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1. — GEÇEN TU' 

îzmir Üyesi Cahit Okurer; Cumhurbaşkanı 
ile yaptığı Amerika gezisi halkkında açıklama
larda •bulundu ve seyahattan edindiği intibala
rı ibelirtti. 

Başkan; Avrupa Konseyi Danışıma Meclisi
nin 19 ncu döneminde T. B. M. Meclisi Heye
tine katılmak üzere, 378 sayılı Kanun gereğince 
yapılan seçimde, asıl üyeliklere Şevket Akyürek 
(İstanbul), Ömer Lûtfi Bozcalı (İzmir), Fe-
rid Melen (Van) ve yedek üyeliklere de İsa 
Bingöl (Muş), Selâilıattin Cizrelioğlu (Diyar
bakır) ve Mehmet Hazer (Kars) -in aday seçil
diklerini Genel Kurulun bilgilerine sundu. 

Clece öğretimi yapan İktisadi ve Tiearii İlim
ler Akademileri öğretim üyeleri ile öğretim 
yardımcılarına ve diğer personeline ek ücret 
verilmesine dair 'kanun teklifini görüşmek üze
re, ilgili komisyonlardan beşer üyenin Üştirakiy-
le bir Geçici Komisyon kurulması hakkındaki 
Millî Eğlitim Komisyonu Başkanlığı tezkeresi 
okundu ve ka'bul olundu. 

Bir Parlâmento Heyetimizin Yugoslavya'y1 

ziyaret etmesi hakkındaki davete icabet edil-
mesinfin Müşterek Başkanlık Divanınca uygun 
görüldüğüne dair Başkanlık tezkeresi okundu 
ve kabul olundu. j 

Kore Parlâmentosundan on kişilik bir heye- | 
tin memleketimize davetinin Müşterek Başkan- ı 
lık Divanınca uygun görüldüğüne dair Başkan- i 

2. — GELEN 

TASARILAR 

1. —• 1111 sayılı Askerlik Kanunun 35 nci 
maddesinin (C) fıkrasına 4092 sayılı Kanunla 
eklenen hükümleri değiştiren ve 'bu kanuna 
geçici bir madde ekliyen 350 sayılı Kanunun 
değiştirilmesine dair kanun tasarısının Millet 
Meclisince kalbul olunan metni (Millet Meclisi 
1/68, Cumhuriyet Senatosu 1/744) (Millî Sa
vunma Komisyonuna) 

2. — 1076 sayılı İhtiyat subayları ve ihtli-
yat askerî [memurları Kanununun 14 ncü mad
desinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarı
sının Millet Meclisince kabul olunan metni (Mil
let Meclisi 1/77, Cumhuriyet Senatosu» 1/745) 
vMillî Savunma Komisyonuna) 

TANAK ÖZETİ 

lık yazısı okundu ve kabul olundu. 
Cumhuriyet Senatosu üyeleri Enis Kansu 

ve Mebrure Aksoley'e izin verilmesi hakkında 
Başkanlığın tezkeresi okundu ve izinler 'kabul 
edildi. 

Cumhuriyet Senatosu Üyesi Hidayet Ay-
dıner'in, İstanbul'un çöp ve çöpçülerine dair 
sözlü sorusu ile, 

Cumhuriyet Senatosu Üyesi Hidayet Ay-
dmer'in, İstan'bul Beilediyesindcki kırtasiyeci
lik hakkında sözlü sorusuna İçişleri Bakanı 
adına Devlet Bakanı ve İçişleri Bakanı Vekili 
Seyfi Öztürk cevap verdi. 

İş kanunu tasarısını görüşmek üzere ilgili 
komisyondan ikiişer üyenin iştirakiyle ıbir Ge
çici Komisyon kurulmasına dair Çalıyma Baka
nı Ali Naili Erdem'in önergesi okundu ve ka
bul olundu. 

Gündemde görüşülecek başka madde kalma
dığından 20 Nisan 1967 Perşem'bc günü saat 
15 te toplanılmak üzere Birleşime saat 15,52 de 
son verildi. 

Başkan Kâtip 
Baş'kanvekili Çanakkale 
Sırrı Atalay Nahit Altan 

Kâtip 
Tabiî Üye 

Selahattin Özgür 

KÂĞITLAR 

3. — Karayolları Trafik Kanununun 232 
sayılı Kanunla değişik 26 nci maddesünin (A) 
fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun tasa
rısının Millet Meclisince kabul olunan ımetni 
(Millet Meclisi 1/94, Cumhuriyet Senatosu 
1/746) (Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar ve İs
kân ve Millî Savunma komisyonlarına) 

4. — 1111 sayılı Askerlik Kanununun 41 
nci (maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan met
ni (Millet Meclisi 1/110, Cumhurüyet Senatosu 
1/747) (Millî Savunma Komisyonuna) 

5. — 6974 sayılı Türkiye Kömür İşletmele
ri Kurumu Kanununun 2 nci ımaddesinin (B) 
fıkrasının değiştirilmesine dair kanun tasarısı-
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mn Millet Meclisince kabul olunan metni (Mil
let Meclisi 1/144, Cumhuriyet Senatosu 1/748) 
(Malî ve İıktlisadi işler ve Bütçe ve Plân komis
yonlarına) 

RAPORLAR 

6. — Deniz İş Kanunu tasarısının Millet 
Meclisince kalbul olunan nnetni ve Cumhuriyeti 
Senatosu Geçici Komisyon raporu (Millet Mec

lisi 1/233; Cumhuriyet Senatosu 1/727) (S. Sa
yısı : 905) 

7. — 45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu 
Kanununun .'bâzı maddelerinin değiştirilmesi
ne ve 'bâzı fıkralar eklenmesine' dair 'kanun ta
sarısının Millet Meclisince kabul edilen metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet 
Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1/268, Cum
huriyet Senatosu 1/741) (S. Sayısı : 906) 

BİRİÎJCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞZIATT — Ba-kanveküi Sırrı Atalay 

KÂTİPLER : Salaha "Ün 5 7yü? (Ta iî Üy:) ; J'aîıit Aîtan ' Ç a ı a ü ı a b ) 

BAŞKAN — 53 ncü Birleşimi açıyorum. Gündeme başlıyoruz. 

3. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Giresun Üyesi 
Sabahattin Orhon'un yasama dokunulmazlığı
nın kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkere
si ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Ada
let Komisyonu raporu. (3/92) (S. Sayısı : 904) 
(1) 

BAŞKAN —- Anayasa ve Adalet Komisyonu 
lütfen yerini alsın. Raporu okutuyorum. 

Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 
Yüksek Başkanlığa 

Kendisine, Türk parasının kıymetini koruma 
Kanununa muhalefet fiili ismadedllen Cumhu
riyet Senatosu Giresun Üyesi Sabahattin Or
hon'un yasama dokunulmazlığının kaldırılması
na dair Başbakanlığın 6 . 6 . 1962 tarihli ve 
ö/2-(2i239 sayılı yazılarına ekli dosya, Cumhuri
yet Senatosu Başkanlığınca gönderilmekle, İç
tüzüğün 139 ve 140 ncı maddelerinde belirti
len usul ve esaslar .dairesinde işleme tabi tutu
larak Komisyonumuzun 5 Nisan 1%7 tarihli 

(1) 904 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

Bideşimiiiıde tetkik ve müzakere olundu. 
Yasama dokunulmazlığının kaldırılması is

tenilen Cumhuniyot Senatosu Giresun Üyesi 
Sabahattin Orhan'a isnadedilen fiilin vasıf ve 
mahiyetine göre Anayasanın '88 ve 79 ncu mad-
.1 eleri ile İçtüzüğün 139 ve 140 ncı maddeleri 
uyarınca ve fiilin kamu oyundaki etkisi na
za-a alınarak adı geçenin yasama dokunulmaz
lığının kaldırılmasına karar verilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz olunmak 
üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Aydın 

O. S. Sarıgöllü 
Kâtip 

Yozgat 
I ArMmıae 

Hatay 
M. DelJveli 

Samsun 
E. Rendeci 

Sö.:cü 
KaS'tam.:nu 

A. N. Tuna 

Diyarbakır 
S. Cizrel-Jo^lu 

İJtanlbul 
E. Özden 
Tekirdağ 

H. Mumcuoğlu 
Tckat 

Z. Bctil 
İmzada 'bulunamadı 

43 — 
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BAŞKAN — Rapor üzerinde söz istiyen?... 
Yok, İçtüzük gereğince sayın üye savunma 
hakkına sahiptir. Sayın Orhon, hakkınızı kul
lanacak mısınız? 

SABAHATTİN ORHON (Giresun) — İza
hat vereceğim. 

BAŞKAN — Buyurun, hakikiniz 'saklı. 

SABAHATTİN ORHON (Giresun) — Cum
huriyet Senatosunun muhterem üyeleri; umum 
müdür alarak vazifeli bulunduğum müessese
nin bâzı muamelâtında, Türk Parasının Kıy
metini Koruma Kanununa aykırı bâzı hususla
rın tesbiıt edildiği ve bunun üzerine mahkeme 
açıldığı 1982 senesdnde bana da bildirildi. 

Bulunduğum müesseseyi adlî merciler nez-
dmde umum müdürler temsil eder. Bu 'müna
sebetle, benim de ismim bu münasebetle dâ
vaya karışmış bulunmaktadır. Haddizatında 
bu muamele ile alâkalı kimselerin, muhrike 
meleri neticesinde, beraet ettikleri öğrenilmiş
tir. 

Fakat 1992 senesinden beri, böyle bir itha
mın altında bulunmak beni de şahsan üzmekte 

lerim b senac 
da rencide etmektedir. Onun için istirham edi
yorum, dilekçe ile müracaat ettim, dokunul
mazlığımın kaldırılmasını bizzat talebetmiş bu
lunmaktayım. Lütfeder komisyon kara rina 
uyarsanız müteşekkir kalırım. Hürmetlerimle. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Komisyon raporu okunmuş
tur. Komisyon raporunu oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyeuler... Komisyon 
raporu kabul edilmiş, Sayın Orhon'un yasama 
dokunulmazlığı bu işe mahsus olmak üzere kal
dırılmıştır. 

Gündemin diğer maddesine geçiyoruz. 

2. — Karadeniz Teknik Üniversitesi adiyle 
Trabzon'da bir üniversite kurulması hakkında 
Kanununun ve buna ek 19 . 9 . 1963 tarihli ve 
336 saydı Kanunla 16 . 2 . 1965 tarihli ve 
~35 saydı Kanunun bâzı maddelerine birer fık
ra eklenmesi ve bâzı maddelerinin değiştirilme
si hakkındaki kanun tasarısının Millet Mecli
since kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena

tosu Geçici Komisyon raporu. (Mület Meclisi 
1/338, Cumhuriyet Senatosu 1/739) (S. Sayı
sı : 903) (1) 

BAŞKAN — Tasarı hakkındaki Geçici Ko
misyon raporunu okutuyorum. G'cçiei Komis
yon Başkanı Sayın Özgüneş buyurunuz. 

Millî Eğitim Bakanı yahut adına konuşacak 
kimse var mı? Yar. 

Raporu okutuyorum, o zamana kadar ba
kan da geleceklerdir. 

Rapor üzeninde ilk söz Sayın Ağanoğkı'-
nundur. 

Geçici Komisyon raporu 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Karadeniz Teknik Üniversitesi adiyle Trab
zon'da bir üniversite kurulması hakkında Ka
nunun ve buna ek 19 . 9 . 1983 tarihli ve 336 
sayılı Kanunla, 1G . 2 . 1905 tarihli ve 535 sa
yılı Kanunun bâzı maddelerine birer fıkra ek 
lenmesi ve bâzı maddelerinin değiştirilmesi hak-
' 1 . . "I I . ' 1 ı M - T 1 _ 1 ._ . . 1 .1 1 _ .. ı 
• •-i ıIjLU.d !.•">-1 ı v a ' i i ı U ı L M S Ö I V y , i'I. i.< i'i 1 Uci.-\<:l 11 i i i\ i i\ i" i i ' i ı i -

isileilerinin de katılmasiyle Geçici Komisyonu
muzda tetkik ve müzakere edildi. 

Tasarı gerekçesinde tafsilen İzahı yapılan 
hususlar ve gerekse Hükümet temsilcilerinin 
tamamlayıcı bayanlarından sonra, komisyonu
muz Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul 
edilen metnin aynen kabulüne ve Genel Ku
rulun tasviplerine sunulmasına, öncelik Ye ive
dilikle görüşülmesine karar verilmiştir. 

•Sözcü Başıkan 
Tabiî Üye 

M. Özgüneş 
Kâtip 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Z. T üzün 

İzmir 
Ö. L. Bozcalı 

Çorum 
A. Çetin 

Bulunamadı 
Maraş Ordu 

A. T. Paksu Ş. Koksal 
Bulunamadı Buluna'm a d ı 

(Bakanlık mümessili yok, sesleri) 

Ankara 
T. Cebe 

Tabiî Üye 
•S. Küçük 

Denizli 
H. Ataman 

İstanbul 
O. Gümüş oğlu 

(1) 903 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

— 44 — 
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BAŞKAN — Millî Eğitim Bakanı adına Yük
sek Öğretim Genel Müdürü Emin Çakıroğlu bu
radalar bu tasarıda bulunacak ve gerekirse Ba
kan adına konuşacaktır. 

Söz alanların, rapor üzerinde, isimlerini oku
yorum: Ali Şakir Ağanoğlu, Sayın Yıldız, Sa
yın Dikeeligil, Sayın Atmaca. 

Buyurun Sayın Ağanoğlu. 
ALİ SAKİR AĞANOĞLU (Trabzon) — Sa

yın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun sayın üye
leri; çok âcil ihtiyaçlara cevap verecek bir ka
nun tasarısı görüşülmek üzeredir. Geç de olsa bu 
tasarıyı getirmiş olduğu için Hükümete teşekkür 
ederim. 

Bu tasarı kanunlaştığı zaman faydalanacak 
müesseseler Erzurum Atatürk Üniversitesi, Di
yarbakır'da acılan Tıp Fakültesi ve Karadeniz 
Teknik Üniversitesidir. İhtiyacın ne kadar âcil 
olduğunu arz etmek için Karadeniz Teknik Üni
versitesinin durumu hakkında bir parça izahat 
arz etmek istiyorum. 

Karadeniz Teknik Üniversitesi dördüncü eği
tim yılındadır. 1963 te eğitime başlamıştır, aynı 
yıl üniversitenin inşasına da geçilmiştir. Bugü
ne ka'dar bu üniversiteye 75 - 80 milyon lira har
canmıştır. Dördüncü eğitim yılında bu üniversi
te iki fakülte çalıştırmaktadır: Temel Bilimler 
FaküHesi, İnşaat ve Mimarlık Fakültesi. 559 öğ
reneni vardır, fakat maalesef büstün kadrosunda 
ikisi Türk, biri de yabancı profesör olmak üzere 
3 profesör vardır. Bu kadar geniş öğrenci kad
rosuna bu üç profesörün kâfi gelmiyeceğini Yü
ce Senato da takdir buyurur. Yeni kurulan üni
versitelerimize, büyük şehirlerimizdeki eski üni
versitelerimizden profesör ve doçent gibi yetiş
miş özet im üyelerini ayırıp göndermek güç olu
yor idi. Bu kanunla ihtiyaca kısmen cevap ve
recektir. 

Bir kısım ilim adamlarımız bu yeni kurulan 
•müesseselerimizin, üniversitelerin gelişmesinde 
hizmet göreceklerdir. Bu itibarla kanun, maddi 
imkânları sağlaması bakımından, isabetli bir hiz
met görecektir. Yalnız kanun tasarısının birinci 
maddesi üzerinde bâzı mülâhazalarımız var. 

Birinci madde; bir fakültenin kuruluşunun 
tamamlanması o fakültenin kadrosunda profesör-
ler kurulunu teşkil edecek aylıklı en az altı pro
fesörün bulunmasına bağlıdır, kaydını koyuyor. 
Bu kayıt halen Üniversiteler Kanunundaki hü
kümlerle biraz çelişme halindedir. Bir üniversi

tenin muhtar hale gelebilmesi için iki fakültesi
nin olması ve bu iki fakültede kadrolu profesör
lerin bulunması gerekiyor. Bu tasarı, bu yeni 
üniversitelerimizin kadrolarını 11 kişi yani 12 
nin altında tutmak suretiyle uzun zaman muhtar 
hale gelmelerine engel teşkil edebilir. E, bir üni
versitenin muhtar üniversite olmak yerine, bu
gün bu yeni müesseselerde olduğu gibi, Millî Eği
tim Bakanlığına bağlı kalmasının birtakım mah
zurları bulunmaktadır. Profesörler çalışmaların
da tamamen muhtar kimselerdir. Muhtar üniver
sitelerde bir profesörün ilmî çalışmaları, üniver
site içerisindeki çalışmaları ancak onun senatosu 
tarafından murakabe edilir. 

Muhtar bir üniversitede, muhtar bir profesö
rün nakli, tecziyesi, taltifi ancak üniversite sena
tosunca yapılabilir. Böyle bir üniversiteden, muh
tar olmıyan bir üniversiteye bir profesör nakle
dildiği zaman, bu yeni durumda tâyini, nakli tec
ziyesi gilbi ve saire Millî Eğitim Bakanlığına 
verilmiş bulunuyor. Bu durum dolayısiyle muh
tar üniversitelerden profesörleri ayırarak -bu ye
ni üniversitelere tâyin etmek ve göndermek zor
laşacaktır. Her ne kadar malî imkânlar sağlanı
yorsa da kanunun bu hükmü birtakım zararlar 
tevlidedeceği kanısında bulunuyoruz. O bakım
dan birinci maddeye karşı mütalâalarımız pek 
olumlu değildir. Teşekkür eder, saygılarımı su
narım. 

BAŞKAN — Sayın Yıldız, buyurun. 
AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Sayın Baş

kan, saiym arkada^ar, teımeMndra bozuk bir 
konuyla karşı karşıya bulunuyoruz ezanında. 
Yıllardan beri hu klonu diç de olumlu bir seki
de -ele alınmamıştır. Ünivens:ıte açılıya:-, öğre
tim üyesi yicik. Daha bir yenisi de şimdi ollmuş. 
Ünıiveiisite Dıiyarbakırida, öğrenciler AnikiaLa'da 
yeitişir. Yani Türkiye İde üniversite politik ası 
üşüntüyle bellirtoıdk iı.|ber;:ım ki, temelinden sa-
•kat yürütüıllmekitledir. Esas mesele, öğrettim üye
si yeitiştirillmeısidir. Öğrletiım üyeli yetimiu'iVrıe-
den hem 'metodumuz kusurlu hem .çpk ekik . 
İşte bunun bir sonucu olarak Karadeniz Tek
nik Üniversitesi açılalı dört yıll cllımuş, öğrenci
ler feryait eder, sdkağa dökülür, derslıerii boy-
Ikoıt eder, yetişemiyoruz der. Öğretim üyesi de 
bulunamaz, profesörlerimiz de gıiltimez. Her yö
nüyle yermeye elverişli olan bir durum. Hukü-
mett bir çare getirmiştir. Temelin d en çjaıre ten-
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'kid edilebilir. Ama konu bu, barlka yapnlasak, 
şu anda teınelde abnacak tedbiderden başka 
ivedi şelküde yapıllacdk çiarenin bu olduğu kanı
sındayım, bende. Ama belirtmıeik istenim ki, 
Üniversitenin açılışı böyle, sözümü bağışlayın, 
gecekondu tipi o İmam alı dır artık. İyi hazır
lanmalı, öğretim üyesi, metot ve sayı bakımın
dan iyi yeltişıtirilm/eli hele usta ve çırak usulü 
yeltiştdrmeden fazla sıonuç alanııyacağımızı, Sa
yın Millî Eğitim Bakanı yemi geldiği bu görav-
ıde sanırım ki, bu konuyu benimsliyen t i " tuftunı 
içimde elle allmalıdır. Bir gecikmeden sonra da 
olsa, esasında belki başka tedbirler alınarak bu
güne gelinmezdi ama her ne ise bugüne geldik. 
Kanun taaısrısı bir deride çare buluyor inarnem-
dayıım. Omun için bovlki içindeki seslerde, ge
rekmede yerilecek tarafları bulunahilir ama, 
başka türlü tedavi edilmemiş, bu yar,a ancak 
böyle tedavi edilebdlir hiç olmazsa geçici ola
rak. Onun için bende kanun tasarısırım lelıin-
cloyim, Hükümete bunu getirdiği için teşekkür-
lermi sunarım, ama tekrar bana dönerek ara et-
mıek işitiyorum ki, bu polidka temelden ele ahn-
ımalıdır. Üniversite bayie; Diyarbakır'da ai.lı, 
kendisi burada, Trabzon'da ünivcrızilte, öğretim 
üıycisıi yok, öğreltim imikânları y:,(k. Edendim 
Atatürk Üniversitesi dersiniz öğretim kadrosu, 
ödenekleri hiç de ötekilere benzemiyor. Bütün 
ibu eksiklikleri Sayın Balkandan rlcaan temel
den ele akp hiç olnn^-n bundan smra düzeltil-
imelidir. Bu kanunun da hayırlı olmasını temen
ni ederim. 

BAŞKAN — Sayın Di.keclig.il. 
HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Muhte

rem arkadaşlar, Trabzon Teiknik Üniversitesi 
öğ:imcilerinin profeısör bulması için bu kanun 
gelmiş bulunuyor. Ama şunu kabul edelim ki, 
bundan .sonra M/idî Eğitim Bp.i'ıaııhğı böyle 
geçici kanunlarla değıillde tedbirli kanunlarla 
gelmesi yerinde olur. 

Bumdan önce % 75 bir zam yapılmış fakat 
yine Trabzon Üniversitesine profesör buluna
mamış. Öğrenciler feryaıdetmiş, proses örsüz kal
mış ve açılalı da bir hayli zaman olmuş. Bu 
bakımdan Bakanlık zorda kaldığı iç/İn % 100 
zam pnofesörler/imizin maaşına yüzde yüz bir 
«anı ve kaldığı müddetçe de yine 100 liralık 
tazminat, bir ödenek veriyor ve bu suretle ora
ya hoca bulmak istiyor. Haddizatında üniversi-
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: iteler yalnız hooa ve profesör mecellesi değildir. 
! İstanbul veya Anikara'dam profesörler buraya 

gidip ders verecdk iki misli maaş ayrıca 100 
lira yevmiye alacaik. Fa'kait üniversitenin kuru
luş gayesine uygun olarak burada bir hanekıeıt 
olnııyacalkltır. 

Üniversitenin »kuruluş gayesinden maksat 
muhitine ışık tutmasıdır. Aynı zamanda bölge
sinde kalıp tetkilkatta bulunmak incelemeıler 
yapmaktır. Tra'bzon Telkmik Üniversitesinde bu 
'olmıyaeaktır. Profesörler daha evvel arz eit'ti-
ğim gibi gidip geleeeJkler, öğrencilerine birlkaç. 
saat ders verecekler, müddetlerini doılduracak-
lar meselle bitti, halledildi, demecelk. Arkiadaş-
lar, üniversite bu, bunun ötesi yok. Üniversite 
önoe muihİtte hazırlanıp profesörleri meydant 
gcıtirllir, bu olmamış-'tır elemanlar bulunur on
ulan sonra üniversite açılır. Şimdi Bakanlığımız 
gene 10 üniversite açımalk yoluna gidiyer. Eğer 
'bumlan sonraki zamanlarda da böyle profesör
lerimi teımıin eltmedıen öğretim üyelerimi temin 
çimmeden ve % 100 zamlarla para vermek sure
tiyle hoeailarıımiizı oraya göndernıijk durumu 
•içerisinde ögrencilerimizi okıuıtıacaiksa cidden biz 
bir yarım münevver kadrosu yeltiş'tireoeğliz. Bu 
yarını münevver kadrosu ile memleket melide
lerini, maarif dâvalarını hallcitımcımiize imkân 

! yoktur. Yığılıp gelecek bunlar arkasından. Bu 
i yığıntıyı Millî Eğitim Bakanlığı nasıl önliıye-
| cek? İlerisi için esas tedbirleri ne o'laraık. Çim

di Trabzon Teknik Üniversiteisıimi vendiiniz ben 
I de .mahrumiyet bölgeslndeyim diyeeeik Erzu-
j rum. Nitekim söylüyor profesörler, niçin Trab-
| zon Teknik Ünivecüitıesine % 100 zammı verıi-
• yarsun da, bana vermiyorsunuz ? Diyecekler ve 
t 

I bu suretle iki üniversite arasımda bir ayrılık 
| olacak ve bu dolayısiyie antik Trabzon Ünlver-
| sitesine de gönderilecdk profesörlüklerde zor-
[ hık çekeceksiniz, bu bir zorlama olacak. Niha-
| yet bu Diyarbakır için de aynı ölacaik. Bu ba-
l kımdan Millî Eğitim Balkanlığı derhal köklü 
| tedbirlere .doğru gitmesi ve köklü ted'birlcr al-
! ması iktizla e el er. Olmadı, şimdi Sayın Millî 
| Eğitim Bakanımdan ben soruyorum: Sayın Ba-
I ikan bir^ndktada... Sayın Başkan Millî Eğitim 
] Batanı dinliyor mu aeaiba ? 
i 

i BAŞKAN — Dinliyor efendim, müsteşarı da 
İ kendilerine malûmat veriyor. 

46 — 

http://Di.keclig.il


C. Senatosu B : 53 20 . 4 . 1967 O : 1 

HÜSNÜ DİKEÇLİOİL (Devamla). — Ç/üıı-
kü hayati bir oıesrilıcıyle ilıg.ili, Bakanlian bi" 
noktayı öğ^enırok istiyorum 'ben. O da şu: 
Trabzon Teknik Üniversitesinde daimî öğret
menler, profesörler de »var. Dışardan gelenler 
yüzde yüz tazminat ve bir de 100 lira yevmiye 
alacak. Ama orada bulunanlar bundan mahrum 
olacaklar. Onlar oraya nasıl bağlana ektir? Bu 
durum bir hkkaniyet esasına bağlanabilir mi? 
Demez mi ki, ben buranın kahrını çekiyorum, 
mahrumiyet bölgesindeyim? Siz dışardan getir
diğinize bu avantajı veriyorsunuz da bana neden 
vermiyorsunuz? Bunu söyliyecek ve dolayısiyle 
oradaki öğretim nüvesi içine gömülecek. Hülâsa, 
bu geçici bir tedbirdir. Sayın Bakan yeni geldi, 

geçici tedbirlerle üniveriste meseleleri, dâvaları 
halledilemez. Bu geçici tedbirler bir zaman için 
iyi 'gibi gözükür. Fakat ondan sonra yine aksak
lıklara yol açabilir. Diğer taraftan öğretmenlik 
veya profesörlük mânevi bir haz meslekidir. 
Sadece siz maddi yönden profesörü tatmin etme
yi düşünüyorsunuz. Bu paralan verirsek bu üni
versiteye profesörler gider, diyoruz. Peki bugün 
için gitti, yarın için ne olacak? öğrencilere bu 
ideali verecek, mefkure verecek, orada kalıp ön
derlik yapacak. İlerisi için ne olacak bu? Yeni 
açacağımız üniversitelerimiz için ne olacak0? 
Bunlar için nasıl yeni bir kadro yetiştirmeyi 
düşünüyor, Millî Eğitim Bakanlığı? Şimdiye ka
dar geç kalıyor zorlamalar, zorlamalar, zorlama
lardan sonra böyle aleminut kanun ve tedbirler
le geliyor karşımıza. Böyle gelmemelidir. Cidden 
Millî Eğitim dâvası büyüktür. Ben de buradan 
bir öğretmen olarak, hoca olarak Trabzon Tek
nik Üniversitesinde okuyan gençlerimizin hoca-
sız kalmasını istemem, arzu etmem ve bunların 
da önlenmesini düşünebiliriz. Kanun çıksın diye
biliriz. Fakat ne olacak ilerisi için bu? Rica edi
yorum, bu bir nesil dâvasıdır.'Bu nesil dâvaları
nın üzerine böyle aleminut tedbirlerle eğilmdiği 
takdirde netice vermez ve Türkiye kaybeder, bü
yük kayıp olur. İlmen, irfanen nesil düşer düş
mekte de devam eder. Onun için Millî Eğitim 
'Bakanımız, bu üniversite ve ilerdeki kurulacak 
üniversiteler için, hattâ mevcut üniversiteler ka
nunları için, üzerinde hassasiyetle dursun ve bü
yük bir tedbirle bizim karşımıza gelsin. 

Söyleniyor, meselâ dört saat dersi var profe
sörlerin şimdi bu dört saat dersi olan hususi yük

sek okullardan da ders alan profesörlerimizden, 
Anadolu'daki üniversitelere fazlalarını kaydır
mak için ne gibi tedbirler var? Ne gibi tedbirler 
alınabilecek? Bunlar üzerinde hiçbir hazırlık 
yok. Eğer bir hazırlığımız olsaydı cidden buıgün 
şu zormalarla bu kanun karşımıza çıkmazdı. 
Birçok eğitimcileri, bu kanun benim kanaatimce 
üzer ve bu gibi tedbirler memleket meselesini, 
maarif meselelerimizi halledemez ve edeceğine de 
ben kaani değilim, mümkün de değildir. Sayın 
Bakan belki şöyle düşünebilirdi, şimdi soruyo
rum bütün öğretim üyelerini oraya nasıl bağla
mak? İki bin lira alan bin profesöre 2 OO'O lira 
daha vereceğiz, 4 000 lira eder. 100 lirayı da ko
yalım üstüne 5 000 lira eder. T>u kadrosuna maa
şına göre. Diğer taraftan doçentin tazminatı var, 
profesörün tazminatı var, hayli para tutacak. Bu 
böyle olunca acaba bütün profesörlerimizi üni
versiteye bağlamak için Tıp fakültelerinde olan
ların maaşını bol versin, 10 bin lira da versin, 
15 000 lira da versin. Fakat, üniversiteye bağla
sın, muayenehanesi olmasın, diğer teknik işlerle 
'başka işlerle uğraşmasın. Hakuk Fakültesindeki 
profesörlerimiz yine dışarda vazife almasın. İşte 
böyle köklü tedbirlerle karşımıza kanunu geti
rip, üniversiteye bağlayıp, cazip bir duruma sok
ması ve soktuktan sonra da ciddî tedbirler al
ması parlâmento üyelerini memnun eder. Bunun 
dışında bu kanun çıkacaktır, âcildir. Efendim 
ondan sonra deva bulacağız zannedeceğiz, deva 
bulamıyacağız. Büsbütün meseleler çıkmaza gi
recek. Çocukların hatırı için, hocasız kalmaması 
için bir de bu tedbiri deneyelim diyeceğiz ama 
olmıyacaktır. Çünkü bundan önce verilen % 76 
ler tatmin etmemiştir. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN 4|— Sayın Atmaca, 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Sayın 
Başkan, saygı değer arkadaşlarım, Karadeniz 
Teknik Üniversitesi Diyarbakır ve Erzurum 
Atatürk: üniversitelerini de ilgilendiren bu ka
nun zorunlu bir ihtiyacı karşılamasının geçici 
de olsa .karşılıyabile^ek olumlu bir kanun ola
rak kabul ediyorum ve bu kanunun geçmiş bir
takım tedbirsizliklerin giderilmesi bakımından 
da faydalı olacağı inancındayım. 

Karadeniz Teknik Üniversitesi kurulduğu 
günden bugüne imkânsızlıklar içinde çalışan 
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bir .ilim yuvamızdır. Üniversitenin binala/rı, te
sisleri yapılmış, yapılmakta. Ancak esas lü
zumlu olan öğretim üyesi temini sağlanamadı
ğından yüzlerce gencin, esaslı olarak, bilgili 
olarak yetişmesi sağlanamamaktadır. Bilhas
sa yeni sınıflar teşekkül ettikçe bu ihtiyaç 
kendini da/ha çok göstermiş, bunun neticesi 
olarak özellikle içinde bulunduğumuz öğretim 
yılı içinde, öğretim yapma imkânı sağlamam a-
mışitır. Karadeniz Teknik Üniversitesinin ho-
casızlık yüzünden büyük sarsıntılar geçirdiği
ni hepimiz işittik, gördük, okuduk. Gönül is
terdi k i bu vesile ile Türk üniversitelerinin 
problemlerini temelinden halledecek bir kanun 
getirilsin ve böylece artık Anadolu'da halen 
açılmış, açılmak üzere ve açılacak olan üniver
sitelerimizin de ilerde aynı güç şartlar içine 
düşmesi önlenmiş olsun. Fakat bu kanunun 
böyle bir temel ilkeye ve bütün problemleri 
halledecek esasları kapsıyacak bir kanunun, 
Karadeniz Teknik Üniversitesini daha güç şart
lar altında uzun müddet çalışmaya mecbur 
edeceği için, hemen kabul edilmesini ve müs
pet oy verilmesini değerli arkadaşlarımdan ri
ca ediyorum. 

Bu karnı a âcil bir ihtiyacın neticesi olarak 
hazırlanmış ve bu ihtiyacı geçici de olsa gidere
cektir. 

Bu kanunun milletimiz gençleri için hayırlı 
olmasını dilerken, Sayın Millî Eğitim Bakanın
dan, Bakanlık erkânından ve üniversite men-
.;,-".ıplai"i:ıdan bir temennide bulunarak sözleri
me son vereceğim. 

Halen Karadeniz Teknik Üniversitesinde 
kayıtlı öğrenciler bu ders yılı derse gireme
dikleri içim geçtiğimiz öğrenim yılını kaybet
mek tehlikesi ile karşı karşıyadırlar. Geçen ve 
kaybedilen zamanın telâfisi içim önümüzdeki 
yaz aylarında kurslar açılmak suretiyle bu ge
çen zamanın telâfisi hem gençlerimize bir yıl 
kazandırmış, hem de ana - babalarının binbir 
müşkülâtla temin etmiş oldukları masrafları
nın da boşa gitmemiş olmasını sağlamış ola
caktır. Bu yönden de tedbir alınmasını rica 
eder, bu kanunu getirdiği, hayırlı ve olumlu 
bir iş ve teşebbüste bulunduğu için Sayın Ba
kana teşekkür eder, hepinize saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Banguoğlu, buyurun. 
TAHSİN BANGUOĞLU (Edirne) — Değerli 

senatörler, Trabzon Üniversitesinin ve Doğu'-

da açılmış, açılmakta olan üniversitelerimizin 
durumu sebebiyle getirilmiş olan bu kanun, 
memlekette yüksek öğretimde mevcut düzen
sizliğin bir nişanesidir. Üniversitelere muhtar 
müesseseler olarak bir hak tanınmıştır. Muh
tar oldukları günden bu yana Hükümetle, Dev
let ve üniversiteler arasındaki münasebetler 
maalesef tanzim edil em emiştir. Bunların he-
pisi Devlet üniversiteleridir. Memlekette yük
sek öğretimden doğrudan doğruya sorumlu 
olan Devlettir, dolayısiyle onu temsilen Millî 
Eğitim Bakanlığıdır. Fakat 1946 dan beri Dev
letle üniversiteler arasındaki münasebet ve 
Devletin bu yoldaki hakları tanzim edileme
miştir. Biz üniversiteleri muhtar yapmakla zan
nettik ki, bu memlekette, yüksek öğrenim me
selesini artık üniversiteler üzerine almıştır, de
ğildir. Üniversitelerin muhtariyeti başka mese
ledir, memlekette yüksek öğrenimin tanzimi 
başka meseledir. Her üniversite kendi çerçeve
si içinde idari ve ilmî muhtariyete sahiptir. 
Ama memlekette o üniversiteleri, yetiştirdiği 
gençliğin ihtiyaçlarına göre tanzim edecek olan 
Devlettir. Belki bir intikal devresi için bu 
böyle olmuştur, Devletin elini çekmiştir üni
versitelerden, hiçbir şeye karışmamış ve yük
sek öğretimi de bizim Millî Eğitim Bakanlığı
mız bir nevi ihmal etmiştir, kendi haline bı
rakmıştır, tanzim etmeye girişmemiştir. Bu
nun zararlı v,u elemli sonuçları yer yer çıkmak
tadır. Doğu'd a açılan üniversitelere hoca gön
deremiyoruz. Sebebi? Büyük şehir hayatına 
alışmış olan ve büyük şehirlerde başkaca bâzı 
menfaatleri olan hocalarımız gitmiyorlar 
Şark'a. Bu bizim memleketimize mahsus bir 

hal değildir. Avrupa memleketlerinde de hoca
ların tercih ettikleri şehirler vardır, gitmek 
istemedikleri şehirler vardır. Avrupa memle
ketlerinde bunu Devlet kanunlarla tanzim et
miştir. Hocaları memleket ölçüsünde yaymak 
için kanunlarda bâzı hükümler vardır. Bun
lardan bir tanesi, bilhassa Orta - Avrupa mem
leketlerinde tesirli olmuştur. O da şudur : 
Hiçbir asistan yetiştiği üniversitede doçent 
olamaz, doçent olmak için başka bir üniversi
teye geçmelidir. Hiçbir doçent yetiştiği üniver
sitede profesör olamaz. Profesörlük unvanını 
kazanmak için başka bir üniversiteye gitmeli
dir. Bu suretle bir mecburiyet tahtında asis
tanlar doçent olurken yer değiştiriyorlar, do-
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senitler profesör olurken yer değiştiriyorlar. 
Ve bu sistem üniversite hocalarını tevzi edi
yor memlekete. İngiltere'de ben bulunduğum 
sıralarda 23 üniversite vardı, onlarda da bu 
sistem var. Şimdi yenilerini açtılar, bu yeni
leri için de bu sistemden istifade ediyorlar. Bi
zim Üniversiteler Kanununda böyle bir hüküm 
yoktur- Zaten Üniversiteler Kanunu çıktığı za
man henüz Ankara ve İstanbul'da iki üniversi
temiz vaırdı. Fakat yeni üniversiteler açıldığı 
zaman bu mesele ortaya çıktı. 

