemli Sayın Başkan, «Ülkümüze uy
gunluk» dediler, bu önemli Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Herkesin konuşması zapta geçiyor. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 

«Ülkümüze uygunluk» tan kasıt nedir? (ANAP sıra
larından «Millî ülkü» demektir sesleri). 

Hayır efendim, «millî» kelimesini ayrı söyledi
ler. «Ülkümüze uygunluk» tan kasıt nedir? 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Sayın Başkan müsaade ediyorlarsa, o 
hususta açıklama yaparım. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 

(Erzincan) — Efendim, bu şekilde bir sualle karşı 
karşıya gelmekten dolayı biraz huzursuz oldum. Bi
zim, Atatürk ilkelerinden, Atatürk milliyetçiliğinden 
başka kastetmiş olduğumuz bir ülkümüz olamaz. 
(ANAP sıralarından alkışlar). 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Mesele kalmadı efendim, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 

(Erzincan) — Ben de teşekkür ederim. 

BAŞKAN — 35 inci madde üzerindeki görüşme
ler tamamlanmıştır. 

Maddeyi okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... 35 inci madde kabul 
edilmiştir. 

36 ncı maddeyi okutuyorum : 
Sosyal hizmetler 
MADDE 36. — Akademi Başkanlığınca, öğren

cilerin beden ve ruh sağlığının korunması, bu Ka
nunla öngörüldüğü şekilde iaşe, barınma, çalışma, 
dinlenme ve boş zamanlarını değerlendirme gibi sos
yal ihtiyaçlarının karşılanması, öğrencilerin muayene 
ve tedavilerinin yapılması, sinema ve tiyatro salonla
rı, spor sahaları sağlanması, kantin, çeşitli sosyal ih
tiyaçlarını karşılayacak üniteler ve benzer yerler açıl
ması ve bunlardan öğrencilerin yeteri şekilde yarar
lanması için gerekli tedbirler alınır. 

Akademide, öğrencilerin şahsî ve ailevî problem
lerini çözümlemek amacıyla rehberlik ve psikolojik 
danışma merkezleri kurulur. 

BAŞKAN — 36 ncı madde üzerinde söz jsteyen 
var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... 36 ncı madde kabul edilmiştir. 

37 nci maddeyi okutuyorum : 
Yönetmelikler 

MADDE 37. — Aşağıdaki hususlar yönetmelikle 
düzenlenir. 

a) Akademinin yönetim birimlerinin kuruluş, gö
rev, çalışma esas ve usulleri, 

b) Akademiye alınacak öğrencilerde aranacak 
şartlar, istenecek belgeler, kayıt, sınav ve kabul iş
lemlerine ait esas ve usuller, 

c) Akademi öğrencilerinin uygulama eğitimleri
nin yeri, zamanı, süresi ve ne şekilde yapılacağı esas 
ve usulleri, 
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d) Akademide öğretim sürelerinin tespiti, dönem- ı 
lere ayrılması, dinlenme izinleri, sınav ve değerlen
dirme esaslarına ilişkin ilkeler, başarı durumu, oku- ! 
ma hakkının kullanılmış sayılacağı haller, not düze
ni ve bu konulara ilişkin diğer hususlar, 

e) Bu Kanunun uygulanması ile ilgili diğer hu
suslar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var 
mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

38 inci maddeyi okutuyorum : 
Yürürlükten kaldırılan kanun hükümleri 
MADDE 38. — 4.6.1937 tarih ve 3201 sayılı Em

niyet Teşkilat Kanununun 18, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 
33 ve 50 inci maddeleri ve bu Kanunun Polis Ensti
tüsünün yükseköğrenime ilişkin bütün hükümleri ile 
diğer kanunların bu Kanuna aykırı hükümleri yürür
lükten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var 
mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici 1 inci maddeyi okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanuna bağlı (1) sa

yılı cetvelde gösterilen kadrolar 190 sayılı KHK'nin 
(1) sayılı cetvelinin Emniyet Genel Müdürlüğü bö
lümüne eklenmiş sayılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var 
mı? 

Buyurun Sayın Altuğ. 

YILMAZ ALTUĞ (Sivas) — Sayın Başkan, de
ğerli üyeler; ilk konuşmamda 1 sayılı cetveldeki bir 
yanlışlığa temas etmiştim, şimdi de bu cetvelin kabu
lü söz konusu olduğuna göre bunun değiştirilmesi ik
tiza eder zannederim. Burada, profesörlere, 3 üncü 
sırada, 4 adet 1 indi derece dbğrudur; fakat ondan 
sonra 4 üncü sıradaki «4 profesöre adedi 4, derecesi 
4» diyor; 4 üncü derecede profesör olmuyor. Onun 
düzeltilmesi gerekli, 

Teşekkür ederim. (ANAP sıralarından «Önerge 
verildi» sesleri) 

BAŞKAN — önergede var zaten efendim. 
'Başka söz isteyen olmadığı için önergelere geçiyo

ruz. 
Önergeyi okutuyorum : 

Tüdriye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Polis Yüksek Öğretim Kanunu 

Tasarısına ekli (1) sayılı cetvelin 4 üncü sırasında 

yer alan 4 üncü derecenin 4 profesör kadrosunun 1 
inci derece olarak değiştirilmesini, 24 üncü sırada yer 
alan 4 üncü dereceden 112 öğretim görevlisi emniyet 
müdürü kadrosunun iptaliyle, 23 üncü sırada yer alan 
6 adet olan 3 üncü derece emniyet müdürü kadrosu
nun 18 olarak düzeltilmesini, söz konusu cetvelde yer 
almayan 1 inci dereceden 4 doçent kadrosunun cet
vele eklenmesini arz ve teklif ederiz. 
R. Ejrcüment Konukman . Süha Tanık 

istanbul îzmir 
Ahmet Şevket Gedik Mümtaz Güler 

Adanla Uşak 
IMehmet Tapoç Berati Erdoğan 

Uşak Samsun 

GEREKÇE :l , 
Profesör 'kadrosu en üst akademik kariyer oldu

ğu için 4 üncü derecede, bu unvanda çalışacak öğ
retim üyesi bulmak güçtür. Esasen 4 üncü derece
nin bir zühul eseri olarak yazıldığı anlaşılmaktadır. 
Bu itibarla 1 inci derece olarak değiştirilmelidir. 

Ayrıca, ilk kuruluşta öğretim üyesi bulmakta çe
kilecek zîorluğun yanı sıra, kadro yetersizliği de Po
lis Akademisine 1 inci derece kadrolu doçent alına-
mayacakitır. 1 inci dereceli 4 kadrosunun eklenmesi 
bu 'bakımdan zorunlu 'görülmektedir. 

Kadrolarla ilgili düzenlemelerde 4 üncü dereceli 
emniyet müdürü kadroları iptal edilmesine rağmen bu 
Kanunda 4 üncü dereceli kadronun muhafaza edildi
ği görülmektedir, Bu yanlışlığın düzeltilmesi aynı un
vana sahip kişilerde derece birliğini sağlayacaktır. 

BAŞKAN — Geçici 1 inci maddeyle ilgili olan 
bu önergeye Komisyon katılıyor mu efendim? 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI KE
MAL OR ı(lKonya) — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (Er

zincan) — Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : 

Kabul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilmiş
tir. 

CAHÜT TUTUM ^Balıkesir) — Oylama nihaî 
olarak yapılmadı değil mi Sayın Başkan? Madde ile 
ilgili bir sorum vardı da efendim. 

•BAŞKAN — önerge üzerinde mi? 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Hayır, madde 

üzerinde efendim. 
BAŞKAN — Madde oylanmadı; ama Sayın Tu

tum çok iyi biliyorsunuz ki, soru safhası çoktan 'geç
miştir. 
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CAMİT TUTUM (Balıkesir) — (Efendim, madde
nin ihtiva ettiği, atofta bulunduğu ekli 1 sayılı cetvel 
var. Sorum bu cetvele dair; 'belki 'bir yanarı dokunur, 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Tutum. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Mevcut hukuk 

düzeninde sınıfı belirtilmeden kadro ihdas edilmez. 
Burada sınıf belirtiknıiyor. öğretim görevlileri ve aka
demi yardımcıları için sınıf belirtilmiş, ötekiler için 
belirtilmemiştir. Bu hatalıdır efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
(Biraz önce kabul ettiğiniz önerge ile yapılmış de

ğişiklik ve bağlı cetveli ile birlikte geçici 1 inci mad
deyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etme
yenler.,, Geçici 1 inci madde bu değişik şekliyle ve 
cetvelimle birlikte kabul edilmiştir. 

Geçici 2 ncimaddeyi okutuyorum : 
GEÇtCt MADDE 2. — Bu Kanunun yürürlüğe 

girdiği tarihte, Polis Enstitüsü Yükseköğretim Kısmı, 
Polis Akademisine dönüşür. Bu Kanuna göre ata
malar yapılıncaya kadar başkaca bir işleme gerek 
kalmadan «Polis Enstitüsü Müdürü» «Polis Akademi
si Başkanlığı» na, «Polis Enstitüsü Müdür Yardımcı
ları» «Polis Akademisi Başkan Yardımcılıkları» na 
atanmış sayılır, 

IBAŞKAN — Geçici 2 nci madde üzerinde söz 
isteyen?.. 

' CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sorum var efen
dim. 

BAÇKAN — Buyurun efendim, yalnız soru için 
söz veriyorum. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, 
geneli üzerinde yaptığım konuşmaya cevap verilmedi, 
onun için soru şekline dönüştürüyorum. «Bu kanuna 
göre atamalar yapılıncaya kadar» diyor Eğer bu ifa
deden kasıt, Akademi Başkanı ile Akademi Başkan 
Yardımcısının atanması ise, böyle bir ifadeye gerek 
yok. Buradaki «atamalar yapılıncaya kadar» dan ka
sıt nedir? Kasıt, eğer Akademi Başkan ve Yardımcı
sı ise, o atamalar yapılıncaya kadar halen Polis Ens
titüsü Müdürü ile Polis Enstitüsü Müdür Yardımcısı
nın bu görevleri yerine getirebileceği söylenebilir; ama 
atanmış sayılamaz, mümkün değildir. 

BAŞKAN — Bu Kanuna göre atamalar yapılın
caya kadar; onu soruyorsunuz? 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Akademi Başkanı 
ile Akademi Başkan Yardımcısı mı kastediliyor özel
likle? 

BAŞKAN — İşte, sorunun cevabının bu şekilde 
verilmesi lazım. Bu kanuna göre atamalar yapılınca
ya kadar ne demek? Soruyu öyle soruyorsunuz? 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Kimin atanması 
yapılıncaya kadar? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Komisyon Başkanı. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI KE

MAL OR (Konya) — Sayın Başkan, bu kanun yü
rürlüğe girince, elbette Akademiye bu kanuna göre, 
maddede tespit edilen, belirtilen görevlere usulüne gö
re yemden atamalar yapılacaktır. Ancak, bu atamalar 
gerçekleşinceye kadar Polis Enstitüsü Müdürünün 
Polis Akademisi Başkanlığı görevini, Polis Enstitüsü 
Müdür yardımcılarının da Polis Akademisi Başkan 
yardımcıları görevini yapmaları öngörülmüştür., Bu 
maksatla bu ifade kullanılmıştır efendim. 

BAŞKAN — Soru, Sayın Komisyon Başkanı tara
fından cevaplandırılmıştır. 

Maddeyi okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Geçici 2 nci mad
de kabul edilmiştir. 

Geçici 3 üncü maddeyi okutuyorum : 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihte, Polis Enstitüsü Yükseköğrenim kısmı 
ile Polis Kolejinde okuyanların Polis Enstitüsüne 
girişi, polis memurluğuna atanması, maaşları ve diğer 
ödemeleri ve her türlü özlük hakları ile ilgili halen 
uygulanmakta olan hükümler saklıdır. 

BAŞKAN — Geçici 3 üncü madde üzerinde söz 
almak isteyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Geçici 4 üncü maddeyi okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 4. — Bu Kanunun 16 nci mad

desi gereğince Polis Akademisine öğrenci alınıncaya 
kadar geçecek sürede, teşkilatta görevli polis memur
ları arasından; «Polis Enstitüsü Yükseköğrenim Kıs
mı Yönetmeliği» nde belirlenen esas ve usullere göre 
öğrenci alınabilir. Akademiye bu şekilde alınanlar 
hakkında da geçici 3 üncü madde hükümleri uygu
lanır. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz almak iste
yen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Geçici 5 inci maddeyi okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 5. — Kanunun yürürlüğe gir

mesinden önce Polis Enstitüsünün Yükseköğrenim 
Kısmından mezun olanlar, Polis Akademisinden me
zun olmuş sayılırlar. 
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BAŞKAN — Geçici 5 inci madde üzerinde söz al
mak isteyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Komisyon 3 üncü maddeyi geri almıştı, bu madde 
yeniden düzenlendi. 3 üncü maddeyi yeni şekliyle oku
tuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Polis Yükseköğretim Kanun 
Tasarısının 3 üncü maddesinin 7 nci paragrafında yer 
alan lisansüstü tanımı, verilen önergeler de gözönüne 
alınarak, söz konusu maddenin 8 inci fıkrası aşağıdaki 
şekilde yeniden düzenlenmiştir. 

Lisansüstü : Polis Akademisine dayalı olarak 
akademik seviyede ve kanunî süresi içinde uzmanlık 
eğitimini içeren yükseköğretim düzeyidir. 

Komisyon Başkanı Başkanveküi 
Kemal Or İsmet özarslan 

Konya Amasya 
Sözcü Üye 

Mehmet Sağdıç Tevfik Güneş 
Ankara Kırşehir 

Üye Üye 
Ömer Necati Cengiz Fatma Mihriban Erden 

Istaoibul İsparta 
Üye Üye 

Abdurrahman Demirtaş H. Yılmaz önen 
Hatay İzmir 
Üye Üye 

Bahriye Üçok 'Mehmet Nuri Üzel 
Ordu Eskişehir 
Üye Üye 

M. Besim Gökçer Arif Şevket Bilgin 
Çorum Rize 

BAŞKAN — Efendim, lisansüstü hakkındaki 
3 üncü maddeyi bu yeni düzenlemeyle birlikte bi
raz sonra oylarınıza sunacağım, madde nihai şek
liyle kabul edilmiş olacak. Ancak, oylamadan evvel 
bu konuda önerge vermiş olan Sayın Saruhan ve ar
kadaşları ile Sayın Faik Tarımcıoğlu ve arkadaşla
rına sormak istiyorum; - önergeleri ayrı işleme talbı 
tutmadığım için - bu yeni tanımlama sizin öngördü
ğünüz hususları kapsıyor mu? 

İSMAİL SARUHAN (Ankara) — Kapsıyor efen
dim. 

BAŞKAN — O halde, bu iki önergeyi işleme 
koymayacağım, onun için bunu tekrar sormaya lü
zum gördüm. 

Şimdi, öyle olunca, lisansüstü hakkındaki bu de
ğişiklikle... 

OSMAN IŞIK ItfAnkara) — önergeyi geri alıyo
ruz" ef endim. 

BAŞKAN — Tamam efendim, aynı mahiyette. 
Yani, Komisyon raporu önergenizi de kapsamıştır^ 

Şimdi, «lisansüstü» tanımıyla ilgili Komisyonun 
getirdiği 'bu yeni ifadeyi oylannıza sunuyorum: Bu 
ifadeyi kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

MAHMUT AKKJLIÇ '(İzmir) — Söz istiyorum 
Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Bu safhada söz verilmez. 

MAHMUT AKKILIÇ (İzmir) — Sayın Başkan, 
geçici maddeyi okuduk. İlgili yönetmeliğe hiçbir 
atıf yok. Bunda da yok. Neye istinaden seçecek, 
naniği koşullarda olacak, 'belli değil. 

BAŞKAN — Bu madde tartışıldı Sayın Akkılıç. 
Bu madde ilk defa ele alınmıyor. Bu madde üze
rinde genel görüşme yapıldı, sorular soruldu, öner
geler verildi, tartışıldı; en son şeklini konuşuyoruz. 

MAHMUT AKKILIÇ (İzmir) — Ama burada 
da mutlaka yönetmeliğe atıf yapılması lazım geldi
ğini arz etmiştim; ama yapılmadı. 

BAŞKAN — Maddeyi bu yeni ilave edilen de
ğişiklikle birlikte, değişik şekliyle oylarınıza sunu
yorum: Kabul edenler... Etmeyenler^.. 3 üncü mad
de bu değişik şekliyle kabul edilmiştir. 

39 uncu maddeyi okutuyorum: 
Yürürlük 
MADDE 39. — Bu Kanunun; 
a) -10, 11, 14, 15, 16, 26 ve 33 üncü maddeleri 

1985 - 1986 öğretim yılı başında, 
ib) Diğer maddeleri Kanunun yayımı tarihinde, 

yürüdüğe girer, 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz isteyen?... 
Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler.., Madde kabul edilmiştir. 

40 inci maddeyi okutuyorum: 
Yürütme 
MADDE 40. — Bu Kanun hükümlerini Bakan

lar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.;. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
İBRAHİM URAL (İstaöbul) — Oyumun rengi

ni belirtmek için söz istiyorum Sayın Başkan. 
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(BAŞKAN — Oyunun rengini belirtmek üzere 
lehte ve aleyhte söz vereceğim. 

Aleyhte konuşmak üzere buyurun efendim. 

İBRAHİM URAL '(İstanbul) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; hayatta 'bütün emelim kayma
kam olmaktı Nitekim, onun için Tıbbiyeyi ve Tek
nik Üniversiteyi bırakarak çak sevdiğim Mülkiyeye 
gittim. Mülkiyeden sonra da kaymakam oldum, son
ra emniyet şube müdürü, emniyet müdürü ve vali 
oldum. Çolk değerli kişilerle çalıştım, saygı duydu
ğum kişilerle çalıştım. Bu Bakanlığa karşı gerçekten 
büyük saygım var. (Emrinde çalıştığım bir Bakanlık, 
saygı duyduğum bir Bakanlık; bakanlara da aynı 
saygıyı duymak istiyorum. Çeşitli zamanlarda bakan 
arkadaşlarımızın hazırlıklarını gördünüz, ama bu
gün ilk defa olarak bu Kanunun müzakeresi sıra
sında Bakanın ve Komisyon Bakanının düştüğü du
rumdan - ezelden beri çok büyük görmek istediğim 
Bakanlığım olduğu için - üzüntü duydum. Ben onun 
yerinde olsaydım, arkadaki sıralardan cevap almaz
dım. (ANAP sıralarından sıra kapaklarına vurmalar, 
«Özgeçmişini değil, oyunun rengini istiyoruz» ses
leri) 

BAŞKAN — Sayın Ural, bir dakika efendim. 
Niçin aleyhte iseniz, yalnız onu konuşun efen

dim, 

İBRAHİM URAL (İstanbul) — Onu söyleyece
ğim efendim 

Bu, çok önemli bir kanun. Bu Kanun, bir eği
tim müesesesini, benim de içinde çalıştığım bir mü
esseseyi ilgilendiren çok önemli bir kanun. Bu Ka
nun hazırlıksız, intizamsız ve gerçekten okunmadan 
getirilen bir kanun. O balkımdan, bu Kanuna verile
cek olan oy elbette «ret» oyu olması lazımdır. Ba
kanın hazırlıksız gelişi de beni fazlasıyla üzmüştür, 
ben onun üslubuyla konuşmak istemiyorum. 

Saygılar sunarım. (ANAP sıralarından sıra ka
paklarına vurmalar, «(Sataşma var» sesleri) 

BAŞKAN — Lütfen efendim. Lütfen, sayın mil
letvekilleri... 

Tasarının lehinde konuşmak isteyen var mı? 
Yok, 

Tasarının tümünü... 

IÇIŞLERIİ 'BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Sayın Başkan, müsaade ederseniz... 

İBRAHİM URAL istanbul) — Bakan, millet
vekilinden sonra konuşamaz. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Efendim, Bakanlığıma ve şahsıma sa
taşma vardır, bu münasebetle söz istiyorum efendim. 

İBRAHİM URAL ((İstanbul) — Söz usulü yok
tur efendim^ Eğer söz verilirse tekrar ben de konu
şurum. 

BAŞKAN — Efendim, satamaş maddesine göre 
çok kısa olarak söz veriyorum. 

İBRAHİM URAL (istanbul) — O zaman, ben 
de tekrar konuşurum. 

BAŞKAN — Hayır efendim, sataşmadan dolayı 
konuşacak, 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Sayın Başkan, sataşma var mı yani? 

BAŞKAN — Sataşmadan dolayı efendim. (ANAP 
sıralarından alkışlar) v 

Çok kısa Sayııi Bakan, meseleyi uzatmayalım, 
çok kısa olsun lütfen. (ANAP sıralarından alkış
lar) 

İBRAHİM URAL <tstanbul) — Söz verilemez 
ki efendim; bu, usulü çiğnemektir. 

BAŞKAN — Sataşmadan dolayı söz verilebilir 
efendim, onu ben talkdir ederim. (ANAP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) Sataşmadan dolayı söz ve
rilebilir. 

İBRAHİM URAL (İstanbul) — Sataşma var mı? 
Sadece yeni usul çıkartıyorsunuz. 

BAŞKAN — Çok kısa lütfen; buyurun Sayın 
Bakan. 

İÇİŞLERİ BAKAM YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
esasında huzurlarınızı böyle bir konuyla işgal et
mek istemezdim. Aslında çok sabır gösterdim; bir 
sayın milletvekili, biç de kendisine, bizim isim bula
madığımız bir tarzda... 

İBRAHİM URAL (istanbul) — Sataşma var, ko
nuşacağım. (ANAP sıralarından gürültüler) 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Devamla) — Kanun görüşüldüğü ahvalde kürsüye 
çıkıp fikirlerini söylemeksizin... (HP sıralarından gü
rültüler) 

İBRAHİM URAL ((İstanbul) — Konuşamaz böy
le efendim, konuşamaz... 

BAŞKAN — Bir dakika, Söz verdim efendim. 
İBRAHİM URAL (istanbul) — Konuşamaz efen

dim,; 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 

(Devamla) — Oturduğu yerden, şimdi gördüğünüz 
gibi, 'birtakım düşünceler içerisinde hareket etmekte 
ve zannediyor ki... 
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İBRAHİM i m AL istanbul) — Bu da bakan ola
cak!... 