Hocalarımızın gitmek istemeyişlerinin muh
telif sebepleri vardır. Tıp hocaları, hukuk ho
caları dışarda da çalışırlar. Teknik Üniversite 
hocalarının dışarda işleri vardır, kazançları 
yüksektir. Hususiyle son yıllarda başka bir ka
zanç kaynağı da sağlanmıştır üniversite hoca
ları için. Özel yüksek okullar açılmıştır, birçok 
üniversite hocaları maaşlarını rahatça bu özel 
okullardan duble edebiliyorlar. Bu suretle ho
canın mesaisi ikiye bölünüyor. Devlete bütün 
gününü bağlamış olan hoca, yarısını özel mü
esseseye veriyor. Tabiî, hocanın verimi de tabi-
atiyle yarıya düşüyor. Bu sistemde üç zümre
nin menfaati vardır : 

Biri, hoca .maaşını duble etmektedir. 
Biri, kapitalist, o okulu kuran müessese, ka

zanmaktadır. Çok ücret alıyorlar bu yüksek 
okullarda. 

Biri de, çocuğu imtihanını kazanamamış 
olan zengin adam, üniversite imtihanını kay
beden zengin adamın çocuğu, bu özel okullara 
gidiyor. Bu özel okulları propaganda ederken 
şunu ileriye sürüyorlar : Dünyanın her tarafın
da özel yüksek okullar vardır. Evet, vardır 
ama dünyanın her tarafındaki özel yüksek okul
lar vakıflara dayanmaktadır. Onların çoğu, 
hattâ resmî sayılanilar bile paralarının yarı
dan fazlasını, 3/2 sini vakıflardan alırlar, küçük 
bir ücretle, talebelerden aldıkları ücretlerle 
masraflarını tamamlamaktadırlar. Bizdeki yük
sek özel okullar tamamen ticarethane şeklinde 
açılmışlardır. Kanaatimce bunların açılışı da 
Anayasanın ruhuna aykırıdır. Komisyonda bu 
kanun görüşürünken bunun, aleyhinde bulun
dum. Anayasamız yüksek tahsili Devlete bı
rakmıştır. Gerçi Anayasada üniversite, denmiş
tir ama, bir eczacılık fakültesi ile, bir özel 
eczacılık okulu arasında hiçbir fark yoktur, 
gaye itibariyle. 

Şimdi, Doğu'ya gitmlyen arkadaşlar, yaşlı
lardır, Bir defa yaşlıları büyük şehirlerden 
koparıp Doğu'ya göndermek güçtür Ama bun
lar genç, yeni yetişen hocalara da engel olmak
tadır. Kanaatimce Üniversiteler Kanununda 
yapılacak bir değişiklik ,geınçlerin Doğu üniver
sitelerine gitmelerini sağlamak lâzımdır. İs
tanbul Üniversitesinde profesörlük sırası gel
miş olan bir genç profesörlük unvanını Erzu
rum'da veya Trabzon'da alabilmelidir. Bu su
retle dağıtabiliriz hocaları. 

Şimdi bir palyatif kanun getirilmiştir. Bu ka
nun, bir aczin itirafıdır. Devlet Trabzon'a hoca 
;;önderemiyor, Erzurum'a hoca gönderemiyor teş
rik için maaşını iki misline çıkarıyor. Bunun-da 
os'irli olması şüphelidir. Bilhassa teknik öğretim 

'locaları, Teknik Üniversite hocaları İstanbul gibi 
ir şehirde büyük kazançlara sahiptirler. Proje 
apıyorlar, büyük paralar alıyorlar. Maaşını iki 
nisl'iııe de' çıkarsanız Trabzon'a gitnıiyecektir. 
Esasen, zaten işi ticarete dökmüş olan bir hoca
mı yerleştiği yerden koparılması güçtür. Bu, 

palyatif bir tedbirle olmaz arkadaşlar. Radikal 
tedbir alınması lâzımdır. Radikal tedbir ise, Üni-
-ersiteler Kanununu değiştirmektir. Üniversite-
r: Kanununda 1960 senesinde yapılan bir deği-
; klik üniversitelere, şahsan hocalara bâzı menfa
atler sağlamıştır. Onun için bu kanunun değiş-
- Yineye mütemayil değildirler üniversite hocala
rı. Gerçi kanunu Maarif Vekâleti getirecektir 
leclise, o da getirmez. Bu kanun hazırdır arka-
laşlar. Yıllardan beri üniversitelerde bunun üze
ninde çalışılmıştır. Fakat bir türlü Bakanlığa 
gelmez, Bakanlıktan da bir türlü Meclise gelmez. 
delecek kanunda bunun radikal tedbirleri vardır, 
konulmuştur içine. Gelmesinin iki sebebi vardır: 
Hocaların mühim bir kısmı bunun değişmesini is
temezler. Eldeki kanun menfaatlerine uygun
dur. Bütün mahzurlarına, pek çok mahzurlarına 
ağmen dursun derler, kalsın bu kanun derler. 

Başlıcalarmdan bir tanesi, eldeki kanun yaş had
dini kaldırmıştır. Hoca ebediyen profesördür. 
Ama hocalardan bâzısı halen öğretimden âciz du
rumdadır, kürsülerini muhafaza ederler. 70 - 75 
yaşında hocalarımız vardır, genç doçentler o kür
süyü beklemektedirler beklesinler ve böyle bir 
ebedi profesörlük dünyanın hiçbir yerinde yok
tur, 65 yaşında profesör emekliye sevk edilir ve 
emekli olarak konferansiye durumunda ders oku-
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tabilir, onun dersinden talebe sorumlu olmaz. 1 
Kürsüsü boşalır, genç bir adam geçer yerine. 
Tıkanmıştır bu kanunla kürsüler. Ondan sonra 
her sene yeni kadro talebinde bulunur, üniversi
teler ve yeni kadro gözü kapalı verilir, bu adam
lara. İhtiyaç karşılığı değildir, bu türlü israfların j 
karşılığıdır, yeni kadrolar. Üniversite cephesin- j 
de böyle. Onlar sevk etmezler. i 

Millî Eğitim Bakanlığına gelince o da getir
mez böyle bir kanunu, getirilmesini üzerine al
maz. Çünkü, maalesef açık konuşalım, bizde Hü
kümetler üniversitelerden korkar olmuşlardır. 
Aman üniversitelere dokunmıyalım da seslerini 
çıkarmasınlar, politikasını güderler. Çünkü, sıra
sında bir avuç imza ile bir beyanname çıkarır ve 
biz baskı kuvvetleriyiz diye bâzı hocalar övünür- İ 
ler ve Hükümetler de boyun eğer Hükümetler î 
korkabilir üniversitelerden arkadaşlar, ama Dev
let korkmaz ve üniversiteler Devletin malıdır. | 
Devlet dernek, bu meclisler demektir. Bu Meclis- [ 
Terle birlikte Hükümet demektir. Devlet kendi I 
malı olan üniversitelerinden korkmaz. Onlarla an- j 
laşır, uzlaşır ve memleketteki yüksek öğretimin J 
ihtiyacını anlaşarak yürütür. Şimdi Devletin işi 
ele alması lâzımdır. Veyahut da Hükümet Dev- j 
leti gereği gibi temsil etmelidir. Böyle ses çık
masın, sızıltı olmasın düşüncesiyle Üniversiteler 
Kanunu yatar durur, bugünkü sakat haliyle. Ye- i 
ni üniversitelerin açılması bahis konusudur Tür- ! 
kiye'de. Yeni üniversiteler hep aynı sakatlıkla:' 
içinde yuvarlanıp gidecektir bu kanun devam et- | 
tikçe ve bu yüksek öğretim işini Devlet eline al
madığı müddetçe. Bugüne kadar böyle gördük 
bunu. Meselâ 1961 den bu yana söyliyebilirim, 
böyle gördük, Hükümet çekinir, üniversiteler 
yanaşmaz bir kırık, dökük, perişan bir hal devam 
eder, gider. 

Bizi geçen sene memur ettiğiniz üniversiteleri ] 
incelemek üzere, yedi arkadaş gezdik bütün üni
versiteleri, büyük bir rapor, uzun bir rapor da I 
verdik, görüşüldü burada. Üniversitelerimizin du
rumu yürekler acısıdır arkadaşlar, yürekler acısı 
dır. Üniversiteler müesseseler olarak değil, gene 
kuşakların durumu yürekler acısıdır. Bir ifadeyi 
size tekrar edeyim burada: İstanbul Üniversite
si o zamanki Rektörü Celâl Saraç'a son olarak şu 
suali sordum: 30 bin talebeniz var. Bu sene 32 
bin olmuş. Bu 30 bin çocuğun kaç tanesi netice 
itibariyle mezun olacak, diploma alacaktır!, de- ' 

1 dim. Düşündü, dedi ki, ancak üçte biri. 10 bin 
çocuk mezun olacak bunlardan. O da 3 senede, 5 
senede, 10 senede, ne ise. 20 bin çocuk okumaya
cak, diploma alamıyacak. Fakat bunlar da kayıt
lıdır, üniversitede. 

I Bu büyük bir perişanlıktır, % 33 verim. Av-
| rupa üniversitelerinde % 95 - 98 i bulur Yü7de 
i 33 verim ve 20 bini genç adaim, fee taJhsili gör

müş adam mesleksiz, işsiz sakağa dökülüyor. 
iş arıyor. Bu mâneVi bakımdan memlekette bir 
çöküntüdür. Bunu Devlet halletmeye mecbur
dur. 

I Şimdi bu kanun bir palyatif tedbir getir
miştir: Şark'a giden hocalara ikramiye vere
ceğim diye. Bu kanun Devletin aczini itiraf 

İ etmektedir. Ben âciz kaldım, hoca bulamıyo-
İ ram. Bu, güzel bir vaziyet değildir. Bugüne 

kadar böyle olmuştur. İyiyi temenni ederim. 
I Genç Millî Eğitim Bakanı arkadaşımızdan böy-
| le palyatif kanunlar değil, radilkal tedbirler ge-
I tirmes'ini temenni ederim. Bu kanunu o get'ir-
i memiştir, o bulmuş devam etmiştir, kanunu 

buraya kadar götürmüştür. Ben bu İşlerin 
sorumluluğunu bir süre taşımış bir arkadaşı-

j mz sıfatiyle bu kanuna evet diyemiyeceğim ar
kadaşlar, hürm'etler ederim. (Alkışlar) 

I BAŞKAN — Saym Ertuğ. 
j CELÂL ERTUĞ (Elâzığ) — Saym Başkan, 
! değerli senatörler bendeniz biraz önce konuşan 

değerli meslekdaşım Profesör Banguoğlu benim 
i söylemek istediğim birçok noktalara temas et

tiler. Bendeniz de Saym Millî Eğitim Bakanı
na teşekkürle söze başlıyacağım, ç<ok mühim 
bir problemi Parlâmentoya tekrar getirmiş ol
duğu için. 

Muhterem arkadaşlarım, bendeniz de aynı 
ifadeyi kullanarak konuşacağım. Bu kanun 

| tamamiyle palyatif tedbirleri ihtiva eden ve 
öimrü çok kısa sürece'k olan bir tasarı mahiye-

I tindedir. Türkiye'de yüksek öğretim sektö
ründe, üniversitelerimizde derin ve geniş bir 
buhran hüküm sürmektedir. Bu buhranı böy
le palyatif tedbirlerle hail etmemize imkân ve 
ihtimal yoktur. Bu vesileyle burada söz almak 
ve bu derde bu yaraya parmak basmak isabetli 
olur ve bu Yüksek Senatonun da esas görevle
rinden birisi halinde huzurlarınıza çıkmış bu
lunmaktadır, kanaatindeyim. 

* Muhterem arkadaşlarım, 4936 sayılı Üni-
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versiteler Kanunu artık bugünün ihtiyaç! arma 
cevap verecek nitelikten çıkmıştır. Çünkü or
ta öğretimle, yüksek öğretim arasındaki denge, 
yüksek öğretimle memleketin muhtacoldıığu 
insangücü, kalifiye insangücü arasındaki 
denge ve yüksek öğretimle, meslekî eğitimle 
Türkiye'nin içinde bulunduğu mütehassıs ihti
yacı arasındaki denge tamamen bozulmuştur. 
Bugün 500 taleibe için yapılmış olan Ankara 
Bil ve Tarih Coğrafya Fakültesinde 5 000 tale
be okutulmaktadır. Bu üniversitenin 'bu fa
kültesinde lisan eğitimi Dünyanın bütün üni
versiteler eğitiminden kaldırılmış bir şekilde. 
konferans salonunda hoparlörlerle, 'mik^ofon
lar! a yapılmaktadır. Oysa ki, bugün artık 
üniversitelerden dersane tedrisatı kaldırılmıştır. 
Seminerlerin en büyüğü 30 kişilik sınıflarla kar
şılıklı, hoca ile taleibe arasında sıkı ve yakın 
münasebet tesis eden eğitim sistemleri tatbik 
edilmektedir. Üniversite hocası bugün artık 
sıöyliyen, takrir veren bir hatip mahiyetinden 
çıkmış, üniversite talebesi de d'inliyen ve b'ir 
gramofon plâğı gibi zaptıeden, sene sonunda bu 
malûmatı tekrar eden insan hüviyetinden sıy
rılmış; hoca bir fikir antrenörü haline gelmiş, 
talebe de düşünme, muhakeme etme egzersizle
ri yanan, düşünen insan olma çabası içinde bu
lunan hüviyete girmiştir. 

Bugün, Savın Banguoğlu'nun söylediği aynı 
heyette bendeniz de vardırm. istanbul Üniver
sitesinde 30 bin öğrenci okumaktadır ki, İstan
bul Üniversitesinin kapasitesi, bütün zorlamala
ra rağmen, 10 bin talebeyi yetiştireb'ilecek sı
nırlar içindedir. 20 bin genci tamamiyle her 
türlü kontrolclan, modern mânası ile, meslekî ve 
yüksek öğretimin her türlü îhtimamnıdan mah
rum bir halde cemiyet içerisine terk etmiş du
rumdayız. 

Yine Ankara Üniversitesine dönüyorum, bu
gün Ankara Üniversitesinin Dil ve Tarih Coğ
rafya Fakültesinin Sinoloji, Sümeroloji, Hitito
loji gilbi şubelerinde, dünya üniversitelerinin bu 
şubelerde mevcut talebelerinin yekûnuna müsavi 
sayıda taleibe vardır. Çocuk hiçbir zaman, liseyi 
bitirdiği zaman - ki, içimizden kendi çocukları
mız için aynı sızıyı duymaktayız - hangi mesle-
ike gireceğini, hangi mJeslelkte kalbiiiıyetli olduğu
nu, hangi meslekte faydalı olacağını asla ikti
darı dâhilinde bilemez. Gider talih ve tesadüfler

le boyun eğer imtihana girer, yani imtihanlar 
bir sıralama imtihanıdır, hiçbir zaman bir seç
me imtihanı değildir, kaJbiliyet arama imtihanı 
delildir, gider imtihana girer, üniversitenin bir 
şubesine girer ve oradan çıkar. Bugün Coğraf
ya Fakültesinden mezun talebeler coğrafya ho
calığı için bekleme sırasında, birkaç gün evvel 
öğrendiğim rakam 357 idi. 357 Coğrafya Fakül
tesi mezunu Türkiye'nin neresinde olursa olsun 
coğrafya hocalığına razıdır, fakat sıra beklemek
tedir ve daha beş, on sene de bekliyeeektir. 

Şimdi bu tablo karşısında muhterem senatör
ler yeni üniversiteler açıyoruz ve yeni üniversi
te1 er veva yüksek okullar ki, - bir tanesi benim 
şefim bölgemdedir - Elâzığ'da 40 milyon lira sarf 
edilecek gayet modern bir Yüksek Teknik Okul 
açılmıştır, fakat geçen sene öğretim üyesi olma
dığı için tedrisat yapamamıştır, 80 öğrenci alın
mıştır ve bu 80 öğrenci Yıldız Yüksek Teknik 
Okulunda bu sene için okutulmaktadır, önümüz
deki sene Sayın Millî Eğitim Bakanımız; şifahi 
temasımızda belirttiler, ama bu yine bizim için 
piDİb"! emdir. Hocayı nereden bulacağız, bu Tek
nik Okulu nasıl işleteceğiz? 

Muhterem arkadaşlar, bu Yüksek Teknik Okul 
açıldığı, temeli atıldığı gün, bendeniz bir Parlâ
mento üyesi olarak bir kanun teklifinde bulun
dum. Dedim ki, bu müessese için öğretim üyesi 
vetiştirilmek üzere adam gönderelim ve gelecek 
öğretim üyelerini de mukaveleli sistemle istih
dama cevaz verecek bir kanun çıkartalım. Fakat, 
bu kanun maalesef aradan beş sene geçmesine 
rağmen çıkarılamamıştır. Şimdi ne yapacağız bu 
durum karşısında? Bu, bugünkü dertleri hallede
cek geçici palyatif bir tedbirdir. Ama, Sayın 
Banguoğlu'nun sözüne bütün kalbimle iştirak 
ediyorum, üniversiteler Devletin malıdır. Üniver
sitelerle Parlâmentolar arasında sıkı bir müna
sebet tesis edilmelidir. Üniversitelerden, Üniver
siteler Kanununu tadil edecek teklifler gelmeli
dir ve bir üniversitede yetişmekte olan öğretim 
üyesi başka bir üniversitede muayyen bir süre 
öğretim üyeliği yapmadan profesörlük, doçent
lik gibi kademeleri geçmemelidir. Dünyanın her 
tarafında olduğu gibi retasyon sistemi ile dola
şarak, muhtelif üniversiteleri gezerek görevlerini 
mutlaka memleket sathına yaymalıdır. Artık üni
versite kürsülerinde, kürsülerin kaydı hayat şartıy-
le patronu olarak öğretim yapma sistemi tarihe 
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karışmıştır. Bugün Amerikada 89 üniversite var
dır. 89 üniversitenin hepsinde de öğretim üyeleri, 
mukavele ile istihdam edilirler. Muayyen bir sü
re, çalışmaları ile araştırmaları ile başarı göstere-
miyen bir üniversite öğretim üyesi, ikinci muka
vele devresinde vazifesine devam ettirilmez. Şu 
halde ilk yapılacak iş; şu çatının altında bunu 
sövlemevi, ömrümün 25 senesini üniversitede ge
çirmiş bir öğretini üyesi olarak bunu bir vicdan 
borcu biliyorum, ilk yapılacak iş, 4936 sayılı Üni
versiteler Kanununu üniversitelerin de müşterek 
çalışması ile ıslah etmek ve memleketimizde mev
cut di&er sistemlerle bir karma metoda gitmek 
mecburiyetindeyiz. Bugün bir Orta - Doğu Üni
versitesi vardır, başka sistem ile işler. Millî Eği
tim Bakanlığına bağlı bu Trabzon Üniversitesi 
?lon zamanlara kadar Atatürk Üniversitesi olarak 
işlemiştir. Bu sistemleri mütevelli heyetlerle, pro
fesörler kurulu ile, veya 4936 sayılı Kanunun 
çerçevesi içindeki espirisi ile işliyecek üniversite
leri mukayese edip bu memleketin bünyesine uy
gun bir sistemi bulmak mecburiyetindeyiz. 

Muhterem arkadaşlarım, Ankara Üniversitesi 
Tıp Fakültesinin Profesörler Kurulu Cumhuri
yet Senatonun üye adedi kadar, bir kadro ile 
çalışır. Düşünün oraya gelen bir karar 150 kü
sur öğretim üyesinin münakaşasından, müzakere
sinden geçtikten sonra çıkar. Buna mukabil Or
ta - Doğu Teknik Üniversitesinde 3*edi kişilik 
bir mütevelli heyeti karar verir. Administratif 
bünye ile akademik bünye birbirinden ayrılmış
tır. İlim yapar, yani haftada bir saatini, iki sa
atini, üç saatini, dört saatini, profesörler kuru
lunda bilmem nerenin duvarı yapılsın mı yapıl
masın mı gibi münakaşalarla bir öğretim üyesi 
vaktini geçirmez. 

İkinci problem, - yani bunları 4936 sayılı Üni
versiteler Kanununun eskimiş olduğunu ifade et
mek maksadiyle arz ediyorum - İkinci problem, 
yeni öğretim üyelerinin yetiştirilmesi meselesi
dir. Bugün muhterem arkadaşlarım, asistanlık 
•müessesesi ölmektedir. Bilhassa fen dallarında
ki, Türkiye'nin sosyal ilimler dallarındaki kali
fiye insan gücü plândaki rakamlara göre işjba 
haline gelmiştir. Artık hukukçuva. edebiyat
çıya ve sair sosyal ilimler mensuplarına ihtiyar 
hemen hemen kalmamıştır. Buna mukabil fen 
dallarında müspet tümlerdeki ihtiyaç onda 
bir nisbetini dahi bulamamıştır. Su hakle meselâ 

Kimya Fakültesini bitiren, bir öğrenci, Zi
raat Fakültesini bitiren bir öğrenci dışarıda 
yükse'k tediye imkânları ile çalışabileceği için 
asistan olarak kalmamaktadır. 400 - 500 lira
lık maaşa girip de çalışacak asistan buluna
mamaktadır. Bu sefer eskiden bizim zamanı
mızda asistan olmak için hocaların peşinde 
koşan nesiller yerine, hocalar asistanlarını 
bulmak için âdeta yalvarmaktadırlar ve müs
takbel öğretim üyesi nesilleri kurumaktadır. 
Sayın Banguoğlu'nun çok güzel bir teşbihi var
dır. Bir ormanı geziyor'larmış bir göm «ne gü
ne! ağaçla'••:> diye hayranlıklarını ifade eder
lerken orman mütehassısı olan bir öğretim üyesi 
elemiş ki «Bu orman çok güzel ama görüyonsn-
mız ki, bu göğe yükselmiş büyük ağaçların ya
nında hiç. fidan yok. fidanlar olmayınca da 
müstakbel de orman da yok olacaktır.» Şu ha'l-
de müstakbel öğretim üyesi nesilleri de tüken
mektedir. Çünkü asistanlar, asistanlık mües
sesesi ilk itibarını kaybetmiş bulunmaktadır. 

Buraya, bu noktaya bu seki:dr işaret ettik
ten sonra, bu konuda müspet teklifimizi yük
sek huzurlarınıza arz edeceğim. Billıa^ea Kara
deniz Teknik Üniversitesi kurulurken, 3 000 
talebenin Batı memleketlerinde öğretim üyc?i Ye
tiştirilmek şartiyle gönderilmeleri için bir Is
ıran hazırlanmıştır. Fakat bu kanını Millî 
Eğitim Baaknlığmda kalmıştır. Millî Flitim 
Bakanlığı, kati rakamı bilm'yorum, Savın Fo-
kan cevaplandırırlarsa menun olurum, bu üç 
bin kişilik kadro yerine, yüz kişi dahi gön
derememiştir ve istenilen miktarda öğreti; :ı 
üyeleri de yetiştirilmemiştir. 

Şimdi teklifim şudur; Sayın Millî Eğilim 
Bakanı lütfen bu üçbin kişilik kadroyu üni-
ervsitelere versinler, üniversiteler müstakbel 
öğretim üyelerini yetiştirmek için Batı mem
leketlerine kabiliyetli gençle:i göndersin ve 
asistanlık müessesesini derhal ihya edecek üc
retin tediye şartlarını da Parlâmento bir ka
nun tedviniyle hazırlasın. Ondan sonra artık 
üniversite açmak kolaydır. Barakalarda dahi 
üniveriste açılabilir muhterem arkadaşlarım. 
Ancak öğretim üyesi bulmak şartiyle. Öğretim 
üyesi olmadığı takdirde, çok güze] temenni
lerle Meclise kanun teklifleri sevk ediliyor, 
Adana Üniversitesi, Ziya Cfökalp Üniversitesi, 
Selçuk Üniversitesi ve saire, ve saire; bunla-
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rın hiçbiri tahakkuk edemez ve hiçbirisi de, 
yani ilim müesseseleri Türkiye sathına yayıla
maz. Çünkü öğretim üyesi problemine hiçbir su
rette olumlu bir şekilde eğilmiş değiliz. Bu
nu Millî Eğitim Bakanlığının ve Yüce Meclis
lerin ciddiyetle ele alacağına inanıyorum. Ar
tık sahipsiz kalan üniversitelerimize Devle
tin hakiki sahipliliğini göstereceğine de itima
dım var. Hepinizi saygı ile selâmlarım. (Alkış
lar.) 

BAŞKAN — Sayın Millî Eiğtinı Bakanı. 
MUHİTTİN KILIÇ (Konya) — Sayın Baş

kanım ben de söz istiyorum, Sayın Millî Eğitim 
Bakanı ben konuştuktan sonra konuşsunlar. 

BAŞKAN—• Yeterlik önergesi var Sayın Kı
lıç, o bakımdan son sözü size vermek üzere Ba-
'kana söz verdim. Aksi halde yeterliği oya koy
mak mecburiyetinde kalacağım. 

Buyurun, Sayın Hakan. 

MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI İLHAMİ ERTEM 
(Edirne Milletvekili) —• Senatonun çok muhte
rem üyeleri, bu memleket için çok önemli bir ko
nunun arkadaşlarımızın her biri ayrı bir tara
fından tutuyor, hepsinin de haklı olduğu muhak
kak. Gerçek şu; hepinizin çok iyi bildiği üzere, 
seneler geçtikçe artmakla beraber aşağı - yukarı 
ortalama her yıl 18 000 arasında liselerden, res
mî liselerden mezun veriyoruz. Bu birikmelerle 
beraber, üniversiteye giriş talepleri 25 bini bulu
yor. Buna karşılık üniversitelerimizin öğrenci al
ma kapasitesi 12 hin arasında, yüksek okullar 
da buna eklenirse nihayet yekûn 17 bin civarın
da oluyor. Bu durum karşısında mühim bir ka
rar almak mecburiyetindeyiz. O da yeni lise me
zunlarına, yüksek öğretim yapmak istiyen genç
lere imkân yaratmak. Bunun da tabiî neticesi, 
üniversiteler açmak oluyor. Evvelce açılmış üni
versiteler tabiî ki, bu zorlamanın neticesi olarak 
açılmıştır. Ama kabul etmek lâzım ki, öğretim 
üyesi yetiştirmesi ve tedariki hususunda, memle
ketin icabettirdiği, gerekli tedbirlerin alınmasın
da biraz ihmal gösterilmiştir. Biz bir yandan, 
gençlerimizin liseleri bitirerek üniversite öğreni
mi istemesi karşısında onlara bu yüksek imkânı 
sağlamayı düşünürken, Öbür taraftan da üniver
siteleri muayyen büyük şehirlerde toplamayı 
değil, yurdun her tarafına yaymayı yine memle
ketin umumi menfaatlerinin icabı sayıyoruz. 
Yurdun muhtelif yerlerine üniversiteleri yaym-
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ca bu defa da başka pro'blemlerle karşılaşıyo
ruz. 

İstanbul'un, Ankara'nın, İzmir'in şartları ile 
Tralbzon'un şartlarını kıyaslamak: mümkün de
ğil. İş hayatı, ekonomik hayat ve imkânları bir
birinden fevkalâde farklı. Hele bu üniversite 
Teknik Üniversite olursa, oraya «gidecek profe
sörler teknik sahanın profesörleri olursa, 
şartlar daha da değişiyor. Büyük şehirlerden 
birinde kaldığı zamanlarda her hangi bir pro
je çizmekle, büyük menfaatler temin ediyor
lar. Bu büyük şehirlerde açılmış yüksek dere
celi özel okullarda var. Onlardan da kendile
rini tatmin edici yüksek ücret alıyorlar. Bu 
şartlar altında bu profesörleri birtakım imkânlar 
sağlamadan yalnızca memleket sevgisi ideali 
ile İstanbul'da aldığıt ücretin çek dûnunda b'r 
ücretle, yıllardan beri yerleştiği ailesi ile be
raber oturduğu bir vilâyetten ayırıp Trabzon 
gibi, Anadolu'nun çok güzel bir şehri olmakla 
beraber, birtakım mahrumiyeti İstanbul'a naza
ran bulunan bir şehire göndermek çok kolay 
olmuyor. 

Şu halde üniversitelerimizi yurdun her ta
rafına yaymayı şiar edindiğimize göre, bu vi
lâyetlerimize büyük şehir imkânları da olma
dığına göre, bu şehirlere gidecek profesörlere 
birtakım imkânlar sağlamak mecburiyetinde
yiz. 

Birinci olarak elimizde bulunan ve sizlere 
sunduğumuz kanun tasarısımın zarureti bura
dan doğmakta. Üniversiteler açılmış, şehirler 
arasındaki şartlar aynı olmadığı için, üniver
sitelere öğretim üyesi bulunamamış, bu açığı 
kapatmak için bu tarzda bir kanunla geliyoruz. 
Bu daimî olacak mıdır? Hayur, muhterem ar
kadaşlarım, bu geçici bir tedbirdir. Bizler üni
versitelere öğretim üyesi yetiştirmek üzere 
yeni bir kanun tasarısını, hemen hemen, bitir
mek üzereyiz. Bu tasarıya göre bilhassa asis
tanlar üzerinde durulmakta asistanlara tazmi
natları yanında, mahrumiyet tazminatları ve
rilmekte, tam teşekküllü üniversitelerde veya
hut dış memleketlerde doktora yapmaları im
kânları sağlanmakta ve bugünkü doktora yap
ma güçlüklerini kaldırıcı, kendilerine imkân 
sağlayıcı hususlar getirilmekte, böylelikle yeni 
üniversiteler için, üç şehrin dışındaki üniver
siteler için bilhassa öğretim üyesi yetiştirme-
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nin şartları hazırlanmaktadır. 
Yine bu kanun tasarısına 'göre, bu üniver

sitelerin mab olup, doktorasını yapıp, doçent 
olup akademik kariyerlerini alanların diğer üç 
büyük şehire tekrar dönereık mecburi hizmet
lerini yapmaları veyahut mecburi hizmetlerini 
bu büyük şehirlerdeki üniversitelere devret
meleri kabul edilmektedir. Böylece esas dâva 
olan üç büyük şehrin dışındaki üniversitelere 
daimî öğretim üyesi yetiştirmenin esaslı şart
ları üzerinde durulmaktadır. Çok kısa zaman
da kanun tasarısı yüksek huzurlarınıza sunu
lacaktır. Böylece memleketin zaruri ihtiyaçla
rından doğan yeni üniversite açmak ve bu 
üniversiteleri yundun muhtelif ^bölgelerine yay
mak imkân haline gelmiş olacaktır. Bu üni
versitelerde böyle palyatif tedbinlerle değil. 
esaslı tedbirlerle öğretim üyesi yetiştirmek için 
alman tedbirlerle halledilmiş olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, bu kanunun getir
diği iki yenilik vardır: Bir tanesi, eskiden be
ri mevcudukuı mahrumiyet ödeneklerine yeni 
ilâveler yapmak suretiyle tatmin ötmek. 

İkincisi de; .geçici olarak bu üniversiteler
de, bilhassa Trabzon Üniversitesinde vazife
lendirilecek olanlara günde 100 lira gibi bir 
tazminat vermek. 

Bâzı arkadaşlarımız bunun neden olduğu 
üzerinde durmakta ve burnu sempatik karşıla
mamaktadırlar. Halbuki meselenin aslı şudur: 
Trabzon Teknik Üniversitesi kurulmuştur, öğ
retim üyesine ihtiyacı vardır. Yeni öğretim 
üyesi yetiştirim enin çareleri aranmaktadır ama 
bugün için yetişmiş öğretim üyesinin de Trab
zon'da vazife görmesi lâzımdır. Biraz evvel ar
zına çalıştığım gibi, şehirler ekonomik şartla
rı arasımda zaten fark vardır. Bunların üzerine 
bir üniversitede profesör olmuş ve .maddî im
kânları da çok iyi bulunan bir profesörün ken
disine birtakım imkânlar sağlanmazsa oradan 
Trabzon Üniversitesine gitmesi mümkün olama
maktadır. O halde esaslı tedbirlerimizden olan 
üniversitelere profesör yetiştirinceye kadar, 
diğer üniversitelerin profesörlerinden geçici 
olarak faydalanmaya mecburuz bu mecburi 
yet altında İstanbul Teknik Üniversitesinden 
Trabzon'a profesörü gönderirken, profesör ge
çici olarak 'gitmektedir, yıllardan beri yerleş
tiği İstanbul ile ilgisini kesmemektedir. Ora

daki evini kapatmamaktadır. Bu durum kar-
jisında kendisini memnun edici ve hiç olmazsa 
memleket hissinin yanında, memleket aşkının 
yanında, hizmet aşkının yanında bir parça da 
katlanacağı mahrumiyetleri 'giderici maddî im
kân sağlanması düşüncesi ile dışarıdan geçici 
olarak görevlendirilenlere bu 100 liranın veril
mesi zaruri bulunmuştur. Eğer geçici görev 
alanlardan bu 100 lirayı esirgerseniz kanun iş
lemeyecektir, beklenen alınamıyacaktır. Yine 
Trabzon Teknik Üniversitesine öğretim üyesi 
bulamamakta devam edilecektir. Onun için 
istirhamımız geçici olarak vazifeılendirdlenlere 
teklif edilen bu 100 lira gündelik tazminatın 
.kabulü tarzında olacaktır. Bu daimî oraya git
melerini önler, zihniyeti gerçeklere uymaz. 
Çünkü İstanbul Teknik Üniversitesi profesörü
mün zaten - ekseriyeti itibariyle konuşuya-
•um - İstanbul'daki ailesini, evini bankını bı

rakarak daimî de olsa Trabzon'a gütmesi, zaıten 
hemen hemen mümkün değildir. Ancaik ken
disinden geçici olarak faydalanabiliriz. O da, 
böylelikle kendisine mahrumiyetini giderecek, 
malınım kaldığı maddî imkânları, hiç olmazsa, 
tatmin edecek, bertaraf edecek bir imkân ve
rilmesiyle mümkün olacaktır. 

Kıymetli üyelerin bir kısmının üzerinde dur
duğu 4936 sayılı Üniversiteler Kanununda 
profesör olmak için bilhassa bu üç büyük sen
an dışındaki üniversitelerde evvelâ profesör 
•larak çalışmak şartını koymak gibi birta

kım mecburiyetler bizim de üzerinde durdu
ğumuz meseledir. Fakat bu, zannedildiği ka
il ar kifayetli değildir. Bunun esası evvelâ ve 
bilhassa bu üniversitelere asistan temin edebil
mektir. Bu asistan temin edebilmenin imkânını 
da yakında yüksek huzurlarınıza sunacağumız 
kanunla bulacağız. Lütfedip de biran evvel bu 
kanunun, kanunlaşmasına imkân verirseniz 
bâzı kıymetli arkadaşlarımızın belirttiği gibi 
yaz aylarında da tedrise devam etmek suretiy
le öğrencilerin kaybettikleri zamanı kazanma
ya çalışacağız. Kanun bu sebeplerle, bu zaru
retlerle yüksek huzurunuza gelmiştir. Tasvip
lerinize mazhar olması, öğretim üyesi bekliyen 
Trabzon Teknik Üniversitesine bu imkânı sağ
lamış olacaktır. Hepinizi hürmetlerimle selâm
larım. 
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REFET RENDECİ (Samsun) — Sayın Baş
kan, soru s onmak istiyorum. 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Bakan, sual 
var. Buyurun Sayın Rendeci. 

REFET RENDECİ (Samsun) — Geçici ola
rak gönderilecek olan profesörler ve öğretim 
üyeleri yine İstanbul'da 'mı oturacaklar. Eğer 
•taibiî İstanbul Üniversitelinden grin d eriyorlarsa 
Orada öğretim müddetleri için birkaç gün ka
lıp, tekrar geldikleri yere mi gidecekler? Veya 
bu öğretim süresi içerisinde daimî olarak Trab
zon'da mı oturacaklardır? Bu hususu öğren
men i: itiyorum. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İLHAMI E 
TEM (Devamla) — Efendim eğitim süresine" 
Trabzon'da 'Oturacaklardır. Bu, bir veya iki 
yıl, olabilir. Ne kadar bir süre için gör evlen-
ıdiıler ise o kadar müddet Trabzon'da oturacak
lardır. 

BAŞKAN — Sayın Kalpaklıoğlu, buyurun 
sualinizi sorunuz. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Etendim, görülüyor ki, burada Traibzon Üniver
siteli ile Erzurum Ataıtük Üniversl'ce'si Diyarba
kır 'daiki Tıp Fakültesi birbirinden ayrılmış 
muayyen ölçüler içinde. Bu bir zaruretin neti
cesi olarak mı böyle ayrılmıştır? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İLHAMI ER
TEM (Devamla) — Zaruretin neticesi olarak 
böyle ayrılmıştır. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Bu cevabı anhvorum. Bîr sualim daha va™. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANİ İLHAMİ ER
TEM (Devamla) — Dalha izah etmeme lüzuım 
var 'mı bilmiyorum % 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Zaruret diyorsunuz anlıyorum. İkinci sualimi 
arz ediyorum. Bütün memurlara bir mahrumi
yet bölgesinde çalışma tahmil edilmekte. Fa-
kaıt üniversite hocalarına 'böyle bir şey düşü
nülmediği bu tasariyle de anlaşılıyor. Acaba 
Hükümet olarak bunu düşünmelerine rağmen, 
- düşündülerse - Üniversiteler Kanununa ve 
onların mUht ariyetlerine dlolkunur, düşüncesiy
le mi böyle bir mecburiyet tahmiline bu tasa
rıda gitmemiştir ? Bunu istirhamı ediyorum. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İLHAMİ ER
TEM (Devamla) — Muhterem arkadaşlarımı, 
bugün profesör olmuş kimselere, mecburen 

başka üniversitelerde hizmet yapmalk zarureti
ni getirmeyi düşünmedik. Bunum üzerimde ko
nuşulacak çıok meseıle vardır. Bu, kökten halli 
gereken bir meseledir. Onun halli de; yeniden 
öğretim üyesi yetiştirirken bu meseleleri düşü
nerek tedbirlerini almaktır. Demokrattık bir re
jimde profesörleri mecburen başlka yerlerde 
vazifelendirimıenin lehinde konuşulacak kadar 
aleyhinde de söylenecek şeyler vardır, tahmin 
ediyorum ve şunu da ilâve edeyim ki, çok zor
ladığımız zaman da dış piyasa şartlarını, eko
nomik şartları düşünmezsek, bu zorlam'a kanu
nunu çıkarmamıza rağmen yine de gayeye ula
şıl amıyacaktur. Çünkü, bu profesörler istifa 
edecekler, yüksek dereceli özel okullarda vazi
fe alacaklar ve üstelik hususi projeler de çize
rek teknik bilgilerimi iş hayatına intikal etti
rerek kendilerimi tatmin edic ücretler elde ede
ceklerdir. Ama, esas şart bu yeni öğretim mü
essesesine üye yetiştirmek olduğu için tasarıyı 
biran evvel tasarıyı biran önce huzurlarınıza 
sevk etmek ve bundan stonra öğretim üyesi ye-
tlstirirken düşündüğünüz ve arzu ettiğiniz me
seleleri sistem olarak getiirtm ektir. 