ÎÇÎŞLERt BAKANİ YILDIRIM AKBULUT 
'(Devamla) — IBakın, hakaret ediyor Sayın Başkan. 
Ben, Tüzüğün «Hakaret» maddesinin çalıştırılmasını 
istiyorum. (ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) 

BAŞKAN — Sayın ©akan, lütfen siz bu şekilde... 
(iANA'P «ıralarından alkışlar) 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Devamla) — Bir Bakana, sayın milletvekili neyi 
maksat tutuyor bilmiyorum, bu şekilde hareket et
mesini manalandırmak mümkün değildir. Eğer o zan
nediyorsa ki, ıbiz her sorulan soruya cevap vermek 
mecburiyetindeyiz veyahut cevaibı sayfalarca vermelk 
mecburiyetindeyiz, bizim anlayışımız bu değildir. 

Kanun, önümüzde görüşülüyor; nihaî merci Mec
listir. (Meclis, her türlü kararı verecektir. Siz, Ba
kandan ne türlü cevap istiyorsunuz? Sizin maksadı
nız, zannediyorsunuz ki her sorulan soruya sayın 
milletvekiline söylüyorum, esasında ona da söylemi
yorum; çünkü bir soru sormuyor, soru soranların 
arkasında gizleniyor. Sorusunu açıkça sorar, ceva
bını alır. Şimdi, bu milletvekiline 'ben ne söylesem?.;. 

İBRAHİM UR AL (İstanbul) — Bir şey söyleye
mezsin!, söyleyemezsiniz. 

• IBAŞKAN — Sayın Bakan, anlaşıldı efendim. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT ^De

vamla) — Ben, sizin takdirlerinize 'bırakıyorum. 
(ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bakan, anlaşıldı efendim. 
ı İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT ^De

vamla) — Ancak, tekrar ediyorum ve zabıtlara geç
mesini istiyorum; hır sayın milletvekili, Bakana ha
karet edemez. Meclis, *bu hakaretin gereğini yerine 
getirmelidir. Ben Başkanlıktan 'bunu talep ediyorT İç
tüzüğün çalıştırılmasını istiyorum efendim. 

V. — SORULAR VE ( V. — SORULAR VE CEVAPLAR (Devam) 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Doğu Anadolu'daki bazı illerin karayolu soru
nuna ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı 
İsmail Safa Giray'in yazdı cevabı (7/230) 

Teşekkür ederim. (ANAP sıralarından sürekli al
kışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bakan, teşekkür ederim efen
dim. 

Değerli milletvekilleri, tasarının tümünü biraz son
ra oylarınıza sunacağım... {ANAP sıralarından «içtü
züğü yerine getirmeniz gerekiyor Sayın Başkan» ses
leri) 

iBir dakika efendim, İçtüzüğün yerine getirilme
sinin bir usulü var. Tutanaklar «incelenecek, Sayın 
Bakanın ileri sürdüğü hususun gereği yapılacaktır 
efendim, gereği yapılacaktır. (ANAP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

İBRAHİM ÖRAL (İstanbul) — Ben de aynı şeyi 
Bakan hakkında İstiyorum, 

BAŞKAN — Tamam efendim. 
Tasarının tümünü... (ANAP sıralarından «Nereye, 

otursana, kaçma» sesleri) 
M. TURAN BAYEZİT (Kalhramanrnaraş) — Oy

layın efendim, ne bakıyorsunuz? Milletvekili bu efen
dim, isterse çıkar gider. 

BAŞKAN — Size onun için bakmıyorum ben. 

İM. TURAN 'BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Ba
kıyorsunuz, ondan sonra tezahürat yaptırıyorsunuz. 

BAŞKAN — Tasarının tümünü oylarınıza sunu
yorum : Kabul edenler... Ka'bul etmeyenler... Tasarı 
kaibül edilmiş ve kanunlaşmıştır. Hayırlı olsun. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, oylarınızla kabul ettiğiniz ça
lışma süremiz dolmuştur. 

Sözlü sorularla gündemde 'bulunan kanun tasarı 
ve tekliflerini sırasıyla görüşmek için 29 Kasım 1984 
Perşembe günü saat 15.00te toplanmak üzere bir
leşimi kapatıyorum. 

Kapanıma Saati : 20.00ı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve İskân Baka

nı tarafından yazılı olarak yanıtlanmasına aracılığını
zı arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum 
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Soru 1. Keban Barajının yapılması ve bazı yol
ların göl sahası altında kalması nedeniyle yol güzer
gâhı değiştirilen İskenderun - Elazığ - Erzurum yolu 
güzergâhı ne zaman istikrara kavuşacaktır? 

Soru 2. Eski Elazığ - Tunceli - Pülümür - Mutu 
güzergâhı üzerinde bile bir istikrar sağlanamamış ol
masının nedenleri nedir? 

Soru 3. Pülümür - Mutu yolunun kesin durumu 
belirlenmiş midir? 

Soru 4. Pülümür - Mutu arasında istimlaki baş-. 
latılan ve kamulaştırma parası ödenip de inşaatı ba-
zan başlayan bazan bırakılan bu yol ne zamn kesin 
şekilde bitirilecektir? 

Soru 5. Elazığ - Erzurum arası yolu olarak Kara- ; 

koçan - Çan - Kığı - üçdam (Erzincan - Erzurum 
Devlet yolu bağlantısı) arası yol ne zaman bitirilecek
tir? 

Soru 6. Kığı - Üçdam arasında bir noktadan ay
rılarak Bingöl - Karlıova - Çat - Erzurum güzergâhın
dan Çat civarında herhangi bir noktasında birleşecek 
şekilde bir irtibat yolu düşünülmekte midir? ı 

T C . ' i 
Bayındırlık ve iskân 28.11.1984 | 

Bakanlığı * 
Basın ve Halkla İlişkiler 

Müşavirliği 
Sayı : A-13-C/l /l 562 

Konu : Erzurum Milletvekili Sn. Hilmi Nalbant
oğlu'nun yazılı soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : T.B. M. M. Gen. Sck.'nin 5 Kasım 1984 gün 
ve 7/230-2153/08335 sayılı yazısı. 

«Doğu Anadolu Bölgesinin bazı illerinin karayolu 
sorunu» konusunda, Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi 
Nalbantoğlu'nun Bakanlığıma yönelttiği yazılı soru 
önergesinde belirtilen hususlar hakkındaki inceleme ve 
işlemlere ilişkin açıklamalarımız. 

1. Keban Barajının yapılması ile bir kısım yolla
rın göl sahası altında kalması nedeniyle, yol güzergâ
hı değiştirilen İskenderun - Elazığ - Bingöl - Karlıo
va - Çat - Erzurum güzergâhı Ulaştırma Anaplanı 
kapsamında olup, anaaks olarak belirlenen çalışma
lar bu yönde devam etmektedir. 

2. 1983 - 1993 Ulaştırma Anaplanında Tunceli -
Pülümür - Mutu güzergâhı; arazinin topografik ve 
jeolojik yapısı ile mevcut çığ tünellerinin elverişsiz 
olması nedenleriyle, bu güzergâhta mevcut olanlar 

daha yüksek standart da yol yapılmasının elverişli ol
madığından, mevcut güzergâhın ikinci sınıf yol stan
dardında olmasına karar verilmiştir. Çalışmalar bu
na göre sürdürülmektedir. 

3. Pülümür - Mutu yolu; projesi hazırlanmış 
olup, çalışmaları Ulaştırma Anaplanına göre gelişti
rilecektir. 

4. — Pülümür - Mutu yolu; Ulaştırma Anaplanına 
göre 1989 yılında tamamlanacak şekilde programlan
mıştır. 

5. 11 yolları ağında olan Karakocan - Çan - Kiği 
Ayr. - Üçdam (Mutu - Tercan) Ayr. yolu 1989 yılın
da bitirilecek şekilde programlanmıştır. 

6. 1985 yılında yapılacak olan Ulaştırma Ana
planı revizyon çalışmalarında, bu teklif düşünüle
cektir. 

Arz ederim. 
t. Safa Giray 

Bakan 
2. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, 

Erzurum - Horasan İlçesi Belediye Başkanı hakkında 
Valiliğe yapıldığı iddia edilen şikâyetlerin sonucuna 
ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Yıldırım Akbulut'un 
yazılı cevabı (7/238) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından* 

yazılı olarak yanıtlandırılmasına aracılığınızı arz ve ri
ca ederim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum 

Soru 1. Horasan Belediye Başkanı için Erzurum 
Valiliğine kaç adet şikâyet intikal etmiştir ve bu şikâ
yetler konusunda ne gibi yürütmeler yapılmıştır? 

Soru 2. Aynı belediye başkanı için bir vatandaş 
tarafından 26.6.1984 tarihinde Bakanlığınıza yapılan 
şikâyet, konunun tetkiki için Erzurum Valiliğine gön
derilmiş olduğuna göre bugüne kadar valilikçe ne gibi 
tahkikat ve yürütme yapılmıştır? Sonuç ne olmuştur? 

Soru 3. Değil bu belediye başkanı, Horasan Kay
makamı için bile Ocak 1984/ tarihinden beri gerek va
lilik gerekse Bakanlığınıza yapılmış şikâyetlerin, so
ruşturma işlemleri ancak bir yılda sonuçlandırıldı-
ğına göre (Bakanlığınız Personel Genel Müdürlüğü 
4.1CU984 tarih M.Î.A. Atama §.731/18574 sayılı 
cevabı yazı) gecikmekte olan soruşturmaların ve suçu 
anında ortaya çıkarma işlemlerinin illa bir müracaatla 
temin edilmesi mi gerekmektedir? 
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TC 
İçişleri Bakanlığı 28 . 11 , 1984 

Mahallî İdareler Genel Müdürlüğü 
Şb. Md. : ATE/TE/1984-27898 

Konu : Yazılı Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İLGİ : Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı
nın 12.11.1984 gün ve K.K.D.B. 7/238-22O9/O8509 sa
yılı yazısı. 

Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu tara
fından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
sunulan yazılı soru önergesine verilen cevabın bir su
reti ilişikte sunulmuştur. 

Bilgi ve gereğini arz ederim. 

Yıldırım Akbulüt 
Bakan 

TC 
İçişleri Bakanlığı 28 . 11 . 1984 

Mahallî İdareler Genel Müdürlüğü 
Şb. Md. : ATE/TE/1984-27897 

Konu : Yazılı Soru önergesi 

Sayın Hilmi Nalbantoğlu Erzurum Milletvekili, 
Erzurum İli Horasan İlçesi Belediye Başkanlığı 

hakkındaki şikâyetler ile ilgili olarak TBMM. Başkan
lığına vermiş olduğunuz yazılı soru önergesi Bakan
lığımca incelenmiştir. 

Horasan Belediye Başkanlığı için Erzurum Valili
ğine iki adet, Bakanlığıma bir adet olmak üzere top
lam üç adet şikâyet dilekçesi intikal etmiştir. 

Bunlardan; 

a) Yaşar Yıldırım ve Mecit Keleş'in belediyeye 
ait dükkânlardan zorla tahliyeleri ile ilgili şikâyet
leri üzerine Horasan Belediye Başkanı Cemil Çolak 
hakkında Erzurum Valiliğince yaptırılan soruşturma 
sonucunda adı geçen belediye başkanı hakkında gö
revi kötüye kullanmak suçundan İl İdare Kurulunun 
25.9.1984 gün ve 1/166 sayılı kararı ile lüzumu mu
hakemesine karar verilmiştir. 

b) Kemal Yıldırım tarafından 26.6.1984 tarihin
de Bakanlığıma yapılan şikâyetler konusu Erzurum 
Valiliğince incelettirilmiştir. Belediye Meclis Üyeliği-

28 . 11 . 1984 0 : 1 

ne itiraz ve oy kullanma konularını itirazen inceleme 
görevi 2576 sayılı Kanun gereğince İdarî Yargıya 
aittir. Bu nedenle Bakanlığımca yapılacak işlem bu
lunmamaktadır. 

c) Hayrı Araş tarafından Horasan Belediyesin
ce umuma ait yola inşaat yapıldığı şikâyeti üzerine 
Erzurum Valiliğince konu incelettirilmiş olup Vali
likçe inşaatın durdurulması kararlaştırılmıştır. 

Bakanlığıma ve Valiliklere intikal eden her türlü 
şikâyetler en kısa zamanda incelettirilmekte, gereki
yorsa soruşturma açtırılmaktadır. Yapılan inceleme 
ve soruşturma sonuçlarına göre ilgililer hakkında ka
nunî işlem yapılmakla beraber başvuru sahiplerine 
de gerekli bilgi verilmektedir. 

Bilgilerinizi rica ederim. 
Yıldırım Akbulut 

Bakan 

3. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Türkiye Emlâk Kredi Bankasınca kullandırılan 
kredilere ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı 
İsmail Safa Giray'in yazılı cevabı (7/249) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki soruların Bayındırlık ve İskân Bakanı 

tarafından yazılı olarak yanıtlanmasına aracılığınızı 
arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum 

Soru 1. Türkiye Emlâk Kredi Bankası A.Ş. ta
rafından kullandırılan kredilerin 31.12.1983 tarihi iti
bariyle illerimiz arasındaki dağılımı neyi göstermek
tedir? 

Toplam 61 935 103 000 TL. civarında olan bu 
kredi kullanımının ancak % 10 - 11 oranındaki kıs
mının kalkınmada öncelikli yörelerden 22 ilde yaptırıl
mış olması (Hakkâri, Tunceli'de sıfır ve Adıyaman, 
Bitlis, Gümüşhane, Kars, Mardin, Siirt, Uşak illerin
de ise göstermelik miktarında) bu banka yatırımları
nın neyini kanıtlamaktadır? 

Soru 2. Bu Bankanın kurulduğu 1926 yılından 
beri süregelen yatırım politikaları da gözden geçiri
lirse daha ziyade büyük şehirlerde ve zengin vatan
daş kesimlerine hizmet verdiği görüleceğine göre uy
gulama felsefesinde bir değişiklik yapmak gerekmez 
mi? 
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TC 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 

Basın ye Halkla İlişkiler Müşavirliği 
Sayı : A-13/01/l 566 28 . 11 . 1984 

Konu : Erzurum Milletvekili Sn. Hilmi 
Nalbantoğlu'nun Yazılı Soru Önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
«Türkiye Emlâk Kredi Bankası Genel Müdürlü

ğümüzce Kullandırılan Krediler» konusunda, Erzu
rum Milletvekili Sn. Hilmi Nalbantoğlu'nun Bakan
lığıma yönelttiği yazılı soru önergesinde belirtilen hu
suslar hakkındaki inceleme ve işlemlere ilişkin açık
lamalarımız ek'te sunulmuştur. 

Arz ederim. 
1. Safa Giray 

Bakan 
1.; 1926 yılında 844 sayılı Yasa ile kurulan Em-

İak ve Eytam Bankasının aktif ve pasifini bütün hak 
ve yükümlülükleri ile devralarak, 1946 yılında 4947 
sayılı Kanun ile T. Emlak Kredi Bankası A. O. un
vanını alan ve 9:11.1984 günlü Resmî Gazetede ya
yımlanan Anastatüsü ile kuruluşu yeniden düzenlen
miş olan Banka, Kamu İktisadî Teşebbüsleri Hak
kındaki 8.6.1984 gün ve 233 sayılı KHK'ye tabi, Ban
kalar ve Türk Ticaret Kanunu ile diğer özel hukuk 
hükümlerine göre faaliyette bulunan, anonim şirket ti
pinde bir Devlet Bankasıdır. 

9.11.1984 gününde yürürlüğe giren Anastatüsü ile 
tüzelkişiliğe sahip, faaliyetlerinde özerk ve sorumlu
luğu sermayesi ile sınırlı bir İktisadî Devlet Teşek
külü olarak tanımlanan Bankanın 4 üncü madde ile 
amacı; «Çağdaş bankacılığın gerektirdiği çalışma dü
zeni içinde tasarruf birikimine katkıda bulunmak, bu 
tasarrufları ekonominin gerek duyduğu alanlarda de
ğerlendirmek, konut sektörünü kredilendirmek, eko
nomik gereklere uygun olarak verimlilik ve kârlılık 
ilkeleri doğrultusunda, ulusal ekonomi ile uyum için
de sermaye birikimine imkân sağlamak ve konut sek
törü bankası görevini de yürütmek» şeklinde belirlen
miştir. Yine aynı maddede sayılan faaliyet konuları ise 
özet olarak, aşağıdaki gibi hükme bağlanmıştır : 

—. Her türlü bankacılık işlemlerini yapmak, 
— Yurttaşları konuta kavuşturmak için arsaları ile 

birlikte hazır ve yapılacak binaların ipoteği karşılığın
da ikrazlarda bulunmak ve krediler açmak, 

— Teşekküle veya başkalarına ait arsalar üzerine 
kârlılık ve verimlilik ilkeleri göz önünde tutularak bina 
yapmak, bunları peşin veya ipotek karşılığı taksitle 
satmak. 

Görüleceği üzere Bankanın amaç ve faaliyet ko
nularında bankacılık görevleri büyük önem ve ağır
lık taşımakta, ayrıca 233 sayılı Kamu İktisadî Te
şebbüsleri Hakkında KHK'ye tatıi olması nedeniyle 
de Banka «kârlı ve verimli» bir çalışma yürütmek zo
runluluğunda 'bulunmaktadır. 

Ayrıca Banka, konuta yönelik çalışmalarını ta
mamen bankacılık sistemi içerisinde yarattığı kay
naklara dayalı olarak yürütmekte, herhangi bir Dev
let sübvansiyonu ile de desteklenmemektedir. 

Ancak Banka, kuruluşunu düzenleyen hükümler 
ve tabi olduğu diğer yasaları önemle gözeterek, Ül
kemizin önemli boyutlara ulaşan konut sorununun çö
zümüne imkânları ölçüsünde gerek krediler vermek 
ve gerekse konut üretmek suretiyle katkıda bulunmuş 
ve bulunmaya devam etmektedir. 

Banka kaynaklı konuta yönelik kredilerin kullan
dırılmasında, Banka mevzuatı gereğince krediye te
minat gösterilecek gayrimenkulun, tasarrufa ve ipote
ğe engel herhangi bir ilişikle kayıtlı olmaması ve ayrı
ca Belediye teşkilatı kurulmuş, imar ve kadastrosu 
yapılmış, en az Bucakta ve Belediye sınırları içinde 
'bulunması gerekmektedir. Bunun yanında Yapı Ta
sarrufu, Konut ve Bina İnşaatı Kredilerinde inşaatın 
devam ediyor olması veya yapı kullanma izni belge
sinin alındığı tarihten itibaren 1 yıl geçmemiş olması 
koşulu aranmaktadır. Bu kurallar genel nitelikli olup, 
yöre ayırımı yapılmaksızın aranmaktadır. 

Ayrıca Bankaya, Gecekondu ve Afetler Kanunu 
ile Toplu Konut Kanunu uygulamalarına ilişkin ola
rak da çeşitli görevler verilmiştir. Bu Kanunlar doğ
rultusunda açılan kredilerin kullandırılmasında da il
gili Kanun, Tüzük, Yönetmelik ve Tebliğler ile belir
lenmiş kurallara göre işlem yapılmaktadır. 

Bankaca bugüne kadar, açıklanan koşullarla ve 
mevzuata uygun şartlara sahip kredi isteklilerinin ta
lepleri hiç bir kısıtlama yapılmadan yerine getirilmiş 
olup, limitlerimizin illerdeki şubelere dağıtımında da 
herhangi bir ayırım gözetilmemiştir. 

Esasen ipotekli kredi limitlerinin şubelere dağı
tımında, tamamen yörenin istekleri doğrultusunda be
lirlenen şube talepleri dikkate alınmakta ve limit is
temleri aynen yerine getirilmektedir. 

Bankaca kullandırılan kredilerin 31.12.1983 tari
hi itibariyle illerimiz arasındaki dağılımını gösteren 
tabloda yer alan ve 1 numaralı soruda adı geçen illeri
mizden; 

— Hakkâri ve Tunceli'de hiç kredi kalıntısı gö
rülmemesi, bu illerimizin hiç kredilendirilmediği an-
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lamını taşımamalıdır. Zira, Bankanın bu şehirlerde 
şubelerinin bulunmaması nedeniyle, bu illerimizden 
Tunceli'nin kredi istemleri Elâzığ şubemizce, Hakkâ
ri'nin kredi istemleri ise Van şubemizce yerine geti
rildiğinden, kredi tutarları Van ve Elâzığ şubelerimi
zin kalıntıları içinde yer almaktadır. 

— Adıyaman, Bitlis, Gümüşhane, Kars, Mardin, 
Siirt, Uşak illerinde görülen tutarlar ise tamamen bu 
illerdeki kredi talep miktarını yansıtmakta olup, Ban
ka, mevzuatına uygun olarak talep edilen kredilerin 
tamamını karşılamış bulunmaktadır. 

Nitekim, 1983 yılında, bu illere talep durumu 
dikkate alınarak verilen ve aşağıda gösterilen limitle
rin kullanım durumu da, konuya açıklık getirmekte
dir. 

Talep Olmaması 
Nedeniyle Yıl 

1983 Yılında Sonunda İade 
Verilen Limit Edilen Limit 

İller Tutarı Tutarı 

Adıyaman 
Gölbaşı 
Bitlis 
Tatvan 
Gümüşhane 
Bayburt 
Kars 
İğdır 
Sarıkamış 
Mardin 
Siirt 
Uşak 
Batman 

4 000 000 
1 000 000 

— 
500 000 
500 000 

— 
500 000 

1 000 000 
1 000 000 
1 300 000 
2 000 000 

50 000 
— 

— 
1 000 000 

— 
500 000 

— 
— 

500 000 
1 000 000 

500 000 
800 000 

2 000 000 
— 
— 

Ayrıca, adı geçen illerde Bankamızdan kredi ta
lebinde bulunduğu ve uygun koşulları taşıdığı halde 
kredi kullanmayanlar var ise, bu kişilerin durumu 
Genel Müdürlüğümüze yansıtıldığında sorunları der
hal çözüme kavuşturulabilecektir. 

2. Bankamızın kuruluşunu düzenleyen Anastatü-
sünün 23 üncü maddesinde «Konut Yapım ve Satımı» 
na ilişkin hükümler yer almaktadır. 

Madde hükmü aynen; «Teşekkül ticarî amaçlı ve
ya sosyal konutlar yapar ve bunları peşin veya taksit
le satar. 

a) Ticarî amaçlı konutlar : Teşekkülün maliki 
bulunduğu arsalar üzerinde ticarî amaçla yapıp, sata
cağı konutların satış fiyatları rayiç bedel üzerinden 
tespit edilir. 

b) Sosyal amaçlı konutlar : Teşekküle sosyal 
konut' yapma görevi verildiği takdirde, Devlet alt ya
pısı hazır veya başka bir kamu kuruluşu tarafından 
alt yapısının inşası kararlaştırılmış arsaları Teşek
küle devreder. Bu arsalar üzerine yapılacak sosyal 
konutların finansmanının bir kısmı Toplu Konut Fo
nundan olmak üzere Devletçe karşılanır.» 

Görüleceği üzere Bankanın konut yapımında sa
hibi bulunduğu arsaların bulunduğu yöreler de etkili 
olmakta, sosyal konut yapımı ise Devlet desteği ge
rektirmektedir. Böyle bir görev verildiğinde, Anasta-
tümüz hükümleri doğrultusunda yerine getiriliceği 
doğaldır. 

Ancak, daha önce de belirtildiği üzere Banka bir 
İktisadî Devlet Teşekkülü de olması nedeniyle kârlı 
ve verimli çalışmak zorunda olan bir kuruluş olup, 
yatırım yapılacak yörelerdeki talep ve satış durumla
rını da önemle gözetmesi gerekmektedir. 

Ayrıca, bilindiği üzere, Ülkemizde konut sorunu 
daha çok, nüfus akımına uğrayan büyük kentlerimizde 
yoğunlaşmakta ve bu merkezlerde üretim halen tale
bi karşılayamaz durumda bulunmaktadır. 

Esasen Ülkemizin bugün için büyük boyutlara 
ulaşan konut açığına ve konutsuz yurttaşları konut 
sahibi kılmaya yönelik bir görevi, sınırlı kaynakla
rıyla tek başına 'Barika'nın başarmasını beklemek de 
mümkün değildir. 

Nitekim konu Hükümetimizce de önemle ele alın
mış ve bütçe dışı kaynaklı bir fon kurulmasını sağ
layan 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu 29.2.1984 ta
rihinde ka'bul edilmiştir. 

Kanunun ülke çapında uygulanmasının, bugünün 
konut sorununa büyük ölçüde çözüm sağlayacağı ka
nısındayız. 

4. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Doğu Aanadolu bölgesindeki bazı yolların Dev
let yolu standartlarına uygun olarak yapılmasına iliş
kin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı İsmail Sa
fa Giray'ın yazılı cevabı (7/253) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve İskân Ba

kanı tarafından yazılı olarak yanıtlanmasına aracılı
ğınızı arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum 

Soru 1. Erzurum İlinin Şenkaya İlçesi içerisin
de (Aksar - Gaziler - Karagurgan) yolu Devlet yolu 
ağına alınamaz mı? 
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Soru 2, Bulanık - Varto - Karlıova - Erzincan is
tikameti müstakbel Devlet yolunun bir parçası ola
rak Karlıova - Yedisu - örenşehir - Üçdam arası 
kısmını Devlet yolu standartlarıyla etüd ve yaptırımı 
olanaklı mıdır? 

Soru 3. Çabandede - Karayazı arasının güneye 
geçit veren ikinci bir güzergâh olması bakımından 
Yağan - Soğuksu - Karataşlar - Çatalören - Sarıçi-
çek ve Yücelik köyleri üzerinden geçen güzergâhın 
Devlet yolları ağına alınarak Devlet yolu standardın
da yapılması olanaklı mıdır? 

T.C. 
Bayındırlık ve İskân (Bakanlığı 28 .11. 1984 

Basın ve Halkla 'İlişkiler Müşavirliği 
Sayı : A-13/01/1564 

Konu : Erzurum 'Milletvekili 
Sayın Hilmi Nal'bantoğlu'nun 

Yazılı Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İLGİ : T.B.M.M. Genel Sekreterliğinin 12 Kasım 
1984 ıgün ve 7/253-2224/08524 sayılı yazısı. 

«Doğu Anadolu Bölgesinde Bazı Yolların Devlet 
Yolu Standartlarına Uygun Olarak Yapılması» ko
nusunda, Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Nal-
bantoğlu'nun Bakanlığıma yönelttiği yazılı soru öner
gesinde 'belirtilen hususlar hakkındaki inceleme ve 
işlemlere ilişkin açıklamalarınıız. 

1. Aksar - Gaziler - Karaurgan il yolunun Dev
let yolları ağına alınması; adı 'geçen yol yakınında, 
Kuzey-Güney 'bağlantısını sağlayan Devlet yolları 
mevcut olduğundan, adı geçen Aksar - Şenkaya - Ga
ziler - Karaurgan - Horasan yolunun il yolları ağın
da kalması uygun görülmüştür. 

2. Karlıova ile Yedisu arasındaki yol, karayol
ları ağında olmayıp, 'bu yolun yapılması işi köy hiz
metleri Geneli Müdürlüğünü ilgilendirmektedir. An
cak (Yedisu-Kiği) Ayrımı - Üçdağ İl yolunda etüt 
proje çalışmaları devam etmektedir. 

3. Çobandede ile Karayazı arasında, Yağan, So
ğuksu, Karataşlar, Çatalören, Sariçiçek ve Yücelik 
'köylerinden geçen yol, Köy Hizmetleri Genel Mü
dürlüğünün sorumluluğunda olup, adı 'geçen kuru
luşu ilgilendirmektedir. 

Arz ederim. 
İ.Safa Giray 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 

5. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Erzurum • Şenkaya ilçesi Belediye Başkanı hak
kındaki soruşturmaya ilişkin soursu ve Adalet Ba
kanı M. Necat Eldem'in yazılı cevabı (7/268) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı tarafından 

yazılı olarak yanıtlandırılmasına aracılığınızı arz ve 
rica ederim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Nallbantoğlu 

Erzurum 
Soru 1. Erzurum İli Şenkaya İlçesi Belediye 

Başkanı Şimşek özdemir'in Belediyede yaptığı yol
suzluklar nedeniyle hakkında yapılan soruşturmanın 
Şenkaya Cumhuriyet Savcılığına intikal ettiği ve sav
cılığın soruşturma izin talebi Erzurum Valiliğince uy
gun görüldüğü halde, neden iş Şenkaya Cumhuriyet 
Savcılığınca sonuçlandırılıp, mahkemeye intikal etti
rilmemiştir? 

Soru 2. Belediye Başkanının Anavatan Partisin
den olması uygulamada bir ayrıcalık mı yaratmak
tadır. 

Soru 3. Bir zimmet suçunun 30.5.1984 günün
den 'beri, idarî makamlar ya da savcılık nezdinde 
beş aydan beri sonuçlandırılmamış olmasını; Hukuk 
Devleti ilkelerine uygunluk diye yorumlayabilir mi
yiz? (Geciken adaletin adalet sayılmadığı ortamda) 

Soru 4. Sonucun çabuklaştırılması olanaklı de
ğil midir? 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 

Sayı : 1872 
28.11.1984 

Türkiye Büyük (Millet 'Meclisi (Başkanlığına 
İLGİ : 12 Kasım 1984 tarih, Kanunlar ve Ka

rarlar Dairesi Müdürlüğü ifadeli, 7/268-
2246/08595 sayılı yazınız. 

İlgide gün ve sayısı 'belirtilen yazınız ekinde alı
nan ve Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, 
tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılmasını istediği 
soruların cevapları iki nüsha olarak ekte sunulmuş
tur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
'M. Necat Eldem 
Adalet Bakanı 

Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, şahsıma yöneltmiş 'bulundukları ve yazılı ola
rak cevaplandırmasını istedikleri sorunun cevabı aşa
ğıda arz edilmiştir, 
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Erzurum Şenkaya İlçesi Belediye Başkanı Şim
şek özdemir'in sahte evrak düzenlemek suretiyle 
zimmetine para geçirdiğine dair Şenkaya Cumhuri
yet Savcılığına yapılan ihbar üzerine, anılan Savcı
lıkça, 1609 sayılı Bazı Cürümlerden Dolayı Memur
lar ve Şerikleri Hakkında Takip ve Muhakeme Usu
lüne Dair Kanun hükümleri uyarınca, adı ıgeçen 'be
lediye 'başkanı hakkında takibat yapılabilmesi için, 
keyfiyet 'Erzurum Valiliğine bildirilmiş ve Valilikçe 
takibata muvafakat edilmesi üzerine, hazırlık soruş
turmasına başlanmıştır. 

Şenkaya Cumhuriyet Savcılığınca, suç konusu 
olduğu iddia edilen evrak üzerinde, gerekli bilirkişi 
tetkikatı yaptırılması için Ankara Cumhuriyet Baş
savcılığına talimat yazılmış, Ankara Cumhuriyet Sav
cılığınca yaptırılan 'bilirkişi tahkikatına dair raporun 
13 Kasım 1984 günü Şenkaya Cumhuriyet Savcılığına 
intikâl ettirilmesini müteakip adı 'geçen Belediye Baş
kanı hakkında Cumhuriyet Savcılığının 15.11.1984 
tarih ve 1984/1 Esas, 1984/26 sayılı talepnamesiyle 
Şenkaya sorgu hâkimliğine daVa açılmıştır. 

Görüldüğü üzere, yazılı soruya konu teşkil ©den 
ve gecikme olarak nitelendirilen husus, arzettiğim 
usulî işlemlerin tamamlanması için sürdürülen çalış
malardan kaynaklanmış bulunmaktadır. 

Keyfiyeti bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
M. Necat Eldem 
Adalet Bakam 

6. — Burdur Milletvekili Ali Kemal Erdem'in, 
Burdur îlindi yapılması düşünülen ve etütleri bitmiş 
olan barajlara ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanı Cemal Büyükbaş'ın yazılı cevabı (7/272) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabiî Kaynak

lar Balkanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına müsaadelerinizi saygılarımla arz ederim. 

A. Kemal Erdem 
Burdur 

1. Burdur illi Gölhisar İlçesi arazisinden 'geçen 
Dalaman Çayının Yapraklı Mevkiinde «Gölhisar-
Acıpayam» Bölge Barajı inşaatı etüdü çok eski yıl
lar öncesi yapıldığına göre, 'baraj yapılmasına ne za
man haşlanacak ve projesine 'göre kaç yılda bitecek 
ve barajdan ne kadar arazi sulanacaktır? 

" " » x — - « ^ V l 

28 . 11 . 1984 0 : 1 

2. Burdur fii Yeşilova ilçesi arazisinde Bademli 
Köyü civarında Bademli Baraj inşaatı etüdü bitti
ğine göre, baraj yapılmasına ne zaman başlanacak 
ve projesine göre kaç yılda bitecek ve barajdan ne 
kadar arazi sulanacaktır? 

T. C. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 

Sayı ; 15-207/80457 
26.11.1984 

Türkiye Büyük Millet 'Meclisi Başkanlığına 

m a t ' : li6.ll.1984 tarih ve 7/272-2291/087S5 sa
yılı yazınız. 

'ligi yazı ekinde Bakanlığıma intikal ettirilen Bur
dur Milletvekili Sayın Ali Kemal Erdem'in Burdur 
İli Gölhisar ve Yeşilova 'İlçelerinde yapılacak olan 
Baraj 'İnşaatlarına ilişlkin yazılı soru önergesi ile ilgili 
cevaplar aşağıda sunulmuştur. 

1. ı«Gölhisar - Acıpayam 1 inci Merhale Projesi» 
kapsamında Horzum çayı üzerinde inşa edilecek te
melden 69.50 metre yükseklikteki Yapraklı barajin-
da depolanacak 108.3 x 108 m8 su ile Gölhisar ova
sında 7 245 hektar, Acıpayam ovasında da 12 055 
hektar olmak üzere toplam 19 300 hektar alanın su
lanması ve drenajı öngörülmüştür. 

Proje tesis maliyeti 14,6 Milyar TL. olup, 1985 
yılı ödeneği 100 Milyon TL.'dır. Yapraklı barajının 
kati projeleri hazır ölüp, DSİ (İsparta) XVIII nci Böl
ge Müdürlüğünce 1985 yılında ihalesi cihetine gidile
cektir. Projenin 1990'da ikmali Öngörülmektedir. 

2. Bademli projesi planlama çalışmaları sonu
cunda, Bademli Çayı üzerinde inşa edilecek 39 met
re yükseklikteki Bademli barajında depolanacak 
6.3 x 109 m8 su ile Bademli köyü güneyindeki 507 
hektar arazinin sulanması öngörülmüştür. 

Bademli barajının kati proje çalışmalarına baş
lanmış ölüp 1985 yılı sonunda ikmal edilecek, mü
teakiben de uygulama programlarına teklifi mümkün 
olabilecektir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Cemal Büyükbaş 

Enerji ve Tabiî Baynaklar 
Bakanı 

K^fc*-—-•• • • 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMI 

31 İNCİ MRLESİMİ 

28 . 11 . 1984 Çarşamba 

Saat : 15.00 

i l 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 
SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK 'İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLÎS ARAŞ

TIRMASI YAPILMASINA DAİR 
ÖNGÖRÜŞMEILER 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. —• Zonguldak Milletvekili İsa Vardal'ın, ye
minli özel teknik bürolara yapılan 'başvurulara ve so
nuçlarına ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından söz
lü mm önergesi (6/187) 

2. — İstanbul Milletvekili 'Bilal Şişman'ın, mo
dern matematik eğitimi yapan okullara ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/203) 

3. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, köy öğ
retmenlerinin mahrumiyet zammına ilişkin Millî Eği
tim Gençlik ve Spor ıBakanından sözlü soru önergesi 
(6/212) ' 

4. — Ankara Milletvekili İsmail Saruhan'ın, İh
tira Beratı Kanununun değiştirilmesi için çalışma ya
pılıp yapılmadığına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanın
dan Sözlü soru önergesi ı(6/217) 

5. — İzmir Milletvekili Rüştü Şardağ'ın, İstanbul 
İli .Emniyet eski Müdürüne ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/218) 

6. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, 
istanbul1 İli Emniyet eski Müdürü baklandaki ihbar 
ve iddialara ilişkin İçişleri Balkanından sözlü soru 
önergesi (6/219) 

7. — Sivas 'Milletvekili Ruşan Işın'ın, Anlbiriik 
ile Teksif Sendikası arasında imzalanan toplu iş söz
leşmesinin iptal nedenine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/221) 

8, — Sivas Milletvekili Ruşan Işın'ın, yurt dışına 
gönderilen işçilerden İş ve İşçi Bulma Kurumunca 
ücret alındığı iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Gü
venlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/222) 

.7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
1. — Antalya Milletvekili Ali Dizdaroğlu'nun, 

Türk Ceza Kanununun 175, 176, 177 ve 178 inci Mad
delerinin Değiştirilmesine Dair Kanun TekM ve Ada
let Komisyonu Raporu (2/102) (S. Sayısı : 82 ve 82'ye 
1 inci ek) (Dağıtma tarihi : 25.6.1984; 9.10.1984) 

2. — Polis Yükseköğretim Kanunu Tasarısı ve 
içişleri ve Millî Eğitim komisyonları raporları 
(1/619) (S. Sayısı : 193) (Dağıtma tarihi : 23.11.1984) 

X 3. — 197 Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Ka
nununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasa
rısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/493) 
(S. Sayısı : 177) (Dağıtma tarihi : 26.11.1984) 

X 4. — 1318 Sayılı Finansman Kanununda De
ğişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu »(1/492) (S. Sayısı : 178) 
(Dağıtma tarihi : 26.11.1984) 

5. — 2521 Sayılı Avda ve 'Sporda Kullanılan Tü
fekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, 
Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanuna Bir 
Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı 
ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/616) (S. Sayısı : 179) 
(Dağıtma tarihi : 26.11.1984) 

6. — Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüz
lerin önlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı,ve içiş
leri ve Adalet komisyonları raporları (1/554) (S. Sa
yısı : 184) (Dağıtma tarihi: 26.11.1984) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir, 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 193 

Polis Yükseköğretim Kanunu Tasarısı ve İçişleri ve Millî Eğitim 
Komisyonları Raporu (1/619) 

T. a 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 1.11.1984 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: K.K. Gn, Md. 18/101 -1816/06297 

TÜRKTYB BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İçişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 4.10.1984 tarihinde kararlaş
tırılan «Polis Yükseköğretim Kanuna Tasarısı» ile gerekçesi ekH olarak gönderihniştB*. 

Gereğini arz ederim. 
Turgut Özal 

GEREKÇE 

Emniyet Teşkilatının Yükseköğretim görmüş personel ihtiyacı iki kategoride giderilebilir. 

a) Amir ve yöneticilerini hizmet içi ve öncesinde Emniyet Teşkilatına bağlı Yükseköğretim kurumların
da yetiştirmek, 

b) Teşkilat dışındaki örgün Yükseköğretim kurumlarında eleman yetiştirmek. 

Bu ihtiyaçların karşılanması ile ilgili hususlar, halen belli veya toplu kanunî dayanaktan yoksun bulunmak
tadır. 

Ayrıca, T.Ç. Anayasasının 132 nci maddesi ile 2547 sayılı Yükseköğrenim Kanununun ikinci maddesinin 
ikinci fıkrası hükmü «ereği Polis Yükseköğretim Kanununun yürürlüğe konulmasında zaruret bulunmaktadır. 

Emniyet Teşkilatında yükısdcöğretim'in durumu: 
Emniyet Hizmetleri 4.6.1937 tarih ve 3201 saydı kanun ile teşkilatlandırılmış, kamu yönetiminde bir «mes

lek kavramı yaratarak, kendi kuralları içerisinde meslek mensubu yetiştirilmesi, «ayıca önemli miktardaki 
madde hükümleri ile belirli kurallara bağlanmıştır. Bu maddelerin bir kısmı da (18, 26, 29, 30 uncu madde
ler) maslak amirlerinin yetiştirilme esasları ve statüsü olarak vaadifesiı ve bu amaçla Polis Enstitüsü ku
rulmuştur. 

1957 yılında zamanın Milli Eğkim sistemi şartlarına dayalı ve bağlı olarak Polis Enstitüsün 'bir yandan 
polis meslek okullarının bağlı olduğu bir eğitim merkezi birimi, öbür yandan yüksek ihtisas kurslaruun yürütül
düğü bir eğitim • öğretim kurumu olarak düşünülmüştür. 

Toplumun gelişen ve değişen ortamı içinde, Polis Enstitüsü do 3201 sayılı Kanunda belirlenen nitelik 
ve statüsünden ayrı bir gelişim göstermiş, polis meslek okulları 'bünyesinden tamamen ayrılarak doğrudan bir 
yükseköğretim kurumu haline getirilmiştir. 
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Meslek yöneticilerinin, meslekî eğitim verilen yükseköğretim kurumları mezunu kişiler olması temel dü
şüncesiyle, İhalen 20 Ocak 1981 tarih ve 17226 sayıl-- Resmî Gazetede yayımlanan yönetmelikle 4 yıllık bir 
yükseköğretim kurumu olarak faaliyet gösteren Polis Enstitüsünün bu gelişimi şu şekilde olmuştur. 

iki yıllık meslekî yüksek tahsil eğitimi veren niteliği, 1961 ders yılına kadar sürmüş, yüksekokul ha
line getirilmesi, 1961 - 1962 ders yılından itibaren, Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiyat Dairesi Başkan
lığının 27.4.1961 tarih ve '88 sayılı kararı ile «Lise üzerine iki yıl öğrenim yeren bir yüksekokul haline gel
mesi uıygun görülmüştür» kararına bağlı olarak gerçekleştirebilmiştir. 

Bu iki yıllık öğretim süresi programları daha iyi uygulamak, meslek içi lüzumlu yeni dersler okutmak 
maksadı ve «20 - 25 arasında değişen derslerin okutulmasının bir takım maddî ve manevî zorluklar arzetmesi, 
öğrencilerin bu şartlar altında kalifiye bir şekilde yetiştirilmesinin mümkün olamayacağı» gerekçesiyle yine 
Milî Eğitim Balkanlığı Talim ve Terbiye Dairesinin 25.6.1962 tarih ve 175 sayılı kararı ile üç yıla çıkarıl
mıştır, 

Üç yıl süreli Polis Enstitüsü Yükseköğrenimi 10.10.1980 tarih ve 139 sayılı M.E.B, Talim ve Terbiye Daire
si Başkanlığı kararıyla 4 yıla çıkarılmıştır. 

Görüldüğü üzere, Polis Enstitüsü için 3201 sayılı 'Kanun Hükümleri ile bağdaştırılamayan yeni bir statü 
doğmuştur. Bu değişim, özellikle millî eğitim sistemini ilgilendiren kanunların hükümlerinden istifade edilmek 
suretiyle yapılmıştır. 

3201 sayılı Kanunda gaî yorum suretiyle Polis Enstitüsünün yükseköğrenim olduğunu belirleyecek tek de
ğişiklik, 28.12.1972 tarih ve 164 sayılı Kanunla konulan ek maddedir. Esasta bu madde, sadece öğretim üye 
ve görevlilerine ödenecek ücretlerle ilgilidir, 

Halen millî eğitim sistemi içerisinde 4 yıllık yükseköğrenim kabul edilen ve yukarıda arz edilen gelişimi 
gösteren Polis Enstitüsü, Emniyet Teşkilatının tek yükseköğretim kurumudur. 

Özet ve sonuç : 
Polis Yükseköğretim Kanunu, yukarıda arz edilen gerekçelere göre; Emniyet Teşkilatında amir ve yöneti

ci yetiştirmek üzere halen mevcut olan Polis Enstitüsünün kanunî statüye kavuşturulması amacıyla hazırlan
mıştır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Emniyet Teşkilatında, yükseköğretim ile ilgili hususların belli ve toplu bir kanunî dayanağa 
kavuşturulması düşüncesiyle hazırlanan POYÖK'ün amacının kanun metninde belirlenmesi suretiyle uy
gulayıcılar ve yorumcularca kanunun yorumlanmasına ve geliştirilmesine yardımcı olmak üzere bu Kanunun 
vazedilme sebebi belirlenmiş olmaktadır. 