BAŞKAN — Buyurun Sayım Aydıner. 

HİDAYET AYDINER (Ou'mhurbaşkanımca 
S. Ü.) — Buradaki muhterem mütahassıs pro
fesörler üniversiteler kanununun değiştirilme
si lüzumuna işaret ettiler. Vekil Bey yalnız" 
eleman yetiştirilin eslimden bahsettiler. Üniversi
teler kanununu değiştirmek işitemiyorlar mı? 
Açıklasınlar. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İLHAMI ER
TEM (Devamla) — Beyefendi, böyle bir şey 
söylemedim. Üniversiteler kanununun değişti-
rilmesli ayrı bir mesele. Biraz evvel bahsettdım, 
dikkat buyurmalardı anlaşılırdı, 4936 sayılı 
Kanunu değiştirmeyi düşündüğümüzü ve bura
da, bilhassa büyük şehirlerdeki üniversite için
de doçent olanlara, aynı üniversite içinde pro
fesörlük hakkı vermemeyi bu değişiklikte mü
talâa ettiğimizi arz ettik ama bunun dışımda 
ayrıca Türkiye'de bir büyük problem varıdır: 
Üriiversliltelere öğretim üyesi yetiştirmek prob
lemi. Ben bunun üzerinde durdum. Öteki ayrı 
meseledir. Hürmetlerimle. 

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

arkadaşlar, bu konuda yetkili sayılabilecek ar-
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ıkadaşlarıımızı dikkatle dinledim, muhterem 
bakanımızı da dinledim. Kendisi Mîllî Eğitim 
Balkanı olduğu zaman şöyle içimden gelen iyi 
hisler idi. Aıma bakalım bu güçlü imtihanı gü
ler yüzlülüğü ile yumuşak bir şekilde geçtire-
bileoelk mi, bilmiyorum1? Yani vicdanen, Millî 
Eğitim Bakanı olduğu zaman kendilerini tak
dir elttim. Aıma şimdi bu konuşmaları maale
sef beni tatmin etmiş değildir arikadaşlar. Şim
di sebeplerini arz edeceğim. 

Muhterem arkadaşllar, kanunun başlığına 
balkınız: «Karadeniz Teknik Üniversitesi adiy
le Trabzon'da bir üniversite kurulması hak
kındaki kanun tasarısı ile» işte filan tarihli 
«ve 336 sayılı Kanunla» bir virgül daha, 
«16 . 2 . 1965 tarihli ve 535 sayılı Kanunun bâ
zı maddelerine birer fıkra eklenmesine ve bâzı 
maddelerinin değiştirilmesinle dair kanun ta-
ısarısı.» 

Kanun tasarısı, esas itibariyle bizim alıştı1-
ğınıız hulkuk tekniğine uygun değildir. Neden 
değildir? Bir kanun tasarısı ile 3 kanun değiş
tirilmek isteniyor, arkadaşlar. Böyle şeyler, 
ben Senatoya geldiğimıden beri bir iki defa ol-
ımuştur. 

Böyle ivedilik mivedilik falan talepleriyle gel
miştir, oy verilmiş geçmiştir. Nitekim bunlardan 
biri de budur işte. O zaman da 19 . 9. 1963 tari
hinden evvel burada Senatoda bu kanunlar mü
zakere edilirken, işte şöyle ihtiyacımız vardır, 
böyle ihtiyacımız vardır, şöyle mümkündür, böy
le mümkündür... Komisyon yine aynı şeyle ive
dilikle, öncelikle görüşülsün filân, ondan sonra 
ne olmuştur? İki sene dayanamamıştır. Ve ka
nun bu haliyle değiştirilmek üzere gelmiştir. Tek
niği itibariyle yanlıştır. Yarın biri çıksa da de
se ki: Erzurum Atatürk Üniversitesinin bâzı mad
delerini değiştiren bir kanun vardı, acaba nerede
dir dese fihristle de yerini bulana aşkolsun arka
daşlar. Bulamaz. Günkü, başlığı «Karadeniz 
Teknik Üniversitesi» adiyle diyor. Öteki Erzu
rum Üniversitesinin, Diyarbakır Tıp Fakültesi
nin adını dahi anmıyor. Yalnız numaralarını 
söylüyor. Böyle şey olmaz gibi geliyor bana. Bu 
hususta beni bakalım komisyon, Muhterem Bakan 
nasıl tatmin edecek, merak ediyorum. 

Muhterem*arkadaşlarım, kaldı ki, çok özür di
lerim muhterem arkadaşlarımdan ve Hükümet 
erkânından, Atatürk'ün adının geçtiği bir üni

versitenin, bir kanunun başlığında adı mutlaka 
olmalıdır. Yani 336 sayılı Kanun... Ayıptır ar
kadaşlar. İnkılâpçılığı kimseye vermiyoruz, ma
demki içinde geçiyor, başına alalım. Hattâ Trab
zon'a da istediğini verelim, ama Atatürk Üniver
sitesinin adını kanunun başına çıkaralım. Bunlar 
jelki benim evhamımdan ileri geliyor ama, zanne
derim ki, muhterem senatör arkadaşlarım da be
ni bu mevzuda haklı görürler. 

Muhterem arakdaşlarım, bu teknik tenkidimi 
yaptıktan sonra şuna geçiyorum sırayla: Benim 
anladığıma göre, Sayın Bakan lütfeder bu hu
suslarda malûmat verirlerse memnun olacağım. 
Yani aslında bu kanun Trabzon Teknik Üniver
sitesini kurtarmak gayesiyle getirilmiş bir kanun 
oluyor, benim anladığıma göre. Şimdi, Erzurum'a 
bağlı kalmasın, Diyarbakır'da Ankara'ya bağlı 
Tıp Fakültesi kalmasın, denmiş. Bir de, af bu
yursunlar, yanlış anlamıyorsam, bir de onlara 
ufak tefek tavizler de verilmiş ve böylece bir ka
nun gelmiş gibidir. Çünkü, ayrı ayrı kanunlar
dır, ayrı ayrı numara taşıyorlar ama tek bir tadil 
teklifi var, bu mümkün olamaz kanaatindeyim. 

Muhterem Bakanımızın söylediği, 5 ııci mad
denin (C) fıkrası, «4936 sayılı Üniversiteler Ka
nununun 115 sayılı Kanunla değişik 62 nci mad
desi gereğince Karadeniz Teknik Üniversitesinde 
geçici olarak görevlendirilen öğretim üyelerine, 
bu görevi fiilen yaptıkları sürece her gün için 
diğer istihkaklarına ve (B) fıkrasında yazılı mah
rumiyet ödeneğine ilâve olarak 100 lira tazmi
nat verilir.» diyor. 

Arkadaşlar şimdi Muhterem Bakandan, Sayın 
Eendeci sordu zannediyorum. «Acaba İstanbul'da 
oturup buradan para mı alacak?» diyor. Aynı 
endişe bende de var. Uçakla gidiyorlar bilmem 
ne ile gidiyorlar. Hem oradan para almasına 
hem buradan para almasına mâni bir hüküm yok. 
Eğer varsa beni lütfen tatmin buyursunlar. 
Çünkü diyor ki, «fiilen yaptığı sürece» fiilen yap
tığı süre ne?... tlaftada yedi saat dersi var. Bu
gün gidecek sabahleyin, bir saat şuraya bir saat 
buraya uğnyacak sonra Allah'a ısmarladık İs
tanbul'a deyip de fiilen bu vazifeyi yaptı diye 
acaba günde yüz lira mı vereceğiz? Sarih olarak 
soruyorum, sarih olarak cevap istiyorum arkadaş
lar. Benim çıkardığım mâna budur. Hiçbir ar
kadaşımız, bir ilim adamına, 10 bin lira, 8 bin 
lira verilmesini kıskanacak durumda değildir. 
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Bir arkadaşımızın ifade ettiği gibi; bunlar Dev
letin üniversitesidir, bunlar şahsî, ferdî üniver
siteler değildir. Trabzon'da bir tane, Erzurum'
da bir tane, Diyarbakır'da bir tane, aç, aç fakat 
öğretim üyesi yok. Bunlar açılırken hep maşal-
lahla, inşallahla açıldı tıpkı, çok affını rica ede
rim arkadaşlarımın, daha evvelki Hükümetlerin 
nahiyelerde ortaokul açması gibi. En yakın ka
zalara bir otomobil gönder, talebeyi getir, Dev
letçilik bu işte. Buna gitmiyoruz, palyatif, ha
kikaten palyatif güzel ifade ettiler Sayın Ertuğ 
da, Sayın Banguoğlu da, palyatif tedbirlerle 
yetinmek isteniyor. O kadar palyatif ki, geli
yor 5 nci madenin (F) fıkrasında, «Bu madde
ye göre verilen tazminat ve ödenekler Üniversite
ler Personel Kanununun yayınlanacağı tarihi iz-
liyen aybaşma kadar devam eder.» diye kendisi 
söylüyor. O kanunu getirsene, burada kanunu 
münakaşa edelim. Burada üzerinde duralım, di
dinelim, ne ise aklımızın erdiği, onu çıkaralım. 
Bu yarımyamalak bir şey gibi geliyor bana, ar
kadaşlar. 

Bundan başka, bakınız 5 nei maddenin husu
siyetlerine: Madde bir de, Erzurum Üniversitesi
ni almış, 7 nci derece maaşın bir de yüzde yüz 
oranında mahrumiyet ödeneği verilir, diyor. Pe
ki (B) fıkrasına geliyor Karadeniz Teknik Üni
versitesini alıyor «Ayrı olarak aşağıda gösterilen 
oranlarda mahrumiyet ödeneği verilir.» Madde
nin (A) fıkrası başka, (B) fıkrası başka, 
(C) fıkrası başka, (D) fıkrası başka. Demin arz 
ettim o yüz lira tazminat için verilen fıkra baş
ka. Anlaşılmaz ve hakikaten karışıklık ihtiva 
eden hükümler taşıyor, kanun tasarısı. Lütfet
sinler bizi tenvir etsinler de, yani pek peşin 
söylemiyeyim ama, öteki arkadaşlar gibi ben de 
ret oyu vereceğim demiyeyim lütfetsinler, izah 
etsinler hakikaten tatminkâr bulmadım, Sayın 
Bakanın izahlarını. Komisyon da tenvir buyur
sun Sayın Bakan da tenvir buyursun, aydmlana-
lim, ona göre bir karar iizhar edelim. Saygılarımı 
sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Kılıç'm ileri sürdüğü hu
suslar maddelerde ayrıca görüşüldüğü zaman 
(Anlaşılmıyor sesleri) nazarı itibara alınacak: 
değerdedir. Sayın Bakan, tümü üzerindeki gö
rüşmeler sırasında veya arzu ederlerse madde
ler görüşüldüğü sırada bu mevzulara cevap ver
me imkânına sahipler. 

MUHİTTİN KILIÇ (Konya) — Bu husus si
zin takdirinize taallûk eder. Ama ben sizin tak
dirinize taallûk eden bir konuşma yapmadım, sa
yın Bakandan ve komisyondan bir soru sordum, 
şimdi cevaplandırılmasını arzu ediyorum. Siz be
nim yaptığım konuşmayı tefsir etmek yetkisine 
sahip değilsiniz. 

BAŞKAN — Sayın Kılıç, ben tavzih ettim, 
konuşmanızı her hangi bir şekilde tefsir etme
dim. Bakana bu konuşmaları tümü üzerinde de 
cevaplandırabilecekleri gibi, maddeler üzerinde 
de izah edebileceklerini söylediım sadece. Takdir 
hakkı kendisinindir. Buyurun Sayın Bakan. 

MlLLÎ EĞİTİM BAKANI İLHAMI ERTEM 
(Edirne Milletvekili) — Muhterem arkadaşla
rım, hemen şunu ilâve etmek lâzım ki, bu kanun 
bir zaruretin 'bir emrivâkinin neticesi olarak 
Yüksek Huzurunuza gelmiştir. Bu emrivakilerin 
doğmasında bendenizin ve Hükümetimin hiçbir 
suni taksiri yoktur. Orta yerde bir gerçek var
dır. Trabzon'da bir Teknik Üniversite açılmış, 
talebe kaydedilmiş, ama öğretim üyesi yok. Ne 
olacak bu? Bunun acele tedbirini bulmak lâzım. 
Bu kanun geçici bir kanundur. Bu kanun iki su
retle orta yerden, tatbikten kalkacaktır. 1 ncisi 
ya, üniversiteler için personel kanunu çıkacak
tır. Onun için de, bütün bu meseleler dikkate 
alınıp tedbirleri alınacak ve kalkacaktır veya
hut, biraz evvel söylediğim gibi üniversitelere 
öğretim üyesi yetiştirmek için, kanun tasarısı 
kanunlaşacak ve bu üniversitelerin mühtacol-
dukları asıl öğretim üyeleri yetişecektir. O za
man yine tatbikten kalkacaktır. Ama bunların 
ikisi olana kadar, bir hâdise ile karşı karşıyayız. 
Trabzon'da Teknik Üniversite var, öğrencisi var, 
öğretim üyesi yok. En kısa yoldan buna öğretim 
üyesi bulmak mecburiyetindeyiz. 

Başlıktaki eksikliğe dokunan kıymetli, hu
kukî fikirlere iştirak etmemek mümkün değil. 
Elbetteki, bu tarzda tümünü kapsıyan ve huku
kun istediği tarzda bir başlık yapmak arzu edile
bilir. Ama içinde bulunduğumuz şartlar âcil ted
birler alınması zarureti, ayrı ayrı kanunlar yap
mayı değil, aynı durumu kapsıyan bir kanunla 
bu meseleyi bir anda, acilen halletmek zaruretin
den doğmuştur, içindeki ücretler farklıdır. Erzu
rum Üniversitesindeki tatbikat başka, Trabzon 
Teknik Üniversitesindeki tatbikat başkadır. Bu
nun da sebebi vardır. 
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Biz Trabzon'da Teknik Üniversite açıyoruz, 
muhterem üyeler, teknik üniversite açarken ora
ya getireceğimiz profesörün özelliği var. Biz bu 
tarzdaki farklı bir ücret tatbikinin umumi ücret 
politikası bakımından muvafık olduğu kanaa
tinde değiliz. Ama böylesine bir ücret politikası 
tatbik etmek hizmetlerin niteliği bakımından 
zaruridir. Bu bakımdan Erzurum'daki ihtiyacı
mızla, Erzurum'da kaşılaştığımız güçlüklerle, 
Trabzon'daki karşılaştığımız güçlükler, Diyarba
kır'daki güçlükler birbirinden farklıdır. İşte bu 
farklılıktır ki, bizi açtığımız üniversitede öğre
tim üyesi bekliyen gençlere biran evvel bu öğre
tim üyesini temin edebilme arzusu, heyecanı ace
le olarak bu kanunun çıkmasını zaruri kılmıştır. 
Bu sebeple üç kanun içindeki değişikliği bir ka
nunda toplamak zaruretinde kalmışızdır ve yine 
öğretim üyelerinin temininin doğurduğu zaru
retle bu hallolmuştur. Eğer Tralbzon Üniversite
sine mukavele ile hoca tutmak mümkün olsaydı 
bu kanun bu tarzda gelmiyecekti. Ama mukave
le yapmayı Maliye Bakanlığı Anayasaya aykırı 
bulmakta, personel haklarının bir kanunla dü
zenlenmesi hükmünün Anayasada bulunması do-
layısiyle. Ancak personele aidolan bu hususların 
bu kanun içinde zikrini mecburi kılmıştır. Bu se
beple kanun bir zaruretlerin ifadesi olarak ve 
geçici bir tatbikat için huzurunuza getirilmiştir, 
hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, Sayın Kıbç'm; 
5 nci maddenin (C) fıkrasındaki 100 liranın na
sıl ödeneceğine ait sarahat istiyen sorusunu ce
vaplamadınız, lütfen onu da rica ediyorum. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ÎLHAMİ ERTEN 
(Devamla) — Sayın Başkan, birinci defa da arz 
ettim; bu 100 lira orada vazife aldıkları müddet
çe ve orada oturmaları şartiyle verilmiştir. Ama 
profesörün çok kısa bir süre için istanbul'a 
gitmesi, gelmesi bunun içinde mütalâa edile
mez. Bizim e!sas gayemiz ve maksadımız gö
revlendirildiği sürece profesörün Trabzon'da 
oturması tarzındadır. 

HİDAYET AYDINER (Cumhur-bakanınca 
S. U.) — Bir sual sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim.. 
HİDAYET AYDINER (Devamla) — Efen

dim, Sayın Bakan üniversite öğretim üyesi ye
tiştirilmesi hakkında bir kanun getireceğim 
dediler. Halbuki bunların hepsi bir küldür. 

Niçin ayrı ayrı getiriyorlar? Bunu alıyamadım. 
Tutuyorlar Karadeniz Teknik Üniversitesi için 
ayrı bir kanun getiriyorlar üniversiteler ka
nuniyle bunları, Allah dilerse, değiştireceğim di
yorlar. Bunların hepsi bir küldür. Üniversite 
hocasını yetiştirmek üniversitenin işidir, bu hu
susun Üniversite ' Kanununda olması lâzım ge
lir. Benim kanaatim budur. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İLHAMİ ER
TEM (Devamla) —• Muhterem Başkan ve muh
terem arkadaşlarım, birisi bir zaruretin ifadesi 
öbürü ileride alınacak esaslı bir tedbirdir. 
Konuşmalarım öyle zannediyorum ki, tekrar 
halini alacaktır. Bu sebeple bendeniz de Yük
sek Heyetinizin kıymetli zamanlarını israf et
mek istemiyorum. Arz ettiğim gibi bir zaru
retle karşılkarşıyayız. Açılmış bir üniversite 
var okuyan talebeler var, fakat öğretim üyesi 
yoktur. Mesele bundan ibarettir. 

HİDAYET AYDINER (Cumhurbaşkanın
ca S. Ü.) — Mesele bugünkü kanun için değil
dir. Müstakbel kanunu niye getirmiyorsunuz, 
diye soruyorum ? 

BAŞKAN — Sayın Aydmer bunlardan birisi 
Üniversiteler Kanununun değiştirilmesidir. 
Öbürü de üniversitelere çeşitli yuvalardan 
öğretim üyesi yetiştirilmesidir.. Birlikte de ge
tirebilirle"!'. yahut ayrı ayrı da getirebilirler. 
Buradaki ifade ilerde Hükümetin her hangi 
bir kanunu getiriş tarzı için kesin bir teminat 
veyahut da vait değildir. 

Buyurun Hoca oğlu. 

ÖMER LÜTFİ HOCAOĞLU (Trabzon) — 
Sayın Bakanımız maliyecilere atfen, mukavele 
ile öğretim üyesi çalıştırılması Anayasamıza 
aykırı olduğunu ifade buyurdular. Bu Anaya
sayı maliyeciler ayrı, ziraatçiler ayrı, üniver
siteleri ayrı mı mütalâa ederler acaba? 120 nci 
maddede «mukavele ile öğretim üyeleri çalıştı
rılamaz» diye bir kayıt yok,, Sayın Bakandan 
bunu cevaplandırılmasını rica ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bakan buyurun. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İLHAMİ ER 

TEM (Devamla) — Muhterem arkadaşlarım, 
ben kesin bir hüküm, kendi hükmünü söyle
medim. Maliyecilerin hangi mucip sebeple, 
mukavele ile üniveriste üyesi ealıştırama-
dıkları fikrini ileri sürdüklerini arz ettim. 
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Bu hususta tabiîdir ki, bir Hükümet olarak bir 
anlaşma içinde bulunmamız esas olduğuna göre, 
Maliye Bakanlığının bu husustaki anlayışı bu
dur. Ben bunu arz ettim. Tabiîdir ki, bu hu
susta karar Yüksek Heyetinizindir. Bu husus
ta verilmiş kanun teklifleri de vardr. Bu tek
lifler Yüksek Heyetlerinizde tasvibe mazhar 
olup da. Maliye Bakanlığının bu görüşünün 
yanlış olduğuna hükmederek bu teklifleri ka-
nun'laştırırlarsa biz bunu memnuniyetle kar
şılarız. Bizim için esas olan öğretim üyeleri
nin üniversitelerde vazife görecekleri vasatı 
ve imkânı hazırlamaktır. Ben Millî Eğitim Ba
kanı olarak bunun hassasiyeti üzerindeyim 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Tümü üzerindeki görüşmeler 
'bitmiştir. Bir önerge vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Vâki teklifler muvacehesinde tasarının yeni

den tetkik olunmak üzere Komisyona iadesini 
arz ve teklif ederiz. 

Ankara İstanbul 
Yiğit Kö'ker Halûk Berkol 

BAŞKAN — İki sayın üye tasarının komis
yona havalesini istemektedir. Komisyon geri 
almak istiyor mu ? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 
ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Geri alıyoruz Sayın 
Başkanım. 

BAŞKAN — Komisyon tasarıyı geri almış
tır. 

3. — Beniz İs Kanunu tasarısının 31illet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Geçici Komisyon raporu (Millet Mecli
si 1/233; Cumhuriyet Senatosu 1/727) (S. Sa
yısı : 905) (1) 

BAŞKAN — Gündemle ilgili bir önerge var-
!dır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Gelen kâğıdın (6) sırasında kayıtlı Deniz İş 
Kanunu tasarısının, müstaceliyetine binaen, 

(1) 905 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 

gündeme alınarak, diğer işlere takdimen, önce
lik ve ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif ede
rim. 

Geçici Komisyon Başkanı 
Zonguldak 

Tarık Remzi Baltan 

BAŞKAN — Deniz İş Kanun tasamı basıl
mış, sayın üyelere dağıtılmış, gelen evrak içeri
sinde yer almış bulunmaktadır. Ancak gündem
de mevcut değildir ve henüz dağıtılması üzerin
den 48 saa't de geçmiş değildir. Gündeme alın
ması hususunu oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Gündeme alınması 
hususu kabul edilmiştir. 

Çalışma Bakanlığı yetkilisi? Komisyon'? Bu
radalar, Geçici Komisyonun gerekçesini okutu
yorum. 

Geçici Komisyon raporu 
Yüksek Başkanlığa 

Anayasanın 93 ncü maddesi gereğince Sayın 
Cumhurbaşkanı tarafından bir daha görüşül:inek 
üzere T.B.M.M. ne iade edilen Deniz İş Kanu
nu, Millet Meclisinde görüşülmesinden sonra. 
Cumhuriyet Senatosuna intikal etmiş ve adı 
geçen 'kanun tasarısını görüşmek için, Cumhu
riyet Senatosu Genel Kurulunun 16.3.1967 ta
rihli 45 nci Birleşiminde kurulması kabul edi
len Geçici Komisyonumuz, 13.4.1967 Perşem
be günü "toplanarak Başkanlık Divanı seçi
mini yapmış ve bunu takiben kanun tasarısının 
müzakeresine, ilgili hakanlıklar, işçi ve işveren 
temsilcilerinin iştirakleriyle başlamıştır. 

Müzakereye esas olan Millet Meclisi metni, 
daha evvelki Cumhuriyet Senatosu Geçici Ko
misyonunun kabul ettiği metne yaklaşık olup, 
esasa taallûk etmiyen ilki üç maddede yapılan 
değişikliklerle redaksiyon düzeltmelerinden 
ilbaret olduğu görülmüş ve netice olarak işbu 
Millet Meclisi metninin Komisyonumuzca ay
nen kahulüne karar verilmiştir. 

Komisyonumuz, ayrıca deniz iş hayatının 
şiddetle ihtiyaç hissettiği yukarda adı geçen ta
sarının, biran evvel kanunlaşması için Genel 
Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hu
susunda da temenni kararı almış bulunmakta
dır. 
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Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Zonguldak 

T. E, Baltan 

Kâtip 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Ö. Er gün 

Diyarbakır 
S. Cizrelioğlu 

Ankara 
T. Kapanlı 

Sözcü 
Rize 

O. M. Agun 

İstanbul 
E. özden 

Sakarya 
O. Salihoğlu 

Trabzon 
A. Ş. Ağanoğlu 

Burdur 
Ö. F. Kmavtürk 

BAŞKAN — Tümü üzerinde söz istiyen?.. 
ÖMER ERGÜN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

— Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Ergün bir dakika müsa

ade ediniz siz Komisyon üyesisiniz, mahalefet 
şerhiniz de yoktur, binaenaleyh size söz veremem. 
Komisyon üyeleri komisyonun fikirlerini paylaşı
yorlar demektir, bu sebeple size söz veremiyece-
ğim. 

NUSRET TUNA (Kastamonu) — Usul hak
kında söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Maddelere geçelim ondan son
ra size söz veririm Sayın Tuna. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Maddelere geçil
mesi kabul edilmiştir. 

İvedilikle görüşülmesini oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Maddelerin görüşülmesi hakkındaki usulle il
gili olarak buyurun Sayın Tuna. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Muhterem arkadaşlar, yüksek malûmunuz oldu
ğu veçhile Deniz iş Kanunu Senatomuzda esaslı 
bir müzakereye tabi tutulmak ve Millet Meclisin
den gelen metninin mühim bir kısmı değiştiril
mek suretiyle kabul edilmişti. Bu metnimiz, Mil
let Meclisine gittiği zaman Millet Meclisi Senato 
da müzakere müddetinin geçtiğinden bahisle ken
di metinlerini kanun olarak ilân etmeye kalkmış 
ve bunu Cumhurbaşkanına göndermişlerdir. 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Divanının iste
ği üzerine, Sayın Cumhurbaşkanımız bu müddet 

.mevzuundan dolayı kanunun yeniden müzakere
sini talelbettiler ve gönderilen kanunu veto bu
yurdular. Bunun üzerine Millet Meclisine geldi. 
Millet Meclisi Cumhuriyet Senatosunun vaktiyle 
kabul etmiş olduğu metni, aşağı - yukarı iki mad
desi hariç ki, o iki maddede maddeye vuzuh ver
meye matuftur, aynen kabul etmiştir. Bize gelen 
bugünkü metin, bizim vaktiyle kaıbul ettiğimiz 
metnin aşağı - yukarı aynıdır. İki maddede de
ğişiklik vardır, o iki değişiklik de maddeye vu
zuh vermeye matuftur, esasa mütaallik bir deği
şiklik değildir. Elbette sırası geldiğinde müza
kere ederiz. 

Ben şimdi zamandan tasarruf etmek için şöy
le bir şey teklif ediyorum, kanun çok gecikmiş
tir, bekliyenleri çoktur, bu itibarla tümü müza
kere edilsin, arkadaşlarımızdan bir madde üze
rinde, değişiklik önergesi verildiği takdirde o 
madde hakkında müzakere açılsın. Bu usulü bir
çok defalar tatbik etmiş ve iyi neticeler almışız
dır, Artık hu kabil mevzularda teamül haline de 
gelmiştir. Bu şekilde müzakerelerin intacını ya
ni tadil teklifi verilen maddeler üzerinde müza
kerelerin açılmasını rica ediyorum. Bu hususta 
'bir takririm var, kalbulünü istirham etmekteyim. 

BAŞKAN — Komisyon Başkanı buyurunuz. 
Komisyon, Millet Meclisinin bizim hangi madde
lerimizi kabul etmediğini lütfen bildirsinler. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI TARIK 
REMZİ BALTAN (Zonguldak) — Sayın Baş
kan muhterem arkadaşlarım, gecen içtima yılın
da Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyonunca 
Deniz is Kanunu ve İş Kanunu aylarca müzake
re edilmek suretiyle Cumhuriyet Senatosunun 
tasvibine arz edilmiş idi ve Meclis tatile girme
den evvel Yüksek Heyetinizce, İş Kanunu ve De
niz iş Kanunu kabul edilmişti. Biraz evvel Sa
yın Nusret Tuna arkadaşımızın da ifade ettiği 
gibi Meclisler arasındaki zaman meselesinin hal-
ledilememesinden dolayı Cumhurbaşkanınca veto 
edilmiş ve yeniden müzakereye tabi kılınmıştır. 
Ancak bu defa Millet Meclisi Geçici Komisyonun
da ve Millet Meclisi Heyeti Umumiyesinde kabul 
edilmiş olan metin geçen yıl Cumhuriyet Sena
tosu Umumi Heyetince kabul edilen metnin ta
mamen ayındır. Yalnızca 27 nci madde ile 51 nci 
maddede bir değişiklik vardır. Bu defa toplanmış 
olan Geçici Komisyonumuz 27 nci ve 51 nci mad
delerde Millet Meclisince yapılan değişikliği tas-
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yibetmiştir. Bu itibarla Sayın Nusret Tuna'nm 
teklifine biz de Komisyon olarak iltihak ediyo
ruz. Dalıa evrel, mütaaddit defalar görüşülmüş 
maddelerin, yeniden müzakereye tabi olmaması 
•hususunda tüzüğümüzde müsait bir durum hâsıl 
olduğu takdirde bunların müzakeresiz geçilmesi
ni ve fakat oylanmasını, yalnız iki madde üzerin
de müzakere açılmasını biz de komisyon olarak 
rica ediyoruz. Ricamızın bir mesnedi de şudur : 
Senelerden beri yirmi bini mütecaviz deniz işçisi 
bu kanunu hasretle beklemektedir. Bugün Ameri
ka'dan Japonya'ya kadar gemilerinde sefer yap
makta olan gemicilerimiz ve müşkül şartlar altın
da çalışmış olan deniz telsiz işçileri kardeşleri
miz bu kanunun kaıbuliyle büyük sevinç içine gi
receklerdir. Adeta şu anda bu kanunu Yüksek 
Meclisinizden beklemektedirler. Komisyonumuza 
'bu hususta mütaaddit ricaları olmaktadır. Yük
sek Senatonun Umumi Heyeti bu görüşümüze il
tihak ederlerse Türk gemi işçilerine bu kanun 
tasarısının - biran evvel kanunlaşmasiyle en iyi 
hizmeti yapmış olacağız kanaatindeyim. Hür
metlerimle. 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Baltan, Sa
yın Tuna ile aranızda bir bağlantı kurmak lâ
zımdır. Sayın Tuna değiştirme önergeleri ve
rilin iyen hususlarda da müzakere açılmasını, 
siz yalnız 27 ve 51 nci maddelerde müzakere 
açılmasını teklif ediyorsunuz 27 ve 51 nci mad
delerde müzakere açılsın, diğerlerinde müza-
reke açılmasın diyorsunuz. Sayın Tuna ise sa
yın üyelerin önerge vermedikleri maddelerde 
müzakere açılmasın şayet önerge verirlerse 27 
ile 51 nci maddelerin dışında da müzakere açıl
masını talebetmektedirler. Bu birinci husus. 
Bir husus da sadece müzakere açılmamasını mı? 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulu bu husus
ta daha önce iradesini izhar ettiği gibi okunma
dan madde numaraları gösterilerek ret veya 
kabullerinin oylanmasını mı istiyorsunuz! 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI TARIK 
REMZİ BALTAN (Zonguldak) — Madde nu
maraları okunmak suretiyle müzakeresini ka
bul ediyor ve Nusret Tuna'nm teklifine de il
tihak ediyoruz. Yalnız tadil önergesi verilme
mesi halinde. 

BAŞKAN — Yalnız bir noktada birleşiksin, 
değişiklik önergesi olmasa dahi 27 nci ve 51 nci 
maddeler üzerinde görüşme açma imkânı baki 
kalmak şartiyle. 
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GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI TARIK 
REMZİ BALTAN (Devamla) — Bir noktayı 
zapta geçmesi bakımından arz etmek istiyorum. 
21 ve 23 ncü maddeler ele Hükümet teklifi ola
rak matbaaya sevk edilirken 20 nci maddenin 
başındaki «hizmet akdinin... 

BAŞKAN — Sırası geldiği zaman söyler
siniz. 

Sayın Hazer bir şey mi dediniz. 
MEHMET HAZER (Kars) — Kanun madde

si Mecliste okunmadan kabul edilemez. Sayın 
Nusret Tuna'nm teklif ettiği esas üzerinde ka
nun çıksın. 

BAŞKAN — Bir dakika arz edeyim. Her 
ne kadar Cumhurbaşkanınca veto edilen kanun
lar, yeni kanun tasarı ve teklifleri imiş gibi 
bir işleme tabi iseler de daha önce bu tasarı 
üzerinde Cumhuriyet Senatosu uzun 'görüşme
ler yaparak iradesini izhar etmiş bulunmakta
dır. Millet Meclisinde iki maddede esas üze
rinde, üç maddede de sadece tabı noktasından, 
tabı hatası bakımından, bir değişiklik olmuş
tur. Bu sebeple evvelce irade izhar edilmiş ol
duğu için maddelerin okutulmamasmı Umumi 
Heyet kabul ederse bir teklif vardır, madde 
vardır. Hatırlarsanız bâzı kanun tasarıları ilk 
defa görüşüldüğü sırada bu şekilde bir tekli
fi Umumi Heyet kabul etse dahi ben Başkan
lık ettikçe maddeleri okuturum demiştim. 
Ama bu onlardan farklıdır. Daha önce irade iz
har olunduğu için Umumi Heyet kabul eder
se madde numaralarını okutarak oylarım. 

MEHMET HAZER (Kars) — O zaman ka
nunun hiç müzakere edilmemesi lâzım. 

BAŞKAN — Tümü haliııdede müzakere edi
lebilir. Çünkü daha önce uzun boylu görüşül
müştür, Sayın Hazer bir mahzuru yoktur. 

Şimdi Sayın Tuna'nm önergesini okutup oy
larınıza arz edeceğim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Deniz İş kanun tasarısı evvelce Genci Ku

rulumuzca esaslı müzakere edilerek kabul edil
miştir. Usuii bir muamele bakımından Cumhur
başkanlığınca veto edilmiş, Cmhuriyet Sena
tosu metnini Millet Meclisi 2 madde hariç ay
nen kabul etmiştir. Bu itibarla, değişiklik öner
gesi verilen maddeler üzerinde müzakere açıl
masını arz ve teklif ederim. 

Kastamonu 
Ahmet Nusret Tuna 
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BAŞKAN — 21 ve 51 nci maddelerle komis
yonun baskı hatası olarak ileri süreceği mad
deler üzerinde de ayrıca görüşmek açılmak 
üzere... 

Önergenin aleyhinde buyurun Sayın Hazer. 
Lütfen sadece önergenin aleyhinde olmak üze
re. 

MEHMET HAZER (Kars) — Muhterem ar
kadaşlar, çok gecikmiş bir kanunun daha fazla 
gecikmesine gönlümüz razı olmaz. Biran evvel 
çıkmasını hepimiz arzu ederiz. Yalnız kanun 
yapmanın bir ağırlığı, bir mânası, bir tesiri 
vardır. Sekli olarak sadece merasim diye ge
lip bu kürsüden rakamlar, okumak, kanun yap
ma tekniğini, kanunun etkilerini azaltır ve ka
nun yapma tekniğine de aykırı olur. İşi kolay
laştırmanın tedbirleri vardır. Fakat kanun yap
manın, esaslarından ayrılmak için de hiçbir 
haklı sebep yoktur. Sayın Başkanın temas et
tiği husus, önceden irade izhar edilmiştir, şim
di şekli mânada bir muamele yapıyoruz, şeklin
de bir kanun çıkarmak doğru değildir, bu 
Yüksek Senatonun vazifesi ve teşkil maksadı
na da aykırı olur. Kanunun maddeleri okunur 
yine Yüksek Heyetiniz iltifat buyurursa yal
nız tadil teklifleriyle ilgili maddeler müzake
re olunur. Her hal ve kârda kanun maddeleri 
bu duvarlara aksettirilmeli, bu Heyete duyur-
malıdır. Ondan sonra kabul edilmelidir. Başka 
türlüsüne ben şahsan kesin oy vermem hem de 
Cumhuriyet Senatosunun teşekkül maksadına, 
kanun yapma tekniği esaslarına aykırı bulu
rum. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Tasarı basılmış ve üyelere da
ğıtılmıştır. Daha önce de görüşülmüş irade iz
har olunmuş bulunduğundan bunda Başkanlık 
bir mahzur görmemektedir, yeterki Genel Ku
rul bu önergeyi kabul etsin. 

ALİ SAKİR AĞANOĞLU (Trabzon) — Sa
yın Başkanım, bendeniz Geçici Komisyonun Üye
siyim. Bu yeni maddelerde bâzı kelime deği
şiklikleri vardır. Meselâ eski madde «bağıt» 
der, yeni maddede mukavele der. Bu itibarla 
yine maddenin kürsüden okunması ve yeni ha
li ile zabıtlara geçmesi şarttır. 

BAŞKAN — Bunlar okunacak Sayın Ağan-
oğlu. Genel Kurulun vereceği karara bağlı
dır. 

i Sayın Nusret Tuna'nın önergesine komis
yon Başkanının ifadesi eklenmesi şartı ile 
okunmuştur. Sayın Hazer, Sayın Ağanoğlu da 
itirazda bulunmuşlardır, önergenin kabul edi-

I lip edilmemesini oylarınıza arz edeceğim. Öner-
I geyi kabul edenler... Etmiyenler... Önerge ka-
I bul edilmiştir. Görüşmeyi kabul edilen öııerge-
I ye uygun olarak yapacağız. 

Deniz İş kanunu tasarısı 
I Kanun kapsamı 
I Madde 1. — Bu kanun denizlerde, göllerde 

ve akar sdlarda Türk Bayrağını taşıyan yüz 
I ve daha yukarı grostonilâtolük gemilerde bir 
I hizmet akdiyle çalışan gemi adamları ve bun-
I larm işverenleri hakkımda uygulanır. 
I Aynı işverene ait gemilerin grostonilâtoları 

toplamı yüz veya daha fazla olduğu veyahut 
I işverenin çalıştırdığı gemi adamı sayısı 5 veya 

daha fazla bulunduğu takdirde birinci bend hük
mü uygulanır. 

I Bu kanunun uygulanmasında; sandal, mav
na; şa't. salapurya gibi olanlar da Ogemi) sayı
lır. 

I Bakanlar Kurulu, ekonomik ve sosyal gerek-
I 1er bakımından bu kanun hükümlerini yuka

rıdaki bendlerin kapsamı dışında kalan 'gemi
lerle gemi adamlarına ve bunların işverenlerine 

I kısmen veya tamamen teşmile yetkilidir. 
I Yukarıdaki bendlerde yazılı gemilerin bu 
I kanun kapsamına alınmaları sebebiyle yapıla-
I bilecek itirazlar Çalışma Bakanlığı tarafından 

incelenerek karara bağlanır. Bu itirazlar ka
nunun uygulanmasını durduramaz. Birinci mad
dede bir değişiklik yoktur. Millet Meclisince 
kabul edilen metin şekliyle maddeyi oylarımı
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 

I Kabul edilmiştir. 
I İşvereni gemi adamı, kaptan ve işveren vekili-
I nin tarifi 

Madde 2. —• Bu kanunun uygulanmasında, 
A) Gemi sahibine veya kendisinin olmayan 

I bir gemiyi kendi adına ve hesabına işleten kim-
I şeye «işveren» denir. 

B) Bir hizmet akdine dayanarak gemide 
çalışan kaptan, zabit ve tayfalarla diğer kim-

I selere «gemi adamı» denir. 
I C) Gemiyi sevk ve idare eden kimseye ve

ya /orunlu sebeplerle görevi başında bulunma
ması halinde ona vekâlet eden kimseye «kap-

I tan» denir, 
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Ç) Kaptan veya işveren adma ve hesabına 
harekete yetkili olan kimseye «işveren vekili» 
denir. 

İşveren vekilinin bu sıfatla gemi adamları
na karşı muamele ve taahhütlerinden doğrudan 
doğruya işveren sorumludur. 

BAŞKAN — 2 nci maddede bir değişiklik 
yoktur. Millet Meclisince kabul edilen metin 
şekliyle maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Saklı hükümler 
Madde 3. — Türk Ticaret Kanununun deniz 

ticaretinden bahseden dördüncü kitabındaki 
kaptan ile işveren arasındaki ilişkilere ait hü
kümler saklıdır. 

BAŞKAN —: 3 ncü maddede bir değişiklik 
yoktur. Millet Meclisince kabul edilen metin 
şekliyle maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Bu kanun hükümleri, müteka
biliyet esaslarına göre Türk gemi adamlarına 
aynı mahiyette haklar tanıyan devletlerin uy
ruğunda olup bu kanun kapsamına giren ge
milerde çalışan 'gemi adamlarına da uygula
nır. 

BAŞKAN — 4 ncü maddede bir değişiklik 
yoktur. Millet Meclisinin kabul ettiği metin 
şekliyle maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Yazılı akit 
Madde 5. — Hizmet akdi işveren veya işve

ren vekiliyle gemi adamı arasında yazılı olarak 
iki nüsha yapılır ve taraflardan her birine bi
rer nüsha verilir. 

Yazılı akdin şekli 
Madde 6. — Bu kanuna göre yapılacak yazılı 

akidlerde aşağıdaki hususların bulunması ge
rekir : 

I - İşverenin adı ve soyadiyle ikametgâh 
adresi, 

II - Gemi adamının adı, soyadı, doğum tari
hi ve yeri sicil numarası ve ikametgâh adresi, 

III - Gemi adamının çalışacağı geminin is
mi, sicil numarasu, grostonilâtosu ve kaydedil
diği sicil dairesi (Gemi adamının aynı işvere
nin muhtelif gemilerde çalışması ihtimali mev
cutsa, bu hizmet akdinde ayrıca belirtilir), 
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IV - Ak din yapıldığı yer ve tarih, 
V - Gemi adamının göreceği iş, 
VI - Gemi adamınım hizmete başlıyacağı ta

rih ve yer, 
VII - Hizmet akdinin belli bir süre için yapıl

amış olup olmadığı, belli bir süre için yapılmış 
ise süresi veya sefer üzerine ise hangi sefer ol
duğu 

"VIII - Kararlaştırılan ücret esasu ile mik
tarı, 

IX - Ücretin ödeme zamanı ve yeri, 
X - Avans şartları, 
XI - Diğer iş şartları, 
XII - Tirimciler ve ateşçiler ile yapılacak 

hizmet akitlerinde 25 . 5 . 1959 gün ve 7292 sa
yılı Kanunla onanan sözleşmenin özeti. 

BAŞKAN — G ncı maddede bir değişiklik 
yoktur. Millet Meclisince kabul edilen metin 
şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Belirli süre veya sefer için akit 
Madde 7. — Hizmet akdi belirli bir süre ve

ya sefer için yahut süresiz olarak yapılabilir. 
I - Belirli bir süre için yapılmış hizmet ak

di bu sürenin bitiminde sona erer. Hizmet akdi 
gemi seyir halinde iken sona ererse akit, ge
minin ilk limana varmasına ve 'güvenlik altına, 
alınmasına kadar devanı eder. 

II - Belirli sefer için yapılmış akdi, akitte 
yazılı seferin sonunda geminin vardığı limanda 
yükünü boşaltmasiyle sona erer. 

BAŞKAN — 7 nci maddede bir değişiklik 
yoktur. Millet Meclisince kabul edilen metin 
şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Akit süresinin uzaması 
Madde 8. — Belirli bir sefer için yapılmış 

olan hizmet akdinin sonunda gemi adamı işve
ren veya işveren vekilinin muvafakatiyle işe 
devam eder ve gemi de sefere çıkarsa hizmet 
akdi bu sefer süresince uzatılmış sayıılır. 

Belirli bir süre için yapılmış olan hizmet 
akdinin sonunda gemi adamı işveren veya işve
ren vekilinin muvafakatiyle işe devanı ederse 
hizmet akdi aynı süre için uzatılmış sayılır. 

BAŞKAN — 8 nci maddede değişiklik yok
tur. Millet Meclisinin kabul ettiği metin şek
linde oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Resim ve harçtan muafiyet 
Madde 9. — Gemi adamı ile işveren veya iş

veren vekili arasında yapılacak hizmet akitle
ri, her türlü resim ve harçtan muaftır. 

BAŞKAN — 9 ncu maddede değişiklik yok
tur. Millet Meclisinin kabul ettiği metin şek
linde oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Deneme süresi 
Madde 10. — Süresi belirli olmıyan hizmet 

akitleriınde deneme süresi en çok bir aydır. 
Bu süre içinde taraflar hizmet akdini bildi

rimsiz ve tazminatsız bozabilirler. Ancak gemi 
adamının çalıştığı günler için ücret hakkı sak
lıdır. 

BAŞKAN — 10 ncu maddede değişiklik yok
tur. Millet Meclisinin kabul ettiği metin şek
linde oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Çalışma ve kimlik karnesi 
Madde 11. — İşveren veya işveren vekili 

işe aldığı her gemi adamına en geç oııbeş gün 
içinde gemi adamı çalışma ve kimlik karnesi 
vermek zorundadır. Deneme süresine tabi tutu
lan gemi adamları için bu onbeş günlük süre 
deneme süresinin bitiminden sonra başlar. 

Bu karne ancak İş ve İşçi Bulma Kurumu 
tarafından tek tip olarak ve parası karşılığın
da işverenlere verilir. 

BAŞKAN — 11 nci maddede değişiklik yok
tur. Millet Meclisinin kabul ettiği metin şek
linde oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Çalışma belgesi 
Madde 12. — İşinden ayrılan gemi adamına 

işveren veya işveren vekili tarafından işinin 
çeşidinin ne olduğunu ve süresini gösteren bir 
belge verilir. Bu belgeye gemi adamı isterse, 
kendisinin durumu ve davranişiyle, çalışmasının 
ne yolda olduğu da ayrıca yazılır. İşveren ve
ya işveren vekilinin belgedeki imzası, gemi ada
mı dilerse bağlama limanındaki liman reisliğj 
tarafından onaylanır. 

Kamu himeti gören idarelere yahut kamu 
yararına yardımcı derneklere bağlı gemilerden 
çıkan gemi adamının aldığı belgeler hakkında 
yukarıki onay hükmü uygulanmaz. 

İşveren veya işveren vekili, gemi adamının 
istediği belgeyi vermemekte direnirse veyahut 
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belgeye gemi adamı için doğru olmıyan yazı
lar yazarsa, gemi adamının yahut yeni isme 
girdiği işverenin isteği üzerime bağlama lima
nındaki liman reisliğince yapılacak inceleme so
nucunu' gösteren bir belge gemi adamına ve
ya yeni işverene verilir. Liman reisliği tarafın
dan yapılacak inceleme bir haftada bitirilir. 

Kamu hizmeti gören idarelere bağlı gemi
lerden çıkan gemi adamına belge verilmek: is
tenmez veyahut belgeye doğru olmıyan yazı
lar yazılırsa, gerekli incelemenin yapılması için 
bu gemilerin bağlı oldukları makamlara başvu
rulur. 

Belgenin vaktinde verilmemesi veyahut 
belgede doğru olmıyan yazılar bulunmasından 
zarar gören gemi adamı veyahut gemi adamı
nı işe alan yeni işveren eski işverenden tazminat 
istiyebiılir. 

Bu belgeler her türlü resim ve harçtan mu
aftır. 

BAŞKAN — 12 nci maddede değişiklik yok
tur. Millet Meclisinin kabul ettiği metin şek
linde oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Saklat ve eski hükümlü çalıştırma 
Madde 18. — Bu kanunun kıapsıaımına giren 

işveren veya işveren veik/iıleri, işyerlerinde İş Ka
nununun ve bununla ilgili tüzüğün bu konuda 
'koyduğu hükümler, esaslar, ölçüler ve şartlara 
göre salkat ve eski hükümlü gemıi adamı çıalış-
tınnuak zorundadır. 

BAŞKAN — 13 ncü maddede bir değişiklik 
yoktur. Millet Meclisinin kabul ettiği metin şek
linde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 

Öne İsiz fesih ve infisah 
Madde 14. — Sünesi belirli olan veya ol

mıyan yahut da sefer üzerine yapılan hizimet 
akdi : 

I - İşveren veya işveren vekili tarafımdan 
a) Gemi adamımın her hangi bir limamda 

geminin hareketinden önce gemiye dönerek hiz-
ımate girmemesi veya hiç dönmemesi, 

b) Gemi adamının gemide hizmet görme
sinin tutukluluk, hapdls veya gemide çalışmak
tan menıolıunması gibi seheplerle iımlkâjnısız bir 
hal almıaısı, 
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c) iGretmi adamının işveren veya işveren 
vekiline karşı, kanuna, miızmıid!; aikitlerine sair 
iş ve çalışma şartlarına aykırı hare&et etmesi, 

iç) ıGıami adaımıının işveren veyıı işveren ve
kiline karşı denizcilik kural ve teamüllerine 
veya ahlâk ve âdalfaa aıyikırı hareket eitlmesi, 

II - G<amii adaimı tarafından : 
a) Ücretinin kanun bükümleri Veya hizmet 

akdi gereğince ödenmıemteisi, 
•b) İşveren veya işveren vekillinin geoıd 

adamına karşı, kanuna, hizmet akitlerine veya 
sair iş santiarına aıyikırı hıarıeiket eitlmesi, 

e) İşveren veya işveren vekilinin geımi 
aidalmıma karşı denizcilik kural Ve teamüllerine 
veya ahlâk ve âldalba aykırı hardket etmesi, 

III - İşveren, işveren vekili veya geımi aıda-
ımı tarafından : 

a) 'Gröminin her hangi bir sebeple 30 gün
den fazla bir süre seferden kalldırılmatsı, 

b) G'ömi adalmınm her hangi bir sebeple 
isürelkli olarak gemlide çalışmasına englel bir 
hasitalığa veya sakaltılığa uğramiai3i, 

Hallerimde feısheıdiieibıilir. 
IV - Geminin kayba uğraması, terk edil-

Imesii veya harb ıgandmeti ilân edilmesi veyahut 
'Türk Bayrağından ayrıimıasıı hallerinde ise hiz
met alkdi kendiliğinden bozulur. 

(BAŞKAN — 14 ncü maddede değişiklik 
yoktur. Millet Meclisinin kabul ettiği metin şek
linde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kaibul eibmilyenler... Kalbul edilmiştir. 

Fesih hakikini (kullanma öneli 
Madde 15. — 14 ncü maddede işveren, işve

ren vekili veya gemi adjamma tanınan alkdi fes
hetme yetkisi, iki taraftan birinin bu çeşit dav
ranışlarda bulunduğunu öbür tarafın öğren
diği günden başlıyarak (6) iş günü geçtikten 
ve her halde fiilin vukuuıHdam kalhane» bir sene 
sonra kullanılamaz. 

Bu hallere dayanıl arak akdi sünesi içinde 
feslheden taraf ayrıca mahlkemıeye baişvurarafk 
öbür taraftan bir taamlinait isıriyebilir. 

BAŞKAN — 15 nci ımaldde'de bir değıişiıklik 
yoktur. Millet Meclisinin kabul ettiği ımıertân şek
linde oylarınıza sunuyorum. Kaibul edenler... 
Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 

Akdin çözülmüşünde bildirim 
Madde 16. — A) Süresi belirsiz hizmet 

akdi, 14 ncü maddede yazılı durumlar dışında 
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geımi adamının işe alınmasından itibaren altı 
ay geçmedikçe bozulamaz. 

B) Süresi belirsiz hizmiet aiki'fclerinan çcızül-
mesindem önce durumun diğer tarafa foilldirl-
meısi gerekir : 

Hizmet lakdi. 
a) İşi altı ay sürımüş olan gemi adaımı için, 

bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlaya
rak iki hafta sonra, 

ıb) İşi altı aydan binbuçük yıla kaldar sıiir-
ımıüş olan gemi adamı için, bildirimin diğer ta
rafa yapılmasından başlıyarak dört hafta sonra, 

c) İşi binbuçük yıldan üç yıla kadar sür
müş olan gemi adamı için bildiriimiin diğer tara
fa yapılmasından baışluyarak altı hafta sonra, 

ç) İşi üç yıllıdan fazla sürmüş olan gemi 
iadamı için, bildirimin diğer tarafa yap «İmasın
dan başlıyarak sdkiız hafta sonra, 

Bozulmuş olur. 

•C) Öneller asgari olup toplu iş sözleşme
siyle veya hizımet afkdi ile artırılıafbilir. 

D) Bildirme şartına uymıyan taraf, yu-
'karda yazılı önellere uygun ücret tutarında taz
minat ödemek zorundadır. 

Gemi adamınım sendikaya üye ollıması, şikâ
yete başvurması gibi sebeplen'ıe işinden çıkarıl
ması hallerinde ve genel olarak hizımet akilini 
bozma, halkkının kötüye kullanıldığını gö&tenen 
'diğer durumlarda «B» bendimde yaralı önellere 
ait ücretlerin üç katı tutarı, taızmimaıt ollarak 
ödenir. 

Tarafların ayrıca tazminat isteme halkkı 
saklıdır. 

BAŞKAN — 16 ncı mıalddede değişiklik 
yoktur. Millet Meclisinim kabul e'titiği metin 
şeklinde oylarınıza sunuyorum. Kaibul edenler.. 
Kabul etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 

Fesih hükmünün başlangıcı 
Madde 17. — 14 ve 16 ncı maddelere göre 

hizmet akdinin feshimde fesih keyfiyeti, gemi 
seyir halinde ise, kararlaştırılmış Hmıanda ve 
kararlaştırılmış liman değiştirildiği takdirde 
ilk uğrayacağı limanda geminim emniyet altına 
alınmasına kadar uzatılmış sayılır. 

BAŞKAN — 17 nci maddede değişiklik: yok
tur. Millet Meclisinin Ika'bul ettiği metin sök
ünde oylarımıza sunuyorum. Kaibul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Feshin bildirilmesi 
Madde 18. — Hizmet akdinin işveren veya 

işveren vekili tarafından feshedirmesi halinde 
sebepleri ile birlikte gemi adamına yazılı ola
rak bildirilmesi şarttır. Bildirim imkânı olmı-
yan hallerde durum bir tutanakla tesbit olu
nur. 

'BAŞKAN — 18 nci maddede değişiklik yok
tur. Millet Meclisinin kalbul ettiği metin şe
kilde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

.Feshi kapsamıyan hal 
Madde 19. — Geminin Türk Bayrağını taşı

ma hakkı bulunduğu sürece mülkiyetin kıs
men veya tamamen her hangi bir şahsa geçme
si hizmet akdinin feshini gerektirmez. 

BAŞKAN — 19 ncu maddede değişiklik yok
tur. Millet Meclisinin kalbul ettiği metin şe
kilde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kıdem tazminatı 
Madde 20. — Hizmet akdinin 14 ncü mad

desinin II, III ve IY numaralı bendi erinde gös
terilen sebeplerle bozulması veya muvazzaf as
kerlik hizmeti dolayısiyle çözülmesi halinde 
üç yıldan fazla çalışmış olmak şartiyle işe baş
ladığından itibaren her bir tam takvim yılı 
için gemi adamına onbeş günlük ücreti tuta
rında bir tazminat verilir. 

İhtiyarlık aylığı bakımından bağlı bulun
dukları kurum veya sandıklardan aylık veya 
toptan ödeme almak amaciyle hizmet akdini 
çözen gemi adamları da yukanki bencide yazılı 
bulunan tazminata hak kazanır. Ancak aylık 
veya toptan ödeme almak için akdi çözen ge
mi adamına verilecek tazminatın hesabına gemi 
adamının yalnız 1 Nisan 1950 tarihinden önce
ki hizmet süreleri nazara alınır. 

Gemi adamının bu bend hükmünden fayda
lanabilmesi için aylık veya toptan ödemeye 
hak kazanmış bulunduğunu ve kendisine ay
lık bağlanması veya toptan ödeme yapılma
sı için ihtiyarlık sigortası bakımından bağlı 
bulunduğu kurum veya sandığa başvurmuş ol
duğunu alacağı bir belge ile belgelemek zo
rundadır. 

Gemi adamlarının kıdemleri, hizmet akdi
nin devam etmiş veya fasılalarla yeniden ya
pılmış olmasına bakılmaksızın aynı işverenin 

değişik .gemilerinde ve hizmetinde çalıştıkları 
süneler göz önüne alınarak hesaplanır. Gemi
nin devir ve intikali, yahut diğer bir suretle 
işverenden diğer bir işverene geçmesi halinde 
kıdem tazminatı yemi işverene aittir. 

Ölen gemi adamlarının kıdem tazminatı ka
nuni vârislerine ödenir. 

Aynı kıdem süresi için biır defadan fazla 
kıdem tazminatı ödenmez. 

BAŞKAN — 20 nci maddede değişiklik yok
tur. Millet Meclisinin kalbul ettiği metin şe
kilde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI TARIK 
REMZİ BALTAN (Zonguldak) — Bu 20 nci 
madde matbaaya giderken «hizmet akdinin 
14 ncü maddesinin . . » şekilde yazılmıştır. 
«14 ncü maddenin» şeklinde düzeltilecekti. Fa
kat gerek Millet Meclisi komisyonunda, gerekse 
Millet Meclisi Heyeti Umumiyesinde gözden kaç
mıştır. Burada yazıldığı gibi değil, maddenin 
şeklinde kabul edilmesi gerekir. Meseleyi uzat
mamak için biz de aynen bıraktık. Bunun zapta 
geçirilmek suretiyle düzeltilmesini, 14 ncü mad
desinin değil, «14 ncü maddenin» şeklinde anla
şılmak kaydiyle zapta geçirilmesini rica ediyo
ruz. 

BAŞKAN —• Millet Meclisi metninde «Hiz
met akdinin 14 ncü maddesinin» denmektedir. 
Siz ise «Maddenin» olarak alıyorsunuz. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI TARIK 
REMZİ BALTAN (Zonguldak) — Aynen kabul 
ediyoruz. Ancak kanun tatbikatçılarına kolay
lık olmak üzere buradaki kasdm «14 ncü mad
denin ikinci, üçüncü ve dördüncü» şekillerinde 
anlaşılması için zapta geçmesini rica ediyoruz. 

BAŞKAN — Alman karar gereğince bu mad
deyi tekrar okutuyorum. 

(Madde 20 tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 

Yok. 

Maddedeki «14 ncü maddesinin» okunuş ba
kımından kanun tekniğine aykırı olduğu açıkça 
görülmekte ise de, Komisyon Başkanı bunun 
«maddenin» olması lâzımgelirken sadece kanunu 
biran önce çıkarmak zarureti sebebiyle «mad
desinin» olarak alındığını, kanunun tatbikatında 
bunun «maddenin» olarak anlamı ve tefsiri ge-
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rektiğini açıkça tesbit etmiştir. 
Bu şekliyle maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

21 nci maddede değişiklik var mı? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI TARIK 

EEMZİ BALTAN (Zonguldak) — Aynı şekil
de... 

BAŞKAN — Burada da vardır. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI TARIK 

REMZİ BALTAN (Zonguldak) — Evet. 
BAŞKAN — «14 ncü maddesinin» şeklinde... 

21 nci maddeyi okutuyorum. 

Yurda iade 
Madde 21. — Hizmet akdinin, 14 ncü madde

sinin I, II, I I I ve IV ncü bendlerine göre iş
veren veya işvren vekili veya gemi adamı tarafın
dan yurt dışında feshi halinde, işveren veya işve
ren vekili gemi adamını hizmet akdinde başka hü
küm yoksa, geminin bağlama limanına iade 
etmek ve gemi adamının iadeye ilişkin ve duru
muna uygun yol, iaşe ve sair zaruri masraf
larını karşılamak veya ödemek zorundadır. 

Şu kadar ki, hizmet akdinin feshi 14 ncü mad
denin I nci bendine ve II nci bendin (a) 
veya (b) fıkralarına göre yapılmış ise işveren 
veya işveren vekili yaptığı iade masrafla
rını gemi adamından yurtta istiyebilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Komisyon Başkanı 20 nci madde üzerinde de ifa
de ettiği gibi 14 ncü madde kapsamında ifade 
edilen fıkralar ki, esasen burada, 2 nci fıkrada 
da «14 ncü maddenin» ifadesi geçmektedir. 
Buradaki, «maddesinin» kelimesi aslında «14 ncü 
maddenin» dir. Bu, açıkça Başkan tarafından 
tesbit edilmiştir. Bu şekilde maddeyi oylarını
za sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Yabancı gemi adamının iadesi 
Madde 22. — Yabancı gemi adamiyle yapılan 

hizmet akdinde ayrı bir hüküm yoksa, 
işveren veya işveren vekili yabancı gemi ada
mını ikametgâhının bulunduğu mahal limanı
na iade etmek zorundadır. 

BAŞKAN — 22 nci madde üzerinde değişik
lik var mı? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI TARIK 
REMZİ BALTAN (Zonguldak) — Yoktur. 

BAŞKAN — Değişiklik yoktur. Millet Mec

lisinin kabul ettiği metin şekilde olyarmıza 
sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Madde 23 üzerinde değişiklik? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI TARIK 

REMZİ BALTAN (Zonguldak) — Son fıkra
sındaki yine «maddesinin» «maddenin» şeklin
de anlaşılması şartiyle. 

Yurt içinde iade zorunluğu 
Madde 23. — Hizmet akdinin her hangi bir 

Türk limanında feshi halinde akitte başka 
hüküm, yoksa, gemi adamının işveren veya işve
ren vekili tarafından 21 nci maddedeki öl
çüler içinde bağlama limanına iadesi zorunludur. 

Ancak, hizmet akdinin, 14 ncü maddesinin 
I nci bendine göre feshi halinde, bu madde 
hükmü uygulanmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen, yok. 
-20 nci maddedeki görüş açısından maddeyi oyla
rınıza sunuyorum.. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

İade zorunluğuna uymamak 
Madde 24 — İşveren veya işveren vekilinin 

21 ve 23 ncü maddelerde belirtilen zorun-
luğa uymaması halinde, gemi adamı yurda dön
mek için yaptığı durumuna uygun yol, iaşe ve 
sair masrafları ve ayrıca 15 günlük ücreti tuta
rında bir tazminatı işveren veya işveren vekilin
den istiyebilir 

BAŞKAN — Değişiklik var mı ? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI TARIK 

REMZİ BALTAN (Zonguldak) — Yok. 
BAŞKAN — Değişiklik yok. Millet Mecli

sinin kabul ettiği metin şekilde maddeyi oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

İade hakkında yoksunluk 
Madde 25. — Yabancı bir memlekette işine 

son verilen veya hizmet akdi yabancı bir memle
kette sona eren gemi adamı o memlekette denizci
lik işleriyle ilgili olsun veya olmasın başka bir 
işverenle hizmet akdi yaparsa, eski işveren veya 
işveren vekilinin gemi adamını yurda iade zorun
luluğu kalkar. 

21, 22 ve 23 ncü maddelerde yazılı hallerde 
'gemi 'aıdamı, işine SIOTL verilmesi yahut da 
hizmet akdinin sona ermesi gününden baslıya-
rak bir hafta içinde yurda iade edilmesini 
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istemezse işveren veya işveren vekili aide ile zo
runlu tutulamaz. 

Bu kanunun 14 ncü maddesinin (I) numara
lı bendinin (b) fıkrasında yazılı durumlar 
gemi adamına yüklenemiyecek sebepler altında 
doğmuşsa veya gemi adamı için hastalık 
ve sair zorunlu sebepler meydana gelmişse bu 
maddenin ikinci fıkrasındaki bir haftalık 
süre, engellerin kalktığı günden itibaren başlar. 

BAŞKAN — Değişiklik var mı ? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI T AKİK 

EEMZİ BALTAN (Zonguldak) — Yok. 
BAŞKAN — Değişiklik olmadığına göre, 

maddeyi Millet Meclisinin kabul ettiği şekilde 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

İş süresi 
Madde 26. —• Genel bakımdan iş süresi, 

günde sekiz ve haftada kırksekiz saattir. Bu 
süre haftanın iş günlerine eşit olarak bölünmek 
suretiyle uygulanır. 

İş süresi, gemi adamının iş başında çahş-
tığı veya vardiya tuttuğu süredir. 

İşveren veya işveren vekili, gemi adamının 
vardiyalarını yemek ve dinlenme zamanla
rını bir çezelge ile belirtmek ve bu çezilgeyi 
gemi adamlarının görebilecekleri bir yere asmak 
zorundadır. 

BAŞKAN — Değişiklik var mı? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI TARIK 

REMZİ BALTAN (Zonguldak) — Yok. 
BAŞKAN — Değişiklik yok. Maddeyi Millet 

Meclisinin kabul ettiği şekilde oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

27 nci maddede değişiklik olduğu evvelce ifa
de edilmişti. Okutuyorum. 

İstisnalar 
Madde 27. — Aşağıdaki işleri görenler, bu 

kanunun iş sürelerine ilişkin hükümlerine tabi 
değildirler. 

1. Birden fazla kaptanın bulunduğu gemiler
de birinci kaptan veya bu kanunun 2 nci madde
sinin (C) fıkrasında yazılı olduğu şekilde kendi
sine vekâlet eden kimse (Kılavuz kaptanlar 
dâhil). 

2. Birden fazla makinistin bulunduğu gemi
lerde başmakinist, 

I 3. Doktor ve sağlık memurları. 
I 4. Hemşire ve hastabakıcılar. 
I 5. Aslî görevleri can, mal ve gemi kurtarma 
I olan kurtarma gemilerinde çalışan gemi adanı-
I lan. 
I 6. Gemide kendi nam ve hesabına çalışanlar. 

I BAŞKAN — Değişikliği (komisyon lütfen 
I izah efe inler. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI TARIK 
REMZİ BALTAN (Zonguldak) — Koımıisyonu-

I muz bu m'addede değişiklik yapmış değildir. 
I Millelt Meclisinin yapmış olduğu değişikliğe 
I aynen uymuştur. 

BAŞKAN — Şimdi Millet Meclisli daha ön-
I çeki Cumhuriyet Senatosu metnini değiştirdi-
I ği için komisyon ona uymuştur. 

Cumhuriyet Senatosunun daha önceki met
ni ile, Millet Meclisinin değiştirdiği metin ara-

I sındalki farkı lütfen Heyeti Umumiyeye izah' 
eder milsiniz ? Cumhuriyet Senatosunda daha 
önce kabul edilen nasıldı ki, Millet Meclisi da
ha sonra bir değişiklik yaptı? 

Kanun açık oya arz edildiği için sayın üye
lerin salonu ve Meclisti terk etmeme!erini rica 
edeceğim. 

Yerlinizden efendim, kısaca. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI TARIK 

REMZİ BALTAN (Zonguldak) — Efendim., 
I Komisyon sözcüsü açılklıyac'a<k. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ OSMAN 
MECDİ AGUN (Rize) — Bizim metinde «kap-
tanlar» dır. 27 nci maddenin birindi bendinin, 
birinci cümlesi «ikapt anları işe alacaktır» der. 

Millet Meclisi bunu «Binden fazla kaptanın 
bulunduğu gemilerde birindi kaptan veya bu 
kanunun 2 nci maddesinin (O) fıkrasında yazı
lı olduğu şekilde 'kendisine vekâlet eden kim
se (kılavuz kaptanlar dâhil), şeklinde saraha-
ta kavuşturmuştur. Bu sebeple Komıisyonumuz 
metni benimsemiştir. 

BAŞKAN — Millet Meclisi bu şekilde bitf 
değişiklik yapmıştır. Komisyon da kabul et
miştir. Bu hususta söz istiyen? Yok. Maddeyi 
okunan şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kaibul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Fazla saatlerde çalışma 
M<adde 28. — Bu kanuna göre tesbıit edil-

I imiş bulunan iş sürelerinin aşılması suretiyle 
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yapılan çalışmalar, fazla saatlerle çalışma sa
yılır. 

Yapılacak fazla çalışmamın her saatlime öde
necek ücret normal çalışma ücretinin saat ba
şına düşen miktarı % 25 oranında artırılmak 
suretiyle bulunacak miktardan az olamaz. 

Aşağıda yazdı haller fazla saatlerle çalış
ma sayılmaz. 

1. Gemıinim, gemideki şahısların veya gemi 
hamulesinin selâmeti içlin kaptanın yapılması
nı zaruri gördüğü işler, 

2j Gümrük, karantina ve sair sıhhi for
maliteler dolayısıiyle yerine getirilmesinde zıo-
runluluk bulunan ilâve işler, 

3. Gemi seyir halimde veya limanda iken 
gemide yaptırılan (yangın, gemiyi terik etme, 
idenizde çatışma, denizden adam kuntlarıma ve 
savunma) talimleri, 

"Fazla saatlerle çalışmaları belgelemek üze
re işveren veya işveren vekilli noterden tasdik
li ayrı bir defter tutmak zorundadır. 

Bu defterde gemi adamına uygulanan ziaım 
nisbetleriyle fazla çalışmanın yapıldığı gün ve 
o güne düşen miktarı ve gemi adamının hak 
ettiği fazla çalışma ücreti göısıterilir. Fazla sa
atlerle çalışma ücretlerinin 'asıl ücretler için 
hizmet akdinde gösterilmiş bulunan zaıman, yer 
ve devrelerde, işveren veya işveren vekili ta
rafımdan gemi adamlarına tam olarak öden
mesi zorunludur. 

BAŞKAN — Değişiklik var mı? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI TARIK 

REMZİ BALTAN (Zonguldak) — Yok. 
BAŞKAN — Değişiklik yok. Millet Mecli

sinin maddeyi kabul ettiği şekilde oylarınıza 
ısuınuyorom. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Ücrdt 
Madde 29. — Ücrelt gemi adamının işi kar

şılığımda işveren Veya işveren vekili tarafın
dan nakden ödenen meblâğdır. 

Ücretin gemi adamına hizmret akdinde gös
terilen yer ve devrelerde tam olaralk ödenmesi 
sorunludur. 

Ücreit ödeımie devresi bir aydan fazla ola
maz. 

Hizmet akdinin sona ermesi veya bazmlmasi1 

halinde işveren veya işveren vekili gemi ada-
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•mimin ücretini derhal ve tam olarak ödemek 
zorundadır. 

Haklı bir sebep olmaiksıizın işini yapmıyıan 
gemi adamı, keyfiyett gemi jurmailına kayde
dilmek ve jurnali yoksa bir tutanakla belge
lenmek şartiyle bu müddete aiit ücretten mah
rum edilir. Bu yüzden uğradığı zararım telâfi
si için' işverenin tazıminat istemek hakiki sak
lıdır. 

BAŞKAN — Değişiklik var mı? 
GEÇİÖİ KOMİSYON BAŞKANI TARIK 

REMZİ BALTAN (Zonguldak) — Yok. 
BAŞKAN — Değişiklik yok, maddeyi Mil-

leit Meclisinin kabul ettiği şekilde oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Avans' 
Madde 30. — İşveren veya işveren vekili, 

gemi adamlarının istekleri halinde kendilerin© 
hizımet akdinde yazılı esasilara göre avans öde
meye zorunludur. 

BAŞKAN — Değişiklik var mı? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI TARIK 

REMZİ BALTAN (Zonguldak) — Yok. 
BAŞKAN — Maddeyi Millet Meclisinim 

kabul ettiği şekilde oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Ücret defteri 
Madde 31. — Her gemide, noterlikçe tas

dikli bir ücrelt ödeme defteri tutulur. Şu ka
dar ki, liman seferi yapan gemilerde bu defter 
işveren bürosunda da tutıılalbilir. 

Hizımet akitleri gereğince gemi aıda/mlarıma 
yapılacak her çeşit ödemelerin bu deftere kay
dedilmesi ve kayıtlarım imza veya makbuzla' 
belgelenmesi sorunludur. 

İstek halinde, bu kayıitların tasdikli bir ör
neği gemi adamına verilir. Bu mua-mıeieler her" 
türlü resimden muaftır. 

B:elgeye dayammaksızm yapılan ödeme iddi
aları muteber değildir. 

BAŞKAN — Değişiklik yar mı? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI TARIK 

REMZİ BALTAN (Zonguldak) — Yok, 
BAŞKAN — Değişiklik yok. Maddeyi Mil

let Meclisinin kalbul ettiği şekli ile oylarımıza 
sunuyorum. Kalbul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 
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Ücretin saklı kısmı I 
Madde 32. — Gemi adamımın ücretinin ay- I 

da 240 lirası haczedilemez veya başkasına de- I 
vir ve temlik olunamaz. Ancak gemi adamınım I 
haikmak zorunda olduğu aile üyeleri için hâ
kim tarafından takdir -edilecek miktar bu pa- I 
raya dâhil değildir. Bu kayıtlamalar, nafaka 
borcu alacıakliilarımn haklarımı kaldırmaz. 

BAŞKAN — Değişiklik var mı? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI TABIK 

REMZİ BALTAN (Zonguldak) — Yıolk. 
BAŞKAN — Değişiklik yok. Maddeyi Mil

let Meclisinin kalbul 'ettiği şekilde oylarınıza I 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. I 

İşveren hesabına iaşe I 
Madde 33. — Bu kanuna tabi gemilerde 

iaşe serviisi kurulması zorunludur. Gemi adam
ları hizmete başladığı günden başlıyarafc hiz
metten çıkış anıma kadar gemide işveren tara
fından bedelsiz iaşe olunurlar. İaşenin zorunlu 
.sebeplerle uygulamamaması halinde işveren ve
ya işveren vekilince başlkaca münasip bir iaşe i 
dmkânı sağlanır veya nakden ödeımıe usulü uy
gulanır. I 

Limanlar içinde, şehir hatlarında, körfez
lerde, göllerde ve akar sularda- yolcu ve yük 
nakleden, gemilerde, mavna, şat ve benzerlerin
de iaşe servisi kurulması zorunlu değildir. Bu 
durumda işveren veya işveren vekili iaşe zo-4 
runluğunu nakden, ödemek suretiyle yerine ge
tirir. I 

BAŞKAN — Değişiklik var mı? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI TARIK 

REMZİ BALTAN (Zonguldak) — Yok. 
BAŞKAN — Değişiklik yok. Maddeyi Mil

let Meclisinin kabul ettiği şekli ile oylarınıza' 
ısunuyorunı. Kalbul edenler.-.. Etmiiyenler... Ka
bul ediknıiışltir. 

İkamet yeri sağlanması 
Madde 34. — Gemi adamlarına iaşe giriş 

(gününden başlıyarak işten çıkış gününe kadar 
Hutbeleri, sayıları ve geminin büyüklüğüne uy
gun olarak ve yalnız kendileriyle eşyalarına 
-aidolnnak üzere gemi içinde ikamet yerleri be
delsiz olarak sağlanır. 

Her hangi bir zorunlu sebep yüzünden ge
mi adamlarının gemide ikametine imkân ol- i 

mazsa işveren veya işveren vekili tarafından 
başka bir ikamet imkânı sağlanır. 

BAŞKAN — Değişiklik yok. 
İLYAS KARAGÖZ (Muğla) — Bir hata 

vardır. Birinci fıkrada, «Gemi adamlarına iaşe 
giriş günlümden» 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI TARIK 
REMZİ BALTAN (Zonguldak) — Baskı hata
sıdır. «Gemi adamlarına iaşe girliş günümden 
başlıyarak» olması lâzımıdır. 