Madde 2. — Kanunda yer alan hükümlerin uygulanma alanı çizilerek ileride doğabilecek ihtilaflar ile 
arzu edilmeyen genellemeler yapılması engellenmek is tenmiş kanunda yer alan hükümlerin toplu bir takdimi 
yapılmıştır. 

Madde 3. — Belli kavramları, belli kelimelerle izah etmek zarureti kanunun amacı dışında yorumlamalar 
getirebilir. Eğitim - öğretim alanındaki bazı terimler arasında anlam birliği mevcut ise de, eğitim sistemi 
içerisinde yer alan kurumların özelliği ve kuruluş amaçlarının farklılığı sebebiyle bazı terimlerde eş sesli ke-
lime özelliği göstermektedir. Bu sebeple bazı kavramların, bu Kanun açısından ne anlama geleceği açıklan
maktadır. 

' Madde 4. — Emniyet Teşkilatının hangi amaçla, hangi eğitim düzeyinde ve ne şekilde yükseköğretim 
kurumu açabileceği hükme bağlanmıştır. 

Madde 5. — T.C. Anayasasının 132 nci maddesi, Emniyet Teşkilatına bağlı yükseköğretim kurumlan 
açabileceği hükmünü getirmektedir. POYÖK'e konulan bu hükümler ile Polis Akademisinin hiyararşik bağlı
lığı belirlenmektedir, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S, Sayısı : 193) 
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Madde 6. — Anayasamız ve 2547 sayılı YÖK, Emni yet Teşkilatının hizmet özelliğini dikkate alarak, teşkila
ta bağlı yükseköğretim kurumları açabileceği hükme bağlanmıştır. Millî Eğitim sisteminde topluma bağlı, 
birlikte 'huzur içinde yaşama inancına sahip vatandaşlar yetiştirme genel ilkesinin yanında, işbölümüne da
yalı, disiplinli, bilgili ve becerili meslek elemanları yetiş tirilmesi özel ilkesi de göz önünde bulundurularak, 
Emniyet Teşkilatınca ayrı yükseköğretim Jcurumları oluş turulması ife meslek açısından elde edilecek sonuçlar 
bu madde ile ifade edilmiştir. 

Madde 7. — Bu madde ile lisans düzeyinde öğretim yapacak Polis yükseköğretim kurumu olan Polis Akade
misinin kuruluşu belirlenmektedir. Madde, ülkemiz yükseköğretim kurumlarının kuruluşuna paralel olarak dü
zenlenmiş böylece ülkemizde mevcut aynı düzeydeki kuruluşlar arasında birlik sağlanmasına dikkat edilmiştir. 

Madde 8. — Emniyet Teşkilat Kanununda belirtilen unvanlar arasında sayılmayan Polis Akademisi Baş
kan ve yardımcılarının statüsünün belirlenmesi ve atama usulünün belirlenmesi amacıyla konulmuştur. 

Madde 9. — Yükseköğretim kurumumun yöneticisi olarak Akademi Başkanından hangi. yetkilerle ne gö
revler beklendiği, sorumluluk yükletilecek hallerin ne olduğu bu maddenin amacını teşkil etmektedir. 

Madde 10. — Eğitim - öğretimin, yönetimden ayrı bir fonksiyon olduğu göz önünde bulundurularak, 
Akademide yürütülecek eğitim - öğretim faaliyetlerinin bu işle görevli olanlar tarafından müzakere edilmesi, 
öneriler geliştirilmesi ve böylelikle eğitim - öğretim düzeyinin yöneticiler dışındaki çalışmalarla da artırabilmesi 
için Akademi Öğretim Kurulu oluşturulmuştur. 

Kurul çalışmalarının ileride keyfilikler yaratmaması için toplantı zamanları ile görevlerinin neler olacağı 
da madde hükmüne konulmuştur, 

Madde 11. — Yükseköğretim kurumlarındaki yönetim işlerinin sıklet merkezi, eğitim - öğretim ve öğ
rencilere ilişkin idarî faaliyetlerdir. Akademi Başkanına, eğitim planlanması ve yönetimi konusunda yardım
da bulunacak bir organa ihtiyaç olduğu ber düzeydeki eğitime mahsus bir gerçektir. Ayrıca, eğitim - öğretim 
faaliyetleriyle görevli ve tüm öğretim elemanlarından oluşan Akademi Kurulunun her zaman toplanma, be
lirli işleri kurul olarak hazırlama ve uygulama işlemlerinin yarattığı güçlükler karşısında, Akademi Başkanının 
her zaman müzakerede bulunabileceği bir kurula ihtiyaç vardır. 

Akademi Yönetim Kurulu, benzer kurumlara paralel şekilde ve bu amaçlarla teşkil edilmiştir. 

Madde 12. — Zaman içinde bu Kanunla tadat edilenler dışında Akademik seviyede başka kurullar oluş
turulması zarureti de doğabilir. Kanuna konulan bu hükümle her yeni kurul veya komisyon kurulması 
ihtiyacı veya zarureti karşısında kanun değişikliği yapılmaması amaçlanmıştır. 

Madde 13. — Yönetim birimlerinin düzeyi, sayısı ve görevlerinin kanunda belirtilmesi eğitim - öğretim 
faaliyetlerinin gereği olan dinamizmi yok ederek statik bir yapı doğurur. İdareye bu konuda hareket serbestisi 
tanınması, yönetim biliminin bir gereği olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu sebeple yönetim birimleri ile bu bi
rimlerde görevlendirilecek personel konusu yönetmeliklerle yapılacak düzenlemelere bırakılmıştır. 

Madde 14. — 'Bilim ve teknolojideki hızlı gelişme ve değişme kurum ve kuruluşların "hizmet ve dolayı
sıyla yapılarında da değişiklik yapılmasını gerektirmek tedir. Hizmetlerin tamamında uzmanlaşma yerine aynı 
veya benzer nitelikte olanlarının birleşmesinden oluşan belli dallarda uzmanlaşma çağımızın gereği olmaktadır. 
Bu ortam içinde, emniyet hizmetleri, adlî, idarî, siyasî ve trafik gibi bölümlere ayrılmıştır. Bu 3201 sayılı Ka
nunun gereğidir. Bu bölümlerin akademik düzeyde teşkilatlanması Polis Akademisinin yapısına ve hizmet ge
reklerine uygundur. İlerideki yıllarda bu bölümlerin mahiyeti ve sayısında değişiklikler olabilir. Bu sebeple 
kanunun bu hükmü ile bölüm başkanlıkları oluşturulmuş ancak tür ve miktarı uygulamaya bırakılmıştır. 

Madde 15. — Hizmetler gilbi bilim dalları da bölümlere ayrılmaktadır. iBu durum, öğretim ve araştırma 
kolaylığı sağlayan bir akademik olgu olarak kalbul edilmektedir. Polis Akademisinin öğretim düzeyi göz önüne 
alınarak bilim dallarının da kendi içinde gruplandırılması kaçınılmazdır. iBu gruplandırmanın yarattığı bit 
başka yarar, bilim dalına ait eğitim - öğretim düzeyinin, öğretim elemanlarınca belli bir düzeyde tutulması im
kânını yaratmak, yapılacak araştırmaları sistematize etmektir, 

Madde 16. — Polis Akademilerine alınacak öğrencilerde aranılacak nitelikler ile bunların Akademiye ka
bul usulünü belirlemek amacıyla bu hüküm konulmuştur. 
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Ayrıca devletler arası eğitim işbirliğine teşkilatın katkısının' sağlanması için yabancı uyruklu öğrencilerin de 
Akademiye kabulü imkânı yaratılmıştır. 

Madde 17. — Halen Polis Enstitüsü öğrencileri polis memuru statüsündedirler. Bu kibarla memuriyet 
statülerinin gerektirdiği her türlü malî ve aynî hakları verilmektedir. Bu Kanunla getirilen sistem ile me
murluk ve öğrencilik statüsü tamamen ayrılmış, okuyanların kazanılmış hakları saklı kalmak kaydıyla sadece 
öğrencilik statüsüne göre bir düzenleme yapılmıştır. 

Madde 18. — Türk hukuk sisteminde burslu öğrencilere, öğrenim süreleri kadar mecburî hizmet yükü 
kabul edilmiştir. Bu Kanunun teşkilat adına okutulacak öğrencileri için belirlenen statü ıgöz önünde bulundu
rularak ve faydalanılan nimetle katlanılacak külfet eşitliği ilkesindenhareket edilerek mecburî hizmetyükümlü
lüğü getirilmiştir, kişi ve devlet yararı dengelenmiştir. 

Ayrıca, yatılı öğrencilik statüsü gereği evlenme yasağı konulmuştur. Getirilen möeburî hikmet yükünün 
zorla çalıştırma sonucu doğurmayacağı açıktır. Herhangi bir nedene dayak olaralk öğrencilerinin okul veya 
meslekle ilişiği kesilebilir. Bu sebeple mecburî hizmel yükümlülüğü hükmünün bir müeyyide ile desteklen
mesi zorunlu olmaktadır. Konulan hükümlerle ilişik kesme hallerine göre tazminat ödeme sistemi getiril
miştir. 

Madde 19. — Öğrencilere okul içinde ve dışında belirli davranışların kazandırılması ve bu tutum davranış;* 
larının devamlı izlenebilmesi için ayrıntıları yönetmelikle tespit edilecek üniforma giydirilmesiy ü#fö?man*ri kâ
nunlar ve uygulamalar karşısında korunması amacıyla konulmuştur. 

Madde 20. — Hangi düzeyde olursa olsun bir okula alınan öğrencinin mutlaifca okuldan ftiezürt edimtest dü
şünülemez. Öğrenim sırasında, öğrencinin eğitimden beklenen tutum ve davranışları ıgöstermemesii idarece bi
linen niteliğin değişmesi, başarısız olması gibi hallerde, Akademide okumasından umulan faydanın elde edile
meyeceği anlaşılabilir. Bu gibi durumlarda öğrencinin okutulması haline son verilmesi, böylece öğrenci dav
ranışlarının kontrol altına alınması gerekir. Hüküm bu amaçla ve muhtemel davranış ve nitelik değişimleri 
dikkate alınarak konulmuş/tur. 

Madde 21. — Polis Akademisinde farklı sıfat ve statüde yer alan öğrenciler bulunacaktır. Bunlardan bi
rincisi memuriyet sıfat ve statüsünde olmak ile ikincisi öğrencilik sıfat ve statüsünde olmaktır. Bu duruktun 
doğuracağı disiplin işlemleri birbirine benzer olabileceği gibi çoğu zaman da faili veya tutum, davranışın türü 
bakımından değişik olabilecektir. Bu balkımdan, kurumun niteliği itibariyle iki ayrı disiplin kuruluna ihtiyaç 
duyulmuş ve buna göre teşkiller öngörülmüştün 

Madde 22.- — Disiplin soruşturması yaptırmaya yetkili kişi veya makamları belirleyen kamun hükümleri 
koymak yaygın bir uygulama değildir. Bu durum özellikle zaman aşımına dayalı soraşturmalarda* züfiâft 
aşımının başlangıcını, belirlemek bakımından önemlidir. Ayrıca kimin sevk edeceği bilinmeyen dosyaları iöeete 
me durumunda kalan disiplin kurullarının iş yükü artmakta, cezalandırmadan beklenen fayda çoğu zaman 
etkisini ve esprisini yitirmektedir. Bu başka açıdan/soruşturma isteğinin keyfiliğe kaçabilecek talepleri, soruş
turma açtırmaya yetkili kişinin süzgecinden geçirmek suretiyle adalet duygusu da pekiştirilmiş olacaktır. 

Madde 23. — Ek ders görevliler Akademi ile sadece öğretim - eğitim ilişkisi içerisindedir. Hak ve yüküttfc 
lülükleri Akademinin dışında bağlı oldukları statülerle belirlenmektedir. Bu itibârla, Akademide kadrolu gö
rev yapan personelin statüsüne tabi tutulmaları mümkün değildir. Bununla beraber eğitim fonksiyonundan do
ğan adlî veya idarî nitelikli soruşturmayı gerektiren tutum ve davranışlar içerisinde olabilirleri Bu gibi Hal
lerde, idarenin bütünlüğü ilkesi ile Akademi organlanna düşen görevlerin neler olduğu belirtilmiş, eğitim ilişkisi 
disiplin konusu ile sınırlı olmak üzere yönetim alanına da taşınmıştır. 

Madde 24. — Bu madde ile Akademide lisans düzeyinde bir eğitim - öğretim faaliyeti öfigörtifafitiş: ve öğ
retim programlarının ne şekilde hazırlanacağının ilkeleri tespit edilmiştir. 

Türk Millî Eğitim sisteminde, zorunlu ders olarak belirlenenler, sistem bütünlüğünü bozmamak amacıyla 
aynen polis yükseköğretim kurumlarında da zorunlu hale getirilmiştir. Diğer derslerin ismen tadat edilmemesi» 
gelişen ve değişgn ihtiyaçlara süratle uyum sağlama isteğinin ifadesidir. Bu iebeple derslerin türü ve do
zajı yönetmelikle tespit edilecek uygulamalara bırakılmıştır, 
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Madde 25. — Akademi için 4ört yılkk bir eğitim süresi öngörülmüştür. Bu süre benzer eğitim düzeyle
rine eşittir. Ancak öğretim süresi hesaplamaları ara ve final sınavları uygulaması tercihlerine göre 2 ayrı bi
çimde izaJh edilmektedir. Bu sistemlerden birisi ve halen uygulanmakta olan sınıf geçme, diğeri ders geçme sis
temidir. Kanunda her iki sistemin uygulanabileceği hükme bağlanmış, eğitimin istenilen müfredatla yürütülebil
mesi için tercih yapabilme imkânı yönetmeliğe bırakılmıştır. 

.Öğrencilere sınıflarda bir yıl başarısız olabilecekleri hükmü (getirilecek, teşkila/t dısmdakı yükseköğretim ku
rumlarının uygulaması ile paralellik sağlanmıştır. Bu durumun öğretim ilkelerine uygun olduğu düşünülmekte-
•dir. 

Madde 26. — Akademi mezunları, üst kademe yönetici kadrolarında görev alınoaya kadar, teşkilatın belli 
hizmet branşlarında orta kademe amir ve yönetici olarak görevlendirileceklerdir. Bu itibarla, Akademinin ilk 
3 yılında geçen meslekî bilgilerle donatılmış ve her branşta polis amiri olabilme yeteneğine kavuşturulmuş ola
cak, öğrenimlerinin son yılında hizmet branşlarının gerektirdiği özel alan bilgileri ile donatılacaktır. 

Bölümlere ayrılma işlemlerini tesadüf îlikten kurtarılarak, öğrencilerin yeteneklerine göre belirlenmesi ve 
ayırmaya karar verecek organın sürekliliğinin sağlanması esasından hareket edilerek bu hüküm vazedilmiştir. 

Madde 27. — öğretimin teorik seviyeden uygulama alanına aktarılması, millî eğitim temel ilkelerindendir. 
Ders müfredatlarının gerçekleştirilmesinde, uygulama çalışmalarına yer verilmekle birlikte doğrudan uygulama 
sorumluluğunun hükme bağlanması, Akademideki eğitim - öğretimden beklenen amaca daha uygundur. 

Madde 28. — Azamî öğretim süresinde, öğrencilerin devamsızlık gösterebileceği hallerin, sınıf başarılarını 
ne şekilde etkileyeceği hüküm altına alınmıştır. 

Madde 29. — Akademi mezunlarının mezuniyet ile ne iktisap edeceklerini düzenlemektedir. 
Madde 30. — Polis Akademilerinde öğretim elemanı olarak kimlerin, hangi statülerle görevlendirileceği bu 

madde ile belirlenmiştir. Maddenin en önemli özelliği, öğrenim kurumlarında, üniversite öğretim üye ve yar
dımcı sıfatına haiz kişiler ile, 5 inci ve daha yukarı meslek dereceli meslek mensuplarının kadrolarıyla ve 
Öğretim elemanı sıfatıyla görevlendirilmesi imkânı yaratmasıdır. İlk iki bent bu statülerdekileri belirlemektedir. 

Kadrolu öğretim elemanı istihdam imkânı olmakla beraber ihtiyacın bu şekilde karşılanması her zaman 
•mümkün olmayabilir. Son berkte bu gibi ek ders saat ücretli kişilerin görevlendirilmesine imkân sağlamak 
amacıyla konulmuş ve 2547 sayılı Kanuna uygundur. 

Madde 31. — öğretim elemanlarının görevleri, 2547 sayılı Yüksek öğretim Kanunu ile tespit edilen esas
lara ve meslekî ihtiyaçlara uygun olarak düzenlenmiştir. 

Madde 32. — 2547 sayılı Kanuna ve meslekî esaslara uygun olarak düzenlenmiştir. Bu sebeple araştırma 
ve yayım faaliyetlerinin geliştirilmesi, öğretim elemanlarının yeteneklerini belirleyecek ilkelerin tespit edilmesi 
amaçlanmıştır. 

Madde 33. — öğretim elemanlarının, Polis Akademilerinde istihdam edilme arzusunu kamçılamak, diğer 
yükseköğretim kurumlanndakinden ağır olmayan yükümlülükler belirlemek ve birtakım yeni haklar vermek 
•suretiyle mümkün olacaktır. Bu madde, 2547 sayılı Kanuna paralel olarak ve teşkilatımızda görevli emsalleri
ne tanınan haklar verilerek öğretim elemanı istihdam edileceğini göstermek amacıyla konulmuştur. 

Madde 34. — Polis yükseköğretim kurumlarında görevlendirilecek öğretim elemanlarının teşkilat içerisinde 
yetiştirilmesi amacıyla 2547 sayılı Kanuna uygun bir şekilde düzenlenmiş, bu arada lisansüstü düzeyde öğre
tim yapılabilmesi için enstitülerin kurulabileceği öngörülmüştür. 

Madde 35. — Yükseköğretim kurumlarının her yıl mutlaka denetlenmesi ilkesini, belirlemek amacıyla dü
zenlenmiştir. 

Madde 3.6. — öğrencilerin boş zamanlarını değerlendirmek, verilecek öğretim kadar önemli görülmek
tedir. Bu itibarla, sosyal hizmetlerin düzenlenmesi ilkeleri belirlenerek, yükseköğretim kurumlarına hedef veril
miş, .aynı zamanda idarenin yükümlülüğü belirlenmiştir. 

Madde 37. — Bu madde ile idareye, kanunun uygulanmasına ilişkin konularda yönetmelikler çıkarmasına 
yetki tanınmış ve yükümlülük getirilmiştir. 

Madde 38. — Bu Kanunun yürürlüğe girmesiyle yürürlükten kaldırılan kanun hükümlerine gerek kalmaya
caktır. 
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Geçici Madde 1. — Bu Kanunun uygulanabilmesi için gerekli olan kadroların ihdas edilmesi amacıyla 
konulmuştur. 

Geçici Madde 2. — Polis Enstitüsünün statüsünün ne olacağı hususunda boşluk yaratılmamak üzere ko
nulmuştur. 

Geçici Madde 3. — Halen Polis Enstitüsü ile Polis Kolejinde öğrenci olanların, yürürlükten kaldırılan hü
kümlere göre kazandıkları hakların bu Kanunun yürürlüğe girmesiyle kaybının önlenmesi amacıyla konulmuş
tur. 

Geçici Madde 4. — Mevcut öğrencilerin geçici 3 üncü madde ile korunan kazanılmış hakları sonunda, do
ğabilecek kontenjan açığının halen uygulanmakta olan sistemle kapatılmasına imkân sağlamak amacıyla ko
nulmuştur. 

Geçici Madde 5. — Polis Akademisine dönüştürülen, Polis Enstitüsü yükseköğrenim kısmından önceki yıl
lardan mezun olanların durumuna açıklık getirilmektedir. 

İçişleri Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
İçişleri Komisyonu 
Esas No. : 1/619 21.11.1984 
Karar No. : 44 

TÜRKİYE ©ÜYÜIK MİLLET MECLİS BAŞKANLIĞINA 

•Follis Yükseköğretim Kanun Tasarısı İçişleri Bakanlığı, Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlıkları tem-
cilcilerinin de katılmalarıyla Komisyonumuzun 14.11.1984 günlü 7 nci birleşiminde görüşülmüş, gerekçesi 
uygun görülerek maddelere geçilmesi kalbul edilmiş ve maddelerin -düzenlenmesi için üç kişilik bir alt komis
yon 'kurulmasına kara verilmiştiir. 

Söz konusu tasarı ile alt komisyonun raporu ilgili Bakanlık temsilcilerinin de katılmalarıyla Komisyo
numuzun 21 Jl'1.1984 günlü 8 inci birleşiminde incelenip giörüşülımüşltür. 

Tasarının 1 inci maddesinde yer alan «Bu Kanunun amacı» tabirinden sonra Emniyet Genel Müdürlüğü 
İçişleri Bakanlığına bağlı bir kuruluş olduğu için «İçişleri Bakanlığı» talb'M yazılmıştır. 

Tasarının 2 nci, 3 üncü, 4 üncü, 5 inci, maddeleri Bakanlar Kurulundan gelen şekliyle aynen kabul edil
miştir. 

Tasarının 6 ncı maddesinin 2 nci fıkrasında yer alan «refah ve mutluluğu artırmak» ibaresi bir hükü
met politikasının unsurlanndan biridir. Oysa Polis Akademisinin amacı ülkenin huzur ve sükûnunu sağla
yacak elemanlar yetiştirmektir. Bu nedenle «refah ve muDluluğu artırmak» tabiri «ıhuzur ve sükûnu sağla
mak» şeklinde değiştirilmiştir. 

Tasarının 7 nci, 8 inci maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının 9 uncu maddesinin 1 inci fıkrasının (b) bendine Emniyet Genel Müdürlüğünün Akademi Baş

kanına akademinin eğitim, yönetim ve ilmî araştırma işlerini yümtürken vereceği direktiflerde «Akademi 
Öğretim Kurulunun» tavsiyelerinin de dikakate alınması hususu ilave edilmiştir. 