B:AŞKAN — (iaşe) (işe) olacaktır. Baskı 
hatasıdır. Bu tashihle maddeyi oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kalbul 
edilmiştir. 

İkamet yerleri ve iaşe hakkımda 
Madde 35. — Bu kanuna tabi gemilerde ge

mi adamları taihsds edilen yatma, dinlenme ve 
yemek yerleri ile gemide bulundurulacak ilâç, 
tıbbî alet ve malzeme ve revirlerde bulunması 
gereken şartlar ve gemi adamlarına Verilecelk 
iaşe maddelerinin öleli ve nitelikleri bu şart ve 
niteliklerden hanglilerdnin önlemleri bakımın
dan esasa ilişkin ve birinci derecede ve hangi
lerinin ise ikinci derecede sayılacakları ve iaşe 
ile ilgili ne çeşit kurullar kurulacağı ve bu ku
rulların görev ve yetkileri Çalışma, Sağlık ve 
Sosyal Yardımı ve Ulaştırma bakanlıkları tara
fından beraberce hazırlanacak bir tüzükte gös
terilir. 

Gemi adamı, işveren veya işveren vekili ta
rafından sağlanacak iaşenin yukarıda sözü ge
çen tüzükte göisıterilen ölçülerden noksan ol
ması halinde aradaki farkın bedelinli veya iaşe
nin hiç verilmemesi halinde tamamının bede
lini işveren veya işveren vekilinden isftiyeıbtilir. 
Şu kadar ki, gemi adamınım iddiasını, taızımin-
de esas teşkil edecek iaşe ve şartlardaki aksa
manın vukubulduğu günde durumu işverene 
veya işveren vekilime veya kaptana bildirmesi 
şarttır. 

BAŞKAN — Değişiklik yok. Millet Mecli
sinin kabul ettiği metin şeklinde maddeyi oy
larınıza arz ediyorum. Kalbul edenler... Kaibul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İsltismıa 
Madde 36. — 35 nci maddede sözü geçen 

tüzük hükümleri : 
a) 500 grostoriila/tiodan daha küçük gemi

ler, 
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b ) Balık avı ve benzeri işlerde çalışan ge
miler, 

c) Romoırfkörller, 
d) Yüzer vinçler, 

için uygulammi'az. 
BAŞKAN — Değişiklik yok. Maddeyi Mil

let Meclislinin kabul ettiği metin şeklinde oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul et-
mıiyemleır... Kabul edilmişjtir. 

Asgari ücrett 
Madde 37. — öemi adamlarının asgari üc

retleri, İş Kanununun ilgili maddesi gereğince 
tesbit olunur. 

BAŞKAN — Değişiklik yok. Maddeyi Mil
let Meclisinin kabul ettiği metin şeklinde oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Ücret kesintisi 
Maidde 38. — İşveren veya işveren vekili 

toplu iş sözleşmesi ve bizımet alkitlerinide gös
terilmiş olan sebepler dışında gemi adamına 
ücret kesintisi cezası uygulıyaımaz. 

Geımi adamı ücretlerinden ceza olarak ya
pılacak kesintilerin gemi aıdaımma hemen se
bepleriyle bildirilmesi gerekir. Gemi adamı 
ücretlerinden bu yolda yapılacak kesintiler bir 
'ayda üç gündelikten fazıla olamaz. 

G-emi adamlarından kesilen ücret kesiimi 
'cezalan hakkımda tş Kanununun aynı konuya 
ilişkin diğer hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN — Değişiklik yok. Maddeyi Mil
let Meclisinin kabul ettiği metin şeklimde oyla
rınıza arz ediyorum. Kalbul edenler... Kabul et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Zarar karşılığı kesinti 
Madde 39. — Hizımelt akitlerimde işveren 

veya işveren velkilinin tazminat karşılığı olarak 
gemi adamı üoretlerinden geçici olarak alıko
yacağı miktar om haftada eşit taksitlerle kesil
mek üzere gemi adamının on günlük ücreti tu
tarından fazla olamaz. Tazminat karşılığı bu 
kesintiler, bütün iş süresi içimdir ve bumdan! 
bir miktar mahsubedilince yeniden aynı esas
lar dairesinde kesinti yapılabilir. 

Tazminat keısüntileri, mahsup yapılmasını 
gerektirecek bir zarar yapılmadan işiten ayrıl
ma hallerinde gemi adamına kesintisiz olarak 
ıgeriverilir. Tazminat karşılığı geçici olarak alı
konulan paradan, mahsup yapılması gerektiği 
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zaman geîmi adamı isterse işveren kendisime 
mahsubun hangi esaslara göre yapıldığını an
latmak ve buna ait hesaplarla fatura ve başka 
belgeleri göstermek zorundadır. 

Tazminat karşılığı olarak alıkonulan para
dan ancak o gemi adamı tarafından yapılan za
rar için mahsup yapılır. 

Tazminat kesintileri .millî bankalardan bi
risine en geç 3 ay içimde yatırılır. Banka fa
izleri ile diğer gelirleri işçilere iadesinde ke
sinti ile birlikte ödenir. 

BAŞKAN — Değişiklik yok. Maddeyi Mil
let Meclisinin kabul ettiği metin şeklimde oy
larımıza sunuyorum. Kabul edenler... Etımiyem-
ler... Kalbul edilmiştir. 

Yıllılk ücretli izin 
Madde 40. — Aynı işveren emrinde veya -ay

nı gemide bir takvim yılı içinde veya birkaç 
hizmet akdine dayanarak en az altı ay çalışmış 
olan gemi adamı yıllık ücretli izlime hak kaza
nır. 

İzin süresi, altı aydan bir yıla kadar hiz
meti olan gemi adamları için onıbeş günden ve1 

bir yıl ve daha fazla hizmeti olanlar için yıl
da bir aydan az olamaz. 

İzin işverenin uygun göreceği bir zamıamda 
kullanılır. Bu haktan feragat edilemez. 

Bir aylık izin, tarafların rızası ile aynı yıl 
içinde kullanılmak suretiyle ikiye bölünebilir. 

Gte'mi adamı, yıllık ücretli iznini yabancı 
bir memleket limanımda veya hizmet akdimin! 
yapılmış bulunduğu mahalden gayrı bir yerde 
kullanmaya zorlanamaz. 

Gemi adamı, dilerse, işveren veya işveren 
vekilimden ücretli izne ilişkin olarak 7 güme 
kadar ücretsiz yol izni de istiyelbilir. 

Gemi adamının hakettiği yıllık ücretli izni 
kullammadam hizmet akdi 14 mcü maddemin. II, 
III ve IV ncü bemdlerme göre bozulursa, işve
ren veya işveren vekili izin süresine ait ücreti, 
gemi adamına ödemek zorundadır. 

BAŞKAN — Değişiklik yok. Maddeyi Mil
let Meclisinin kalbul ettiği metin şeklinde oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Hafta tatili 
Madde 41. — Liman hizmeti ve şehir hattı 

gemilerinde gemi adamınım haftada alltı gün
dem fazla çalıştırıimıaısı yasaktır. Bunlardan' 
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hafta taitili günü çalıştırılanlara, haftanın di
ğer bir günümde mö'betleşe izin verilir. 

BAŞKAN — Değişiklik yok. Maddeyi Mil
let Meclisinin kabul ettiği metin şeklimde oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul •edilmiştir. 

Hafta ıtatti'M ücreti 
Madde 42. — Bu kanunun uygulandığı ge

milerde, haftanın tatilden ömeeki günlerinde 
sürekli olarak çalışmış bulunan gemi adamla
rına çalışıllmıyan haf ta tatili günü için ısıveren 
veya işveren vekili tarafımdan bir iş karşılığı 
olmaksızın ve ücrejt ödeme şelklime bakılmaksı
zın bir gündelik tutarımda ücret ödenir. 

Evlenmelerde üç, güne, ama ve babanın, ka
rı ve .kocanın, kardeş ve çocukların ölümünde 
iki güme kadar verilmesi gereken izlin sürele
riyle bir haftalık süre içimde kalmak üzere iş
veren tarafından verilen diğer izinler ve he
kim raporlariyle veriilen dmlenıme ve hastalık 
izinleri, fiilen çalışılmış günler giıbd hesaba ka
tılır. 

Zorlayıcı ve ekonomik bir sebelboim'adam ce
mideki ç alışmaların haftanın bıir veya birkaç 
gününde işveren veya işveren vekili tarafımdan 
tatil edilmesi halinde, haftanın çalışıimıyan 
günleri, ücretli hafta tatiline hak kazanmak 
için çalışılması gereken altı günün hesabında 
göz önümde tutulur. 

Gemide işin bir haftadan fazla süre ile ta
til edilmesini gerektiren zorlayıcı sebepler or
taya çıktığı zaman, bu süreye rasıtlıyan hafîta 
tatili ücreti, yarım gündelik tutarımda ödenir. 

Kısa, yakın ve uzak sefer yapan gemilerde 
çalışan gemi adamlarına işveren veya işveren 
vekili tarafından geminin seferde bulunduğu 
ımüddete rastlıyan hafta taitili günleri için yu
karıdaki şartlar aranımalksızın ve bir iş karşılı
ğı olmaksızın, ayrıca bir gündelik tutarında 
hafta taitili ücreti ödenir. 

BAŞKAN — Değişiklik yok. Maddeyi Mil
let Meclisinin kabul ettiği metin şeklimde oy
larınıza sunuyorum. Kaibul edenler... Etmiyen-
ler... Kaibul edümişitk. 

Genel tatil ücreti 
Madde 43. — Bu kanun kapsamıma giren 

gemilerde çalışan gemi adamlarına, 2739 sa
yılı Ulusal bayram ve genel tatiller Kamunu 
ile anılan kanununa ek 3466 ve 221 sayılı ka

nunlarda yazılı bulunan ulusal 'bayramı ve ge
nel tatil günlerinde, bir iş karşılığı olmaksı
zın bir günlük ücreti tutarında tatil ücreti, 
ücret ödeme şelklime bakılmaksızın ayrıca öde
nir. 

BAŞKAN — Değişiklik yok. Maddeyi Mil
let Meclisinin kabul ettiği meltin şeklinde oy-
larınıızia sunuyorum. Kabul edenler... Et'miyen-
ler... Kabul edilmiştir, 

'Tatil üereltlerine giıımiiyen knsımlar 
Madde 44. — Fazla çalışma 'karşılığı olarak 

alınan ücret ve primlerle sosyal yardımlar, 
ulusal bayram, hafta taitili ve genel tatil gün
leri için verilen ücretlerin tespitinde hesaba 
ikaltıimaz, 

BAŞKAN — Değişliklik yirik. Maddeyi Mil
let Meclisinin kabul ettiği metin şeklinde oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Btmiyen-
ler... Kaibul edilmiştir. 

Madde 45. — G-emi adamlarına, 'geçici iş 
göremezlik ödeneği ödenmesi gerektiği zaman
larda, geçici iş göremezlik süresine rastlıyan 
ulusal bayram, genel tatil ve hafta tatili öde
nekleri, aynı ölçülerle ödeme yapan kurum ve 
sandıklar tarafından ödenir. 

BAŞKAN — Değişiklik yok? Maddeyi Mil. 
leit Meclisinin kaibul ettiği metim sekilinde oy
larınıza sunuyorum. Kaibul edenler... Etmiyen-
1er... Kaibul edilmiştir. 

Görevli ve yetkili mahkeme 
Madde 46. — Bu kanun kapsamına giren 

gemi adamlarîiyle bunların işveren veya işve
ren vekilleri arasımda bu kamumdan veya hiz
met akdinden doğam dâvalar hakkımda, 5521 
sayılı Kamum hükümleri uygulanır. 

Hizmet akdinde ayrıca bir hülküm yoksa, 
dâva, geminim bağlama limanında iş dâvaları
nı bakmaya yetkili mahkemede görülür. 

BAŞKAN — Değişiklik yok. Maddeyi Mil
let Meclisinin kabul ettiği meltin şeklinde oyla
rınıza sunuyorum. Kaibul edenler... Etmiyen-
ler... Kaibul edilmiştir. 

Bildirimler 
'Madde 47. — BiMirimllerin ilgiliye yazılı 

•olarak ve imza karşılığımda yapılması gerekir. 
Bildirim yapılan kişi bunu imızalamaızısa; du
rum o yerde tutamakla tesibit edilir. Ancak, 
7201 sayılı Kanunun kapsamına giren tebligat, 
anılan kanun hükümlerine göre yapılır. 
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BAŞKAN — Değişiklik yok. Maddeyi Mil
let Meclisinin kalbul ettiği metin şeklimde oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Btmiyen-
ler... Kaıbul edilmiştir. 

iSalklı hükümler 
Madde 48. — Bu kanun hükümleri, gemi 

adamına daha elverişli hak ve menfaatler sağ-
lıyam kamum, toplu iş sözleşmesi hizmet akdi, 
örf ve âdetlerden doğan halklara halel getir
mez. Bu kamumun ̂ uygulanması somucıı olarak 
işverene düşen yükümlülükler, gemi adamları
nın ücret ve sair hafelaırmı daha aşağı hadlere 
indirilmıesinc sebep tutulamaz. 

BAŞKAN — Değişiklik yok. Maddeyi Mil
let Meclisimin kalbul ettiği metin şeklimde oy
larınıza sunuyorum. Kalbul edenler... Etımiyem-
lıer... Kalbul edilmiştir. 

Denetim ve teftiş 
Maidde 49. — Bu kanun hükümlerinin gere

ği gilbi yürütülmesini sağlamak üzere yapılma
sı gereken takip, denetim ve teftişler Çalışma 
Bakanlığı tarafmldan yapılır. Bu konuida İş Ka-* 
mıunıumun iş hayatının denetim ve teftişine iliş
kin hükümleri ve aynı kanunun bu bükünıler-
'le ilgili ceza maddeierii uygulamır. 

BAŞKAN — Değişiklik yok. Maddeyi Mil
let Meclisinin 'kabul ettiği metin şeklinde oy
larımıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et-
ımiyenler... Kabul edilmiştir. 

Ceza hükümleri 
Madde 50. — a) Kanunun 5 nci maiddesi ge

reğince gemi adamlariyle yazılı akit yapmıyan, 
b) 11 nci madde gereğince gemi adamına ça

lışma ve kimlik karnesi vermiyen, 
c) 12 nci madde gereğince işinden ayrılan 

gemi adamına çalışma belgesi vermiyen, 
ç) 13 ncü madde gereğince sakat ve eski hü

kümlü gemi adamı çalıştırma ile ilgili kanun ve 
tüzük bükümlerine uymayan işveren veya işveren 
vekili hakkında 500 liradan aşağı olmamak üzere 
ağır para cezasına sulh ceza mahkemesince hükm-
olunur. 

BAŞKAN — Değişiklik var mı? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI TARIK 

REMZİ BALTAN (Zonguldak) — Yok. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 
Madde 51. — I - a) 20 nci madde gereğince 

gemi adamının kıdem tazminatını ödemiyen, 
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b) 28 nci madde gereğince gemi adamının 
fazla çalışma ücretini ödemiyen, 

c) 29 ncu madde gereğince gemi adamının 
ücretini zamanında ve tam olarak ödemiyen, 

e) 33 ncü maddede sözü geçen iaşe veya nak
den ödeme zorunluğuna uymıyan, 

d) 37 nci maddede sözü geçen asgari ücret
ten aşağı ücret ödiyen, 

İşveren veya işveren vekili hakkında, bu d u 
rumda olan her gemi adamına karşılık, ödemediği 
meblâğ veya temin ile mükellef olduğu iaşenin te
kabül ettiği bedelin, 100 liradan aşağı olmamak 
üzere, iki katı tutarında ağır para cezası hükmo-
lunur. 

I I - a) 21 ve 23 ncü maddeler gereğince ge
mi adamının iade zorunluğuna uymıyan, 

b) 26 nci maddede gösterilen iş sürelerine 
uymıyan, 

İşveren veya işveren vekili hakkında 1 000 
liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezası 
hükmolunur. 

Birinci benddeki fiiller yurt dışında işlendiği 
takdirde ' verilecek cezalar 2 kattan aşağı ola
maz. 

BAŞKAN — Değişiklik var mı? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI TARIK 

REMZİ > BALTAN (Zonguldak) — Geçen yıl 
Cumhuriyet Senatosunca kabul edilen, «hapis ce
zası» bu defa Millet Meclisi Umumi Heyetince 
'kaldırılmıştır ve madde, yeniden tetkike tabi 
tutulmuş Komisyonumuzca da bu görüş kalbul 
edilmiştir. 

BAŞKAN — Para cezası olarak kabul edil
miştir. Söz ist iyen yok. Maddeyi tekrar okutu
yorum. 

(51 nci madde tekrar okundu.) 

BAŞKAN •—• Maddeyi okunan şekliyle oyla-' 
rmıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul et
miyenler... Kalbul edilmiştir. 

Madde 52. — Bu kanunun 35 nci maddesin
de bahsi geçen tüzükte esasa mütaalik ve birinci 
derecede olarak gösterilmiş bulunan vasıf ve 
şartlara riayet etmiyen işveren veya işveren ve
kili hakkında 2 000 liradan az olmamak üzere 
ağır para cezası, 

İkinci derecede olarak gösterilen vasıf ve şart
lara riayet etmiyen işveren veya işveren vekili 
hakkında 250 liradan az olmamak üzere ağır pa
ra cezası, 

Hükmolunur. 
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BAŞKAN — Değişiklik? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ TARIK 

REMZİ BALTAN (Zonguldak) — Değişiklik 
3rok. 

BAŞKAN — Maddeyi Millet Meclisinin ka
bul ettiği şekliyle oyunuza arz ediyorum. 

Kribul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 53. — a) Gemi adamı ücretlerinden 
38 nci maddede gösterilen esaslar dışında para-
cezası uygulıyan, 

b) 39 ncu maddede sözü edilen zarar karşı
lığı kesintileri, anılan madde hükümlerine uymı-
yarak yapan, 

c) 40 ncı madde gereğince gemi adamına yi 
İlık ücretli izin vermiyen, 

e) 41 nci madde gereğince gemi adamlarına 
hafta tatili izni uygulamıyan, 

d) 42 nci madde gereğince gemi adamına 
hafta tatili ücretini ödemiyen, 

p.) 43 ncü madde srereeince gemi adamına 
genel tatil ücretini ödemiyen, 

İşveren veya işveren vekili hakkında 500 lira
dan aşağı olmamak üzere ağır para cezası hük-
molunur. 

Bu kanundan doğan suçlara mütaallik dâva
lar, geminin bağlama limanındaki, sulh ceza mah
kemelerinde görülür. 

Bu dâvalar mahkemelerce acele mevaddan 
sayılır. 

BAŞKAN —Değişiklik! 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ TAK IX 

REMZİ BALTAN (Zonguldak) — D e l i k l i k 
yok. 

BAŞKAN — Maddeyi Millet Meclisinin ka
bul ettiği metin şekliyle oyunuza arz ediyo
rum. 

Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Yürürlükten kaldırılan kanunlar 
Madde 54. — 10 . 3 . 1954 tarihli 6379 sa

yılı ve 25 . 5 . 1959 tarihli ve 7283 sayılı kanun
lar yürürlükten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — 54 ncü madde üzerinde deği
şiklik yoktur. 54 ncü maddeyi Millet Meclisi
nin kabul ettiği şekilde oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir, 
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Tüzük 

Madde 55. — Bu kanunun 35 nci madde
sinde sözü geçen tüzük çıkarılıncaya kadar, 
bu kanunla yürürlükten kaldırılan 6379 sayılı 
Kanunun 31 nci maddesine dayanılarak çıka
rılmış bulunan 7 . 2.1958 tarihli ve 4/9968 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararnamesiyle yürürlüğe 
konuıan (Gemi adamlarının sağlık, iaşe ve ika
met şartlarını gösterir Tüzük) -ün aynı konu
lara ilişkin hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN — Değişiklik yok. Maddeyi Mil
let Meclisinin kabul ettiği şekilde oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler.... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

56 ncı madde üzerinde değişiklik yoktur.. 
Ancak bu madde yürürlük ve tatbik madde
leri okluğu için maddeyi okutuyorum. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ TARIK 
REMZİ BALTAN (Zonguldak) — Sayın Baş
kanım, bir zühul oldu. Müsaade ederseniz 
izah edeyim. 

BAŞKAN - - Buyurun. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ TARIK 

REMZİ BALTAN (Zonguldak) — Erendir i, 
39 ncu maddenin son fıkrası bu d cin Millet 
Meclisince ilâve edilmiştir. Kcmkyanurnnzea 
da bu fıkra aynen kabul edilmiştir. Ancak 
maddeler Yüksek Senatoya arz edilip kabul 
edilirken geçen defa da olduğu gibi 39 ncu 
maddenin tekrar okunarak yeniden oylanmasın
da fayda mülâhaza ediyorum. Yalnız bir fık
rası dı^. Bunu rica ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim onu 39 ncu madde 
oylanırken söylemeniz daha isabetli idi. 

Madde kabul edildiği için, İçtüzüğümüze 
göre, hatalı kabulden dolayı 39 ncu madde
nin yeniden müzakeresi için bir üye arkadaşı
mızın önerge vermesi lâzımdır. 

Bu önerge hazırlanıyor. Çünkü 39 ucu 
madde biraz önce, usulüne uygun olarak, gö
rüşüldü. Şimdi hatalı, kabul edildiği için bir 
üye tarafından komisyondan bir üye böyle bir 
üye talepte bulunamaz. Bir üye tarafından ka
falı kabulün ileri sürülmesi sebebiyle İçtüzük 
gereğince 39 ncu maddenin yeniden görüşülüp 
oylanması hususunu oylarınıza arz edeceğim : 
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Hükümet yeniden görüşmeyi kabtıl ediyor. 
Komisyon ? 
TARIK REMZİ BALTAN (Zonguldak) — 

Ediyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet ve komisyon kabul 

ediyor. Yeniden görüşülmesini oylarınıza arz 
ediyorum : K,abul edenler... Etmiyenler.... Ye
niden görüşülmesi kabul edilmiştir. 

Önerge gelecektir 'okuyacağız. 
39 ncu maddeyi okutuyorum. 

Zarar karşılığı kesinti 
Madde 39. — Hizmet akitlerinde işveren 

veya işveren vekilinin tazminat karşılığı ola
rak gemi adamı ücretlerinden geçici olarak 
alıkoyacağı miktar on haftada eşit taksit
lerle kesilmek üzere gemi adamının on gün
lük ücreti tutarından fazla olamaz. Tazminat 
karşılığı bu kesintiler, bütün iş süresi için
dir ve bundan bir miktar mahsubedilince ye
niden aynı esaslar dairesinde kesinti yapıla
bilir. 

Tazminat kesintileri, mahsup yapılmasını 
gerektirecek bir zarar yapılmadan işten ay
rılma halicrinde gemi adamına kesintisiz ola
rak geriverilir. Tazminat karşılığı geçici ola
rak alıkonulan paradan, mahsup yapılması 
geerktiği zaman gemi adamı isterse işveren 
kendisine mahsubun hangi esaslara göre ya
pıldığını anlatmak ve buna ait hesaplarla fa
tura ve başka belgeleri göstermek zorundadır. 

Tazminat karşılığı olarak alıkonulan para
dan ancak o gemi adamı tarafından yapılan 
zarar için mahsup yapılır. 

Tazminat kesintileri millî bankalardan biri
sine en geç 3 ay içinde yatırılır. Banka faiz
leri ile diğer geiirleri işçilere iadesinde kesinti 
ile birlikte ödenir. 

BAŞKAN — Komisyon değişikliği lütfen 
açıklasın. 

GECİCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ TARIK 
REMZİ BALTAN (Zonguldak) — 39 ncu mad
denin en son fıkrasına bir ilâve yapılmıştır. 
Biz de Millet Meclisinde yapılan bu ilâveye 
aynen katılıyoruz. 

BAŞKAN — Bizim eski metnimize, Mil
let Meclisi son fıkrayı ilâve etmiştir, siz de 
bunu münasip görmüşsünüzdür, maddede okun
muştur. Söz istiyen? Yoktur. 

Okunan şekliyle maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Son maddeleri okutuyorum. 
Madde 56. — Bu kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 

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

Madde 57. — Bu kanunun hükümlerini Ba-
' kanlar Kurulu yürütür. 

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

Kanun tasarısının tümü üzerinde söz isti
yen? 

ÖMER ERGÜN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Komisyon adına lehinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Tümü üzerinde çok kısa ol
mak üzere lehinde buyurun Sayın Ergün. 

ÖMER ERGÜN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Sayın Başkan, Senatonun sayın üyeleri, 
müzakeresi yapılan Deniz İş Kanunu, gemi 
adamları tarafından 1962 yılından beri takip 
edilmekte idi ve bu kanunun bir an evvel çı
karılması hususunda gerek gemi aıdamları, ge
rekse gemi iş verenleri mutabakat halinde bu
lunduklarını Komisyon çalışmaları sırasında 
müşahade etmiş bulunmaktayız. Bu yönüyle ka
nun, gemi adamlarına büyük yenilikler, hiz
metler, nimetler, haklı olarak, getirmektedir. 
6379 sayılı Kanunun 1954 senesinde çıkarılmış 
bir kısım maddeleri 1954 senesinde, bir kısım 
maddeleri de 1955 senesinde yürürlüğe girmişti. 
O günden 'bu yana, çıkarılan bu kanun ihtiyaç
lara, zaruretlere cevap vermekten çok uzak kal
mıştır. Bu bakımdan arada geçen zaman zarfın
da tatbikattan mütevellit hissedilen bu boş
lukları yeni bir kanunla doldurmak zarureti hâ
sıl olmuştur. 

Bu kanunun Yüfcsek Meclise intikal şekli; 
milletvekillerinin teklifiyle olmuş, bunu takiben 
Hükümet ayrı bir tasarı getirmek suretiyle bu 
görüşe iştirak etmiştir. Hakikaten Türk Deniz 
Ticaret Filomuzda çalışan bu insanları millet
lerarası haklara ve normlara da uydurmak Bü
yük Meclislerin de vazifesi idi. Bugün şu an-
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da Yüksek Senato bu vazifesini yapmıştır. Ka
nunun Türk denizcilerine hayırlı ve uğurlu ol
masını yürekten diler hepinizi hürmetle selâm
larım. 

BAŞKAN — Kanun tasarısı üzerindeki gö
rüşmeler bitmiştir. Tasarı açık oylarınıza arz 
edilecektir. 

Kanun tasarısı açık oylarınıza arz edilip ne
ticesi alınıncaya kadar bir önerge vardır, okuta
cağım. 

4. — 45 sayılı Yüksek Hâkimler Kumlu Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve 
bâzı fıkralar eklenmesine dair kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul edilen metni ve Cumhu
riyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu 
raporu (M. Meclisi 1/268, Cumhuriyet Senatosu 
1/741) (S. Sayısı : 906) (1) 

BAŞKAN — Yüksek Hâkimler Kurulu Ka
nunu ile ilgili bu önerge ve tasarının görüşülmesi, 
değişiklik olduğu için Millet Meclisine gitmek 
ihtimali de vardır. Bu sebeple acele yönü bulun
mamakla beraber biraz önceki kanunun açık oy 
neticesini alabilmek için beklerken, eğer kabul 
ederseniz, gündeme alır, hiç olmazsa tümü üze
rinde görüşmeleri yaparız. Bu sebeple Sayın 
Anayasa ve Adalet Komisyonu Sözcüsünün 
önergesini okutuyorum : 

Yüksek B aşk ani ı ğ a 
45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Kanunu

nun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bâzı 
fıkralar eklenmesine dair kanun tasarısının ge
len kâğıtlardan gündeme alınarak ehemmivetine 
binaen bütün işlere öncelik tanınıp ivedilikle gö
rüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Anayasa ve Adalet Komisyonu 
Sözcüsü 

Kastamonu. 
Nusret Tuna 

BAŞKAN —- Basılmış ve savın üvelere dağı
tılmış bulunan fakat üzerinden henüz 48 saat 
geçmiyen sözü edilen kanun tasarısının gündeme 
alınması hususunu oylarınıza arz ediyorum, Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

(1) 906 S. Sayılı basmayazı tutanağın aonun-
dadır. 

] Gündemde başka bir şey olmadığı için öncelik 
bahis konusu değildir. 

Bu sebeple Anayasa ve Adalet Komisyonu
nun raporunu okutuyorum. 

Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 

Yüksek Başkanlığa 
Millet Meclisinin 13 Nisan 1967 tarihli So nci 

Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
I işari oy ile kabul edilen, 45 sayılı Yüksek Hâ

kimler Kurulu Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesine ve bâzı fıkralar eklenmesine dair 
kanun tasarısı, Millet Meclisi Başkanlığının 14 
Nisan 1967 tarihli ve 2967 - 16986 sayılı yazıları 
ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderil
mekle Komisyonumuzun 19 Nisan 1967 tarihli 
Birleşiminde Hükümet adına Adalet Bakanlığı 
temsilcileri de hazır bulundukları halde tetkik ve 
müzakere olundu. 

I - Tasarı, 45 sayılı Yüksek Hâkimler Kuru
lu Kanununun bâzı maddelerinde değişiklik ya
pılıp bu maddelere bâzı fıkralar eklenmek sure
tiyle, Anayasa gereğince kurul üyelerinin yarı
sının iki yılda bir değişmesi ile ilgili hükümlerin 
yeniden ve ihtiyaca daha uygun bir şekilde düzen
lenmesini öngörmektedir. 

I Bilindiği üzere, 1961 Anayasasının 143 ve 
144 ncü maddeleri gereğince ve 25 Nisan 1962 
tarihli ve -15 sayılı Kanun ile kurulmuş bulunan 
Yüksek Hâkimler Kurulu, Anayasanın 143 ncü 
maddesinin üçüncü fıkrası gereğince ve 45 sayılı 
Kanunun da 6 ncı maddesinin son fıkrasında 
tekrarlandığı üzere üvelerinin yarısı her iki yıl
da bir değişen sürekli bir kuruldur. 

Ancak, yukarda işaret edilen ve her iki yılda 
I bir kurulun üyelerinin yarısının değişmesini 
I sağlamak üzere 45 sayılı Kanunun geçici 2 nci 

maddesi ile tesis olunan düzen tatbikatta işliye-
memiştir. 

I Söz konusu geçici 2 nci madde gerekince ku-
I rulda yenileme için ikinci yılın nihayetinde ad 
j çekmeye gidilmiş ve boşalan üyeliklere, ilgili ku-
I rullarca seçim, zamanında yapılamamıştır. 
I Bir kısım üyelerin seçimi yapılamadığından 
I da seçilen üyelerin 'kurula katılması mümkün 
I olamamıştır. 
I Diğer taraftan, ad çekmede kurulun ikinci 
I. varışını teşkil eden üyelerin gvörev süreleri de, 
i kurul üveliğinin görev süresinin Anayasanın 143 
I ncü maddesi gereğince dört yıl olaraik tes'bit edil-
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miş olduğundan 22 Aralık 1966 tarihinde son 
bulmak durumu ortaya çıkmıştır. 

Bu durumlar muvacehesinde kurulun seçim 
ve yenilenmesini düzenliyen .geçici 2 nci madde
nin, tatbikatta karşılaşılan zorlukları da nazara 
alarak yeniden bir şekle sokulması bir zaruret 
halini almıştır. 

Bu tasarı yürürlüğe girdiğinde Yüksek Hâ
kimler Kurulu geçici 2 nci maddedefei yeni dü
zen esas olmak üzere teşekkül edecek ve ikinci 
yılın sonunda ad e efeme yolu ile kurulun yarısı 
yenilenecektir. 

Tasarı, kurulun seçimini ve yenilenmesini dü
zenliyen geçici 2 nci maddede yaptığı değişikli
ğin yanısıra 45 sayılı Kanunun 6 ncı maddesin
de bir değişiklik yaparak, seçilmiş olan üyelerin 
bu 'tasarı ile değişik 14 ncü madde gereğince gö
reve başlamaları ile yerine seçilmiyen üyelerin 
de görevlerinin sona ereceği ve böylece boş ka
lan üyeliklerin yedeklerle tamamlanacağını ka- < 
bul etmiştir. 

Yedefe üyelerle boşalan üyeleri doldurma, asıl 
üyelerin seçilmiş oldukları organlar arasında bir 
kayıtlama yapılmaksızın gerçekleşecek ve mese
lâ Yasama Meclislerinden birine ait bir asıl üye
lik diğer organlar tarafından seçilmiş bir yedek 
üye tarafından doldurulabilecefetir. Ancak, şu 
hususu açıklamak gerekir ki, Anayasamızın 143 
ncü maddesi gereğince kurulun asıl ve yedek 
üyelikleri birbirinden tamamen ayrıdır ve bir 
asıl üyelikten boşalan yeri dolduran yedek üye 
asıl üye hüviyetini iktisabetmez ve asıl üyenin 
seçimi ile yede'k üye olarak bu görevine devam 
eder. Bu husus 45 sayılı Kanunun 36 ncı madde
sinde açık olarak ifade edilmiş bulunmaktadır. 

Yine tasarı ile 4a sayılı Kanunun 12 nci mad
desinde değişiklik yapılarak, aynı kanunun 13 
ncü maddesinde yapılan değişikliğe muvazi ola
rak ve bundan, böyle seçimlerin Ankara'da ya
pılmayacağına göre. «kütüğün ilânı ve ilgililere 
gönderilmesi» düzenlenmiştir. 

Tasarı ile 45 sayılı Kanunun 13 ncü madde
sinde öngörülen değişiklik, gerek adlî hizmetle
rin aksamasını önlemek ve gerekse Devlete yük
lenen malî külfet ile iştirak nisbeti düşüklüğünü 
hertaraf etmek üzere, seçimlerin yargıçların 
Ankara'da toplanmaları suretiyle değil yukarda 
işaret edilen 12 -nci maddede düzenlendiği üzere 

kütüklerin onanmış örneMerinin yargıçlara gön
derilmesi şekline göre yapılmıştır. 

45 sayılı Kanunun 14 ncü maddesin öngörü
len değişiklik de, bu madde hükmünün, 6 ncı 
maddede yapılan genellemeye uygun hale getiril
mesini sağlayıcıdır. 

14 ncü madde metninde geçen «Kanunen gö
reve başlamalarının zorunluğu olduğu tarihe» 
ibaresi, bu kanunla teşekkül eden Kurulun teşek
kül ettiği tarih olup, geçici 2 nci madde gere
ğince her iki yılda bir aynı tarih olacaktır. 

Tasarının 45 sayılı Kanunun 15 nci madde
sindeki değişikliği ise sadece madde numarası 
ayarlamasıdır. 

Tasarının, 45 sayılı Kanunun 17 ve 18 nci 
maddelerinde öngördüğü değişiklik bu maddele
rin de, 12 ve 13 ncü maddelerde tesis olunan sis
teme uygun tadilâttır. 

21 nci maddede yapılan değişiklik ise, bu 
maddenin de yeni sisteme uygun hale getirilmesi 
ve feayıtlayıcı süre konulmasıdır. 

Tasarının 45 sayılı Kanunun 22 nci madde-
simdeki değişiklik de yine 12 ve 13 ncü madde
lerle tesis olunan sisteme uygun bir düzenleme
dir. 

Bu esasları ihtiva eden tasarı komisyonu
muzca da benimsenmiştir. 

II - Millet Meclîsii metninin 1 numaralı mad
desi içindeki 6, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21 ve 
22 nci maddeleri Komisyonumuzca da aynen 
kaibul edilmiştir. 

Geçici madde 2. — 

Raporumuzun birinci bölümünde ge-türtTiği 
sistemi hakkında 'bilgi verdiğimiz gececi 2 nci 
maddede komisyonumuzca değişiklik yapılmak 
zarureti doğmuştur. 

Zira, taasrımn hazırlanması sırasında ivedi
likle kanunlaşacağı düşünülerek, Kurulun yenile
me seçimlerinin başlangıcı olarak 22 Aralık 1966 
tarihi esas alınmıştır. Halbuki tasarının Cum
huriyet Senatosuna intikali 14 Nisan 1967 dir. 
Hal böyle olunca başlangıç tarihinim de değişti
rilmesi gerekmektedir. 

Üyelik süresin'de Anayasanın kaibul ettiği 
müddetten az bir sürenin kabulünün de Anaya
saya aykırı olacağı bir gerçefetür. Bu durum 
muvacehesinde, geçici 2 nci maddenin ikinci 
fıkrasındaki (.-.. 22 . 12 . 1966) ibaresinin çıkar-
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tılması ve kesin bir tarihin gün olarak tespiti
nin şimdiden mümkün olmaması sebeibâyle baş
langıç tarihi olarak, (ilk toplanma) tarihinin 
esas alınması ve bu ibarenin metne ithali uygun 
görülmüştür. 

İkinci fıkrada yapılan bu değişiklik gerek
çesi esas olmak üzere de .maddenin birinci fık
rasının sonundaki (... erecek olan...) ibaresi me
tinden çıkartılmak gerekmiş ve bu ibare yerine, 
hükümdeki tarihi geride bırakmış olduğumuz
dan (eren) kelimesi konulmuştur. 

III - Tasarının ehemmiyetine binaen Genel 
Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi husu
sunda istemde bulunulması da kararlaştırılmış
tır. 

.Genel Kurulun tasviplerine arz olunmak 
üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Aydın 

0. S. Sarıgöllü 

Kâtip 
Yozgat 

S. Artukmaç 

Bursa 
Ş. Kayalar 

Samsun 
R. Rendeci 

H. 

Sözcü 
Kastamonu 
A. N. Tuna 

Cumhurbaşkanınca S. ü 
Â. Artus 

Niğde 
K. Bayhan 

Sivas 
R. öçten 

Tekirdağ 
Mumcuoğlu 

BAŞKAN — Tümü üzerinde söz istiyen?.. 
Yok. Maddelere igeçilmesini oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Okunan önergede ivedilik hususu da var
dır. Kanun tasarısının ivedilikle görüşülmesi 
hususunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kahul edilmiştir. 