Tasarının 10 uncu, 12 nci, 13 üncü maddeleri aynen benimsenmiştir. 
Tasarının 11 inci maddesinin 3 üncü fıkrasının (b) bendinin sonundaki «dlma» kelimesi «olmak» şeklin

de yazılarak imla hatası giderilmiştir. 
Tasarının 14 üncü maddesinin 3 üncü fıkrasındaki «sağlamakta» kelimesi «sağlamakla»; 15 inci madde-

nin 2 nci fıkrasında geçen «elemanlarının» kelimesi «elemanları» şeklinde düzeltilmiştir. 
Tasarının 1'6 ncı maddesinin 2 nci fıkrasındaki «Ancak» kelimesinden sOnra «mevcut» kelimesi, «polis ko

lejlerinden» talbiri «polis kolejlerinin herbirinden» şeklinde yazılarak fıkraya açıklık getirilmiştir. 4 üncü fık
ra son fıkranın tekrarı niteliğinde olduğu için madde metninden çıkarılmıştır. ' 
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Tasarının 17 nci maddesi aynen kaibul edilmiştir. 
Tasarının 18 inci maddesinin 2 nci fıkrasındaki «olup» kelimesi «olan» şeklinde düzeltilmiştir. 
Tasarının 19 uncu maddesi aynen benimsenmiştir. 
Tasarının 20 nci maddesinin 1 inci fıkrasının (a) (bendinde yer alan «menfi» kelimesi «yetersiz» olarak 

değiştirilmiştir. (f) (Bendinin sonuna «nokta» konulmuştur. 
Tasarının 21 inci, 22 nci ve 23 üncü maddeleri aynen kaibul edilmiştir. 
Tasarının 24 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının (c) 'bendinde yer alan «Lisans öğretiminde» kelimelerin 

den sonra «9 ve 10 uncu maddeler de dikkate alınarak» ibaresi eklenerek 'bu maddelere atıf yapılmıştır. 
Tasarının 25 inci, 26 nci, 27 nci, 28 inci ve 29 uncu maddeleri aynen benimsenmiştir. 
Tasarının 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrasının (c) ıbendinde geçen ve öğretim elemanlarından sayılan 

«meslek mensupları» ile «kamu görevlilerin» yükseköğrenim görmüş olmaları şartı getirilmiştir. 
Tasarının 31 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (d) ıbend'i hükmü uyarınca öğretim elemanlarına verilecek 

«diğer görevlerin» «eğitim ve öğretimle ilgili» olması şartı eklenerek «diğer görevler» tabirinden ne amaç
landığı açıklığa kavuşturulmuştur. 

Tasarının 32 nci, 34 üncü, ve 35 inci maddeleri aynen kaibul edilmiştir. 
Tasarının 33 ündü maddesinin 1 inci fıkrasının (a) Ibendinin 2 nci paragrafında yer alan «siyasî ve ideo

lojik» talbiri «siyasî, ideolojik, yıkıcı ve bölücü» olarak değiştirilmiştir. 
Tasarının 3'6 nci maddesinin 1 inci fıkrasında yer alan «çeşitli iş ocakları» talbiri dar kapsamlı bulun

muş bu talbir yerine «çeşitli sosya ihtiyaçları karşılayacak üniteler» ibaresi yazılarak geneîleştJirilrnişîtir. 2 
nci fıkradaki «kuruîalbilir» kelimesi danışma merkezlerinin mutlaka kurulmasını sağlamak için «kurulur» 
şeklinde değiştirimiştir. 

Tasarının 37 nci maddesinde düzenlenmesi yönetmeliğe bırakılan hususlar tasarının diğer maddelerinde 
hükme bağlandığı için bu madde Komiisyonumuzda yeniden kaleme alınmıştır. 

Tasarının 38 inci geçici 1 inci, geçici 2 nci ve geçici 4 üncü maddeleri aynen kaibul edilmiştir. 
Tasarının geçici 3 üncü maddesindeki «nasibi» kelimesi «a'tanması» olarak değişt'iriümiştir. 
Tasarının geçici 5 inci maddesinde yer alan «4 yıllık» kelimesi metinden çıkarılmıştır. 
Tasarının yürürlüğe ilişkin 39 uncu maddesinin (a) bendinde sehven yazılan «26» rakamı «27» olarak 

dlüzdti'lmiştir. 
Tasarının 40 mcı maddesi Komisyonumuzca aynen kaibul edilmiştir. 
Raporumuz Millî Eğitim Komisyonuna sunulmak üzere saygıyla arz olunur. 

Başkan Başkaroveklili Sözcü 
Necat Tunçsiper Nihat Akpak Atilla Sin 

Balıkesir* Sakarya 'Muş 

Kâtip 
İsmail Üğdül 

Edirne 

Üye 
Muzaffer Aracu 

Denizli 

Üye 
İbrahim Ural 

'tstaribul 
(Toplantıda bulunamadı) 

Üye 
Süha Tanık 

İzmir 

Üye 
Metin Üstünel 

Adana 

Üye. 
Ahmet Ata Aksu 

Gaziantep 

Üye 
Fazd Osman Ybney 

iîstanibul 
(Toplantıda 'bulunamadı) 

Üye 
Ali Aşkın Töktaş 

İzmir 
(Toplantıda bulunamadı) 

Üye 
Kadri Altay 

AnUalya 

Üye 
Namık Kemal Şentürk 

İstanbul 

Üye 
Hüseyin Aydemir 

İzmir 

Üye 
7Aya Ercan 

Konya 
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Üye 
Salim Erel 

Konya 
(Toplan'tıda 'bulunamadı) 

Üye 
Arif Toprak 

Niğde 
(Toplantıda bulunamadı) 

Üye 
Süleyman Çelebi 

Mardin 

Üye 
Mehmet Kara 

Trabzon 
(Toplantıda 'bulunamadı) 

Üye 
Mehmet Umur Akarca 

Muğla 

Üye 
Osman Doğan 

£an!lıtmfa 

Millî Eğitim Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Millî Eğitim Komisyonu 
Esas No. : 1/619 

Karar No. : 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Polis Yükseköğretim Kanunu Tasarısı İçişleri ve Millî Eğitim Gençlik ve Spor bakanlıkları temsikileri-
nin de katılmalarıyla Komisyonumuzun 22.11.1984 günlü birleşiminde görüşülmüştür. 

Tasarının tümü üzerinde yapılan görüşmelerde bu Kanun Tasarısının Anayasamızın 132 nci maddesinin 
amir hükmü gereğince kanunlaşması gerektiği ve amacının Emniyet Teşkilatına orta ve üst düzey yönetici
lerinin yetiştirilmesi ve bunların eğitilmelerini «ağlamak için gerekli kanunî düzenlemeyi yapmak olduğu vur
gulanmıştır. 

Kanun tasarısının tümü üzerinde yapılan görüşmelerin tamamlanmasından sonra maddelerine geçilmesi 
kabul edilmiştir. 

Kanun tasarısının maddeleri üzerinde yapılan görüşmelerde : 
1. Tasarının İçişleri Komisyonunca kabul edilen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 

21, 22,. 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 37, Geçici Madde 1, -Geçici Madde 3, Geçici Madde 4 İle 39 
ve 40 inci maddeleri Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 

2. Tasarının İçişleri Komisyonunca kabul edilen 12 nci maddesindeki «Kurulu» ibaresi «Kurulunun» 
şeklinde redakte «edilerek madde yeniden tedvin edilmiştir. 

3. Tasarının İçişleri Komisyonunca kabul edilen 16 nci maddesinin 4 üncü fıkrası «Polis kolejlerinden 
mezun olanlar mezuniyeti takip eden üç yıl içinde en çok üç defa sınava girebilirler» şeklinde değiştirilerek 
madde yeniden düzenlenmiştir. Böylece getirilen bu hüküm ile, polis akademisinin öğrenci kaynağının bir kıs
mını teşkil eden lise ve dengi okul mezunlarının yükseköğretim sınavlarına üç defaya kadar girebilme hak
larının bulunması üzerine eşitliği sağlamak için polis kolejlerinden mezun olanlara da böyle bir imkân sağ
lanması amaçlanmıştır. 

4. Tasarının İçişleri Komisyonunca kabul edilen 18 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan «yap
tırılanlar» ibaresi «yapanlaı» şeklinde ve aynı maddenin 3 üncü fıkrasına ilerde meydana gelebilecek hak
sızlıkları önlemek için Akademiye evli öğrenci alınamayacağı hükme bağlanmış ve madde bu değişiklikler
le yeniden düzenlenmiştir. 

5. Tasarının İçişleri Komisyonunca kabul edilen 24 üncü maddesinin (a) bendindeki «Ders müfredat 
programları» «Ders programları» şeklinde ve bu maddenin (b) bendinde yer alan «Diğer zorunlu dersler ile 
seçimli dersler, anabilim dallarından meslekî ağırlıklı olmak üzere Emniyet Genel Müdürlüğünce belirlenir» 
hükmü «Diğer zorunlu dersler ile seçmeli dersler ve anabilim dallarından, meslekî ağırlıklı olanlar Emniyet 
Genel Müdürlüğünce belirlenir» şeklinde değiştirilerek madde yeniden cüzenlenmiştir. 
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6. Tasarının içişleri Komisyonunca kabul edilen 29 uncu maddesine ikinci bir fıkra eklenmek suretiyle 
akademiye dayalı lisansüstü öğretim yapanlara, akademik derecelerine uygun olarak uzmanlık veya doktora 
diploması verilmesi hükme bağlanmıştır. 

7. Tasarının içişleri Komisyonunca kabul edilen 32 nci maddesinin matlabı, madde içeriğine uygun ola
rak «Bilimsel faaliyetlere şeklinde düzenlenmiştir . 

8. Tasarının içişleri Komisyonunca kabul edilen 33 üncü maddenin (a) bendinin birinci fıkrasındaki 
«'bunlar emsallerinden üde görevli olanlara verilen» ibareti «Bunlar il emniyet teşkilatında görevli emsallerine 
verilen» şeklinde düzenlenerek maddeye açıklık getirilmiştir. 

9. Tasarının içişleri Komisyonunca kabul edilen 38 inci maddenin matlabı «Yürürlükten kaldırılan ka
nun fctfkötölefb şeklinde ve madde metninde 3201 sayıh Emniyet Teşköat Kanununun Polis Enstitüsünün 
yükseköğrenime ilişkin hükümleri tadat edilmeden yürürlükten kaldtfridıfcı %eürtiimişt!ir. 

10. Tasarının içişleri Komisyonunca kabul edilen Geçici 2 nci maddesinin ikinci cümlesinin başına «Bu 
kanuna göre atamalar yapılıncaya kadar...» ibaresi getirilmiştir.., 

11. Tasarının içişleri Komisyonunca kabul edilen Geçici 5 inci maddesinin sonundaki «addolunurlar» 
ibaresi «sayılırlar» şeklinde düzeltilmiştir. 

Raporumuz Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Sözcü 
Mehmet Sağdıç 

Ankara Milletvekili 
Kemal Or 

Konya Milletvekili 

Kâtip 
Mehmet özdemir 
Elazığ Milletvekilli 

Üye 
Mehmet Nuri tüzel 

Eskişehir MilletveMli 

Üye 
Kâmran Karaman 
Hatay Milletvekili 

Üye 
H. Yılmaz önen m „ 
Î7ttıiır MıMletvekÜ 

Üye 
Abdülkerim Yılmaz Erdem 

Mardin MUletvekü 

İsmet Özarslan 
Amasya Milletvekili 

Üye 
Abdullah Altıntaş 
Afyon MiHetvekiH 

(•İmzada buteııafnadı) 

Üye 
Abdurrâhman Demiftag 

Hatay Milletvekili 

Üye 
Fatma Mihrihan Erden 

İsparta Milletvekilli 

Üye 
AJaeddin Kısakürek 

Kahramanmaraş Müetvekili 
(İmzada bulunamadı) 

Üye 
Bahrîye Üçok 

Ordu MffietvekâM 
(İmzada bulunamadı) 

Üye 
Mümtaz Güler 

Uşak Milletvekili 
(imzada bulunamadı) 

Üye 
M. Besim Göçer 

Çoııim M!*ÖWfc*ekü 

ÜJB 
Hamtt Melek 

Hatay Milletvekili 

Üye 
Ömer Necati Cengiz 
İstanbul Milletvekili 

Üye 
tevfik Güneş 

Kırşehir Milletvekili 

Üye 
Arif Şevket Bilgin 
Rize Milletvekili 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Polis Yükseköğretim Kanunu Tasarısı 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam ve Tanımlar 

Amaç 

MADDE 1. — Bu Kanunun amacı; Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı Polis Akademisinin kuruluşu ve 
görevleri ile ilgili esasları düzenlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2. — Bu Kanun; Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı Polis Akademisinin yönettim ve öğretim 
organlarım, bunıliann işleyişini, görev, yetki ve sorumluluklarını, öğretim esaslarım- ve bu konulara ilişkin 
diğer hususları kapsar. 

Tanımlar 

MADDE 3. — Bu Kanunda geçen terimlerin tanımları aşağıda gösterilmiştir : 
Polis Akademisi : Emniyet Teşkilatının orta ve üst kademe amir ve yönetici ihtiyacım karşılamak üzere 

lisans düzeyinde eğitim - öğretim ve uygulama yapan yükseköğretim kurumudur. 

Enstitü : Poljs Akademisi Başkanına bağlı olarak lisans üstü düzeyde eğitim - öğretim ve uygulama ya
pan, meslekî konularda ilmî araştırma, inceleme ve yayım faaliyetinde bulunan ve öğretim elemam yetiştiren 
birimdir. 

Bölüm : Polis Akademisinin eğitim ve öğretiminde, teşkilatın hizmet konularına göre, amaç, kapsam ve 
nitelik yönünden bir bütün teşkil eden birbirlerini tamamlayan veya birbirine yakın bilim, teknik ve uygulama 
dallarından oluşan eğitim, araştırma ve uygulama birimidir. 

Anabilim dalı : Polis Akademisi müfredat programında yer alan aynı veya benzer nitelikteki derslerden 
oluşan ve bir başkan tarafından yönetilen kürsü kuruluşudur. 

öğretim elemanları : Polis Akademisinde ders veren kadrolu, sözleşmeli veya ek ders ücretli öğretim üye 
ve yardımcıları ile öğretim görevlileridir. 

Lisans : Ortaöğretime dayalı en az 4 öğretim yılı veya 8 yarı yıllık programı kapsayan bir yükseköğretim 
düzeyidir. 

Lisansüstü : Polis Akademisi öğretimine dayalı olarak en az bir öğretim yılı süreli uzmanlık eğitimini içe
ren yükseköğretim düzeyidir. 

öğretim yılı : Toplam 28 haftalık eğitim ve öğretim süresidir. -
Yarı yıl : Toplam 14 haftalık eğitim ve öğretim süresidir. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Polis Akademisinin Kuruluşu, Bağlılığı ve Amacı 

Kuruluş 

MADDE 4. — Emniyet teşkilatının orta ve üst kademe amir ve yönetici ihtiyacını karşılamak üzere, An
kara'da bir Polis Akademisi kurulmuştur. 
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İÇİŞLERİ KOMİSYONUNUN KAIBUL ETTİĞİ 
METİN 

Polis Yükseköğretim Kanunu Tasana 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Almaç, Kapsamı ve Tanımlar 

Amaç 

MADDE 1. — Bu Kanunun amacı; İçişleri Ba
kanlığı Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı Polis 
Akademicinin kuruluşu ve görevleri ile iıligüi esasları 
düa^şrnektir. 

Kapsam 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi Komis
yonumuzca aynen ıkalbul edilmiştir. 

Tanımlar 

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü maddesi Komis
yonumuzca' aynen kabune^lm^^. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Polis Akademisinin Kuruluşu, 'Bağlılığı ve Amacı 

Kuruluş 

MADDE 4; — Tasarının 4 üncü maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONUNUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Polis Yükseköğretim Kanunu Tasana 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam ve Tanımlar 

Amaç 

MADDE 1. — İçişleri Komisyonunun 1 inci mad
desi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Kapsam 

MADDE 2. — İçişleri Komisyonunun 2 nci mad
desi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Tanımlar 

,. MADDE 3. — İçişleri Komisyonunun 3 üncü 
maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Polis Akademisinin Kuruluşu, Kadrosu ve Amacı 

Kuruluş 

MADDE 4. — İçişleri Komisyonunun 4 üncü 
maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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(Hükümetin Tejcüfi) 

Bağlılık 

MADDE 5. — Polis Akademisi, Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı ölüp, kuruluş ve Icadroları "bu Genel 
Müdürlüğün merkez teşkilatı bünyesinde gösterilir. 

Polis Akademisinin amacı 

MADDE 6. .— Polis Akademisinin amacı : 

I - öğrencilerini; 
A) Atatürk ilke ve inkılaplarına ve Atatürk milliyetçiliğine bağlı, 
B) Türk Milletinin millî, ahlakî, insanî, manevî we kültürel değerlerini taşıyan, Türk olmanın ^eref ve 

mutluluğunu duyan, 
C) Toplum yararım şahsî menfaatinin üstünde tutan; aile, ülke ve millet sevgisi ile dolu, 
D) Titakiye Cımhvatyebi .Devletine kıaşı .görev v# »scuaımlulujolaıaaı bilen ve bvaüan dav«mts. .haline ge

tiren, 
E) Beden, zihin, ruh, ahlak ve duygu bakımından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş, 
F) Hizmetin kanunlara uygun olarak yapılması ve arzu edilen neticeye ulaşılması için, inançlı ve şuurlu 

bir şekilde meslek disiplininin gerektirdiği itaaar -ve davranışları gösteren, 
G) Meslekî kültürün ortak maddî ve manevî değerlerini benimseyen, 
H) Sorumlulukları yüklenebilme şuuruna ve başarılı görevler yapabilme yeteneğine sahip, 
f) 'Hizmet esnasında 'karşılaşacağı meseleleri Anayasada belirlenen Cumhuriyetin nitelikleri doğrultusun

da çözme ve takip kabiliyeti gelişmiş, 
I) Polis olmanın şeref, gurur ve şuurunu taşıyan ve polis üniformasının gerektirdiği saygınlığı yaratabilen, 
J) Emniyet teşkilatının ilerlemesine yardıncı olabilecek nitelikte ilmî, meslekî, teknik bilgi ve beceriye 

sahip, 
Kişi ve meslek mensubu olarak yetiştirmektir. 

II - Türk Devletinin ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütün olarak refah ve mutluluğunu artırmak için, 
emniyet teşkilatının geliştirilmesi ve hizmetlerindeki etkinlik ve verimliliğin artırılması istikametinde ilmî ça
lışma ve araştırmalar yapmak, sonuçlarını teşkilata yaymak, yurt içi ve yurt dışı kurumlarla ilmî ve teknik 
işbirliği yapmak suretiyle çağdaş meslekî gelişmeye katkıda bulunmaktır. 
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(tçişleri Komisyonunun Kabul Ettiği Mette) 

Bağlılık 

MADDE 5. — Tasarının 5 inci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Polis Akademisinin amacı 

MADDE 6. — Polis Akademisinin amacı : 
I - öğrencilerini; 
A) Atatürk ilke ve ünkilaplanna ve Atatürk mfil-

liyetçiliğine bağlı, 
B) Türk Milletinin millî ahlâkî, insanî, manevî 

ve iMtürel değerlerini taşıyan, Türk olmanın şeref 
ve mutluluğunu duyan, 

C) Toplum yararım şahsî ınentfaatlinin üstünde 
tutan; aile, ülke ve mittet sevgisi ile dofu, 

D) Türküye Cumhuriyeti Devflettae frarşr «örer 
ve1 söfumltrftfkfenrn bitefi ve bunfon (davranıp haline 
getiren* 

E) Beden, zihin, ruh, ahlâk ve duygu (bakımın
dan dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş, 

F) Hizmetin (kanunlara uygun olarak yapılması 
ve arzu edilen neticeye ulaşılması ıiçim, inançlı ve 
şuurlu bir sekide meslek disiplinlinin gerektirdiği ta
vır ve davranışları »gösteren, 

G) Meslekî ifettMürün ortak maddî ve manevî 
değerlerini benimseyen, 

H) Sorumlulukları yüklenebilme şuuruna ve ba
şarılı görevler yapalbiîme yeteneğine sahip, 

I) Hizmet esnasında karşılaşacağı meseleleri 
Anayasalda belirlenen Cumhuriyetin' nitelikleri doğ
rultusunda çözme ve takip fcahfiliyeti gelişmiş, 

1) Polis otoanm şeref, gurur ve şuurunu taşıyan 
ve polis üniformasının gerektirdiği saygınlığı yarata
bilen, 

İ) fttıftryelt feşfcÜatmııı ilerlemesine yardımcı ola
bilecek nitelikte ilmî, meslekî, teknik bilgi ve beee-
liiye sahip, 

'Kfişi vte meslek mensubu olarak yetiştirmektir. 
II - Türk Devletinin ülkesi ve milletiyle bölün

mek bir (bütün olarak huzur ve sükûnunu sağlamak 
İçin, emoiyet teşkilatının geliştirilmesi ve hrzmetle* 
rindekü etkinlik ve verimliliğin artırılması istikametin
de ilmî çalışma ve araştırmalar yapmak, sonuçlarım 
teşkilata yaymak, yurt içi ve yurt dışı kurumlarta 
ilmî ve teknik işbirliği yapmak suretiyfte çağdaş mes
lekî gelişmeye katkıda bulunmaktır. 

ıı (MMIÎ Eğitim Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

I Kadrolar 

f MADDE. 5. — Polis Akademisi, kuruluş ve kad-
I rotan Emniyet Genel Müdürlüğünün merkez teşkilatı 
I bünyesinde gösterilir. 

I Pofis Akaâtmistnm amacı 

I MADDE 6. — tçişleri Komisyonunun 6 ncı mad-
I desi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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(Hükümetin Teklifi) 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Polis, Akademisi Organları 
Görev, Yetki ve Sorumlulukları 

Polis Akademisinin organları 

MADDE 7. — Polis Akademisi organları şunlardır. 
a) Başkan, 
b) öğretim Kurulu, 
c) Yönetim Kurulu, 
d) Disiplin Kurulları, 
e) Genel Yönetim Birimleri. 
Hizmetin gerektirdiği hallerde diğer birim ve kurullar teşkil edilebilir. 

Akademi Başkanının atanması 

MADDE 8. — Akademi Başkanı teşkilatta görevli emniyet müdürleri arasından Emniyet Genel Müdürü
nün teklifi, İçişleri Bakanının inhası üzerine müşterekkararname ile atanır. 

Akademi Başkanına yardımcı olmak üzere, Emniyet Genel Müdürünün teklifi İçişleri Bakanının onayı ile 
en çok üç yardımcı atanır. Yardımcılardan birisi öğretim elemanı olabilir. 

Akademi Başkanının görev, yetki ve sorumlulukları 

MADDE 9. — Akademi Başkanı; 

a) öğrencilerin, 6 ncı maddede belirlenen amaçlar doğrultusunda ve polis mesleğinin gerektirdiği disiplin 
anlayışı içerisinde yetiştirilmesini sağlamak, 

b) Yürürlükteki kanun, tüzük ve yönetmeliklere ve bunlara dayanarak Emniyet Genel Müdürlüğünce 
verilecek emirlere göre Akademinin, eğitim, yönetim ve ilmî araştırma işlerini yürütmek, 

c) öğretim bölümleri ile yönetim birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak, 
d) Akademi birimleri ve öğretim elemanları dahil her düzeydeki personel üzerinde genel gözetim ve de

netim görevini yapmak, 
e) Her eğMm - öğretim yılı sonunda Akademinin eğitim - öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyet

leri hakkında Emniyet Genel Müdürlüğüne rapor vermek, 
f) Akademinin yatırım programlarını ve bütçe tekliflerini, kadro ihtiyaçlarım Emniyet Genel Müdürlüğü

ne bildirmek ve verilecek emirler doğrultusunda uygulamak, • . . 
g) Gerekli' gördüğü hallerde Akademide görevli öğretim elemanlarının Akademideki görevlerine son veril

mesi veya görev yerlerinin değiştirilmesi hususunda Emniyet Genel Müdürlüğüne teklifte bulunmak, 
h) Bu Kanunla 'belirlenen kurullara başkanlık etmek, 
ı) Bu Kanunla ve diğer kanunlarla belirlenen görevleri yapmak, 
île görevli ve bunlarla ilgili çalışma düzeni kurmaya yetkilidir. 

Akademi Başkanı, yukarıda belirlenen görevlerin düzenli bir sekide yerine getirilmesinde, gözetim ve dene
timinin yapılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında Emniyet Genel Müdürüne 
karşı birinci derecede sorumludur. 

Türkiye Büyük MMet Meçisi (S, Sayısı ; 193) 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Polis Akademisi Organları Görev, Yetki ve 
Sorurnluluklan 

Polis Akademisinin organları 

MADDE 7. — Taslarının 7 nci maddesi Komis
yonumuzca aynen Ikabul edilmiştir. 

Akademi Başkanının atanması 

MADDE 8. — Tasarının 8 inci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Akademi Başkanının görev, yetki ve sorumluluk
ları 

MADDE 9. — Akademi Başkanı; 
a) öğrencilerin, 6 ncı maddede belirlenen 

amaçlar doğrultusunda ve polis mesleğinin ge
rektirdiği disiplin anlayışı içerisinde yetiştirilme
sini sağlamak, 

b) Yürürlükteki Ikanun, tüzük ve yönetmelikleri, 
Emniyet Genel Müdürlüğü Atoadıeımâ öğretim kuru
lunun da tavsiyelerini dikkate 'alarak vereceği direk
tiflere göre Akademinin, eğitim, yönetim ve ilmî 
araştırma işlerini yürütmek, 

c) Öğretim bölümleri ile yönetim bürimlleri ara
sında düzenli çalışmayı sağlamak, 

d) Akademi birimleri ve öğretimi elemanları da
hil her düzeydeki personel üzerinde genel gözetim 
ve denetim görevini yapmak, 

e) Her eğitim, - öğretim yılı sonumda Akade
minin eğitrnı - öğretim, bilimsel araştırma ve yayım 
faaliyetleri hakkında Emnlilyet Genel Müdürlüğüne 
rapor vermek, 

f) Akademinin yatırım programlarını ve bütçe 
ıtekfliflerini, kadro ihtiyaçlarını Emniyet Genel1 Mü
dürlüğüne bildirmek ve verilecek emirler doğrultu
sunda uygulamalk, 

g) Gerekli gördüğü haillerde Akademide görevli 
öğretim elemanlarının Akademideki görevlerine son 

(Millî Eğitim Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Polis Akademisi Organları Görev, Yetki ve 
Sorumlulukları 

Polis Akademisinin organları 

MADDE 7. — İçişleri Komisyonunun 7 nci mad
desi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Akademi Başkanının atanması 

MADDE 8. — İçişleri Komisyonunun 8 inci mad
desi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Akademi Başkanının görev, yetki ve sorumluluk
ları 

MADDE 9. — İçişleri Komisyonunun 9 uncu 
maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı 193, 
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Akademi öğretim Kurulunun kuruluşu, işleyişi ve görevleri 

MADDE 10. — Akademi öğretim kurulu, Akademi Başkanının başkanlığında, başkan yardımcıları ve Aka
demide görevli öğretim elemanlarından oluşur. 

Akademi öğretim kurulu normal olarak her yarı yıl başında ve sonunda toplanır. 
Akademi Başkanı, gerekli gördüğü hallerde de Akademi öğretim kurulunu toplantıya çağırabilir. 
Akademi öğretim Kurulu; 
a) Akademinin eğitim - öğretim, ilmî araştırma ve yayım faaliyetlerinin esasları hakkmda görüş bildirmek, 

öğrencilerin çalışma ve yetişme durumlarına ilişkin tedbirleri görüşmek, 
b) Akademide okutulacak dersler, haftalık ders saatleri ve müfredat programlan ile yıllık eğitim ve öğ

retim programı ilkelerini tespit etmek veya görüş bildirmek, 
c) Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin genel değerlendirmesini yapmak, 
d) İstendiğinde teşkilatı ilgilendiren kanun, tüzük ve yönetmelik tasarılarını hazırlamak veya incelemek, 
e) Akademi Başkanının uygun gördüğü konuları görüşmek ve karara bağlamak, 

ile görevlidir. 

Akademi Yönetim Kurulunun kuruluşu, işleyişi ve görevleri 

MADDE 11. — Akademi Yönetim Kurulu, Başkana yardımcı bir organ olup Akademi başkanının başkanlı
ğında, eğitim ve öğretim işleriyle görevli başkan yardımcısı ile bölüm başkanlarından oluşur. 

Akademi Yönetim Kurulu, Akademi Başkanının gerekli gördüğü hallerde toplanır, 

Akademi Yönetim Kurulu, Akademinin idarî faaliyetlerinde; 
a) Akademinin eğitim - öğretim plan ve programları ile takviminin uygulanmasını «ağlamak, 
b) Akademi öğretim Kurulunun eğitim ve öğretimle ilgili olarak tespit ettiği csaslan göz önüne almak 

suretiyle bunların uygulanmasında Başkana yardımcı olma, 
c) Akademinin bütçe ve kadro tekliflerini hazırlamak, 
d) Eğitim ve öğretim çalışmalarını değerlendirmek ve alınacak tedbirler hakkında teklif*» hazırlamak, 
e) öğrencilerin; kabulü, ders intibakları ve Akademiden çıkarılmaları, Emniyet Genel Müdürtuğüoce 

bildirilecek esaslara göre bölümlere ayrılmaları, eğitim - öğretim ve sınavlara ait işlemler hakkında karar ver
mek, 

f) öğretim elemanlarının dersleriyle ilgili raporlarını inceleyerek alınacak tedbirleri karara basamak, 

Türkiye.Büyük Millet Meclisi (S, Styuı .. 193) 
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verilmesi veya görev yerlerimin değiştirilmesi husu
sunda Emniyet Genel Müdürlüğüne teklifte bulun
mak, 

h) Bu Kanunla belirlenen kurullara başkanlık 
etmek, 

ı) Bu Kanunla ve diğer kanunlarla belirlenen 
görevleri yapmak* 

tle görevli ve bunlarla ilgili çalışma düzeni kur
maya yetkilidir,' 

Akademi Başkanı, yukarıda belirlenen görevle
rin düzenli bk şekilde yerine getirilmesinde, gözetün 
ve denetiminin yapılmasında, takip ve kontrol edil
mesinde ve sonuçlarının alınmasında Emniyet Ge
nel Müdürüne karşı birinci derecede sorumludur. 

Akademi Öğretim Kumlunun kuruluyu, işleyişi 
ve görevleri 

MADDE 10. — Tasarının 10 uncu maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Akademi Yönetim Kurulunun 
ve görevleri 

kuruluşu, işleyişi 

MADDE 11. — Akademi Yönetim Kurulu, Baş
kana yardımcı bk organ olup Akademi başkanının 
başkanlığında, eğitim ve öğretim işleriyle görevli 
başkan yardımcısı ile bölüm 'başkanlarından oluşur. 

Akademi Yönetim Kurulu, Akademi Başkanının 
•gerekli gördüğü haillerde toplanır, 

Akademi Yönetim Kurulu, Akademinin idarî faa
liyetlerinde; 

a) Akademinin eğitim-öğretkn plan ve program
ları ile takviminin uygulanmasını sağlamak, 

b) Akademi öğretim Kurulunun eğitim ve öğ
retimle ilgili olarak tespit ettiği esasları göz önüne 
almak suretiyle bunların uygulanmasında Başkana 
yardımcı olmak. 

(Millî Eğitim Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Akademi öğretim Kurulunun kuruluşu, işleyişi ve 
görevleri 

MADDE 10. — İçişleri Komisyonunun 10 uncu 
maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Akademi Yönetim Kurulunun kuruluşu, işleyişi ve 
görevleri 

MADDE 11, — İçişleri Komisyonunun 11 inci 
maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S, Sayısı : 193) 
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g) Başkanın, Akademi yönetimi ile ilgili olarak kurula getireceği yönetime ilişkin diğer işleri görüşerek ka
rara bağlamak, 

ile görevlidir., 

Diğer Kurullar 

MADDE 12. — Akademide akademik seviyede olmak üzere, Akademi öğretim Kurulu veya Akademi 
Başkanının teklifi ve Emniyet Genel Müdürünün onayı ile başka kurullar teşkil edilebilir. 

Genel yönetim birimleri 

MADDE 13. — Emniyet Genel Müdürlüğünce, Akademinin bu Kanunla belirlenen ilkelere uygun olarak 
yönetilebilmesi için şube müdürlükleri, birim ve büro amirlikleri kurulur. Bu kadrolarda her sınıf ve düzey
de yeteri kadar amir ve memur görevlendirilir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM , 
Akademi öğretim Organları ve Görevleri 

Bölüm başkanlıkları 

MADDE 14. — Akademide, Emniyet teşkilatının benzer nitelikteki hizmet gruplarını bünyesinde toplayan 
meslekî ihtisas bölümlerine göre Emniyet Genel Müdürlüğünce belirlenecek esaslar dairesinde bölüm başkan
lıkları kurulur. -

Her bölüm Akademi Başkanına bağlı olarak teşkilatla görevli emniyet müdürleri arasından Emniyet Genel 
Müdürünün teklifi İçişleri Bakanının onayı ile atanacak bqlüm başkanı tarafından yönetilir. 

Bölüm başkanları, bölümlerinin her düzeydeki eğitim - öğretim ve araştırmaları ile bölüme ait her türlü 
faaliyetin düzenli ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamakla görevlidir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S, Sayısı : 193) 
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c) Akademinin bütçe ve kadro tekliflerini ha
zırlamak, 

d) Eğitim ve öğretim çalışmalarım değerlendir
mek ve alınacak tedbirler hakkında teklifler hazır
lamak, 

e) öğrencilerin; kabulü, ders intibakları ve Aka
demiden çıkarılmaları, Emniyet Genel Müdürlüğün
ce bildirilecek esaslara göre bölümlere ayrılmaları, 
eğitim-öğretim ve sınavlara ait işlemler hakkında ka
rar vermek, 

f) öğretim ve elemanlarının dersleriyle ilgili ra
porlarını inceleyerek alınacak tedbirleri karara bağ
lamak, 

g) Başkanın, Akademi yönetimi ile ilgili olarak 
kurula getireceği yönetime ilişkin diğer işleri görü
şerek karara bağlamak, 

ile görevlidir. 

Diğer kuruttan 

ıMADDE 12. — Tasarının 12 inci maddesi Klo-
ımîsyonuımuzea aym'en kabul edilmişjtir. 

Genel yönetim birimleri 

ıMADDE 13. — Tasarının 13 üncü maddesi Ko-
mîsyonuımuzıca aynen kabul edümişltir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Akademi Öğretini Onganları ve Görevileri 

Bölüm başkanlıkları 

İMAIDDE 14. — Akademide, Emniyeft teşkilatınım 
(benzer nitelikteki hizmet gruplarımı bünyesinde top
layan meslekî İhtisas bölümHerine göre Emniyet Ge
nel Müdürlüğünce belirlenecek esaslar dairesinde bö
lüm başkanlıkları kurulur. 

Her bölüm, Akademi Başkanına bağlı olarak teş
kilâtta görevli emniyet müdürleri arasından Emniyet 
Gend Müdürünün teklifi tçişleri Bakanının onayı ile 
atanacak bölüm başkanı tarafından yönetilir. 

iBölübı başkanları, bölümlerinin her düzeydeki 
eğîtkı-öğrdtim ve araştırmaları ile bölüme ait her 
Hürlti faaliyetin düzenli ve verimli bir şekilde yürü-
tülmesini sağlamakla görevlidir, 

Diğer kurullar 

MADDE 12. — Akademi akademik seviyede ol
mak üzere, Akademi Öğretim Kurulunun veya Aka
demi Başkanının teklifi ve Emniyet Genel Müdürü
nün onayı ile başka kurullar teşkil edilebilir. 

Genel yönetim birimleri 

MADDE 13. — İçişleri Komisyonunun 13 üncü 
maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Akademi Öğretim Organları ve Görevleri 

Bölüm başkanlıkları 

MADDE 14. — İçişleri Komisyonunun 14 üncü 
maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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Anabilim dalı başkanlıkları 

MADDE 15. — Anabilim dalı içinde yer alan dersleri veren öğretim elemanları Akademi Başkanının baş
kanlığında toplanarak kendi aralarından 3 yıl içiin bir başkan seçerler. 

Anabilim dalı içinde yer alan dersleri veren öğretim elemanlarının Akademi başkanı, Emniyet Genel 
Müdürlüğü ve İçişleri Bakanlığının tasvibini alarak seçer. 

Anabilim dalı başkanları, o bilim dalına ait her düzeydeki eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerinin dü
zenli ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamakla yükümlüdür. 

BESİNCİ BÖLÜM 
Akademi öğrencileri 

Öğrenci kaynağı 

MADDE 16. — Emniyet Genel Müdürlüğünce tespit edilecek Akademi kontenjanı polis kolejlerinden her 
yıl mezun olanlar arasından yapılacak sınavlarda en yüksek puan alanlarla, en az % 25'i lise ve dengi okul me
zunu olup Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi yoluyla alınacaklardan doldurulur. 

Ancak polis kolejlerinden ilk on dereceye girerek mezun olanlar sınavsız olarak Akademiye kabul edilirler. 
Üniversite mezunlarından Akaldemiye girmek isteyenler, (I) yıllık özel eğitime tabi tutulurllar. Bunlardan 

başarı gösterenler, akademi mezunlarına tanınan bütün hak ve yetkilerden aynen yararlanırlar. 
Akademiye alınacaklarda aranacak hususlar ile diğer nitelikler yönetmelikle tespit olunur. 
Polis kolejlerinden mezun olanlardan sınav sonucu Akademiye giremeyenler müteakip yıllardaki sınavla

ra alınmazlar. 
İlgili devletlerle yapılacak ikili anlaşmalara bağlı olarak yabancı uyruklu öğrencilerin Akademiye kabul 

edilmeleri İçişleri Bakanının onayı ile olur. 
Yabancı uyruklu öğrenciler eğitim ve öğretimi izliyebilecek Türkçe dil yeterliklerinin sınav ile tespit edil

mesinden sonra öğretime başlatılır.-
Yabancı uyruklu öğrenciler Tüfk öğrencilere uygulanan kurallara uymakla yükümlüdür. 
Polis Akademisine alınacak öğrencilerin nitelikleri ile giriş esas ve şartları yönetmelikle belirlenir. 
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Anabüim dalı başkanlıkları 

MADDE 15. — Anajböükn dallı, içinde yer alan 
dersleri veren öğretim elemanları Akademi Başkanı
nın başkanlığında toplanarak kendi aralarından 3 yıl 
için bir "başkan seçerler. 

Analbilim dalı içimde yer alan dersleri veren öğre
tim elemanlarını Akademi başkanı, Emniyet Genel 
Müdürlüğü ve İçişleri Bakanlığımın tasvibini allarak 
seçer., 

Analbilim dalı başkanları, o bilim dalına ait her 
Idüızeydeki eğitim, öğretim ve arattırma faaliyetleri
nin düzerilii ve verimli bir şekilde yüırültülllmesini sağ
lamakla yükümlüdür. 

BE$ÎNCIÎ BÖIİÜİM 
Akademi öğrencileri 

öğrenci kaynağı 

MADDE 16. — Emniyet Genel Müdürlüğünce 
tespit edilecek Akademi kionltenjanı polis kolejlerin
den her yıl mezun olanlar arasından yapılacak sınav
larda en yüksek puan alanlarla, en az % 25'i lise ve 
dengi okul mezunu olup Öğrenci Seçme ve Yerleş
tirme Merkezi yoluyla ataacaklardan doldurulur. 

Ancak mevcut polis kolejlerinin herbkinden ilk 
on dereceye girerek mezun olanlar sınavsız olarak 
Akademiye kabul edilirler. 

Üniversite mezunlarından Akademiye gimn»k is
leyenler, (1) yılık özel eğilbime tabi tutulurlar. Bun
lardan başarı gösterenler, akademi mezunlarına ta
nınan bütün hak ve yeftkiierden aynen yararlanırlar. 

Polis kolejlerinden mezun olanlardan sınav sonu
cu Akademiye giremeyenler müteakip yıllardaki sı
navlara alınmazlar. 

ılllgiili devletlerle yapılacak ikili anlaşmalara bağlı 
olarak yalbancı uyruklu öğrencilerin Akademiye ka
bul edilmeleri İçişleri Bakanının onayı ile olur. 

Yalbancı uyruklu öğrenciler eğitim ve öğretimi 
izlıydbileoek Türkçe dil yeterliklerinin sınav ile tes
pit edilmesinden sonra öğretilme başlatılır. 

Yaıbancı uyruklu öğrenciler Türk öğrencilere uy
gulanan kuralara uymakla yükümlüdür. 

Polis Akademisine alınacak öğrencilerin nitelik
leri ile giriş esas ve şartlan yönetmelikle belirlenir. 

Anabilim dalı başkanlıkları 

MADDE 15. — İçişleri Komisyonunun 15 inci 
maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Akademi Öğrencileri 

Öğrenci kaynağı 

MADDE 16, — Emniyet Genel Müdürlüğünce 
tespit edilecek Akademi kontenjanı polis kolejlerinden 
her yıl mezun olanlar arasından yapılacak sınavlarda 
en yüksek puan alanlarla, en az % 25'i lise ve dengi 
okul mezunu olup öğrenci Seçme ve Yerleştirme Mer
kezi yoluyla alınacaklardan doldurulur. 

Ancak mevcut polis kolejlerinin herbirinden ilk on 
dereceye girerek mezun olanlar sınavsız olarak Aka
demiye kabul edilirler. * 

Üniversite mezunlarından Akademiye girmek is
teyenler, bir yıllık özel eğitime tabi tutulurlar. Bun
lardan başarı gösterenler, akademi mezunlarına tanı
nan bütün hak ve yetkilerden aynen yararlanırlar. 

Polis kolejlerinden mezun olanlar mezuniyeti ta
kip eden üç yıl içinde en çok üç defa sınava girebi
lirler. 

İlgili devletlerle yapılacak ikili anlaşmalara bağlı 
olarak yabancı uyruklu öğrencilerin Akademiye ka
bul edilmeleri İçişleri Bakanının onayı ile olur. 

Yabanca uyruklu öğrenciler eğitim ve öğretimi iz
leyebilecek Türkçe dil yeterliklerinin sınav ile tespit 
edilmesinden sonra öğretime başlatılır. 

Yabancı uyruklu öğrenciler Türk öğrencilere uy
gulanan kurallara uymakla yükümlüdür. 

Polis Akademisine alınacak öğrencilerin nitelikle
ri ile giriş esas ve şartları yönetmelikle belirlenir. 
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Öğrencilerin istihkakları ve özlük işlemleri 

MADDE 1.7. — Öğrenciler, Akademi bünyesinde ücretsiz iaşe edilir, yatırılır ve yönetmelikte tespit edi
lecek ihtiyaçları Devletçe karşılanır. 

Bunlara ayrıca, en üst derecedeki komiser rütbesinin karşılığı olan 'birinci kademe brüt aylığın; 
Birinci sınıfta % 8'i 
İkinci sınıfta % 9'u 
Üçüncü sınıfta % JO'u 
Dördüncü sınıfta % 11'i 
Harçlık olarak verilir. 
Öğrencilerin statülerinin gerektirdiği iş ve işlemler Akademi Başkanlığınca yürütülür. 

Mecburî hizmet yükümlülüğü ve evlenme yasağı ' 

MADDE 18. — Polis Akademisinde lisans veya lisans üstü düzeyde eğitim yaptırılanlar (yabancı uyruk
lular hariç) her öğretim yılı karşılığında iki yıl müddetle mecburî hizmetle yükümlüdürler. 

Bunlardan mezun olup olmadığına bakılmaksızın mecburî hizmetle yükümlü okluğu süre içinde, istifa 
edenler veya ilişiğinin kesilmesini gerektiren nitelikte suç işleyenler veyahut, sağlık sebebi hariç, başka her
hangi bir sebeple ayrılanlar, yükümlülük sürelerinin eksik kısmı ile orantılı olarak kendilerine yapılmış 
olup öğrenim masraflarının dört katını tazminat olarak ödemek zorundadır. 

Öğrenciler öğrenimleri süresince evlenemezler. 
Polis Koleji ile ilgili mecburî hizmet yükümlülüğüne ilişkin diğer mevzuat hükümleri saklıdır. 