Oylarını kullanmıyan sayın üye?.. Deniz İş 
Kanunu tasarısı hakkında oylarını kullanmıyan 
sayın üye?.. Yok.'Oylama işlemi bitmiştir. 

Birinci maddeyi okutuyorum. 

45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bâzı fık

ralar eklenmesine dair Kanun 

Madde 1. — 45 sayılı Yüksek Hâkimler Ku
rulu Kanununun 6, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 

21, 22 nci maddeleriyle geçici 2 nci maddesi 
aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiştir. 

Üyelerin görev süresi 
Madde 6. — Yüksek Hâkimler Kurulu üye

lerinin görev süresi 4 yıldır. Süresi biten üye
ler yeniden seçilebilir. 

Ancak, hâkimlik görevinde iken seçilmiş 
olan üyeler ardı ardına iki defa seçilemez. 

Yüksek Hâkimler Kurulu asıl ve yedek üye
lerinin yarısı, her iki yılda bir yenilenir. Yeni
leri seçilip göreve başlayıncaya kadar eski üye
ler göreve devam ederler. 

Şu kadar ki, seçilmiş olan üyelerin 14 ncü 
madde gereğince göreve başlamaları ile, yerine 
seçilmiyen üyelerin de görevleri sona erer ve 
"böylece boş kalan üyelikler yedeklerle tamam
lanır. 

Sonradan seçilmiş bulunan üyelerin görev 
süresi, aynı seçim devresi iğin seçilen üyelerin 
görev süreleriyle birlikte sona erer. 

BAŞKAN — Burada bir özellik var. Birin
ci maddeyle 45 sayılı Kanunun muhtelif mad
deleri değiştirilmiştir. Umumi Heyet arzu eder
se bu birinci madde ile bu değiştirilen bütün 
maddelerle okumak mümkün olduğu gibi. birin
ci maddeyi okuduktan sonra deî'hen ma Meleri 
teker teker okuyup onlar üzerinde ele görüşme 
açaibiliriz. Usul budur. Bir teklif vâki olmadı
ğı için maddeleri teker teker okryaeapız. Bi
raz önce, birinci madde ele okundu fakat avla
rınıza arz etmedim, onun üzer'Me rrörö-rr-.ek 
istiyen varsa söz vereceğim?.. Yok, Değ'rit'riVn 
6 nci madde okunmuştur. Madde üzerinde c-;;̂  
istiyen?... Yok. 6 nci maddeyi oy'nrıırzo a^z edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Kütüğün ilânı ve ilgili7ere rr^rd^rilm^T 
Madde 12. — Yüksek Hâkimler Poçim Ku

rulu 11 ncıi madde gereğince tn.nzim ohınan kü
tüğe göre hazırlıyacağı iki listeyi Resmî Gaze
tede yayınlar. 

Bu listelerde adlan yazılı olmıvanlar liste
lerin yayımı tarihinden itibaren 15 gün içvnde 
Yüksek Hâkimler Seçim Kuruluna itiraz ede
bilirler. 

İtiraz e'denin elinde bulunması mümkün nlnn 
delilleri dilekçeye bağ1 aması şarttır. Kirini, 
ancak itiraz edenin elinde hrd rm m n<u mümkün 
olmıyan delillerden itiraz dilekçesinde yerleri 
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gösterilmiş olanları toplar. Kurul, itiraz eden
den, açıklama veya delil istemek zorunlusunda 
değildir. 
Kurul, itirazları kesin olarak karara bağlar 

ve gerekiyorsa kütükte değişiklik yaparak du
rumu itiraz edene bildirmekle yetinir. 

Seçilme yeterliği bulunanların kütüğe her 
seçim için yukardaki fıkralar hükümlerine gö
re kesin şeklini aldıktan sonra kütüğün Yargı'ta
ya ait bölümünün yeter sayıda onanmış örnek
leri Yargıtay Birinci Başkanlığına, birinci sını
fa ayrılmış hâkimler bölümünün yeter sayıda 
onanmış örnekleri de birinci sınıfa ayrılmış hâ
kimlerin her birine gönderilir. 

Bu örnekler seçme hakkı bulunanlara gön
derilmek üzere oy verme gününden en az 15 
giın önce postaya verilir. 

İzin, hastalık gibi her hangi bir sebeple gö
revi başında bulunmıyan birinci sınıf hâkime 
ait tebliğ zarfı o yerdeki en yüksek dereceli 
hâkimden öğrenilecek geçici adreste ilgiliye 
geri çevrilmeksiz'in tebliğ edilmek üzere bulun
duğu yere gönderilir. 

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

Oy verme günü 
Madde 1.3. — Birinci sınıfa ayrılmış bulu

nan hâkimler tarafından yapılacak oy verme 
işlemi Yüksek Hâkimler Seçim Kurulunun tâyin 
edeceğu tarihte yapılır. 

Oy verme günü, bu tarihten en az 15 gün 
önce Yüksek Hâkimler Seçim Kurulu tarafın
dan "Resmî Gazete ve radyo ile ilân edilir. 

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

Üyelerin göreve başlatılması 
Madde 14. — Kanunen göreve başlamaları

nın zorunlu olduğu tarihe kadar bir kısıra üye
lerin seçimleri tamamlanamadığı takdirde, seçil
miş bulunanlar Yüksek Hâkimler Kurulunda 
•deı(!ıal göreve başlattırılır. 

Sonradan seçilenler, Genel Kurulca bölünı-
lerJde açık kalan üyeliklere göreve başlamalarını 
takiben seçilirler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etnıiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Seçimlerde uygulanacak hükümler 
Madde 15. — Yasama meclisleri üye seçim

lerini içtüzüklerine göre yaparlar. 
Yargıtay Genel Kurulundaki seçim, bağlı ol

duğu özel.hükümlere göre yapılır. 
Birindi sınıfa ayrılmış hâkimlerin yapacağı 

seçim doğrudan doğruya Yüksek Hâkimler Se
çim Kurulunca aşağıdaki hükümlere göre yü
rütülür. 

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

Oy vermeden önceki işlemler 
Madde 16. — Yüksek Hâkimler Seçim Ku

rulu, Birinci sınıfa ayrılmış bütün hâkimlerin 
her birine, üzeri mühürlenmiş aynı tip ve renk
te birer zarf ve altında sırasiyle alt alta «1 - 6» 
rakamları bulunan «asıl üyeler» ile «yedek 
üye» bölümlerini kapsıyan basılmış mühürlü 
birer oy puslasmı ve kütüğün birinci sınıfa 
ayrılmış hâkimler bölümünün b<ir örneği
ni, oy verme gününden en az 15 gün önce 
Yargıtayda kullanılan teibl'iğ mazibatalı kapalı 
zarf içinde Tdbligat Kanunu hükümleri gere
ğince gömlerir. 

BAŞKAN — Madde üzerimde söz isteyen?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 17. — Birinci sınıfa ayrılmış hâ
kimler, oy verme gününde «seçilme yeterliği 
bulunanlar kütüğü» örneğinde yazılı kimseler
den, altısının ad ve soyadı ile görevini, basıl
mış oy puslasınm asıl üyeler bölümünün altın
daki «1 - 6» rakamlarının karşısına, bir kişi
nin ad ve soyadı ile görevini «yedek üye» bö
lümüne, daktilo ile yazar ve oy puslasmı, mü
hürlü zarfın içine koyup kapayarak, Adliyede 
kullanılan tebliğ mazbatalı kapalı zarf içinde 
aynı günde bulundukları yerlerin C. Savcılık
ları aracılığı ile Tebligat Kanunu hükümleri 
gereğince Yüksek Hâkimler Seçim Kuruluna 
gönderirler ve geri çevrilecek tebliğ mazbata
larını kendileri alırlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Oy vermeden sonraki işlemler 
- Madde 18. —~ Yüksek Hâkimler Seçim Ku

rulu, secim için gönderdiği tebliğ mazbatalı ka-
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palı zarfların geri çevrilen tebliğ mazbatala-
riyle birinci sınıfa ayrılmış hâkimlerin oy pus-
lalarını taşıyan zarflanın içinde bulunduğu 
kapalı zarfları, .karşılaştırarak oy veremleri ve 
sayısını tesbit ettikten sonra, gelen zarfları 
açar ve bunların içindeki kapalı seçim zarfla
rını açmadan bir oy sandığına atar. Oy verme 
gününden 15 gün sonra önceden ilân edilen 
saatte bu sandık açılarak oy zarflarının sayısı 
tesbit edilip, oy puslaları zarflardan çıkarılır 
ve muteber oylara göre her şahsın aldığı oyları 
ve en fazla oy alarak asıl ve yedek üyelikleri 
kazananları gösterir bir liste düzenlenir. Oy
larda eşitlik halinde ad çekme yoluna gidilir. 

Yüksek Hâkimler Seçim Kurulu Başkanı, 
oy sandığının korunmasını sağlar. 

BAŞKAN — Madde üzerimde söz isteyen?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Seçim, tutamaklarının birleştirilmesi 
Madde 21. — Yüksek Hâkimler Seçim Ku

rulu, kendi düzenlediği seçim tutanağı ile Ya
sama Meclislerinden ve Yargıtaydan gelen tuta
nakların sonuçlarını birleştirerek Yüksek Hâ
kimler Kurulu asıl ve yedek üyelerini bir tu
tanakla tesbit eder, bu tutanak Resmî Gaze
tede yayınlanır. 

Üyelerin kanunen işe başlamalarının zorunlu 
bulundukları tarihten yedi gün önceye kadar 
seçilemiyen ve tutanakları gönderilmiyen üye
lere ait muameleler sonradan yapılmak üzere, 
seçilen üyelerin tutanak sonuçları hakkında- bi
rinci fıkra gereğince işlem yapılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza arzediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Seçim işlemlerine ve sonucuna itiraz 
Madde 22. — Yargıtayda ve birinci sınıfa 

ayrılmış hâkimler arasında yapılan seçim iş
lemlerine karşı, işlemin yapıldığı günden ve 
seçim sonucuna karşı da tutanağın Resmî Ga
zetede yayınlanmasından sonra 15 gün içinde 
Yargıtay Başkanlar Kuruluna itiraz oturta
bilir. 

İtiraz edenin delilleri hakkında 12 nci mad
denin 3 ncü fıkrası hükmü uygulanır. 

Yargıtay Başkanlar Kurulu itirazı en geç 
15 gün içinde ineeliyenek kesin karara bağlar. 

İtiraz seçim sonucunu değiştirecek nitelikte 

ise, Kurul, belli kimselerin seçimini veya bütün 
seçimi iptale yetkilidir. 

12 nci maddenin son fıkrasında yazılı oldu
ğu üzere, görevi başında bulunmıyanlardan 
geçici adresine tebligat gönderilmiş olanlar, bu 
yüzden doğacak gecikme sebebiyle oy verme 
gününde oylarını kullanamamalarından dola
yı itirazda bulunamazlar. 

BAŞKAN —•' Madde üzerinde söz isteyeni. 
Yok. Maddeyi oylarınıza arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici madde 2. — 22. 12. 1962 tarihinde 
göreve başlamış olup, iki yıllık görev süreleri 
bittiğinden dolayı adçekme ile seçimleri yeni
lenmiş olanların yerine seçilecek henüz göreve 
başlatılamamış olan üyeler, görev süreleri 22. 
12.1966 tarihinde sona eren üyelerin yerine se
çilecek olan asıl ve yedek üyeler ile birlikte 
göreve başlarlar. 

Bu suretle göreve başhyaeak olan asıl ve 
yedek üyelerin ilk toplanma tarihinden bağlı
yarak iki yılın bitmesinden beş ay önce, üçü 
Yargıtay Genel Kurulunca, üçü birinci sınıfa 
ayrılmış hâkimlerce ve üçü de Yasama Mec
lislerince seçilmiş üyelerden olmak üzere dokuz 
asıl üye ve biri Yargıtay Genel Kurulunca, bi
ri birinci sınıfa ayrılmış hâkimlerce Yasama 
Meclisleri tarafından seçilmiş yedek üyelerden 
olmak üzere iki yedek; üye için adçekmeye baş
vurulur. 

Yüksek Hâkimler Kurulu Başkanı hakkın
da adçekme işlemi uygulanmaz. Yüksek Hâ
kimler Kurulu Başkanı, adları çekilenleri 23 ncü 
madde gereğince işlem yapılmak üzere Yüksek 
Hâkimler Seçim Kurulu Başkanlığına bildi
rir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?. 
Yok. Geçici ikinci madde acık oylarınıza arz edi
lecektir. Geçici ikinci madde açık oylarınıza arz 
edilip de kabul edildiği takdirde 1 nci madde
nin baş tarafı tekrar okunup oylarınıza ayrıca 
arz edilecektir. İkinci madde yürürlük ve yürü
tecek makamla ilgili bulunduğu için diğer madde
ler kabul edildikten sonra işleme tabi tutulacak
tır. Şimdi geçici ikinci maddeyi açık oylarınıza 
arz ediyorum. 

Deniz İş kanunu tasarısı üzerinde 122 sayın 
üye oy kullanmış, 119 kabul, 3 çekinser oyla 
tasarı kabul edilmiştir. 
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Oyunu kullanmıyan sayın üye var mı? Yok. 
Oylama işlemi bitmiştir. 

Geçici 2 nci madde üzerinde 104 sayın üye oy 
kullanmış, 104 kabul oyu ile geçici 2 nci madde 
kabul edilmiştir. 

1 nci maddenin baş kısmını tekrar okutaca
ğım. 

(Birinci madde tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Bu okunan kısım Millet Mecli
si metninin aynı, değil mi efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ NUSRET 
TUNA (Kastamonu) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Yalnız bir fark daha var; Baş
lıkta «45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bâ
zı fıkralar eklenmesine dair Kanun» demişsiniz. 
Eğer kanun olarak kalmasını işitiyorsanız. Biz 
bunu değiştirme olarak kabul edeceğiz ve bunu 
açık oya sunacağız, yok şayet bunu kanun tasa
s ın olaraJk, yani Millet Meclisine uygun olarak 
kabul ederseniz işari oyla mesele biter. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ NUSRET TUNA (Devamla) — Ka
nun tasarısı olarak kabul ediyoruz. 

BAŞKAN — Yani «eklenmesine dair kanun 
tasarısı» diyorsunuz o Millet Meclisinden gelen 
de öyledir, kanun tasaraıdır. Sizde «kanun» 

1. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Kadri Kap-
lan'ın, Etlik Gülhane Hastanesine dair sorusu 
ve MUM Savunma Bakanı Ahmet Topaloğlu'nun 
yazılı cevabı (7/318) 

19 . 1 . 1967 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın, Millî Savunma Ba
kanlığınca yazılı olarak cevaplandırılmasına ara-
cılığmzı arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 

Kadri Kaplan 

dur. Millet Meclisi başlığı şeklinde tashih ediyor
sunuz, «kanun tasarısı» diyorsunuz. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Evet. 

BAŞKAN — 1 nci maddeyi bu düzeltiş şek
liyle oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Yürürlük tarihi 
Madde 2. — Bu kanunun hükümleri yayımı 

tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?. 

Yok. Maddeyi oylanmza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Yürütecek makam 
Madde 3. — Bu kanunun hükümlerini Bakan

lar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?. 
Yok. Maddeyi oylanmza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Tasarı
nın tümü üzerinde lehte, aleyhte söz istiyen? Yok. 
Tümünü oylanmza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Gündemde görüşülecek başka bir şey bulun
madığından 25 Nisan Salı günü saat 15,00 te top
lanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18,00 

Üzücü bir duraklamadan sonra yapımının 
hızlandığını sevinçle izlediğimiz Etlik Gülhane 
Hastanesinin; 

1. İnşaatının tamamlanış ve hizmete giriş ta
rihleri ne olacaktır? 

2. Bir aksaklığa meydan vermemek için; 

a) Civar arazinin ve bahçelerin tanzimi ve 
ağaçlandırılması için bir hazırlık var mıdır? Has
tane hizmete girerken bu hususlar da bitmiş ola
cak mıdır? 

4. — SORULAR VE CEVAPLAR 
B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
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b) Hastanenin başarılı, yeterli ve verimli bir 
kadroyla işe başlaması için; 

(1) Modern idare esaslarına göre teşkilât ve 
idare esasları tesbit edilmiş midir? Bunun için, 
Orta - Doğu Âmme İdaresi Enstitüsü, Sosyal Hiz
metler Akademisi ve benzeri tesisler gibi ilgili 
kurumlarla iş ve fikir birliği düşünülmekte mi
dir? 

(2) Özellikle bütün sağlık kurumlarında 
yokluğu hissedilen j^ardımcı teknik personel, ba
kım personeli, işletici personel ve toptan olarak 
hastane idaresi için şimdiden hazırlık yapılmak
ta ve gerekli personel sağlanmakta ve bunların 
eğitimleri yaptırılmakta mıdır? 

Konu: Yazılı soru önergesi. 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Ankara 

İlgi: 20 . 1 . 1967 tarih ve Kanunlar Mü
dürlüğü 7148/3337 - 7/318 sayılı Cumhuriyet Se
natosu Genel Sekreterliğinin yazısı. 

Cumhuriyet Senatosu Üyesi Kadri Kaplan'm, 
Etlik Gülhane Askerî Hastanesine dair yazılı so
ru önergesine verilen cevabi hususlar ilişikte su
nulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 

Ahmet Topaloğlu 
Millî Savunma Bakanı 

Cumhuriyet Senatosu Üyesi Kadri Kaplan'
ın yazılı soru Önergesine Millî Savunma Bakanı
nın cevabı: 

Cumhuriyet Senatosu Üyesi Kadri Kaplan'
ın inşa edilmekte olan Gülhane Askerî Tıp Aka
demisi ile ilgili olarak verdiği 19 . 1 . 1967 ta
rihli yazılı soru önergesine ait cevaplar aşağıya 
çıkarılmıştır : 

1. İnşaatın tamamlanış ve hizmete giriş ta
rihlerinin ne olacağı sorulmaktadır. 

17 Bloku ihtiva eden hastanenin birinci kısmı 
28 933 447 38 Tl. üzerinden 6 . 12 ..19-63 tari
hinde ihale edilmiş ve 24 . 10 . 1967 tarihinde bi
tirilmesi taahhüde bağlanmıştır. 

28 . 7 . 1964 tarihinde ihale edilen 2 nci kısmı 
ise 30 . 4 . 1966 tarihinde bitmiştir. 

16 000 000 00 Tl. keşif bedeli üzerinden 
15 . 5 . 1966 tarihinde ihale edilen üçüncü kısmm 
ise 31 . 12 . 1967 tarihinde bitmesi öngörülmüş-
ftür. 

Hastanenin hizmete giriş tarihinin, içinin tef
rişi ile ilgili olarak yurt dışından getirilecek bir 
takım sıhhî malzemenin gecikmesi ihtimali göz 
önüne alındıkta ertelenebileceği zorunlu görüle
bilir. 

2. Civar arazinin ve bahçelerin tanzimi ve 
ağaçlandırılması ile ilgili soruya gelince : 

Bu iş için Ziraat Fakültesi ile işbirliği yapıl
mış olup arazinin genişletilmesi ve hudutlandırıl-
ması işinin tamamlattırılmasını müteakip yol ve 
tarım işleri de bina ve hizmet icabına göre yürü
tülecektir. 

3. Hastanenin başarılı, yeterli ve verimli bir 
kadro ile işe başlaması için önergede talep edilen 
temaslar ve yardımcı teknik personel hakkındaki 
istekler üzerinde ; 

Bakanlığımızca da bu hususlar tetkik konu
su edilerek Gülhane Askerî Tıp Akademisi için
de teşkil edilen bir heyet 6 aydır çalışmakta olup, 
ayrıca Millî Prodüktivide Merkezi veya Orta - Do
ğu Âmme İdaresi Enstitüsü ile istişare öngörül
müştür. 

Yardımcı teknik personel konusunda Gülhane 
Askerî Tıp Akademisinin hizmetine, gerekli ni
telikleri haiz personel temin ve yetiştirilmesi esas
ları Bakanlığımızın hizmet nefine gördüğü hu
suslar olup, buna uygun tedbirler alınacaktır. 

3. Hastanedeki özel uzmanlık ve yetki isti-
yen tıbbi idare dışındaki genel idarenin doğru
dan doğruya Hastane Komutanlığı ya da Başta
bipliği paralel ve Hastane Komutanlığına yar
dımcı olarak, doktorlardan tasarruf, devamlılık 
ve çeşitli idari kademelerde yetişmiş olmak bakı
mından, doktorluk meslekinden oimıyan bir ida
reci personele verilmesi imkânı düşünülmekte mi
dir? Bu ahvalde böyle bir idareci kadro üzerinde 
çalışılmaMa ve bunların yunt içi ve dışında özel 
eğitimleri düşünülmekte midir? 

T. C. 
Millî Savunma Bakanlığı 18 . 3 . 1967 

Müsteşarlığı 
Ankara 

Kanun: 48/1 - 67 
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Deniz İş kanunu tasarısının tümü üzerinde verilen oyların sonucu 

(Tasarı' kanunlaşmıştır.) 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 116 

Kabul edenler : 113 
Reddedenler : 0 

Çekinserler : 3 
Oya katılmıyanlar : 67 

Açık üyelikler : 0 

[Kabul edenler] 

TABİİ ÜYELER 
Ekrem Acuııer 
Mucip Ataklı 
Emaımllah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavclioğlu 
Sami Küçük 
Sezai 0;'Kan 
Fahri Özdilek 
Selâhattin Özgür 
Haydar Tunçkanat 

ADANA 
M. Nuri Ademoğlu 
M. Yılmaz Mete 

AFYON KARAIIÎSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Y. Kemal Şenocak 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Turgut Cebe 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
M. Akif Tekin 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Hasan Âli Türker 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURDUR 
ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 
Saffet Ur al 

ÇANAKKALE 
Nalıit Altan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 
Safa Yalçuk 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelloğlu 

EDİRNE 
Tahsin Bangııoğlu 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

ERZURUM 
Edip Somunoğiu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuz al 
Gavsi Uça gök 

GAZİANTEP 
Nizamettin Özgül 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
M. Enver Bahadırla 
Mustafa Deliveli 

-İÇEL 
C. Tevfik Okyayuz 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
M. Tekin Arıburun 
M. Halûk Berkol 
0 . Zeki Gümüşoğlu 
Rifat Öztürkçine 
M. Cemal Yıldırım 

İZMİR 
İzzet Birand 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligü 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
1. Etem Erdinç 

MALATYA 
M. Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 

RİZE 
O. Mecdi Ağım 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Refet Ecndeci 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
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Rifat Öçten 
Ziya Önder 
Hulusi Söylemez© ğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 
Zihni Betil 

TRABZON 
ö. Lûtfi Hocaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Ar si an Bora 

URFA 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

YAN 
Ferid Melen 

ARTYİN 

Fehmi Alpaslan 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 

[Çekinserler] 

TEKİRDAĞ 

Hayri Mumcuoğlu 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 

Hidayet Aydmer 
Ömer Ergün 
Osman Koksal 
Nadir Nadi 
Suad Hayri Ürgüplü 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYE 

Enver Kök 

TABİÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Kadri Kaplan 
Mehmet Özgüneş 
M. Şükran Özkaya 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakulcr 

ADANA 
Mukadder Öztekin 
Mehmet Ünaldı 
(Bşk. Y.) 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Mahmut Vural 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Fikret Turhangil 
(Bşk. V.) 

BALIKESİR 
Mehmet Güler 
Nejat Sarlıcalı 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

[Oya katilmıyanlar] 

BİTLİS 
Z. Nami Şerefhanoğlu 

BURSA 
İ. Sabri Çağlıyangil 
(B.) 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
M. İhsan Topaloğlu 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (İ. Ü.) 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 

Fikret Gündoğan 
Ekrem Özden 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Nevzat Özerdendi 

KARS 
Sırrı Ataiıay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Sami Turan 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 

MARAŞ 
Ahmet Tevfik Paksu 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 
(B.) 

NEVŞEHİR 
î. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

ORDU 
Zeki Kumrulu 

SAMSUN 
Fethi Tevetoğlu 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 

URFA 
İ. Etem Karakapıcı 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tevfik İnci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalm 
Lûtfi Akadlı 
Âmil Artus 
Hasan Kangal 
Sadi Koç aş 
Cemal Madanoğlu 
N. Zerin Tüzün 
Ragıp Üner 
Âdil Ünlü (İ. Ü.) 

•«••&• 
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45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bâzı fıkra
lar eklenmesine dair kanun tasarısının geçi ci 2 nci maddesine verilen oylann sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 

TABÎÎ ÜYELER 
Suphi Karaman 
Sami Küçük 
Fahri Özdilek 
Selâhattin Özgür 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
M. Yılmaz Mete 

AFYON KARAH1SAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Y. Kemal Şenocak 

AĞRİ 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Turgut Cebe 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
ismail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
M. Akif Tekin 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Hasan Âli Türker 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 102 

Kabul edenler : 102 
Reddedenler : 0 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 81 

Açık üyelikler : © 

[Kabul edenler] 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 
Safa Yalçuk 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZURUM 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Nizamettin Özgül 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
M. Enver Bahadırla 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
C. Tevfik Okyayuz 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
M. Tekin Arıburun 
M. Halûk Berkol 
0. Zeki Gümüşoğlu 
Rifat Öztürkçine 
M. Cemal Yıldırım 

ÎZMÎR 
İzzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Enis Kansu 
Hilmi Onat 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
1. Etem Erdinç 

MALATYA 
M. Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
Isa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 

SÜRT 
Abdurrahman Kavak 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat Öçten 
Ziya Önder 
Hulusi Söylıemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 
Reşat Zaloğlu 
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TUNCELİ 
Arslan Bora 

UEFA 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

Akif Eyidoğan 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELES 
Hidayet Aydmer 

Ömer Ergün 
Osman Koksal 
Nadir Nadi 
Suad Hayri Ürgüplü 

[Oya katılmıy anlar] 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplar 
Kâmil Karavelioğlu 
Sezai O'Kan 
Mehmet Öz güneş 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Mukadder Öztekin 
Mehmet Ünaldı 

(Bşk. V.) 
ADIYAMAN 

Halil Ağar 
AMASYA 

Macit Zeren 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Mehmet Güler 
Nejat Sarlıcah 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Z. Nami Şerefhanoğlu 

BURSA 
1. Sabri Çağlıyangil 
(B.) 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 
Ali Kemal Turgut 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 

GÎRESUN 
Sabahattin Orhon 
M. İhsan Topaloğlu 

HAKKARİ 
Necip Seyhan (1. Ü.) 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Fikret Gündoğan 
Ekrem Özden 

İZMİR 
Cahit Okurer 
Nevzat Özerdendi 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

MANİSA 
Orhan Süersan 

MARAŞ 
Ahmet Tevfik Paksu 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

NEVŞEHİR 
i. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Zeki Kumrulu 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
Fethi Tevetoğlu 

SİNOP 
Suphi Batur 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 

URFA 
1. Etem Karakapıcı 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tevfik İnci 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalm 
Lûtfi Akadlı 
Âmil Artus 
Hasan Kangal 
Sadi Koçag 
Enver Kök 
Cemal Madanoğlu 
N. Zerin Tüzün 
Ragıp Üner 
Âdil Ünlü (İ. Ü.) 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

53 NCÜ BİRLEŞİM 

20 . 4 . 1967 Perşembe 

Saat : 15,00 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 
I I 

SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 
I I I 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Giresun Üyesi 
Sabahattin Orhon'un yasama dokunulmazlığı
nın kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkere
si ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Ada
let Komisyonu raporu. (3/92) (S. Sayısı : 904) 
[Dağıtma tarihi : 17 . 4 . 1967] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — Karadeniz Teknik Üniversitesi adiyle 
Trabzon'da bir üniversite kurulması hakkında 
Kanununun ve buna ek 19 . 9 . 1963 tarihli ve 
335 sayılı Kanunla, 16 . 2 . 1965 tarihli ve 
535 sayılı Kanunun bâzı maddelerine birer fık
ra eklenmesi ve bâzı maddelerinin değiştirilme
si hakkındaki kanun tasarısının Millet Mecli
since kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Geçici Komisyon raporu. (Millet Meclisi 
1/338, Cumhuriyet Senatosu 1/739) (S. Sayı
sı : 903) [Dağıtma tarihi : 17 . 4 . 1967] 





Dönem : 1 ö f \ * l 
Toplam : 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : O U Û 

Karadeniz Teknik Üniversitesi adiyle Trabzon'da bir üniversite ku
rulması hakkındaki Kanunun ve buna ek 19 . 9 . 1963 tarihli ve 336 
sayılı Kanunla, 16 . 2 . 1965 tarihli ve 535 sayılı Kanunun bâzı mad
delerine birer fıkra eklenmesi ve bâzı maddelerinin değiştirilmesi 
hakkındaki kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon raporu (Millet Meclisi 1/338; 

Cumhuriyet Senatosu 1/739) 

<Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 234) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 8 . 4 . 1967 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 3867/22444-1/338 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 7 . 4 . 1967 tarihli 82 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek işari 
oy ile kabul edilen, Karadeniz Teknik Üniversitesi adiyle Trabzon'da bir üniversite kurulması hak
kında Kanunun ve buna ek 19 . 9 . 1963 tarihli ve 336 saydı Kanunla, 16 . 2 . 1965 tarihli ve 
535 sayılı Kanunun bâzı maddelerine birer fıkra eklenmesi ve bâzı maddelerinin değiştirilmesi 
hakkında kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Millet Meclisi Başkanı Y. 

İsmail Arar 

Not : Bu tasarı 8 . 3 . 1967 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 6 ve 7 . 4 . 1967 tarihli 81 ve 82 nci birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edil
miştir. (Millet Meclisi S. Sayısı: 234) 

Geçici Komisyon raporu 
Cumhuriyet Senatosu 

Geçici Komisyonu 13 . 4 . 1967 
Esas No. : 1/739 
Karar No. : 1 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Karadeniz Teknik Üniversitesi adiyle Trabzon'da bir üniversite kurulması hakkında Kanunun ve 
buna ek 19 . 9 . 1963 tarihli ve 336 sayılı Kanunla, 16 . 2 . 1965 tarihli ve 535 sayılı Kanunun 
bâzı maddelerine birer fıkra eklenmesi ve bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki kanun ta
sarısı, ilgili bakanlıklar temsilcilerinin de katılmasiyle Geçici Komisyonumuzda tetkik ve müzakere 
-edildi. 
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Tasarı gerekçesinde tafsilen izahı yapılan hususlar ve gerekse Hükümet temsilcilerinin tamam

layıcı beyanlarından sonra, Komisyonumuz Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen metnin 
aynen kabulüne ve Genel Kurulun tasviplerine sunulmasma, öncelik ve ivedilikle görüşülmesine 
karar verilmiştir. 

Başkan 
Tabiî Üye 

M. Özgüneş 

İzmir 
Ö. L. Bozcalı 

Sözcü 
Ankara 
T. Cebe 

Denizli 
H. Atamaca 

-
Maraş 

A. T. Paksu 
Bulunamadı 

Kâtip 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Z. Tuzun 

Çorum 
A. Çetin 

Bulunamadı 

Ordu 
Ş. Koksal 

Bulunamadı 

Tabiî Üye 
S. Küçük 

İstanbul 
0. Gümüşoğlu 

MİLLET MECLİSİNİN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Karadeniz Teknik Üniversitesi Adiyle Trabzon'
da bir Üniversite kurulması hakkında Kanunun 
ve buna ek 19 : 9 . 1963 tarihli ve 336 sayılı 
Kanunla, 16 . 2 . 1965 tarihli ve 535 sayılı Ka
nunun bâzı maddelerine birer fıkra eklenmesi 
ve bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkında 

kanun tasarısı 

MADDE 1. — 20 Mayıs 1955 tarihli ve 6594 
sayılı Karadeniz Teknik Üniversitesi Adiyle 
Trabzon'da bir Üniversite Kurulması hakkında 
Kanunun 2 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklen
miştir : 

Bir fakültenin kuraluşunun tamamlanması; 
o fakültenin kadrosunda, Profesörler Kurulunu 
teşkil edecek aylıklı en az 6 profesörün bulunma
sına bağlıdır. 

MADDE 2. — Aynı Kanunun geçici 6 ncı 
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir: 

Bu ücretler hakkında 10 . 2 . 1958 tarihli 
ve 7244 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi hüküm
leri uygulanmaz. 

MADDE 3. — 6594 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Madde 3. — Karadeniz Teknik Üniversitesi 
öğretim heyeti, profesörler ve doçentlerden, öğ
retim yardımcıları da; Öğretim görevlileri, okut
manlar, uzmanlar, mütercimler ve asistanlardan 
teşekkül eder. 

GEÇİCİ KOMİSYONUN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

Karadeniz Teknik Üniversitesi adiyle Trabzon'
da bir üniversite kurulması hakkında Kanunun 
ve buna ek 19 . 9 . 1963 tarihli ve 336 sayılı 
Kanunla, 16 . 2 . 1965 tarihli ve 535 sayılı Kanu
nun bâzı maddelerine birer fıkra eklenmesi ve 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisince kabul edi
len 1 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisince kabul edi
len 2 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisince kabul edi
len 3 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu (S. Sayısı 903) 



— 3 — 
Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

MADDE 4. — 19 Eylül 1963 tarihli ve 336 
sayılı Kanunun birinci maddesine aşağıdaki fık
ra eklenmiştir : 

(1) sayılı cetvele aşağıdaki kadrolar eklen
miştir. Bu kadrolardan öğretim görevlileri hak
kında 30 . 6 . 1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanu
nun 6 nci maddesi hükmü uygulanır. 

Aylık 
Derece Adedi Unvanı tutarı 

2 
3 
8 
9 

10 

5 
15 
15 
15 
15 

öğretim görevlisi 
» » 

Uzman 
» 
» 

1 750 
1 500 

700 
600 
500 

MADDE 5. — 16 Şubat 1965 tarihli ve 535 
sayılı Kanunun 1 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Madde 1. — A) Erzurum Atatürk Üniver
sitesi kadrolarında ve Ankara Üniversitesi Tıp 
Fakültesine bağlı olarak açılan Diyarbakır Tıp 
Fakültesinde sürekli olarak görev alan öğretim 
üyesi, öğretim görevlisi, uzman ve asistanlarla, 
3 Haziran 1946 tarihli ve 4936 sayılı Üniver
siteler Kanununun 7 Ekim 1960 tarihli ve 
115 sayılı Kanunla değişik 62 nci maddesi 
gereğince geçici olarak görevlendirilen öğretim 
üyelerine bu görevi fiilen yaptıkları sürece her 
ay her türlü ihtihkaklarmdan ayrı olarak brüt 
maaşlarının yüzde yüzü-, bunlardan maaşı 
7 nci dereceden az olan asistanlara 7 nci dere
ce maaşın yüzde yüzü oranında mahrumiyet 
ödeneği verilir. 

B) Karadeniz Teknik Üniversitesinde sü
rekli olarak görev alan öğretim üyesi, öğretim 
görevlisi , uzman ve asistanlarla 4936 sayılı Üni
versiteler Kanununun 115 sayılı Kanunla deği
şik 62 nci maddesi gereğince geçici olarak gö< 
revleaıdirilen öğretim üyelerine bu görevi fiilen 
yaptıkları sürece, her ay bütün istihkakların
dan ayrı olarak aşağıda gösterilen oranlarda 
mahrumiyet ödeneği verilir. 

a) Profesörlere 1 nci derece brüt maaşın 
yüzde yüzü, 

b) Doçentlerden maaşı 3 ncü dereceye veya 
daha az olanlara 3 ncü derece brüt maasm yüz-

Geçici Komisyonun kabul ettiği metin 

MADDE 4. — Millet Meclisince kabul edi
len 4 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Millet Meclisince kabul edi
len 5 nci madde aynen kabul edilmiştir. 
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Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

de yüzü, 3 ncü dereceden daha yüksek olanlara 
almakta oldukları brüt maaşın yüzde yüzü, 

c) Öğretim görevlisi ve uzmanlara brüt 
maaşlarımın yüzde yüzü, 

d) Asistanlardan maaşı, 7 nci derece ve 
daha az olanlara 7 nci derece brüt maaşın yüz
de yüzü, 7 inci dereceden daha yukarı olanlara 
almakta oldukları brüt maaşın yüzde yüzü, 

C) 4936 sayılı Üniversiteler Kanununun 
115 sayılı Kanunla değişik 62 nci maddesi ge
reğince Karadeniz Teknik Üniversitesinde ge
çici olarak görevlendirilen öğretim üyelerine, 
bu görevi fiilen yaptıkları sürece her gün için 
diğer istihkaklarına ve (B) fıkrasında yazılı 
mahrumiyet ödeneğine ilâve olarak (100) lira 
tazminat verilir. 

D)> Bu maddede söz konusu olan tazminat 
ve ödenekler hakkında 7244 sayılı Kanunun 
3 ncü maddesi hükmü uygulanmaz. Bu üniver
sitelerde geçici olarak görevlendirilenlere 10 
Şubat 1964 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Ka
nununun 42 nci maddesinde kabul edilen geçici 
görev yevmiyesi verilmez. 

E) Bu maddeye göre ödenen tazminat ve 
ödenekler hiçbir suretle müktesep hak teşkil et
mez. 

F) Bu maddeye göre verilen tazminat ve 
ödenekler üniversiteler Personel Kanununun 
yayınlanacağı tarihi izliyen aybaşma kadar de
vam eder. 

MADDE 6. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 7. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kamlar Kurulu yürütür. 