Öğrencilerin kıyafetleri 

MADDE 19. — Akademi öğrencileri okul içinde ve dışında «Emniyet Hizmetleri Sınıfına Ait Kıyafet Yö
netmeliğinde belirlenen şekilde üniforma giyerler, 

Öğrencilik sıfatının sona ermesi , \ 

MADDE 20. — Polis Akademisinde öğrenamde bulunan öğrenciler aşağıdaki hallerde okuldan çıkarılırlar : 
a) Bu Kanun hükümlerine göre çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek ahlak notu menfi olanlar, 
b) Haklarında Akademiden çıkarma cezası verilerek, cezası kesinleşenler, 
c) öğrenimlerini, bu Kanunla belirlenen azamî süre içerisinde tamamlayamayanlar, 
d) Devlet Memurları Kanununa göre memur olma niteliğimi kaybedenler, 
e) Sağlık kurullarınca verilecek raporlara dayalı olarak, Polis Akademisinde öğrenime devam imkânı kal

madığı Emniyet Genel Müdürlüğü sağlık kurulunca belirlenenler, 
f) Giriş ile ilgili nitelikleri taşımadıkları öğrenim (sırasında anlaşılanlar, 
(c) bendi kapsamına girenler, istekleri halimde sınava tabi olmaksızın durumlarına uygun polis kadro

larına atanırlar i 
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öğrencilerin istihkakları ve özlük işlemleri 

ıMADDE 17. — TaısaırınMi 17 nci maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. . 

Mecburi hizmet yükümlülüğü ve evlenme yasağı 

IMADDE 18. — Polis Akademisıinde lisans veya 
lisans üstü düzeyde eğiltilm yapti'nlanilar (yalbancı uy
ruklular hariç) her öğretim yılı karıdığında iki yıl 
müddetle mecburi hizmetle yükümlüdürler. 

Bunlardan mezun olup olmadığına bakılmaksızın 
mecburu hizmette yükümlü olduğu süre için<de, isti
fa edenler veya ilişiğinim kesilmesıini gerektiren ni'te-
l'ükte suç işleyenler veyahu't, sağlık, sebebi hariç, başka 
herhangi bir sebeple ayrılanlar, yükümlülük sürele
rinin eksik kısmı ile orantılı olarak kendilerine ya
pılmış olan öğretim masraflarının dört katmı tazmi
nat olarak ödemek zorunidadıır. 

Öğrenciler öğrenimleri süresince evlenemezJer. 
Foliıs koleji ile ilgili mecburî hizmet yükümlülü

ğüne ilişkin diğer mevzualt hükümleri saklıdır. 

öğrencilerin kıyafetleri 

MADDE 19. — Tasarının 19 uncu maddesi Ro-
misyonuımuzıca aynen kaibul erimiştir. 

öğrencilik sıfatının sona ermesi 

İMADDE 20. — Polis Madenlisinde öğrenimide 
bulunan öğrenciler aşağıdaki hallerde okuldan çıka-
nlırlan:, 

a) (Bu kanun hükümlerine göre çıkarılacak yö-
matmel'ikle belirlenecek alhlak notu yetersiz olanlar, 

fo) Haklarında Akademiden çıkarma cezası ve
rilerek, cezası kesinleşenler, 

c) Öğrenimlerini, bu kanunla belirlenen azamî 
süre içerisinde tamamlayamayanlar, 

d) Devlet Memurları Kanunununa göre memur 
olma niteliğini kaybedenler, 

Türkiye Büyük Millet Meclîsi 
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Öğrencilerin istihkakları ve özlük işlemleri 

MADDE 17. — İçişleri Komisyonunun 17 nci 
maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Mecburî hizmet yükümlülüğü ve evlenme yasağı 

MADDE 18. — Polis Akademisinde lisans veya 
lisans üstü düzeyde eğitim yapanlar (yabancı uyruk
lular hariç) her öğretim yılı karşılığında iki yü müd
detle mecburî hizmetle yükümlüdürler. 

Bunlardan mezun olup olmadığına bakılmaksızın 
mecburî hizmetle yükümlü olduğu süre içinde, istifa 
edenler veya ilişiğinin kesilmesini gerektiren nitelikte 
suç işleyenler veyahut, sağlık sebebi hariç, başka her
hangi bir sebeple ayrılanlar, yükümlülük sürelerinin 
eksik kısmı ile orantılı olarak kendilerine yapılmış 
olan öğretim masraflarının dört katım tazminat ola
rak ödemek zorundadır. 

Akademiye evli öğrenci alınmaz, öğrenciler öğre
nimleri süresince evlenemezler. 

Polis koleji ile ilgili mecburî hizmet yükümlülü
ğüne ilişkin diğer mevzuat hükümleri saklıdır. 

öğrencilerin kıyafetleri 

MADDE 19. — İçişleri Komisyonunun 19 uncu 
maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmıiştir. 

öğrencilik sıfatının sona ermesi 

MADDE 20. —«İçişleri Komisyonunun 20 inci 
maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

(S, Sayısı : 193) 



— 24 — 

(Hükümetin Teklifi) 

ALTINCI BÖLÜM 

Disiplin ve Ceza işleri 

Disiplin kurulları 

MADDE 21. — Akademide; 
Akademi Polis Disiplin Kurulu ve Akademi öğrenci Disiplin Kurulu bulunur. 
Akademi Polis Disiplin Kurulunun teşkili, çalışma esas ve usulleri Emniyet Teşkilatı mevzuatına tabidir. 
Akademide görevli ek ders görevlileri dışındaki öğretim elemanları hakkındaki disiplin soruşturmalarım 

karara •bağlamaya Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Disiplin Kurulu yetkilidir, 

Akademi öğrendi Disiplin Kurulu; öğrencilerin disiplin soruşturmalarım karara bağlamak üzere, eğitim 
ve öğretim işleriyle görevli Akademi başkan yardımcısının başkanlığında, Akademi öğretim Kurulu ile 
Akademi Yönetim Kurulunun kendi aralarından seçecekleri ikişer üyeden oluşur. 

Kurul üyelerinin görev süresi, kurulun vereceği cezalar ve bu cezaların karşılığı olan olay, tutum ve dav
ranışlar, disiplin cezaları nedeniyle ilişik kesilmesini' gerektiren haller ve uygulama esasları ile bu konulara 
ilişkin diğer hususlar yönetmelikle düzenlenir. 

Akademi öğrenci Disiplin Kurulunca verilen ve Akademiden çıkarmayı gerektiren kararlar Emniyet Genel 
Müdürünün, diğer kararlar Akademi Başkanının onayı ile kesinleşir. 

Soruşturma yetkisi ve doğrudan ceza verme 

MADDE 22. — Akademi Başkanı, Akademide görevli ek ders görevlileri dışındaki öğretim elemanları ve 
diğer personel ile öğrendiler hakkında, Akademi içinde veya dışında işlemiş oldukları disiplin suçlarından dolayı 
soruşturma yapmaya veya yaptırmaya yetkilidir. 

İçişleri Bakanı veya Emniyet Genel Müdürü gerekli gördüğü hallerde Akademide görevli öğretim eleman
ları ile her düzeydeki personel için soruşturma açılmasını 'isteyebilir veya doğrudan yaptırabilir, emniyet teşki
latı mevzuatında belirlenen cezaları doğrudan verebilir. 

Akademi Başkanı da emniyet teşkilat mevzuatında eğitim ve öğretim kurumu müdürlerince verilmesi ön
görülen cezaları doğrudan vermeye yetkilidir. 

Ek ders ücretli öğretim elemanlarının durumu 

MADDE 23. - T Akademide ders veren ek ders ücretli öğretim elemanlarının Emniyet Genel Müdürlüğünce 
görevine son verilecek haller yönetmelikle düzenlenir. 

Ayrıca görevine son verilmesini gerektiren sebep ceza kanunlarına göre suç teşkil ettiği takdirde genel hü
kümlere göre işlem yapılır. 
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e) Sağlık kurullarınca verilecek raporlara daya
lı olarak, Podis Akadem>Mdd)e öğrenilme devam im
kânı kalmadığı Emniyet Genel Müdürlüğü sağlık ku
rulunca belirlenenler, 

I) Giriş ile ilgili nitelikleri taşımadıkları öğre
nim sırassıda anlaşılaniaır* 

'(C) Bendi kapsamına girenler, istekleri hallinde 
sıöaVa talbi olmaksızın durumlarına uygun poftrâ kad
rolarına atanırlar. 

ALTINCI BÖLÜM 

Disiplin ve Ceza İşleri 

Disiplin kurulları 

MADDE 21. — Tasarının 21 inci maldldesi Ko-
mısybnumuzıca aynen kalbul editoLştir, 

Soruşturma yetkisi ve doğrudan ceza verme 

MİADDE 22. — Tasarının 22 nci maddesi Ko-
rakylonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Ek ders ücretli öğretim elemanlarmm durumu 

MADDE 23, — Tasarının 23 üncü maddesi Ko-
mîsyonulmıuTica aynen kalbul ©dilimlidir. 

(Millî Eğitim Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

ALTINCI BÖLÜM 

Disiplin ve Ceza İşleri 

Disiplin kurulları 

MADDE 21. — İçişleri Komisyonunun 21 inci 
maddesi Komisyonumuzca aynen kalbul edilmiştir. 

Soruşturma yetkisi ve doğrudan ceza verme 

MADDE 22. — İçişleri Komisyonunun 22 nci 
maddesi Komisyonumuzca aynen kalbul edilmiştlir. 

Ek ders ücretli öğretim elemanlarının durumu 

MADDE 23. — İçişleri Komisyonunun 23 üncü 
maddesi Komisyonumuzca aynen kalbul edilmiştir. 
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YEDİNCİ BÖLÜM 

Eğitim - öğretim ve Mezuniyet 

Lisans düzeyinde öğretim 

MADDE 24i — Akademide lisans öğretimi bu Kanunda belirlenen amaç ve ülkelere göre aşağıdaki şekilde 
düzenlenir : 

a) Ders müfredat programları ilk üç sınıfta polis mesleği için gerekli genel 'bilgileri, son sınıfta da Em
niyet Genel Müdürlüğünün belirleyeceği türde ihtisas bölümleri için özel 'bilgileri kapsayacak şekilde düzen
lenir. 

b) Eğitim - öğretim süresince Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi, Türk dili, yabancı dil ve 'beden eğitimi 
zorunlu ders olarak verilir. Diğer zorunlu dersler ile seçimli dersler, anabilim dallarından meslekî ağırlıklı 
olmak üzere Emniyet Genel Müdürlüğünce belirlenir. 

c) Lisans öğretimimde, yukarıdaki bentlere göre okutulacak derslerin günlük ve haftalık saatleri, çeşit
leri, öğrencilere yaptırılacak seminer ve uygulama çalışmaları, verilecek konferanslar ye bu konulara İlişkin 
diğer programlar bir yönetmelikle düzenlenir. 

öğretim süresi 

MADDE 25. — Akademide öğretim süresi, ders geçme esası ile 8 yarı yıl, sınıf geçme esası ile 4 öğretim 
yılıdır, öğrencilere 2 yarı yıl veya bir öğretim yılı ek süre tanınır. Bu süre sonunda da başarısız olanlar hak
kında 20 nci maddenin son fıkrası 'hükmü uygulanır. 

20 nci maddenin (e) bendi gereğince sağlık şartları bakımından öğrencilik sıfatını kaybedenlerden, ilişiği
nin kesilmesinden itibaren 2 yıl içerisinde öğretime ievam edebileceği ve faal polislik yapabileceği sağlık ku
ruları ve Emniyet Genel Müdürlüğü Sağlık Komisyonunca belirlenenler Akademiye yeniden öğrenci olarak 
alınabilirler. 

İhtisas bölümlerine ayırma 

MADDE 26. — Dördüncü sınıfa geçen öğrenciler Akademi Yönetim Kurulunca, türü ve kontenjan mik
tarı Emniyet Genel Müdürlüğünce belirlenecek ihtisas bölümlerine ayrılır ve dördüncü sınıfı ayrıldığı ihtisas 
bölümünde tamamlarlar. 

Bölümlere ayırma işlemi, ihtisasın özellikleri, Öğrencinin geçmiş yıllardaki başarı ve yetenekleri ile öğren
cinin isteği göz önünde bulundurularak Akademi YöneUim Kurulüjnca yapılır. 

Uygulama eğitimleri 

MADDE 27. — Akademi öğrencileri öğretim yılı sonunda uygun görülen kamp yerlerinde en az bir, en 
çok iki ay süre ile, esas ve usulleri yönetmelikle belirlenecek, meslekî eğitim, atış tatbikatı, fizikî kondisyon 
çalışmalarına talbi tutulurlar. 
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YEDİNCİ BÖLÜM 

Eğitim - öğretim ve Mezuniyet 

MÂDD9B 24. — Akademide lisans öğrdtitmi bu 
Kanunda belirlenen amaç ve ilkelere göre aşağıdaki 
şekMe düzenlenki: 

a) Ders müfredat programlan ilk üç sımılflta po
lis mesleği için gerekli genel bilgileri, son sınıfta da 
Emniyet Genel Müdüriüğüriün belMeyeceği türde ih
tisas bölümleri için özel billlgileri kapsayacak şekilde 
düzenlenir.; 

b) Eğitiîm-öğrötim süresince Atatöürk ülkeleri ve 
irMâp tarihi, Türk Dili, yabancı dil ve beden eği-
'tİmi zorunlu ders olarak verilir. Diğer zorunlu ders
ler ile seçimli dersler, anabilin dallarından meslekî 
ağırlıklı olmak üzere Emn'îyet Genel Müdürlüğünce 
(beliırteniır. • 

c) Lisana ög^tiımiride 9 ve 10 uncu maddeler 
de dikkate alınarak yukarıdaki benıdlere göre okutu
lacak derslerin günlük ve haftalık saatleri, çeşitleri, 
öğrencilere yaptırılacak seminer ve uygulama çalış
maları, verilecek konferansılar ve bu konulara Miskin 
diğer programlar bir yönetmelikle düzenlenir, 

öğretim süresi ^ 

MADDE 25. — Tasarının 25 inci maddesi Komis-
yonumuızca aynen kabul edilmiştir. 

İhtisas bölümlerine ayırma 

MADDE 26. — Tasarının 26 nıcı maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Uygulama eğitimleri 

IMADDE 27. — Tasarınım 27 nci maddesi Ko-
mi's^numıızca aynen kaibul exiimişltir, 

Lisans düzeyinde öğretim 

MADDE 24. — Akademide lisans öğretimi bu 
Kanunda belirlenen amaç ve ilkelere göre aşağıdaki 
şekilde düzenlenir : 

a) Ders programları ilk üç sınıfta polis mesleği 
için gerekli genel bilgileri, son sınıfta da Emniyet Ge
nel Müdürlüğünün belirleyeceği türde ihtisas bölüm
leri için özel bilgileri kapsayacak şekilde düzenlenir. 

b) Eğitim - Öğretim süresince Atatürk İlkeleri ve 
inkılap tarihi, Türk dil, yabancı dil ye beden eğitimi 
zorunlu ders olarak verilir. Diğer zorunlu dersler ile 
seçmeli dersler ve analbilim dallarında, meslekî ağır
lıklı olanlar Emniyet Genel Müdürlüğünce belirle
nir. 

c) Lisans öğretiminde 9 ve 10 uncu maddeler de 
dikkate alınarak yukarıdaki bendlere göre okutula
cak derslerin günlük ve haftalık saatleri, çeşitleri, öğ
rencilere yaptırılacak seminer ve uygulama çalışma
ları, verilecek konferanslar ve bu konulara ilişkin di
ğer programlar bir yönetmelikle düzenlenir, 

öğretim süresi , 

MADDE 25. — İçişleri Komisyonunun 25 inci 
maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

İhtisas bölümlerine ayırmak 

MADDE 26. — İçişleri Komisyonunun 26 ncı 
maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

-•-• Uygulama eğitimleri 

MADDE 27. — İçişleri Komisyonunun 27 nci 
maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmüştir. 
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Devam - devamsızhk 

MADDE 28. — öğrenciler derslere devam etmek zorundadırlar. 
Öğrencilerden; 
a) İki yarı yılda veya 'bir öğretim yılında mazeretsiz olarak 20 ders gününden fazla eğitim ve öğretime ka

tılmayanlar, 
b) İdarece kaibul edületbilir mazeretleri olsa bile yan yıl veya öğretim yılının üçte birini aşan sürede 

devam imkânı 'bulunmayanlar, 
O yarı yıl veya öğretim yılına ait tüm sınav hakları nı kaybederler ve 'başarısız sayılırlar. 

Mezuniyet, 

MADDE 29. — Akademiyi başarıyla bitiren öğrencilere Akademi lisans diploması verilir ve Emniyet Teş
kilat Kanunuyla tespit edilen rütbedeki amir sınıfına nasbedilerek ihtiyaç duyulan kadrolara atanırlar. 

SEKİZİNCİ BÖLÜM 

öğretim Elemanlarına İlişkin Esaslar 

Öğr&tim elemanları 

'MADDE 30. — Polis Akademisinde, öğretlim elemanı olarak görevlendirilecek personel aşağıda göste
rilmiştir. 

a) Mesletk derslerini okutmak üzere Akademi kadrosunda görevlendirilen yüksek tahsilli emniyet amin 
ve daha yukarı rütbedeki meslek mensupları, 

b) Akademi kadrosuna atanacak öğretim üyeleri ve yardımcıları, 
c) İhtiyaç halinde, sözleşmeli veya ek ders ücretli olarak görevlendirilen üniversite öğretim üye ve yar

dımcıları, meslek mensupları, diğer kamu görevlileri, okutacakları ders konusunda uzman olan serbest meslek 
sahibi kişiler. 

Öğretim elemanlarının gömvleri 

MADDE 31. — öğrettim elemanları; 
a) Bu Kanunda belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak eğitim, öğretim ve uygulamalı çalışmalar yapv 

malk veya yaptırmak, proje hazırlıklarını ve seminerleri yönetmek, 
b) Bilimsel araştırmalar ve yayınlar yapmak, 
c) Analbilim dalı başkanınca düzenlenecek programa göre öğrencilere gerekli konularda yardım ve reh

berlik etmek, 
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Devam = devamsızlık 

İMADİDE 28. — Tasarının 28 inci maddesi Ko-
mîsyonumuzca aynen kalbul ediılmî tir., 

Mezuniyet 

IMADDE 29. — Tasarının 29 uncu maddesi Ko-
mtey*>nutmuz)ca aynen kalbul edilmiştir. 

SEKİZİNCİ BÖLÜM 

Öğretim Elemanlarına İlişkin BsalSlar 

Öğretim elemanları 

iMADDE 30. — Polis Akademisinde, öğretim ele
manı olarak görevlendirilecek personel aşağılda gös-
DerJllImî tir. 

a) (Meslek derslerini okultimak üzere Akakfemi 
kadtidsudda görevlendirilen yükfeıek tahsili emniyet 
amiri ve daha yukarı rütbedeki meslek mensupları, 

(b) Akademi kadrosuna abanacak öğreltim üyele
ri ve yardımcıları,, 

c) İhtiyaç halinde, sözleşmeli veya ek ders üc
retli olarak görevlendirilen üniversite öğretim üye ve 
lya'ridımcııları, yüksek öjğrenim görmüş meslek mensup
ları ile diğer kamu göreVl'Ieri ve okutacakları ders 
konusıudda uzman olan serlbesit meslek sahibi kişiler. 

Öğretim elemanlarının görevleri 

MADDE 31. — Öğretim elemanları; 
a) IBu Kanunda belirlenen amaç ve ilkellere uy

gun olarak eğitim, öğretim ve uygukımaîı çalışma
lar yapmak veya yap'tuimalk, proje hazırhklarını ve 
seminerleri yönetmek, 

Ib) (Bilimsel araştırmalar ve yayınlar yapmak, 
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Devam - devamsızlık 

MADDE 28. — İçişleri Komisyonunun 28 inci 
maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Mezuniyet 

MADDE 29. — Akademiyi başarıyla bitiren öğ
rencilere Akademi Lisans diploması verilir ve Emni
yet Teşkilat Kanunuyla tespit edilen rütbedeki amir 
smıfına nasbedilerek ihtiyaç duyulan kadrolara ata
nırlar.! 

Akademiye dayah lisansüstü öğretim yapanlara 
aflcademlik derecelerine uygun olarak uzmankk veya 
doktora diploması verilir. 

Öğretim elemanları 

MADDE 30. — içişleri Komisyonunun 30 uncu 
maddesi Komisyonumuzca aynen kalbul edilmiştir. 

Öğretim elemanlarının görevleri 

MADDE 31. — İçişleri Komisyonunun 31 inci 
maddesi Komiisyonurnuzca aynen kabul edilmiştir. 
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d) Bu Kanunla belirtilen yetkili kişi ve orfgaınlarca verilecek diğer görevleri yerine getirtmek, 
İle görevlidir. 

Bilimsel denetim 

MADDE 32. — Her öğretim dönemi 'sonunda anabilim dalı başkanları o döneme ait eğitim-öğretim ve araş
tırma faaliyetleri ile, gelecek yıldaki çalışma planını belirten 'bir raporu ilgili Akademi 'başkan yardımcısına 
verir. Akademi 'başkan yardımcısı bu raporu kendi kanaatini de ekleyerek Akademi Başkanına sunar. Aka
demi Başkanı bunları değerlendirir, kendi yetkileri dahilinde gerekli tedbirleri alır ve 'bu konulara ilişkin gö
rüş ve teklifleri Emniyet Genel Müdürlüğüne bildirir. 

Her öğretim elemanı, bilimsel araştırmalarının, yayımlarının, verdiği dersleri ile yönettiği seminerin, uy
gulamaların listesini ve işlediği konuların ders notlarını, yurt içinde veya yurt dışında yapılan bilimsel kongrele
re sunduğu tebliğlerin ikişer örneğini bağlı olduğu ana'bilim dalı 'başkanı aracılığı ile Akademi Başkanlığına 
sunmak zorundadır. 

öğretini elemanlarının 'bilimsel yayımları, Akademi Başkanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğünde özel 
olarak arşMenir. 

Öğretim demanlarmın hak ve yükümlülükleri 

MADDE 33. — Öğretim elemanlarının hak ve yükümlülükleri statülerine göre aşağıda açıklanmıştır : 
a) öğretim görevlisi olarak görevlendirilen meslek mensupları : 
Kulübelerine göre emsalleri için emniyet teşkilatı mevzuatında 'belirlenen hak ve yükümlülükler bunlar hak

kında da uygulanır. Bunlar emsallerinden ilde görevli olanlara verilen her türlü yan ödeme, tazminat ve faz
la çalışma karşılıkları ite 'başka bir ad altında yapılan ödeme ve haklardan aynen yararlanırlar. 

Bu personel Emniyet Genel Müdürlüğünün İzni ile, ilmî ve meslekî konularda yayım yapabilir ve bu ni
telikteki toplantılara katılabilir, 'tebliğ sunabilir, yayın organlarına siyasî ve ideolojik nitelikte olmayan yazı 
yazabilirler. 

b) Kadrolu öğretim üyeleri : 
Bu grupta yer alan öğretim elemanları Emniyet Genel Müdürünün teklifi İçişleri Balkanının onayı ile ata

nır. Bunlanın her türlü özlük hakları akademik Unvanlarının yükselmesi ve korunması, emeklilikleri ve izin
leri konusunda 2914 (sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu hükümleri, bunlar dışında kalan diğer konularda 
Emniyet Teşkilatı Kanunu hükümleri uygulanır. 

Emniyet teşkilatındaki eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı personelline yapılan ek ödemeler bu grupta yer 
alan personele de aynen verilir. 

Bu grupta yer alan personel, istekleri olmadıkça Polis Akademisi dışındaki bir görevde istihdam edile
mezler. 

c) Akademide görevli ek ders ücretliler, sahip oldukları statünün hak ve yükümlülüğünü taşırlar. Bunlara 
okuttukları ders sayısına göre Emniyet Genel Müdürlüğünce tespit edilen esaslar ve bütçe kanunu hükümle
ri çerçevesinde ek ders ücreti verilir. 

d) (a) ve (b) bentlerinde yazılı olanların yıllık sicil raporlarının düzenlenımesi esasları, emniyet teşkilatı 
mevzuatına uygun olara.k yönetmelikle belirlenir. 

Emniyet Genel Müdürü öğretim elemanları hakkında gerekli gördüğü hallerde ek sicil düzenlemeye yet
kilidir. Bu sicil, bütün değerlendirmede esas alınır. 
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c) Anabilim dalı başkanınca düzenlenecek prog
rama göre öğrencilere gerekli konularda yardım ve 
rehberlik etmek, 

d) -Bu Kanunla belirtilen yetkli kişi ve organ
larca eğitlim ve öğretim ile ilgili verilecek diğer gö
revleri yerine getirmek, 

île görevlidir.* 

Bilimsel denetim 

MADDE 32. — Tasarının 32 nci maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmişitir. 

Öğretim elemanlarının hak ve yükümlülükleri 

MADDE 33. — öğretim elemanlarının hak ve 
yükümlülükleri statülerine göre aşağıda açıklanmış
tır: 

a) öğretim görevUüsi olarak görevlendirilen mes
lek mensupları :i 

Rütbelerine göre emsalleri için emniyet teşkilattı 
mevzuatında belirlenen halk ve yükümlülükler bun
lar hakkında da uygulanır. Bunlar emsallerinden ilde 
görevli olanlara verilen her türlü yan ödeme, tazmi
nat ve fazla çalışma karşılıkları ile başka bir ad al
tında yapılan ödeme ve halklardan aynen yararla
nırlar. 

Bu personel Emniyet Genel Müdürlüğünün izni 
ile, ilmî ve meslekî konularda yayım yapabilir ve bu 
nitelikteki toplantılara katılabilir, tebliğ sunabilir, 
yaym organlarına siyasî, ideolojik yıkıcı ve bölücü 
ntelikte olmayan yazı yazabilirler. 

b) Kadrolu öğretim Üyeleri : 
Bu grupta yer allan öğretim elemanları Emniyet 

Genel Müdürünün teklifi İçişleri Bakanının onayı ile 
atanır. Bunların her türlü özlük hakları akademik 
unvanlarının yükselmesi ve korunması, emeklilikleri 
ve izinleri konusunda 2914 sayılı Yükseköğretim Per
sonel Kanuna hükümleri, bunlar dışında kalan di

kişleri Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Bilimsel faaliyetler 

MADDE 32. — İçişleri Komisyonunun 32 nci 
maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Öğretim elemanlarının hak ve yükümlülükleri 

MADDE 33. — Öğretim elemanlarının (bak ve yü
kümlülükleri statülerine göre aşağıda açıklanmıştır : 

a) Öğretim görevlisi olarak görevlendirilen mes
lek mensupları : 

Rütbelerine göre ©misalleri için emniyet teşkilatı 
mevzuatında 'belirlenen hak ve yükümlülükler bunlar 
hakkında da uygulanır. Bunlar il emniyet teşkilatında 
görevl'i emsallerine verilen her türlü yan ödeme, taz
minat ve fazla çalışma karşılıkları ile başka bir ad 
altında yapılan ödeme ve haklardan aynen yararla-
nıırlar. 

Bu personel Emniyet Genel Müdürlüğünün izni 
ille, ilmî ve meslekî konularda yayım yapabilir ve bu 
nitelikteki toplantılara 'katılabilir, tebliğ sunabilir, ya
yın organlarına siyasî, ideolojik, yıkıcı ve bölücü ni
telikte olım'ayan yazı yazabilirler. 

b) Kadrolu öğretim üyeleri : 
Bu grupta yer a'lan öğret'im elemanları Emniyet 

Genel Müdürünün ıtekHifi İçişleri Bakanının onayı ile 
atanır. Bunların her türlü özlük hakları akademik 
unvanlarının yükselmesi ve korunması, emeklilikleri 
ve izinleri konusunda 2914 sayılı Yükseköğretim Per
sonel Kanunu bükümleri, bunlar dışında kalan diğer 
konularda Emniyet Teşkilatı Kanunu hükümleri uy
gulanır. 
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Öğretim elemanı yetiştirme 

MADDE 34. — Polis Akademisi, eğitim ve öğretim ihtiyaçları 'için 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda 
belirtien esas ve usullere göre yurt içinde ve yurt dışında öğrettim elemanı yetiştirebilir. 

Bu amaçla akaıdem'i bünyesinde meslekî anabilim1 dallarında lisansüstü eğitim yaptırılacak enstitüler oluş-
•turalalbilir. 

DOKUZUNCU BÖLÜM 

ÇeşMi Hükümler 

Denetim 

MADDE 35. — Polis Akademisi, İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü denetleme eleman
larınca yönetim ve eğittim yönünden yılda en az bir defa demetlenir. 

Sosyal hizmetler 

MADDE 36. — Akademi Başkanlığınca, öğrencilerin beden ve ruh sağlığının korunması, bu Kanunla ön
görüldüğü şekilde iaşe, barınma, çalışma, dinılenme ve boş zamanlaırmı değerlendirme gibi sosyal 'ihtiyaçları
nım karşılanması, öğrencilerin muayene ve tedavilerinin yapılması, sinema ve tiyatro salonları, spot sahaları 
sağlanması, kantin, çeşitli iş ooakları ve benzeri yerler açılması ve bunlardan öğrencilerin yeteri şekilde ya
rarlanması için gerekli tedbirler alınır. 

Akademikle, öğrencilerin şahsî ve ailevî problemlerini çözümlemek amacıyla rehberlik ve psikolojik da
nışma merkezleri kurulabilir. 
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ğer konularda Emniyet Teşkilattı Kanunu hükümleri 
uygulanır^ 

Emniyet teşkilatındaki eğitim ve Öğretim hizmet
leri sınıfı personeline yapılan ek ödemeler bu grup
ta yer alan personele de aynen verilir. 

Bu grupta yer alan personel, istekleri olmadık
ça Polis Akademisi dışındaki bir görevde istihdam edi
lemezler. 

c) Akademide görevli ek ders ücretliler, sahip, 
oldukları sitatünün hak ve yükümlülüğünü taşırlar. 
Bunlara okuttukları ders sayısına göre Emniyet Ge
nel Müdürlüğünce tespit edilen esaslar ve Bütçe Ka
nunu hülkiümleri çerçevesinde ek ders ücreti verilir* 

d) (a) ve (b) bentlerinde yazılı olanların yıllık 
sicil raporlarının düzenlenmesi esasları, emniyet teş
kilatı mevzuatına uygun olarak yönetmeMkle belir
lenir. 

Emniyet Genel Müdürü öğretim elemanları hak
kında gerekli gördüğü hallerde ek sicil düzenlemeye 
yetkilidir. Bu sicil, bütün değerlendirmede esas alı
nır. 

Öğretim elemanı yetiştirme 

MADDE 24. — Tasarının 24 üncü maddesi Ko
misyonumuzca aynen Ikalbul edilmiştir. 

DOKUZUNCU BÖLÜM 

Çeşitli Hükümler 

Denetim 

MADDE 35. — Tasarının 35 inci maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Sosyal hizmetler 

MADDE 36̂  — Akademi Başkanlığınca, öğren
cilerin beden ve mıh sağlığının korunması, bu Ka
nunla öngörüldüğü şekilde iaşe, barınma, çalışma, 
dinlenme ve boş zamanlarını değerlendlirme gibi sos
yal ihtiyaçlarımın karşılanması, öğrencilerin muaye
ne ve tedavilerinin yapılması, sinema ve tiyatro sa
lonları, spor sahaları sağlanması, kantin* çeşitli sos
yal ihtiyaçlarını karşılayacak üniteler ve benzer yer-

(Millî Eğitim Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Emniyet teşkilatındiak'i eğittim ve öğretim hizmet
leri sınıfı personelline yapılan ek ödemeler bu grupta 
yer alan personele de aynen verilir. 

Bu grupta yer allan pensoneıl, istekleri olmadıkça 
Polis Akademisi dışındaki biır görevde feti'hdam edi
lemezler. 

c) Akademide görevli ek ders ücretliler, sahip ol-
duMarı sitatünün hak ve yükümlülüğünü taşırlar. Bun
lara ofcuittuikiarı ders sayısına göre Emniyet Genel 
Müdürlüğünce tespit edilen esaslar ve Bütçe Kanunu 
hükümleri çerçevesinde ek ders ücreti verilir. 

d) (a) ve (1b) benidlerinıde yazılı olanların yıllık 
sicil raporlaırının düzenlenmesi esasları, emniyet teş
kilattı mevzuatına uygun alarak yönetmelikle belirle
nir/ 

Emniyet Genel Müdürü öğretim elemanları hakkın
da gerekli gördüğü hallerde ek sicil düzenlemeye yet
kilidir. Bu sicil, bütün değerlendirmede esas alınır. 

Öğretim elemanı yetiştirme 

MADDE 34. — içişleri Komisyonunun 34 üncü 
maddesi Komisyonumuzca aynen kaıbul edilmiştir. 

DOKUZUNCU BÖLÜM 

Çeşitli Hükümler 

Denetim 

MADDE 35. — İçişleri Komisyonunun 35 inci 
maddesi Komisyonumuzca aynen fcaibul edilmiştir. 

Sosyal hizmetler 

MADDE 36. — İçişleri Komisyonunun 36 ncı 
maddesi Komisyonumuzca aynen kaibul edilmiştir. 
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Yönetmelikler 

MADDE 37. — Aşağıdaki hususlar yönetırrteİâkle düzenlenir. 
a) Akademilerin kuruluş, görev, çalışma esas ve usulleri, 
b) Akaldemiye alınacak öğrencilerin seçimi ile ilgili esas ve usüier, 
c) Akademi öğrencilerinin uygulamaeğitimlerinin yapılış esas-ve usulleri, 
d)- Akademide öğreftimsürelerinin tespiti, dönemlere ayrılması, dinlenme Mnleri, sınav ve değerlendirme 

esaslarına ilişkin ilkeler, Ibaşarı durumu, .okuma hakkının kullanı&nış sayılacağı haller, not. düzeni ve bu ko
nulara ilişkin diğer hususlar, 

e) Bu Kanunun uygulanması ile ilgili diğer hususlar. 

Yürürlükten kaldırılan ve değiştirilen kanun hükümleri 

MADDE 38. — 4.6.1937 tarih ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununun 18, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 
ve 50 inci maddeleri ile 36, 37, 42, 44, 46 ve 48 inci ^maddelerinde yer alan Pol'is Enstitüsünün yükseköğre
nime ilişkin hükümleri ile diğer kanunların bu Kanuna aykırı hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde gösterilen kadrolar 190 sayılı KHK'nin (1) 
sayılı cetvdinin Emniyet Genel Müdürlüğü bölümüne eklenmiş sayılır., 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, Polis EWtitüsü Yükseköğrenim Kısmı, 
Pal'i's Akademisine dönüşür. Başkaca bir işleme gerek kalmadan «Polis Enstitüsü Müdürü» Polis Akademisi 
Başkanlığı» na, «Polis Enstitüsü Müdür Yardımcıları» «Polis Akademisi Başkan Yardumcıllıkları» na atanmış 
sayılır 
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fler açılması ve bunlardan öğrencilerin yeteri şekilde 
yararlanması içlin gerekli tedbirler alınır. 

Akademide, Öğrencilerin şahsî ve ailevî problem-
llerini çözümlemek amacıyla rehiberlik ve psikolojik 
danışma merkezleri kurulur. 

Yönetmelikler 

MADDE 37. — Aşağıdaki hususlar yönetmelikle 
dikenlenir. 

a) Akademinin yönetim birimlerinin kuruluş, gö
rev, çalışma esas ve usuleri, 

b) Akademiye alınacak öğrencilerde aranacak 
şartlar, istenecek belgeler, kayıt, sınav ve kabul iş
lemlerine ait esas ve usuller, 

c) Akademi öğrencilerinin uygulama eğitimle
rinin yeri, zamanı, süresi ve ne şekilde yapılacağı 
esas ve usulleri, 

d) Akademide öğretim süreıleriınfîn tespiti, dönem
lere ayrılması, dinlenme izinleri, sınav ve değerlen
dirme esaslarına ilişkin ilkeler, başarı durumu, oku
ma hakkının kullanılmış sayılacağı haller, not düze
ni ve bu konulara ilişkin diğer hususlar, 

e) Bu Kanunun uygulanması ile ilgili diğer hu
suslar, 

Yürürlükten kaldırılan ve değiştirilen kanun hü
kümleri 

MADDE 38. — Tasarının 38 inci maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Tasarının geçici birinci 
maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Tasarının geçici ikinci 
maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

(MÜH Eğitim Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Yönetmelikler 

MADDE 37. — içişleri Komisyonunun 37 nci 
madldfcsi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Yürürlükten kaldırılan kanun hükümleri 

MADDE 38. — 4.6.1937 tarih ve 3201 sayılı Em
niyet Teşkilat Kanununun 18, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 
33 ve 50 ünci maddeleri ve bu Kanunun Polis Ensti
tüsünün yükseköğrenime ilişkin bütün hükümleri ile 
diğer kanunların bu Kanuna aykırı hükümleri yürür
lükten kaldırılmıştır. 

GEÇİCİ MADDE 1. — İçişâeri Komisyonumun 
Geçici 1 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabuS 
edinmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanunun yürüdüğe-
girdiği tarihte, Polis Enstitifeü Yükseköğrenim Kısmı, 
Polis Akademisine dönüşür. Bu Kanuna göre ata-
malar yapılıncaya kadar başkaca bir işleme gerek 
kalmadan «Polis Enstitüsü Müdürü» «Polis Akademi
si Başkaınilığt» na, «Polis Enstitüsü Müldür Yardımcı
ları» «Polis Akadflmişi Başkan Yardımcılıkları» na 
atanmış saiyılır., 
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GEÇİCİ MADDE 3. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, Polis Enstitüsü Yükseköğrenim Kışımı ile 
Polis Kolejinde okuyanların Polis Enstitüsüne girişi, polis metrnıuriuğuna naislbı, maaşları ve diğer ödemeleri ve 
her tünlü özlük halklları ile ilgili hailen uygulanmakta olan hükümler saklıdır. 

GEÇİCİ .MADDE 4. — Bu Kanunun 16 ncı maddesi gereğince Polis Akademisine öğrenci alınıncaya 
kadar geçecek sürede, teşlkMatta görevli polis memurlaırı arasından; «Polis Enstitüsü Yükseköğren'fim Kısmı 
Yönetmeliği» nde 'belirlenen esas ve usullere göre öğrenci alınalbilir. Akademiye bu ş'dkilde alınanlar hak
kında da geçici 3 üncü madde hükümleri uygulanır. 

GEÇİGt MADDE 5. — Kanunun yürürlüğe ğirmesiınden önce Polis Enstitüsünün 4 yıllık Yükseköğrenim 
Kısmından mezun olanlar, Polis Akademisinden mezun olmuş addolunurlar. 

Yürürlük 

MADDE 39. — Bu Kanunun; 
a) 10, 11, 14, 15, 16, 27 ve 33 üncü maddeleri 1985-1986 öğretim yılı başında, 
b) Diğer maddeleri Kamunun yayımı tarihinde, 
Yürürlüğe girer, 

Yürütme 

MADDE 40. Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür, 

Başbakan 
T. Özaî 

Devlet Bakanı - Başbakan Yardımcısı 
/. K. Erdem 

Devlet Bakanı 
S. N. Türel 

Devlet Bakanı Y. 
A. Tenekeci 

içişleri Bakanı 
A. Tanrıyar 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı 
M. Ve Dînçerler 

Ulaştırma Bakanı 
V. Atasoy 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
H. C, Aral 

Devlet Bakanı 
K. Oksay 

Devlet Bakanı 
A. Tenekeci 

Adalet Bakanı 
M., İV, Eldem 

Dışişleri Bakanı Y. 
A. M. Yılmaz 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
/. S. Giray 

Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanı 
H. H. Doğan 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
C. Büyükbaş 

4 . 10 , 1984 

Devlet Bakanı 
A. M. Yılmaz 

Devlet Bakanı 
/. Özdağlar 

Millî Savunma Bakanı 
Z. Yavuztürk 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
V. Ar ikan 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
Af. Aydın 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
M. Kalemli 

Kültür ve Turizm Bakanı Y. 
A, Tanrıyar 
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(İçişleri Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihte, Polis Enstitüsü Yükseköğrenim kısmı 
ile Polis Kolejinde okuyanlann Polis Enstitüsüne 
girişi, polis memurluğuna atanması, maaşları ve diğer 
ödemeleri ve her türlü özlük hakları ile ilgili halen uy
gulanmakta olan hükümler saklıdır. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Tasarının geçici dördün
cü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 5. — Kanunun yürürlüğe gir
mesinden önce Polis Enstitüsünün Yükseköğrenim 
kısmından mezun olanlar, Polis Akademisinden me
zun olmuş addolunurlar. 

Yürürlük 

MADDE 39. — Bu Kanunun; 
a) 10, 11, 14, 15, 16, 26 ve 33 üncü maddeleri 

1985 - 1986 öğretim yılı başında, 
b) Diğer maddeleri Kanunun yayımı tarihinde, 

yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 40. — Tasarının 40 inci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Tasarıya bağlı cetvel Komisyonumuzca aynen ka
bul edilmiştir. 

(Millî Eğitim Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

GEÇİCİ MADDE 3, — içişleri Komisyonunun 
Geçici 3 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen ka
bul eldilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 4. — içişleri Komisyonunun 
Geçidi 4 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen ka-
bull erfilimişitir. 

GEÇİCİ MADDE 5. — Kanunun yürürlüğe gir
mesinden önce Polis Enstitüsünün Yükseköğrenim 
Kısmımdan mezun oJamılaır, Polis Akademisinden me
zun olmuş sayılırlar., 

Yürürlük 

MADDE 39. •— içişleri Komisyonunun 39 uncu 
maddesi Komisyonumuzca aynen fcalbul edilmiştir. 

Yürütme 

MADDE 40, — İçişleri Komisyonunun 40 inci 
maddeisfi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Tasarıya bağlı cetvel Komisyonumuzca aynen ka
bul edillmiştir, 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİNE BAĞLI CETVEL 

I SAYILI CETVEL 

Kadrosu 

Polis Akedemisi Başkanı 
Polis Akademisi Başkan Yardımcısı 
Ana Bilim Dalı Başkanı 
öğretim Üyesi 
Öğretim Üyesi 
Öğretim Üyesi 
Öğretim Üyesi 
öğretim Üyesi 
Öğretim Üyesi 
öğretim Yardımcısı 
Öğretim Yardımcısı 
Öğretim Yardımcısı 
öğretim Yardımcısı 
öğretim Yardımcısı 
Öğretim Yardımcısı 
öğretim Yardımcısı 
Öğretim Yardımcısı 
Öğretim Yardımcısı 
Öğretim Yardımcısı 
Öğretim Yardımcısı 
Bölüm Başkanı 
Öğretim Görevlisi 
Öğretim Görevlisi 
öğretim Görevlisi 
Öğretim Görevlisi 
öğretim Görevlisi 
Öğretim Görevlisi 
öğretim Görevlisi 
Öğretim Görevlisi 
Öğretim Görevlisi 
öğretim Görevlisi 

Unvanı 

Emniyet Müdürü 
Emniyet Müdürü 
Profesör 
Profesör 
Doçent 
Doçent 
Yardımcı Donçent 
Yardımcı Donçent 
Yardımcı Donçent 
Okutman 
Okutman 
Okutman 
Okutman 
Okutman 
Araşitırmacı 
Araştırmacı 
Araştırmacı 
Araştırmacı 
Araştırmacı 
Araştırmacı 
Emniyet Müdürü 
Emniyet Müdürü 
Emniyet Müdürü 
Emniyet Müdürü 
öğretmen 
Öğretmen 
Öğretmen 
Öğretmen 
Öğretmen 
Öğretmen 
öğretmen 

Sınıfı 

Em. Hz. S. 
Em. Hz. S. 

Em. Hiz. S. 
Em. Hz. S. 
Em. Hz. S. 
Em. Hz. S. 
E. ö. H. S. 
E. ö. H. S. 
E. Ö, H. S. 
E. Ö. H. S. 
E. Ö. H. S. 
E. Ö. H. S. 
E. ö . H. S. 

Adedi 

1 
2 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 

...r.r 2 
T - jQ 

4 
6 
6 

12 
2 
3 
3 
3 
3 
.3 
5 

Derecesi 

1 
2 
1 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
1 
2 
3 
4 
5 
2 
3 
5 
6 
7 
8 
2 
2 
3 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

+1 
TOPLAM 113 

• • mmtm 11 
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