Geçici Komisyonun kabul ettiği metin 

MADDE 6. — Millet Meclisince kabul edi
len 6 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Millet Meclisince kabul edi
len 7 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

»-«-<< 
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Dönem : 1 
Toplantı : 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Saym : 

Cumhuriyet Senatosu Giresun Üyesi Sabahattin Orhon'un yasama 
dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu (3 /92 ) 

T. C. 
Başbakanlık 10 . 1 . 1967 

Özlük ve Yazı İşleri : ̂ 6/2 - 315 
Konu : Cumhuriyet Senatosu Giresun Üyesi 
Sabahattin Orhun'un yasama doikuımlmaızlığı 
Hk. 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

ilgi : 25 . 11 . 1966 tarihli ve 02839 sayılı yazınız. 
Bâzı Cumhuriyet Senatosu üyelerinin yasama dokunulmazlıkları hakkında olup (ilgi) deki ya

zınızla iddia olunan 42 dosyadan, Cumhuriyet Senatosu Giresun Üyesi Sabahattin Orhon hakkın
daki adlî evrakın tetkikinde, müsnet suçun Af Kanunu şümulüne girmediğinden bahisle, gereği tak
dir olunmak üzere, iade olunduğuna dair bu kere Adalet Bakanlığından alman 6 . 1 . 1967 tarihli 
ve 699 sayılı tezkerenin suretiyle ilişiği hazırlık soruşturması evrakı, dizi puslasiyle birlikte bağlı 
olarak sunulmuştur. 

Gereğine müsaadelerini rica ederim. 
Süleyman Demire! 

Başbaiktan 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 

Ceza İş. G. Müdürlüğü Konu : Cumhuriyet Senatosu Giresun Üyesi 
Sayı : 699 Saıbahattin Orhon'un yasama dokunulmazlığı 

hakkında. 

Başbakanlığa 

1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma hakkındaki Kanuna muhalefet ettiği iddia olu
nan Cumhuriyet Senatosu Giresun Üyesi Sabahattin Orhon'un yasama dokunulmazlığının kaldırıl-
masiyle ilgili olarak 30 . 5 . 1962 gün ve 12441 sayılı yazımızla takdim kılınıp 780 sayılı Af Ka
nunu şümulüne girip girmediği hususu tetkik olunmak üzere 29 . 11 . 1966 gün, 6/2 -10514 sayılı 
yazıları ile iade olunan adlî evrakın tetkikinde, müsnet suçun Af Kanunu şümulüne girmediği Sam
sun Cumhuriyet Savcılığının 24 . 12 . 1966 gün ve 3156/2966 sayılı yazısı ile beyan edilmiştir. 

Cumhuriyet Savcılığının yazısı örneği ile bu husustaki hazırlık soruşturması evrakı birlikte 
sunulmuş olmakla; Cumhuriyet Senatosu Giresun Üyesi Sabahattin Orhon'un yasama doku
nulmazlığının kaldırılıp kaldırılmaması hususunda gereğinin takdir buyurulmasına delâletleri arz 
olunur. 

Hasan Dinçer 
Adalet Bakanı 
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T. C. 

Samsun C. Savcılığı 
Sayı : 

Genel : 3156 
Özel : 2966 

E t i : Evrak 

Konu : Sabahattin Orfıon Hk. 

Yüksek Adalet Bakanlığına 
Anlkara 

İlgi : 10 . 12 . 1966 gün ve 43319 sayılı Ce. İş. G. Müdürlüğü sözlü buyrukları. 
Halen Cumhuriyet Senatosu Giresun Üyesi bulunan Sabahattin Orhon'un da dâhil bulunduğu 

TüıJk parasının kıymetini koruma Kanununa muhalefetten sanıklar Niyazi Karadeniz ve arkadaşla
rı hakkında Samsun Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan muhakeme sonunda beraatlerine karar ve
rilmiş ve bu beraat 'karan Yargıtay 7 nei Ceza Dairesinin 14 . 7 . 1966 gün ve 5554 sayılı ilâmı 
ile onanmıştır. 

Sabahattin Orhon'un suçu suç mahiyeti ve döviz miktarı itibariyle 780 sayılı Af Kanunu kap
samına girmemektedir. 

Gereğine delâletleri saygı ile arz ederim. 
Mehmet Gürdal 

Samsun C. Savcısı 

Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu 

Esas No. : 3/92 
Karar No. : 120 

1967 

Yüksek Başkanlığa 

Kendisine, Türk parasının kıymetini 'koruma Kanununa muhalefet fiili isnadedilen Cumhu
riyet Senatosu Giresun Üyesi Sabahattin Orhon'un yasaana dokunulmazlığının 'kaldırılmasına 
dair Başbakanlığın 6 . 6 . 1962 tarihli ve 6/2-2289 sayılı yazılarına ekli dosya, Cumhuriyet Sena
tosu Başkanlığınca gönderilmelkle, İçtüzüğün 139 ve 140 ncı maddelerinde belirtilen usul ve esas
lar dairesinde işleme tabi tutularak Komisyonumuzun 5 Nisan 1967 tarihli Birleşiminde tetkik 
ve müzakere olundu. 

Yasama 'dokunulmazlığının kaldırılması istenilen Cumhuriyet Senatosu Giresun Üyesi Saba
hattin Orhon'a isnadedilen fiilin vasıf ve mahiyetine göre Anayasanın 68 ve 79 neu maddeleri 
ile İçtüzüğün 139 ve 140 ncı maddeleri uyarınca ve fiilin kamu oyundaki etkisi nazara alınarak 
adı geçenin yasama dokunulmazlığının kaldırıl m asma karar verilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz olunmak üzere Yüksek Başfcanlığa saygı ile sunulur. 
Başkan 
Aydın 

O. S. Sarıgöllü 
Hatay 

M. Dsliveli 

Sözcü 
Kastamonu 
A. N. Tuna 

İstanbul 
E. Özden 

Kâtip 
Yozgat 

S. Artukmaç 
Samsun 

E. Rendeci 

Diyarbakır 
S. Cizrelioğlu 

Tekirdağ 
H. Mumcuoğlu 

Tokat 
Z. Betil 

imzada bulunamadı 

..>.. *>&<( 
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Dönem : 1 
Toplantı : 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

Deniz İş kanunu tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon raporu (Millet Meclisi 1/233; 

Cumhuriyet Senatosu 1/727) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı: 161) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 14 . 3 . 1967 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı: 7078 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millet Meclisinin 13 . 3 . 1967 tarihli 72 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek açık 
oy ile kabul edilen, Deniz İş kanunu tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Millet Meclisi Başkanı 

Ferruh Bozbcyli 

NOT : Bu tasarı 27.6.1966 tarikinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 10, 13.2; 6, 10 ve 13 .3.1967 tarihli 51, 52, 68, 71 ve 72 nci birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle 
görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 161) 

Geçici Komisyon raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Geçici Komisyonu 15 . 4 . 1967 
Esas No. : 1/727 
Karar No. : 2 

Yüksek Başkanlığa 

Anayasanın 93 ncü maddesi gereğince Sayın Cumhurbaşkanı tarafından bir daha görüşülmek 
üzere T. B. M. M. ne iade edilen Deniz İş Kanunu, Millet Meclisinde görüşülmesinden sonra Cum
huriyet Senatosuna intikal etmiş ve adı geçen kanun tasarısını görüşmek için, Cumhuriyet Senatosu 
Genel Kurulunun 1 6 . 3 . 1967 tarihli 45 nci Birleşiminde kurulması kabul edilen Geçici Komisyo
numuz, 13 . 4 . 1967 Perşembe günü toplanarak Başkanlık Divanı seçimini yapmış ve bunu takiben 
kanun tasarısının müzakeresine, ilgili bakanlıklar, işçi ve işveren temsilcilerinin iştirakleriyle başla
mıştır. 

Müzakereye esas olan Millet Meclisi metni, daha evvelki Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyo
nunun kabul ettiği metne yaklaşık olup, esasa taallûk etmiyen iki üç maddede yapılan değişiklikler-
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le redaksiyon düzeltmelerinden ibaret olduğu görülmüş ve netice olarak işbu Millet Meclisi metni
nin Komisyonumuzca aynen kabulüne karar verilmiştir. 

Komisyonumuz, ayrıca, deniz iş hayatının şiddetle ihtiyaç hissettiği yukarda adı geçen tasarı
nın, biran evvel kanunlaşması için Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda da 
temenni kararı almış bulunmaktadır. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Zonguldak 

T. Remzi Baltan 

Sözcü 
Rize 

O. Mecdi Agun 

Kâtip 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Ömer Ergün 
istanbul 

Ekrem Özden 

Diyarbakır 
Selâhattin Cizrelioğlu 

Sakarya 
Osman SalİJıoğlu 

Ankara 
Turhan Kapantı 

Traibzon 
A. Şakır Ağanoğlu 

Burdur 
ö. Faruk Kınaytürk 
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MÎLLET MECLÎSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

Deniz iş kanunu tasarısı 

Kanun kapsamı 
MADDE 1. — Bu kanun denizlerde, gölllerde ve akar sularda Türk Bayrağını taşıyan yüz 

ve daha yukarı grostonilâtoluk gemilerde bir hizmet akdiyle çalışan gemi adamları ve bunların iş
verenleri hakkında uygulanır. 

Aynı işverene ait gemilerin grostonilâtoları toplamı yüz veya daha fasla olduğu veyahut işve
renin çalıştırdığı gemi adamı sayısı 5 veya daha fazla bulunduğu takdirde birinci bend hükmü uy
gulanır. 

Bu kanunun uygulanmasında; sandal, mavna, şat, salapurya gibi olanlar da (gemi) sayılır. 
Bakanlar Kurulu, ekonomik ve sosyal gerekler bakımından bu kanun hükümlerini yukarıdaki 

bendlerin kapsamı dışında kalan gemilerle gemi adamlarına ve bunların işverenlerine kısmen veya 
tamamen teşmile yetkilidir. 

Yukarıdaki bendlerde yazılı gemilerin bu kanun kapsamına alınmaları sebebiyle yapılabilecek 
itirazlar Çalışma Bakanlığı tarafından incelenerek karara bağlanır. Bu itirazlar kanunun uygulan
masını durduramaz. 

İşveren, gemi adamı, kaptan ve işveren vekilinin tarifi 

MADDE 2. — Bu kanunun uygulanmasında, 
A) Gemi sahibine veya- kendisinin olmayan bir gemiyi kendi adına ve hesabına işleten kimse

ye «işveren» denir. 
B) Bir hizmet akdine dayanarak gemide çalışan kaptan, zabit ve tayfalarla diğer kimselere 

«gemi adamı» denir. 
C) Gemiyi sevk ve idare eden kimseye veya zorunlu sebeplerle görevi başında bulunmaması 

halinde ona vekâlet eden kimseye «kaptan» denir. 
O) Kaptan veya işveren adına ve hesabına harekete yetkili olan kimseye «işveren vekili» de

nil'. 
İşveren vekilinin bu sıfatla gemi adamlarına karşı muamele ve taahhütlerinden doğrudan doğ

ruya işveren sorumludur. 

Saklı hükümler 

MADDE 3. — Türk Ticaret Kanununun deniz ticaretinden bahseden dördüncü kitabındaki kap
tan ile işveren arasındaki ilişkilere ait hükümler saklıdır. 

Yabancı gemi adamları 

MADDE 4. — Bu kanun hükümleri, mütekabiliyet esaslarma göre Türk gemi adamlarına ay
nı mahiyette haklar tanıyan devletlerin uyruğunda olup bu kanun kapsamına giren gemilerde ça
lışan gemi adamlarına da uygulanır. 

Yazılı akit 

MADDE 5. — Hizmet akdi işveren veya işveren vekiliyle gemi adamı arasında yazılı olarak 
iki nüsha yapılır ve taraflardan her birine birer nüsha verilir. 
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CUMHURİYET SENATOSU GEÇİCİ KOMİSYONUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Deniz tş kanunu tasarısı 

Kanun kapsamı 

MADDE 1. — Millet Meclisinin 1 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

İşveren, gemi adamı, kaptan ve işveren vekilinin tarifi 

MADDE 2. — Millet Meclisinin 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Saklı hükümler 

MADDE 3. — Millet Meclisinin 3 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Yabancı gemi adamları 

MADDE 4. — Millet Meclisinin 4 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Yazılı akit 

MADDE 5. — Millet Meclisinin 5 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Yazılı ahdin sekli 

MADDE 6. — Bu kanıma göre yapılacak yazılı akidlerde aşağıdaki hususların bulunması ge
rekir : 

I - işverenin adı ve soyadiyle ikametgâh adresi, 
II - Gemi adamının adı, soyadı, doğum tarihi ve yeri, sicil numarası ve ikametgâh adresi, 

III - Gemi adamının çalışacağı geminin ismi, sicil numarası, grostonilatosu ve kaydedildiği si
cil dairesi (Gemi adamının aynı işverenin muhtelif gemilerinde çalışması ihtimali mev
cutsa, bu hizmet akdinde ayrıca belirtilir), 

IV - Âkdin yapıldığı yer ve tarih, 
V - Gemi adamının göreceği iş, 

VI - Gemi adamının hizmete başlıyacağı tarih ve yer, 
VII - Hizmet akdinin belli bir süre için yapılmış olup olmadığı, belli bir süre için yapılmış ise 

süresi veya sefer üzerine ise hangi sefer olduğu, 
VIII - Kararlaştırılan ücret esası ile miktarı, 

IX - Ücretin ödeme zamanı ve yeri, 
X - Avans şartlan, 

XI - Diğer iş şartları, 
XII - Tirimciler ve ateşçiler ile yapılacak hizmet akitlerinde 25 . 5 . 1959 gün ve 7292 sayılı 

Kanunla onanan sözleşmenin özeti. 

Belirli süre veya. sefer için akit 

MADDE 7. —> Hizmet akdi belirli bir süre veya, sefer için yahut süresiz olarak yapılabilir. 
I - Belirli bir süre için yapılmış hizmet akdi bu sürenin bitiminde sona erer. Hizmet akdi gemi 

seyir halinde iken sona ererse akit, geminin ilk limana varmasına ve güvenlik altına alınmasına 
kadar devam eder. 

II - Belirli sefer için yapılmış hikmet akdi akitte yazılı seferin sonunda geminin vardığı liman
da yükünü boşaltmasiyle sona erer. 

Akit süresinin uzaması 

MADDE 8. — Belirli bir sefer için yapılmış olan hizmet akdinin sonunda gemi adamı işveren 
veya işveren vekilinin muvafakatiyle işe devam eder ve gemi de sefere çıkarsa, hizmet akdi bu 
sefer süresince uzatılmış sayılır. 

Belirli bir süre için yapılmış olan hizmet akdinin sonunda gemi adamı işveren veya işveren ve
kilinin muvafakatiyle işe devam ederse hizmet akdi aynı süre için uzatılmış sayılır. 

Resim ve harçtan muafiyet 

MADDE 9. — Gemi adamı ile işveren veya işveren vekili arasında yapılacak hizmet akitleri, 
her türlü resim ve harçtan muaftır. 

Deneme süresi 

MADDE 10. — Süresi belirli olmıyan hizmet akitlerinde deneme süresi en çok bir aydır. 
Bu süre içinde taraflar hizmet akdini bildirimsiz ve tazminatsız bozabilirler. Ancak gemi ada

mının çalıştığı günler için ücret hakkı saklıdır. 
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Yazılı ahdin şekli 

MADDE 6. — Millet Meclisinin 6 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Belirli süre veya sefer için akit 

MADDE 7. — Millet Meclisinin 7 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Akit süresinin uzaması 

MADDE 8. — Millet Meclisinin 8 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Resim ve harçtan muafiyet 

MADDE 9. — Millet Meclisinin 9 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Deneme süresi 

MADDE 10. — Millet Meclisinin 10 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Çalışma ve kimlik karnesi 

MADDE 11. — İşveren veya işveren vekili işo aldığı her gemi adamına en geç onbeş gün 
içinde gemi adamı çalışma ve kimlik karnesi vermek zorundadır. Deneme süresine tabi tutulan gemi 
adamları için bu onbeş günlük süre deneme süro sinin bitiminden sonra başlar. 

Bu karne ancak İş ve İşçi Bulma Kurumu tarafından tek tip olarak ve parası karşılığında iş
verenlere verilir. 

Çalışma belgesi 

MADDE 12. — İşinden ayrılan gemi adamına işveren veya işveren vekili tarafından işinin çe
şidinin ne olduğunu ve süresini gösteren bir belgo verilir. Bu belgeye gemi adamı isterse, kendisi
nin durumu ve davranışlariyle, çalışmasının ne yolda olduğrt da ayrıca yasılır. İşveren veya işve
ren vekilinin belgedeki imzası, gemi adamı dilerse bağlama limanındaki liman reisliği tarafından 
onaylanır. 

Kamu hizmeti gören idarelere yahut kamu yararına yardımcı derneklere bağlı gemilerden çı
kan gemi adamının aldığı belceler hakkında yuka'ikl onay hükmü uygulanmaz. 

İşveren veya işveren vekili, gemi adamının istediği belgeyi vermemekte direnirse veyahut bel
geye gemi adamı içir. doğru olmıyan yazılar yazarsa, gami adamının yahut yeni işine girdiği işve
renin isteği üzerine bağlama limanındaki liman raisliğinco yapılacak inceleme sonucunu gösteren 
bir belge gemi adamına veya yeni işverene verilir. Liman reisliği tarafından yapılacak inceleme bir 
haftada bitirilir. 

Kamu hizmeti gören idarelere bağlı gemilerden çıkan gemi adamına belge verilmek istenmez 
veyahut belgeye doğru olmıyan yazılar yazılırsa, gerekli incelemenin yapılması için bu gemilerin 
bağlı oldukları makamlara başvurulur. 

Belgenin vaktinde verilmemesi veyahut belgede doğru olmıyan yazılar bulunmasından zarar 
gören gemi adamı veyahut gemi adamını işe alan yeni işveren eski işverenden tazminat isti-
yebilir. 

Bu belgeler her türlü resim ve harçtan muaftır. 

Sakat ve eski hükümlü çalıştırma 

MADDE 13. — Bu kanunun kapsamına giren işveren veya işveren vekilleri, işyerlerinde îş 
Kanununun ve bununla ilgili tüzüğün bu konuda koyduğu hükümler, esaslar, ölçüler ve şart
lara göre sakat ve eski hükümlü gemi adamı çalıştırmak zorundadır. 

Önelsiz fesih ve infisah 

MADDE 14. — Süresi belirli olan veya nîmıyan yahut da sefer üzerine yapılan hizmet akdi: 
I - İşveren veya işveren vekili tarafından 
a) Gemi adamının her hangi bir limanda geminin hareketinden önce gemiye dönerek hizme

te girmemesi veya gemiye hiç dönmemesi, 
b) Gemi adamının gemide hizmet görmesinin tutukluluk, hapis veya gemide çalışmaktan 

menolunması gibi sebeplerle imkânsız bir hal alması, 
c) Gemi adamının işveren veya işveren vekiline karşı, kanuna, hizmet akitlerine sair iş 

ve çalışma şartlarına aykırı hareket etmesi, 
ç) Gemi adamının işveren veya işveren vekiline karşı denizcilik kural ve teamüllerine veya 

ahlâk ve âdaba aykırı hareket etmesi, 
II - Gemi adamı tarafından: 
a) Ücretinin kanun hükümleri veya hizmet akdi gereğince ödenmemesi, 
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Çalışma ve kimlik karnesi 

MADDE 11. — Millet Meclisinin 11 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Çalışma belgesi 

MADDE 12. —Millet Meclisinin 12 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Sakat ve eski hükümlü çalıştırma 

MADDE 13. — Millet Meclisinin 13 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

önelsiz fesih ve infisah 

MADDE 14. — Millet Meclisinin 14 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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b) İşveren veya işveren vekilinin gemi adamına karşı, kanuna, hizmet akitlerine veya sair 
iş şartlarına aykırı hareket etmesi, 

c) işveren veya işveren vekilinin gemi adamına karşı denizcilik kural ve teamüllerine veya 
ahlâk ve âdaba aykırı hareket etmesi, 

III - İşveren, işveren vekili veya gemi adamı tarafından : 
a) Geminin her hangi bir sebeple 30 günden fazla bir süre seferden kaldırılması, 
b) Gemi adamının her hangi bir sebeple sürekli olarak gemide çalışmasına engel bir hasta

lığa veya sakatlığa uğraması, 
Hallerinde feshedilebilir. 
IV - Geminin kayba uğraması, terk edilmesi veya harb ganimeti ilân edilmesi veyahut Türk 

Bayrağından ayrılması hallerinde ise hizmet akdi kendiliğinden bozulur. 

Fesih hakkım kullanma öneli 

MADDE 15. — 14 ncü maddede işveren, işveren vekili veya gemi adamına tanınan akdi 
feshetme yetkisi, iki taraftan birinin bu çeşit davranışlarda bulunduğunu öbür tarafın öğren
diği günden başlıyarak (6) iş günü geçtikten ve her halde fnlin vukuundan itibaren bir sene 
sonra kullanılamaz. 

Bu hallere dayanılarak akdi süresi içinde fesheden taraf ayrıca mahkemeye başvurarak öbür 
taraftan bir tazminat istiyebilir. 

Akdin çözülmesinde bildirim 

MADDE 16. — A) Süresi belirsiz hizmet akdi, 14 ncü maddede yazılı durumlar dışında gemi 
adamının işe alınmasından itibaren altı ay geçmedikçe bozulamaz. 

B) Süresi belirsiz hizmet akitlerinin çözülmesinden önce durumun diğer tarafa bildirilmesi 
gerekir: 

Hizmet akdi : 
a) işi altı ay sürmüş olan gemi adamı için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlıyarak 

iki hafta sonra, 
b) İşi altı aydan birbuçuk yıla kadar sürmüş olan gemi adamı için, bildirimin diğer tarafa 

yapılmalından başlıyarak dört hafta sonra, 
c) işi birbuçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan gemi adamı için bildirimin diğer tarafa ya-

pılmasmdan başlıyarak altı hafta sonra, 
ç) isi üç yıldan fasla sürmüş olan gemi adamı için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından 

başlıyarak sekiz hafta sonra, 
Bozulmuş olur. 
C) öneller asgari olup toplu iş sözleşmesiyle veya hizmet akdi ile artırılabilir. 
D) Bildirme şartına uymıyan taraf, yukarda yaslı önellere uygun ücret tutarında tazminat 

ödemek zorundadır. 
Gemi adammın sendikaya üye olması, şikâyete başvurması gibi sebeplerle işinden çıkarılması 

hallerinde ve genel olarak hizmet akdini bozma hakkının kötüye kullanıldığını gösteren diğer du
rumlarda «B» bendinde yazılı önellere ait ücretlerin üo katı tutarı, tazminat olarak ödenir. 

Tarafların ayrıca tazminat isteme hakkı saklıdır. 

Fesih hükmünün başlangıcı 

MADDE 17. — 14 ve 16 ncı maddelere göre hizmet akdinin feshinde fesih keyfiyeti, gemi se
yir halinde ise, kararlaştırılmış limanda ve kararlaştırılmış liman değiştirildiği takdirde ilk uğra
yacağı limanda geminin emniyet altına alınmasına kadar uzatılmış sayılır. 
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Fesih hakkım kullanma öneli 

MADDE 15. — Millet Meclisinin 15 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Akdin çözülmesinde bildirim 

MADDE 16. — Millet Meclisinin 16 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Fesih hükmünün başlangıcı 

MADDE 17. — Millet Meclisinin 17 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Feshin bildirilmesi 

MADDE 18. — Hizmet akdinin işveren veya işveren vekili tarafından feshedilmesi halinde se
bepleri ile birlikte gemi adamına yazılı olarak bildirilmesi şarttır. Bildirim imkânı olmıyan hal
lerde durum bir tutanakla tesbit olunur. 

Feshi kapsamıyım hal 

MADDE 19. — Geminin Türk Bayrağını taşıma hakkı bulunduğu sürece mülkiyetin kısmen 
veya tamamen her hangi bir şahsa geçmesi hizmet akdinin feshini gerektirmez. 

Kıdem tazminatı 

MADDE 20. — Hizmet akdinin 14 ncü maddesinin II, III ve IV numaralı bendlerinde göste
rilen sebeplerle bozulması veya muvazzaf askerlik hizmeti dolayısiyle çözülmesi halinde üç yıl. 
dan faz'a çalışmış olmak şartiyle işe başladığından itibaren her bir tam takvim yılı için gemi 
adamına onbeş günlük ücreti tutarında bir tazminat verilir. 

İhtiyarlık aylığı bakımından bağlı bulundukları kurum veya sandıklardan aylık veya toptan 
ödeme almak amaciyle hizmet akdini çözen gemi adamları da yukanki bendde yazılı bulunan 
tazminata hak kazanır. Ancak aylık veya toptan ödeme almak için akdi çözen gemi adamına ve
rilecek tazminatın hesabına gemi adamının yalnız 1 Nisan 1950 tarihinden önceki hizmet süreleri 
nazara alınır. 

Gemi adamının bu bend hükmünden faydam nabilmesi için ayhk veya toptan ödemeye hak ka
zanmış bulunduğunu ve kendisine ayhk bağîanm aıı veya toptan ödeme yapılması için ihtiyarlık 
sigortalı bakımından bağlı bulunduğu kurum veya sandığa başvurmuş olduğunu alacağı bir belge 
ile belgelemek zorundadır. 

Gemi adamlarının kıdemleri, hizmet akdinin devam etmiş veya fasılalarla yeniden yapılmış 
olmasına bakılmaksızın aynı işverenin değişik gemilerinde ve hizmetinde çalıştıkları süreler göz 
önüne alınarak hesaplanır. Geminin devir ve intikali, yahut diğer bir suretle işverenden diğer 
bir işverene geçmesi halinde kıdem tazminatı yeni işverene aittir. 

Ölen gemi adamîarnm kıdem tazminatı kanuni varislerine ödenir. 
Aynı kıdem süresi için bir defadan fazla kıdem tazminatı ödenmez. 

Yurda iade 

MADDE 21. — Hizmet akdinin, 14 ncü maddesinin I, II, III ve IV ncü bendlerine göre iş
veren veya işveren vekili veya gemi adamı tarafından yurt dışında feshi halinde, işveren veya işveren 
vekili gemi adamını hizmet akdinde başka hüküm yoksa, geminin bağlama limanına iade 
etmek ve gemi adamının iadeye il'skin ve durumuna uygun yol, iaşe ve sair zaruri masraf
larını karşılamak veya ödemek zorundadır. 

Şu kadar ki, hizmet akdinin feshi 14 ncü maddenin I ncd bendine ve II nci bendin (a) 
veya (b) fıkralarına göre yapılmış ise işveren veya işveren vekili yaptığı iade masrafla
rını gemi adamından yurtta istiyebilir. 

Yabancı gemi adamının iadesi 

MADDE 22. — Yabancı gemi adamiyle yapdlan hizmet akdinde ayrı bir hüküm yoksa, 
işveren veya işveren vekili yabancı gemi adamını ikametgâhının bulunduğu mahal limanı
na iade etmek zorundadır. 
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Feshin bildirilmesi 

MADDE 18. — Millet Meclisinin 18 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Feshi kapsamıyan hal 

MADDE 19. — Millet Meclisinin 19 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Kıdem tazminatı 

MADDE 20. — Millet Meclisinin 20 nci madde si aynen kabul edilmiştir. 

Yurda iade 

MADDE 21. — Millet Meclisinin 21 nci madde3i aynen kabul edilmiştir. 

Yabancı gemi adamının iadesi 

MADDE 2 2 — Millet Meclisinin 22 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Yurt içinde iade zorunluğu 

MADDE 23. — Hizmet Akdinin her hangi bir Türk limanında feshi halinde akitte başka 
hüküm, yoksa, gemi adamının işveren veya işvereni vekili tarafından 21 nci maddedeki öl
çüler içinde bağlama limanına iadesi zorunludur. 

Ancak, hikmet akdinin, 14 ncü maddesinin I nci bendine göre feshi halinde, bu madde 
hükmü uygulanmaz. 

îade zorunluğuna uymamak 

MADDE 24. — İşveren veya işveren vekilinin 21 ve 23 ncü maddelerde belirtilen zorun-
luğa uymaması hallinde, gemi adamı yurda dönmek için yaptığı durumuna uygun yol, iaşe ve 
sair masrafları ve ayrıca 15 günlük ücreti tutarında bir tazminatı işveren veya işveren vekilinden 
isteyebilir. 

îade hakkımla yoksunluk 

MADDE 25. — Yabancı bir memlekette işine son verilen veya hizmet akdi yabancı bir memle
kette sona eren gemi adamı o memlekette denizcilik işleriyle ilgili olsun veya oömasın başka bir 
işverenle hizmet akdi yaparsa, eski işveren veya işveren vekilinin gemi adamını yurda iade zorun
luluğu kalkar. 

21, 22 ve 23 ncü maddelerde yazılı hallerde gemi adamı, işine son verilmesi yahutta 
hizmet akdinin sona ermesi gününden başiıyarak bir hafta içinde yurda iade edilmesini 
istemezse işveren veya işveren vekili iade ile zorunlu tutulamaz. 

Bu kanunun 14 ncü maddesinin (I) numaralı bendinin (b) fıkrasında yazılı durumlar 
gemi adamına yüklenemiyecek sebepler altında doğmuşsa veya gemi adamı için hastalık 
ve sair zorundu ssbepler meydana gelmişse bu maddenin ikinci fıkrasındaki bir haftalık 
süre, engellerin kalktığı günden itibaren başlar. 

1§ süresi 

MADDE 23. — Genel bakımdan iş süresi, günde sekiz ve haftada kırksekiz saattir.. Bu 
süre haftanın iş günlerine eşit olarak bölünmek suretiyle uygulanır. 

îş süresi, gemi adamının iş başında çalıştığı veya vardiya tuttuğu süredir. 
îgveren veya işveren vekili, gemi adamının vardiyalarını yemek ve dinlenme zamanla

rını bir çizelge ile belirtmek ve bu çize&geyi gemi adamlarının görebilecekleri bir yere asmak 
zorundadır. 

İstisnalar 

MADDE 27. — Aşağıdaki işleri görenler, bu kanunun iş sürelerine ilişkin hükümlerine tabi 
değildirler. 

1. Birden fazla kaptanın bulunduğu gemilerde birinci kaptan veya bu kanunun 2 nci madde
sinin (0) fıkrasında yazılı olduğu şekilde kendisine vekâlet eden kimse (Kılavuz kaptanlar 
dâhil). 

2. Birden fazla makinistin bulunduğu gemilerde başmakinist. 
3. Doktor ve sağlık memurları. 
4. Hemşire ve hastabakıcılar. 
5. Asli görevleri can, mal ve gemi kurtarma olan kurtarma gemilerinde çalışan gemi adamları, 
6. Gemide kendi nam ve hesabına çalışanlar. 
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Yurt içinde iade zoruriluğu 

MADDE 23. — Millet Meclisinin 23 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

tade zorunluğuna uymamak 

MADDE 24. — Millet Meclisinin 24 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

tade hakkında yoksunluk 

MADDE 25. — Millet Meclisinin 25 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

îş süresi 

MADDE 26. — Millet Meclisinin 23 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

İstisnalar 

MADDE 27. — Millet Meclisinin 27 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Fazla saatlerde çalışma 

MADDE 28. — Bu kanuna göre tesbit edilmiş bulunan iş sürelerinin aşılması suretiyle yapılan 
çalışmalar, fazla saatlarle çalışma sayılır. 

Yapılacak fazla çalışmanın her saatine ödenecek ücret normal çalışma ücretinin saat başına 
düşen miktarı % 25 oranında artırılmak suretiyle bulunacak miktardan oz olamaz. 

Aşağıda yazılı haller fazla saatlerle çalışma sayılmaz. 
1. Geminin, gemideki şahısların veya gemi hamulesinin selâmeti için kaptanın yapılmasını za

ruri gördüğü işler, 
2. Gümrük, karantine ve sair sihhi formaliteler dolayısiyle yerine getirilmesinde zorunluluk 

bulunan ilâve işler, 
3. Gemi seyir halinde veya limanda iken gs mide yaptırılan (yangın, gemiyi terk etme, deniz

de çatışma, denizden adam kurtarma ve savunma) talimleri, 
Fazla saatlerle çalışmaları belgelemek üzere işveren veya işveren vekili noterden tasdikli ayrı 

bir defter tutmak zorundadır. 
Bu defterde gemi adamına uygulanan zam nis betleriyle fazla çalışmanın yapıldığı gün ve o gü

ne düşen miktarı ve gemi adamının hak ettiği faz?a çalışma ücreti gösterilir. Fazla saatlerle ça
lışma ücretlerinin asıl ücretler için hizmet akdinde gösterilmiş bulunan zaman, yer ve devrelerde, 
işveren veya işveren vekili tarafından gemi adamlarına tam olarak ödenmesi zorunludur. 

Ücret 

MADDE 29. — Ücret gemi adamına işi karşılığında işveren veya işveren vekiH tarafından 
nakden ödenen meblâğdır. 

Ücretin gemi adamına hizmet akdinde gösterilen yer ve devrelerde tam olarak ödenmesi zo
runludur. 

Ücret ödeme devresi bir aydan fazla olamaz. 
Hizmet akdinin sona ermesi veya bozulması halinde işveren veya işveren vekili gemi adamı

nın ücretini derhal ve tam olarak ödemek zorundadır. 
Haklı bir sebep olmaksızın işini yapmıyan gemi adamı, keyfiyet gemi jurnalına kaydedilmek 

ve jurnali yoksa bir tutanakla belgelenmek şar tiyle bu müddete ait ücretten mahrum edilir. 
Bu yüzden uğradığı zararın telâfisi için işverenin tazminat istemek hakkı saklıdır. 

Avans 

MADDE 30. — tşveren veya işveren vekili, gemi adamlarının istekleri halinde kendilerine 
hizmet akdinde yazılı esaslara göre avans ödemeye zorunludur. 

Ücret defteri 

MADDE 31. — Her gemide, noterlikçe tasdikli bir ücret ödeme defteri tutulur. Şu kadar M, 
liman seferi yapan gemilerde bu defter işveren bürosunda da tutulabilir. 

Hizmet akitleri gereğince gemi adamlarına yapılacak her çeşit ödemelerin bu deftere kaydedil
mesi ve kayıtların imza veya makbuzla belgelenmesi zorunludur. 

tstek halinde, bu kayıtların tasdikli bir örneği gemi adamına verilir. Bu muameleler her tür
lü resimden muaftır. 

Belgeye dayanmaksızın yapılan ödeme iddiaları muteber değildir. 
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Fazla saatlerde çalışma 

MADDE 28. — Millet Meclisinin 28 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Ücret 

MADDE 29. — Millet Meclisinin 29 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Avans 

MADDE 30. — Millet Meclisinin 30 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Ücret defteri 

MADDE 31. — Millet Meclisinin 31 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Ücretin saklı kısmı 

MADDE 32. — Gemi adamının ücretinin ayda 240 lirası haczedilemez veya başkasına devir ve 
temlik olunamaz. Ancak gemi adamının bakmak zorunda olduğu aile üyeleri için hâkim tarafın
dan takdir edilecek miktar bu paraya dâhil değildir. Bu kayıtlamalar, nafaka borcu alacaklıları
nın haklarını kaldırmaz. 

İşveren hesabına iaşe 

MADDE 33. — Bu kanuna tabi gemilerde iaşe servisi kurulması zorunludur. Gemi adamları 
hizmete başladığı günden başlıyarak hizmetten çıkış anına kadar gemide işveren tarafından bedel
siz iaşe olunurlar. İaşenin zorunlu sebeplerle uygulanamaması halinde işveren veya işveren vekilin
ce başkaca münasip bir iaşe imkânı sağlanır veya nakden ödeme usulü uygulanır. 

Limanlar içinde, şehir hatlarında, körfezlerde, göllerde ve akar sularda yolcu ve yük nakleden 
gemilerde, mavna, şat ve benzerlerinde iaşe servisi kurulması zorunlu değildir. Bu durumda iş
veren veya işveren vekili iaşe zorunluluğunu nakden ödemek suretiyle yerine getirir. 

İkamet yeri sağlanması 

MADDE 34. — Gemi adamlarına iaşe giriş gününden başlıyarak işten çıkış gününe kadar 
rütbeleri, sayıları ve geminin büyüklüğüne uygun olarak ve yalnız kendileriyle eşyalarına aidol-
mak üzere gemi içinde ikamet yerleri bedelsiz olarak sağlanır. 

Her hanki bir zorunlu sebep yüzünden gemi adamlarının gemide ikâmetine imkân olmazsa iş
veren veya işveren vekili tarafından başka bir ikâmet imkânı sağlanır. 

İkamet yerleri ve iaşe hakkında 

MADDE 35. — Bu kamına tâbi gemilerde gemi adamları tahsis edilen yatma, dinlenme ve 
yemek yerleri ile gemide bulundurulacak ilâç, tıbbî alet ve malzeme ve revirlerde bulunması gere
ken şartlar ve gemi adamlarına verilecek iaşe maddelerinin ölçü ve nitelikleri bu şart ve nite
liklerden hangilerinin önemleri bakımından esasa ilişkin Ve birinci derecede ve hangilerinin ise 
ikinci derecede sayılacakları ve iaşe ile ilgili ne çeşit kurullar kurulacağı ve bu kurulların görev 
ve yetkileri Çalışma, Sağlık ve Sosyal Yardım ve Ulaştırma bakanlıkları tarafından beraberce 
hazırlanacak bir tüzükte gösterilir. 

Gemi adamı, işveren veya işveren vekili tarafından sağlanacak iaşenin yukarıda sözü geçen 
tüzükte gösterilen ölçülerden noksan olması halinde aradaki farkın bedelini veya iaşenin hiç veril
memesi halinde tamamının bedelini işveren veya işveren vekilinden istiyebilir. Şu kadar ki, gemi 
adamının iddiasını, tazminde esas teşkil edecek iaşe ve şartlardaki aksamanın vukubulduğu gün
de durumu işverene veya işveren vekiline veya kaptana bildirmesi şarttır. 

İstisna 

MADDE 36. — 35 nci maddede sözü geçen tüzük hükümleri : 
a) 500 grostonilatodan daha küçük gemiler, 
b) Balık avı ve benzeri işlerde çalışan gemiler, 
c) Römorkörler, 
d) Yüzer vinçler, 
için uygulanmaz. 
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Ücretin saklı kısmı 

MADDE 32. — Millet Meclisinin 32 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

İşveren hesabına iaşe 

MADDE 33. — Millet Meclisinin 33 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

İkamet yeri sağlanması 

MADDE 34. — Millet Meclisinin 34 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

İkamet yerleri ve iaşe hakkında 

MADDE 35. — Millet Meclisinin 35 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

İstisna 

MADDE 36. — Millet Meclisinin 36 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Asgari ücret 

MADDE 37. — Gemi adamlarının asgari ücretleri, iş Kanununun ilgili maddesi gereğince 
tesbit olunur. 

Ücret kesintisi 

MADDE 38. — İşveren veya işveren vekili toplu iş sözleşmesi ve hizmet akitlerinde gösteril
miş olan sebepler dışında gemi adamına ücret kesintisi cezası uygulıyamas. 

Gemi adamı ücretlerinden ceza olarak yapılacak kesintilerin gemi adamına hemen sebepleriyle 
bildirilmesi gerekir. Gemi adamı ücretlerinden bu yolda yapılacak kesintiler bir ayda üç günde
likten fasla olamaz. 

Gemi adamlarından kesilen ücret kesimi cezaları hakkında iş Kanununun aynı konuya ilişkin 
diğer hükümleri uygulanır. 

Zarar karşılığı kesinti 

MADDE 39. — Hizmet akitlerinde işveren veya işveren vekilinin tazminat karşılığı olarak ge
mi adamı ücretlerinden geçici olarak alıkoyacağı miktar on haftada eşit taksitlerle kesilmek üzere 
gemi adamının on günlük ücreti tutarından fazla olamaz. Tazminat karşılığı bu kesintiler, bütün 
iş süresi içindir ve bundan bir miktar mahsubedilince yeniden aynı esaslar dairesinde kesinti 
jrapılabilir. 

Tazminat kesintileri, mahsup yapılmasını gerektirecek bir zarar yapılmadan işten ayrılma 
hallerinde gemi adamına kesintisiz olarak geriverilir. Tazminat karşılığı geçici olarak alıkonu
lan paradan, mahsup yapılması gerektiği zaman gemi adamı isterse işveren kendisine mahsubun 
hangi esaslara göre yapıldığını anlatmak ve buna ait hesaplarla fatura ve başka belgeleri gös
termek zorundadır. 

Tazminat karşılığı olarak alıkonulan paradan ancak o gemi adamı tarafından yapılan zarar 
için mahsup yapılır. 

Tazminat kesintileri millî bankalardan birisine en geç 3 ay içinde yatırılır. Banka faizleri ile 
diğer gelirleri işçilere iadesinde kesinti ile birlikteödenir. 

Yıllık ücretli izin 

MADDE 40. — Aynı işveren emrinde veya aynı gemide bir takvim yılı içinde bir veya birkaç 
hizmet akdine dayanarak en az altı ay çalışmış olan gemi adamı yıllık ücretli izine hak kazanır. 

İzin süresi, altı aydan bir yıla kadar hizmeti olan gemi adamları için onbeş günden ve bir yıl 
ve daha fazla hizmeti olanlar için yılda bir aydan az olamaz. 

İzin işverenin uygun göreceği bir zamanda kullanılır. Bu haktan feragat edilemez. 
Bir aylık izin, tarafların rızası ile aynı yıl içinde kullanılmak suretiyle ikiye bölünebilir. 
Gemi adamı, yıllık ücretli iznini yabancı bir memleket limanında veya hizmet akdinin yapıl

mış bulunduğu mahalden gayrı bir yerde kullanmaya zorlanamaz. 
Gemi adamı, dilerse, işveren veya işveren vekilinden ücretli izne ilişkin olarak 7 güne kadar 

ücretsiz yol izni de istiyebilir. 
Gemi adamının hakettiği yıllık ücretli izni kullanmadan hizmet akdi 14 ncü maddenin II, 

III ve IV ncü bendlerine göre bozulursa, işveren veya işveren vekili izin süresine ait ücreti, gemi 
adamına ödemek zorundadır. 
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Asgari ücret 

MADDE 37. — Millet Meelisinin 37 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Ücret kesintisi 

MADDE 38. — Millet Meclisinin 38 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Zarar karşılığı kesinti 

MADDE 39. — Millet Meclisinin 39 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Yıllık ücretli izin-

MADDE 40. — Millet Meclisinin 40 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Hafta tatili 

MADDE 41. — Liman hizmeti ve şehir hattı gemilerinde gemi adamının haftada altı günden 
fazla çalıştırılması yasaktır. Bunlardan hafta tatili günü çalıştırılanlara, haftanın diğer bir gü
nünde nöbetleşe izin verilir. 

Hafta tatili ücreti 

MADDE 42. — Bu kanunun uygulandığı gemilerde, haftanın tatilden önceki günlerinde sü
rekli olarak çalışmış bulunan gemi adamlarına çalışılmıyan hafta tatili günü için işveren veya 
işveren vekili tarafından bir iş karşılığı olmaksızın ve ücret ödeme şekline bakılmaksızın bir gün
delik tutarında ücret ödenir. 

Evlenmelerde üç güne, ana ve babanın, karı ve kocanın, kardeş ve çocukların ölümünde iki 
güne kadar verilmesi gereken izin süreleriyle bir haftalık süre içinde kalmak üzere işveren tara
fından verilen diğer izinler ve hekim raporlariyle verilen dinlenme ve hastalık izinleri, fiilen 
çalışılmış günler gibi hesaba katılır. 

Zorlayıcı ve ekonomik bir sebebolmadan gemideki çalışmaların haftanın bir veya birkaç gü
nünde işveren veya işveren vekili tarafından tatil edilmesi halinde, haftanın çalışılmıyan gün
leri, ücretli hafta tatiline hak kazanmak için çalışılması gereken altı günün hesabında göz önünde 
tutulur. 

Gemide işin bir haftadan fazla süre ile tatil edilmesini gerektiren zorlayıcı sebepler ortaya 
çıktığı zaman, bu süreye rastlıyan hafta tatili ücreti, yarım gündelik tutarında ödenir. 

Kısa, yakın ve uzak sefer yapan gemilerde çamsan gemi adamlarına işveren veya işveren ve
kili tarafından geminin seferde bulunduğu müddete rastlıyan hafta tatili günleri için yukardaki 
şartlar aranmaksızın ve bir iş karşılığı olmaksızın, ayrıca bir gündelik tutarında hafta tatili 
ücreti ödenir. 

Genel tatil ücreti 

MADDE 43. — Bu kanun kapsamına giren gemilerde çalışan gemi adamlarına, 2739 sayılı 
Ulusal bayram ve genel tatiller Kanunu ile anılan kanuna ek 3466 ve 221 sayılı kanunlarda ya
zılı bulunan ulusal bayram ve genel tatil günlerinde, bir iş karşılığı olmaksızın bir günlük üc
reti tutarında tatil ücreti, ücret ödeme şekline bakılmaksızın ayrıca ödenir. 

Tatil ücretlerine girmiyen kısımlar 

MADDE 44. — Fazla çalışma karşılığı olarak alman ücret ve primlerle sosyal yardımlar. 
ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günleri için verilen ücretlerin tesbitinde hesaba ka
tılmaz. 

Geçici iş göremezlik 

MADDE 45. — Gemi adamlarına, geçici iş göremezlik ödeneği ödenmesi gerektiği zamanlarda, 
geçici iş göremezlik süresine rastlıyan ulusal bavram, genel tatil ve hafta tatili ödenekleri, aynı 
ölçülerle ödeme yapan kurum ve sandıklar tarafından ödenir. 

Görevli ve yetkili mahkeme 

MADDE 46. — Bu kanun kapsamına giren semi adamlariyle bunların işveren veya işveren 
vekilleri arasında bu kanundan veya hizmet akdinden doğan dâvalar hakkında, 5521 sayılı Ka
nun hükümleri uygulanır. 
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Hafta tatili 

MADDE 41. — Millet Meclisinin 41 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Hafta tatili ücreti 

MADDE 42. — Millet Meclisinin 42 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Genci tatil ücreti 

MADDE 43. — Millet Meclisinin 43 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Tatil ücretine girmiyen kısımlar 

MADDE 44. — Millet Meclisinin 44 ncü maddesi aynen kabıü edilmiştir. 

Geçici iş göremezlik 

MADDE 45. — Millet Meclisinin 45 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Görevli ve yetkili mahkeme 

MADDE 46. — Millet Meclisinin 46 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Hizmet akdinde ayrıca bir hüküm yoksa dâva, geminin bağlama limanında iş dâvalarını bak

maya yetkili mahkemede görülür. 

Bildirimler 

MADDE 47. — Bildirimlerin ilgiliye yazılı olarak ve imza karşılığında yapılması gerekir. Bil
dirim yapılan kişi bunu imzalamazsa; durum o yerde tutanakla tesbit edilir. Ancak, 7201 sayılı 
Kanunun kapsamına giren tebligat, anılan kanun hükümlerine göre yapılır. 

Saldı hükümler 

MADDE 48. — Bu kanun hükümleri, gemi adamına daha elverişli hak ve menfaatler sağlıyan 
kanun, toplu iş sözleşmesi hizmet akdi, örf ve âdetlerden doğan haklara halel getirmez. Bu kanu
nun uygulanması sonucu olarak işverene düşen yükümlülülder, gemi adamlarının ücret ve sair 
haklarını daha aşağı hadlere indirilmesine sebep tutulamaz. 

Denetim ve teftiş 

MADDE 49. — Bu kanun hükümlerinin gereği gibi yürütülmesini sağlamak üzere yapılması ge
reken takip, denetim ve teftişler Çalışma Bakanlığı tarafından yapılır. Bu konuda İş Kanununun 
iş hayatının denetim ve teftişine ilişirin hükümleri ve aynı kanunun bu hükümlerle ilgili ceza 
maddeleri uygulanır. 

Ceza hükümleri 

MADDE 50. — a) Kanunun 5 nci maddesi gereğince gemi adamlariyle yazılı akit yapmıyan, 
b) II nci madde gereğince gemi adamına çalışma ve kimlik karnesi vermiyen, 
c) 12 nci madde gereğince işinden ayrılan gemi adamına çalışma belgesi vermiyen, 
ç) 13 ncü madde gereğince sakat ve esld hükümlü gemi adamı çalıştırma ile ilgili kanun ve 

tüzük hükümlerine uymayan işveren veya işveren vekili baklanda 500 liradan aşağı olmamak üze
re ağır para cezasına sulh ceza mahkemesince hükmolunur. 

MADDE 51. — I - a) 20 nci madde gereğince gemi adamının kıdem tazminatım ödemiyen, 
b) 28 nci madde gereğince gemi adamının fazla çalışına ücretini ödemiyen, 
c) 29 ncıı madde gereğince gemi adamının ücretini zamanında ve tam olarak ödemiyen, 
ç) 33 ncü maddede sözü gegen iaşe veya nakden ödeme zorunluğuna uymıyan, 
d) 37 nci maddede sözü geçen asgari ücretten aşağı ücret ödiyen, 
işveren veya işveren vekili hakkında, bu durumda olan her gemi adamına karşılık, ödemediği 

meblâğ veya temin ile mükellef olduğu iaşenin tekabül ettiği bedelin, 100 liradan aşağı olmamak 
üzere, iki katı tutarında ağır para cezası hükmolunur. 

II - a) 21 ve 23 ncü maddeler gereğince gemi adamının iade zorunluğuna uymıyan, 
b) 26 nci maddede gösterilen iş sürelerine uymıyan, 
işveren veya işveren vekili hakkında 1 000 liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezası 

hükmolunur. 
Birinci benddeki fiiller yurt dışında işlendiği takdirde verilecek cezalar 2 kattan aşağı olamaz. 

MADDE 52. — Bu kanunun 35 nci maddesinde bahsi geçen tüzükte esasa mütaallik ve birinci 
derecede olarak gösterilmiş bulunan vasıf ve şartlara riayet etmiyen işveren veya işveren vekili 
hakkında 2 000 liradan az olmamak üzere ağır para cezası, 

ikinci derecede olarak gösterilen vasıf ve şartlara riayet etmiyen işveren veya işveren vekili 
hakkında 250 liradan az olmamak üzere ağır para cezası, 

Hükmolunur. 
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Bildirimler' 

MADDE 47. — Millet Meclisinin 47 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Sakh hükümler 

MADDE 48. — Millet Meclisinin 48 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Denetip ve teftiş 

MADDE 49. — Millet Meclisinin 49 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Ceza hükümleri 

MADDE 50. — Millet Meclisinin 50 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 51. — Millet Meclisinin 51 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 52. — Millet Meclisinin 52 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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MADDE 53. — a) Gemi adamı ücretlerinden 38 nci maddede gösterilen esaslar dışında para 
cezası uygulıyan, 

b) 39 ncu maddede sözü edilen zarar karşılığı kesintileri, anılan madde hükümlerine uymıya-
rak yapan, 

c) 40 nci madde gereğince gemi adamına yıllık ücretli izin vermiyen, 
ç) 41 nci madde gereğince gemi adamlarına hafta tatili izni uygulamıyan, 
d) 42 nci madde gereğince gemi adamına hafta tatili ücretini ödemiyen, 
e) 43 ncü madde gereğince gemi adamına genel tatil ücretini ödemiyen, 
işveren veya işveren vekili hakkında 500 liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezası hük-

molunur. 
Bu kanundan doğan suçlara mütaallik dâvalar, geminin bağlama limanındaki, sulh ceza mah

kemelerinde görülür. 
Bu dâvalar mahkemelerce acele mevaddan sayılır. 

Yürürlükten kaldırılan kanunlar 

MADDE 54. — 10 . 3 . 1954 tarihli 6379 sayılı ve 25 . 5 . 1959 tarihli 7283 sayılı kanunlar yü
rürlükten kaldırılmıştır. 

Tüzük 

MADDE 55. — Bu kanunun 35 nci maddesinde sözü geçen tüzük çıkarılıncaya kadar, bu ka
nunla yürürlükten kaldırılan 6379 sayıh Kanunun 31 nci maddesine dayanılarak çıkarılmış bulu
nan 7 .2 . 1958 tarihli ve 4/9968 sayıh Bakanlar Kurulu Kararnamesiyle yürürlüğe konulan (Ge
mi adamlarının sağlık, iaşe ve ikamet şartlarını gösterir Tüzük) ün aynı konulara ilişkin hüküm
leri uygulanır. 

MADDE 56. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 57. — Bu kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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MADDE 53. — Millet Meclisinin 53 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Yürürlükten kaldırılan kanunlar 

MADDE 54. — Millet Meclisinin 54 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Tüzük 

MADDE 55. — Millet Meclisinin 55 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 56. — Millet Meclisinin 56 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 57. — Millet Meclisinin 57 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Dönem : 1 öflO 
Topianü : 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : tJUO 

45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Kanununun bâzı maddelerinin de» 
ğiştirilmesine ve bâzı fıkralar eklenmesine dair kanun tasarısının Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa 
ve Adalet Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1/268; Cumhuriyet 

Senatosu 1 / 741) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 157) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 14 . 4 . 196? 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 2967/16896 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet M3cl'sinin 13 . 4 .1937 tarihli 85 nci Birleşiminde öncelik vo ivedilikle görüşülerek 
işari oy ile kabul edilen, 45 sayılı Yüksek H îMmhr Kurulu Kanununun bası maddelerinin de
ğiştir lmesine ve bâıa fıkralar eklenmesine dair kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Ferruh Bozbeyli 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasarı 4 . 11 . 1966 tarihinde Başkanlıkça tik Komisyona havale edilmiş ve Genel 
Kurıdun 30 .12 . 1966 ve 13 . 4 . 1967 tarihli 27 ve 85 nci birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle 
görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 157) 

Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 
Cumhuriyet Senatosu 

Anayasa ve Adalet Komisyonu 19 . 4 . 1967 
Esas No. : 1/741 
Karar No. : 121 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 13 Nisan 1967 tarihli 85 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek işari 
oy ile kabul edilen, 45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilme
sine ve bâzı fıkralar eklenmesine dair kanun tasarısı, Millet Meclisi Başkanlığının 14 Nisan 1967 
tarihli ve 2967 - 16986 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmekle Komis
yonumuzun 19 Nisan 1967 tarihli Birleşiminde Hükümet adına Adalet Bakanlığı temsilcileri de ha
zır bulundukları halde tetkik ve müzakere olundu. 
• I - Tasarı, 45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu. Kanununun bâzı maddelerinde değişiklik yapılıp 

bu maddelere bâzı fıkralar eklenmek suretiyle, Anayasa gereğince kurul üyelerinin yarısının iki 
yılda bir değişmesi ile ilgili hükümlerin yeniden ve ihtiyaca daha uygun bir şekilde düzenlenmesini 
öngörmektedir. 



— 2 — 
Bilindiği üzere, 1961 Anayasasının 143 ve 144 ncü maddeleri gereğince ve 25 Nisan 1962 tarihli ve 

45 sayılı Kanun ile kurulmuş bulunan Yüksek Hâkimler Kurulu, Anayasanın 143 ncü maddesinin 
üçüncü fıkrası gereğince ve 45 sayılı Kanunun da 6 ncı maddesinin son fıkrasında tekrarlandığı 
üzere üyelerinin yarısı her iki yılda bir değişen sürekli bir kuruldur. 

Ancak, yukarda işaret edilen ve her iki yılda bir kurulun üyelerinin yansının değişmesini sağ
lamak üzere 45 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesi ile tesis olunan düzen tatbikatta işliyememiştir. 

Söz konusu geçici 2 nci madde gereğince kurulda yenileme için ikinci yılın nihayetinde ad çek
meye gidilmiş ve boşalan üyeliklere, ilgili kurullarca seçim, zamanında yapılamamıştır. 

Bir kısım üyelerin seçimi yapılamadığından da seçilen üyelerin kurula katılması mümkün ola
mamıştır. 

Diğer taraftan, ad çekmede kurulun ikinci yansını teşkil eden üyelerin görev süreleri de, kural 
üyeliğinin görev süresinin Anayasanın 143 ncü maddesi gereğince dört yıl olarak tesbit edilmiş ol
duğundan 22 Aralık 1966 tarihinde son bulmak durumu ortaya çıkmıştır. 

Bu duramlar muvacehesinde kurulun seçim ve yenilenmesini düzcnliyen geçici 2 nci maddenin, 
tatbikatta karşılaşılan zorluklan da nazara alarak yeniden bir selde sokulması bir zaruret halini al
mıştır. 

Bu tasan yürürlüğe girdiğinde Yüksek Hâkimler Kurulu geçici 2 nci maddedeki yeni düzen esas 
olmak üzere teşekkül edecek ve ikinci yılın sonunda ad çekme yolu ile kurulun yansı yenilenecektir. 

Tasarı, kurulun seçimini ve yenilenmesini düzenliyen geçici 2 nci maddede yaptığı değişikliğin 
yamsıra 45 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinde bir değişiklik yaparak, seçilmiş olan üyelerin bu 
tasan ile değişik 14 ncü madde gereğince göreve başlamaları ile yerine scçilmiyen üvelcrin de gö
revlerinin sona ereceği ve böylece boş kalan üyeliklerin yedeklerle tamamlanacağını kabul etmiştir. 

Yedek üyelerle boşalan üyeleri doldurma, asıl üvelerin seçilmiş oldukları organlar arasında bir 
kayıtlama yapılmaksızın gerçekleşecek ve meselâ Yasama Meclislerinden birine ait bir asil üyelik 
diğer organlar tarafından seçilmiş bir yedek üve tarafından doldurulabilecektir. Ancak, su hususu 
açıklamak gerekir ki, Anayasamızın 143 ncü maddesi gereğince kurulun asıl ve yedek üyelikleri bir
birinden tamamen ayrıdır ve bir asıl üyelikten boşalan yeri dolduran yedek üye asıl üye hüvi
yetini iktisabetmez ve asıl üyenin secimi i]e yode'k üye olarak bu görevine devam eder. Bu hu
sus 45 sayılı-Kanunun 36 ncı maddesinde açık olarak ifade'edilmiş bulunmaktadır. 

Yine tasarı ile 45 sayılı Kanunun 12 nci maddesinde değişiklik yapılarak, aynı kanunun 
13 ncü maddesinde yapdan değişikliğe muvazi olarak ve bundan böyle seçimlerin Ankara'da ya-
pılrmyacağma göre «'kütüğün ilânı ve ilgililere gönderilmesi»' düzenlenmiştir. 

Tasarı ile 45 sayılı Kanunun 13 ncü maddesinde öngörülen değişiklik, gerek ad1! hizmetlerin 
aksamasını önlemek ve gerekse Devlete yüklenen malî külfet ile iştirak nimeti düşüklüğünü ber
taraf etmek üzere, seçimlerin yarcrçlann AnknrnMa toplanmalan suretly1e değil yukarda işaret 
e'dıilen 12 nci maddede düzenlendiği üzere kütüklerin onanmış örneklerinin yargıçlara gönderilr 
mesi şekline ?röre yapıkmşt ır. 

45 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinde öngörülen değişiklik de, bu madde hükmünün, 6 ncı 
maddede yapılan genellemeye uygun hale getirilmesini sağlayıcıdır. 

14 ncü madde metninde geçen «Kanunen göreve baş^malarmm zoranluğu olduğu tarihe.» 
îbaresi, bu kanunla tevekkül eden Kurulun teşeTJkül ettiği tarih olup, geçici 2 nci madde gere
ğince her iki yılda bir aynı tarih olacaktır. 

Tasannın 45 sayılı Kanunun 15 nci maddesindeki değişikliği ise sadece madde numarası ayar
laması dır. 

Tasarının, 45 sayılı Kanunun 17 ve 18 nci maddelerinde öngördüğü değişiklik bu maddele
rin de, 12 ve 13 ncü maddelerde tesis olunan sisteme uygun tadilâttır. 

21 nci maddede yapılan değişiklik ise, bu maddenin de yeni sisteme uygun hale getirilmesi 
ve kayıtlayıcı süre konulmasıdır. 

Ç. Senatosu (S. Sayısı : 906) 



Tasarının 45 sayılı Kanunun 22 nci maddesindeki değişiklik de yine 12 ve 13 neü maddelerle 
tesis olunan sisteme uygun bir düzenlemedir. 

Bu esasları ihtiva eden tasarı komisyonumuzca da benimsenmiştir. 
II - Millet Meclisi metninin 1 numaralı madiesi içindeki 6, 12, 13, 14, 15, ,16, 17, 18,. 21 ^e 

22 nci maddeleri komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 
Geçici madde 2. — 
Raporumuzun birinci bölümünde getirdiği sis';em hakkında bilgi verdiğimiz geçici 2 nci mad

dede komisyonumuzca değişiklik yapılmak zarureti doğmuştur. 
Zira, tasarının hazırlanması sırasında ivedil'klo kanunlaşacağı düşünülerek, Kurulun yeni

leme seçimlerinin başlangıcı olarak 22 Aralık 1966 tarihi esas alınmıştır. Halbuki tasarınm 
Cumhuriyet Senatosuna intikali 14 Nisan 1967 dir. Hal böyle olunca başlangıç tarihinin &e 
değiştirilmesi gerekmektedir. 

Üyelik süresinde Anayasanın kabul ettiği müddetten az bir sürenin kabulünün de Anayasaya 
aykırı olacağı bir gerçektir. Bu durum muvacehesinde, geçici 2 nci maddenin ikinci fıkrasın
daki (... 22 . 12 . 1966) ibaresinin çıkartılması ve kesin bir tarihin gün olarak tesbitinin şim
diden mümkün olmaması sebebiyle başlangıç ta?ihi olarak, (ilk toplanma) tarihinin esas alın
ması ve bu ibarenin metne ithali uygun görülmüştür. 

ikinci fıkrada yapılan bu değişiklik gerekçesi esas olmak üzere de maddenin birinci fıkrası
nın sonundaki (... erecek olan...) ibaresi metinden çıkartılmak gerekmiş ve bu ibare yerine, 
hükümdeki tarihi geride bırakmış olduğumuzdan (eren) kelimesi konulmuştur. 

III - Tasarının ehemmiyetine binaen Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi husu
sunda istemde bulunulması da kararlaştırılmıştır. 

Genel Kurulun tasviplerine arz olunmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan Sözcü Kâtip 
Aydın Kastamonu Yozgat Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

O. S. Sarıgöllü A. N. Tuna S. Artukmaç Â. Artv.s 

Bursa Niğde Samsun Sivas 
Ş. Kayalar K. Baykan R. Rendeci R. Öçten 

Tekirdağ 
77. Murncuoğlu 

MİLLET MECLİSİNİN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bâzı 

fıkralar eklenmesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — 45 sayılı Yüksek Hâkimler 
Kurulu Kanununun 6, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
21, 22 nci maddeleriyle geçici 2 nci maddesi 
aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiştir. 

Üyelerin görev süresi 

Madde 6. — Yüksek Hâkimler Kurulu üye
lerinin görev süresi 4 yıldır. Süresi biten üye
ler yeniden seçilebilir. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bâzı fık

ralar eklenmesine dair Kanun 

MADDE 1. — 45 sayılı Yüksek Hâkimler 
Kurulu Kanununun 6, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
21, 22 nci maddeleriyle Geçici 2 noi maddesi aşa
ğıda yazılı olduğu şekilde değişt'irilm'iştir. 

Madde 6. — Millet Meclisi metninin 6 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 906) 
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Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

Ancak, hâkimlik görevinde iken seçilmiş olan 
üyeler ardı ardına iki defa seçilemez. 

Yüksek Hâkimler Kurulu asıl ve yedek üye
lerinin yarısı, her iki yılda bir yenilenir. Yeni
leri seçilip göreve başlayıncaya kadar eski üye
ler göreve devam ederler. 

Şu kadar ki, seçilmiş olan üyelerin 14 neü 
madde gereğince göreve başlamaları ile, yerine 
seçilmiyen üyelerin de görevleri sona erer ve 
böylece boş kalan üyelikler yedeklerle tamam
lanır. 

Sonradan seçilmiş bulunan üyelerin görev 
süresi, aynı seçim devresi için seçilen üyelerin 
görev süreleriyle birlikte sona erer. 

Kütüğün ilânı ve ilgililere gönderilmesi 

Madde 12. — Yüksek Hâkimler Seçim Ku
rulu 11 nci madde gereğince tanzim olunan kü
tüğe göre hazırlıyaeağı iki listeyi Resmî Ga
zetede yayınlar. 

Bu listelerde adları yazılı olmıyanlar liste
lerin yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde 
Yüksek Hâkimler Seçim Kuruluna itiraz ede
bilirler. 

İtiraz edenin elinde bulunmadı mümkün olan 
delilleri dilekçeye bağlaması şarttır. "Kurul, an
cak itiraz edenin elinde bulunması mümkün ol-
mıyan delillerden itiraz dilekçesinde yerleri gös
terilmiş olanları toplar. Kurul, itiraz edenden, 
açıklama veya delil istemek zorunluğunda değil
dir. 

Kurul, itirazları kesin olarak karara bağlar 
ve gerekiyorsa kütükte değişiklik yaparak duru
mu itiraz edene bildirmekle yetinir. 

Seçilme yeterliği bulunanların kütüğe her se
çim için yukardaki fıkralar hükümlerine göre ke
sin şeklini aldıktan sonra kütüğün Yargıtaya ait 
bölümünün yeter sayıda onanmış örnekleri Yar
gıtay Birinci Başkanlığına, birinci smıfa ayrıl
mış hâkimler bölümünün yeter sayıda onanmış 
örnekleri de birinci sınıfa ayrılmış hâkimlerin 
her birine gönderilir. 

Bu örnekler seçme hakkı bulunanlara gönde
rilmek üzere oy verme gününden en az 15 gün 
önce postaya verilir. 

tzin, hastalık gibi her hangi bir sebeple göre
vi başında bulunmıyan birinci sınıf hâkime ait 

Anayasa ve Adalet Ko. kabul ettiği metin 

Madde 12. — Millet Meclisi metninin 12 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 906) 
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Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

tebliğ zarfı o yerdeki en yüksek dereceli hâkim
den öğrenilecek geçici adreste ilgiliye geri çev-
rilmeksizin tebliğ edilmek üzere bulunduğu yere 
gönderilir. 

Oy verme günü 

Madde 13. — Birinci sınıfa ayrılmış bulu
nan hâkimler tarafından yapılacak oy verme 
işlemi Yüksek Hâkimler Seçim Kurulunun tâyin 
edeceği tarihte yapılır. 

Oy verme günü, bu tarihten en az 15 gün ön
ce Yüksek Hâkimler Seçim Kurulu tarafından 
Resmî Gazete ve radyo ile ilân edilir. 

Üyelerin göreve başlatılması 

Madde 14. — Kanunen göreve başlamalarının 
zorunlu olduğu tarihe kadar bir kısım üyelerin 
seçimleri tamamlanamadığı takdirde, seçilmiş 
bulunanlar Yüksek Hâkimler Kurulunda derhal 
göreve başlattırılır. 

Sonradan seçilenTer, Genel Kurulca bölümler
de açık kalan üyeliklere göreve başlamalarını ta
kiben seçilirler. 

Seçimlerde uygulanacak hükümler 

Madde 15. — Yasama meclisleri üye seçim
lerini içtüzüklerine göre yaparlar. 

Yargıtay Genel Kurulundaki seçim, bağlı ol
duğu özel hükümlere göre yapılır. 

Birinci sınıfa ayrılmış hâkimlerin yapacağı 
seçim doğrudan doğruva Yüksek Hâkimler Se^im 
Kurulunca aşağıdaki hükümlere göre yürütülür. 

Oy vermeden önceki işlemler 

Madde 16. — Yüksek Hâkimler Seçim Ku 
rulu, Birinci sınıfa avnlmış bütün hâkimlerin 
her birine, üzeri mühürlenmiş aynı tip ve renk
te birer zarf ve altında sırasiyle alt alta «1 - 6» 
rakamları bulunan «asıl üyeler» ile «yedek 
üye» bölümlerini kapsıyan basılmış mühürlü 
birer oy puslasını ve kütüğün birinci sınıfa 
ayrılmış hâkimler bölümünün bir örneği
ni, oy verme gününden en az 15 gün önce 
Yargıtay'da kullanılan tebliğ mazbatalı kapalı 
zarf içinde Tebligat Kanunu hükümleri gereğin
ce gönderir. 

C. Senatosu 

Anayasa ve Adalet Ko. kabul ettiği metin 

Madde 13. — Millet Meclisi metninin 13 ncü 
maddeai aynen kabul edilmiştir. 

Madde 14. — Millet Meclisi metninin 14 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştur. 

Madde 15. — Millet Meclisi metninin 15 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Madde 16. — Millet Meclisi metninin 16 ncı 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

(S. Sayısı : 906) 



Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

Oy verme 

Madde 17. —- Birinci sınıfa ayrılmış hâ
kimler, oy verme gününde «seçilme yeterliği 
bulunanlar kütüğü» örneğinde yazılı kimseler
den, altısının ad ve soyadı ile görevini, basıl
mış oy puslasının asıl üyeler bölümünün altın
daki «1 - 6» rakamlarının karşısına, bir kişinin 
ad ve sovadı ile görevini «yedek üye» bölü
müne, daktilo ile yazar ve oy pus!asım, mü
hürlü zarfın içine koyup kapayarak, Adliyede 
kullanılan tebliğ mazbH.talı kapalı zarf içinde 
aynı günde bulundukları yerlerin C. Savcılık
ları aracılığı ile Toblisrat Kanunu hükümleri 
gereğince Yüksek Hâkimler Secim Kuruluna 
gönderirler ve geri çevrilecek tebliğ mazbata
larını, kendileri alırlar. 

Oy vermeden sonraki işlemler 

Madde 18. — Yüksek Hâkimler Seçim Ku
rulu, seçim için gönderdiği tebliğ mazbatalı ka
palı zarfların geri çevrilen tobliğ mazbatala-
riyle birinci sınıfa ayrılmış hâkimlerin oy pus-
lalarım taşıyan zarfların içinde bulunduğu 
kapalı zarfları, karşılaştırarak oy verenleri ve 
sayısını tesbit ettikten sonra, gelen zarfları 
açar ve bunların içindeki kapalı seçim zarfla
rını açmadan bir oy sandığına atar. Oy verme 
gününden 15 gün sonra önceden ilân edilen 
saatte bu sandık açılarak oy zarflarının sayısı 
tesbit edilip, oy puslaları zarflardan çıkarılır 
ve muteber oylara göre her şahsın aldığı oyları 
ve en fazla oy alarak asıl ve yedek üyelikleri 
kazananları gösterir bir liste düzenlenir. Oy
larda eşitlik halinde ad çekme yoluna gidilir. 

Yüksek Hâkimler Seçim Kurulu .Başkanı-, 
oy sandığının korunmasını sağlar. 

Seçim tutanaklarının birleştirilmesi 

Madde 21. — Yüksek Hâkimler Seçim Kuru
lu, kendi düzenlediği seçim tutanağı ile Yasama 
Meclislerinden ve Yargıtaydan gelen tutanakla
rın sonuçlarını birleştirerek Yüksek Hâkimler 
Kurulu asıl ve yedek üyelerini bir tutanakla tes
bit eder, bu tutanak Resmî Gazetede yayınla
nır. 

6 — 
Anayasa ve Adalet Ko. kabul -.ettiği-.metin 

Madde "17. — Millet Meclisi metninin 17 nci 
maddeai aynen kabul edilmiştir. 

Madc .18.— Millet "Meclisi metninin 18 uc i 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Madde 21. — Millet Meclisi metninin 21 nei 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 90C) 



Millet' Meclisinin kabul ettiği metin 

üyelerin kanunen işe başlamalarının zorunlu 
bulundukları tarihten yedi gün önceye kadar se-
çilemiyen ve tutanakları gönderilmiyen üyelere 
ait muameleler sonradan yapılmak üzere, seçilen 
üyelerin tutanak sonuçları hakkında birinci fık
ra gereğince işlem yapılır. 

Seçim işlemlerine ve sonucuna itiraz 

Madde 22. — Yargıtayda ve birinci sınıfa ay
rılmış hâkimler arasında yapılan seçim işlemleri
ne karşı, işlemin yapıldığı günden ve seçim so
nucuna karşı da tutanağın Resmî Gazetede ya
yınlanmasından sonra 15 gün içinde Yargıtay 
Başkanlar Kuruluna itiraz olunabilir. 

itiraz edenin delilleri hakkında 12 nci mad
denin 3 ncü fıkrası hükmü uygulanır. 

Yargıtay Başkanlar Kurulu itirazı en geç 
15 gün içinde inceliyerek kesin karara bağlar. 

İtiraz seçim sonucunu değiştirecek nitelikte 
ise, Kurul, belli kimselerin seçimini veya bütün 
seçimi iptale yetkilidir. 

12 nci maddenin son fıkrasında yazılı oldu
ğu üzere, görevi başında bulunmıyanlardan ge
çici adresine tebligat gönderilmiş olanlar, bu 
yüzden doğacak gecikme sebebiyle oy verme gü
nünde oylarını kullanamamalarından dolayı iti
razda bulunamazlar. 

Geçici madde 2. — 22 . 12 . 1962 tarihinde, 
göreve başlamış olup, iki yıllık görev süreleri 
bittiğinden dolayı adçekme ile seçimleri yenilen
miş olanların yerine seçilerek henüz göreve baş
latılamamış olan üyeler, görev süreleri 22.12.1966 
tarihinde sona erecek olan üyelerin yerine seçi
lecek olan asıl ve yedek üyeler ile birlikte göre
ve başlarlar. 

Bu suretle göreve başlıyacak olan asıl ve ye
dek üyelerin 22 . 12 . 1966 tarihinden başlıya-
rak iki yılın bitmesinden beş ay önce, üçü Yar
gıtay Genel Kurulunca, üçü birinci sınıfa ayrıl
mış hâkimlerce ve üçü de Yasama Meclislerince 
seçilmiş üyelerden olmak üzere dokuz asıl üye 
ve biri Yargıtay Genel Kurulunca, biri birinci 
sınıfa ayrılmış hâkimlerce Yasama Meclisleri ta
rafından seçilmiş yedek üyelerden olmak üzere 
iki yedek üye için adçekmeye başvurulur. 

Anayasa ve Adalet Ko. kabul ettiği metin 

Madde 22. — Millet Meclisi metninin 22 nei 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Geçici madde 2. — 22 . 12 . 1962 tarihinde 
göreve başlamış olup, iki yıllık görev süreleri 
bittiğinden dolayı adçekme ile seçimleri yenilen
miş olanların yerine seçilerek henüz göreve baş
latılamamış olan üyeler, görev süreleri 22.12.1966 
tarihinde sona eren üyelerin yerine seçilecek 
olan asıl ve yedek üyeler ile birlikte göreve 
başlarlar. 

Bu suretle göreve başlıyacak olan asıl ve ye
dek üyelerin ilk toplanma tarihinden bağlıya
rak iki yılın bitmesinden beş ay önce, üçü Yar
gıtay Genel Kurulunca, üçü birinci sınıfa ayrıl
mış hâkimlerce ve üçü de Yasama Meclislerince 
seçilmiş üyelerden olmak üzere dokuz asıl üye 
ve biri Yargıtay Genel Kurulunca, biri birinci 
sınıfa ayrılmış hâkimlerce Yasama Meclisleri ta
rafından seçilmiş yedek üyelerden olmak üzere 
iki yedek üye için adçekmeye başvurulur. 

'CL- Senatosu' (S. Sayısı;:.906.) 



Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

Yüksek Hâkimler Kurulu Başkanı hakkında 
adçekme işlemi uygulanmaz. Yüksek Hâkimler 
Kurulu Başkanı, adları çekilenleri 23 neü mad
de gereğince işlem yapılmak üzere Yüksek Hâ
kimler Seçim Kurulu Başkanlığına bildirir. 

Yürürlük tarihi 

MADDE 2. — Bu kanunun hükümleri yayı
mı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütecek makam 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

Anayasa ve Adalet Ko. kabul -ettiği metin 

Yüksek Hâkimler Kurulu Başkanı hakkında 
adçekme işlemi uygulanmaz. Yüksek Hâkimler 
Kurulu Başkanı, adları çekilenleri 23 neü mad
de gereğince işlem yapılmak üzere Yüksek Hâ
kimler Seçim Kurulu Başkanlığına bildirir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 neü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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